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مـقدمــة

إن الحیاة اإلنسانیة تطوریة،تنمو في نطاق بنیوي مركب وحركي تتسم بالتعقید والشمولیة 

م وعادات وتقالید خالقیة واالجتماعیة،وما یصاحب ذلك من نظنیة واألوالتداخل بین المفاھیم الدی

اتھ تصورات ومصالح ومتناقضات وبما أن طبیعة ھذه البنیة مركبة،فإنھا جعلت اإلنسان یحمل في ذ

ماال عریضة، وال یمكن لھذه اآلمال أن تتحقق في الحیاة ما لم یطور اإلنسان أدواتھ وطموحات وآ

.والتكنولوجیة الفكریة والمنھجیة 

فأصبحت المنظومات التربویة في شتى أنحاء العالم تعرف الیوم تطورا مذھال ، من حیث تطور 

البرامج والوسائل والطرق التعلیمیة ، فظھور الثورة المعلوماتیة والتكنولوجیة وكذا الصراعات 

إلى البحث عن العالقة القائمة بین مختلف أنماط الثقافة في المجتمع الواحد ، أدى بھذه المجتمعات

بین المعرفة وطرق توصیلھا إلى المتعلمین،حیث أصبح یطالب بالمردودیة والتسییر العقالني لقطاع 

.التربیة والتعلیم

ھا توتماشیا مع التغیرات المتسارعة التي تشھدھا منظومتنا التربویة،وأمام التحوالت التي شھد

وثقافیا وكذا الدعوات الملحة إلصالح المنظومة التربویة من الجزائر اجتماعیا واقتصادیا ، وسیاسیا 

حیث تحسین الفعل التربوي وتكییف المعلمین و المتعلمین مع ھاتھ المستجدات والرغبة في إكسابھم 

المقاربة ةالتصور الفلسفي الصحیح المؤدي إلى ممارسة البیداغوجیا المعتمدة أال وھي بیداغوجی

.بالكفاءات

ذي كان فیھ التعلم المطبق في المدرسة الجزائریة سابقا یصنف ضمن خانة التعلم وفي الوقت ال

الھادفة إلى تحقیق خالصة والكالسیكي األكادیمي، الذي یركز على اكتساب المعارف النظریة ال

ن لھ عیوب إذا لم یرافقھ أو یدمج فیھ تعلم میة، ھذا النمط من التعلم اكتشف أالقدرات المعرفیة الك

ص إجرائي عملي یمكن المتعلمین أو الدارسین من اكتساب قدرات و مھارات نظریة عملیة متخص

تحقق في النھایة جملة من الكفاءات، التي تساھم بالدرجة األولى في حل مشاكل المادة المعرفیة 

تھا، العلمیة أو التقنیة اإلنسانیة أو اإلنسانیة االجتماعیة، وتؤدي إلى تطویرھا و إلى اكتشاف مكونا

ومن ھذه الحصیلة یصبح المتعلم قادرا على الجمع بین المعارف الصرفة و المعارف العلمیة 

.السلوكیة



وھذا المنظور أسس لمقاربة مغایرة في تناول مناھج التدریس وخطة الدرس وكذا شخصیة كل من 

على -الوافد الجدید-المعلم و المتعلم و المنظور العام لعملیة التعلم، ویسمى ھذا المولود القدیم 

.المنظومات التربویة عامة والجزائریة خاصة، ببیداغوجیة التدریس وفق المقاربة بالكفاءات

ونستطیع اإلجابة عن و یستطیع القارئ لما سبق التساؤل حول عبارة المولود القدیم الوافد الجدید 

ا  ظھرت في الوالیات المتحدة رق إلى ھامش من تاریخ ھذه المقاربة، حیث أنھا أول متساؤلھ بالتط

، وعرفت في الثمانینات نموا ھاما بعد إدراجھا في مجال التكوین المھني، أین 1968األمریكیة عام 

وأصبح الموقف المشكل الدال بالنسبة للمادة أو .أصبحت الكفاءات بالمعنى الذي یحقق في النھایة

. لعملیة التعلمیةمشترك بین مجموعة من المواد المختارة ھو األساس في ا

التي جاءت كرد )النظریة البنائیة(واشتقت ھذه البیداغوجیة من نظریات معاصرة حول التعلم منھا

فعل على النظریات السلوكیة خاصة، وھي نظریة نفسیة لتفسیر السلوكات، وأساسا رئیسیا من 

بل لدیھ .لى المدرسة بعقل فارغم ال یأتي إاألسس النفسیة لبناء المناھج المدرسیة، إذ ترى أن المتعل

خبرات سابقة یمكن البناء علیھا حیث یتعلم من الخبرات التي یعیشھا، ومن ابرز أسسھا،أن المعرفة 

تبنى و ال تنقل، وكذا اكتساب األفراد كفاءات سلوكیة و مھاریة تتكیف مع الواقع المعاصر 

ى تشیید نظام تربوي متناسق وناجح وھكذا فاإلصالح الشامل للمؤسسة التربویة یرمي إل.المعاش

قصد تمكین المدرسة من مواجھة تحدیات العصر، الحاضرة والمستقبلیة المتعددة وتحقیق الشروط 

فضمان تربیة موجھة نحو التنمیة والرقي . العلمیة والتكنولوجیة التي بإمكانھا ضمان تنمیة مستدیمة

ن شأنھا تفضیل مقاییس الكفاءة والتأھیل والسماح یتطلب بروز القیم الخاصة بالعمل وباإلنتاج التي م

بتكوین قدرات علمیة وتقنیة موثوق بھا، ومن ثمة فإن التعلیم العلمي والتكنولوجي یحظى بعنایة 

خاصة بحیث ال یقتصر على إیصال محتویات معرفیة ومھارات تكنولوجیة للمتعلمین فحسب بل 

في حیاتھم المدرسیة واالجتماعیة والمھنیة ولعل أھم یسعى إلى إكسابھم كفاءات تمكنھم من توظیفھا 

عنصر بشري في نسق تجسید أھداف اإلصالح ھو المدرس الذي ینبغي أن یتجاوب مع متطلبات 

.والبیداغوجیة ةالنوعیة والكفاءة في جوانبھا األكادیمی

طبیق التدریس وفق ولقد عملت وزارة التربیة الوطنیة من خالل إصالح المنظومة التربویة إلى ت

بیداغوجیة المقاربة بالكفاءات في جمیع األطوار التعیلمیة وجمیع المواد الدراسیة المقررة،ھذا 

اإلصالح الذي تخللتھ كثیر من الصعوبات والمعوقات التي تصادف المعلم ،و  مادة التربیة البدنیة و 

افرزه من تغیر في العدید من الریاضیة ھي األخرى بدورھا ومنذ الشروع في تطبیق اإلصالح وما



جوانب العملیة التعلیمیة خلق عدید العراقیل والصعوبات التي أصبح أستاذ التربیة البدنیة یصادفھا 

.   یومیا 

: ولقد حاولنا في بحثنا ھذا و الذي ھو تحت عنوان

بدنیة و معوقات تطبیق التدریس وفق بیداغوجیة المقاربة بالكفاءات في مادة التربیة ال" 
.في والیة بسكرة" المتوسط والثانوي " دراسة مقارنة بین أساتذة الطورین " "◌ً الریاضیة

أن نحیط بجمیع الجوانب أو أھمھا في ھذه البیداغوجیة الجدیدة من الجانب النظري وكذا المعوقات 

.التي تحول دون تطبیقھا من طرف األساتذة میدانیا

:األول نظري والثاني تطبیقي، بحیث أنوذلك من خالل فصل تمھیدي وبابین

الفصل التمھیدي وھو اإلطار العام إلشكالیة البحث، وتضمن تمھیدا للدراسة تلیھ إشكالیة البحث ، 

، تحدید المفاھیم و المصطلحات یار الموضوع وأھداف الدراسةففرضیاتھ ثم أھمیتھ وكذا أسباب اخت

.وأخیرا الدراسات السابقة

:وھو الجانب النظري فاحتوى على ثالثة فصول ھيأما  الباب األول

وخصص للمنھاج التربوي، المقاربة بالكفاءات والتقویم وھو مقسم على : الفصل األول-

.ثالثة  مباحث وقد أوردناھا بأكبر قدر ممكن من التفصیل في ھذا الفصل

الریاضیة وخصصنا الفصل الثاني للتدریس بجمیع جوانبھ،التربیة و التربیة البدنیة و -

ھذا الفصل على أربعة ىاحتوو.المدرس وفق المقاربة بالكفاءاتودرسھا ووصوال إلى إعداد 

.مباحث

المقاربة .الثالث تمحور في مبحث واحد حولخر فصل في الجانب النظري وھو الفصلأما آ

ناء الفرد بالكفاءات في التربیة البدنیة و الریاضیة وحاولنا إبراز األھداف الحدیثة للمادة في ب

.الصالح الذي یلیق بمتطلبات المجتمع بمفھومھ الحدیث

الخامس ، حیث احتوى الرابع على و وھو الجانب التطبیقي فتضمن الفصل الرابع، أما الباب الثاني 

اإلجراءات المنھجیة للدراسة، بدءا بتمھید ثم تطرقنا إلى المنھج المستخدم في الدراسة وھو المنھج 

، أدوات الدراسة )المجال البشري، الزماني والمكاني(رقنا إلى مجاالت الدراسة الوصفي بعدھا تط

المناسبة لجمع المعلومات حول الظاھرة المدروسة والمتعلقة بموضوع مشكلة بحثنا باإلضافة إلى 

.الطرق اإلحصائیة المستعملة في ذلك



إلى عرض وتحلیل النتائج أما الفصل الخامس فتطرقنا فیھ من خالل مبحثین األول نتعرض فیھ و

حول مناقشة الثاني وكان یتمحور . المتوصل إلیھا في الدراسة المیدانیة، مع إثبات أو نفي للفرضیات

سابقة وتفسیر النتائج المیدانیة، وھذا بالرجوع إلى الجانب النظري للبحث و االستعانة بالدراسات ال

والتي تبدو مناسبة بھدف لرفع الغطاء عن استنتاج عام، توصیات واقتراحات المتوفرة، و بعدھا

.إشكالیة البحث ، وأخیرا انھینا الدراسة بخاتمة التي تلخص كل ما ھو وارد في دراستنا ھذه

.العربیة والفرنسیة تلیھا مباشرة قائمة المراجع والمالحقملخص الدراسة باللغتینثم 
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اإلشكـالیــة1
ال جدال أن التعلیم والتربیة من المھام الرئیسیة للمدرسة،بید أن الفعل التعلیمي 

بوي الذي نحن في صدد الحدیث عنھ،یتجاوز بكثیر ذالك والتربوي،في مفھوم اإلصالح التر

التصور البسیط الذي یجعل منھما مجرد عملیة تلقین المعارف الجاھزة والمحنطة أو مسعى 

.لتكییف عقول المتعلمین إلغراض نفعیة محضة

ف إن المدرسة ھي المكان الذي یتعلم فیھ المتعلم المعارف وینمي مھاراتھ ویطور قدراتھ ویتعر

على قیم مجتمعھ حیث یتم تھیئة أطفال الیوم لیصبحوا في المستقبل مواطنین مندمجین بصورة 

.كاملة في صلب مجتمعھم ومنفتحین في نفس الوقت،على العالم المعاصر

وبھذا المفھوم تساھم المدرسة إلى حد بعید في توطید االنسجام االجتماعي ونقل القیم االجتماعیة 

السبب ینبغي أن تتجسد غایات المنظومة التربویة في كل ممارسات التلمیذ من ولھذا.والثقافیة

. أنشطة بیداغوجیة في المدرسة

وإنھ ألمر مشروع تماما أن تكون المسألة البیداغوجیة ھي المحور الرئیسي والمحرك المركزي 

س مختلف والذي م.في عملیة اإلصالح الشامل الذي شرعت الجزائر في تطبیقھ منذ سنوات

ھذه المناھج التعلیمیة . والذي بدأ بإعادة بناء المناھج الدراسیة الجدیدة.مكونات المنظومة التربویة

الثریة والمتوازنة والعصریة والتي تستمد جذورھا من قیم المجتمع وتبنى في الوقت ذاتھ، من 

.ةأحدث ما توصلت إلیھ البحوث العلمیة واالختراعات التكنولوجی

انت العلوم اإلنسانیة ھي أول من تلمسھا التغییرات فان أیة مقاربة حدیثة كانت تكیف ولما ك

وتدرج ضمنھا، وھذا ما یالحظ من خالل سلسلة االنتقاالت في المنظومات التربویة عبر العالم 

إلى المقاربة باألھداف وأخیرا المقاربة بالكفاءات التي تعتبر احدثةبأسره من المقاربات التلقینی

فلسفة في تغییر الفكر تجاه اإلنسان المتعلم، لمواجھة تحدیات العصر، وتشكل ھذه العوامل رھانات 

جدیدة في سیرورة النظام التربوي، بل وتحدیات یتعین على المدرسة رفعھا، الن المدرسة في 

.تفاعل دائم مع المجتمع فكما ھي نتاج لھذا المجتمع ھي تطمح كذلك إلى تطویره و ترقیتھ

ولما كان وجود التنظیمات التربویة یتطلب تحقیق مجموعة أغراض من خالل التي 

ذكرناھا سابقا من خالل  العملیات المختلفة التي تقوم بھا، و التي تسفر دوما محصالت و نتائج قد 

تكون في المستوى المنتظر من طرف الجمیع، أو تسفر عن العكس فتكون مخیبة لآلمال، ھذا ما 

ات التربویة خاضعة للنقد من فترة إلى أخرى، ودائما ما تتم فیھا مجموعة جعل المنظوم
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لتسایر التطلعات، ولما كانت العوامل السیاسیة، االقتصادیة ) تطویرھا(إصالحات وذلك لتقویمھا

الخ، تتصف بالتغیر وعدم الثبات، فان التربیة حتما تتأثر بھا، وبالتغییرات التي .…واالجتماعیة 

عھ في ظل حو تحقیق كل ما ھو أفضل ویرقى بدور اإلنسان، لیقدم خدمات جلیلة لمجتمتنجم عنھا ن

م لھ القیم و المعتقدات جانبا، وسلالذي جعل العالم في صراع وضعت من خالانتشار فكر العولمة 

إدارة شؤونھ لذوي الكفاءات العالیة و ال یعترف إال بالذي یبرھن میدانیا، من خالل مجموعة 

.كفاءات في مجال اختصاصھ لیتم تعمیم االستفادةمھارات و

التي تضع تربیة أبنائھا في نرجع إلى أن كل ھذه المتغیرات ونقول أنھا دفعت بالجزائر

اكبة ھذا إلى موصمیم انشغاالتھا وكرست جزءا كبیرا من ثرواتھا ومواردھا الوطنیة لذلك دفعھا 

وإدراجھا من خالل مخطط متعدد ة بالكفاءات،التطور، وتبنت التدریس وفق بیداغوجیة المقارب

حیث صارت المنظومة الجزائریة تنتھج منھج المقاربة بالكفاءات . السنوات في المنظومة التربویة

في جمیع المواد الدراسیة، ونالت التربیة البدنیة و الریاضیة نصیبھا من ھذا التغییر من خالل بناء 

المضامین المعرفیة لمقاربة،ودورات تكوینیة للتحكم في لتدریس المادة وفق ھذه امناھج جدیدة 

.المادةالتي تحویھا المناھج ألساتذة 

التربیة البدنیة والریاضیة التي ھي جزء أساسي من النظام التربوي فھي جانب من التربیة و

ومن إعدادا بدنیا ونفسیا وعقلیا في توازن تام،) التلمیذ(العامة التي تھدف إلى إعداد الشخص 

شأنھا أن تساھم في تحقیق ھذا األمر، حیث تعتبر أكثر البرامج التربویة قدرة على تحقیق أھداف 

.المجتمع

في بیداغوجیة الكفاءات لیست غایة في حد ذاتھا،المراد بھا التربیة البدنیة و الریاضیةفالیوم

ى التقویة العضلیة من جھة التحسین في اللیاقة البدنیة بواسطة التدریب الریاضي،الذي یعتمد عل

بل ھي . والمھارات الفنیة وخطط وأنظمة األلعاب التي تكسب النتیجة الریاضیة من جھة أخرى

وھذا بھ من متغیرات وتقلبات في الحیاة،إعداد الفرد لمواجھة ما یحوما، غایتھتربویةوسیلة

یتم بناؤھا انطالقا من .لمادةباختیار نشاطات بدنیة وریاضیة كمحتویات تعلیمیة ودعامات أساسیة ل

تھذه النشاطات نفسھا،والتي تساعد في تنمیة الكفاءات المنتظرة،من خالل اإلشكالیاصخصائ

التعلمیة المطروحة والتي یقوم األستاذ بتحضیرھا مما یدفع بالتلمیذ بتوظیف معارفھ قصد 

.االكتشاف وإیجاد الحلول للوصول إلى تحقیق الكفاءات المستھدفة
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لقد حاول أساتذة التربیة البدنیة و الریاضیة في الطورین المتوسط وكذا الثانوي            مواكبة و

وتجسیدھا على أرض الواقع إال أن العدید من الصعوبات التي أقرتھا الدولةاإلصالحات

.والعوارض تعرضت سبیلھم لذالك

منیحاولالتيالتربویةلعملیاتاإحدىھيالریاضیةوالبدنیةالتربیةأنمعروفمما ھوو

لمماھووالفكریةوالنفسیةواألخالقیةقدراتھكمالإلىبالفردالوصولالمربونخاللھا

الموادضمنالریاضیةوالبدنیةالتربیةمادةنجدحیثالجزائر،فيالتربویةالمنظومةتتجاھلھ

لكنللتالمیذ،العلميالتحصیلفياإلیجابیةآثارھاوألھمیتھانظراالتربویةالمؤسسةفيالمدرسة

بالرغموحیثالمنظار،بھذاإلیھاینظرالالریاضیةوالبدنیةالتربیةمادةأنھوالمالحظالشيء

فينجدأنناإالاجتماعیا،ونفسیاإعدادھموالتالمیذعنالترویحفيالمادةتلعبھالذيالدورمن

لمستقبلھتضییعاوالتالمیذ،لتفكیرتشتیتاوللجھدإھداراولوقتلمضیعةیعتبرھامنمجتمعنا

.الدراسي

إلىبحاجةفاألستاذوجھ،أكملعلىواجبھمیؤدونالالمادةمدرسيمنالكثیرجعلماھذاو

أساتذةبقیةشأنذلكفيشأنھبھا،العاملالمؤسسةإدارةطرفمنللعملالمناسبالجوتھیئة

مجسدة في واضحةعلمیةأھدافتحقیقعلیھیفرضالجامعيتكوینھألناألخرى،لعلمیةاالمواد

علىتحقیقھاألساتذةیحاولماھوو) بدنيالعاطفي،المعرفي،الجانبال( :ثالث جوانب ھامة ھي

مھنةتطویرتعرقلالوعدید المعوقاتمناسبة،غیربظروفیصطدمونلكنھمالواقعأرض

حصةإجراءحتىتعیقبلفحسبوفق البیداغوجیة الجدیدةوالریاضیةالبدنیةالتربیةتدریس 

لقاعاتبالنسبةالنشاطھذاممارسةلمساحةالسیئةكالوضعیةمسبقة،إجرائیةأھدافبدونعادیة

شبھ انعدام أوقلةذلكجانبإلىواألفواجفيالتالمیذكثرةكذاوبالملعب،المحیطةالتدریس

الریاضیةللنشاطاتالمكیفةالقاعاتانعدامإلىباإلضافةبھا،العملالمرادبیداغوجیةالالوسائل

.الریاضیةالتربویةالحصصعلیھاتقامالتيوالمیادیناألرضیاتصالحیةعدممع

وبعد  سنوات بعد أن أدرجت بیداغوجیة المقاربة بالكفاءات في التربیة البدنیة و الریاضیة،إذن

وقیام أساتذة ھذه منھا المتوسط والثانوي ألطوار التعلیمیةلھا إلى مدارسنا،في جمیع امن إدخا

وتطبیقھا في المؤسسات التربویة وما صادفھم من عوائق متعددة قد تختلف أو .األطوار بتجریبھا

:  یمكننا طرح التساؤل التالي.تتشابھ لدى أساتذة الطور المتوسط و الطور الثانوي
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بیداغوجیة وفقفي معوقات تطبیق التدریسةذات داللة إحصائیھل توجد فروق
؟ یبن أساتذة التربیة البدنیة والریاضیة للطور المتوسط والثانويالمقاربة بالكفاءات

:الفرضیات.2

یبن ج المقاربة بالكفاءات امنھمحتوى یق طبصعوبة تتوجد فروق دالة إحصائیا في ال
.الطور المتوسط والثانويأساتذة
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في نقص الوسائل التربویة المعیقة لتطبیق التدریس توجد فروق دالة إحصائیا ال

.یبن أساتذة الطور المتوسط والثانويت ابالكفاء

یبن میدانیاالعملیة التقویمیة بالكفاءات تطبیق معوقاتتوجد فروق دالة إحصائیا فيال

.أساتذة الطور المتوسط والثانوي

نقص لمعوقات التدریس وفق المقاربة بالكفاءات تعودفيتوجد فروق دالة إحصائیاال

یبن أساتذة الطور المتوسط والثانويالتكوین

:أھداف البحث.3
:ا فیما یليیمكن تلخیص أھداف بحثنا ھذ

:الدافع العلمي
:ونھدف من خالل الدراسة إلى

داغوجیة المقاربة بالكفاءاتربط الدراسات النظریة والواقع المیداني لبی .
أساتذة التربیة البدنیة و الریاضیة تجاه ھذه على موقف أھل االختصاص منالتعرف،

.البیداغوجیة
 ما یخص نحاول جمع ما أمكن فینظریة،بوثیقة مبسطةتزوید كل من یھمھم األمر

التربیة وعلى وجھ الخصوص مدرسي،.........المقاربة بالكفاءات، التقویم، التدریس
.البدنیة و الریاضیة

مفھوم  بیداغوجیة التدریس بالمقاربة محاولة إزالة الغموض قدر اإلمكان الواقع حول
.بالكفاءات

وجیة میدانیاغه البیداذمحاولة اإلجابة على بعض التساؤالت المطروحة حول ھ.
:الدافع العملي

التربیة البدنیة و الریاضیة التعرف على مدى تطبیق التدریس بالمقاربة بالكفاءات في
.والیة بسكرةلالمؤسسات التربویةفي
 الكشف و الوقوف على أبرز الصعوبات التي تعترض عمل األساتذة خالل تجربتھم

.وفق البیداغوجیا الجدیدةالعمل
 لمحاولة الوقوف على أھم العوائق التي تواجھ األساتذة خالل استبیانتصمیم أداة

.ةاغوجیة الجدیدالتدریس وفق البید
 التعرف على آراء واقتراحات األساتذة الذي احتكوا بالمیدان العملي لعدة سنوات وكذا

.االستفادة من توجیھاتھم 
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  إبراز الخلفیة العلمیة والنظریات التي قامت علیھا بیداغوجیة التدریس وفق المقاربة
.بالكفاءات

:أھمیة الدراسة.4
:یما یلي یمكن تحدید أھمیة بحثنا ھدا ف

والمتمثل في اإلصالحات .لقد ارتأینا أن أھمیة البحث تكمن في حداثة الموضوع
.التي تبنت بیداغوجیة المقاربة بالكفاءاتالتربویة

تشخیص واقع تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة في ضل المقاربة بالكفاءات.
التخطیط، التنفیذ، : من حاولنا بقدر اإلمكان اإللمام بكل أركان المقاربة بالكفاءات

.......التقویم
 محاولة إبراز الصورة الحقیقیة للتربیة البدنیة و الریاضیة داخل المدرسة وخارجھا

. خصوصا في ظل المقاربة بالكفاءات

حدود البحث.5
: تتمحور حدود بحثنا في اإلشكالیة أو التساؤل الرئیسي الذي مفاده

المقاربة بیداغوجیة في معوقات تطبیق التدریس وفق ةھل توجد فروق ذات داللة إحصائی
یبن أساتذة التربیة البدنیة والریاضیة للطور المتوسط والثانوي ؟بالكفاءات

:عن الفرضیات وطرق التأكد من صحتھا فقد كانت على النحو التاليأما

 بنیت على أنھ ال توجد فروق دالة إحصائیا في صعوبة تطبیق فالفرضیة األولى

ویتمثل .لوالیة بسكرةوى منھج المقاربة بالكفاءات یبن أساتذة الطور المتوسط والثانويمحت

أنھ .بینما المتغیر التابع.صعوبة تطبیق محتوى منھج المقاربة بالكفاءاتالمتغیر المستقل، في

ال توجد فروق دالة إحصائیا یبن أساتذة التربیة البدنیة والریاضیة للطور المتوسط والثانوي

في ھذه الصعوبة التي تعتبر من بین معوقات تطبیق بیداغوجیة الكفاءات في مادة التربیة 

وللتأكد من صحة ھذه الفرضیة استعنا بوسیلتین ھما االستبیان البدنیة والریاضیة

.وذالك بتحدید النسب المئویة و اختبار دراسة الفروق.والمقابلة

معوقات روق دالة إحصائیا فيتوجد فال بنیت على أنھ ثانیةالفرضیة الو

ویتمثل المتغیر .یبن أساتذة الطور المتوسط والثانويتطبیق العملیة التقویمیة بالكفاءات میدانیا

أنھ ال توجد فروق دالة .بینما المتغیر التابع.بالكفاءاتتطبیق العملیة التقویمیةالمستقل، في

التي تطبیق العملیة لطور المتوسط والثانوي في إحصائیا یبن أساتذة التربیة البدنیة والریاضیة ل
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وللتأكد تعتبر من بین معوقات تطبیق بیداغوجیة الكفاءات في مادة التربیة البدنیة والریاضیة

وذالك بتحدید النسب المئویة و .من صحة ھذه الفرضیة استعنا بوسیلتین ھما االستبیان والمقابلة

.اختبار دراسة الفروق

في نقص الوسائل توجد فروق دالة إحصائیا ال بنیت على أنھ ثالثةالفرضیة الو

.یبن أساتذة الطور المتوسط والثانويالتربویة المعیقة لتطبیق التدریس بالكفاءت 

أنھ ال توجد فروق .بینما المتغیر التابع.نقص الوسائل التربویةویتمثل المتغیر المستقل، في

نقص الوسائل نیة والریاضیة للطور المتوسط والثانوي في دالة إحصائیا یبن أساتذة التربیة البد

التي تعتبر من بین معوقات تطبیق بیداغوجیة الكفاءات في مادة التربیة البدنیة التربویة

وذالك .وللتأكد من صحة ھذه الفرضیة استعنا بوسیلتین ھما االستبیان والمقابلةوالریاضیة

.فروقبتحدید النسب المئویة و اختبار دراسة ال

في معوقات توجد فروق دالة إحصائیاال بنیت على أنھ ثالثةالفرضیة الو

.التدریس وفق المقاربة بالكفاءات تعود لنقص التكوین یبن أساتذة الطور المتوسط والثانوي

أنھ ال توجد فروق دالة .بینما المتغیر التابع.نقص التكوینویتمثل المتغیر المستقل، في

التكوین تذة التربیة البدنیة والریاضیة للطور المتوسط والثانوي في نقص إحصائیا یبن أسا

عتبر من بین معوقات تطبیق بیداغوجیة الكفاءات في مادة التي یوفق المقاربة بالكفاءات 

وللتأكد من صحة ھذه الفرضیة استعنا بوسیلتین ھما االستبیان التربیة البدنیة والریاضیة

.النسب المئویة و اختبار دراسة الفروقوذالك بتحدید .والمقابلة

:مفاھیم و مصطلحات.6
حاولنا ضبطھا و اھیم و المصطلحات تتعلق بموضوع البحث ھناك مجموعة من المف

: وفیما یلي نعرض تعاریف ألھم مصطلحات الدراسةمحتوىالأوردنھا مفصلة في 

ات ـوقـالمع:
أحمد زكي بدوي،صدیقة یوسف (.ماشيءیمنع ویحجزنا ویشغلنا عن ھو كل أمر 

)537.محمود،بدون سنة،ص
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عرفھا الثقفي بأنھا مجموعة من المشكالت أو الصعوبات الفنیة والمادیة واإلداریة :اصطالحا

المعلم لطرق التدریس الحدیثة في المواقف التعلیمیة استخدامواإلشرافیة التي تحول دون 

.المختلفة 

م لطرق التدریس لالمعاستخداممختلفة التي تحول دون ھي المشكالت والصعوبات الأو

www.djelfa.info › ... ›......30.03.2010.تویات المنھج الحاليحالحدیثة مع م .

داغوجیاـالبی:
.وتعلیمھم األوالدكلمة ذات أصول یونانیة وتعني تربیة ھي

)فن التعلیم(لیم مادة معینةمیز تعوھي مجموعة من الطرائق والتقنیات ،والخطوات التي ت

)130،129.،ص ص2004یص،ـخالد لبص(

حسب التقلید بأنھا)148.،ص2001وآخرون،أرزیلرمضان ( وعرفھا أیضا 

تشیر البیداغوجیا إلى مجموع الخطابات والممارسات التي كانت ترمي إلى تدبیر :اإلغریقي

.یة ،وان تجعل منھ مواطنا صالحاانتقال الطفل من حالتھ الطبیعیة إلى الحالة الثقاف

ســالتدری:
التدریس سلوك : "أن) 226. ، ص2006محمود عبد الحلیم عبد الكریم، (یرى 

تربوي موجھ یساعد التلمیذ على القیام بنفسھ لتحقیق األھداف التعلیمیة المنشودة و 

لمحتوى التعلیمي و أسلوب السلوك الموجھ قد یكون یھدف إلى إثارة دوافع التلمیذ، تنظیم ا

تنفیذه ،و تقدیم المھارة سواء بأداء النموذج أو الشرح التفسیر، و تقویم فاعلیة األداء، 

أن التدریس عبارة عن نشاط ،باإلثابة والتعزیز، وتقدیم التغذیة الرجعیة و ھذا یعني

یل في السلوك التعلیم و التعلم إلحداث تغیرا و تعد: متعدد األوجھ یتحدد في بعدین ھما 

."المتعلم و ذلك عن طریق تنظیم و توجیھ الخبرات و البیئة التعلیمیة المالئمة

المقاربة بالكفاءات:
ھي بیداغوجیة وظیفیة تعمل على التحكم في مجربات الحیاة لكل ما تحملھ من تشابھ في 

یمكن المتعلم من العالقات و تعقید في الظواھر االجتماعیة، و من ثمة ھي اختیار منھجي ،
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النجاح في ھذه الحیاة على صورتھا و ذلك بالسعي إلى تثمین المعارف المدرسیة و جعلھا 

.)11.،ص2005حاجــي فریــد،،("صالحة لالستعمال في مختلف مواقف الحیاة

التربیة البدنیة والریاضیة●
عملیة التربیة عن مإتماالریاضیة شكل من أشكال التربیة تقوم على أساس البدنیةالتربیة

طریق البدن، وھي ترتكز على اكتساب الفرد للمھارات وتعمل على تطویر الخصائص 

والصفات البدنیة وتكوین العادات الصحیة السلیمة التي تكون من شأنھا أن ینشأ الفرد حیاة 

عبد الحمید (..صحیة سلیمة، وأن یكون لدیھ القدرة على مجابھة متطلبات الحیاة بكفاءة

.)18.، ص2005ف، شر

:ة ـقارنـالم
یفید لفظ مقارنة إلى عملیة أخذ مجموعة متكونة من واحد أو عدة أشیاء لغرض البحث عن 

)12.ص،2005خلوة لزھر،.(نقاط التشابھ واإلختالف

: لدراسات السابقة ا.6
تطبیقھ أدى إلىقلة مدة المقاربة بالكفاءات وحداثة موضوع بیداغوجیة التدریس وفق إن

بعض الدراسات التي یمكن نلخصفي ما یلي الخاصة بھ، ووالبحوثندرة المواضیع

: كما یلي إعتبارھا دراسات مشابھة لدراستنا

دراسة الطالب خلوة لزھر:

دراسة تجریبیة في مادة -.والكفاءاتاألھدافمقاربة مقارنة للتدریس بین . تحت عنوان

، دخلت ضمن متطلبات نیل شھادة الماجستیر في الریاضیات لتالمیذ السنة األولى متوسط

موسم ل.جامعة باتنة.علم النفس وعلوم التربیة ،تخصص المناھج الدراسیة والتقویم التربوي

2005.2004.

یوضح مدى داللة الفروق في لفحص تجریبي مقارنوتمثلت إشكالیة الدراسة في أنھا جاءت 

توسط في وحدة التناظر المحوري لمادة الریاضیات نتائج تالمیذ السنة األولى من التعلیم الم

إحداھما مبنیة في ضوء المنھاج القدیم القائم على مقاربة األھداف نبین إستراتیجیتین تعلیمیتی

.المقاربة بالكفاءاتواإلستراتیجیة األخرى مبنیة على 

یم المتوسطالتعلمنتوجد فروق جوھریة بین متوسط تالمیذ السنة األولىال:فروض الدراسة

الذین یدرسون الریاضیات بأسلوب الكفاءات ، ومتوسط أقرانھم الذین یدرسونھا بطریقة 
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العرض باألھداف،وذلك بالنسبة لدرجاتھم على اإلختبار البعدي اآلني لقیاس االحتفاظ 

.القصیر المدى في التحصیل الخاص بوحدة التناظر المحوري

الذین درسوا لتالمیذ المجموعة التجریبیةمتوسط األداء: وتوصلت الدراسة إلى أن 

الریاضیات بالكفاءات،یزید عن متوسط أداء تالمیذ المجموعة الضابطة الدارسین  بطریقة 

.العرض باألھداف

.منھا الدراسة و التي ذكرناھا سابقاانطلقتمما یعني عدم تحقق الفرضیة التي 

: تي كانت تحت عنوان، وال2004الجزائر،سنةدراسة األستاذ یوسف قادري.

، حیث ركز األستاذ في بحثھ على المناھج المعدلة من "بیداغوجیة التدریس بالكفاءات"

األھداف إلى الكفاءات شارحا ھذه األخیرة وكذلك مدى تمكن المعلم الجزائري من 

....المقاربة القدیمة لتحل محلھا أخرى جدیدة 

تدریس وبوثیقة مبسطة وكذا تحسین تزوید القائمین على فعل ال: ویھدف بذلك إلى 

........المشرفین في القطاع التربوي بضرورة تفعیل المكونین 

:وتوصلت الدراسة إلى أن

إن تأھیل المدرسین والقائمین على التربیة والتعلیم في مجال المقاربة بالكفاءات یسھم -

.في تقبل وإنجاح ھذه المناھج

.دریس ، یسمح بتبني أي مقاربة جدیدةالتحكم في المھارات األساسیة للت-

فانھ یتجلى في الجانب األول من الدراسة ةمظھر االستفادة من الدراسة السابقأما

فیما یخص اإلطار النظري، فقد قدمت لنا الدراستین مجموعة من اإلسھامات كان لھا 

اصة الفرضیة كما ساعدتنا في إثراء ومنا قشة نتائج البحث خ.دورھا في اإلفادة بحثنا ھذا

.والمتعلقة بالتكوین وفق المقاربة بالكفاءات.األخیرة

تقویم األداء التدریسي لمعلمي :ھذه الدراسةاستھدفت.مصر:دراسة مصطفى زیدان-
وقد حدد الباحث عددا من الكفاءات التي في مصر ،عن طریق الكفاءاتاالبتدائیةالمرحلة 

.الوسائل التعلیمیةاستخدام–عداد المعلم للدرسإ:التدریس وھيیمكن مالحظتھا في مواقف

اإلمكانیات استغاللمدى –سلوك المعلم في التدریس –إدارة الفصل –طرق التدریس -

.المتاحة
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استخدامفي مستوى المعلم وال سیما في ملحوظاانخفاضاوتوصلت الدراسة إلى أن ھناك 

.الوسائل التعلیمیة،وفي إدارة المناقشة في الفصل

: تحت عنوان.عبد الحكیم خصاونھ. أومعین أحمد عودات. ددراسة

المشكالت المھنیة التي تواجھ مدرس التربیة الریاضیة في المدارس الحكومیة 

ھدفت ھذه الدراسة إلى التعرف على المشكالت المھنیة التي تواجھ مدرس .األردنیة

معلما ) 60(كونت عینة الدراسة من ت. التربیة الریاضیة في المدارس الحكومیة األردنیة

.م2008-2007في لواء بني كنانة في األردن للعام الدراسي 

) SPSS(وقد استخدم الباحثان للمعالجة اإلحصائیة الرزمة اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة 

.واستخرجت المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والنسب المئویة

بعض المشكالت المھنیة التي تواجھ مدرس التربیة الریاضیة ىوقد توصلت الدراسة إل

.التي تتعلق بالمنھاج واإلمكانات واقتراح بعض الحلول لمعالجتھا والحد منھا
)12.02.2010W.ULUM.NLWW(

دراسة : "تحت عنوان الدراسةیشي، دراسةـفر الوتـحات جعـالطالب قاسم شأعد .3.5

وطرق حلھا بالمرحلة المتوسطة في مدینة لمشكالت تنفیذ منھج التربیة البدنیةتحلیلیة 

.في المملكة العربیة السعودیة2000لسنة ". الریاض

:وقد توصل في دراستھ إلى مجوعة مشكالت لخصھا تحت العناوین التالیة

أھم المشكالت التي تواجھ تنفیذ المنھج المرتبطة باألھداف.

أھم المشكالت التي تواجھ تنفیذ المنھج المرتبطة بالمحتوى.

أھم المشكالت التي تواجھ تنفیذ المنھج المرتبطة باإلمكانات.

أھم المشكالت التي تواجھ تنفیذ المنھج المرتبطة بالوقت المتاح لتنفیذه.

أھم المشكالت التي تواجھ تنفیذ المنھج المرتبطة بالتقویم.

ي تواجھ تنفیذ المنھج المرتبطة باإلدارة المدرسیةأھم المشكالت الت.
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نقص استفدنا من ھذه الدراسة في مناقشة خاصة الفرضیة الثانیة و التي اشتملت على و

تطبیق محتوى المنھاج الجدید وفق المقاربة بالكفاءاتلالالزمةمكانیاتالوسائل واإل

)www.ksu.edu.sa(....12.02.2010.میدانیا
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ولالباب األ

النظريجانبال



الفصل 

ل األولـالفصـ

المنھاج، المقاربة بالكفاءات وتقویمھا

تمھیــد

المنھاج: المبحث األول  
المقاربة بالكفاءات: المبحث الثاني 
التقویم بالمقاربة بالكفاءات: المبحث الثالث 

خالصــة



الفصل 

:تمھیــد
طویر فرضتھا طبیعة العصر مما یستلزم فیھا تغییرا شامال یمر التعلیم الیوم بفترة ت

یمس النظام التربوي، فالتعلیم أصبح یعتمد على الطبیعة النافعة لما نتعلم، بمعنى أن تتحول 

.حقائق العلم إلى ممارسة وسلوك حیاة

ولما كانت بیداغوجیة الكفاءات حققت نجاحات باھرة في عدة مجاالت فقد أغرى ذلك النجاح 

.سئولي قطاع التربیة الذین تبنوھا أملین بذلك تحقیق قفزة نوعیة في المنظومة التربویةم

. الخ.....ولكن ھذا التبني استوجب إعادة النظر في بناء المناھج الدراسیة و العملیات التقویمیة

ولقد حاولنا في ھذا الفصل التطرق إلى أھم التعدیالت التي طرأت على المنظومة، كما 

.إزالة الغموض حول كل ما ھو متعلق ببیداغوجیة الكفاءاتحاولنا

.اجـنھـالم:المبحث األول 
:تعریف المنھاج و عناصره . 1.1

:تعریف المنھاج. 1.1.1
المنھج، الِمنھج و : "یليوردت كلمة المنھاج في المنجد في اللغة و اإلعالم كما:لغویا

لویس ".(منھج أو منھاج التعلیم أو الدروسالمنھاج جمع مناھج وھو الطریق الواضح ومنھ

).165.،ص2003معلوف،

).48المائدة،"(ا ِمْنُكم شْرَعًة َوِمْنَھاًجالُِكٍل َجَعْلنَ :" كما ورد في القران الكریم، في قولھ تعالى
.إن كلمة المنھاج الواردة في اآلیة الكریمة تعني الطریق الواضح

:ن من التعریفات للمنھاج ھمافھنا نورد نوعی:أما اصطالحا

:في ما یلي نورد تعریفین تقلیدیین للمنھاجو:المفھوم التقلیدي للمنھاج-

ھو مجموعة المواد الدراسیة و المقررات التي :")6.ص،2004یوسف قادري،(یعرفھ 

".یدرسھا التلمیذ

ار التي یدرسھا مجموعة المعلومات و الحقائق و المفاھیم و األفك: "كما ُیعَرُف أیضا بأنھ

).18.، ص2005إیناس عمر، محمد أبو حتلة ،". (التالمیذ في صوره مواد دراسیة

).برنامج(ھاذین التعریفین حصرا مفھوم المنھاج على أنھ عبارة عن مقرر دراسي 

:أما حدیثا فقد أطلقت عدة تعاریف منھا : المفھوم الحدیث للمنھاج - 
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بأنھ المتضمن لجمیع "المنھج المدرسي 1995ھاالؤوزمJewettلقد عرفت جویت 

الخبرات المنفذة تحت رعایة المعلمین بدءا من حجرة الدراسة إلى المسابقات بین المدارس 

".داخل وخارج المدرسة

: فیعرفان المنھج بأنھ1993toombsanal&tierneyأما یورد تومبس، تیرني

كل فرد بما فیھا األھداف، والمحتوى، واألنشطة،و اسم لكل مناحي الحیاة النشطة والفعالة ل"

ھو كل دراسة و نشاط أو خبرة "و).14،15،16.،ص2005عفاف عبد الكریم،(".التقویم

توجیھھا سواء داخل الصف كان أو بھا المتعلم تحت إشراف المدرسة ویكتسبھا أو یقوم 

).27.،ص2005محمد أبو حتلة ،إیناس عمر،(".خارجھ

المنھاج ھو مجموعة : " على انھ)26، ص1996محمد عبد الكریم أبو سل،  (ویعرفھ

الخبرات التربویة و األنشطة التعلیمیة التي توفرھا المدرسة لیتفاعل معھا الطالب داخل 

المدرسة و خارجھا تحت إشرافھا بقصد تغییر سلوك الطالب نحو األفضل في جمیع الموافق 

". الحیاتیة 

و ھو أوسع من البرنامج،.جمل مسالك التعلمات المسطرة للتلمیذمحددا لمو یعتبر

وعملیات فزیادة عن البرنامج فھو یقدم إرشادات أخرى خصوصا على الطرائق البیداغوجیة

تعلم تحت إشراف المدرسة مكل دراسة أو نشاط أو خبرة یكتسبھا، أو یقوم بھا الالتقویم وھو 

"أخارجھوتوجیھھا سواء داخل القسم 

)14، 37.ص،2001توفیق أحمد مرعي، محمد محمود الحلیة،(

مجموع الخبرات التربویة االجتماعیة والثقافیة والریاضیة : "بأنھ1992ویعرفھ نافع 

إلخ التي تخططھا المدرسة وتھیؤھا لطلبتھا لیقوموا بتعلمھا داخل المدرسة أو ...والعلمیة

من السلوك، أو تعدیل أو تغییر أنماط أخرى من السلوك نحو خارجھا بھدف اكتسابھم أنماطا

االتجاه المرغوب ومن خالل ممارستھم لجمیع األنشطة الالزمة والمصاحبة لتعلم تلك 

)34.ص2000الخولي،جمال الدین الشافعيأمین أنور ("الخبرات تساعدھم في إتمام نموھم

بانھ . )26.،ص1999،الكریم ابوسلمحمد عبد (وھنا نورد تعریفا إجرائیا بحیث یعرفھ 
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مجموع الخبرات التربویة التي توفرھا المدرسة لیتفاعل معھا الطالب داخل المدرسة "

.وخارجھا تحت إشرافھا بقصد تغییر سلوك الطالب نحو االفضل في جمیع المواقف الحیاتیة

: جعناصر المنھا. 2.1.1
:ھا و ترتبط ارتباطا وثیقا وھيیتكون المنھاج من عناصر أساسیة تتكامل فیما بین

تشیر إلى القدرات و المواقف و المھارات التي سیكتسبھا المتعلم من :األھداف العامة

.خالل جملة من المواد الدراسیة

یعتبر احد عناصر المنھاج من خاللھ نستطیع الحكم على مدى نجاحنا في تحقیق :التقویم

لم و مدى تحصیلھ، و نشخص نتائج عملیة األھداف و قیمھا و كذلك قیاس قدرة المتع

.)21.، ص2001،محمد، يالعمر(.التعلیم و مدى ما یحقق من أھداف

 ھو مجمل الطرق و األسالیب المتبعة إلیصال المحتوى :طرق و أسالیب التدریس

.التعلیمي للمنھاج

و مفاھیم و على شكل قواعدنھو جزء من الثقافة و المعرفة التي تقدم للمتعلمی:المحتوى

).2002،وآخرونحلمي أبو ھرجة،ممكار(. معلومات و قیم و مواقف

ھناك عدة وجھات نظر حول عناصر المنھاج، ومن وجھات النظر " كما نظیف أن   

األھداف والمحتوى واألنشطة والتقویم : أن المنھاج یتكون من" تایلر"ـالشائعة التي تنسب ل

:كما یوضح الشكل التالي

عناصر المنھاج باعتباره نظاما: 01شكل رقم

ومن خالل الشكل نالحظ العالقات التبادلیة الموجودة بین كل عناصر المنھاج، 
بمعنى أن كل عنصر یؤثر في بقیة العناصر دون استثناء ویتأثر بكل العناصر، وان أي تأثیر 

األھداف

التقویمالمحتوى

األنشطة
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توفیق أحمد مرعي، محمد محمود الحلیة، ( "لعناصرفي أحد العناصر یتنقل إلى بقیة ا
)34. ، ص2001

:األھداف التربویة.1

تمثل األھداف أھم عناصر المنھج المدرسي أو مكوناتھ، حیث أن العناصر "

األخرى كالمحتوى والخبرات التعلیمیة والتقویم تعتمد علیھ أو ترتبط بھ ارتباطا وثیقا لذا فإن 

األھداف أو تطویرھا أو صیاغتھا تمثل العملیة األساسیة األولى لمخططي اختیار تلك

وتحقیق األھداف التربویة بحاجة إلى العدید من األنشطة التعلیمیة أو الخبرات المناھج

أحمد جودت("التعلیمیة التي البد للمتعلمین من المرور بھا في سبیل تسھیل فھم المحتوى

)28.، ص2005یم،سعادة، عبد هللا محمد إبراھ
:المحتوى.2

أحد عناصر المنھاج وأولھا تأثیرا في األھداف التي یرمي المنھاج إلى تحقیقھا، 

وقد یوصف .وھو یشتمل على المعرفة المنظمة المتراكمة عبر التاریخ من الخبرات اإلنسانیة

خالد ( "علمھا الفردالمحتوى بأنھ المعرفة أو المھارات أو االتجاھات أو القیم التي یت

)135.ص،2004،لبصیص

.المحتوى: 02شكل 

:تصنیفات المحتوى
إن تصنیفات المحتوى ھي تصنیفات المعرفة، ولذلك تصنف المعرفة المنظمة في 

المحتوى حسب ارتباط المعرفة باألھداف، فتكون لدینا معرفة إدراكیة، معرفة قیمیة، معرفة 

."أدائیة

تمثل عنصرا رئیسیا من عناصر المنھج، ویقصد بھا الجھد العقلي أو البدني " :األنشطة3

الذي یبذلھ المتعلم أو المعلم من أجل بلوغ الھدف، ویشیر ھذا التعریف إلى أن النشاط لھ 

مضمون ولھ خطة یسیر علیھا، ولھ ھدف یسعى لتحقیقھ، وھو بحاجة للتقویم لمعرفة مدى 

.ق الھدف المراد بلوغھنجاحھ في تحقی

المعرفة 
ةالمنظم

المعرفــة الغیــر 
منظمــة
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وتختار األنشطة في ضوء األھداف، فإذا كان الھدف أن ننمي قدرة المتعلم على التفكیر 

الناقد فال بد من تصمیم أنشطة لتحقیق ذلك، وتختار أیضا في ضوء المحتوى، ویختار 

.المحتوى في ضوء األنشطة

:التقویم4
والتقویم ھو التصحیح والتصویب، وھو عملیة المنھج األربعة، ھو أحد عناصر" 

عملیة التصمیم، عملیة التشخیص، وعملیة : تشتمل على عملیات فرعیة تؤدي إلیھا مثل

.  القیاس، وعملیة المتابعة، وعملیة التغذیة الرجعیة، وعملیة إصدار الحكم

ة، كما والتقویم ھو تقدیر مدى مالئمة أو صالحیة شيء ما في ضـوء غرض ذي صل

یعرف أیضا أنھ العملیة التي یحكم بھا على مدى نجاح العملیة التربویة في تحقیق األھداف 

المنشودة، وبما أن التربیة تھدف إلى إحداث تغیرات معنیة مرغوبة في سلوك المتعلمین، فقد 

بات من الواضح أن عملیة التقویم ترمي إلى معرفة مدى تحقق ھذه التغیرات المرغوبة لدیھم

:أو معرفة مدى تقدمھم نحو األھداف التربویة وھذا التعریف یشتمل على المبادئ التالیة

التغذیة الراجعة

أبعاد تقویم المنھاج المختلفة         03: الشكل رقم 
)95.ص ،2001، محمد محمود الحلیة، توفیق أحمد مرعي(

:أنواع المناھج . 2.1
:تنقسم المناھج إلى ثالثة أقسام ھي 

:منھاج المواد الدراسیة المنفصلة . 1.2.1

األھداف

تقویم اآلثار تقویم التطویر تقویم التخطیط
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یعتبر ھذا المنھاج من المناھج التي تنظم فیھا الخبرات التربویة في صورة مواد "
نواع المناھج التي عرفتھا دراسیة منفصلة عن بعضھا كما یعد ھذا المنھاج من أقدم أ

موال یھت. المؤسسات التعلیمیة و یوجھ عنایتھ فقط إلى محتوى المادة الدراسیة و إتقانھا
بالمتعلم الذي یتعلم حیث أن إتقان المادة الدراسیة یعتبر ھو ھدف العملیة التعلیمیة في ھذا 

.)21.ص،1999ة ، محمد سعد زغلول،جحلمي أبو ھرممكار(".المنھج
و لقد أبان ھذا النوع عدة نقائص و عیوب ھذا ما جعل المربون یحاولون تحسین ھذا 

:المنھج واستقرت ھذه المحاوالت إلى ظھور عدة تنظیمات تتمثل فیما یلي
 یعني الربط بین منھاج المواد الدراسیة التي تعطینا المنھاج :المنھاج المترابط

ومات ببعضھا البعض مما یساعد على سھولة المترابط مما یؤدي إلى توثیق صلة المعل
.تذكرھا

یعني إزالة الحواجز الفاصلة بین المواد الدراسیة و إدماج محتویات :منھاج اإلدماج
. ھذه المواد في مقررات أكثر اتساعا بحیث تصبح مادة واحدة

یقوم على أساس تقلیل عدد المواد الدراسیة و ھو امتداد :منھاج المجاالت الواسعة
.لمنھاج اإلدماج و یختلف عنھ في أن مجاالت الدمج فیھ تكون أكثر اتساعا و شموال

:منھاج النشاط. 2.2.1
ظھر كرد فعل لمواجھة العیوب التي ظھرت في منھاج المواد الدراسیة المنفصلة و 
التي كانت تتلخص في زیادة االھتمام بالمادة الدراسیة وجعلھا محورا أساسیا، و قد سمى 

المنھاج بمنھاج النشاط ألنھ یوجھ عنایة بالنشاط الذاتي للمتعلمین و یھتم بالحاجات و ھذا 
المیول الخاص بھم، و المتعلمین في ھذا المنھج یعتمدون على أنفسھم في تحصیل 

حلمي أبو ممكار(.ذا ما یجعل المتعلم أكثر إیجابیةالمعارف و في جمع المعلومات وھ
).25،ص1999،ة ، محمد سعد زغلولجھر

بالمتعلم أكثر ھمنھاج حدیث یولي عنایت: على انھ)07.،ص2004قادري،فیوس(ویعرفھ 
من عنایتھ بمحتوى التعلیم من خالل المنھاج القائم على حل المشكالت المشروعات أو 

. مواقف الحیاة

:المنھاج المحوري. 3.2.1



الفصل 

ؤدي إلى مرور المتعلمین عبارة عن نوع من التنظیم المنطقي للمادة الدراسیة، ی" 
و یتضمن تنوعا للخبرات و األنشطة و األدوات، و ذلك إلكساب . بخبرات تعلیمیة و تربویة

المتعلمین بعض الخبرات التربویة لمواجھة مشكالت و متطلبات الحیاة، كما أنھ یتخذ مادة 
فإن دراسة معینة أو موضوعا، محورا تدور حولھ و ترتبط بھ دراسات متنوعة، و لذا

مكارم حلمي أبو ھرجة،سعد (".وفقا للنظرة إلى طبیعة المحور محتوى ھذا المنھج یختلف 
.)25.، ص1999،زغلول

: أسس بناء المنھاج . 3.1
لقد اعتمدت مجموعة أسس تعتبر انطالقة أو منطلق لبناء المنھاج الدراسي و لعل 

: أھمھا ھو
بویة واضحة و محددة تعكس في المقام یركز كل منھاج على فلسفة تر":األساس الفلسفي

حالصالدمحم(."األول فلسفة المجتمع والعقیدة والمبادئ والقیم التي تحكم في مساره
.)26.،ص2002حثروبي،

یضمن ھذا األساس نقل التراث الثقافي و العلمي و االجتماعي من :" األساس االجتماعي
و مواطنیھ من اإلطارات و الخبراء جیل إلى جیل آخر، مراعیا بذلك احتیاجات المجتمع 

."  .نو الفننین و الموظفی
عند تسطیر منھاج معین ینبغي مراعاة ما یلي :األساس النفسي :

.الخصائص  النفسیة و االجتماعیة -
.خصائص النمو للمتعلم في كل مرحلة-
الفروق الفردیة-
.المیول و االھتمامات-

)07.،ص2004قادري،فیوس(.ـ القدرات العقلیة 
 و یقصد بذلك طبیعة المعرفة المختارة التي یجب أن یحتویھا المنھاج : األساس المعرفي

لتقدم للمتعلمین لتحقیق األغراض المرغوب فیھا في شخصیة المتعلم
 إن الثقافة المحلیة لھا دور كبیر في بناء أي منھاج الحتوائھا على " :األساس الثقافي

خبرات و معارف مقبولة و تجنب أخرى غیر مرغوب فیھا أو مرفوضة سواء كانت 
.)26.، ص2002ي،الصالح حثروبمحمد(".متخصصة أو عامة

: موقف المنھج التقلیدي من المعلم والمتعلم. 4.1



الفصل 

التقلیدي النجاح في االمتحانات وظیفة من أھم وظائف المادة الدراسیة، یعد المنھاج"

وقد ترتب على ذلك شعور الطلبة بان دورھم یتمثل في حفظ المادة الدراسیة والنجاح في 

االمتحانات، مما أدى إلى العزوف عن البحث واالطالع ، فأدى ذلك إلى أن یحرم التالمیذ 

.مل المسؤولیة بشكلھا الصحیحمن فرص االعتماد على النفس وتح

 التركیز على المواد الدراسیة المنفصلة، انطالقا من نظریة الملكات العقلیة والتي

تؤكد على أن كل مادة دراسیة تدرب ملكة عقلیة محددة وبذلك یجب أن تكون منفصلة عن 

. غیرھا

 المعارف اھتم المنھج التقلیدي بالجانب العقلي للتلمیذ، من خالل حفظھ لمجموعة

.والمفاھیم وأھمل الجوانب األخرى

 ركزت المواد الدراسیة على جانب الحفظ والتلقین وأغفلت النشاطات التي تؤدي

.إلى الخبرات

 یقوم بوضع المنھج الذي یعني المحتوى فقط، مجموعة من المختصین بالمواد

یعتبرون ركنا ھاما من الدراسیة، دون أخذ لوجھة نظر المعلم والتلمیذ وأولیاء األمور الذین

.أركان العملیة التربویة وھم بذلك یھملون جانب الفروق الفردیة بین التالمیذ

 ،أھمل ھذا المنھج كل نشاط یتم خارج جرة الدرس وأھمل طرق التفكیر العلمي

. وأھمل تنمیة االتجاھات والمیول االیجابیة واعتبر النجاح في االمتحانات ھي األساس

علم، وفي ھذا إغماض لدور المواد الدراسیة أساس لنجاح المر نجاح الطالب فياعتبا▪
، 2006،وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي(.المعلم، وإغماض للفروق الفردیة بین التالمیذ

)40.ص
 اعتمد المعلم على طریقة واحدة في التدریس وھي التلقین والتحفیظ وفي ھذا تحجیم

توفیق أحمد مرعي، محمد محمود (. " ھ والمرشد والمخطط لبرامجلدور المعلم الموج
)14.ص،2001الحلیة، 

:دراسیةـج الـتابة المناھــكادةـــإلعي ــالمرجعاإلطار.5.1



الفصل 

من المسلّم بھ عالمیا أّن المناھج المدرسیة ككّل المناھج التكوینیة لیست جامدة، بل یجب 

:أن تخضع دوریا

.تبر أمرا عادیا في تسییر المناھجفي الذي یعللضبط والتصحیح الظر-

إدراج معارف جدیدة أو للتحیین الذي یفرضھ تقّدم العلوم والتكنولوجیا، وذلك قصد -

.مواد جدیدة

للتغییر الشامل في بعض األحیان استجابة لمتطلّبات اجتماعیة جدیدة في مجال -

.المدرسيالتربیة، أو إعادة النظر في صالحیتھا بعد تراجع المردود 

:وتنتمي مناھج اإلصالح إلى ھذا الجانب األخیر، وتجد أسبابھا في

التزاید الدائم للمعارف، والتطّور التكنولوجي المتسارع الذي یجعل ھذه المعارف .1

.لماضيباطلة المفعول أكثر مّما كانت علیھ في ا

صرار بیة، وإبروز حاجات جدیدة في مجتمعنا، وتطلّعات جدیدة في مجال التر.2

.المجتمع على النوعیة

.المجال االقتصادي الذي أصبح من الصعب تجاوزهرضھ العولمة فيما تف.3

إّن التغییر الجذري للمناھج عملیة حّساسة تقتضي تنصیب جھاز لمرافقتھا في مجال 

التجریب والتقویم في مستویات محدودة قبل تعمیم تطبیقھا؛ ودعمھا بتحضیر المؤّسسات 

میع العاملین في القطاع؛ وباإلعالم في أوساط الجمھور المعني، ال سیما أولیاء وتكوین ج

.التالمیذ المھیكلین في جمعیات

خاّصة عندما تدرج في طّیاتھا تجدیدا منھجیا وبیداغوجیا، كما ھي (كّل المناھج الجدیدة 

ة، وبالتكوین في حاجة إلى دعم بالكتب المدرسیة التي تترجمھا ترجمة سلیم) حال مناھجنا

.  لكّل الذین سیقومون بتطبیق ھذه المناھج في المیدان

ال تخلو من –مھما كانت نوعیة جھاز المتابعة –یبقى أن نذّكر أّن المناھج الجدیدة 

التصحیح والتعدیل كلّما حصلت تغذیة راجعة من المیدان، سواء أكانت مالحظات 

أنفسھم، أو كان ذلك بالتقویم على مستویات المستعملین، أو كانت مالحظات معّد المناھج 

. دنیا

http://www.sciences-islamiques.com/itarmrjy.doc...12.02.2010
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: انجاز المناھج الدراسیة الجدیدة. 6.1
: المقاربة البیداغوجیة الجدیدة* 

ائي وت

                                   .

)(

الصیرورةلفاعلین في تولدت عنھ انشغاالت لدى ا

)3.،ص2006اللجنة الوطنیة للمناھج،(.التعلم

عن البحث ( التلقيإلىفي ھذه المقاربة یحمل التلمیذ على المبادرة بالفعل بدل الركون 

...) المعلومات، التنظیم والترتیب، تحلیل الوضعیات،  بناء الفرضیات، تقییم فعالیة الحلول

منتقاة باعتبار أنھا تمثل وضعیات حقیقیة قد یصادفھا التلمیذ إشكالیة–وذلك حسب وضعیات 

.حد ماإلىبوتیرة متكررة ) في المدرسة والمجتمع(في حیاتھ الیومیة

درجة في العملیة التعلیمیة تمثل فرصا مناسبة الكتساب المعارف  ھذه النشاطات المإن

علما بأن : وحسن التصرف وحسن التكیف وتطویر المھارات والقدرات وتعزیز الكفاءات

ف الكفاءة ھنا ھو القدرة على استخدام مجموعة من المعارف والمھارات والمواقف التي یتعر

.تسمح بانجاز عدد معین من المھام

التعلم وتجعلھ / التعلیمصیرورةتضع التلمیذ في صمیم التيار ھذه المقاربة البنائیة، اختیإن

البرامج الدراسیة وعلى إعدادشریكا في بناء معرفتھ؛ ال تخلو من تأثیر مباشر على منھجیة 

.م ووظیفتھالتقییوأسلوب) الدیداكتیكیة (نمط المقاربات التعلیمیة 

ربة ، المتمركزة حول نشاطات التلمیذ ومسعاه لحل الوضعیات وغني عن البیان أن ھذه المقا

:اإلشكالیة ، تفرض على واضعي البرامج التكفل بالمسائل المرتبطة بھا وھي كما یلي–

توظیف شتى المعارف المستوعبة في حل الوضعیات المعقدة التي سوف یصادفھا التلمیذ -

في حیاتھ المدرسیة واالجتماعیة والمھنیة؛



الفصل 

بحثا عن أسالیب مجدیة تتیح تنظیم وترتیب تلك تالتعلماالتنسیق بین مختلف أنواع -

واستخدامھا عبر النسق الداخلي لمادة دراسیة معینة والتكامل بینھا وبین بقیة المواد تالتعلما

الدراسیة؛

.التكفل بحاجیات كل تلمیذ ومراعاة تفرد قدراتھ وتمیز مساره البیداغوجي-

تدارك الخلل في أثناء عملیة التعلم إمكانیةیل الوظیفة التكوینیة لتقییم والتي تتیح تفع-

.وعالجھ بصورة فوریة

ھا تتمفصل رامج الجدیدة فینبغي التأكید بأنأما بخصوص الطرائق النظریة المتعلقة بھیكلة الب

صیغة حول عدد من العناصر األساسیة بعضھا ذات بعد استراتیجي؛ وبعضھا اآلخر ذات

)54.53.،ص2009أبو بكر بن بوزید،(.منھجیة محضة

:ثـدیـوي الحـج التربــزایا المنھــم.  7. 1
 " یساعد المنھاج التربوي الحدیث التالمیذ على تقبل التغیرات التي تحدث في

.المجتمع وعلى تكییف أنفسھم مع متطلباتھا

بیعة المتعلمین وما بینھم ینوع المعلم في طرق التدریس ویختار أكثرھا مالئمة لط

.من فروق فردیة

 یستخدم المعلم الوسائل التعلیمیة المتنوعة والمناسبة الن من شأن ذلك أن یجعل

.التعلیم محسوسا، والتعلم أكثر ثباتا

 تمثل المادة الدراسیة جزءا من المنھاج وینظر إلیھا على أنھا وسائل وعملیات

.ل الخبرات التي تتضمنھالتعدیل سلوك المتعلم وتقویمھ من خال

یقوم دور المعلم في المنھاج التربوي الحدیث على تنظیم تعلم الطلبة ولیس على التلقین أو 

).27.ص،2000عبد الحافظ سالمة،("التعلیم المباشر

 " العالقة بین المدرسة والبیت في مفھوم المنھج الحدیث عالقة وطیدة، ولكل دوره

.خالل تنظیم مجالس اآلباء والمعلمین والزیارات المتبادلةالتكمیلي لآلخر، وذلك من 

 المنھج فریق متكامل من المختصین بالمواد الدراسیة، والمختصین إعدادیشترك في

.في مجال علم النفس التربوي والتالمیذ، وأولیاء األمور والمعلمین
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صبح موجھا تغیر دور المعلم بحیث لم یعد الملقن والمستخدم للعقاب البدني، بل أ

ومرشدا ومخططا للبرامج، مبتعدا عن العقاب البدني، محترما آلراء التالمیذ وأفكارھم 

.ومؤكدا على استعدادھم للتعلم

القائمة على الحفظ وحدھا، وال یعتبر تعلى االختبارازالتقویم جزء من المنھج وال یرك

علم ولیست سوطا للترسیب أو االختبارات غایة في حد ذاتھا بل ھي وسیلة لمعرفة نتاجات الت

)43،44.ص، 2006وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، ("العقاب

:صھاـقائــدیدة ونـناھج الجـالم. 8. 1
لقد أُعّدت المناھج الحالیة وأُنجزت في ظروف ال توفّر الحّد األدنى من الشروط، وھي 

:ظروف تسّببت على العموم في خمس نقائص ھاّمة

:في مجال) عند إعداد المناھج(وثیقة تحّدد توجیھات اإلصالح غیاب.1

.مّدة المرحلة التعلیمیة وھیكلتھاتحدید -

.تحدید المالمح النھائیةّ -

ج، یكون مرجعا بالنسبة لمعّدّي المناھ) عند إعداد المناھج(عدم وجود دلیل منھجي .2

.إضافة إلى عدم تكوینھم المسبق

المعنّیین بتطبیقھا، خاّصة رؤساء المؤّسسات غیاب جھاز ترسیخ المناھج لدى .3

ومات العاّمة عن التعلیمیة، أو على األقّل عملیة إعالمیة تزّودھم ببعض المعل

.اإلصالح وأھدافھ

قصد اختبار ) نظرا لالستعجال(صعوبة القیام بتجریب المناھج قبل تعمیمھا .4

.ت األّولیة علیھاوإجراء التصحیحاالفرضیات المنھجیة وتجریب قابلیة تطبیقھا 

نجزة سنة بعد سنة، ال سیما في مجال المصعوبة تحقیق االنسجام العمودي للمناھج .5

.الكفاءات المراد تنصیبھا

الصعوبات وآثارھا علىالنقائص وویقّدم الجدول الموالي بشيء من التفصیل مجمل

:إنجاز المناھج

آثارھـــا النقــائص
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ات الترابط صعوبة التعّرف على مستوی*

المفصلي داخل مراحل التعلیم االبتدائي، 

والمتوّسط، الثانوي؛  

صعوبة التحدید المسبق للمالمح الختامیة بصیغة *

كفاءات ومحتویات؛

على المالمح ) نتیجة لذلك(صعوبة التعّرف*

الوسیطة ووصفھا، وكذا توزیع الكفاءات 

والمحتویات إلحداث االنسجام العمودي في إطار 

لة التعلیم في مراحل، وداخل المرحلة في ھیك

.    أطوار

صعوبة تحدید عدد الكفاءات وكّمیة المضامین *

. المناسبة للمواقیت المخّصصة

عدم وجود توجیھات واضحة في المناھج 

:مجال

فیما ھیكلة المسارات التعلیمیة تحدید و

:             یخصّ 

سنوات 6تقلیص مّدة االبتدائي من : المّدة-

سنوات بعد إتمام تحریر منھاج السنة 5إلى 

األولى،

الترّدد في إعادة ھیكلة التعلیم : األھداف-

والشعب، لثانوي، كتحدید الجذوع المشتركة،ا

وإدراج اللغة األجنبیة الثانیة في التعلیم 

التعلیم مواقیت تثبیت . المتوّسط؛

والمتوّسط والثانوي التي تغّیرت االبتدائي،

.عدیدةمّرات

كان البعد المنھاجي في أدنى مستواه في مجال *

المواّد، نظرا لعدم تحدید الكفاءات والمواضیع 

خلال في االنسجام العرضیة، وھذا ما أحدث 

. األفقي للمناھج

: العملیة التي تربطتوضیح المساعي*

المقاربة بالكفاءات لبناء المناھج،-

نفیذ التعلّمات المرّكزة البنیویة االجتماعیة لت-

على التلمیذ وبیداغوجیا المجموعة،

في ذات مرجعّیة عاّمة د عدم وجو

إذ أّنھا أعّدت بعد أن حّررت الوقت،

حیث (المجموعات المناھج األولى

؛)كانت المعلومات تقّدم یوما بعد یوم

إلعداد المناھج دلیل منھجي عدم وجود

.كامتداد عملي للمرجعیة العاّمة
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عدم وجود أشكال واستراتجیات التقویم -

. المناسبة لھذه االختیارات

وقد انعكست آثار ھذه النقائص على الوثیقة 

المرافقة، وعلى النوعیة البیداغوجیة لبعض الكتب 

.  المدرسیة، وكذا على التطبیق في القسم

إعداد مناھج المواّد یتّم في الغالب سنة بعد كان*

االنسجام العمودي للكفاءات سنة ، مّما أضعف

المراد تنصیبھا، ولو أّن توازیع المضامین 

. الموروثة عن البرامج القدیمة قد احُتفظ بھا

عملیة إعداد المناھج الذي تخطیط صعوبة 

إعداد منھاج :الوقت) أ: تعود أسبابھ إلى

في السنة؛

إذ شمل إصالح المناھج :اإلستراتیجیة

في الوقت المراحل التعلیمیة الثالث

؛ )البتدائي، المتوّسط، الثانويا(نفسھ 

بینما لم یتم إعداد أّي توزیع عام، نظرا 

بنیة للمسار وعدم تحدید لعدم وجود أّي 

. الختامیةالمالمح 

إضافة لغیاب تحدید المالمح الختامیة، فإّن ھذه *

الثغرة قد زادت من نقص االنسجام العام الذي 

التي تبّناھا اإلصالح في تستوجبھ المقاربة النسقیة

. المرجعیة العاّمة

الستعجال، ایفرضھينظرا لضیق الوقت الذ

بین المجموعات المتخّصصة التشاور لم یتـّم 

للمواد قصد إحداث االنسجام األفقي بین 

الكفاءات من جھة، وبین المعارف األداتیة 

داخل المجال أو العائلة من المواد من جھة 

.  ثانیة

االستیعاب للمفاھیم العملیة للمقاربة ضعف *

بالكفاءات، خاّصة في بدایة عملیة اإلعداد، لكن 

بفضل )  دون أن ینتھي(ھذا النقص صار محدودا 

باإلضافة إلى أّن الرابط بین . التجربة المكتسبة

والمعّمم لمباشر اوالتكویناإلعالمضعف 

على جمیع أعضاء المجموعات 

فالتكوین الذي قام بھ : المتخّصصة

رئیس المجموعة وعضو واحد من 
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المقاربة المنھجیة وترجمتھا إلى واقع بیداغوجي 

.لم ُیدرك كما ینبغي

المجموعة غیر كاف البّتة، ولم یكن لھ 

.أّي أثر

لم تكن الوثائق المرافقة تنجز دائما في وقتھا *

؛ بل إلعداد الكتب المدرسیةحّتى تكون مقیاسا 

یة، بینما ینبغي أن ترافق كانت ُتنجز بعد العمل

إعداد المناھج خطوة بخطوة، باعتبارھا ترجمة 

. بیداغوجیة لھا

الوثائق المرافقة
:توّضحوثیقةعدم وجود 

الوظیفة البیداغوجیة للوثیقة المرافقة ) أ

وعالقتھا بالمنھاج؛

.مضمون اإلعداد ومصفوفتھ) ب

ة الكثیر من الكتب المدرسیة ال تحترم المقارب*

.بالكفاءات فیما یخّص المحتویات والتقویم

الكتب المدرسیة
التي تربط المناھج لتنسیقاآلیةعدم وجود 

بالكتب

:المدرسیة

انعدام دفتر األعباء المنھجي ) أ

والبیداغوجي لضمان مطابقة  

الكتب المدرسیة للمناھج، وبالتالي تبریر 

اعتماد الوزارة لھا؛

لوطنیة للمناھج عدم مشاركة اللجنة ا) ب

في تقیم واعتماد الكتب ) بأّي شكل(

.  المدرسیة

التجدید واإلشراف علیھ)أو غرس(توطین 
:تضاف إلى ھذه النقائص

المحدود للمناھج التجریبانعدام إمكانیة 

قصد المصادقة على المقاربات المنھجیة 
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لقد اعتبرت محتویات بعض المناھج وبعض *

الكتب المدرسیة كثیفة بالنسبة للوقت المخّصص، 

وسّیئة التوزیع على الزمن الدراسي

وتوزیع الكفاءات المحّددة، وتجریب قابلیة 

.  تطبیقھا بالنسبة للوقت المخّصص

لقد عّوض الصدى االنطباعي التغذیة الراجعة *

.المنّظمة والمراقبة

في غیاب (الذي یمّكن غیاب اإلشراف

جعة المتقاربة من التغذیة الرا) التجریب

إلحداث التصحیحات الالّزمة على المناھج 

.بشكل مستمرّ 

اإلعالم والتكوین المسبق ناقصین في عملیة انك*

تنصیب المناھج الجدیدة، كان على األقّل القیام 

بتكوین متزامن لتمكین كّل العاملین من الفھم العاّم 

المنتظرة من لإلصالح، وللتغییرات النوعیة

المؤّسسات التربویة لم ُتحّضر ّتى حاإلصالح 

البیدغوجيلتسییر ھذا التغییر

التي غرس المستجّداتانعدام إجراءات 

–تحّضر مختلف العاملین في القطاع 

–خاّصة رؤساء المؤّسسات التعلیمیة 

. الستقبال ھذا التجدید المنھجي والبیداغوجي

.یوضح نقائص المناھج الجدیدة: 01جدول رقم -

http://www.sciences-islamiques.com/itarmrjy.doc...12.02.2010

فیما یلي :بین المنھاج التقلیدي والمنھاج الحدیثبسیطةموازنةوفي الجدول الموالي نجري 

):29.،ص2000،عبد الحافظ سالمة(: حسبھماالفرق بینحیوضلت

المنھاج الحدیثالمنھاج التقلیديالمجال

طبیعة

المنھاج

.مرادف للمنھاجيالمقرر الدراس-

.ثابت ال یقبل التعدیل بسھولة-

.یركز على الكم-

.یركز على الجانب المعرفي-

.جزء من المنھاجيالمقرر الدراس-

.مرن یقبل التعدیل-

.یركز على الكیف-

.یھتم بطریقة تفكیر الطالب-
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. یكیف المنھاج للمتعلم. یھتم بالنمو العقلي فقط-

تخطیط

المنھاج

یعده المتخصصون في المادة -

.الدراسیة

.یركز على اختیار المادة الدراسیة-

.  تعد المادة الدراسیة محور المنھاج-

یشارك في إعداده جمیع األطراف -

.المؤثرة والمتأثرة بھ

.یشمل عناصر المنھاج األربعة-

.  المتعلم محور المنھاج-

طریقة 

التدریس

.لى التعلیم والتلقین المباشرتقوم ع-

.ال تھتم بالنشاطات-

.تسیر على نمط واحد-

.تغفل استخدام الوسائل التعلیمیة-

تقوم على توفیر الشروط -

.والظروف المالئمة للتعلم

.تھتم بالنشاطات بأنواعھا-

.لھا أنماط متعددة-

.تستخدم وسائل تعلیمیة متنوعة

المتعلم

.سلبي غیر مشارك-

یحكم على مدى نجاحھ في امتحانات -

.المواد الدراسیة

.ایجابي مشارك-

یحكم علیھ بمدى تقدمھ نحو -

. األھداف المنشودة

المعلم

.عالقتھ تسلطیة مع التالمیذ-

یحكم علیھ بمدى نجاح المتعلم في -

.االمتحان

ال یراعي الفروق الفردیة بین -

.التالمیذ

یذ في حفظ یشجع على تنافس التالم-

.المادة

.دوره ثابت-

.یھدد بالعقاب ویوقعھ-

.عالقتھ تقوم على االنفتاح والثقة -

یحكم علیھ في ضوء مساعدتھ -

.للتالمیذ على النمو المتكامل

.مالفردیة بینھیراعي الفروق -

.دور المعلم متغیر ومتجدد-

. یوجھ ویرشد-

التقلیدي والحدیثیوضح الفرق بین المنھاجین 02: جدول رقم
:مفھوم المنھج في التربیة البدنیة والریاضیة. 9.1
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لقد تخطى المفھوم الحدیث للمنھج تلك الحدود الضیقة التي كانت تجعلھ قاصرا 

على توصیل المادة الدراسیة، وعلى التحصیل بمفھومھ الضیق، وعلى دور المدرس الذي كان 

ثر من كونھ مربیا ومسئوال عن تنمیة الشخصیة اإلنسانیة مجرد ناقل للمادة الدراسیة أك

.للتالمیذ من مختلف أبعادھا

مجموعة الخبرات التربویة والثقافیة واالجتماعیة : "ویعرفھ الدمرداش سرحان بأنھ

والریاضیة والفنیة التي تھیئھا المدرسة للتالمیذ داخل حدودھا أو خارجھا بقصد مساعدتھم 

عفاف عبد ("مو الشامل في جمیع النواحي وتعدیل سلوكھم طبقا ألھدافھا التربویةعلى الن

.)15.،ص2005الكریم،

الخبرات والمواقف : "منھج التربیة البدنیة بأنھDaughtreyویعرف دوتري 

واألنشطة التي تسیطر علیھا المدرسة، وتتضمن تعلیما ایجابیا في البرامج داخل المدرسة 

".رجھاوخا

Annarinoویعرف انارنیو

الموجھة التي تدار لتحقــیق أھداف  مجموعة من الخبرات ذات المعنى":بأنھوزمالءه

.)42.ص،2000أمین أنور الخولي، جمال الدین الشافعي، (" معینة

:والریاضیةأسس منھج التربیة البدنیة. 10.1
ة والریاضیة على عدد من االعتبارات الھامة التي تعد یتأسس منھج التربیة البدنی" 

: بمثابة ركائز أساسیة لبنائھ وتصمیمھ والتي نوجزھا على النحو التالي

إن المناھج النوعیة كمنھج التربیة البدنیة : صحیةالثقافة البدنیة الترویحیة ال-

لإلنسانیة جمعاء، وھي تلك الجوانب مسئولة عن نقل جوانب من التراث الثقافيوالریاضیة

المرتبطة بإطار حركة اإلنسان وتتصل بنشاطھ البدني وعافیتھ، وترویحھ من خالل أنواع 

.الخ...النشاط البدني والریاضي المختلفة، كالجمباز، األلعاب، ألعاب القوى،

فق مع على المنھج أن یتماشى ویتوا: واقع المجتمع المعاصر ومقتضیاتھ-

مقتضیات الواقع المعاصر في المجتمع، وفي حالة التربیة البدنیة والریاضیة، یجب أن یراعي 
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المنھج ظروف نقص التسھیالت وقلة األدوات وضعف المیزانیات، فضال عن سلبیة بعض 

.االتجاھات

یذ المنھج الجید ھو الذي ینجح في تلبیة حاجات التالم: خصائص نمو األطفال-

من نمو ونضج واھتمامات، ویضع نصب عینیھ قدرات ھؤالء التالمیذ، فال یتم اختیار أنشطة 

أعلى من مستوى قدراتھم، فیصعب علیھم تنفیذھا، أو أقل من مستواھم فیعزفون عن 

.المشاركة فیھا

ببرنامج تختلف التربیة البدنیة عن سائر المواد التعلیمیة: طبیعة المادة ومحتواھا-

المدرسة، فھي ذات طبیعة بدنیة حركیة نشطة وفعالة أكثر من كونھا مادة تستھدف الجوانب 

المعرفیة والوجدانیة، وان كانت تضع لھما اعتبارا كبیرا في المنھجیة وفي البرنامج 

المدرسي، فقد تتكرر الوحدات الدراسیة لمرحلة دراسیة في مرحلة أخرى تالیة لھا، أو تتكرر 

دة في أكثر من قسم دراسي، وذلك تبعا لمستوى التالمیذ ومستوى قدراتھم البدنیة الوح

.والعقلیة، ولذلك یكون المحتوى مرتبطا للغایة بمستوى واستقرار وقدرات التالمیذ

یتمیز منھج تبر بعدد من األھداف البدنیة والحركیة : األھداف واألغراض-

تتوافر بھذا القدر، وھذه الكثافة في سائر المواد التعلیمیة والصحیة والترویحیة التي ال

األخرى، إال أن أھداف كل مرحلة تعلیمیة تختلف منطقیا وتربویا تبعا للمتغیرات واالعتبارات 

ة منھا، مرحلل كواحتیاجات ضج، ومعدل النمو والجنس ومتطلباتالتربویة كالعمر، والن

ة على اعتبارات النمو وتنشیــط النضج، تھتم المرحلة فبینما تركـز المرحلــة االبتدائیــ

االكمالیة بالمھارات الحركیة الریاضیة، في حین تھتم المرحلة الثانویة باللیاقة البدنیة 

، 2000،أمین أنور الخولي، جمال الدین الشافعي( "واألنشطة الترویحیة مدى الحیاة

.)43،44.ص

:ة بالكفاءاتبالمقارالمبحث الثاني-
:ضبط المفاھیم المتعلقة بالمقاربة بالكفاءة. 1.2

في الحدیث عن المقاربة بالكفاءات ھناك جملة من المفاھیم و المصطلحات تدعونا للوقوف 

عندھا، ومعرفة دالالتھا المعجمیة و التربویة ابتدءا، لما لھا من أھمیة إلزالة الغموض 

:حول ھذا المفھوم ونذكر منھا
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لمقاربة ا)L'Approche: (" ھي تصور و بناء مشروع عمل قابل لالنجاز على

ضوء خطة أو إستراتیجیة تأخذ في الحسبان كل العوامل المتدخلة في تحقیق األداء الفعال و 

المردود المناسب ووسائل و مكان و زمان و خصائص المتعلم و الوسط و النظریات 

. ".البیداغوجیة

).13.، ص2004قادري،فیوس(.".أو بلوغ غایةكیفیة دراسة مشكل أو معالجة "وھي أیضا 

 تعریف  المقاربة بالكفاءة:
1468أسلوب تعلیمي ظھر في أوربا حوالي سنة ھي عبارة :تمھید

19601993

16.03.2010http://blogs-static.maktoob.com.........1999عام

بیداغوجیة وظیفیة تعمل على التحكم في مجربات الحیاة لكل ما تحملھ أیضاھي"و

من تشابھ في العالقات و تعقید في الظواھر االجتماعیة، و من ثمة ھي اختیار منھجي ، 

من النجاح في ھذه الحیاة على صورتھا و ذلك بالسعي إلى تثمین المعارف یمكن المتعلم

2005،د،ــحاجي فری("المدرسیة و جعلھا صالحة لالستعمال في مختلف مواقف الحیاة

.)11.،ص

المقاربة بالكفاءات ھي تعبیر :" )12، ص 2002محمد الصالح حثروبي، (وكما أشار إلیھا 

من  الكفاءات المستھدفة في نھایة أي نشاط تعلیمي أو عن تصور تربوي بیداغوجي ینطلق

نھایة مرحلة تعلیمیة، تعلمیھ لضبط إستراتیجیة تكوین في المدرسة من حیث طرائق 

."یات وأسالیب التقویم و أدواتھالتدریس والوسائل التعلیمیة و أھداف التعلم و انتقاء المحتو

 حول االستعداد إلى قدرة إن توفرت للفرد ھو القدرة الكامنة في الفرد، یت:"االستعداد

)".قدرة=التدریب+االستعداد(فرص التدریب 

قدرة الفرد الكامنة التي تؤھلھ للتعلم بسرعة و سھولة في مجال معین حتى : " كما انھ

).9.ص،2004یوسف قادري،".(یصل إلى أعلى مراتب المھارة 

شاط حیوي فطري یوظفھ الفرد ن:" على انھ)92.، ص2004ص،ـبصیـلخالد (كما یعرفھ 

العاقل لتنمیة ذاتھ من جھة، و لمواجھة متطلبات عملیة التعلم، التعلیم و التكوین من جھة 
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أخرى، و لھ صلة أساسیة دائمة بالقدرات و المھارات،و ذو ارتباط أكثر بھما وفي النھایة 

ءات مواضع مجموعة االستعدادات ھي قدرات و مھارات و ھذه األخیرة ُتَكوْن الكفا

المنھاج و منفذه و دراسة كل ھؤالء یملكون استعدادات واسعة ، و إن كانت ھذه 

االستعدادات كامنة یمكن ایقاضھا بواسطة التنشیط و الممارسة الحرة مما یدل على أن 

االستعداد یتضمن قدرة كامنة لھا دور في تعزیز القدرات المكتسبة بشي من االستقاللیة 

."

 القدرةcapacité :" ھي نشاط عرفاني أو مھاري أو سلوكي و ھي ھیكلة معرفیة

2005رید،ـي فـحاج(."مثبتة قام ببنائھا المتعلم سابقا، و ھي قائمة في سجلھ المعرفي

.)14،ص 

ھي مجموعة من :"إلى تعریف آخر)93،92.ص،ص 2004خالد البصیص،(كما یشیر

رد أو الكائن على أداء نشاط بدني فكري الطاقات و القوى الفطریة أو المكتسبة تساعد الف

أو مھني ، وھي قابلة للنمو و التطور بالعدید من مظاھر التعلیم ، و بمختلف الخبرات 

والتجارب الخاصة ، و یمكن ربط القدرة باالستعدادات الواسعة و المعارف العامة و 

لدراسیة أو الخاصة التي یوظفھا الفرد في مواجھة الصعاب التي تعترضھ في حیاتھ ا

".المھنیة، أو في إیجاد الحلول لمختلف المشاكل التي تواجھھ

 المھارةHabileté:" ھي موضوع ذو صلة بالتعلم من حیث االستعمال الفعال

، و المھارة ثابتة نسبیا النجاز فعال للسیرورة المعرفیة الحسیة األخالقیة الحركیة

ألنھ یمكن مالحظتھا لمھمة أو تصرف و ھي أكثر خصوصیة من القدرة

.)14ص، 2005حاجي فرید، (."ببساطة

و یمكن –ُتَعلم و ُتَكون –إن المھارة لیست غایة بل وسیلة كالقدرة : "كما نضیف

اعتبارھا بأنھا قدرة جزئیة مكتسبة من حیث القیام بنشاط ملؤه الحذق و التحكم و الذكاء و 

قدرة مكتسبة ذات خصوصیة تكون منصبة إنھا:بقولناو یجوز التعبیر عنھا ....السھولة

على عمل قابل للمالحظة بسھولة ألنھا ذات صلة بما ھو تطبیقي عملي و ھي كذلك قدرة 

.)97.، ص2004خالد البصیص، (."بلغت درجة عالیة من اإلتقان في وقت قیاسي
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یوسف(."قدرة مكتسبة من حیث القیام بنشاط ملؤه البراعة و السھولة و الذكاء":وھي

.)11.،ص2004قادري،

 التعلمApprentissage:" ھو البناء اإلدراكي للفرد، أي تغییر أداء الفرد أو تعدیل

سلوكھ من خالل الخبرة و المراس، عن طریق اتساع الحاجات و بلوغ األھداف 

."بغرض التكیف مع المواقف الجدیدة

وضعیة مشكلSituation Problème :معالجتھا ھي وضعیة یحتاج المتعلم في

إلى سیاق منطقي یقود إلى ناتج، و ینبغي أن یكون فیھا السیاق و الناتج جدیدین أو 

.أحدھما على األقل 

 بیداغوجیة الفروقPédagogie différencie : ھي مسار تربوي یستخدم

تعلمیھ ، قصد مساعدة المتعلمین المتخلفین في السن و /مجموعة ووسائل تعلیمیة 

وكات و المنتمین إلى قسم واحد، على الصول بطرق مختلفة إلى نفس القدرات و السل

)13،11.، ص ص2005حاجي فرید، ،(.األھداف

: مفھوم الكفاءة ، أنواعھا و مستویاتھا . 2.2
:مفھوم الكفاءة . 1.2.2

 لغة :compétence : جداره، كفایة، أھلیة، درایة، معرفة عمیقة :" وردت مرادفاتھا تعني

).276.صبدون سنة،سھیل إدریس،( .".، علم

كفاءة جسم أو قیمتھ االتحادیة / آخر لشيءمساویا الشيءحالة یكون فیھا : "وھي كذلك

التي تتحد بذرة من ھذا الجسم أو تقوم مقامھ و قد نتقاس بعدد ذرات الھیدروجی). ك(

.)690.، ص2003لویس معلوف،(".حورت الیوم نظریة الكفاءة تحویرا عمیقا

التیني أصللفظة الكفاءة ذات :اصطالحاcompétence وقد ظھر سنة

بالوالیات المتحدة األمریكیة بمعان مختلفة االصطالح ویشوبھ الكثیر من )م1968(

من مئة أكثرانھ یوجد اإلطارالغموض واالختالف، وقد ذكر العدید من الباحثین في ھذا 

اق الذي یستعمل فیھ والذي یھم البحث ھو مفھوم تعریف لمفھوم الكفاءة ، وھدا حسب السی

،2006حمد،أعطا هللا( .الكفاءة في  المجال التربوي، ونذكر لذلك بعض التعاریف

)55.ص
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باستیعاومن المھارات المكتسبة عن طریق مجموعة من المعارف و القدرات الدائمة"

.www.Almualem.net(."معارف وجیھة و خبرات مرتبطة فیما بینھا من مجال

25.09.2009(

الكفاءة عبارة عن مكتسب شامل :")42.، ص2002محمد الصالح حثروبي، (وعرفھا 

یدمج قدرات فكریة و مھارات حركیة و مواقف ثقافیة اجتماعیة، تمكن المتعلم من حل 

.".وضعیات إشكالیة في الحیاة الیومیة

و التي ) معارف ، قدرات ، مھارات (مواد الكفاءة ھي مجموعة منظمة ووظیفیة من ال"

حمحمد الصال(."عملكل و تنفیذ نشاطات و إنجازتسمح أمام جملة من الوضعیات بحل مشا

.)43.،ص2002حثروبي،

الكفاءة : أنعلى )بیداغوجیة التدریس بالكفاءات(وأشار إلیھا األستاذ حاجي فرید في كتابھ 

یة استنادا إلى قدرات انبتت من تقاطع معارف تعني التصرف إزاء وضعیة مشكلة بفعال

.ومھارات و خبرات متراكمة

مختلف ) التعبئة (قدرتھ على تجنید :" وفي نفس الكتاب رأى بان الكفاءة للمتعلم یقصد بھا
حاجـي ."(المعارف و القدرات و إدماجھا و توظیفھا في مواجھة وضعیة ما

).17،16.،ص2005فـرید،
، وكیفیة التعامل مع )Savoir(عة متكاملة من المعارفمجمو: وھي كذلك

، التي نستطیع )Conduite type(مثالیةتبسلوكیامن خالل القیام )Savoir faire(المعرفة
خدمة التعلمات الجدیدةيجعلھا ف

25.09.2009...)www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/competence(

تعاریف  فیما یلي نورد تعریفا نعتبره شامال لمفھوم الكفاءة و وبعد ھذه الجملة من ال
الكفاءة ھي الحصول على أكبر قدر من : "ملخص لمضامین التعاریف السابقة 

المخرجات التعلیمیة مع أكبر اقتصاد في المدخالت أو ھي مدى قدرة النظام التعلیمي 
".على تحقیق األھداف المنشودة منھ حیاتیا

:اأنواعھ. 2.2.2
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الكفاءات المعرفیة(Compétence de connaissance):" ال تقتصر على
ك كفاءات التعلم المستمر واستخدام أدواتالمعلومات و الحقائق بل تمتد إلى امتال

.".المعرفة، ومعرفة طرائق استخدام ھذه المعرفة في المیادین العلمیة
كفاءات األداءCompétence de performance):("رة المتعلم و تشمل قد

على إظھار سلوك لمواجھة وضعیات مشكل، على أساس أن الكفاءات تتعلق بأداء 
.".الفرد ال بمعرفتھ، ومعیار تحقیقھا وھنا ھو القدرة على القیام بالسلوك المطلوب

كفاءات االنجاز أو النتائج)Compétence de résultat:(" إن امتالك
الالزمة لممارسة العمل دون أن یكون الكفاءات المعرفیة یعني امتالك المعرفة

ھناك مؤشر على أنھ امتلك القدرة على األداء، إما امتالك الكفاءات األدائیة فیعني 
القدرة على إظھار قدراتھ في الممارسة دون وجود مؤشر یدل على القدرة على 

.)20.ص، 2005حاجي فرید، (".أحداث نتیجة مرغوبة في أداء المتعلمین
:ستویاتھا م. 3.2.2

:تقسم مستویات الكفاءة إلى نوعین
إلىوینقسم : المستوى العمودي:

 القاعدّیةالكفاءةCompetence de base:
بالوحدات الّتعلیمیة، وتوّضح بدقّة مجموع نواتج الّتعلّم األساسیة المرتبطةيھ

محّددة، و لذا أو القیام بھ في ظروف ما سیفعلھ المتعلّم أم ما سیكون قادرا على أدائھ
ت جدیدةالّدخول دون مشاكل في تعلّمایجب على المتعلّم أن یتحّكم فیھا لیتسّنى لھ

.والحقة فھي األساس الّذي یبنى علیھ الّتعلّم
20.10.2009)www.meducation.edu.dz(

الكفاءة المرحلیةCompétence d'étape:
أكثر أو الّنھائیة لجعلھاإّنھا مرحلیة دالّة تسمح بتوضیح األھداف الختامیة 

قابلّیة للّتجسید، تتعلّق بشھر أو فصل أو مجال معّین وھي مجموعة من الكفاءات

.فھم ما یقرأویراعي األداء الجّید معالقاعدیة، كأن یقرأ الّتلمیذ جھرا 
16.11.2009.)www.de_oran.men.dz(

 الختامیةالكفاءة: Competence finale
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منتھیا، تتمّیز بطابع شامل وعاّم، تعّبر عن مفھوم مال كلّیاإّنھا نھائیة تصف ع

المرحلیة، یتّم بناؤھا وتنمیتھا خالل سنة دراسیة أو إدماجّي لمجموعة من الكفاءات

یتعامل المتوّسط یقرأ المتعلّم نصوصا مالئمة لمستواه وطور، مثال في نھایة الّطور

.المدرسّیة و االجتماعیةلحاجاتھ الّشخصیة و معھا، بحیث یستجیب ذلك
20.10.2009)www.meducation.edu.dz(

ویحوي ھذا المستوى نوع واحد من الكفاءة وھي: المستوى األفقي:

األفقیةالعرضیة أو(الكفاءة المستعرضة(Compétence transversale: ھي

ةمعالج(، )البحث عن المعلومة(كفاءات عامة جدا و تنطبق على عدة مواد

أنھا تشكل معالم ھامة بالنسبة إلى التعلمات، غیر أنھا قلیلة االستغالل في .)المعلومة

بن بكرأبو(.ولھذا نقیمھا من خالل الكفاءات الختامیة. القسم نظرا لصعوبة تقییمھا

).19،ص2006بوزید،

: مركبات الكفاءة . 3.2
ما قارناه إن ما سبق من شرح و تعریف نستنتج أن للكفاءة مفھوما أكثر شمولیة إذا

سائل لتحقیق الكفاءة وبمفھوم القدرة ، المھارة أو االستعداد ألن ھذه المفاھیم األخیرة 

:، و ھي التي سنتطرق لدراستھا في ھذا العنصر بالترتیب )مركباتھا (

 القدرةla capacité : سبق تعریفھا في ضبط المفاھیم المتعلقة بالمقاربة
.بالكفاءات

:ممیزاتھا * 
.قدرات المستعرضةال-
.القدرات التطوریة -
.أو التحولیةةالقدرات التحویلی-
.غیر قابلة للتقویم -

 االستعدادL'aptitude: سبق تعریفھ في ضبط المفاھیم المتعلقة بالمقاربة
.بالكفاءات

:ھي)10،9.،ص2004یوسف قادري،(حسب األستاذ :أنواعھ * 
..االستقرائي، الكتابي، المیكانیكي، الفنياالستعداد اللغوي، العددي،-
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 المھارةL’Habilité: سبق تعریفھا في ضبط المفاھیم المتعلقة بالمقاربة
.بالكفاءات

تصنیف آخر لمركبات الكفاءة حیث أنھ باإلضافة إلى عنصر القدرة المشروح وھناك
:سابقا ھناك كل من المحتوى و الوضعیة حسب األستاذ یوسف قادري

ھو كل ما یتناولھ المتعلم من أشیاء، وقد صنف الباحثون ھذه األشیاء في : توىالمح-1
:ھذه األنماط الثالثة

 الصرفة(المعارف المحضة.(
 المھارات (المعارف الفعلیة.(
 المواقف(المعارف السلوكیة.(

. لكفاءاتو ھذه المعارف ھي المعارف الضروریة التي یستند إلیھا الَتَعلُْم الكتساب كفاءة من ا
ھي اإلشكالیة التي یتم إیجادھا لتكون تعلما عند توظیف مجموعة من : الوضعیة-2

المعارف و القدرات و المھارات من أجل أداء نشاط محدد و تكون ذات داللة إذا توفرت 
:على ما یلي
 جعل التلمیذ ُیَحِوُل معارفھ لمعالجة واقعھ المعاش.
 في عالج عمل معقد إشعاره بفاعلیتھا وجدواھا.
 تسمح لھ بتفعیل إسھام مختلف المواد في حل مشاكل معقدة.
تسمح لھ بقیاس الفرق بین ما یعلم و ما یجھل من أجل إیجاد حل لوضعیة معقدة.

:خصائص الكفاءة . 4.2
: يللكفاءة مجموعة خصائص تضبطھا ویمكن حصرھا فیما یل

 توظیف مجموعة من المواردMobilisation de ressource:
)savoirs faire(الكفاءة توظف جملة من الموارد منھا المعارف العلمیة و الفعلیة " 

الشخصیة،و التصورات و اآللیات و القدرات و المھارات ھذه )savoir(النابعة من التجربة 
).102ص، 2004خالد البصیص، (."ة األولى تشترك فیھا مع القدرةالخاصی
لنھائیةالغائیة اCaractère finalisé:
الكفاءة عبارة عن ملمح ذو غایة وظیفیة اجتماعیة، معنى ذلك أنھا تحمل في طیاتھا " 

داللة بالنسبة للمتعلم الذي یوظف جملة من التعلمات لغایة إنتاج شيء أو لغرض القیام بحل 
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2001زواوي،،ع الحقيع الحمید بلھوا ر(". مشكلة في عملھ المدرسي أو حیاتھ الیومیة
). 12.،ص

 الكفاءة مرتبطة بجملة من الوضعیات ذات المجال الواحدFamille de
situation:

إن تحقیق الكفاءة ال یحصل إال ضمن الوضعیات التي تمارس في ظلھا ھذه الكفاءة " 
من أجل تنمیة كفاءات المتعلم یتعین حصر ،)وضعیات قریبة من بعضھا البعضیعني(

تي یستدعي فیھا تفعیل ھذه الكفاءات ورغم تعدد الوضعیات فھذا یستوجب الوضعیات ال
).44،ص 2002محمد الصالح حثروبي ،(."تحدیدھا و حصرھا في مجال مشترك

 التعلق بالمادةCaractère disciplinaire:
یعني توظف الكفاءة في غالب األحیان معارف و مھارات معظمھا من المادة " 

لق بعدة مواد، أي أن تنمیتھا لدى المتعلم یقضي التحكم في عدة مواد الواحدة وقد تتع
).21ص، 2005حاجي فرید، (."الكتسابھا
قابلة للتقویمEvaluative:

نوعیة االنجاز في العمل، و : الكفاءة ُتَقَوُم أساسا على مقیاسین على األقل و ھما " 
جودة اإلنتاج ، و مطابقتھ للمطلوب نوعیة النتیجة المتحصل علیھا، و ھما في التعلیم 

بحیث ال ینبغي أن نكتفي بصوغ أسئلة حول المعارف فحسب بل یجب وضع المتعلم في 
اناتھ للوصول موقف یدعوه إلى عالج السؤال بتوظیف معارفھ و مھاراتھ و مختلف إمك

).45.، ص2002محمد الصالح حثروبي، (."إلى الحل المناسب
: ا تلخیص الخصائص فیما یليمن خالل ما قدم یمكنن

.تتطلب عدة مھارات و تسمح باالستفادة منھا)1
.مرتبطة بنشاطات تمارس في حاالت واقعیة )2
.لھا خاصیة الشمولیة و التكامل )3
.لھا قیمة على المستوى الشخصي و المھني و االجتماعي)4
.تحدد مدى التكوین إن كان طویل أو متوسط)5
.طور تكویني أو تربصتعتبر نھائیة أي تختم دورة أو )6
. تتجلى من خالل نتائج یمكن مالحظتھا و تقویمھا)7
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:الكفاءاتتحدید أسس. 5.2
حیث أّنھا تعتمد بتعّد عملیة تحدید الكفاءات و اختیار مصادر اشتقاقھا ذات أھمیة

أو االختیار في ضوئھا، و قد بدرجة كبیرة على بعض األسس الّتي ینبغي أن یتّم ھذا الّتحدید
:ھذه األسس في أربعة محاور ھيتّددح

 الفلسفياألساس:LA BASE PHILOSOPHIQUE

الّذي یتّم في ضوئھ وضع الغایات و یعّد ھذا األساس بمثابة األساس الحاكم
،)العقیدة، األفكار، المبادئ(و فلسفتھ األھداف و المنطلقات الّتي تّتفق مع قیم المجتمع

المرغوبة لعملّیة واتجومن خاللھ تحّدد النّ رة معّینة،الّتي تحكم مسار المجتمع في فت
http://www.minshawi.com/vb/t6011.html.12.02.2010.الّتعلّم

 ياألمبیر یقاألساس: BASE EMPICOL

ساسا علمّیا أكن أن تشّكلیرّكز ھذا األساس على بعض المفاھیم األمبریقیة الّتي یم
الالّزمة الخاّصة بالعلوم عملیات اشتقاق العبارات المتعلّقة بالكفاءاتىتقوم األمبریقیة عل

یمكن تحدید نوعیة الكفاءات وفي ضوء ھذا األساس. اإلنسانیة و االجتماعیة و الّسلوكیة
.األدائیةأوالمعرفّیة

12.02.2010.http://www.minshawi.com/vb/t6011.html

أساس المادة الدراسیة:BASE DE LA MATIERE

المعلّم و الّتلمیذ و الماّدة تعتبر الماّدة الّدراسیة من أھّم مكّونات الموقف الّتعلیمي ـ
الّتعلیمیة بدون وجود خبرات و معارف تقّدم ـ و ال یمكن أن تتّم العملّیة) المنھج( العملیة 

الّدراسیة، تعّد أحد منطلقات تحدید الكفاءات الّتعلیمیة فإّن الماّدةللمتعلّم، و من ھذا المنطلق
المعرفي، كما یتوقّع أن یكون ھذا األساس مصدرا لتحدید بعض الالّزمة من خالل البناء

مجال الماّدة الّدراسیة الّتي تعتبر مكّملة للكفاءات المعرفیة في ھذا الكفاءات األدائیة في
.المجال
أساس الممارس: BASE BRACTITIONAIRE

الكفاءات الالّزمة للمتعلّم في مجال إّن أساس الممارس یقوم على مفھوم مفاده إن
لما یفعلھ الممارسون األكفّاء في أثناء معّین یمكن تحدیدھا من خالل الّتحلیل الّدقیق

الّتدریسیة و المقتدر من خالل أدائھ لمھاّمھممارستھم لعملھم أو مھنتھم، فالمعلّم الجّید
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الحوار، ومشاركة الّتالمیذ في العملّیة الّتعلیمیة، و إدارة إدارة المناقشة و: المحّددة مثل
المھام األخرى یمكن أن یعطي نموذجا جّیدا لألداء المتمّیز و رّبما الفصل و غیرھا من

.بدوره یتیح الفرصة لتحدید الكفاءات المرغوبة في ضوء ھذا األساسالفّعال، وھذا
(http://www.almualem.net/maga/a1024.html )25.11.2009

: ممیزات المنھاج وفق المقاربة بالكفاءات. 6.2
انطالقا من تطور مفھوم المنھاج من التقلیدي إلى الحدیث و ما رافقھ من تغیر في 

:يـاآلتـاءات و ھي كـكفـالممیزات التي خص بھا ھذا المنھاج وفق تصور المقاربة بال
نھاج یجعل التلمیذ محور العملیة التربویة الم.
 سلوكات-مھارات–معارف (التعلمات في ھذا المنھاج تتخذ الطابع اإلجرائي.(
 الوجدانیة، العقلیة،البدنیة(یعمل على تنمیة شخصیة المتعلم في جمیع جوانبھا.(
دفةالمدرس لھ المبادرة في اختیار الوسیلة األنجع في تنمیة الكفاءات المستھ.
 یتیح المنھاج فرص تھیئة الوضعیات المثالیة للتعلم.
 یؤكد على نقل المعارف من الحیاة المدرسیة إلى الحیاة االجتماعیة بتواصل و

.استمراریة حاضرا و مستقبال 
:  أجرأة المقاربة بالكفاءات. 7.2

لى مجموعة التعلمیة إ/ یحتاج ھذا التصور الجدید المتعلق بتنظیم العملیة التعلیمیة 
: إجراءات تتمثل في 

:إعداد المناھج. 1.7.2
ال شك أن المناھج الجدیدة ھي ولیدة رؤیة استشرافیة غایتھا تحقیق أھداف قریبة و 
بعیدة المدى، انطالقا من فلسفة المجتمع، و بناءا على معاییر عالمیة، سواء بالنسبة 

یلة بتفعیل الفعل التربوي الذي لمحتویاتھا أو سبل معالجتھا، مع توفیر الشروط الكف
على مختلف مجاالت الحیاة المجتمعیة و على ھذا األساس جاءت ةسینعكس ال محال

: المناھج لـ
.تركز على العمق أكثر من التفصیالت -
.تمنح عنایة لوحدة و تكامل العلوم-
.تركز على المفاھیم الكبیرة و المفتاحیة-
.ھتعلیماتتسمح لھ بترجمة و توظیف تعطي مساحة كبیرة للمتعلم، -
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.تجعل المؤسسات التعلیمیة تنفتح على المحیط الخارجي-
).تحسین مستوى التعلیم –تجسید المخرجات (تعمل على تحقیق تعلیم و تعلم متمیزین -

و علیھ فإن أجرأة المقارنة بالكفاءات من خالل ھذه المناھج ھو العمل على تحویلھا إلى 
الخ،تمكن .....عیة و فعلیة و ذلك من خالل محتویات وأنشطة و أسالیب تقویمممارسات واق

المتعلم من إدماج مكتسباتھ عبر مختلف المواد و إعطاء األولویة لتنمیة الكفاءات و اعتماد 
. أین تتداخل نشاطات وظیفیة بأخرى بنائیةتبیداغوجیا تعطي معنى للتعلیما

:المتعلم في كفاءة ما یستدعي منھ أنو بمنظور المنھاج الجدید فان تحكم
............).االقتراح –كالتشخیص (یمتلك سلسلة من القدرات * 
).وقایة مشاكل صحیة  (یستطیع تطبیق ھذه القدرات على محتویات * 
.یدمج مختف القدرات المستھدفة من ناحیة و مختلف میادین المحتویات من ناحیة أخرى* 
.ات القاعدیة ال بشكل منفصل بل یجب أن یتم ذلك بصفة مدمجةیحكم في الكفاء* 
).حصیلة سنة أو طور (تشكل مجموعة الكفاءات القاعدیة لدیھ ھدفا نھائیا لإلدماج * 

بناءا على ما تقدم فالمنھاج بمنظور المقاربة بالكفاءات یستند على دینامیكیتین أحداھما تقود 
إلى دعم ھذه الكفاءات على امتداد المناھج، للوصول إلى اكتساب الكفاءات و ثانیھما تقود

بالمتعلم إلى حسن األداء و المعرفة السلوكیة، و االستقاللیة و كذلك تنمیة قدرات أساسیة 
.یستغلھا في مختلف المواد

:إعداد الكتب المدرسیة. 2.7.2
تعد تتضمن یعد الكتاب المدرسي أداة أساسیة من منظور ھذه المقاربة فھذه األداة لم

مجرد محتویات مواد على المتعلم استیعابھا بالذاكرة أو تمارین یقوم بحلھا و إنما أصبح 

:  لھذه األداة وظائف أخرى تساھم في إدماج الكفاءات، وتنقسم إلى نوعین أساسیا ھما

 وظائف ذات صلة بالتعلم أي:

.تبلیغ سلسلة من المعلومات * 

.تطویر القدرات و الكفاءات* 

تشخیص الصعوبات و اقتراح یھا و مدى تحكم المتعلم فتدعیم المكتسبات و التأكد من * 

.حلول

وظائف مابین الحیاة الیومیة و المھنیة إذ:

.یساعد على إدماج المعارف في مختلف الوضعیات * 
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.یشكل مرجعیة للمتعلم *

.یسھم في التربیة االجتماعیة و الثقافیة * 

بدیل الواقع بمعنى إذا كانت عملیة تطبیق كفاءة في الوسط المدرسي فالكتاب المدرسي ھو 

صعبة فدور المدرسة ھنا یبقى إعداد المتعلم للتحكم في الكفاءات، و أھم وسط جدیر باإلعداد 

.للحیاة

:طرائق تدریس نشطة. 3.7.2
لقد تغیرت النظرة إلى التعلیم الیوم، حیث لم تعد تركز على المعرفة و إنما على 

كتساب الوسائل المؤدیة إلیھا و إلى تطویرھا لذا تغیر دور كل من المدرس و المتعلم، حیث ا
أصبح األول مصمما للنشاطات و الثاني یقوم بجھد لممارسة طرق البحث عن المعرفة و 

. اكتسابھا
و حسب البیداغوجیات الحدیثة فإن ذلك لن یتأتى إال بطرائق تدریس نشطة تسمح للمتعلم 

اكتساب المعارف إلى الوعي بالذات و اكتساب الكفاءات و حل المشكالت و التفكیر بتجاوز 
المنطقي بحیث إن طرائق التدریس الجدیدة تعمل على أن یكون المتعلم حقیقة في قلب 

).یتعلم بنفسھ(منظومة التعلم 
بة ومن بین الطرائق الفعالة لتحقیق تدریس مثمر یخدم األھداف المتوخاة من المقار

:بالكفاءات نذكر
یعتمد على التقصي و االستكشاف، البحث عن حلول یشجع على إظھار : التعلم بالمشاریع* 

حیث یلعب ...المسؤولیة –التحدي –كفاءات ذھنیة مما یعطي للمتعلم اإلحساس بالتملك 
....المتعلم ھنا دورا رئیسیا

عارف، و تضع المتعلم أمام قضایا یتطلب البحث و التساؤل لبناء الم: التدریس بالمشكلة* 
شاملة و معقدة و تتماشى وواقعھ و تشجعھ على البحث و تدفعھ للتفكیر وتكوین مواقف عقلیة 
فكریة و ذلك بعد تنظیم العمل الجماعي و توفیر الشروط المالئمة النجاز العمل وحل 

.المشكلة
:تصور آخر للتقویم .4.7.2

یم تتماشى و المتطلبات الراھنة والمستقبلیة للمتعلم و لم تعد الممارسات الحالیة للتقو
احتیاجاتھ المتغیرة و إذا كان التقویم التقلیدي یركز على قدرة المتعلم على إظھار ما أكتسبھ 
من معارف بواسطة اختبارات فإن التقویم من منظوره الواقعي یركز على أداء المتعلم و 
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ة و ھو ما یستوجب أسالیب و أدوات تقویم متعددة مثل كفائتة و فھمھ و تنظیمھ لبنیتھ المعرفی
مالحظة أداء المتعلم و نقد مشروعاتھ و عروضھ حتى یتسنى تقویم تفكیره و نمط أدائھ و (

).توثیق تعلمھ و التعرف على جوانب قوتھ وضعفھ ، فالبد من تقویم متعدد األبعاد
يء یمكن مالحظتھ بھدف أخد و إذا كان التقویم ھو وضع عالقة بین عناصر ناتجة عن ش

:قرارات فإن وظائفھ الكبرى بالتالي ھي
........توجیھ وضبط و تأكید التعلم -
............المشكل/ التأكد من فھم المتعلم للوضعیة -
.........تحدید ما إن كان المتعلم منسجما في تفكیره-
........تحدید ما أن كان المتعلم دقیقا في فھمھ و حلھ-

كل ھذا لیتم في األخیر رفع مستوى أداء المتعلم الذي یشارك في التقویم مشاركة ایجابیة 
).األدائیة ــ العلمیة–المعرفیة (بواسطة أنشطة تبرز كفاءاتھ 

:أن أجرا المقاربة بالكفاءات استدعت التحول:خالصة القول
لى النظریات البنائیة و العملیات من االستناد من مبادئ النظریة السلوكیة في التعلم إ-

. ةالمعرفیة النمائی
. من الممارسات الصعبة السلیبة للمتعلم إلى الممارسات النشیطة اإلبداعیة-
.من دور المدرس الناقل للمعرفة إلى الموجھ -
.من المناھج التقلیدیة إلى البحث و تحمل المسؤولیة من طرف المتعلم -
.نجاز مھام تقیس التعلم المتعمق من االختبارات السطحیة إلى ا-
من البحث التربوي الكمي الصارم إلى البحث الموجھ نحو الفھم الكیفي لظواھر معقدة -

.وصفیة 
. 22.،ص2005،یدحاجي فر(.من االختبارات المقتبسة التقلیدیة إلى التقویم األدائي-

23.(
:أھداف المقاربة بالكفاءات.8.2

ج لتنظیم العملیة التعلیمیة تعمل على تحقیق جملة من إن ھذه المقاربة كتصور و منھ
: األھداف نذكر منھا

المجال أمام ما لدى المتعلم من طاقات كامنة و قدرات لتظھر و تتفتح و تعبر إفساح-
.عن ذاتھا
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.استعداداتھ و توجیھھا في االتجاھات تتناسب و ما تیسره لھ الفطرةبلورة-
وشعب، و الربط بین المعارف في المجال الواحد، على كفاءات التفكیر المتتدریبھ-

االشتقاق من الحقول المعرفیة المختلفة عند سعیھ إلى حل مشكلة أو مناقشة قضیة أو 
.مواجھة وضعیة

.الكفاءات المتنوعة التي یكتسبھا من تعلمھ في سیاقات واقعیة تجسید-
االندماج بین الحقول قدرتھ على إدراك تكامل المعرفة و التبصر بالتداخل وزیادة-

المعرفیة المختلفة 
.الحقائق و دقة التحقیق وجودة البحث و حجة االستنتاج سبر-
أدوات منھجیة و مصادر تعلیمیة متعددة مناسبة للمعرفة التي یدرسھا و استخدام-

.شروط اكتسابھا
.على تكوین نظرة شاملة لألمور و للظواھر المختلفة التي تحیط بھ القدرة-
.و الوعي بدور العلم و التعلیم في تغییر الواقع و تحسین نوعیة الحیاةستبصاراال-

: و یمكن تلخیص ھذه األھداف في النقاط التالیة
 النظرة إلى الحیاة من منظور عملي.
 ربط التعلیم بالواقع و الحیاة.
االعتماد على مبدأ التعلم و التكوین.
ص ص، 2005حاجي فرید، (.إلى معرفة نفعیةلمعرفة النظریة العمل على تحویل ا

22.23(
:المقارنة بین القدرة و الكفاءة. 9.2

الّتطویر االستراتیجي لمقاربة العمل تشّكل القدرة و الكفاءة أھّم أقطاب نسق
المدرسّي؛ و الّثنائیة القطبیة المتمّثلة في البیداغوجي المستحدث في مجال الّتكوین

تتفاعالن بانسجام في مسارین متكاملین رغم ما ھذه األطرالقدرات و الكفاءات ضمن
المفھوم و المصطلح، اللّذین قد یصعب أمر الّتفریق یبدو علیھما من غموض و تداخل في

القدرات و الكفاءات من حیث الخصائص موازنة بینوھذا ما یجعلنا نقوم ب. بینھما أحیانا
:للتفریق بینھماو الممیزات

أوجھ الشبــھ:
.خارجیةتفاعل كل منھما في عالقة داخلیة و ت-
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.كالھما استعراضیة-
.لألجراةقابلتان -
.تتأثران بالبیئة الّتعلّمیة الّداخلّیة للمدرسة و الخارجّیة-
.تؤّثران في البیئة المدرسیة منھا و المحیطة-
 أوجھ االختالف:

.ءةالجدول اآلتي یبرز لنا أھم أوجھ االختالف بین القدرة والكفا
ةالكفاءالقــدرة

ـ مســار نـمّو عاّم 
ـ مكّون طبیعي ومعرفي

ـ القــدرة تنـمـو 
ءاتـ تنمو بتوالد الكفا

مرتبطة بالّزمن ـ غیـر
داخلّیةالمؤّثرات(ـ تنمو طبیعیا و تعلّمّیا

)وخارجّیة
مضامین معرفیة و كفاءات ـ مواردھا

مبعثرة ومھیكلة
ـ غیر قابلة للتقویم المباشر

دمج داخل نفس المجال وخارجھـ تن
ـ توّظف لممارسة تعلّمّیة و اجتماعیة

ـ متعّددة المجاالت الّنمائیة
)مستمرّ ( نمّوھا غیر منتھ ـ

)تتجّمد(وتوظیفھاـ تضمر بعدم تنمیتھا
)الّنسیانباإلھمال و(توظیفھا

خاصّ ـ مسار تكوین
أدائي/ ـ مكّون معرفي

الكفاءات تترّكبـ
نواتج الّتعلّماتـ تتركّب ب

ـ مرتبطة بالّزمن أحیانا
)المؤّثرات خارجیة فقط( ـ تتكّون تعلّمّیا

غیر ـ مواردھا مضامین معرفیة مبرمجة و
مبرمجة

سلوكیةـ قابلة للّتقویم بمؤّثرات
المجال وخارجّیةـ تندمج في عالقة داخلّیة لنفس

تعلّمّیة و اجتماعیةـ تؤّدي ممارسة
عّددة المصادرـ مت

ـ غایتھا متنامیة
ـ تتآكل وتزول بعدم

.یبرز ھذا الجدول أوجھ االختالف بین القدرة و الكفاءة): 03(جدول رقم 
:مبررات نشأة بیداغوجیة الكفاءات .10.02

:منھا االتجاهھناك العدید من العوامل والمبررات التي أدت إلى ظھور ھذا 
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المتزاید االھتماملقد أدى : في مرحلة ما بعد الستیناتاألمریكيلمجتمع تحوالت داخل ا* 
العدید من التقاریر صدرتبضرورة إحداث تغیرات في سیرورة التعلیم والتعلم،حیث 

،خاصة مع تنامي والتوصیات في مجال تحلیل كیفیة التعلیم ن وتكلفتھ وتمویل مطالبھ
غرابة في ذالك حالي یكاد یوسم بعصر الجودة،وال، ذالك إن العصر الاالجتماعیةالمطالبة 

أن الوالیات المتحدة األمریكیة قد سبقت دول العالم في وضع معاییر لضمان نوعیة جیدة 
لنظامھا التعلیمي،من خالل التركیز على جودة المعلومات والمنتج ،واألداء،واإلنتاجیة في 

المؤسسات التعلیمیة لھذه ستجابتاولقد .تفرضھا طبیعة الحقبة الزمنیةكضروراتالعمل 
بتوزیع البرامج الجدیدة 1967المطالب فقام مكتب الوالیات المتحدة األمریكیة للتعلیم في عام 

البرامج باتجاهعلى معلمي التعلیم االبتدائي حیث كان لتطبیقھا فعالیة كبیرة ، إذ أن التحرك 
لعملیة التعلیم،وأن تكون دود أفضل القائمة على الكفاءة كان نتیجة لمطالبة الجماھیر بمر

.المدارس أكثر استجابة وفاعلیة للمتطلبات االجتماعیة والفردیة
حیث زاد النقد الموجھ للبرامج التقلیدیة المرتكزة على : الكفاءة بدال من المعرفة اعتماد* 

.المعرفة ومركزیة المدرس 
ضرورة تحدید المرامي والغایات :ة التعلمی/ ظھور مبدأ المسؤولیة في العملیة التعلیمیة* 

.، وتقییم مدى تحققھا ، وتحمل مسؤولیة النتائج 
العمل البیداغوجي في تبني نموذج التدریس انتقاللقد شكل :تحدید األھداف بشكل سلوكي * 

في مطلع القرن العشرین ، إذ كان مفھوم الھدف ھو المدخل الذي الھادف تطورا معتبرا 

.لمحتویات ،وتتحدد ضمنھ عملیة التقویمتنتظم في إطاره ا

فاألھداف السلوكیة ھي حجر الزاویة في التربیة القائمة على الكفاءات ، ذلك أنھا تشكل 

.األنشطة التعلیمیة المناسبة وقیاس نتاجات التعلم وتقویمھاالختیارأساس 

والتعلم بمصادر إن التطور التكنولوجي التربوي الذي أمد التعلیم :التطور التكنولوجي *

.وطرق جدیدة ، كان من العوامل التي طورت حركة التربیة القائمة على الكفاءات

على الكفاءات حیث أن التربیة القائمة:یمنح الشھادات على أساس الكفاءات اتجاهظھور *

ترتبط ارتباطا عضویا بحركة منح الشھادات القائمة على الكفاءة،وأن مفھوم الواحدة منھا 

.ل مفھوم األخر، فھما ِیؤكدان على األداء والتطبیق أكثر من المعرفةیكم

أي االھتمام باألداء واعتباره غایة تھدف إلیھا الحركة الجدیدة من التعلم :أإلتقانيالتعلم *

.القائمة على الكفاءات
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أن حركة "Burus .Kliungiste"ینستدلكبیریز و" ویعتقد كل من:حركة التجریب * 

یة المعلمین القائمة على الكفاءات ترتبط بحركة التجریب ، الذي یرتبط بالتغییر المتسارع ترب

للفرد،المتصل واالجتماعيم،وبالتربیة العملیة المتصلة بعلم النفس وبالسلوك النفسي لللعا

)91.90.89،ص ص 2005خلوة لزھر،(.وبالدافعیةاالقتصاديبالوضع 

:اءات في التربیة البدنیة و الریاضیة التقویم بالكف:المبحث الثالث -
لقد شھد العقد الماضي إدراكا متزایدا للحاجة إلي تغییرات مغزاھا الممارسات 
التقویمیة التربویة، و توجھ  دعوات اإلصالح انتقادات ال لالختبارات المقننة على نطاق 

وامل على و لقد أسھمت ثالثة ع.التقویمیة الصفیةةواسع فحسب بل و كذلك للممارس
الطبیعة المتغیرة لألھداف التربویة ،العالقة بین ( األقل في المطالبة بإصالح التقویم وھي

التقویم و التدریس و التعلیم و كذا عدم أمكانیة تطبیق طرائق التقویم المعتادة في تقویم 
.).تنمیة الكفاءات 

: تعریف التقویم.1.3
أزال عوجھ و أقامھ، و "أي قوم" البن منظور"جاء في لسان العرب :لغة

".قدرھا و القیمة ثمن الشيء بالتقویم: قوام األمر نظامھ و عماده، و قوم سلعة
عدلھ، یقال قومتھ : قوم الشيء"جاء:)664.، ص2003منجد في اللغة و اإلعالم، ال(و في

المتاع ، و قوام األمر و قیامھ نظامھ و عماده وما یقوم بھ ،و قوم لفتقوم، أي عدلتھ فتعد
". ، جعل لھ قیمة معلومة  

ھو اختبار الوسائل الضروریة و الالزمة لقیاس مدى تحقیق :اصطالحا
. األھداف التي نصبو إلیھا قصد الوصول بأعمالنا إلى نتائج أفضل

كما ھو مجموعة خطوات تصاحب مراحل العمل جنبا إلى جنب مما یساعدنا على 
ما قد أصابنا من خطأ للوصول إلى نتائج أفضل تعدیل ما نقع فیھ من ھفوات أو نصلح

).34.،ص2005اللجنة الوطنیة للمناھج، .(فیما نقوم بھ أو تكلف بھ من أعمال
نظام تربوي یحدد كفاءة العملیة التربویة من جھة و مدى تمكن التالمیذ من تحقیق 

المبدأین األھداف المرغوب فیھا من جھة أخرى، و ھو في مفھومھ العلمي یستند إلى 
.تقویم النتائج.               * تقویم السیرورة:                           * التالیین
:خصائص التقویم . 2.3

:يللتقویم خصائص ممیزة یمكن إیجازھا فیما یل
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إذن ھو عملیة مستمرة و مالزمة للعملیة التعلیمیة أو كل : عملیة مستمرة
. فیھنشاط یقوم بھ التلمیذ أو یشترك 

تتمثل شمولیتھ في أنھ یجمع عملیة تقویم جمیع جوانب النمو : عملیة شاملة
).الحسي الحركي، المعرفي، االجتماعي (

إذ ھو وسیلة لتحقیق غایة تحسین مردود العملیة : لیس ھدفا في حد ذاتھ
.التعلیمیة و كذا تطویر المناھج لتخدم األھداف المسطرة من خالل اإلضافة أو اإلنقاص

یستطیع المشاركة في عملیة التقویم كل من لھ عالقة بالعملیة : عملیة تعاونیة
احمد بوسكرة، ).(الخ .....أخصائي المادة، مشرفین، مفتشین، تربویین(التعلیمیة 

).80.،ص2005
:كما یمكن إضافة خصائص أخرى ھي

 ج نقاط بحیث یقوم بتوضیح مواقع القوة لالستفادة منھا و عال:عملیة تشخیصیة
).244،ص 2004محمد السعید عزمي، .(الضعف أي أنھ توجیھ و تنمیتھ

ینبغي أن یكون التقویم متسقا مع أھداف المنھاج:االتساق مع األھداف.
أي أن أدوات التقویم تقیس ما وضعت من أجلھ:الصدق.
منیة فإنھ بمعنى أنھ إذا أعید تطبیق االختبار على المتعلمین أنفسھم بعد فترة ز:الثبات

.یعطى نفس النتائج تقریبا
أن یكون موضوعیا في طرحھ:الموضوعیة.
یقصد بھ قدرة وسیلة التقویم على إظھار الفروق بین المتعلمین:التمیز.
 بمعنى أن یتخذ التقویم السلوك اإلنساني للمتعلم أساسا لھ :السلوكیة.
وسیلة واحدة بل یجب أن أي تنوع األسالیب المستخدمة و ال یقتصر على :التنوع

.یتنوع
مصطفى حسین باھي، فاتن زكریا (.وذلك في الوقت و الجھد و التكالیف:اقتصادیا

.)8.،ص2004النمر، 
تصب جمیع الدراسات ألنواع التقویم في خندق واحد حیث یقسم التقویم : أنواع التقویم. 3.3

:إلى أربعة أنواع تقریبا ھي
التقویم التشخیصي:on diagnostiqueEvaluati إنھ عمل إجرائي یستھل بھ المعلم

عملیة التدریس مستندا على بیانات ومعلومات توضح لھ درجة تحكم التالمیذ في 
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تؤھلھم لتعلم الحق، وتمكن المعلم من ) رات ومعارفاقدرات ومھ(المكتسبات القبلیة 
یجري التقویم . تحدید مواطن التعثر و أسبابھا حتى یتخذ اإلجراءات الالزمة للعالج

المبدئي قبل مباشرة الفعل التربوي، أي قبل بدایة الدرس الجدید أو وحدة أو فصل أو 
سنة دراسیة، یھتم ھذا التقویم بقیاس مكتسبات التالمیذ و التي ستبنى علیھا معارف 
جدیدة أخرى، فال یمكن تقدیم معارف جدیدة للتالمیذ إذا لم یصل ھؤالء بعد إلى التحكم 

.كتسبات و المعارف السابقةفي الم
التقویم التكویني :Evaluation formative یعتبر التقویم التكویني الدعامة األساسیة

التي تبنى علیھا قرارات و إجراءات بیداغوجیة؛ یجري فعلھ أثناء سیرورة العملیة 
. فعالیةالتعلیمیة التعلمیة أي خالل ممارستنا للفعل التربوي بھدف تنظیمھ و إعطائھ أكثر 

یزود ھذا التقویم المعلم بمعلومات ضروریة تسھل علیھ معرفة الثغرات الموجودة سواء 
على مستوى عملھ البیداغوجي أو على مستوى عملیة التعلم، كما یزود التلمیذ بمؤشرات 

ویھتم التقویم التكویني بالنتائج كما یھتم باتخاذ . تسمح لھ الكشف عن قدراتھ أو نقائصھ
.الالزمة لتحسین الفعل التربوياإلجراءات

 التقویم النھائي:Evaluation somative ویتم في نھایة عملیة تعلمیة أو تكوین معین أو
فھو بھذا المعنى یعتبر بمثابة إصدار حكم على مستوى أو ،الخ... مشروع تربوي معین 

، فھو یدل على أداء، و یترتب على ھذا الحكم ترقیة لمستوى أعلى أو منح أو منع شھادة
النتیجة المحصل علیھا، إنھ مسعى یرمي إلى إصدار حكم على مدى تحقق التعلمات 

.المقصودة
لمعرفة . الخ.....وھي مراجعة كل من محتوى التقویم، أدواتھ: تقویم العملیة التقویمیة

. مدى صالحیتھ من فترة إلى أخرى
:خطوات التقویم و أسالیبھ . 4.3

:ت التالیة عند التقویم یراعي إتباع الخطوا
 وضع األھداف العامة للمنھاج.
تعریف األھداف العامة و توضیحھا لیسھل تطبیقھا.
 اختیار االختبارات المناسبة لتحقیق ھذه األھداف.
 صدق، ثبات، موضوعیة (تقنین االختبارات.(
تطبیق االختبارات لقیاس نمو المتعلمین .
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یق االختبارات و ذلك من أجل إجراء التعدیالت تفسیر نتائج التي یسفر عنھا تطب
.الالزمة و عالج نواحي القصور

:أما أسالیبــھ ھي 
المالحظة.
 التقاریر و السجالت.
المقابالت الفردیة.
 مكارم حلمي أبو ).(بدنیة مھاریة ، ووجدانیة معرفیة (االختبارات و أنماطھا المختلفة

).127،128.،ص2002ھرجة و آخرون ،
:أھداف التقویم. 5.3

إن التقویم ھو األداة الرئیسیة في جمع المعلومات و األدلة التي تستخدم في إصدار 
الضروریة األحكام على جمیع عناصر العملیة التربویة و تبني اإلصالحات و التحسینات

و النجاعة و لما كانت للتقویم ھذه األھمیة فإن لھةتجاھھا قصد الرفع من المر دودی
:أھداف یسعى إلى تحقیقھا ھذه األھداف یمكن ذكرھا تحت عنوانین بارزین ھما 

 أھداف بیداغوجیة :
.تنمیة مستوى كفاءة األداء بالنسبة للمتعلمین * 
تشخیص صعوبات التعلم، و الكشف عن حاجات المتعلمین و مشكالتھم و قدراتھم * 

.بقصد تكییف العمل التربوي
.األسالیب و الوسائل المستعملةمدى نجاح الطرائق ویمیة و اختیاروجیھ العملیة التعلت* 
التعرف على مدى تحقیق األھداف التربویة بتحدید ما حصل علیھ المتعلم من نتائج * 

. تعلمیة
أھداف تنظیمیة:

.اكتشاف نواحي النقص و الخلل في المنھاج و موضوع التقویم* 
تالمیذ لتوجیھھم حسب قدراتھم و الحصول على المعلومات الالزمة حول ال* 

.استعداداتھم
قیاس مستوى أداء المؤسسة التربویة و تحدید الثغرات واالحتیاجات لسدھا و العمل * 

.على تجاوزھا 
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محمد الصالح حثروبي، ().كفاءة المعلم (اكتشاف مدى نجاح المعلم في أداء وظیفتھ،* 
).120.119.، ص ص2002

:التربیة البدنیة و الریاضیة وخصائصھ التقویم بالكفاءات في .6.3
التقویم بالكفاءات یعني تثمین كفاءة المتعلمین التي ینص علیھا منھاج التربیة البدنیة و 
الریاضیة، إذ یرتكز تقویم الكفاءات على جمع البیانات الوافیة على مستوى كل متعلم و ھذا 

لمراد تحقیقھا من وراء عملیة یتطلب من المقوم القدرة على تحدید الھدف أو األھداف ا
التقویم، كتحدید األداء أو األسلوب النموذجي لالستخدام، و الوقت المناسب لذلك ، و كذلك 
تحدید جوانب التعلمات المراد تقویمھا تحدیدا دقیقا، ھذا باإلضافة إلى التعرف على فاعلیة ما 

اللجنة .(یق األھدافیستعمل من طرائق و أسالیب من أجل مساعدة المتعلمین على تحق
).208،207.، ص ص2003الوطنیة للمناھج،

:من خالل ما سبق ذكره نستنتج ما یلي 
تقویم الكفاءات في التربیة البدنیة و الریاضیة ھو أوال وقبل كل شيء تقویم إن

.القدرة على إنجاز نشاطات و أداء مھام بدال من تقویم المعارف 
لبدنیة و الریاضیة یستلزم إیجاد أنشطة ووضعیات إن تقویم الكفاءات في التربیة ا

).الخ .معارف –قدرات –سلوكات (تسمح للمتعلم باستغالل جمیع موارده 
تقویم الكفاءات في التربیة البدنیة و الریاضیة ینطلق من معاییر و مؤشرات إن

.معدة سابقا
قویم للطلبة ال یقوم لما كان التفرید في التعلیم من أسس المقاربة بالكفاءات فان الت

.على المقارنة بین نتائج المتعلمین، بل ینظر للمتعلم بأنھ وحدة مستقلة عن غیره

:خصائصھ* 
:یعبر التقویم بالكفاءات عن أداء المتعلم و ھذا ما تبرزه الخصائص التالیة

 القدرة على انجاز النشاطات.
 اختبارات تسمح بمعرفة ما یستطیع المتعلم انجازه.
ھادات الممنوحة تثبت كفاءة أو كفاءات في إطار برامجالش.
تنسیق عملي قائم على قیاس الكفاءات بین مختلف المستویات .
 تقویم برامج التكوین یتم باالنسجام مع الوسط الذي تطبق فیھ.
تقویم موسع إلى وسائل تمكن من معرفة مؤشر الكفاءة.

:والریاضیةأھمیة التقویم في مجال التربیة البدنیة.7.3
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ومكمل للعملیة ،وجزء الیتجزأوالریاضیةالتقویم لھ أھمیة كبیرة في مجال التربیة البدنیة 
:نذكر منھااستخداماتالتعلیمیة ولھ 

التعرف على الحالة الجسمیة للفرد ،والخصائص الحركیة والعقلیة والنفسیة.
مستویات ومقدار تصنیف التالمیذ لمجموعات متجانسة حتى یمكن ترتیبھم تبعا ل

.التحصیل لكل مستوى على حدى
 التعرف على مدى تحقیق أھداف التربیة الریاضیة.
بھم من اجل الوصول لمستوى أفضل واالعتناءالموھوبین ریاضیا ،اكتشاف.
 مستوى النمو لدى األفراد لتحقیق مستوى أفضلمقارنة.
 علمیة التالتعرف على مستوى العملیة

.)لمین،المنھاج،اإلمكانات،طرق وأسالیب التدریسالتلمیذ،المع(ككل
 الریاضیة للتالمیذ،وقیاس المھارات الحركیة واللیاقة االتجاھاتقیاس

)114.،ص2008زینب علي عمر وآخرون،(.البدنیة
:ویمـقـوظائف الت. 8.3

:يأساسیة ھنقاط أربعةنلخصھا في للتقویم وظائف
. طأ والضعف في تعلمھ وأسبابھیعین المتعلم على معرفة جوانب الخ•
.یعین المتعلم على الرضا ،وتحقق اإلشباع عندما يِِ◌ِ◌ؤدي عملھ بنجاح•
.یساعد المدرس على الحكم على مدى كفایة طرق التدریس •
فكري حسین .(یساعد على إصدار األحكام التي تتخذ أساسا للتنظیم اإلداري•

).375.،ص1999ریان،
:ویم التقلیدي والتقویم بالمقاربة بالكفاءاتالفرق بین التق. 9.3

وفق المقاربة مالتقلیدیة والتقویةبین العملیة التقویمیقالجدول األتي یلخص لنا الفر
.)191،192.،ص ص2005ھني،نخیرا لدی(بالكفاءات حسب

التقویم بالمقاربة بالكفاءاتالتقویم التقلیدي
راض القدرة على التخزین والتكدیس واستع

.المعارف النظریة للظھور بالتفوق والنجاح
وتجنید المكتسبات األداءالقدرة على جودة 

واستثمارھا ضمن وضعیة جدیدة لھا داللتھا 
.بالنسبة للتلمیذ



الفصل 

اختبارات تحصیلیة تبرھن على ما إذا أصبح 
كفاءة (المتعلم قادرا على الحفظ واالستظھار 

.)الحفظ واالسترجاع

على مدى ما أصبح التلمیذ اختبارات تبرھن 
قادرا على أدائھ ضمن وضعیات إشكالیة 

.) كفاءات األداء(
ضمن األداءیبرھن الشھادة على كفاءة .یبرھن على النجاح الدراسي بمنح الشھادة

. برنامج محدد
تركیز االھتمام على االنتقال من مستوى إلى

.جھود مشتركة آخر في إطار
بناء الكفاءات بین التركیز یقوم على قیاس

المستویات في شكل عمودي وأفقي 
). إدماجي(

التي تمكن لالتقویم یشتمل على كل الوسائ.التقویم مرتبط بنسبة النجاح
.من معرفة مؤشر الكفاءة 

.خضوع المالحظة والمقابلة إلى مستلزماتھ.المعلم ھو الذي یصدر مالحظتھ ومبادراتھ

.لفرق بین التقویم التقلیدي والتقویم بالمقاربة بالكفاءاتیوضح ا: 04جدول رقم 

:خالصـــة

إن التطرق إلى موضوع بیداغوجیا التدریس بالمقاربة بالكفاءات یمر حتما على 

والتي جعلت كمدخل رئیسا لبحثنا ھذا والتي أخذت التطرق إلى المناھج الدراسیة بشكل عام،

ما لھا من دور أھم في تحدیث مقاصد وغایات التعلم، حیزا ھاما في اإلصالح التربوي ل

وما ،بجعلھا أكثر انسجاما مع حاجات األفراد وھذا ما یقصد بھ من وراء المقاربة بالكفاءات 

التي تواجھھا التيتبعھا من أسالیب وطرق تقویم تكیف مع المتطلبات الجدیدة والتحدیات 

.میدانیا خاصة



الفصـل الثاني

الریاضیة والبدنیة التربیة فيالتدریس

.تمھیــد

.التدریس : األولالمبحث -
.الریاضیةوالبدنیةالتربیة والتربیة:المبحث الثاني-
.درس التربیة البدنیة و الریاضیة: المبحث الثالث-
و إعداد مدرس التربیة البدنیة : المبحث الرابع-

.اضیةالری
خالصــة
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:تمھیــد
انطالقا من المیزة األساسیة للمقاربة بالكفاءات و المتمثلة في انجاز النشاط بدال من 
القدرة على معرفتھ، رأینا انھ من الضروري إفراد فصال خاصا یتعلق بالتدریس عموما و 

لفعل التعلیمي درس و مدرس التربیة البدنیة و الریاضیة خصوصا، إیمانا منا بأھمیتھم في ا
.و التربوي

انطالقا من ضبط المفاھیم المتعلقة بھا ووصوال للشخصیة المثالیة الفعالة في الفعل 
.التربوي بمفھومھ الحدیث

:التدریسالمبحث األول -
:التدریستعریف. 1.1

الدرسأوومعناه التعلیم،درس الكتاب -درس- في اللغة مصدر الفعلالتدریس":لغة
)32.،ص1994محمد مقداد وآخرون،(...... جعل یدرسھ

المعارف،علم أنواعمارس التدریس،عمل بصفة أستاذ،درس في الجامعة لقن :درس
نعمة أنطوان(نقل إلیھم معرفة أي .درس التالمیذوالكتابة،القراءة 
)459.،ص2001وآخرون،

اإلجراءات و الترتیبات و إن عملیة التدریس ھي عبارة عن سلسلة من ": اصطالحا
األفعال المنظمة التي یقوم بھا المعلم بدءا بالتخطیط حتى نھایة التنفیذ للتدریس و یساھم فیھا 

عصام الدین متولي عبد هللا ، ".( التالمیذ نظریا و عملیا حتى یمكن أن یتحقق لھ التعلیم
).15.، ص2006بدوي عبد العال بدوي،

التدریس سلوك : "فیرى أن)226.، ص2006حلیم عبد الكریم، محمود عبد ال(ا ــــأم
تربوي موجھ یساعد التلمیذ على القیام بنفسھ لتحقیق األھداف التعلیمیة المنشودة و السلوك 
الموجھ قد یكون یھدف إلى إثارة دوافع التلمیذ، تنظیم المحتوى التعلیمي و أسلوب تنفیذه ،و 

و تقویم فاعلیة األداء، باإلثابة ج أو الشرح التفسیر،تقدیم المھارة سواء بأداء النموذ
والتعزیز، وتقدیم التغذیة الرجعیة و ھذا یعني أن التدریس عبارة عن نشاط متعدد األوجھ 

التعلیم و التعلم إلحداث تغیرا و تعدیل في السلوك المتعلم و ذلك عن : یتحدد في بعدین ھما 
".  التعلیمیة المالئمةطریق تنظیم و توجیھ الخبرات و البیئة 

التدریس ھو مجموعة من العالقات المستمرة التي تنشأ بین : " ویعرف أیضا بأنھ
المدرس و التلمیذ حیث أن ھذه العالقات تساعد التلمیذ على النمو و اكتساب المھارة، 
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أحمد، عطا هللا(."والخبرات و لھذا یكون التدریس أحد أبرز و أھم محاور العملیة التربویة 
)6، ص2006

التدریس نشاط مھني : "أن)26.، ص2004یوسف قادري، (و في تعریف آخر یقول 

یتم إنجازه من خالل ثالث مراحل رئیسیة ھي التخطیط و التنفیذ و التقویم، و یستھدف مساعدة 

ثم الطالب على التعلیم و ھذا النشاط قابل للتحلیل و المالحظة، و الحكم على جودتھ ومن 

".تحسینھ

عملیة متعددة لتشكیل بیئة الفرد، : " بأنھStephen coreyویعرفھا ستیفین كوري 

بصورة تمكنھ من أن یتعلم سلوكا محددا، أو االشتراك في سلوك معین وذلك تحت شروط 

.)102.، ص1997، كوثر حسین كوجك("محددة، أو كاستجابة لظروف محددة

التدریس مصطلح تربوي یدل على مرحلة عملیة، تتم بواسطتھا : " ویقول محمد صالح

ترجمة المنھج وما یشتملھ من أھداف ومعاییر وأنشطة إلى سلوك واقعي ملموس لدى 

)79.، ص1989عفاف عبد الكریم، ، (."التالمیذ

مجموعة األفعال المنظمة التدریس عبارة عن: ویمكن أن نعطي تعریفا إجرائیا بقولنا

ھا وفقا للمقاربة بالكفاءات، مع قیام المعلم بمجموعة من المھام ا لالتي یكون المتعلم محور

.من أھمھا التوجیھ بقصد تحقیق األھداف المسطرة

:تصمیم التدریس. 2.1
: یمر التدریس في تصمیمھ على  جملة من العملیات نذكر منھا

:عملیة التخطیط. 1.2.1
بكل سي المرحلة التي یحظر فیھا المعلم خطط عملھ التي تشمل خطة التدریھ

.التشویق–التعزیز –الھدف –الوقت –الوسیلة -المحتوى–أركانھا
: فالتحضیر حتمیة تملیھا أھمیة فعل التدریس و المتمثلة أساسا في النقاط التالیة 

یحفز المعلم و یشوق المتعلم على التعلم.
لم االرتباك أمام التالمیذ یجنب المع.
یمكن المعلم من التحكم في القسم من خالل استغالل الوقت المخصص لألنشطة.
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2.2.1.عملیة التنفیذ:
ھي المرحلة التي یقوم فیھا المعلم بتطبیق خطة التدریس واقعیا من خالل تفاعلھ و 

:منھااتصالھ بالتالمیذ و تتطلب ھذه المرحلة مھارات متنوعة
مھارة تھیئة القسم.
مھارة أدارة ما قبل الدخول للدرس الجدید.
 التھیئة، الشرح، طرح األسئلة، استخدام الوسائل ،استثارة الدافعیة ،إثارة و :مھارات

حسن حسین .(، ضبط النظام،و االحتكاك الشخصيتتعزیز السلوكیا
).7.،ص2001زیتون،

راھا البعض أنھا تنقسم إلى ثالث مراحل و ھناك تصامیم أخرى لعملیة التدریس فی
:رئیسیة و ھي 

و ھي المرحلة التي تسبق التدریس، فیھا یحدد المدرس األھداف :عملیة التخطیط* 
.العلمیة، مستوى المادة المدرسة، و یدرس خصائص الفئة التي یدرسھا

قرارات التي اتخذھا خالل في ھذه المرحلة یقوم المدرس بتنفیذ ال:عملیة التنفیذ* 
.العملیة السابقة

ھي القرارات التي تتخذ و تكون لھا عالقة بعملیة تقویم مستوى أداء : عملیة التقویم * 
التالمیذ، و كذا التغذیة العكسیة التي یتم إعطاؤھا إلى التلمیذ أو مجموعة من التالمیذ ، و یتم 

.)59،ص2006أحمد، عطا هللا(.معرفة مدى تحقیق األھداف 
ویحصر تصمیم التدریس في العملیات التالیة: كما یمكن إضافة تصمیما ثالثا:

:ومن أھم خصائصھا:عملیة التخطیط* 
. مرحلة منطقیة-
.خالیة من التفاعل -
. بطیئة الحركة-
.تتسم بالتأمل -
.یغیب فیھا التعزیز -

: خصائصھاومن أھم : عملیة التنفیذ* 
. مرحلیة نفسیة- 

.ملیئة بالتفاعل-
.سریعة اإلیقاع-
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.تتسم بالتنفیذ و األداء -
. یكثر فیھا التعزیز -

: من أھم خصائصھا: عملیة المتابعة* 
.مرحلة استرجاعیة- 
.التفاعل بھا واحد لواحد، و قد یكون جماعیا-
.متوسطة اإلیقاع-
.تسعى للتوجیھ و اإلرشاد -
.)230.229.، ص ص2006محمود عبد الحلیم عبد الكریم، (.ھدفھا الرئیسي التعزیز-
:للتدریس والتعلیم منھااألساسیةاألھدافنوجز بعض أنیمكن :أھداف التدریس.  .13

.كتساب التلمیذ للعلم والمعرفة والثقافةا-
واإلبداعیةجتماعیة والحركیة واالاكتساب المھارات العقلیة والفكریة والعلمیة والیدویة -

.والتدریب على التفكیر العلمي والموضوعي والمنطقي
.االبتعاد عن التفكیر والتصرف االنفعالي والالعقالني-
تكوین االتجاھات والقیم العلمیة واالقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة والقومیة والتربویة -

.والصحیة وتنمیة المیول العلمیة 
.اتتنمیة القدرات والھوای-
)68.،ص2006حسان حالق،.(اإلنسانيتعمیق تقدیر الجھد -

. :أھم طرق التدریس 4.1
:قسمت ھذه الطرق حسب المجھود إلى ثالثة طرق

طرق تعتمد على جھود المعلم وحده:
.طریقة اإللقاء*

:طرق تعتمد على التعاون بین المعلم و التلمیذ منھا●
.طریقة المناقشة*
.كتشافطریقة اال*
. طریقة حل المشكالت*

طرق تعتمد على الجھد الذاتي للتلمیذ و منھا:
.طریقة التعلیم المبرمج*
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.،ص2006ي عبد هللا، بدوي عبد العال بدوي،عصام الدین متول(.طریقة الحاسب اآللي*
26(.

:أسالیب التدریس5.1.
:فیما یأتيتقسم أسالیب التدریس إلى مباشرة و غیر مباشرة ونفصل فیھا

:وبدورھا تنقسم إلى أربعة أسالیب ھي: أسالیب التدریس المباشرة. 1..15
 أسلوب األوامر:

أكثر األسالیب مباشرة من المعلم للتلمیذ، حیث یقوم المعلم بمفرده باتخاذ كل " 
قرارات التدریس، و كیفیة التحكم فیھا، و اختیار أسلوب تنفیذھا، و تحدید الوقت الالزم 

نشاط، و ال یمتلك التالمیذ حیال ھذا األسلوب من التعلیم أي اختیارات، حیث أنھ لكل 
محمود عبد الحلیم (."یعتمد على مجموعة أفكار سلوكیة تتراوح بین المعرفة ورد الفعل

.)248،ص2006عبد الكریم، 
 أسلوب التعلیم التبادلي:

ولیة، و من االعتماد من ھذا األسلوب یتعلم التالمیذ بقدر ما یتحملون من مسؤ
على النفس في تلقي المعلومة حیث یقوم التالمیذ بالعمل في مجموعات زوجیة، و یقوم 
كل فریق بمحاولة إنتاج المعلومة ثم یقومون باستیعابھا و إیضاحھا لزمالئھم بطریقة 

ة ذاتیة ،وھكذا بالتبادل إلى أن ینتھي الدرس، و في ھذه األثناء تقوى المھارات االتصالی
.بین التالمیذ و یستخدم األسلوب بكثرة في تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة

أسلوب التمیز:
یتمیز بإتاحة الفرصة للمتعلم أن یدرك العالقة بین طموحھ و حقیقة أدائھ و 
الوصول إلى أعلى معدالت النجاح عن طریق السماح للتالمیذ بالتقدم في إیقاعھم 

ھذا یمكن أن ي ھذا األسلوب على النتائج بدال من العملیة، وو ینصب التركیز ف. الخاص
تخطیط :" عادات حركیة غیر ذات كفاءة حیث أن ھذا األسلوب یقصد بھ یؤدي إلى 

للتعلیمات یتطلب تقسیم وقتي للمھارة بحیث یتم االنتقال من مرحلة ألخرى لنفس 
".معلمالمھارة و كل مرحلة أو مھمة في حد ذاتھا ھي محور اھتمام ال

 أسلوب الممارسة:
األنشطةعند استخدام أسلوب الممارسة یقوم المعلم بوضع األھداف و اختیار 

.التعلیمیة وتحدید نتاج ھذه األنشطة، و تحدید تسلسل الوصول للھدف
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وفي ھذا األسلوب یركز التالمیذ على حل مشكلة واحدة أو عدة مشاكل، و ذلك بالعمل 
رادى ، وتكون ھذه البطاقات ضروریة و عند انتھاء التالمیذ من خالل مجموعات أو ف

من تحقیق نشاط ثم ذكره على أحد البطاقات فیقوم بتنفیذ اآلخر فیتعلم التلمیذ ھنا من 
).256.،ص2006محمود عبد الحلیم عبد الكریم، .(خالل المنھج الفردي

: أسالیب التدریس غیر المباشرة. 2.5.1
:ره إلى ثالثة أسالیب ھيو ینقسم ھذا النوع بدو

أسلوب االكتشاف:le style de découverte
یمثل االكتشاف بأنواعھ المستویات القاعدیة في الھرم التعلیمي، و ھذا یعني أن 
المعلم یستفید من أسالیب التدریس غیر المباشرة و التي تشجع على الكشف و االكتشاف 

و تعریفھم بجسدھم و قدراتھم على و حل المشكالت حیت أنھا توسع مدارك التلمیذ
أنواع 03التحرك في الفراغ و االستمتاع  بعلم الحركة، و یدخل تحت ھذا األسلوب 

: وھي
.االكتشاف المحدد*
.االكتشاف الموجھ*
.االكتشاف الحر*

أسلوب التفكیر اإلبداعي:Le style recréation de pensé
إذا أراد المعلم أن یتوقع من تالمیذه أن یكونوا مبدعي فیجب أن یقدم عنصر 
األصالة و التجدید من خالل العملیة التعلیمیة، و من خالل إثارة اإلبداع لدى التلمیذ و 
نحن ھنا یجب أن نشجعھ لكي یكون تلمیذا باحثا و أن یكون محبا لالكتشاف و یكون ھنا 

.أكثر العناصر مساعدة لھ في ھذا المجالالعنصر اإلدراكي 
أسلوب حل المشكالتStyle de résoudre les problème:

إن أسلوب حل المشكالت یتضمن المدخالت و االنعكاسات اختیار االستجابة، 
یجب أن یتم صیاغة المشكلة في شكل تعلیمات تتوقع أي إجابة، و عند ما تكون ھناك 

المشكلة عبارة عن اكتشاف موجھ، أو شيء من االكتشاف إجابة واحدة فقط تكون ھنا
.المحدود و ھذه أھم خطواتھا 

.عرض المشكلة *
. تحدید الخطوات*
.التجریب و االستكشاف*
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.المالحظة و التقییم و المناقشة*
.التجوید و التطویر*

:واألسلوبالفرق بین الطریقة 6.1 .
یوجد تشابھ في الھیكل التنظیمي بین الطریقة واألسلوب وھو إشكال كبیر لمن یرید "

أن یفرق بین الطریقة وأسلوب التدریس، لكن الحقیقة غیر ذلك، فالطریقة ھي مجموعة أسالیب، 

طریقة، فعندما فاألسلوب یأتي دائما تابعا للطریقة ألنھ مرتبط بھا وعلى أساس األسلوب تأتي ال

نتكلم عن الطرائق یجب أن نحدد األسالیب التي تتماشى مع ھذه الطرائق حتى تتمكن من بلوغ 

)14.ص،2006،،دــ("األھداف المرجوة

: خصائص و مھارات التدریس 7.1.

:للتدریس عدة خصائص و لعل أھمھا ما یلي:  خصائص التدریس7.1..1
دف یقوم بھ معلمون مكلفون رسمیا من قبل المجتمع لتربیة أبنائھ وھو ـ ھو نشاط مھني ھا

: قائم على مجموعة من الكفاءات أھمھا
إتقان مادة التخصص .
معرفة طبیعة المتعلم.
معرفة طرائق التدریس.
إتقان مھارات التدریس.
حب المھنة و التفاني في دراستھا.

المركز الوطني للوثائق (فاءات مھنة التدریسإعداد المعلمون و تأھیلھم قصد إكسابھم ك-
.)86.،ص2000التربویة،

: مھارات التدریس. 2.7.1
یتطلب التدریس مھارات متنوعة یجب على المدرس التحكم فیھا نحاول أن نشیر إلى 

:أھمھا و ذلك كما یلي
.مھارات تھیئة التالمیذ لموضوع الدرس الجدید -1
.مھارة الشرح-2
.ح السؤال الشفھي مھارة طر-3
.مھارة استخدام الوسائل التعلیمیة-4
.مھارة إثارة الدافعیة و تحفیز المتعلم -5
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.مھارة جلب االنتباه و االستحواذ علیھ-6
).بتصرف.2001حسن حسین زیتون،.(مھارة تعزیز العالقات الشخصیة مع التالمیذ-7

:ممیزات التدریس بالكفاءات . 3.7.1
الفروق الفردیة بین مراعاة،مع استقاللیةل للتلمیذ للمبادرة في ،وفسح المجاتفرید التعلم◘

.المتعلمین
.وذلك بتقویم الكفاءات المنتظرةقیاس األداء◘
.من القیود حیث یصبح دوره التنشیط،والتوجیھتحریر المعلم◘
.،بناء المعلومات في إطار مندمجدمج المعلومات◘
.عند مواجھة وضعیة إشكالیةوالمكتسبات القبلیة توظیف المعارف◘
ص 2005خیر الدین ھني،(.تحویل المعارف،من إطارھا النظري إلى إطار عملي ◘

)66،65.ص
:التدریس بالكفاءاتتإیجابیا.4.7.1

أن أھم خاصیتین تمیزان ھذه الحركة ھما خاصیة التحدید "وھوشمون"  " سھاو ما"یرى 
ركیز على الھدف أو النتائج من مالمح التربیة القائمة الدقیق ألھداف التعلم ، والمسؤولیة ،فالت

على الكفاءات وحسب عبید الرحمان جامل ،فإن حركة التربویة القائمة  على الكفاءات تنسجم 
)23،ص2001عبد الرحمان عبد السالم جامل،(.مع االتجاھات الحدیثة في التربیة بشكل عام

أن ھذه الحركة تتمثل فيتاإلیجابیان فإ).107،106.،ص ص 2005خلـوة لزھـر،(وحسب
الجدیدة قد تركت آثارا إیجابیة في المجال التربوي تمثلت في توجیھ البحوث نحو دراسة 

التعلیمیة اإلنتاجانأنھا وجھت حركة األھداف السلوكیة توجیھا تاما نحو االسلوك التعلیمي ،كم
یاد ارتباط التعلیم بالتعلم كما ترتكز لھا تأثیرا على ازدأنوزودتنا بمعاییر للمسؤولیة كما 

الكفاءات على االبیداغوجیالمبررات التي قدمھا وزارة التربیة الوطنیة لتحدید اآلثار اإلیجابیة 
:النقاط التالیة 

فبالنسبة لألستاذ فإن المقاربة بالكفاءات تمكنھ من ربط معارفھ بالوضعیات اإلشكالیة الصفیة 
ة وضعیات تختلف عن سیاق األولى،كما تؤدي على مستوى ھذا البعد وتھیئة التالمیذ لمعالج

االتصالالمعلم تقدیم معلومات جاھزة بل التركیز على باجتنابإلى تغییر العالقة بالتالمیذ  
الوصول إلى تغییر وجھة النظر حول التعلم،حیث تصبح باعتبارالحوار لألفقي ،أوالتفاعلي 

.    تمر فلیس ھناك تعلم نھائي وكاملالمفاھیم في طور البناء المس
البدنیة والریاضیةوالتربیةالتربیة: المبحث الثاني
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:مفھوم التربیة. 1.2
:تعریف التربیة لغة.1.1.2

ة تربیة نجد أن كلموم الللتعرف على معنى ومفھةحثنا في المعاجم اللغویة العربیمن خالل ب

:یةمل المعاني التالالتربیة تح

) ربـا ( المجرد الثالثي الفعل الماضيترجع في أصلھا العربي إلى أن كلمـة تربیة "

"ةتضمن معنى النمو والزیادة العینی، وت) ویدع) ( دعا(وھو على وزن ) یربو(ھ ومضارع
)8.، ص2001محمد منیر موسى، (

أي یمحق هللا الربا أي ،)267.البقرة( } یمحق هللا الربا ویربي الصدقات { : قال تعالى 

.الزیادة العینیة في نماء األموال ویزیـد الصدقات

ربیت فالنا، أربیھ تربیة وتربَیُتُھ وَرَببُتُھ : "....وجاء في لسان العرب البن منظور

ھذا لكل ما ینمى كالولد والزرع : تربیة وتربیُتُھ أي غذوتھ، قالبمعنى واحد،الجوھري ، َرَبیُتھُ 

"ونحوه

، ترعرع ل معنى تغذىوھي تحتـم)یربي(ومضارعھ)ربى(الفعل الماضيویمكن اشتقاقھا من"

.، وھي على وزن رمى، یرمي 

ا ھ یربى وھي ھنأي ربى ومضارع)ربب(الثالثيلویمكن أن تشتـق كلمة التربیة من الفع

الخوالدة  محمودمحمد(.ویغطيلشيء وتقدمھ ،وھي على وزن غطى،تحتمل معنى إصالح ا

)70، 69، ص 2003

في } ن رب العالمی{یضاوي وھـو یفسـر ة ، قال البالتربیةوفي سیاق المعنى اللغـوي لكلم" 

ھ إلى كمالة تبلیغ الشيءعملیةلرب في األصل مصدر بمعنى التربیة، والتربیا(:سورة الفاتحـة

عملیة إیصال الشيء(تعنية قدیالترب: أنخلصن أن نستیمكاق ذا السیومن ھ) شیئا فشیئا

طرتھ لیصل إلى وفي ھذا اإلطار فان تربیـة اإلنسان تعني تطویر قواه وف)المربى إلى كمالھ

ل المعوقات ، وبالغة إلى أقصى درجات إمكاناتھا الفطریة ، المتمثلة في حالة متحررة مـن ك

، 2000سالمة الخمیسي،السید("النفعالیة، االجتماعیة ، والروحيالقوى العقلیة ، الجسمیة، ا

) 35ص 

:المفھوم االصطالحي للتربیة. 2.1.2
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ة صـود بالمعنى االصطالحي أي المعنى الفني أو العلمي الذي یفھم من ھذه الكلمالمق"

في سیاقھا االجتماعي الوظیفي داخل المجتمع ، والمعنى االصطالحي لكلمة التربیة أكثر تعقیدا 

.ه الكلمةاللغوي لھذمن المعنى

محمد محمود (."االجتماعیـة)إلیدیولوجیات(وھذا المعنى یختلف باختالف وتباین الفلسفات 

)72، 69.، ص ص2003الخوالدة،

:  ومن بین ھذه التعریفات نجد

التربیة ھي العملیـة التي تخطط إلحداث سلوك مرغوب فیــھ لدى التالمیذ، وبناءا "

داف التربویة یصبح قضیة ھامة، ألنھا تصف ھذه األنماط المرغوبة من علیــھ فإن تحدید األھ

)30.، ص2000، عبد الحافظ سالمة،("السلوك المراد إحداثھ

أن التربیـة ھي الحیاة نفسھا ولیست ) "م1931- 1959(ویرى المربي األمریكي جون دیوي

مر، ویرى أن النمو ھو دید مستة تعلم وبناء وتجوعملیعملیة نموللحیاة، وبأنھامجـرد إعداد

أن التربیة الصحیحة أكد على أھمیة عامل الخبرة في العملیـة التربویـة وبھدف التربیة،وقـد

، والخبرة التي یقصدھا دیوي ھي الخبرة الصحیحـة النافعــة التي تتحقق عن طریـق الخبرة

الفرد جسمیا وعقلیا ونفسیا تؤدي إلى تفاعل متعدد الجوانب بین الفرد وبیئتھ وتساعد على نمو

)23.،ص1998،خالد القضاة،(."ووجدانیا وروحیا

: " ومن جملـة ھذه التعریفات یمكن أن نخرج بتعریف شامل للتربیـة بالصیغة التالیة 

التربیة ھي ضبط التعلم والتوجیھ نحو أھداف جیدة التحدید یمكن تحقیقھا في حیاة جماعـة 
التنظیـم المدرسي ، ة معدة إعدادا علمیا للتعلیـم واإلدارة ولمین ، على أیدي ھیئة دربلمتعا

ط ، وبمواد ووسائل مناسبة ، وأصول وفنون وأسالیب بوساطة منھج دراسي محكم التخطی
محمد محمود الخوالدة("ة لذلكوطرائق صحیحة ، في بیئة وأبنیة وتسھیالت معدة خاص

).72، 70.ص2003

ال تعني أننا نفصل بین شیئین ) التعلیم(و ) التربیة(محاولة الفصل بین مصطلحي إن"

مختلفین، ولكنھا تأتي من قبل السعي للتحدید الدقیق للمفاھیم والمسلمات التي تقوم علیھا، فعالقة 

).53،ص 2000السید سالمة،.(بالخاصالتربیة بالتعلیم عالقة الكل بالجزء وعالقة العام 

:داف التربیةأھ. 3.1.2
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نظرا لألھداف الكثیرة للتربیة البدنیة والریاضیة فانھ یمكن تقسیمھا من حیث طرق 

:تحقیقھا وأھمیتھا إلى مجموعتین

أھداف مباشرة:
من األھداف األكثر انتشارا والتي تتم عن طریق التعلیم المباشر وتتمثل في المجاالت " 

:التالیة

.لناحیة الصحیةتكوین الفرد السلیم من ا.

.التكوین المتناسق مع مجتمعھ بعاداتھ وطرق تصرفھ وھو ما یتمثل في التربیة الخلقیة. 

التكوین المعرفي وھذا حتى تكون لھ مجموعة من المعارف تبین لھ معرفة وفھم واقعة عامة . 

).22،23. ،ص1999بوفلجة فیات،.("في حیاتھ

:أھداف غیر مباشرة●
أیضا مھمة إلى جانب األھداف المباشرة وتكون أكثر أھمیة إذ یتجلى فیھا أن وھي" 

:التربیة الحقیقیة تنمى في الغالب بطرق غیر مباشرة ومقصودة وتتمثل فیما یلي

 تكوین شخصیة سامیة وھو ما یمكن للتلمیذ أو الطالب أن یتعلمھ بطریقة غیر مباشرة

.ق ممارستھم لمھنھمعن طریق التأثیر بتصرفات المربیین وطر

 ومن ھذا نستطیع القول إن التربیة البدنیة أھداف كثیرة بعضھا مباشر واألخرى

.عكس ذلك

تمثل القاعدة وتعمل على تكوین فرد سلیم جسمیا ومتناسق أخالقیا مع المجتمع.

 أما األھداف غیر المباشرة فتكون في درجة أعلى وأسمى إذ تھدف إلى إعداد الفكر

.لمبدع كما تھدف إلى تطویر اإلطار المسیرالمحلل وا

إنھا تعلم الفرد حفظ الذات للحصول على " أن أھداف التربیة كما قالویرى ھاربرت سبنسر

كامل الخلق، یعرف كیف یتعامل ضروریات الحیاة بحیث یكون قوي الجسم، صائب الفكرة،

)123بدون سنة، ص احمد مختار عضاضة( ."مع غیره فیقدر الطبیعة وما فیھا من حیاة

: إن أھمیة التربیة تتمثل في " :أھمیة التربیة.4.1.2

.المحافظة على التراث الثقافي . 1

.اختیار النماذج المعرفیة. 2
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.تبسیط  الثقافة وتنظیمھا لتسھیل التعلم . 3

.االقتصاد في عمیلة نقل المعرفة. 4

جیال من األسرة إلى المجتمعحلقة اتصال األ. 5

تدعیم التماسك االجتماعي. 6

. محمد محمود (.یجیة قومیة كبرى لكل شعوب العالمأصبحت التربیة إسترات7

.)92.،ص2004الخوالدة،

:العوامل المؤثرة في تربیة الفرد 5.1.2
.مجموعة الظروف والمناسبات التي یمر بھا الفرد. 1"

.المؤثرات المنظمة من تربیة المدرسة وعمل المعلم وما یحیط بھا من أنشطة. 2

.البیئة الطبیعیة التي تحیط بالفرد. 3

.مجموعة الظروف المحیطة بالطفل في أسرتھ. 4

.استعدادات الطفل وقابلیتھ التي ورثھا عن والدیھ. 5

اد النوع اإلنساني عامة وتدفعھم لألنشطـة المختلفـة والحركـة الدوافع التي یحملھا أفر. 6

.والبحث عن الغذاء والمعرفة

:طرق التربیة. 6.1.2

وھي من الطرق التي یمیل إلیھا الصغار : طریقة القصة*:من الطرق القدیمة في التربیة.  أ

م لدرس وتنمي عندھجذب انتباه التالمیذ، وتشوقھم لد علىوالكبار على السواء، فھي تساع

م بالشروط والصفات التي توصلھ إلى تحقیق التصور والخیال، شریطة أن یتمتع المعلروح 

.أغراضھ

وھي الطریقـة التي یكون فیھا صوت المدرس ھو المسموع أكثر من : ة اإللقاءطریق

ا الذین لم دغیره عندما یقوم بإلقاء الحقائق وسردھا ، وتمتاز ھذه الطریقة بأنھا تناسب الصغار ج

د ، وذلك باالعتماد على سرد الحكایات ، أو وصف المشاھدات أو شرح یتعلموا الكتابة بع

.الحوادث

:من الطرق الحدیثة في التربیة.  ب
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المبدأ لھذه الطریقة ھو توفیر وسائل التربیة الذاتیة في بیئة الطفل ، وان : طریقة منتسوري* 

.إثارة اھتمام الطفلة قادرة علىییعبتكـون ھذه الوسائل ط

ي التقلیدي دون قوم ھذه الطریقـة على إلغاء النظام المدرسوت): التعیینات( طریقـة دالتون* 

"إبطال وحدات ھذا النظام وھي األقسام والغرف ، وال إبطال منھج المدرسة أیضا

(http://www.almualem.net/maga/mad45.html,17.01.2009.(

:بدنیة والریاضیةتعریف التربیة ال.2.2
:التعریف اللغوي. 1.2.2

.معنى التربیة لغة وقد تم تناولھ فیما سبق.  1

جمع أبدان، ما سوى :بدن"..و.اإلنسان جسده) بدن(و:نیة لغة مأخوذة من بدنوالبد. 2

یعنى بجسم نوع من التعلیم : بدني منسوب إلى البدن، تربیة بدنیة. الرأس واألطراف من الجسم

المنظمة العربیة للتربیة والثقافة (".تمارین تخص جسم اإلنسان: اإلنسان، ریاضة بدنیة

)139.بدون سنة، صوالعلوم،

أما الریاضة في اللغة ھي ترویض اإلنسان نفسھ وجسده الكتساب صفات جدیدة « .3

اء في المعجم ، وج)راض(ن الفعـل س أو الجسد، والریاضة مأخوذة مة للنفـتقوی

: راضھ، روضا، وریاضا، وریاضة:"...الوسیط

( »القیام بحركات خاصة تكسب البدن قوة ومرونة: وراض القوافي الصعبة، والریاضة البدنیة

)372إبراھیم مصطفى وآخرون،بدون سنة، ص 

:حا تعریف التربیة البدنیة والریاضیة اصطال. 2.2.2
یتحدد الھدف األساس ویتحقق معنى التربیة البدنیة بإنشاء الجسد وتنشئتھ بصورة سلیمة 

لیتعدى أثر ذلك على النفس والعقل اإلنساني ، وتعد األلعاب الریاضیة ھي الركن األساسي 

ن أمثلة للتربیة البدنیة  ، وھذا ما یؤكده المختصون في مجال التربیة البدنیة الریاضیة ، وم

:ذلك

جزء من التربیة العامة وأنھا تستغل دوافع النشاط "یعرفھا بأنھا Nasheنجد ناش« 

الطبیعیة الموجودة في كــل شخص لتنمیتھ من الناحیة العضویـة التوافقیــة والعقلیــة 
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سواء كان واالنفعالیــة وھذه األغراض تتحقق حیثما یمارس الفرد أوجھ نشاط التربیة البدنیة 

"        ذلك في الملعب أو في حوض السباحة

أنھا ذلك الجزء من التربیة العامة الذي یختص باألنشطة "ویعرفھا نیكسون وكوزنز 

القویة التي تتضمن عمل الجھاز العضلي وما ینتج عن االشتراك في ھذه األوجھ من النشاط من 

.تعلم

ذلك الجزء المتكامل من التربیة "بأنھا Charles Bucherوقد عرفھا تشارلز بیوتشر

العامة ھدفھا األساسي تكوین الفرد الالئق بدنیا في جمیع النواحي العقلیة والوجدانیة واالنفعالیة 

»"واالجتماعیة وذلك من خالل الممارسة الفعالة ألوجھ النشاط البدني

المادة "البدنیة والترویح فقد عرفتھا بأنھا فیما یخص الجمعیة األمریكیة للصحة والتربیة وو

).20، 19.،ص2002مكارم حلمي أبو ھرجھ وآخرون،("التحرك للتعلماألطفالالتي یتعلم فیھا 

أنھا مجموعة من القیم والمھارات ر للتربیة البدنیة والریاضیة علىوھناك مفھوم آخر ینظ«

ضیة لألفراد لتوظیف الریاالتربیة البدنیةن یكسبھا برنامج والمعلومات واالتجاھات التي یمكن أ

".                             اإلنسان مع بیئتھ ومجتمعھیة الحیاة ونحو المزید من التكیف تحسن نوعما تعلموه في 

یتضمن " تربیة بدنیة"أن التعبیرMorganویعتقد مفكر التربیة البدنیة البریطاني مورجان 

ي یمكن للتربیة أن تتأثر بھ والذي یتمثل في أطر منظمة من النشاط في حد ذاتھ الوسط الذ

البدني، وعلى الرغم من أن األنشطة البدنیة متباینة ومختلفة إال أن ھناك خصائص مشتركة 

فیما بینھما، أھمھا أنھا توظف الحریة، الحیویة، الحركات المھاریة، فضا عن القیم ونواحي 

)30،31ص ،2003أمین أنور الخولي،"(مارسة ھذه األنشطةاإلشباع والرضا التي تتیحھا م

عملیة التربیة عن إتماموالتربیة الریاضیة شكل من أشكال التربیة تقوم على أساس " 

طریق البدن، وھي ترتكز على اكتساب الفرد للمھارات وتعمل على تطویر الخصائص 

لتي تكون من شأنھا أن ینشأ الفرد حیاة والصفات البدنیة وتكوین العادات الصحیة السلیمة ا

.صحیة سلیمة، وأن یكون لدیھ القدرة على مجابھة متطلبات الحیاة بكفاءة

بأنھا مجموعة من األنشطة البدنیة المختارة التي یمارسھا األفراد وفقا ویعرفھا ولیامز

س والسن و طة اختیرت ونظمت على أساس الجنـلحاالت كل واحد منھم، وتلك األنش

)18.، ص2005عبد الحمید شرف، ("المتحصالت العائدة من ورائھا
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أن التربیة البدنیة عنصر من :ومن خالل ھذه التعاریف المتعددة نجد أنھا تشترك في
لوك الفرد عناصر التربیة وعالقتھا بالتربیة ھي عالقة الجزء بالكل ، فھي تعمل على تعدیل س

.اط المختلفة نشعن طریـق أوجھ ال
:التعریف اإلجرائي للتربیة البدنیة والریاضیة. 3.2.1

:یمكن تناول مفھوم التربیة البدنیة والریاضیة من منظور إجرائي على أساس أنھا " 

تستھدف إكساب القدرات البدنیة ، والمھارات الحركیة ، : مجموعة أسالیب وطرق فنیة - 

.ات والمعرفة ، واالتجاھ

أمین (.تعمل على تبریر وتفسیر استخدام األسالیب الفنیة: مجموعة نظریات ومبادئ- 

)30،31.،ص2003أنور الخولي،

تشكل األھداف واألغراض ، وتكــون بمثابــة محكات وموجھــات :  مجموعــة قیم ومثل- 

.للبرامــج واألنشطة 

بعض ي إلى بعضھـا المترابطة ومتكاملة ، كما أنھا تفضدو فان فإن ھذه العملیات وكما یب

إال أنھا ھي كر األسالیب والطرق الفنیة أوال،، فعلى الرغم من ذ، ذات طبیعة ھرمیـة متدرجة

.ات والمبادئغراض وبعد االعتماد على النظریالخطوة األخیرة بعـد تشكیـل األھداف واأل

:مراحل تطور المفھوم.  3.2
مراحل تطور مفھـوم التربیــة البدنیـة بمعناهSinger&Dickسنجر، دیك صنف" 

:ة بحیث یمكن إیجازه على النحو التالي الحدیث ، ومن وجھة النظر األمریكی

:مرحلة التدریب البدني . 1

اییس الجسمیة ، الصحة وصیانتھا ، والمق: حیث كان التركیز في البرنامج على

.و البدنية، والنمواللیاقة البدنی

وصحیة وعبر أنشطة مثل وكانت األھداف تؤكد على ما سبق من قیم بدنیة :

.الجمباز ، والتمرینات البدنیة ، والتدریب باألثقال

سھام في اقتصار أھداف التربیة البدنیـة على اإلD.Sergentانتقد دودلي سارجنت

، وأشار إلى أن البحوث أثبتت أن دني فقط المحافظة على الصحة وتقویة العضالت والجمال الب
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النشاط البدني لھ تأثیره الواضح على الجوانب النفسیة واالجتماعیة  أیضا ، وعلى شخصیة 

.اإلنسان بوجھ عام 

:مرحلة التربیة البدنیة . 2

طالب وودT.Wood أي منذ أكثر من مائة عام بتغییر مفھوم المجال 1893عام ،

ي تربیة البدن ، ،مؤكدا أن ھذا المسمى ال یعن)تربیة بدنیة ( وتحویلھ إلى )التدریب البدني(من 

تربویة ، ومن ثم ة الالفرص التي یتیحھا التدریب البدني الستكمال العملیمن وإنما االستفادة

.ى المستوى البیئي أو الثقافيالفرد سواء علاة اإلسھام الكامل في حی

مشیرا إلى أن )حدیثةبدنیةتربیة (إلىC.Hetheringtonدعا كالرك ھیذرنجتون

كإطار ل في األنشطة البدنیة ا یعبر فقط عن الوسیط التربوي المتمثفي االسم إنمبدنیة.المقطع

)33،32.،ص2003أمین أنور الخولي،.(عام لھ

:مرحلة االستفادة من التقدم التربوي . 3"

یة تبلور مفھوم النظم التربوبفضل انعكاس أفكار جون دیوي التقدمیة على مختلف

رق طة الذي كان قد بدأ في الظھور منذ القـرن التاسع عشر ، وبدأت تتحسنة البدنیالتربی

.ج والجوانب البیداغوجیة عامةالتدریس واألھداف والبرام

وجداولھا الصارمة شبھ العسكریة والجوانب لت البرامج عن التمرینات البدنیة،تخ

.الشكلیة

مج المجال لالحتیاجات الفردیة واھتماماتھ ومتعتھأفسحت البرا.

ج على إثراء الوجود اإلنساني بمختلف جوانبـھ السلوكیـة ظھرت تأكیدات في المنھ

.حركیـا وانفعالیـا ومعرفیا واجتماعیا

احتلت الریاضة والمسابقات الریاضیة واأللعاب مكانة بارزة في المنھج.

والمقاییس البدنیة وبناء المعاییر بفضل جھود ظھرت حركـة التقدم في االختبارات

.McCloy، وماكلويRogers، روجرBraceبریس

:مرحلة توظیف سیكولوجیة التعلم. 4
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 تزایدت الحاجة إلى المعلومات المتصلة بسیكولوجیة التعلم خالل الحرب العالمیة

والمعرفیة والبدنیة الثانیة ، والحرب الكوریة ، وتضاعفت حركة تصمیم االختبارات النفسیة 

.النتقاء وتوجیھ الجنود لألسلحة المناسبة

تجددت الحاجة إلى اللیاقة البدنیة لنفس األسباب.

ات وعملوا على توظیفھـا ذه االتجاھة من ھة البدنیلمتخصصون في التربیاستفـاد ا

.البدنیة في التربیة ) التدریسیة ( یل التقدم بالجوانب البیداغوجیةى التخصصات في سبفي شت

سیطر ھدف تنمیة األداء المھاري على البرامج.

:مرحلة النزعة المعرفیة . 5

ة، ظھرت ومھنة كنظام د ھویة التربیة البدنیاه إلى تأكیة البحث المنھجي واالتجمع تزاید حرك

أمین أنور (نزعات مسیطرة برز فیھا الجانب المعرفي المعلوماتي للتربیة البدنیة

)33.،ص2003الخولي،

لمعلوماتي، ااالتربیة البدنیة لتأكید بنیانھالمعرفیة في )القلم والورقة( ھتمام باختبارات زاد اال" 

وكان ذلك مواكبا لظھور تصنیف بلوم للمجال المعرفي وإلبعاد شبھة اقتصارھا على المجال 

.البدني فقط  

البدنیة، ةالتربیر أھداف وقیم ة في تطویسھمت التیارات والمدارس الفلسفیة المختلفأ

ة والفراغ بجسمھ وحركتھ وعالقتھ بالبیئت الطرق المؤدیة إلى المزید من معرفة الفردوشجع

ت كذلك على التفاعل االجتماعي وإتاحة فرص تعبیر الفرد عن ذاتـھ من خالل ط، وشجعالمحی

.   األشكال االجتماعیـة المختلفـة  للحركة

:دنیة والریاضیة المفاھیم الخاطئة للتربیة الب. 4.2
من المفاھیم والتصورات الخاطئة ة بعدد ن سوء الحظ أن تواجھ التربیة البدنیة والریاضیم"

من قطاعات وفئات ال یستھان بھا من الناس ، فھناك خلط واضح في المفاھیم بین المعاني 

ى تصور بعض والوظائف واألھداف واألشكال االجتماعیة للحركة والنشاط البدني ،مما أدى إل

یاضیة ، أو ة البدنیة ھي التمرینات البدنیة أو بعض المنافسات الرالناس أن التربی

ا ، وبالرغم من ذلك فإنھـا أفضـل بعـض ملھة في مجالخ، وھي تصورات خاطئ.....األلعاب
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رى أن التربیة البدنیة مضیعة للوقت ، أو ھي بعـض التصورات والمفاھیم التي تالشيء من 

.ة خارج المنھجنھج المدرسي أو أنھا على أحسن األحوال أنشطللمحواش

خاطئـا ، ة فھماون أن التربیة البدنیأن الكثیر من الناس یفھم"1960وقد كتب بوتشرسنة 

ة ، والبعـض اآلخر یرى أنھا عضالت وعرق ، فالبعـض یرى أنھا مختلف أنواع الریاض

التمرینات : یا حسنة ، كما أنھا لدى البعض وآخرون یتصورون أنھا أذرع وأرجل قویة ونوا

" .التي تؤدى وفقا للعد التوقیتي

أن جمیع رجال التربیة یؤیدون التربیة البدنیة والریاضیة 1985وذكر محمد فضالي 

یزال  قاصرا عن أن یتحقق إال أن تأییدھم ھذا ما..... وبصفة خاصــة في المرحلة االبتدائیة 

تكون علیھ، ومـن واجبنـا أن نعلن صراحة أن العنایة بھا أقل مما یجب أن 2بالدرجة الكافیة

ي التربیـة البدنیــة سواء كانوا من المتخصصین كماأن الھجوم والنقد قد تزاید على بعـض معلم

أم من غیرھم ،وقد یكون لھذا الھجوم مبررات ، وقد یختلف في العنف والشدة ، إال أن النتیجة 

على التربیـة البدنیة إلى التصدي للدفاع عنھا ، وفي بعض األحیان ائمینھي اضطرار الق

.بدال من كسب أرض أكثر صالبة لھا لالستكانة حتى تبقى لھا بعض الحقوق 

:لتربیة البدنیة والریاضیة الحقیقي لمعنىال. 5.2
ظ والمدلول بحیث یقول عالم اللغویات اولمان أن المعنى یعبر عن العالقة بین اللف

.تمكن كل منھما من استدعاء اآلخر 

( ھي أن المعنى یقوم على أساس أربعـة عناصرریتشاردواوجدنویرى كل من 

).د ، القیمة ، المدلول ، االنفعال العاطفيالقص

ة مجال حركة اإلنسان لإلجابة على نیة والریاضیة ، ھي دراسة وممارسوالتربیة البد

تائج ما ھي نا ھي العوامل التي تؤثر في حركتھ،كیف یتحرك اإلنسان ، م: اؤالت مثل تس

ي ، وما ھي المھارات النفسي ، االجتماع)یزیولوجي الف( حركتھ على المستوى الوظیفي

.ي األطر الثقافیة  واألشكال االجتماعیة لھذه الحركةالتي تتألف منھا حركتـھ ، وما ھواألنماط

ة ، مثلما تتیح مواقف تیح التربیة البدنیة والریاضیة مواقف لتعلم واعتیاد المنافسوت

البدني وسط یتیح والنشاط . ة ن مع اآلخرین في سبیل انجاز األھداف العاملتعلم واعتیاد التعاو
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م التي تقود الحركة لدى اإلنسان بطریقة فاعلة ، وتأثیر ذلك على الفرد وعلى استیعاب المفاھی

.ئھ یصعب تجاھلھأدا

وتعمد التربیـة البدنیة إلى تنمیة اتجاھات الفرد ورغبتھ نحو الممارسة المنتظمة واعتیاد 

ذلك كنشاط حیاتي مدى الحیاة ، من خالل الخبرات السارة والناجحـة في التربیـة البدنیـة 

ن بدنیـة والریاضیـة یكملتربیـة الوالریاضیة ، والتي تفرز مثل ھذه االتجاھات وتدعمھا ، وا

مغزاھا الحقیقـي في أنھا تستطیـع استخراج أقصى الفوائد الممكنة من النشاط البدني والحركي 

.لإلنسان ، وعبر مشاركة ممتعة وسارة في نفس الوقت

عشرین معنى مختلفا متصال Laplant&Chapmanولقد أحصى البالنت ، شابمان"

ي بالذات بأن ھذه القیم تتجمع حول صفات تحقیـق الذات ، الوعباألنشطة الحركیة ، ولقد أفاد

أمین أنور ("ة البدنیــة ، األداء الحركي في حد ذاتھفي عالقة الفرد بقدراتھ ، اللیاقـ

.)36،38.،ص2003الخولي،

:الفرق بین مفھوم التربیة البدنیة والتربیة الریاضیة. 6.2
یتعلق بأجھزة الجسم سواء عني تنمیة الجانب البدني فیما یمكن القول بأن التربیة البدنیة ت" 

-تنـفسیةدورة( أو أجھزة داخلیة حیویة ) أعصاب- عظام-عضالت(جھازا حركیا كان ذلك 

وكل ھذا یرتبط بالجانب البدني فقط وھو أحد الجوانب في ) الخ...لمفاویة دورة -ویةدورة دم

.         الفرد

فھومھا الحدیث تأخذ بنظریة وحدة الفرد أي أن الفرد وحدة واحدة ال أما التربیة الریاضیة بم

وتكون .تتجزأ، وال یمكن الفصل بین جوانبھ وال یمكن تنمیة جانب دون أن تتأثر باقي الجوانب

أغراض التربیة الریاضیة في ھذه الحالة ھي أغراض بدنیة وعقلیة واجتماعیة ولیست نواتج 

)26. ،ص2000حمید شرف، عبد ال"(ومتحصالت بدنیة فقط

البدن علیھا ، ولكنھا ة تدریب ود على البدن فقط وال تكتسب نتیجة والتعاون ال تعفالشجاع" 

ھ ي یتعرض لھا الفرد أثناء ممارستة التبعض المواقف التعلیمیة التربویة تكتسب نتیجة ممارس

تربیة الریاضیة ھي للریاضة ولھذا یفضل اصطالح تربیة ریاضیة أكثر من تربیة بدنیة، فال
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أعم وأشمل فیكون ةة الریاضیعبارة عن تربیة بدنیة وریاضیة لسھولـة التنفیذ ، وألن التربیـ

.ة الریاضیة أكثر عمقا وأشمل معنىاصطالح التربی

:  العالقة بین التربیة والتربیة البدنیة والریاضیة .  7.2
، وقد لوحظ أن المادة العلمیة كانت تحتل المكانة تعد التربیة التقلیدیة أقدم النماذج التربویة 

األولى من حیث األھمیة وھي تتكون في الغالب من معلومات وحقائـق وأفكار یتم اختیارھا مـن 

ول أكثر إلى عقة من كتاب أو ، وفي ضوء ذلك فإن المعلم ھو ناقل للمعرفالعالم المحیط بالفـرد

ل ، وقد صاحب ھذا األمر أن أصبح الدراسة والتحصیذین علیھم قضاء الوقت في التالمیذ ، ال

النشاط المدرسي المصاحب لمناھج المادة أمر على ھامش المنھـج ولیـس في صمیمھ ، ثم 

م أصبح مركز وجوھـر ھذا الفكـر ھو أن المتعلظھرت التربیة التقدمیة كانعكاس للفكر التقلیدي

لعقلیة ، االجتماعیة ، والسیكولوجیة أصبح ھو عملیة التربیة ، أي أن المتعلم من حیث أبعاده ا

م بالتخطیـط مركز ما یخطط لھ من مناھج دراسیة ، وبذلك اختلف دور المعلم وأصبـح یقو

سیة ولیس على ھامشھ ة ، وأصبح النشاط المدرسي یعد جوھر المناھج الدراوالتوجیـھ والمتابع

تھا الفعلیـة ، ولما كانت التربیة ة تتم في الحیاة ومن خالل ممارس، أي أن عملیة التربی

الریاضیة ھي عنصـر من عناصـر التربیة فقـد تأثرت بھذا التحول في الفكر واألسلوب وأصبح 

سة أوجھ النشاط والتي تنمي تعبیر التربیة الریاضیة ھو ذلك العملیة التربویة التي تتم عند ممار

ة لشغل الطالب ولكنھا على ءا یضاف للبرنامج المدرسي كوسیلة الفرد ولیست جزشخصی

ة وتوجیھھا التربیـة الریاضیـالعكس من ذلك جزء حیـوي من التربیـة فعـن طریق مناھج

لالزمة لقضاء وقت فراغھـم بطریقة مفیدة  وینمون توجیھا صحیحا یكتسب الطالب المھارات ا

). 13،14.، ص2000محمد سعید عزمي، ("اجتماعیا

:والریاضیةأھمیة التربیة البدنیة .8.2
ھ، كما تعرف عبر ثقافاتھ ھ وشكلاھتم اإلنسان من قدیم األزل بجسمھ وصحتھ ولیاقت"

ة على الفوائد والمنافع التي تعود علیھ من جراء ممارسة األنشطــة البدنیــة، كما أدركالمختلف

الصحي/نيالبدلجانب اعلى ة لم تتوقف ذه األشكال من األنشطأن المنافع الناتجة عن ممارسة ھ
اإلیجابیة النافعة لھا على الجوانب عرف على اآلثارما توإنوحسب،
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المھاریـة ، والجوانب /الحركیـة المعرفیة،والجوانب /االجتماعیة،والجوانب العقلیة/النفسیـة
. الفنیة /الجمالیـة

ما ولعل أقدم النصوص التي أشارت إلى أھمـیة النشاط البدني على المستـوى القـومي 

واطن أن یمارس على الم: "ة عندما كتبمفكر اإلغریق وأبو الفلسفـsocratesذكـره سقراط 

ة للحفاظ على لیاقتھ البدنیة كمواطن صالح یخدم شعبھ ویستجیب لنداء الوطن التمرینات البدنی

".إذا دعا الداعي

إلنسان یكون إنسانا ، أن ا"جمالیات التربیة"في رسالتھ schillerكما ذكر المؤلف شیللر 

إنھ ال :" ، ویقـولة تمدنا بتھذیب لإلرادةأن التربیreadفقط  عندما یلعب، ویعتقد المفكر رید 

ھو الوقت الذي ت الذي یخصص لأللعاب في مدارسنا، بل على النقیض، فإنھ یأسف على الوق

"یمضي على خیر وجھ

أن التربیــة البدنیة قد أھملت Pierre de coubertinوقد رأى بییر دى كوبرتان 

وإنما أیضا فحسب، ة للتعلیم الشاملالتربیة أحد المكونات األساسیكلیا، ولذلك فھو لم یؤكد أن 

ألن عقیدة دى ا في الحیاة المدرسیــة، المنافسات الریاضیة وضعا خاصأكد ضرورة إعطاء

.لحیاةد الفرد وشخصیتھ لمعارك اكوبرتان أن التربیة البدنیة تع

:أھداف التربیة البدنیة والریاضیة.9.2
:    تعریف الھدف التربوي. 1.9.2

النتیجة النھائیة للعملیة التربویة، أو ھو الغایة التي تسعى : "یعرف الھدف التربوي على أنھ

المدرسة لتحقیقھا، ویمكن تعریف الھدف بأنھ تغیر سلوكي مرغوب فیھ یحدث نتیجة تفاعل 

)113ص ،2000،محمود حسان سعد("لم مع الموقف التعلیمي التعلميالمتع

. عبارة عن صیاغة عامة للقصد أو الغایة النھائیة وھو مایطلب الوصول إلیھ الھدف"

فالھدف یصعب تحقیقھ ولكن یمكن االقتراب منھ، والھدف الذي یتم تحقیقھ یصبح غرضا لھدف 

".أبعد

ة التصورات الفلسفیـة واالجتماعیة التي توجھ النظام بویة ھي مجموعواألھداف التر"

رة عن متطلبات الحاضر زمنیا وتاریخیا من حیاة المجتمع، وتأتي معبالتعلیمي في فترة محددة 
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اإلضافــة والتعدیـل تبعا تقبل) ةنشط(دینامیكیة ل، ولذلك فإن األھدافالمستقبوتطلعات

.ة والفكرلثقافلحركـة التطور في النظم وا

ى صلة وثیقة بالحیاة ي أن یكون الھدف التربوي علینبغ:  معاییر الھدف الجید - 

ون ، وبالظروف االجتماعیة التي یعیشون فیھا ، ولذا فإنھ یمكن اھا المتعلمي یحیرة التالحاض

:تحدید معاییر الھدف الجید فیما یلي 

دولة ویسایر خطتھا اجتماعیا وسیاسیا واقتصادیایرتبط بفلسفة ال.

 یستند إلى فلسفة تربویة وأسس سیكولوجیة واجتماعیة سلیمة.

 یرتبط بالبیئة والظروف المحیطة.

 یبنى على أسس نفسیة سلیمة.

 یكون واضح المعنى ال یفتح المجال لكثیر من التفسیرات.

أن یھتم بالنمو الشامل المتزن للمتعلم.

روف ھ ، أي یكون نابعا من المواقف والظاقعیا یمكن االقتراب منأن یكون و

.ة قائما على ما فیھا من إمكانات ومشكالت ومعوقات االجتماعی

أن یكون قابال للتجزئة إلى أغراض سلوكیة یمكن قیاسھا حتى یظل ناجحا في أداء 

).25.،ص2002مكارم حلمي أبو ھرجھ وآخرون،("وظیفتھ

:لقات األھداف التربویةمنط.2.9.2
:ینبغي أن تنطلق األھداف التربویة من خالل االعتبارات األساسیة التالیة"  

ھ على الشریعـة ز نظام التعلیـم العربي في مجملیرتكـ: األساس األخالقي والعقائدي. 1

األخالق الفاضلة ة، وینطلق من قاعدة احترام األدیان السماویة، كما یحمل أمانة اإلسالمی

.الحمیدة

لمنھج العلمي من حیـث وع لزم الھدف بالخضلتحیث ی: االلتزام بالمنھج العلمي.2

.ة والموضوعیة والوصول للحقیقة بطریقة عقلیة ومنھجیة دون تحیز أو تعصبالصح

لمختلف جوانب االلتزام بالنضرة الشاملـة : النمو المتكامل الشامل للشخصیة اإلنسانیـة. 3

.الشخصیـة اإلنسانیة
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وأوضحتھ وھو المبدأ الذي استقر في التعلیم بعد أن أثبتتھ : ةمبدأ الفروق الفردی. 4

ت والتباینات ة ھي تلك االختالفاة والمستفیضة، والفروق الفردیالدراسات النفسیة الحدیث

واالقتصادي وغیرھا من ص المتعلم، وال یشمل التفاوت الطبقيالطبیعیة في مركب الشخ

.التفاوتات المصطنعة

ة فرص تعلیم بدأ یتمثل في إتاحوھذا الم: ةتكافؤ فرص التعلیـم وممارسة األنشط. 5

الخولي أنور أمین("ة األنشطة التربویة من خالل فرص تتسم بالعدالة والمساواةوممارس

).92، 91.،ص2003،

:یةة الریاضربیتعـریف ھدف الت. 3.9.2
:تناول الكثیر من العلماء في مجال التربیة الریاضیة تعریف األھداف وفقا لما یلي« 

أوضح البورت أن الھدف النھائي للتربـیـة الریاضـیـة ھو : "Laporteالبورت -أ

البیئة المحیطة تربیـة وتنمیـة الفـرد اجتماعیا ونفسیا وعقلیا وخلقیا وجمالیا مـن خالل 

". ة والھادفة التي تساھم في إطالق طاقات الفرد بدنیا واجتماعیاشوقواألنشطة الم

ة الریاضیـة ھو تزوید مز على أن الھدف األساسي للتربیأكد ویلیا: "williamsویلیامز - ب

ة العمل في تي تعطى للفـرد والمجموعة فرصالفرد بالقیادة الماھرة وكفایة في اإلمكانیات ال

".نة عقلیا، وسلیمة اجتماعیامواقف صحیة بدنیة مثیرة ومقن

ھدف التربیة الریاضیة ھو التنمیة العضویة للبدن والعقل ":bock walterبوك والتر- ج 

وللناحیة االجتماعیة لتكامل القدر وتكیفھ من خالل تعلیم موجھ وإشراكھ في أنشطـة عامـة 

ص،2002مكارم حلمي أبو ھرجھ وآخرون،("ومختارة طبقا بمستویات اجتماعیة وصحیة

)34،29.ص

:تقسیم أھداف التربیة الریاضیة .4.9.2
:األھداف التعلیمیة إلى ثالث مجاالت1956صنف بلوم ورفاقھ عام "

یعتبـر ھذا التصنیف مـن أشھـر التصنیفات المعرفــة وقد اتفـق الكثیـر من علماء التربیة حیث

عبد الحافظ سالمة، (حسب ذي اشتملوعلم النفس والتربیة الریاضیة على ھذا التصنیف ال

:على)311، ص 2000

):اإلدراكي (المجال المعرفي  . ا
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ة ، ویعني ھذا التي تؤكد على المعطیات العقـلیة الذھنییتضمـن ھذا المجال األھداف"

الحفظ : و العقلي وتنمیة مھارات التفكیر ویمكن تقسیمھ إلى مستویات ست وھي مجال بالنمال

مكارم حلمي أبو ھرجھ "(التقویم-التركیب- التحلیل-التطبیق -الفھم واالستیعاب- روالتذك

)34ص .2002،وآخرون

ن وھذا المجال یھتم بالمشاعر واالنفعاالت مثـل تكویـ" ):العاطفي (المجال الوجداني . ب

ذا المجال ینقسـم ھم والقدرة على التذوق وبناء شخصیة المتعلم، واالتجاھات وتنمیة المیول والقی

.تمثیل القیم وتجسیدھا- تنظیم القیم-التقدیر- ةاالستجاب-االستقبال: إلى المستویات التالیة

:المجال النفس حركي. ج
ف التي تتعلق بالمھارات اآللیة والیدویة كالمھارات الحركیة ھذا المجال األھداویشمل 

من أنواع األداء التي تتطلب التناسق الحركي والنفسي ة والرسم والعزف ، ونحـو ذلك والكتاب

-المحاكاة: ة من الخطـوات تتمثل فيتسب ھذه المھارات في صورة مجموعوالعصبي ، وتك

محمد سعد زغلول، مكارم حلمي أبو ھرجھ، ("اإلبداع-الترابط-الدقة-التناول والمعالجة

)39، 38. ، ص2003

ھداف في منھاج التربیة الریاضیة یمكن تقسیمھا إلى مجاالت مما سبق یمكن القول بأن األ

المجال المعرفي ، والمجال الوجداني ، وھذه المجاالت متداخلة المجال المھاري ،: ثالثة ھي

ـم ھ االھتمام بتقسیتجزئتھا ، وھذا یعكس في حد ذاتض بشكل یصعب معھضھا البعع بعم

.التعلمل مختلف جوانباألھداف وتصنیفھا بحیث تشتم

:مســتویات األھــداف .  5.9.2
ض بالغایات، اف التربویة العامة ویسمیھا البعداألھ: ان أساسیان من األھدافھناك نوع"

ر فیھ لألھداف العامة أو الغایات وإلى ما ترمي إلیھ التعلیمیة، ففي الحین الذي نشیواألھداف 

حیث االتجاھات والقیم، تشیـر األھداف من بناء شخصیة المتعلم حسب وجھة نظر معینة مـن

التعلیمیة إلى األغراض التي ترمي إلیھا العملیة التعلیمیة والتي تتجلى في عملیة اكتساب الفرد 

والموجودة في البیئة ة یة معینة من خالل المواد الدراسیة والطرق التعلیمیة المتنوعألنماط سلوك
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"(أھداف وسطیة، وأھداف محددة أو دقیقة: قسمینم األھداف التعلیمیة إلى المدرسیة، وتنقس

.)19، ص2003محمد محمود الحلیة،

أنھا أھداف تعلیمیة عامة وشمولیة من األھداف العامة، كما ھي أھداف أقل عمومیة" 

وخاصة للمواد الدراسیة المختلفة تتحقق من خالل سنة دراسیة، أو فصل دراسي أو في نھایة 

وجد عادة في برامج المرحلة التعلیمیة، أو في كتاب المعلم أو في الكتب وحدة دراسیة، وت

)121.،ص2000،،محمود حسان سعد("المدرسیة

، goodwinا غودویـن وھي التي یطلق علیھةداف المحددة أي الدقیقا األھوأم

mager1965ة، ویسمیھا ماجیر األھداف الظاھریاسم klousmeir1975ر وكلوسمای

ة، ویعني ھذا النوع بوصف سلوك أو مھارة ما یترتـب على المتعلـم القیام بھ ألھداف السلوكیا

أمحمد تیغزى ، ("أو بھا بعد االنتھاء من تدریس درس أو مجموعة دروس كالمحور مثال

)66.، ص 1994

:أھداف التربیة الریاضیة لمراحل التعلیم العام. 6.9.2
:إلى تحقیق النمو المتكامل للمتعلمین بدنیا وعقلیا ونفسیا عن طریقتھدف التربیة الریاضیة

تنمیة مجموع طاقات التي تساعد على تحویل الحركیة الموروثة إلى حركیة مبلورة ومتطورة. 

السرعة، التحمل، القوة، التوافق (اإلعداد المحافظة و إثراء عوامل الفعالیة والسھولة الحركیة . 

). نةالعضلي، المرو

تحقیق مستویات اللیاقة البدنیة والحركیة المناسبة للمتعلمین عن طریق تنمیـة الصفات البدنیـة . 

.والمھارات الطبیعیة

.ة والبیئیةة والمادیع اإلمكانات البشریب مبما یتناسة للناشط الریاضیة ركیم المھارات الحتعلی. 

ن منھم وصقلھم ة ورعایة الموھوبیاف المواھب الریاضیة و ذوي القدرات الخاصاكتش. 

.باإلعداد والتدریب

.االھتمام بالروح الریاضیة والسلوك القویم من خالل ممارسة األنشطة الریاضیة. 

.توجیھ وتشجیع الھوایة الریاضیة لشغل أوقات الفراغ.

.تنمیة الثقافة الریاضیة من خالل الممارسة الفعلیة لألنشطة المختلفة.

.)35.ص،2002مكارم حلمي أبو ھرجھ وآخرون،(الحركيساس بالجمال تنمیة اإلح. 
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ھذا على العموم، ویمكـن أیضا أن نحدد أھداف كل مجال من مجاالت األھداف في التربیة 

:صنیف بلوم وذلك على النحو التاليحسب ت

:أھداف المجال الحس حركي* ا 
طویر المھارة الحركیة ، والقدرات البدنیة تھدف التربیة البدنیة والریاضیة خاصة إلى ت" 

الحركیة المكتسبة من ة التلمیذ التعلیم الثانوي، واعتبارا للمستوى المحصل علیھ ، وتجربفي 

)109،110. ص،2003ھرجھ، محمد سعد زغلول،مكارم حلمي أبو"(ة األساسیةالمدرس

:لیةیجب مساعدة التلمیذ على اكتساب وتحسین القدرات العامة التاكما 

 عوامل التنفیذ ( اكتساب و تطویر وتحسین الصفات البدنیة.(

 لحركات متزایدة الصعوبة،والتحكم فیھ والتعلم التدریجي جیداإدراك التلمیذ لجسمھ.

 التحكم في الفنیات الحركیة القاعدیة ، والوضعیات التكتیكیة البسیطة لألنشطة

.واأللعاب الریاضیـة المبرمجة في المؤسسة

"حكم في نظام وتسییر المجھود وتوزیعھالت.

قدرة التكیف مع الحاالت والوضعیات.

الرفع من المردود البدني وتحسین النتائج الریاضیة.

المحافظة على التوازن خالل التنفیذ.

 ة نبضات تعلم كیفیة مراقب( التحكم في توزیع الجھد، وتناوب فترات العمل والراحة

).القلب وفترات االسترجاع 

:أھداف المجال االجتماعي العاطفي* ب 

ینامیكیـة ، المبنیـة تتمیز مادة التربیة البدنیة والریاضیة عن باقي المواد بالعالقات الد

عي العاطفي ، یحاط ال االجتماھداف المجـق أة ، وتحقیالتعـاون والمنافسدة وعلى المساع

ة للتلمیذ ة ، وعلى ھذا یجب إعطاء الفرصي تعطى لألھداف الحسیة الحركیة التبنفـس األھمی

:التخاذ المواقف والتحكم في القدرات التالیة

قصد بذل الجھـد لنشاط البدني والریاضي ، وان یمتلك الرغبـة فيذ اأن یحب التلمی

.تعویده على التدریب بصفة مستمرة

التحكم في نزواتھ والسیطرة علیھا.
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2006،لمناھج اللجنة الوطنیة ل"(د قانون الممارسةتقبل اآلخر والتعامل معھ في حدو ،

)3ص 

 نظافة الجسم، احترام أوقات العمل والراحة( تنظیم طریقة العیش.(.....

 ، التعبیر عن االنفعاالت بطریقة إیجابیة أثناء ممارسة األنشطة البدنیة والریاضیـة

وتقبل الھزیمة 

1 ة تجاه اآلخرین العدوانی( والتحكم في االنفعاالت السلبیة.(

ھ إلى الوفاق ل الجماعي ، والقیـم االجتماعیة التي تؤدي بأن یحب ویمجد العم

....).من خالل التحیة الریاضیة وقوانین اللعب وتقمص األدوار( والتالحم والتضامن

یتعلم المسؤولیة في مختلف المھام المنوطة بھ ، وفي عالقاتھ مع اآلخرین.

:ـجـال الـمـعرفــي أھـداف الـم* ج 

تساعد التربیة البدنیة والریاضیة التلمیذ على تحسین قدراتھ اإلدراكیة والتفكیر التكتیكي "

الیقظة ، وسرعـة التركیـز و: خاصة أثناء األلعاب الجماعیة ، والمسائل التي تطرحھا 

ب ، ھني لمواقف اللعیة ، والتصور الذف المنبھات والرؤیة المركزیة المحیطاالستجابة لمختل

كما یمكن أن یكتسب التلمیذ في حصة . حلیل والتنبؤ للحلول بھدف السرعة في اتخاذ القراروالت

:التربیة البدنیة القدرات الفكریة والمعارف التالیة

یعرف قوانین األلعاب التي یمارسھا ، ویطبقھا.

یتعرف على تاریخ األنشطة البدنیة والریاضیة بصفة عامة.

تركیبة جسم اإلنسان ومدى تأثیر المجھود علیھ ، ومعرفة بعض القوانین یعرف

.المؤثرة علیھ

 یفھم أھداف التربیة البدنیة والریاضیة ، وتأثیر التدریب على الجسم من الناحیة

.الخ.....التشریحیة والفسیولوجیة 

قدرة االتصال والتواصل الشفوي والحركي.

)3.، ص2006اللجنة الوطنیة للمناھج ،(".معرفة حدود مقدرتھ ومقدرة الغیر

: درس التربیة البدنیة و الریاضیة المبحث الثالث
:مفھوم درس التربیة البدنیة و الریاضیة . 1.3
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درس التربیة البدنیة و الریاضیة ھو البنیة و الوحدة المصغرة التي تبني و تحقق بتتبع و اتساق 

ة البدنیة و الریاضیة أھم واجبات المدرس، و لكل درس محتوى المنھاج، و تنفیذ درس التربی

و تتكون الوحدة التعلیمیة من عدد من دروس ) وجدانیة –معرفیة –حركیة (أھدافھ التعلیمیة 

محمد (كما عرفھ ). 33، بدون سنة، صأمین نور الخولي،جمال الدین الشافعي(. التربیة البدنیة

یة البدنیة و الریاضیة ھو الوحدة الصغیرة في درس الترب): "151، ص 2004سعید عزمي، 

البرنامج الدراسي في التربیة البدنیة و الریاضیة، الذي یمثل اصغر جزء من المادة ویحمل كل 

.".خصائصھا

دروس التربیة الریاضیة : " عتبر بانفأ)185، ص1999محمد محمد الشحات، (أما 

بالمدرسة وھي وحدة المنھاج التي تحمل تشكل حجر الزاویة في برنامج التربیة الریاضیة 

."فیھا خصائصھ و صفاتھ وممیزاتھجمیع صفاتھ وتظھر

درس التربیة البدنیة ھو الوحدة الصغیرة لبرنامج التربیة البدنیة وأحد أشكال المواد ف"

"األكادیمیة مثل العلوم الطبیعیة، والكیمیاء واللغة

).2425.صبدون سنة،اسین الشاطي،محمد عوض بسیوني، فیصل ی(

الوحدة الصغیرة في البرنامج الدراسي للتربیة الریاضیة، فالخطة الشاملة لمنھج " وھو أیضا

التربیة الریاضیة تشمل كل أوجھ النشاط التي یرید المدرس أن یمارسھا التالمیذ وأن یكتسبوا 

ب ذلك من تعلیم مصاحب مباشر المھارات التي تتضمنھا ھذه األنشطة باإلضافة إلى ما یصاح

. 2.3)12. ،ص2007عفاف عثمان وآخرون،( "وآخر غیر مباشر

: تحضیر درس التربیة البدنیة و الریاضیة
یجب على مدرس التربیة البدنیة و الریاضیة التفكیر المسبق لتخطیط درس التربیة البدنیة و 

تى یتمكن من اكتساب تصور مسبق للمواقف التعلیمیة وعن الریاضیة ، شكال و موضوعا، ح

.مجموعة األدوات المستخدمة لتنظیم عملیتي التعلیم و التعلم

وال یختلف تحضیر درس التربیة البدنیة و الریاضیة عن تحضیر درس باقي المواد " 

مادتھ األكادیمیة األخرى و یشترط فیھ أن یكون األستاذ المدرس ذو كفاءة عالیة ملما ب

:وواجباتھ التي یجب أن یلتزم بھا أثناء تحضیر الدرس و المتمثلة في ما یلي 

.تخصیص مدة زمنیة كافیة لتحضیر الدرس-
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.أن تشتق أھداف الدرس اإلجرائیة من األھداف التربویة الدوریة -

.مراعاة احتیاجات التالمیذ و اھتماماتھم و قدراتھم-

.و بصورة مباشرةتحدید األھداف المراد قیاسھا بدقة -

.یحضر تمارین بدنیة وریاضیة متنوعة تراعي الفروق الفردیة-

.یضمن تحضیر الوسیلة المناسبة للدرس -

شدة الحمولة، عدد التكرارات السالسل، زمن (یراعي المبادئ العامة للتدریب -

).االسترجاع

.یستعین بمنھاج أو دلیل األستاذ أثناء تحضیر الدرس-

علمیة المتخصصة في نظریات و طرق التدریس في التربیة البدنیة و یستعین بالمراجع ال-

.الریاضیة

.یراعي الظروف المناخیة -

. أن تكون خطة التدریس مشوقة و متنوعة و تثریھ بالتمرینات و األلعاب شبھ الریاضیة-

توقع عدم االستجابة من التالمیذ لبعض األلعاب و التمرینات المختارة و كیفیة التغلب -

)69.، ص2005أحمد بوسكرة، (." ھاعلی

:المراحل الرئیسیة في درس التربیة البدنیة و الریاضیة بالمقاربة بالكفاءات . 3.3
:ینقسم درس التربیة البدنیة و الریاضیة إلى ثالث مراحل ھي

:المرحلة التسخینیة.1.3.3
الغرض منھا ھو تھیئة ،و)...المرحلة االبتدائیة، التمھیدیة، الجزء التحضیري(وتسمى أیضا 

:التالمیذ من الناحیة الوظیفیة و النفسیة لألداء،وتھیئة مختلف أعضاء الجسم للعمل، وتنقسم إلى

تھیئة الجھازین التنفسي و الدوري للعمل وتسخین عام لألعضاء :تحضیر بدني عام

.و المفاصل 

نشاط وتسخینھا جیدا التركیز على المجموعات العضلیة المقصودة في ال:تحضیر بدني خاص

.وفقا لألھداف المسطرة، ھدفھ التمھید للدخول في الھدف الرئیسي للحصة
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ھي مقدمة الدرس وتسمى أیضا بمرحلة اإلحماء، وغرضھا ھو إعداد التالمیذ نفسیا "

بدون د عوض بسیوني، فیصل الشاطي ، محم"(وفیزیولوجیا لتلقي الواجبات الحركیة المختلفة

)97.ص ،سنة

وبوجھ عام یفضل استخدام األلعاب الجماعیة المشوقة الترویحیة أو التمھیدیة وھي التي تمھد 

كما یجب أن تتخذ المقدمة أو الجزء التمھیدي , في الدرس) التعلیمي التطبیقي(لنوع النشاط 

لبا التشكیل الحر وعدم االلتزام بالصفوف أو القاطرات أو غیرھا من التشكیالت النظامیة وغا

، 2005" جمال الدین الشافعي,أمین أنور الخولي()د7-5(ما یستغرق الجزء التمھیدي من 

).125،126ص 

:ولتنظیم ھذه المرحلة جیدا یجب مراعاة ما یلي

أن تكون التمرینات واأللعاب المختارة مشوقة و باعثة للبھجة و السرور و خالیة من -

.الخطورة

أن تؤدى الحركات التسخینیة بدون استخدام األدوات ثم باستخدام أدوات بسیطة تعمل على -

150الرفع التدریجي لعمل األجھزة الوظیفیة حتى تصل نبضات القلب إلى ما یقارب 

.دقیقة/نبضة

..........أن تشمل على حركات المشي، الجري، الوثب-

.م للحصةأن تتناسب التمرینات واأللعاب مع الھدف العا-

.یفضل أن یؤدى اإلحماء بصورة جماعیة، في شكل العاب-

أن تتناسب األھداف المسطرة مع المرحلة السنیة للتالمیذ، ویأخذ بعین االعتبار األحوال -

.الجویة

أن تساعد األلعاب المختارة على تنمیة الكثیر من القدرات اإلدراكیة و الحركیة و الصفات -

، المرونة ، و الصفات االجتماعیة مثل التعاون ، اإلرادة ، السرعة،القوة: البدنیة مثل

...الصبر

.دقیقة20إلى 15یجب أن ال تتجاوز مدة ھذه المرحلة -

:المرحلة الرئیسیة.2.3.3
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تعتبر ھذه المرحلة الركن األساسي لدرس التربیة البدنیة و الریاضیة في جمیع المراحل 

مدى تحقیق أھداف الدرس ، لذلك فھي تلقى الكثیر من التعلیمیة، ومن خاللھا نحكم و نقیم 

االھتمام و العنایة من أستاذ التربیة البدنیة و الریاضیة، و نحقق من خالل ھذه المرحلة 

: غرضین ھامین ھما

أن تعلیم المھارات الحركیة یتطلب من األستاذ أن یكون ملما :الغرض التعلیمي

ة عالیة، و القدرة على اختیار الطریقة المناسبة، و بطرق التعلم المختلفة، و یتمیز بكفاء

التالمیذ باستثماري األدوات و الوسائل المتاحة لھ و التي تلعب دورا مھما في استیعا

.للمھارات الحركیة المراد تعلیمھا

:یجب على األستاذ عند القیام بالجزء الرئیسي أن یراعي ما یلي

.و الھدف من تعلمھا أن یعرف التالمیذ المھارة الحركیة -

.أن یستعمل األستاذ ألفاظا سھلة تفي بالغرض المطلوب-

.التدرج في التعلیم من السھل إلى الصعب -

.المتابعة و التوجیھ شرطین أساسین-

.إعطاء فرصة للتالمیذ لمشاھدة بعضھم البعض أثناء األداء -

.ةزیادة درجة الصعوبة في الوضعیات التعلیمی-

تتمیز ھذه المرحلة بتطبیق المواقف التعلیمیة بصورة عملیة :الغرض التطبیقي

سواء في األلعاب الفردیة أو الجماعیة، وتتمیز عموما بالتنافس بین فرق صغیرة لتطبیق 

المھارة الحركیة المكتسبة سواء عن طریق المباریات او مواقف تدریبیة أو اللعب موجھة، 

.بإتباع القواعد القانونیة المعروفة

:المرحلة الختامیة. 3.3.3
تتمیز ھذه المرحلة بإجراء تمرینات ھادفة للرجوع باألجھزة الجسمیة إلى حالتھا الطبیعیة، 

ویستغلھا األستاذ لإلجابة عن استفسارات التالمیذ المرتبطة بالنشاط الذي تم تنفیذه خالل 

ة و القیم و الدرس، ویقدم بعض التوصیات و اإلرشادات المرتبة بالصحة العامة و البیئ

) .71.72.73، ص2005احمد بو سكرة، (.المعاییر االجتماعیة
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التربیة البدنیة جالمرافقة لمنھاةالوثیق(:وفقا لـ :وفي ما یلي نورد نموذج لبطاقة حصة

:)135.، ص2003اللجنة الوطنیة للمناھج،()  والریاضیة للسنة الثانیة متوسط

التاریخ عدد التالمیذ مكان العمل ة االنجازمد النشاط البدني المستوى 
الدراسي

.................
......

.................
......

.................
.......

..................
.......

..................
.......

.................
......

وسائل العمل 
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لتربیة البدنیة والریاضیةیوضح نموذج لبطاقة فنیة لدرس ا): 05(جدول رقم 
:طرق تدریس التربیة البدنیة . 3.4

إن المعلم غیر ملزم بطریقة معینة من طرق التدریس العامة بل علیھ أن یختار طریقتھ 
المناسبة التي یشعر بأنھا تحقق الھدف في درس التربیة البدنیة، و تناسب اإلجراءات و 

، وھناك بعض الطرق التي شاع استخدامھا في الترتیبات و اإلمكانیات و مستوى التالمیذ 
مجال التربیة البدنیة وھي إن كانت تطبیقا لبعض الطرق العامة، إال أننا نذكرھا ھنا 

: لشیوعھا وكثرة استخدامھا في المجال و من أھمھا 
 الطریقة الكلیة .
الطریقة الجزئیة.
 الكلیة الجزئیة(طریقة المزج  .(
للعبالتعلم من خالل مواقف ا .
المحاولة و الخطأ.
الدرس المصغر  .
التدریس المبرمج.

:الطریقة الكلیة*
و فیھا تعلم المھارة ككل للتلمیذ دون تقسیمھا و االھتمام بمكوناتھا و المنطق الفكري 
لھذه الطریقة ھو أن العقل البشري ال یدرك المواقف الحسیة كجزئیات بل یدركھا ككل 

).86، ص2004مد سعید عزمي، مح).(مذھب الجشطالت(
:الطریقة الجزئیة*

و ھي تھتم باألجراء المكونة للحركة كل على حدي لضمان إتقانھا ثم البدء في تجمیع 
األجزاء و أداء الحركة ككل و على المعلم أن یدرك أن تجزئة الحركة ال یحدث عشوائیا، و 

ة الفنیة للحركة والمنطلق الفكري لھذا لكنھ یبني على أساس أن إتقان كل جزء یخدم الناحی
ناھد محمود (.أي إدراك العالقات بین األجراء یؤدي إلى إدراك الكل) الطریقة االستقرائیة (

).79.،ص2004،سعد، 
):الكلیة الجزئیة(طریقة المزح *

عبارة عن مزج أو ربط بین كل من الطریقة الكلیة و الجزئیة حیث تكون الطریقة مرنة 
لجأ المعلم إلى الطریقة الكلیة في المھارات ذات األجزاء البسیطة و إلى الجزئیة في المعقدة و فی
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سعید عزميمحمد()التي تجمع بین االستقراء و القیاس(المنطلق الفكري لھا الطریقة الجمعیة 
).87.،ص2004،

: طریقة التعلم من خالل مواقف اللعب *
ورة أفضل من خالل تعلیم المھارات األساسیة بمختلف یتضح مفھوم ھذه الطریقة  بص

األلعاب و قد یقترب ھذا المفھوم و یكون أكثر وضوحا في الجزء التعلیمي من درس التربیة 
البدنیة، حیث یقوم المعلم بإجراء تقسیم للمباراة  بھدف التركیز على مھارة حركیة بعینھا في 

الدین متولي عبد هللا، بدوي عبد العال عصام(.الدرس، و ذلك بواسطة اللعب الجماعي
).50، ص2006بدوي،
:طریقة المحاولة و الخطأ*

وھي من الطرق الشائعة في التربیة البدنیة و الریاضیة، خاصة عند تعلیم المھارات "
ذات التوافق العضلي العصبي، فالتلمیذ ال یؤدي الحركة متكاملة لمجرد فھمھا أو إدراكھا عقلیا 

یتعرض خاللھا إلى الفشل و النجاح، فالتلمیذ یحتاج إلى عدة ) حس حركیة(نھ یمر بمراحل و لك
محاوالت حتى یكتسب اإلحساس الحركي و تدریب الممرات العصبیة و تنبیھ اإلشارات 
العصبیة الصادرة من الجھاز العصبي المركزي و دائما یحاول عزل الحركات الزائدة و 

، 2006عصام الدین متولي عبد هللا، بدوي عبد العال بدوي،(."تكراره للحركات الصحیة
).52،50ص

:طریقة التدریس المصغر*
ةھي أحد أسالیب تدریب طالب التربیة البدنیة و الریاضیة على المھارات األدائی

للتدریس من خالل مواقف تدریسیة عملیة مصممة بعنایة تظھر المكونات الفنیة لتدریس المادة، 

و 10دریس المصغر ال یخرج من كونھ عینة مصغرة لتدریس واقعي یستغرق عادة بین والت

دقیقة و یضم حوالي ما بین أربعة إلى عشرة دارسین و یقوم الطالب بأداء الموقف 30

.التدریسي على الزمالء

:طریقة التدریس المبرمج *
الریاضیة وتتلخص في إن وھي من احدث الطرق المتبعة في مجال التربیة البدنیة و"

المدرس كتیبا یتضمن شرح المھارات المراد تعلیمھا مستعینا في ذلك بالرسوم و 

ثم یترك المتعلم . الخ، أیضا موضحا فیھ مالحظات ومستوى األداء المطلوب......الصور

.لمطلعة الكتیب وتنفیذ ما جاء فیھ ثم تقویم أدائھ وتعدیلھ حسب ما جاء في البرنامج
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، ومن أھم ممیزاتھا أن التلمیذ یكون "الطریقة التنقیبیة " المنطلق الفكري لھذه الفكرة ھي و

محمد الشحات، ."(ایجابیا معتمدا على نفسھ ویصبح دور المدرس التوجیھ و اإلرشاد فقط

).177،178.،ص ص1999

: أنواع دروس التربیة البدنیة و الریاضیة . 5.3
:یة و الریاضیة حسب الھدف و الغرض و ھي كما یلي تتنوع دروس التربیة البدن"

:درس اإلعداد البدني العام . 1.5.3
و یقدم ھذا الدرس لجمیع الفئات بمختلف األعمار و في مختلف األماكن كالمدارس،

روضات األطفال ، والمعاھد ، وما یمیزه انھ یحتوي على مختلف األنشطة التعلیمیة و ھذا 

.یات البدنیة للممارسینحسب اإلمكان

:درس التعارف . 2.5.3
یمیز ھذا النوع من الدروس بالخصوصیة و لیس لھ نشاط معین و لكنھ یھدف إلى 

اكتشاف قدرات الممارسین الجدد، كما التعرف على استجابة التالمیذ في بیئة معینة و اتجاھاتھم 

.نحو التربیة البدنیة و الریاضیة 

:تدعیم و التثبیت درس ال. 3.5.3
و یقدم ھذا الدرس للتالمیذ الذین سبق أن تعلموا مھارات معینة ولم یتم تثبیتھا، و یھدف 

.إلى تدعیم المھارات المتعلمة من ناحیة و تثبیتھا بحیث یصل إلى مستوى الخبرة

:الدرس المختلط. 4.5.3
لجدیدة و التي تأخذ وقتا إضافیا، ثم و فیھ تقدم مادة جدیدة مع مادة قدیمة حیث تعطي المادة ا

یقسم التالمیذ إلى مجموعات إحداھا تزاول المادة الجدیدة و ثم تجري عملیة التبدیل األماكن 

)115.صبدون سنة،محمد عوض بسیوني، فیصل یاسین الشاطي،("حسب الوقت المحدد

: تنفیذ درس التربیة البدنیة و الریاضیة . 6.3
د إعداد المعلم لنفسھ و اختیاره  لألنشطة و أدواتھ ثم قیامھ بتسجیل یأتي تنفیذ الدرس بع

الدرس فمما ال شك فیھ أن ھذه المرحلة من أھم المراحل جمیعا ألنھا حصیلة كافة الجھود، 
فمھما اعددنا ورتبنا أمورنا ثم جاء التنفیذ دون المستوى، فإنھ یكون قد أضاع كل الجھود التي 

نھ التنفیذ وھو ما یھم التلمیذ في النھایة، فالتحضیر و اإلعداد أمور تھم بذلت كما أن ما یسفر ع
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المعلم أما التلمیذ فیھمھ في النھایة ما أمكنھ االستفادة من خالل التنفیذ و من ثم فإن على المعلم 
.أن یبذل قصار جھده في تنفیذ درسھ حتى یخرج بالصورة المرجوة لھ من تحقیق لألھداف

درس منذ اللحظة التي یقابل فیھا المعلم تالمیذه و ینتھي بعودتھم إلى فصولھم في ویبدأ تنفیذ ال
نھایة الحصة و ھو مابین ھذه البدایة و النھایة یمر بعدد من الخطوات و اإلجراءات التي یمثل 

ویمكن أن نجمل أھم الخطوات التنفیذیة فیما .كل منھا خطوة تترك تأثیرھا في نجاح الدرس
:يیل

 و تتم ھذه المقابلة غالبا في حجرة الفصل الدراسي و تكون في بدایة : التالمیذمقابلة
.الحصة لكي یتمكن المعلم من اصطحاب تالمیذه إلى مكان تغییر مالبسھم

قد یكون في بعض المدارس أماكن لتبدیل المالبس و قد ال یكون فیستعمل :تبدیل المالبس
ى وجود مالبس ریاضیة لدى التالمیذ و بعدھا القسم لذلك ومن المھم أن یحرص المعلم عل

.یرافقھم إلى مكان النشاط
 یصطف التالمیذ في مكان النشاط و ذلك ألخذ الغیاب و ذلك : االصطفاف وأخذ الغیاب

.في وضعیات بیداغوجیة یضعھا المعلم مند بدایة الموسم 
ذ أنشطة درسھ التي ھذا ھو الجزء الرئیسي للحصة حیث یبدأ في تنفی: تنفیذ أوجھ النشاط

أعدھا و یجب أن نذكر بأن المعلم قبل البدء یكون قد أعد ملعبھ بالطریقة التي یحتاجھا 
. للدرس

و یبدأ المعلم في تنفیذ أوجھ النشاط في درسھ، فھي أھم أعمالھ و التي تتضح فیھا قدرتھ 
ھزة المتاحة لھ على االستفادة من مكانتھ الشخصیة و المھنیة و مختلف اإلمكانیات و األج

لإلخراج، و تنفیذ ھذا الدرس بصورة جیدة فیجب علیھ البدء بنشاط ینعكس على أداء 
و تتصل دائما بمھارات ) اإلحماء بالعاب  صغیرة مشوقة تحمس و تحفز التلمیذ(تالمیذه 

الدرس الذي یقسمھا إلى مجموعة تمارین أو ورشات لیقوم في األخیر بإعطاء مجموعة 
. وھادئة لالستعادة الحالة الطبیعیةتمارین خفیفة

یطلب المعلم من التالمیذ القیام بأحد التمرینات البسیطة لالنصراف :التحیة واالنصراف
عصام الدین متولي عبد هللا، بدوي عبد (.والتحیة بعدھا یعود لالغتسال و تبدیل مالبسھم

)39.44.، ص2006العال بدوي،

:في درس التربیة البدنیة والریاضیةالل عملیة اإلنجازفاءة خـالكاكـتسابعناصر. 7.3
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عبارة عن سلوكات مجسدة قابلة للمالحظة والتقویم ھذه السلوكات :مؤشرات الكفاءة- 1
أھداف إجرائیة اختیارنفسھا والتي تمكننا على ضوئھا من )الھدف التعلمي(مشتقة من الكفاءة 

.بعد عملیة التقویم التشخیصي
الھدف التعلميمؤشرات نتیجة التقویم التشخیصي المنبثق منتأتي:جرائیةاألھداف اإل- 2

.التعلمیة التي تترجم في حصص التعلیمیةةإنجاز الوحدتجسد میدانیا خالل 
وھو مخطط ترتیب األھداف اإلجرائیة حسب األولویات المعلن ):الدور(الوحدة التعلمیة - 3

ألھداف تمثل الحصص،لمدة ساعة من الزمن لكل عنھا ن وتشمل الوحدة التعلمیة عدد من ا
).في نشاط فردي أو جماعي(واحدة وتتوج بتحقیق ھدف تعلمي 

ما أویتم تطبیق الھدف اإلجرائي في وضعیات أینبمثابة الحصة :الحصة التعلیمیة- 4
فردي،مما یستدعي مھارات حركیة نشاطمناسبة للھدف نفسھ بواسطة .یسمى بالحاالت التعلمیة

.تصرفات مكیفة ومناسبة للنشاط كونھ دعامة عمل و
:وھي شروط تحقیق الحصة التعلیمیة والمتمثلة في:معاییر التنفیذ- 5

إمكانیاتھعبارة عن وضعیات إشكالیة تدفع بالتلمیذ إلى الكشف على :اإلنجازظروف- 
.الحلول الالزمةدإلیجا
رھا خالل كل حالة تعلمیة والمناسبة لوضعیة وھي السلوكات الواجب توف: شروط النجاح- 

اللجنة (.إشكالیة،وھي مقاییس تسمح بتأكید صحة العمل ونجاح المھمة المطالب بھا التلمیذ
.)93.،ص2003الوطنیة للمناھج،

:في درس التربیة البدنیة والریاضیةتعلمیة/عیة تعلیمیةــیة بناء وضــكیف. 8.3
ء الوضعیة لھ داللتھ كشروط بناء بیت مثال ترتكز على الفكرة ،او اختیارنا لمفھوم بنا

الموضوع،وأسالیب البناء،الوسائل،ومحاولة الوصول إلى بناء متجانس مشروط بتسلسل 
:عملیات

.التفكیر في المشروع وإنجاز المخطط الذي یوضح كیفیة سیر الوضعیة التعلمیة -
.الخ........بادل لألدواربیان مھام التالمیذ من حركات ووضعیات ، وت-
2005،اللجنة الوطنیة للمناھج (المشروع استیعابدراسة وتوفیر الوسائل التي یمكنھا -

.)10،09.ص ص
: عداد مدرس التربیة البدنیة و الریاضیة إالمبحث الرابع-

:جوانب إعداد مدرس التربیة البدنیة و الریاضیة.  1.4
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:ریاضیة یجب االھتمام بجوانب ثالثة ھي إلعداد مدرس التربیة البدنیة و ال
 یعد شرطا أساسیا و ضروریا لتحقیق كفاءة المدرس ألنھ مسئول :األعداد الثقافي العام

عن أجیال لكسب تقدمھم، كما أن اإلعداد الثقافي المبني على أسس علمیة سلیمة یعتبر ھدفا 
لماما جیدا باللغة الفرنسیة أساسیا وركنا ھاما من أركان وظیفتھ و على المدرس أن یلم إ

ألنھا أداتھ وبفضل أن یلم بلغة أجنبیة واحدة على األقل لتكون لھ فرصة االنفتاح على العالم 
الخارجي و یكون لھ قدرا مناسبا من العلوم اإلنسانیة و الطبیعیة أي أن یكون إستاد التربیة 

.البدنیة و الریاضیة مرجعا ثقافیا لتالمیذه
یعتبر ذا أھمیة كبیرة للمدرس، فعلیھ أن یلم بفروع تخصصھ : یمياإلعداد األكاد

النظریة و العملیة ألنھ من أھم شروط النجاح في أي مھنة ھو اإللمام العام و الدقیق بمادة 
. التخصص

یعتبر الجمع بین المھنة و فھمھا فھما جیدا و إلمامھ بالنواحي : اإلعداد المھني التربوي
میة كبیرة في إعداد مدرس التربیة البدنیة و الریاضیة، فشخصیة الشخصیة العامة ذو أھ

المعلم و قوة تعمقھ في طرق تدریس و استخدام الوسائل التعلیمیة التي تتماشى مع الموقف 
الذي یؤھلھ إلى أن یكون مدرسا على درجة عالیة من اإلعداد المھني التربوي الجید، فإذا 

التقویم العلمي السلیم بمراعاة النواحي النفسیة و كان ھناك التدریب المیداني الجید و
النظریة و كیفیة تطبیقھا تالتربویة، ساعد ذلك كلھ على خلق صلة وثیقة بین الدراسا

التطبیق السلیم الجید عملیا ألن التالمیذ یستطیعون من خالل تدریس المدرس لھم الوصول 
).120، ص2002مكارم حلمي أبو ھرجة وآخرون، (.إلى مستوى ممیز

:االتجاھات الحدیثة واألسالیب المساھمة في إعداد و تأھیل المدرس الكفء. 2.4
یجب على التعلیم الجامعي التربوي الیوم أن یسایر العصر الذي نعیش فیھ و أن یلبي 
متطلبات ھذا العصر و مطالب األجیال القادمة و علیھ یجب أن تصمم برامج إعداد 

و و ذلك عن طریق تحسین مضمونھا و أسالیبھا و االستفادة بما ھو المعلمین على أفضل نح
. حدیث و معاصر

إن التعلیم الحدیث و المستقبلي ینظر إلى إعداد المعلمین على اعتبار أنھا سلوك یمكن 
إخضاعھ للتحلیل و الدراسة، أن ھذا السلوك یحتوي على مھارات مختلفة وبرغم صعوبة و 

ھ یمكن أن نحددھا بدقة لمعرفة عناصرھا، و من ثم یمكن اختیار تعقید ھذه المھارات، فإن
. وسائل اإلعداد و التأھیل التي تناسبھا و یتم تحقیق ذلك على أسس نظریة  وعملیة
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إن برامج إعداد المعلمین في أقسام التربیة تتجھ اآلن نحو تحلیل سلوك المعلم، باألحرى أن 
لمعلم عند األداء و تحلیل سلوك المعلم عند التأھیل تتجھ البرامج نحو تحلیل سلوك الطالب ا

و یتم تحقیق ذلك . و التدریب و تحدید مكونات ھذا السلوك أي التركیز على معاییر األداء
توفیر المواقف معن طریق أشكال محددة من السلوك المطلوب إكسابھ لطالبنا المعلمین، ث

المحدد و في النھایة یتم تقویم ما تم إكسابھ المناسبة التي عن طریقھا یمكن تعلم ذلك السلوك 
.بالفعل من سلوك للطالب المعلمین

: دور أسلوب التمكن في األداء في إعداد المعلم . 1.2.4
یقوم ھذا األسلوب على مفھوم التمكن في األداء التعلیمي و ھو قدرة المعلم على أداء 

االیجابي ھو الفعل النشیط الكتساب فعل ما بدرجة من المھارة و الجودة ، و أداء المعلم 
المھارة الحركیة و إكسابھا للمتعلمین، و نعني ھنا بأداء المعلم ھو ما یستطیع أن یقوم بھ 

.المعلم من أداء ظاھري  مشاھد قابل للقیاس و الحكم 
وتشمل البرامج القائمة على ھذا األسلوب على مجموعة من المھارات و القدرات الخاصة 

ا من الطالب المعلم كما تشمل أیضا على معاییر األداء الدالة على درجة التمكن یطلب أداؤھ
منھا، ویعتبر الطالب المعلم مسئول أمام البرنامج و المشرفین عن تحقیق معاییر التمكن، و 
یعتبر قیام الطالب المعلم بأداء مھارة أو كفاءة ما و التمكن منھا دلیال على قدراتھ و یتمیز 

ب أنھ یتیح للطالب المعلم تحمل المسؤولیة و ذلك الطالعھ على جمع ما سیطلب ھذا األسلو
.منھ، كما أن برامج اإلعداد القائمة على أسلوب التمكن تراعي الفروق الفردیة

:دور أسلوب النظم في إعداد المعلم . 2.2.4
ا األسلوب مع یعد أسلوب ھاما من أسالیب التي تقوم علیھا العملیة التعلیمیة و یتعامل ھذ

أیة ظاھرة أو نشاط تعلیمي على انھ یشكل نظاما متكامال لھ عناصره و مكوناتھ و عالقاتھ 
و عملیاتھ التي تسعى لتحقیق األھداف المحددة داخل النظام و یتكون أسلوب تحلیل النظام 

:من أربعة مكونات ھامة ھي
 حقیق ھدف أو عدة أھداف تشمل جمیع العناصر التي تدخل النظام من أجل ت:المدخالت

محددة، و في ھذا النظام یعتبر برنامج اإلعداد و األھداف و المحتوى و األسالیب و البیئة 
.التعلیمیة من مدخالت النظام 

و مخرجات نظام إعداد و ،و ھي النتائج النھائیة التي یحققھا ھذا النظام:المخرجات
.وبة في ضوء أھداف البرنامجو ھو المعلم ذو الموصفات المرغ: تكوین المعلم



.البدنیةیةب الرت يف سالتدر اينالفصل الث

بین مكونات النظامةوھي جملة التفاعالت و العالقات و األفعال الناتج:العملیات.
 وھي جملة المعلومات التي تأتي نتیجة تصنیف المخرجات و تحلیلھا :التغذیة الراجعة

في ضوء األھداف الخاصة الموضوعة للنظام، و ھي تظھر مؤشرات مدى تحقیق 
. وانجازھا و تبین نواحي القوة و الضعف في أي جزءاألھداف 

أما بناء و تصمیم محتوى برنامج إعداد المعلم وفق ھذا األسلوب فیقوم على اعتبار -
: البرنامج ھو نظام فرعي من نظام اكبر ھو نظام التكوین الشامل و یحتوي على

 یحتویھ من خبرات جملة المواد و المقررات الدراسیة في ما:المقومات أو المدخالت
یتطلبھا اإلعداد الثقافي و األكادیمي للمعلم و تنقسم إلى 

 مقرر دراسي )(مدخالت (تعتبر أجزاء فرعیة أو وحدات صغیرة للمقومات :العناصر
............و تنقسم إلى ) مثال 

 و ھي جملة الفروع لكل عنصر من المدخالت و ھي وحدات أصغر :العناصر البدیلة
.........قاتھا و تتألف منمن ساب

 و ھي الجزء الرئیسي في القالب البنائي للمدخالت حیث یتكون من جملتھا :المركب
. المحتوى الكلي للبرنامج

:ات تكنولوجیا التعلیم الالزم في إعداد معلمي التربیة الریاضیةءمجاالت كفا. 3.4
التعلیم قد اكتسب قوة دافعة ات تكنولوجیاءأن حركة التعلیم و التدریب المبني على كفا

. خالل السنوات الماضیة في دول العالم المتقدم
ات التي یجب أن یكتسبھا ءات یتم بتحدید الكفاءأن برنامج إعداد الطالب المعلم على الكفا

الطالب المعلم و یجعل المعاییر واضحة التطبیق فالطالب المعلم البد أن یخضع  لبرامج 
المعرفیة، المھاریة، (ات تكنولوجیا التعلیم ءلتمكنھ من اكتساب كفانظریة و عملیة مكثفة 

الالزمة في عملیة التدریس و أن تركز ھذه البرامج على إكسابھ جمیعھا ومن ) الوجدانیة 
: ھذه الكفاءات نذكر

یطبق-یحلل–یتذكر –یفھم : الكفاءات المعرفیة .
ممارسة–داد إع–إتقان - اختیار–تحدید : الكفاءات المھاریة .
تعدیل السلوك–االتجاه –االھتمام –االنتباه : الكفاءات الوجدانیة .

: وسائط تكنولوجیا التعلیم المساھمة في إعداد و تدریب المتعلمین. 3.4
تشتمل وسائط تكنولوجیا التعلیم التي تساھم في إعداد وتدریب المتعلمین في أمرین 

:ھامین ھما
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 الصور -جھاز العرض –المسجالت –األفالم التعلیمیة : في المقررات النظریة
...........الرسومات ـ النماذج المجسمة  

جھاز –التعلیميالكمبیوتر–النماذج المجسمة–جھاز الفیدیو: لمقررات التطبیقیةفي ا
، 2004مصطفى السایح محمد، محمد سعد زغلول،(...التعلیمیةاألفالم –العرض

.)33.40ص
:الكفءالتربیة البدنیة و الریاضیةوواجبات مدرسصفات.  4.4

:صفات مدرس التربیة البدنیة و الریاضیة.1.4.4
یعتبر مدرس التربیة البدنیة و الریاضیة أساسا في أي مدرسة، فھو المسئول عن تحقیق 
األھداف التربویة التي یكتسبھا التالمیذ من خالل اشتراكھم سواء في درس التربیة الریاضیة

أو في أنشطتھا المختلفة لذا فإن ھناك صفات أساسیة یجب أن یتصف بھا مدرس التربیة 
: الریاضیة ھي 

الصفات الشخصیة.
الصفات المھنیـــة.

یجب أن یكون لدى مدرس : الصفات الشخصیة لمدرس التربیة البدنیة و الریاضیة *ا
ھامھ على أكمل وجھ و ھذه الصفات التربیة الریاضیة صفات شخصیة تساعده على القیام بم

: ھي
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. إتباع التعلیمات-
. االتزان االنفعالي-
.األداء و اللباقة في التصرفات-
.الذكاء االجتماعي-
. تعدد الخبرات-
. المظھر السلیم-
. سعة الصدر-
. القدرة على االبتكار و اإلبداع-
. القدرة على الحكم الموضعي-
.تقبل  النقد-
. ج في الجماعةالقدرة على االندما-
. المظھر العام الممیز-
. األدب الخلقي الصادق السلیم-
. الصلة الطیبة بالتالمیذ-
. سعة األفق الثقافي-
. القدرة على تحدید المعلومات التربویة و النفسیة-
. االلتزام بمراعاة األسس النفسیة في المعلم-
. یدیر الفصل بطریقة فعالة-
). ،بتصرف1999محمد محمد شحات، .(یرشد التالمیذ و یوجھھم بحكمة-

:الصفات المھنیة لمدرس التربیة البدنیة و الریاضیة *ب 
المعلم الناجح ھو من امتلك القابلیة العلمیة لیس في مجال عملھ فحسب وإنما بالجوانبإن 

استیفاء ر فيفتخلف المعلم في مادتھ یجعلھ یقصاألخرى التي لھا عالقة مباشرة في اختصاصھ

ویصرفھم عنھ فیفشل تحصیل التالمیذ لھا، ویعرضھم للخطأ فیھا، كما انھ یفقد ثقة التالمیذ فیھ

وھناك مجموعة من الصفات المھنیة الواجب توافرھا في معلم التربیة البدنیة .مھمتھ

:والریاضیة لكي یؤدي عملھ على أكمل وجھ ومن بینھا ما یلي 
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افر لدى المعلم خلفیة واسعة وعمیقة في مجال تخصصھ ، ھذا بخالف یتوأنیجب :التعــلیم

أنمن المعارف في مجاالت أخرى حتى یستطیع التالمیذ، من خالل تفاعلھم معھ، قدر مناسب

عن فكرة وحدة عامالعلمیة وتكوین تصورعالقات الترابط بین مختلف المجاالتیدركوا

.وتكاملھاالمعرفة

یؤدي وظیفتھ ، معلم متفوقا في الموضوعات التي تخص الجسم ، وكیفیكون الأنكما یجب 

البدنیة، وملما بكیفیة یكون لدیھ المعرفة والمھارات لألنشطة المختلفة في التربیةأنكما یجب 

.الحركیةالمھاراتتعلم

یولھم ما لم یحاط المعلم علماً بنفسیة التالمیذ وعقلیتھم ومواإللمام بالمادة وحدھا ال یكفي

."نموھمواستعداداتھم ومراحل

http://www.badnia.net/vb/showthread.php?t=1593&page=14, 10/09/2009)

:كما یجب علیھ
.اإلعداد الجید للدرس -

. اختیار األلفاظ المناسبة للموقف الذي یتعرض لھ-

.القدرة على ربط أجزاء المنھاج بعضھا ببعض -

.القدرة على القیام بتقویم التالمیذ بطریقة عملیة سلیمة -

.القدرة على اكتشاف المواھب الریاضیة -

.القدرة على توجیھ التالمیذ التوجیھ السلیم-
. القدرة على العرض بطریقة شیقة-
.تطبیق المبادئ التربویة السلیمة-
.سعة األفق -
. حب واإلخالص في العملال-
.التعاون وتقبل التطور و التجدید -
.احترام كرامة الفرد-
.تشجیع التالمیذ على اإلدالء بآرائھم بشجاعة -
.تقبل الثقة و البناء -
.فھم البیئة المحلیة و مشاكلھا -
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.القدرة على توصیل المعلومات للتالمیذ -
.القدرة على حل المشكالت -

.و االستعدادات الخاصةتقییم طبیعة المیول -

.المھارة في التخطیط والتنفیذ-

.القدرة على االبتكار و اإلبداع-

.المھارة في التدریس -

.العنایة بالمواد و األدوات -

). بتصرف،2002مكارم حلمي أبو ھرجة وآخرون، .(العنایة بالظروف الصحیة-
:كذلك بعض ما نستطیع تسمیتھ خبرات ھيكما نضیف

.المدرس الذي لدیھ الرغبة و المیل و الدافع لممارسة مھنة التدریسانھ ذلك " ـ

.ـ  انھ المتحكم في المواد الدراسیة المنوطة بھ
.ـ انھ العارف ببیداغوجیات التعلیم و التعلم، ووسائلھا خصوصا المقاربة بالكفاءات

.طھ صحة أو خطأـ انھ المقتنع بان التقییم و التقویم ھما البوصلة التي تنیر لھ مسار نشا
ـ انھ القادر على التصرف، التكیف مع قدرات المتمدرسین، والمتمكن من تقییمھم بصدق، 

.موضوعیة و ثبات
ـ انھ المدرس الذي یعتبر أن كل متعلم ھو حالة خاصة في تعلمھ ـ الفروق الفردیةـ، وھنا 

حیث القدرات یمیز الفروق الحاصلة بین المتعلمین حسب ھذه البیداغوجیة من أنیجب 
.العقلیة و الحركیة

.ـ انھ المدرس الذي یحدد السلوك المبدئي للمتمدرس، و یراعي السرعة الذاتیة لھ أثناء التعلم
ـ انھ العارف بطبیعة المادة و خصوصیاتھا، بحیث یقسمھا إلى خطوات صغیرة ھادفة عند 

.التخطیط، للقیام بتقدیم درس أو موضوع أو و حدة أو محور
ذلك المدرس القوي الذي یسارع إلى التعزیز الفوري، وانجاز التغذیة الراجعة بعد كل ـ انھ

.خطوة أو بعد كل تقویم مرحلي لعناصر الدرس
التعلمیة، ویستعمل جمیع اإلمكانات / ـ انھ ذلك المدرس الفنان الذي یبتكر الوسائل التعلیمیة

.المتوفرة لدیھ
."تعلمین للقیام بالمشاریع في إطار ما یسمى بالتعلم الذاتيـ انھ المدرس الذكي، الذي یدفع بالم

).105.104، ص ص2004خالد لبصیص، (
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:واجبات مدرس التربیة البدنیة و الریاضیة . 2.4.4
:نذكر من ھذه الواجبات ما یلي

یقوم معلم ت،ب،ر بتدریس أوجھ أنشطة الدرس : القیام بتدریس درس التربیة الریاضیة -
مل على األلعاب المختلفة و تدریبات اإلعداد البدني و التمرینات المختلفة و و التي تشت

. األلعاب الجماعیة و الفردیة
فھذا دور مھم لمعلم ت ب ر فھو : اإلشراف على اللجنة الریاضیة و اتحاد الطلبة ككل -

مكارم حلمي أبو ھرجة (الذي یضع برامجھا بناءا على الھدف المحدد لكل مجال 
). 121.، ص2002وآخرون،

بحیث یجب علیھ االھتمام بالنشاط الداخلي الذي یتم داخل : النشاط الداخلي بالمدرسة-
للتالمیذ للممارسة و الكشف عن ةالمدرسة بحیث یعمل ھذا النشاط على إتاحة الفرص

القدرات في األنشطة التي یمیلون إلیھا، كما انھ یتصف بالمنسق بین جمیع الموظفین، 
محمد محمد شحات، (.الخ..... مال وذلك لصالح العملیة التعلمیةمعلمین وع

1999.(
بحیث یلعب مدرس ت ب ر دورا أساسیا في تنظیم : اإلشراف على الرحالت المدرسیة-

:الرحالت المدرسیة و ذلك لربط التالمیذ بالبیئة المحیطة و التعرف على األماكن الھامة
–الرسومات –و ذلك من خالل األنشطة كالمجالت :نشر الوعي الریاضي بالمدرسة -

.المسابقات الثقافیة 
ألنھ عملیة ھامة بحیث یجب وضعھا في عین االعتبار : اإلشراف على النظام بالمدرسة-

.... دخول و خروج التالمیذ–المشاركة في تنظیم طابور المدرسة : فیساھم فیھا من خالل
).225،ص2003محمد، محمد سعد زغلول، مصطفى السایح .(الخ

تدریب الفرق الریاضیة في المدرسة والمشاركة بھا : االشراف على النشاطات الخارجیة-
).بتصرف،1999محمد محمد الشحات، .(الخ....في النشاط الخارجي، وكذا الرحالت

و ) حمالت تشجیر(من خالل معسكرات تخدم البیئة : خدمة البیئة المحیطة بالمدرسة-
قة للمدرسین اآلخرین و أولیاء األمور و أھالي المنطقة المحیطة برامج لرفع اللیا

).200.،ص2003محمد سعد زغلول، مصطفى السایح محمد، (.بالمدرسة
محددة مخصصة لھ و ھو إعطاء كل نشاط میزانیت: توزیع میزانیة التربیة الریاضیة-

الداخلي و توزیعھا توزیعا سلیما في شراء األدوات و المالبس الریاضیة، النشاط
).121، ص2002مكارم حلمي ابو ھرجة وآخرون، (.الخارجي



.البدنیةیةب الرت يف سالتدر اينالفصل الث

یجب أن یشترك معلم ت ب ر في ھذا المجلس و أن یستفید : االشتراك في مجلس األولیاء-
من ذلك في توضیح أھمیة التربیة الریاضیة لألولیاء و الدور الذي تلعبھ األنشطة 

، مصطفى السایح محمد، محمد سعد زغلول(.الریاضیة في خدمة التالمیذ
).202،ص2003

و یتم ذلك للتعرف على مدى تحقیق التربیة البدنیة و الریاضیة : استخدام القیاس و التقویم -
مكارم حلمي أبو ھرجة (. مناھجھا المختلفة و أھدافھا و نقاط القوة و الضعف في المناھج

).121،ص2002و آخرون، 

: خالصــة
فاءات یتطلب معرفة جیدة بمختلف مھارات التدریس وطرقھ إن تجسید المقاربة بالك

المختلفة التي تلعب حتما دورا أساسیا للرقي بالعملیة التعلمیة خاصة في الدروس و بالتحدید في 
التربیة البدنیة و الریاضیة، وترسیخ المكتسبات في ذھن المتعلمین الذي یكون األستاذ فیھ طرفا 

واصفات وخصائص یتمیز بھا على األستاذ سابقا حیث ھاما، وھذا األخیر صارت لھ م
. أوردناھا جملة و تفصیال



الفصـل الثالث

المقاربة بالكفاءات في التربیة البدنیة 
و الریاضیة

تمھیــد-

المقاربة بالكفاءات في التربیة البدنیة و الریاضیة:األولالمبحث 

لجزائر في االتربیة البدنیة والریاضیةإصالحات.1.1
المشروع التربوي بالكفاءات في التربیة البدنیة والریاضیة2.1
.كمواطنةبالكفاءاتالتربیة البدنیة والریاضیة.3.1
الكفاءة نمط تدریسي جدید أو رؤیة مستحدثة للتربیة البدنیة و .4.1

.الریاضیة
تطبیق درس التربیة البدنیة و الریاضیة فيخطوات منھجیة.5.1

.تبالكفاءا
نشاط التعلم عن طریق حل المشكالت في التربیة البدنیة وفق . 6.1

:بیدغوجیة الكفاءات
.الكفاءات المستھدفة في الطورین المتوسط والثانوي.7.1

.خالصــة-
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:تمھیــــد
لقد اھتمت الدول الحدیثة بالتربیة البدنیة و الریاضیة اھتماما كبیرا لما لھا من أھداف 

ساعد على إعداد المواطن الصالح إعدادا شامال لجمیع جوانب شخصیتھ سواء كانت بناءة ت

.معرفیة، حركیة ،ونفسیة اجتماعیة

حتى أنھا أصبحت من المؤشرات الھامة التي تدل على التقدم الحضاري للمجتمع، وأصبح 

.تطورھا ضرورة من ضروریات الحیاة وواجب اجتماعي ھام یجب أن تعمل على تحقیقھ

د عمدت العدید من الدول إدراج المقاربة بالكفاءات في التربیة البدنیة و الریاضیة مما اكسبھا وق

.أكثر فاعلیة في بناء الفرد الصالح في المجتمع

و الجزائر بدورھا حذت حذو ھذه الدول محاولة منھا إلكساب المجتمع ثقافة التربیة البدنیة و 

.بقةالریاضیة وتخلیصھم من االعتقادات السا

في الجزائرالتربیة البدنیة والریاضیةاإلصالحات في .1.1
من نافلة القول التذكیر بأن الراحة الجسمیة والنفسیة ضروریة لنمو أجسام األطفال نموا 

متناسقا وإلكسابھم شخصیة متوازنة؛ بل ال یمكن االستغناء عن توفیر تلك الراحة الجسمیة 

.   م على التعلموالنفسیة لتعزیز قدراتھ

لذلك فإن التربیة البدنیة والریاضیة، من حیث أنھا تساعد على جعل التالمیذ یتعرفون 

وعلى حدودھا، فھي تسھل ظھور مجموعة من المواقف والتصرفات الجسمیةعلى قدراتھم 

ملة االجتماعیة وترسخ روح الضامن بین أعضاء الفریق وتشیع خصال المعاشرة الحسنة والمعا

.الطیبة بین أفراد المجتمع

حد بعید، في تنمیة الروح إلىومن جھة أخرى فان التربیة البدنیة مادة دراسیة تساھم، 

الوطنیة وخصال التمدن والدیمقراطیة من حیث أن التالمیذ ینشئون، منذ نعومة أظافرھم، على 

ح التسامح والتحلي بالروح احترام عدد من القواعد وعلى اختیار قادة الفریق واكتساب رو

.الریاضیة خالل المنافسات والمباریات

نقص عدد المدرسین إلىلطالما تم تھمیش ھذه المادة الدراسیة العتبارات تعود، أساسا، 

التي ساھمت الى أبعد حد في الوضعیةھذه (المتخصصین ونقص الھیاكل القاعدیة والتجھیزات 

ما فتئت التربیة البدنیة ).إزاءھار عدد من المواقف السلبیة الحط من قیمتھا وساھمت في تطوی
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والریاضیة تستعید، بصورة تدریجیة، مكانتھا الطبیعیة كمادة دراسیة كاملة غیر منقوصة ضمن 

لمساواة مع بقیة المواد الدراسیة وھكذا فمنذالمنھاج الرسمي لتقف على قدم ا

)79. ،ص2009أبو بكر بن بوزید،(:سبوذلك حالشروع في تطبیق اإلصالح تحقق ما یلي

إنشاء مجموعة متخصصة في المادة مرتبطة باللجنة الوطنیة للمنھاج قصد التكفل بجمیع -

الجوانب المتعلقة بممارستھا في المنظومة التربویة؛

إدراج ھذه المادة في التوقیت األسبوعي لجمیع المستویات واألطوار بدءا من السنة األول -

إن ممارسة التربیة البدنیة والریاضیة مادة إلزامیة لجمیع . إلى غایة السنة الثالثة ثانويابتدائي 

.التالمیذ

.ا وطرائق تدریسھا وتوقیتھا الخاصلھذه المادة برامجھ-

.لمعلمي مرحلة التعلیم االبتدائيھي من المواد المدرجة في برنامج التكوین األولى-

.م تقدیمھا من طرف أساتذة متخصصینوسط والثانوي یتأما في مرحلتي التعلیم المت-

إن اإلعفاء من ممارستھا مرھون بتقدیم شھادة طبیة یحررھا الطبیب العامل في وحدة الكشف-

.األمراض والمتابعة أو طبیب محلف

.تكون موضوعا لتقییم دوري-

ي التعلیم المتوسط دتھي مدرجة في قائمة مواد االختبارات الرسمیة في امتحان كل من شھا-

.والبكالوریا

.بصور أولویة، في أقسام االمتحانیتم تعیین أساتذة التربیة البدنیة والریاضیة،-

یتم االمتصاص التدریجي للنقص في أساتذة التربیة البدنیة والریاضیة بالتعاون بین مؤسسات -

.التكوین وبین وزارة الشبیبة والریاضة

یر ھذه المادة الدراسیة في بلغ عدد المشرفین على تأط2009–2008في العام الدراسي

والحال أن ) 2006–2005في سنة 6.107مقابل (أستاذ 8.070التعلیم المتوسط 

وفي مرحلة التعلیم الثانوي یتكفل بتدریس مادة التربیة . منصب8.628االحتیاجات تقدر بــ  

).2006- 2005في سنة 2.886مقابل ( أستاذا 4.211البدنیة والریاضیة 

ومن جھة أخرى فإن تحسین ظروف ممارسة التربیة البدنیة والریاضیة تتجسد في جملة 

مضاعفة عدد المنشآت القاعدیة الریاضیة في المؤسسات المدرسیة إلىمن الترتیبات الرامیة 

)81.80،ص2009أبو بكر بن بوزید،(وتجھیزھا بالوسائل المناسبة
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:روع التربوي في التربیة البدنیة و الریاضیة بالكفاءاتالمش. 2.1
المشروع التربوي للمؤسسة، : إذا تحدثنا عن مستویات المشروع التربوي التكوینیة فإننا نجد

). كمثال مادة التربیة البدنیة و الریاضیة(للقسم، وللمادة
http://pedagogie.ac-amiens.fr/eps/projet/def.htm )25.10.2009(.

إن اإلعداد الجید للمشروع التربوي ھو خطوة صعبة البد من أخذھا بمحمل الجد وتبعا لھذا 

:فإننا نعتقد انھ من المنطقي أن یتم إعداد وتنظیم المشروع وفقا للخطوات التالیة

:معرفة مدى تأثیر التربیة البدنیة و الریاضیة في المؤسسة. 1. 2.1

:نوذلك من خالل طرح السؤالی

ما فائدة التربیة البدنیة و الریاضیة في المؤسسة؟

ما ھي االحتیاجات الخاصة للطلبة المتعلمین؟

:ضبط مفاھیم األنشطة البدنیة و الریاضیة، البرنامج السنوي و الدوري. 2.1.2
:وھنا تبرز بعض األسس وھي

دمج المناھج المعدة لألقسام ذات المستوى الواحد.

البدنیة و الریاضیةخفض عدد األنشطة.

تمدید الدوریات.

تكرار المناھج الدوریة من سنة ألخرى.

:كمواطنةبالكفاءاتالتربیة البدنیة و الریاضیة.3.1
إن تھیئة وإعداد الفرد لیكون لھ دور فعال في المجتمع أصبح یشكل الھدف األسمى 

.للمدرسة الحالیة

ریاضیة تشغل مكانة خاصة، الن تأدیة تمارینھا یعتبر وفي ھذا السیاق فان التربیة البدنیة و ال

و الریاضة . المتنفس األمثل للتعبیر عن المواطنة داخل المجتمعات عن طریق النشاطات البدنیة

.الخ........تعد عامال أساسیا في بناء العالقات االجتماعیة وكذا فضاء للتعارف والتضامن

بدنیة و الریاضیة كمواطنة یجب أن تكون كھدف ذو ولھذا الغرض فإننا نعتقد أن التربیة ال
أولویة ألنھا تدفع المتعلمین إلظھار طاقاتھم الداخلیة و استثمارھا بطریقة حیویة عن طریق 

.ممارسة ھوایاتھم الریاضیة و البدنیة طوال حیاتھم
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ن ولھذا السبب یجب علینا أن ندرك األسباب التي تدفع بالبعض الستثمار طاقات المتعلمی
.بصورة دائمة

أما بالنسبة للراشدین نتصور أن الممارسة الریاضیة یجب أن تكون بدافع المحافظة على 
.الصحة لصلتھا الوثیقة بالمحافظة على رشاقة الجسم

بعض الدراسات أثبتت أن اإلقبال على الممارسة الریاضیة متصل بمدى االستعداد الذي یبدیھ 
خیر أن العدید من التجارب أثبتت أن تقویة اإلحساس بالكفاءة الفرد لمزاولتھا كما یضیف في األ

یعد من العوامل الرئیسة في إظھار استعدادات الفرد أثناء الممارسة الفعلیة للریاضة و الذي 
.یتأتى كنتیجة للتحكم في مختلف الوضعیات و المجھودات المحققة

:ویمكن تمثیل المداومة على الممارسة في المخطط التالي

اإلحساس بالكفاءة
االبتھاج                                               التعلم

الممارســة
. المداومة على الممارسة وتأثیرھا على الفردیوضح ): 04(شكل رقم 

عادًت مقاربات المواطنة في التربیة البدنیة و الریاضیة تركز االھتمام على تعلم أداء األدوار 
واحترام القواعد لكن المقاربة بالكفاءة أعطت نظرة أخرى حیث أننا أصبحنا نھتم بالمتعلم الذي 

اس الكفاءة حسب المخطط ھذا إذا أردنا أن من الضروري أن نجعلھ یعیش تجربة اإلحس
وھذا یتأتى من خالل القیام بتمارین ھادفة في . نجعلھم یحافظون على دینامیكیتھم طوال حیاتھم

.التربیة البدنیة و الریاضیة من اجل بلوغ مستویات الكفاءة التي تجعلھم راضین مبتھجین
20.12.2009)http://www.pagesperso-orange.fr/didier.delignieres/EPS-doc/autrement.pdf(

:الكفاءة نمط تدریسي جدید أو رؤیة مستحدثة للتربیة البدنیة و الریاضیة.4.1
محتویاتھا إلى ثالثة بعد دراسة و تحلیل المقاربة بالكفاءات استطاع العلماء تصنیف

ولكل واحد أھدافھ الخاصة بھ، أما من ).الجانب المعرفي،الحركي،االجتماعي (جوانب ھي
الجانب الدیداكتیكي اقترحت تصنیفات عامة لألھداف التربویة انطالقا من مصطلح النشاطات 

، والذي یبلور المحتوى المادي و)la trans-discipline(المدمجة وعلیھ ظھر مصطلح
الھدف التنظیمي لمراحل التفكیر بالموازاة مع المفھوم الذي یتعلق بالشخصیة العامة للمتعلم 
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تلقي (وترجم ھذا من الناحیة األدبیة وفقا ألھداف منھجیة. الذي یواجھ الحقائق االجتماعیة
.، وأخرى تصرفیھ)الخ......سیرورة الحركة، استخالص النتائج، تطبیق إجراءات

ف وجھة لھ العدید من االنتقادات من بینھا التقسیم بین األھداف مثال، وحاول لكن ھذا التصنی
بعض الكتاب صیاغة محتویات التعلم في شكل تصنیفات أطلق علیھا مناھج اإلدماج و التي 
تربط بین محتویات األنشطة و الكفاءات المستنبطة منھا، و األصح ھو تصنیف واحد ومتعدد 

، و ھو الذي یوعي المربین ومعدي )معرفي، الحركي، االجتماعيال(یوحد الجوانب الثالثة 
.المناھج المدرسیة ومعدي عملیات التقویم بضرورة التعامل مع الشخص ككتلة واحدة

في ھذه الفكرة البد من التفكیر في تقدیم مختلف األھداف التعلیمیة في التربیة البدنیة و 
مقاربات السابقة و علیھ فمصطلح الكفاءة جاء الریاضیة بصورة مغایرة لما كانت علیھ في ال

كأساس التغییر الرؤى حول التربیة البدنیة و الریاضیة ألنھا تحلل األدوار و النشاطات 
المنتظرة من المتعلمین في نھایة مرحلة التكوین خاصة

:بالكفاءاتوفق المقاربةفي التربیة البدنیةمؤشر الكفاءة و الھدف اإلجرائي.5.1
القابل للمالحظة و القیاس، أداة لتحدید مؤّشرات بیداغوجیة الكفاءات، یعتبر الّسلوكفي

فما مفھوم . المؤّشر ھنا ال یعني كلّیة مفھوم الھدف اإلجرائيالكفاءة و معاییر الّتقویم، فمفھوم
كل منھما؟ 
:Objectif opérationnelاإلجرائيالھدف. 1.5.1

بالسلوك الذي یؤدیھ المتعلم في نشاط معین وتصاغ  بعبارات واضحة ودقیقة ھي أھداف ترتبط
. مبیة التغیرات السلوكیة المقصودة،وبمعنى آخر

تلك الّصیغة اللّفظیة مشتقّة من إّنھ صیغة لغویة تتضّمن فعال سلوكیا ُصنافیا، وتكون
یمیة المقّررة باإلضافة إلى أّنھا تكون الّتعلمستوى األھداف العاّمة المعّبر عنھا في البرامج

قابلة للمالحظة و القیاس، ومتوفّرة على شرط أو شرطین واضحة في جمیع مكّوناتھا و بالّتالي
لھ، ویمكن انطالقا من ھذه المواصفات الّتحقّق من بلوغھ عند لإلنجاز وعلى محّك أو محّكین

. دراسیةالمتعلّم في نھایة حّصة
Indicateur de compétence: مؤّشر الكفاءة.2.5.1

على حدوث فعل الّتعلّم و االكتساب حسب مستوى محّدد ھو العالمة أو الّنتیجة الّدالّة
على مدى تحّقق الھدف من فعل الّتعلّم، فھو بھذا یعتبر المقیاس مسّبقا، ومن خاللھ یمكن الحكم

فاءات المكتسبة أو إبراز مقدار الّتغّیر في الّسلوك بعد تعلّمتحّكم المتعلّم في الكالّذي یترجم مدى
للھدف ھي الّتي إّن عملّیة األجرأة للكفاءة أو. ما، و یتعلّق باألفعال القابلة للمالحظة و القیاس
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الّتقویم، أو ھدف إجرائي، و الھدف تحّدد ما إذا كان الّسلوك یعّبر عن مؤّشر الكفاءة، أو معیار
وسیطیة، مرحلیة، و انتقالیة، ویصاغ بكیفیة بیداغوجیة الكفاءات یؤدي وظیفةاإلجرائي في

العناصر الفرعیة، وتفاصیل موضوع الّتعلّم، ویدخل سلوكیة، و ھو یستخدم لتعریف ومعالجة
أّما المؤّشر فھو یعّد مقیاس . ما أو تدقیق مؤّشر كفاءة معّینةضمن آفاق تنمیة قدرة أو بناء كفاءة

و یترجم مدى تحّكمھ في الكفاءة المكتسبة، أو إبراز مقدار ،من قبل المتعلّمت المؤّداةالّسلوكا
كان لإلشارة إذا. المحقّق بعد تعلّم ما، وھو مرتبط بالّتقویمألقدراتيفي مستوى الّنمّو الّتغییر

عرفة المالھدف اإلجرائي ینصّب على الّسلوكات القابلة للمالحظة، فإّن الكفاءة ترتكز على
أن یكون قادرا على "\الفعلیة و المعرفة الّسلوكیة، وعلیھ في نّص الكفاءة ال نطلب من الّتلمیذ

.القیام بفعل" إنجاز نشاط " بل نطلب منھ " \إنجاز نشاط 
http://www.dafatir.com/vb/archive/index.php/t-1480.html)17.01.2010

:خطوات منھجیة في تطبیق درس التربیة البدنیة و الریاضیة . 6.1
:كیف تتم صیاغة الھدف اإلجرائي . 1.6.1

انطالقا من األھداف التعلمیة، واعتمادا على معاییرھا المعلن عنھا في الوحدة التعلمیة 
:تتضمن) عملیة(ھا بمقاییس لتصبح أھداف إجرائیة من المنھاج، والتي یقوم األستاذ بتعزیز

 غیر قابلة للتأویل(أحادیة المعنى ) سلوكیة(أفعاال حركیة.(
قابلة للقیاس و المالحظة.

لھا وضعیات تعلم واضحة.

لھا شروط نجاح یمكن من خاللھا الحكم على االنجاز ومدى تحقیقھ.

ف اإلجرائي حتى نعطي للقارئ أو المھتم ة الھدوفیما یلي نقدم التقنیات األساسیة لصیاغ

ما قمنا بتفصیل ھدف في إذاحتى .بالمجال التدریسي باألھداف فرصة حول كیفیة صیاغة ھدفھ

إجرائيألمثلة مصاغة بشكل إعطاءناكل مستوى من المستویات بدون صعوبة، وكذالك عند 

ا الھدف  وعلى أي درة من یكون على القارئ على علم بالتقنیة التي استعملنھا في صیاغة ھذ

.التعقید أو الصعوبة

والتي تسمح لھ بتوضیح الھدف حتى یكون . یمیز أھمیة الھدف اإلجرائيإنعلى القارئ 

المعلم والمتعلم والمسؤول على درایة بما یرید أن یتحقق وبتالي فھو یعمل على توجیھ نشاطھ 

لتقییم وتقویم للتالمیذ ولعملھ بصفة عامة، التعلیمي، لیكون لھ مغزى،ویساعده على عملیة ا
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ویسمح لھ ببرمجة العمل المقبل بكل سھولة وھذا انطالقا من النقائص التي ظھرت عند التلمیذ 

.وكذلك في عدم تحقیق أو تحقق الھدف الموضوع

:ھناك عدة تقنیات أتبعت تذكر من بینھاإجرائيولصیاغة ھدف 

) :P.Pelpel(تقنیة باتریس بلبل -
:على النحو التاليإجرائيوضع باتریس بلبل عناصر خمسة أساسیة لصیانة ھدف 

.ولیس حسب المعلم) الخ ...التلمیذ، الطالب(صیاغة الھدف تكون حسب المتعلم -أ

فیجب . یكون موجھ لتنمیة قدرات التلمیذ أو التمعلم ولیس لتنمیة قدرات المعلمالھدفإنأي 

في صیاغة أنناأن توجھ العمل التعلیمي للتلمیذ وحده ولیس  لغیره، حیث كشرط أساسي 

یكون أن......)أن یكون المتعلم(أن نصوغ نحو المتعلم كالھدف اإلجرائي نبدأ بتوجیھ الھدف

أطلع الھدف محددا  بدقة غیر قابل للتأویل، حیث أنھ یعطي نفس المعنى ونفس التفسیر أن ما 

)26.ص،2009عطا هللا أحمد و آخرون،(.لمتعلم والمسئولالمعلم واعلیھ كل من

) : Delandsheer(تقنیة دوال نشھیر -
التقنیة التي استعملھا دوال نشھیر ال تختلف كثیرا عن التقنیة التي سبقتھا من حیث إن

:التقسیم للعناصر المركبة لھا وھي خمسة عناصر أوردھا فیما یلي

لوكالذي یقوم بس-أ 

السلوك نفسھ الذي ینجز- ب

نتیجة السلوك- ج 

شروط السلوك- د 

معاییر القبول-ھ

: مثــــــــــال
أن یستطیع التلمیذ تسمیة العبي فریق جبھة التحریر الوطني لكرة القدم وأھم 

.دقائق10المراجع التي تناولت الموضوع في مدة إلىانجازاتھم بالرجوع 

:فكیك ھذا المثال بتقنیة دوال نشھیر على النحو التاليتول

....أن یستطیع التلمیذالذي یقوم بسلوك           –أ 

تسمیة العبي جبھة التحریر الوطني وأھم السلوك نفسھ الذي ینجز –ب 

.....مانجازاتھ
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.تاإلنجازاتسمیة الصحیحة وأھم نتیجة السلوك–ج 

.دقائق10المراجع التي تناولت الموضوع خالل إلىالرجوع شروط –د 

عطا هللا أحمد (.دقائق10،في مدة تاإلنجازاتسمیة صحیحة، أھم معاییر القبول -ھ

)27،26.،ص2009وآخرون،

) :Majer(تقنیة ماجر –
جرائي وعند التفكیك یالحظ أن القارئ لشروط أو تقنیات صیاغة الھدف اإلأنال شك 

اعتمدھا ماجر يفي كلتا الطریقتین وعلیھ فان التقنیة التذه الشروط تتكررا من ھبعض

:ترتكز على ثالثة شروط أساسیة لصیاغة الھدف اإلجرائي نلخصھا فیما یلي

:السلوك المراد انجازه–أ 
.بمعنى تحدید السلوك والمھارة بشكل دقیق حتى ال یقبل التأویل

:سلوكالشروط التي سینجز فیھا ال–ب 
.بمعنى أنھ یجب على المعلم تحدید الشروط والظروف التي یتم فیھا اإلنجاز

:معاییر اإلنجاز ومستوى االتفاق-ھ
بمعنى أنھ یجب وضع درجة النجاح أو المحك الذي نستطیع من خاللھ قبول النتیجة 

.حیث أنھ یصاغ على شكل فعل ال یقبل التأویل

الذي یقوم بھ المتعلم قابلة للمالحظة والقیاس ومعبر ة السلوك تكون نتیجأنیجب –ج 

.دقیق ومحدد حتى نستطیع بناء المحكإجرائيعنھا في شكل 

اإلجرائي الشروط والظروف التي سوف یقوم فیھا توضح في صیاغة الھدف إنیجب –د 

.غیرھاأوزمنیة أوھذا السلوك سواء كانت مادیة 

.نا المستوى الذي نستطیع من خاللھ قبول النتیجةیحدد لیجب وضع معیار -ھ

في المجال الریاضي إجرائيوبناءا على ما ذكره باتریس بلبل یمكن صیاغة ھدف 

:على النحو التالي

دقائق ، 3الكرة الطائرة عشر مرات في مدة إرسالیكون المتعلم قادرا على إن* 
% . 70ة نجاح تنس حیث تسقط في منطقة الدفاع بنسبإرسال

: مثال توضیحي حول تقنیة ماجر



املقاربةالثالثلالفص

م مدة 50أن یكون التلمیذ قادر على السباحة نوع سباحة حرة في الرواق لمسافة 

. ثانیة بطریقة الصحیحة60

:ولتفكیك ھذا المثال حسب تقنیة ماجر نقول

......)یسبحأن(انجازه            سباحة دالسلوك المرا–1

.......الشروط التي ینجز فیھا الشروط            نوع سباحة حرة، في الرواق–2

.والمسؤولوالمتعلم.ثانیة بطریقة صحیحة60م مدة 50مسافة المعاییر     –3

)29.ص،2009وآخرون،أحمدهللاعطا(

:تالیةنكتبھ بالصورة الأنكره یمكن ذوبصورة عامة فان الھدف اإلجرائي حسب ما ورد

:وھي تكتب عادة وفق النموذج التالي: الصورة المبسطة–أ 

.محتوى السلوك أو األداء+ فعل سلوكي + أن* 
:مثـــــــــــال

ثانیة17م في وقت 100مسافة + التلمیذ + یجري + أن 
:وھي تتضمن أربعة عناصر أساسیة ھي: الصیاغة المركبة–ب 

شروط القیاس –4معیار األداء –3السلوك –2) علمالمت(القائم بالسلوك –1

:مثــــــــــال
.م6كلغ بطریقة صحیحة في مجال الرمي مسافة ال تقل عن 4أن یرمي التلمیذ جلة تزن * 

نضع تصور نأاإلجرائیة یمكن األھدافمن خالل ما تقدم من تقنیات حول صیاغة 

أساسیة إلیھا في ما سبق، وھي تلتقي عند ثالثة عناصرالمشار جامع تلتقي فیھ كل التقنیات

:ینبغي توفرھا وھي

.وجود فعل یترجم السلوك الذي سیقوم بھ المتعلم واإلنجاز المرغوب فیھ–1
.وجود شروط تبین لنا طبیعة الوسائل المسموح بھا–2
أحمد عطا هللا( .وجود معاییر تعتمد علیھا في قبول النتیجة عن عدمھا–3

)30.،ص2009وآخرون،

:صفات صیاغة الھدف اإلجرائي. 7.1
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من خالل ما تقدم یمكننا أن نضع الصفات التي تسمح لنا بصیاغة الھدف اإلجرائي 

:بشكل جید وھي

.أن نكتب الھدف بلغة سھلة بسیطة تعبر عن سلوك المتعلم ولیس المعلم–1

یمكن مشاھدتھ أو مالحظتھ وقیاسھ حیث أنھ عادة أن یكون سلوك المتعلم ظاھرا حیث –2

) .مبني للمعلوم(مضارع لیبدأ بفع

یكون معرفیا یعبر عنھ من الوقائع العلمیة أو المفاھیم أو المبادئ أو أنالمحتوى یمكن –3

القوانین،أو مھاریا یعبر عنھ بالمھارات الحركیة،أو یكون محتوى الھدف السلوكي وجدانیا 

.الخ...ات والمیولمثل االتجاھ

شروط وظروف األداء والتي یتضمن من خاللھا السلوك المالحظة لألداء المتعلم، –4

وتضم شروط استخدام األجھزة واألدوات والوسائل التي یستخدمھا المتعلم في تحقیق 

.                                            الھدف

عند المتعلم ألداء المقبول من خالل تحقیق الھدفمعاییر القبول والتي تحدد مستوى ا–5

:ویظھر ھذا في ثالثة صور أساسیة منھا

وھي تحدید الوقت الالزم لتحقیق الھدف المطلوب وقبول : معاییر تتعلق بتغیرات زمنیة–أ 

.النتیجة واألمثلة كثیرة في مجال التربیة البدنیة والریاضیة

:مثــــــــــال
ثواني من وضعیة 9م في سباق السرعة في وقت أقصاه60میذ مسافة أن یقطع التل

.الوقت

وھي تحدید المسافة الالزمة لتحقیق الھدف المطلوب والتي : معاییر تتعلق بالمسافة–ب 

.تسمح بقبول النتیجة

:مثــــــــــال
ى لوح م في القفز الطویل بطریقة صحیحة بعد االستناد عل4أن یقفز التلمیذ مسافة 

.وبدون ارتكاب خطأاالرتقاء

وھذه المعاییر تحدد لنا نسبة قبول كأقصى حد أو : معاییر تتعلق بحد نسبة القبول–ج 

.أدنى حد

:مثــــــــــال



املقاربةالثالثلالفص

كرة في لعبة كرة السلة من مختلف 15كرات من أصل 10أن یستطیع الطالب تسجیل 

.ثانیة20الزوایا في وقت ال یتعدى 

ما تقدم یمكن ان نبسط للقارئ الكیفیة التي یتبعھا في صیاغة الھدف اإلجرائي من خالل 

:على النحو التالي

:اإلنجاز الذي یقوم بھ المتعلم–1

.ھل حددت فعال سلوكیا یمكن قیاسھ ؟   فعل-

.ما ھو اإلنتاج الذي یرتبط بھذا الفعل ؟   محتوى الفعل-

: الشروط التي یتم فیھا اإلنجاز–2

" كرة الید –كرة السلة –ملعب كرة القدم " الموضع –......... مستعینا بـ–..... بمفرده-

)31.30.ص،2009،عطا هللا أحمد وآخرون( ....دون أن یستعین–...... جماعیا–

:في حصة التربیة البدنیة وفق بیداغوجیة الكفاءاتكیف یتم انجاز وضعیات تعلم.8.1
ما تحققھ من الھدف اإلجرائي ویخضع ھذا االختیار التعلم تبعا لمدى تختار وضعیات

:لترتیبات
من الناحیة المنھجیة:

الخ...الملعب، ساحة، (إتاحة الفرصة لكل المتعلمین و استثمار كل الفضاء المتوفر.(

اإلشكالیة ذات الداللة والمعنى مع إعطائھا صبغة التشویقالمواقفالتنوع والتفھرس في.

خالل أن كل نشاط ذو شدة عالیة الجھد یلیھ نشاط ذو شدة اقلنالمبذولة مالجھود رتیبت.

تتسم الوضعیة التعلمیة بـ : من الناحیة التعلماتیة الدیداكتیكیة:

تبدأ الحصة بتمارینات العاب اقل جھد، بأخف تركیز وبأسھل تركیب، وھنا : التدرج

تكییفھ حسب المستوى، الجنس، الوقت و المساحة تملي علینا المعالجة التعلماتیة للنشاط 

.المطلوبة إلجرائھ

التنسیق بین التمرینات وفترات الراحة بینھایجب: الدیمومة.

تناسب الشداة مع قدرات المتعلمین:التقدیر.

إن تدریب الصفات البدنیة خالل الحصة یجب أن یكون ممنھجا على حسب :التعاقب

)،بتصرف2006،اللجنة الوطنیة للمناھج(.أولویة كل صفة في التدریب

:في التربیة البدنیة وفق بیدغوجیة الكفاءاتنشاط التعلم عن طریق حل المشكالت.9.1
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ھي سؤال محیر أو موقف مربك یجابھ الشخص، بحث ال یستطیع اإلجابة : المشكلة- 

. ات جاھزةعن السؤال أو التصرف في موقف عن طریق ما لدیھ من معلومات أو مھار

فالمشكلة توجد عندما یواجھ الشخص بسؤال لم یوجھھ من قبل،أو عندما یجابھ بموقف غیر 

جاھزة للرد علیھ وأسالیبطرائق أومھارات أوعادي لم یتعود مجابھتھ،  لیس لدیھ معلومات 

یضع كل معلوماتھ ومھاراتھ السابقة أنالتصرف فیھ بطریقة صحیحة، ویجب علیھ عندئذ أو

أوعن السؤال اإلجابةقالب جدید لم یكن موجود من قبل، وعن طریق ذلك قد یستطیع في 

ل الوصول جاكتساب معارف ومھارات جدیدة من أاألمرالتصرف في الموقف، وقد یتطلب 

.التصرف السدید في الموقف الجدید المربكاإلجابة الصحیحة، أوإلى

:توفرت الشروط التالیةإذاو موقف مشكل وعلى ھذا فان الشخص یكون مواجھا بسؤال محیر أ

.  أن یكون لدى الشخص ھدف واضح یعیھ ویرغب في تحقیقھ–1

وأن تكون أنماط السلوك واالستجابات ت في طریقة تحقیق الھدف،أن توجد عوائق وعقبا–2

.االعتیادیة والمھارات الجاھزة غیر كافیة لتخطي ھذه العوائق والتخلص من العقبات

تنظیم بإعادةیفكر الشخص في الموقف في السؤال بترو وتأن، وأن یستعین في ذلك أن–3

دقة أكثرفھم إلىمعارف ومھارات جدیدة، حتى یصل بإضافةمعارفھ ومھارتھ السابقة، أو 

.للسؤال أو الموقف

أن یضع الشخص مجموعة من الحلول أو الفرضیات المناسبة للموقف أو المشكلة ثم یقوم –4

.تبارھا لمعرفة مدى مناسبتھا للمشكلةباخ

تعتبر عملیة حل المشكالت من أعقد النشاطات اإلنسانیة، : عة عملیة حل المشكلةیطب

فھي عملیة نشاط عقلي عال، ألنھا تحتوي على عملیات عقلیة كثیرة ومعقدة، مثل التذكر والفھم 

لیات العقلیة والمھاریة ر ذلك من العمستبصار والتجرید وغیوالتطبیق والتحلیل والتركیب واال

أن ھناك خمسة أطوار إلتمام ) John dewey(ویرى جون دیوي . واالنفعالیة المتداخلة

: عملیة حل المشكالت التي تعتمد على الطریقة العلمیة وھي كما یلي

.تحدید المشكلة–أ 

، عن طریق تحدید والظروف المحیطة بالمشكلة–الت والشروط االتعرف على الح–ب 

فھم إلىالمتأثرة بھا، وجمع كل المعلومات المتصلة بھا، مما یؤدي –العوامل المؤثرة فیھا و 

.المشكلة وتحدیدھا بصورة أكثر دقة
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. شكلةموضع فرضیات للحلول الممكنة لھذه ال–ج 

أساس وعلى . دراسة كل فرضیة من ھذه الفرضیات على أساس القیمة المحتملة لكل منھا–د 

.التنبؤ بالنتائج المحتملة

ماذا یمكن أن یحدث لو فعلنا : اختبار صحة كل فرضیة أو حل، على أساس السؤال اآلتي-ھ

؟               كذا أو كذا

.لإلجابة عن ھذا السؤالتنتج الحل األمثلالتية یضالفراختیارثم

:غة مشكلمثال لصیا
.ي في كرة الید في شكل صورةتنظیم دفاع: دعامة بصریة* 

؟اإلستراتیجیةھل یتفقون كل المتعلمین على نفس : تحلیل الوثیقة جماعیا: نشاط-

الخطة الدفاعیة : مواجھة األجوبة المقدمة من قبل المتعلمین لتعریف الجوانب النوعیة للخطة-

نظمة على استخراج یساعد األستاذ بمناقشة م.أمتار ھي09بمدافعین متقدمین على مستوى 

الفوز، إلىما كانت ھذه الخطة ضروریة بالنسبة إذا: مشكل انطالقا من التناقض اآلتي

السیطرة والحفاظ على النتیجة فكیف نفسر أن الخطة، تسمح وحدھا بتحقیق الفوز؟

:احتمالینإیجادیمكن :صیاغة فرضیات-
.وریة بالنسبة للتحقیق الفوزیمكن االفتراض بأن الخطط الدفاعیة األخرى غیر ضر* 

یمكن التصور بأن الفوز یتطلب استعمال بعض األسالیب الموجودة في كرة الید والتي ھي * 

وبعد دراسة الفرضیات عن طریق التحلیل واالختبار یتوصل .ضروریة لتحقیق الفوز

ة خطط بعد عدإلىالفوز یحتاج أنواقعیة وھي األكثرالتأكد من صحة الفرضیة إلىالمتعلمون 

ما أن یحددوا قائمة لعناصر یحتمل وجودھا في الخطط الدفاعیة الموجودة، والتي تغطي 

)83،82. ص2009،عطا هللا أحمد وآخرون.( حاجیات الفوز

:الكفاءات المستھدفة في الطورین المتوسط و الثانوي. 10.1
لمناھج التدریسیة طورین مقتبسة من امن الوھنا نورد تسلسل الكفاءات المستھدفة لكال

.)،بتصرف2006،اللجنة الوطنیة للمناھج(.جمیعھا

:الكفاءات المستھدفة في الطور المتوسط.1.10.1



املقاربةالثالثلالفص

اكتساب المعارف وتبیین السلوكات وھي ) خاصة بالمرحلة المتوسطة(:الكفاءة النھائیة*

والتكیف التي تؤھل التلمیذ للحفاظ على صحتھ ونموه وقدرة االتصال والتواصل والتضامن

.مع جمیع الوضعیات المتاحة في میدان الممارسة

:الكفاءات الختامیة-

المخاطبة مع تقلد إنتاج حركیة منسقة وفعالة وقدرة:للسنة األولى متوسطالختامیةالكفاءة-

.أدوار إیجابیة ضمن فوج العمل

لتعارف ضمن تنسیق حركات مركبة في إطار ا:للسنة الثانیة متوسط الختامیةالكفاءة-

.الفوج وتغییر السلوكات عند الضرورة

الحركیة حسب متقیدات الوضعیة اإلجاباتتكییف : للسنة الثالثة متوسط الختامیةالكفاءة-

.والتخطیط لمواجھة المواقف بوسائل وأسالیب منھجیة

ي تصور سلوكات حركیة جیدة بتبني مسعى علم: للسنة الرابعة متوسط الختامیةالكفاءة-

.في إنجاز المشاریع

:الثانويالكفاءات المستھدفة في الطور .2.10.1
تنسیق العملیات الحركیة وضبط التصرفات الذاتیة في مختلف الوضعیات، :الكفاءة النھائیة*

.التنظیم والتنفیذ والروح الریاضیةتحترم فیھا مبادئ 

تلف العملیات الفردیة والجماعیة تنسیق وتكییف مخ: للسنة األولى ثانوي الختامیةالكفاءة-

.حسب إیقاع معین،مسافة معینة،شدة معینة

الحركیة حسب صیغة االستجاباتتكییف وترشید : للسنة الثانیة ثانوي الختامیةالكفاءة-

.وشكل المواجھة في وضعیات متعلقة بالمسافة،بالشدة بالمدة،بالفضاء

تجابات السلوكیة من تنویع ن یتمكن المتعلم من االسأ: للسنة الثالثة ثانوي الختامیةالكفاءة-

.شدة الحركة قصد تحسین نتیجة أو منتوج ریاضي ذو صبغة جمالیةأشكال و
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: خالصــة
إن بیداغوجیة المقاربة بالكفاءات التي من مبادئھا أنھا تعتبر المدرسة امتدادا للمجتمع و ال 

ال و بذلك تستعمل التربیة عنصرا فعاال في اكتساب یلیق الفصل بینھما في حال من األحو

.المعارف المختلفة

التعلم من حیث تحقیق أھداف مصاغة على اربة إذا ھو توحید رؤیة التعلیم و فمسعى ھذه المق

شكل كفاءات قوامھا المحتویات، وتستلزم تحدید الموارد المعرفیة و المھاریة و السلوكیة 

لب في نھایة مرحلة تعلم ما و ذلك كلھ من اجل الرقي بالفرد لتحقیق الملمح المنتظر للطا

. المواطن وبدوره في میادین حیاتیة شتى



:الباب الثاني
الجانب 
التطبیقي
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:تمھیــد
إن الھدف األساسي للدراسة المیدانیة ھو الوقوف على طبیعة تصور أساتذة التربیة 

البدنیة و الریاضیة في الطورین المتوسط و الثانوي، وذلك من خالل التجربة التي خاضوھا 

ومة التربویة في الجزائر، مع أثناء تدریسھم للمادة في ظل التغییرات التي طرأت على المنظ

إدراج بیداغوجیة المقاربة بالكفاءات، وھذا لمعرفة مدى تقارب تصوراتھم أو تباعدھا، وكذا 

.التأكد من صحة الفرضیات بعد فرز وتحلیل النتائج

:وألجل ذلك كلھ فان اإلجراءات المیدانیة للدراسة تمت وفق الخطوات التالیة

:ةالمنھج المستخدم في الدراس.1
المنھج المتبع في البحث العلمي یعني إتباع مجموعة من القواعد و األسس التي یتم 

".وھو الطریقة التي یتبعھا الباحث لدراسة المشكلة واكتشاف الحقیقة"وضعھا إلى الحقیقة 

). 89.، ص1995عمار بوحوش، (

م إتباع منھج البحث یختلف باختالف المواضیع المدروسة، لتحقیق أھداف الدراسة ت

المنھج الوصفي الذي یعتمد على جمع الحقائق و تحلیلھا وتفسیرھا الستخالص دالالتھا 

انطالقا من تحدید مشكلة البحث ووضع الفروض ثم اختیار عینة البحث، وأسالیب جمع 

المعلومات و البیانات و إعدادھا ووضع قواعد لتصنیفھا ثم تحلیلھا وتفسیرھا في عبارات 

).44، ص2002حمود عبد الحلیم منسي، سھیر كامل احمد، م.(واضحة محددة
إلى ثالث أنماط "فان دالین" متعددة وقد أشاروتتخذ البحوث الوصفیة أنماطا وأشكاال

والدراسات - )البحوث االرتباطیة(دراسة العالقات-الدراسات المسحیة:رئیسیة وھي

.)125.،ص2007شحام عبد الحمید،.( النمائیة

:ســةمجاالت الدرا.2
" تالف مجتمع الدراسة من  أساتذة التربیة البدنیة و الریاضیة للطورین :المجال البشري. 

68أستاذ في الطور المتوسط ، 204(في والیة بسكرة، والبالغ عددھم " المتوسط و الثانوي

.2009/2010، للعام الدراسي )أستاذ272(أي مجموع ) أستاذ في الطور الثانوي

من ) ٪29.41(أي نسبة ) أستاذ في الطور المتوسط60(فراد العینة المختارینبلغ عدد أوقد ,

.أستاذ204المجتمع الكلي الذي یساوي
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من المجتمع الكلي  الذي یساوي ) ٪47.05( بنسبةالثانوي،أستاذ في الطور32ضف إلى ذالك 

.أستاذ68

و ) ٪33.82(أي ما نسبتھ )272(من )أستاذ92(المأخوذة من الطورینالعینةمجموعوبلغ 

:المجتمع الكليإلىالشكلین التالیین یوضحان عدد العینة المدروسة بالنظر 

الثانوي.أ-2/المتوسط. أ- 1.           ساتذةمجتمع األمن ةاألساتذة المختارعینة:(4)شـكل رقم 

.لمجتمع الكليرسم بیاني یوضح العینة الكلیة وا:)5(شـكل رقم 

و) (أو العمدیة العینةوتدخل عینة الدراسة في إطار 

ب

.)148.،ص1999"(األصلي سلیماعالمجتمتمثل لمجتمع معین أنھا 

.متغیرینة مقصودة من حیث ع
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.وذالك بغیة إجراء المقارنة.المتوسط أو الثانوي:الطور المدرس فیھ -

.بین األساتذةانتشاراوھي الفئة األكثر )سنة35و 25.بین(أن یكون ارتأیناالذي : نـالس-

نس األنثوي وذالك لقلة الجوكانت العینة مقصودة من حیث متغیر الجنس: ) ذكـر( : س ـالجن-

.في تدریس مادة التربیة البدنیة 

:)(ـ-
.)10و ( 

..لفیة الثالثةفي تطبیق اإلصالحات مطلع األالبداكانت األقرب من حیث 

:خصائص أفراد العینة

: المجال الزماني. 2.2
و ماي مارستمت اإلجراءات المیدانیة على طول الفترة الزمنیة المحصورة بین شھر 

تمت خطوات إعداد مارس فخالل شھر أشھر03؛ أي خالل مدة زمنیة قدرھا 2010

محكمین و بعدھا  ضبط استمارة االستبیان وعرضھا على المشرف و مجموعة أساتذة 

االستمارة النھائیة، ثم إجراء التطبیق المیداني وجمع البیانات وتفریغھا وتحلیلھا الستخالص 

إلى غایة أفریلا من خالل الفترة الممتدة من األسبوع الثاني من شھر ئج و مناقشتھا، وھذالنتا

.الثاني لشھر ماياألسبوعبدایة 

:المجال المكاني. 3.2
في الطورین راء الدراسة المیدانیة على أساتذة التربیة البدنیة و الریاضیةلقد تم إج

.والیة بسكرةفي "  المتوسط والثانوي"

:أدوات الدراســة.3
من اجل اختبار الفرضیات المقترحة لبحثنا ھذا و الوقوف على مدى تحققھا، و انطالقا من 

عبارة عن مجموعة من األسئلة :" ھاستبیان الذي یعرف على انوھيأداةأھدافھ تم إعداد

محمد عبد الفتاح الصیرفي، (".المصممة لجمع البیانات الالزمة عن المشكلة تحت الدراسة

والذي ،"المتوسط و الثانوي" ھذا االستبیان وجھ ألساتذة الطورین و. )115، ص2001



الفصل ال

ربعة احتوى على أربعة محاور حیث خصص كل محور لدراسة فرضیة من فروض بحثنا األ

مر بعدة مراحلبحیث

:ولقد مر إعدادھا بالخطوات التالیة

والبحوث التي تناولت االستبیاناتعلى بعض باإلطالعتم القیام :المسح التوثیقي-1.3

.ومكونات أداة الدراسةأبعادحول المقاربة بالكفاءات ھذا ما سمح بتكوین فكرة أولیة

مع مجموعة من أساتذة التربیة البدنیة موجھا أجرى الطالب مقابالت : المقابالت-2.3

استطالعي ویتكون من مجموعة استبیانلمفتوحة تضمنھا إلیھم مجموعة من األسئلة ا

من أراء األساتذة لتحدید جوانب بناء األداة االستفادةقصد تتعلق بالدراسةالمباشرةسئلةاأل

لة لجمع البیانات على للتعرف وتدخل ضمن أنواع المقاب.استنادا لفرضیات البحث ومشكلتھ

إخالص عبد (على جمیع العوامل والمؤثرات المرتبطة بمشكلة البحث

.02.أنظر الملحق)156،ص2000الحفیظ،

األساتذة والمعلومات المستقاة من استجاباتعلى ضوء : الصورة األولیة لألداة-3.3

صورة أولیة ألداة التراث النظري والبحوث التي عالجت الموضوع تم التوصل إلى وضع

.الدراسة

:من إعداد الصورة األولیة لألداة قام الطالب بـاالنتھاءبعد :الدراسة االستطالعیة-4.3

عرض األداة على المشرف وثالثة أساتذة في تخصص التربیة البدنیة و خمسة أساتذة من 

.قسم علم النفس وعلوم التربیة

:وقد أسفرت ھذه الخطوة عما یلي 

.التعدیل في صیاغة بعض العبارات لتتالءم مع الموضوع أكثر- 

سبعة بنود جدیدة تم حذف خمسة عبارات من الصورة األولیة كما تم إضافة - 

.من المحكمینباقتراح

:الخصائص السیكومتریة ألداة الدراسة -5.3
عینة قوامھا تم تطبیقھما على للتأكد من توفر األداتین على الخصائص السیكومتریة 

استجاباتھمومن خالل استطالعیةأستاذا للتربیة البدنیة والریاضیة كدراسة ) 20(عشرون 

:تم حساب 
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الداخلي على االتساقوھو شرط أساسي ألي أداة وقد تم حساب معامل ثبات : الثبات

یر ألن تقدطریقة التجزئة النصفیةباستعمالوقمنا في ھذه الدراسة االستطالعیةالعینة 

مرة واحدة،مما یوفر الكثیر من الوقت االختبارالثبات فیھا یتم من خالل تطبیق 

.والجھد،التكلفة

إلى قسمین بعد تطبیقھاالختبارفي ھذه الطریقة یتم تصنیف فقرات :التجزئة النصفیة

ذات األرقام الفردیة،ویضم القسم الثاني الفقرات البنودمتساویین،یضم القسم األول منھا 

االختیارفرعیان من اختیارانت األرقام الزوجیة،وینظر إلى ھذین القسمین على أنھا ذا

.بین الدرجات المتحققة علیھااالرتباطالكلي،لذالك یحسب معامل 

ككل مناالختبارتقدیر لثبات یمكن الحصول على،سبیرمان براونمعادلةوباستخدام 

داة ، أي االرتباط بین نصفي األواالرتباطمدى التماسكالتي تبین.بین نصفیھاالرتباط

االرتباطمعامل باستخداموالبنود الفردیة ، بین درجات اإلجابات عن البنود الزوجیة 
RAA.سبیرمانومن ثم تطبیق معادلة بیرسـون

والذي بیرسـوناالرتباطمعامل نصفي االختبار بواسطةحساب معامل االرتباط بین: أوال
:معادلتھ كتالي

)X(ذات األرقام الفردیةالبنودمجموع تكرارات -

)Y(ذات األرقام الفردیةالبنودمجموع تكرارات-

)160.،ص2000،سامي ملحم( )N(حــجـم العـینـة- 

:قانون معادلة سبیرمان براون

RAA ═ ( I*RP _) .معادلة سبیرمان . RAA



الفصل ال

1+(I-1)*RP . بیرسوناالرتباطمعامل  .RP

.I 2=وھي االستبیانالتي قسم إلیھا األجزاءعدد

أستاذ وبعد  20بعد تطبیق االستبیان على عینة استطالعیة تتألف من :حساب ثبات االستبیان

.ارة إلى نصفین أسئلة فردیة وأسئلة زوجیة وبعد تفریغ التكرارات تجزيء االستم

.00= و ال . 01=نعم :  تم منح درجات للبدائل نعم و ال 

االختیار . 01. االختیار األول02:  وفي حالة األسئلة ذات االختیارات الثالثیة تم منح درجة

.االختیار الثالث00الثاني و   

.في الدرجات التي منحت لھا (*) بجمع عدد اإلجابات مضروبةوتم حساب التكرارات

)x(رمزھا ...... -5- 3- 1: األسئلة الفردیة-

)y(رمزھا....... -6-4-2: األسئلة الزوجیة-

:وكانت النتائج كما ھي مبینة في الجدول

x∑²x∑y∑²y∑² )x(∑²)y(∑y*x∑

2533825213292564009453693043

20= حجم العينة  Nحيث  

:وعلى ضوء هذه النتائج تم تطبيق القـانون األتي إليجاد االرتباط بين طرفي االستبيان

=:ومنه   RP0.54  إليجاد الثبات نجدوبتطبيق معادلة سبيرمان براون:

RAA ═ ( I*RP _) .معادلة سبیرمان . RAA

1+(I-1)*RP 0.54 = بیرسوناالرتباطمعامل  .RP

.I 2=وھي االستبیانالتي قسم إلیھا األجزاءعدد



الفصل ال

 االستبیان یتمتع بثبات مقبول إحصائیاأي أن .)0,70(:یساوي االستبیانثبات.

والخصائص التي یجب أن تتمیز بھا األدوات یعتبر الصدق من أھم الصفات:الصدق 

المستخدمة في البحث ، فباإلضافة إلى صدق المحكمین المشار إلیھ سابقا تم حساب الصدق 

√ر.   والذي یساوي الجذر التربیعي لمعامل الثباتلالستبیانالذاتي 

وي تیحاالستبیانمما یعني أن) 0,83═√0,70(:یساوي لالستبیانالصدق الذاتي

.الصدق الذاتيعلى 
:وصف الصورة النھائیة ألداة الدراسة -6.3

:فكانت كما یليوفقا للخطوات السابقة الذكر تكونت الصورة النھائیة ألداة الدراسة

ذات البنود تكون من مجموعة ،فاءاتالمقاربة بالكبمنھج و المتعلق المحور األول.1

).9- 8- 7- 6-5- 4-3-2-1(األرقام 

تكون من مجموعة بنقص الوسائل التربویة في المؤسسات و المتعلق المحور الثاني.2

).- 17- 16-15-14-13- 12- 11- 10(ذات األرقام البنود

تكون من كفاءات،وفق المقاربة بالبالعملیة التقویمیة،والمتعلق المحور الثالث.3

). 25- 24- 23-22- 21-20-19- 18(ذات األرقام البنودمجموعة 

تكون من مجموعة ،المقاربة بالكفاءاتبتكوین األساتذة وفق و المتعلق المحور الرابع

.)35-34- 33- 32-31-30-29- 28- 27- 26(ذات األرقام البنود

:الطریقة اإلحصائیة المستعملة
حساب الصدق والثبات ألداة المستخدمة في ألسالیب اإلحصائیة في بعض ااستخدامتم 

:البحث،وھذه األسالیب ھي

.بیرسونـاالرتباط لمعامل * 

)310،ص2000إخالص محمد عبد الحفیظ وآخرون،(

0.70= االستبيان  ثبات  أن  نجد  



الفصل ال

).142،ص2002آخرون،مروان أبو حویج و.(معادلة التصحیح لسبیرمان براون* 

في ) االستبیان(انات المجمعة بواسطة األداة المستعملة بعد مرحلة التطبیق ثم تفریغ البیو

الجداول بغرض تحلیلھا ومعالجتھا إحصائیا عن طریق مجموعة من العملیات وذلك إلیجاد 

:التحلیالت اإلحصائیة التالیة

جابات مفردات العینة، وأیضا رات والنسب المئویة لوصف مختلف إالتكرا

جابات الفروق الموجودة بین مختلف اإلم لوصف البیانات وإعطاء فكرة عن حج

.عن األسئلة لدى أساتذة الطورین المتوسط و الثانوي

الذي یعتبر من أكثر االختبارات الالمعلمیة أھمیة ألنھ ) ²كا( استعمال اختبار

قیاس الفروق بین لھذاحثنابیستخدم ألغراض عدیدة، ویعتبر ھو األنسب ل

ألنھ یعتمد في جمع المعلومات على.انوياألساتذة في الطورین المتوسط و الث

.تالتكرارات وال یعتمد على الدرجا

: وفق الخطوات التالیة2ویحسب معامل كا

.و التكرارات المتوقعة) الواقعیة (شاھدةتحسب التكرارات الم)1

).المشاھدة و المتوقعةالواقعیة–انطالقا من التكرارات السابقة (المحسوبة 2إیجاد كا)2

2:المعادلة التالیةباستخدام 
) التكرارات المتوقعة –مشاھدةالتكرارات ال(مج

ــــــــــــــــــــــــــــ=2كا
التكرارات المتوقعة 

2:                       و باختصار
Э ) تت -مت(

= 2كا
تت 

:                                          بحیث
э : المجموع

.المشاھد. التكرار الواقعي: ت و

.التكرار المتوقع: ت م

:إیجاد درجة الحریة و ذلك بالشكل الموالي)3
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).   1-عدد األعمدة )(1-عدد الصفوف =(درجة الحریة 
)0.05(و ذلك عند مستوى الداللةةیالجدول2كامة المحتویة بقی2مقارنة قیمة كا)4

).233.،ص 1999مصطفى بوزازة،(.تحلیل النتیجة المحصل علیھا



خامسالفصـل ال

عرض و تحلیل النتائج

تمھیــد
عرض و تحلیل نتائج الفرضیة األولى.1
عرض و تحلیل نتائج الفرضیة الثانیة.2
عرض و تحلیل نتائج الفرضیة الثالثة.3
الفرضیة الرابعةعرض و تحلیل نتائج .4



النتاجئوحتلیل عــرض امساخلالفصل 

:تمھیــــد
یھدف الباحث في ھذا الفصل إلى عرض النتائج كما أفرزتھا المعالجات اإلحصائیة 

للبیانات المحصل علیھا بعد تطبیق أداة الدراسة على العینة المدروسة، ثم تحلیل ھذه النتائج 

ر للتحقق من صحة الفرضیات المصاغة، حیث یتم تخصیص محورا لكل فرضیة في إطا

عرض ھیكلي یتمثل في كتابة نص الفرضیة یلیھ مباشرة جدول أو جداول الخاصة بھا مع 

.التحلیل اعتبارا من أن كل فرضیة تمثل جانبا من جوانب اإلشكالیة

: عرض نتائج الفرضیة األولى. 1

التوجد فروق دالة إحصائیا في صعوبة تطبیق محتوى منھج المقاربة بالكفاءات :الفرضیة
.اتذة الطور المتوسط والثانويیبن أس

).09- 08–07–06–05–04–03–01( ذات األرقام البنودویشتمل على 

مناقشة وتفسیروضعت بغرض استعمالھا في ) 07(رقم بندالفرعیة للالعبارة: مالحظـــة

.النتائج

؟)التدریس بالكفاءات(ھل یتوفر لدیك المنھاج الجدید:األولبندال
06قمجدول ر

ولدى )%93.33(نالحظ أن أغلب اإلجابات كانت بنعم حیث بلغت النسبة ألساتذة المتوسط

من األساتذة في الطور المتوسط )%15.62(و ) %06.66(مقابل )%84.37(الثانوي

مما یدل على أن أغلب األساتذة لدیھم المنھاج الجدید .ال: بـاوالثانوي على التوالي أجابو

.لبیداغوجیة الكفاءات

كیف ترى المفاھیم والمصطلحات الواردة في المنھاج الجدید؟:الثانيبندال

ة المئویة النسبالتكرارات
%ث %م أساتذة الثانوي  أساتذة المتوسط

562793.3384.37نعم

040506.6615.62ال

6032100100المجموع
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07جدول رقم

من خالل الجدول 

لحات الواردة في على أن المفاھیم والمصطتتركزنالحظ ألن أغلب اإلجابات 07رقم

ألساتذة الثانوي والمتوسط على ) %46.66(و) %50(بنسبالمناھج الجدیدة غیر مفھومة 

للثانوي )%37.50(التوالي ثم تلیھا في المركز الثاني الفئة التي ترى بأنھا مفھومة بنسبة

،أما النسبة المتبقیة فتوزعت بین ما مفھومةترى بأنھا إلى حد)%28.33(ترىوالمتوسط

.ھومة بالنسبة ألساتذة المتوسط وإلى حد ما مفھومة ألساتذة الثانويمف

ھل ترى بأن صیاغة الكفاءات الواردة في المنھاج تعیق تطبیق ھذه المقاربة :لثالثابندال

میدانیا؟
08جدول رقم

ألساتذة )%83.33(أن أغلب اإلجابات كانت نعم بنسبة08رقمیتضح من خالل الجدول

من األساتذة في )%37.50(و ) %16.66(مقابل .ألساتذة الثانوي)%62.50(المتوسط و

ة المئویة النسبالتكرارات

الثانوي  تذةأساالمتوسطأساتذة
%ث %م 

281646.6650.00غیر مفهومة

170428.3312.50إلى حد ما مفهومة

151225.0037.50مفهومة

6032100100المجموع

ة المئویة النسبالتكرارات
%ث %م أساتذة الثانوي  أساتذة المتوسط

502083.3362.50نعم

101216.6637.50ال

6032100100المجموع
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،ومن خالل ھذه النسب نستنتج أن ال : بـاالطور المتوسط والثانوي على التوالي أجابو

صیاغة الكفاءات الواردة في المناھج الجدیدة تعیق من تطبیق ھذه األخیرة میدانیا وھذا لدى 

.أساتذة الطورین بنسب متفاوتة

ھل ترى بأن صیاغة المؤشرات التعلمیة الواردة في منھاج الكفاءات تعیق :بعارالبندال

تطبیق ھذه المقاربة میدانیا؟

09جدول رقم-

أن أغلب اإلجابات كانت نعم ألساتذة المتوسط حیث 09یتضح من خالل الجدول رقم

ن صیاغة المؤشرات التعلمیة الواردة في منھاج الكفاءات تعیق تطبیق منھم أ)%66.66(یرى

ثانويالمن أساتذة)%56.25(بالمقابل یرى.یرون العكس) %33.33(بینما ھذه المقاربة میدانیا

أجابوا بـ ال)%43.65(و.ھذه المقاربة میدانیاأن ھذه الصیاغة التعیق أبدا تطبیق 

صیاغة األساتذة في ما یخص أراءھنالك اختالف في ھذا الجدول أن لونستنتج من خال

.میدانیابالكفاءاتالتي تعیق تطبیق ھذه المقاربةالمؤشرات التعلمیة

ھل محتوى المنھاج الحالي ال یتوافق مع مستوى التالمیذ فعال في ھذه المرحلة الخامسبندال
؟          من التعلم

10جدول رقم-

ة المئویة النسبالتكرارات
%ث %م أساتذة الثانوي  أساتذة المتوسط

401466.6643.65نعم

201833.3356.25ال

6032100100المجموع

ئویة ة المالنسبالتكرارات
%ث %م أساتذة الثانوي  أساتذة المتوسط

422470.0075.00نعم



النتاجئوحتلیل عــرض امساخلالفصل 

ألساتذة المتوسط )%70(أن أغلب اإلجابات كانت نعم بنسبة10یتضح من خالل الجدول رقم

اتذة في الطور المتوسط والثانوي من األس)%25(و ) %30(مقابل .ألساتذة الثانوي)%75(و

محتوى المنھاج الحالي ال یتوافق أن ال ،ومن خالل ھذه النسب نستنتج : بـاعلى التوالي أجابو

.أساتذة المادةأراءحسب مع مستوى التالمیذ فعال في ھذه المرحلة من التعلم

قاربة تطبیق محتوى منھاج التدریس وفق المیصعب حسب رأیك، ھل :السادسالبند

بالكفاءات فعال میدانیا ؟  
11جدول رقم-

ألساتذة )%60(ةأن أغلب اإلجابات كانت نعم بنسب11یتضح من خالل الجدول رقم

من األساتذة في الطور المتوسط )%25(و ) %40(مقابل .ألساتذة الثانوي)%75(المتوسط و

یصعب تطبیق ھأنال ،ومن خالل ھذه النسب نستنتج : بـاوالثانوي على التوالي أجابو

،وأرجع األساتذة في إجاباتھم محتوى منھاج التدریس وفق المقاربة بالكفاءات فعال میدانیا

. الصعوبة إلى عدة أسباب سنعددھا الحقاھذه

المسطرة والمنبثقة من ھذا ةتحقیق الكفاءات التعلمیصعب الوصول إلىھل ی:سابعالبندال
المنھاج؟

180830.0025.00ال

6032100100المجموع

ة المئویة النسبالتكرارات
%ث %م أساتذة الثانوي  أساتذة المتوسط

362460.0075.00نعم

240840.0025.00ال

6032100100المجموع
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12جدول رقم

رقممن خالل الجدول 

ةیصعب الوصول إلى تحقیق الكفاءات التعلمیھنالحظ ألن أغلب اإلجابات تتركز على أن12

تلیھا .ألساتذة الثانوي والمتوسط على التوالي)%66.66(و)%78.12(بنسبأحیانا المسطرة 

ةتحقیق الكفاءات التعلمییصعب الوصول إلىال من أساتذة المتوسط أبدا)%21.66(نسبة

الوصول علیھا بینما الفئة التي دائما ما یصعب .أساتذة الثانويمن )%09.37(مقابل المسطرة

ونستنتج من كل ھذا .في الثانوي)%12.50(في المتوسط و)%11.66(فبلغتتحقیق الكفاءاتإلى

تحقیق الوصول إلىیجدون صعوبات أو یفشلون في أحیانا مافي الطورین اتذة أن أغلب األس

.وفق بیداغوجیة الكفاءاتالمسطرةةالكفاءات التعلمی

الدراسي الوارد في المنھاج؟ھل تلتزم في عملك بمحتوى المقرر :الثامنبندال

13جدول رقم

یتضح من خالل 

ألساتذة المتوسط )%60(بنسبةالبـ أن أغلب اإلجابات كانت 13الجدول رقم

ة المئویة النسبالتكرارات

%ث %م الثانوي  تذةأساالمتوسطأساتذة

070411.6612.50دائما

402566.6678.12أحیانا

130321.6609.37أبدا

6032100100المجموع

ة المئویة النسبالتكرارات
%ث %مأساتذة الثانوي  أساتذة المتوسط

241040.0031.25نعم

362260.0068.75ال

6032100100المجموع
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من األساتذة في الطور المتوسط )%31.25(و ) %40(مقابل .ألساتذة الثانوي)%68.75(و

وفي األساتذةأغلب أنومن خالل ھذه النسب نستنتج ،نعـم: بـاانوي على التوالي أجابووالث

القائم على بمحتوى المقرر الدراسي الوارد في المنھاجون في عملھملتزمیالالطورین 

.بیداغوجیة المقاربة بالكفاءات

من تطبیقھالبدنیة یعیقلكفاءات في التربیة ج اـل صعوبة محتوى منھحسب رأیك ھ:التاسعبندال

14الجدول رقم؟طرف األستاذ میدانیا

ألساتذة المتوسط )%58.33(كانت نسبتھانعمأن اإلجابات بـ 14یتضح من خالل الجدول رقم

من األساتذة في الطور المتوسط ) %31.25(و ) %41.66(مقابل .ألساتذة الثانوي)%68.75(و

األساتذة كثر من نصف ، ومن خالل ھذه النسب نستنتج أن أال: بـاوالثانوي على التوالي أجابو

نیة یعیق تطبیقھ من طرف األستاذ میدانیاصعوبة محتوى منھج الكفاءات في التربیة البدیرون أن 

.وھذا بنسب متقاربة بین أساتذة الطور المتوسط والثانوي 

 األولدراسة الفروق بین أساتذة الطورین في المحور.

 المتوسط و " الطورین أساتذةالفروق بین انبینی: )61(الجدول رقمو) 51(جدول رقم

.مقاربة بالكفاءاتالفي صعوبة تطبیق محتوى منھج " الثانوي 
أساتذة اإلجــابة

الطور
النـــعم

ممجـموع ت 
%تت مت %تت مت 

27667,38137143,4732,61420¸28352المتــوســط

14762,948376,5237,05224¸14147الثــانــوي

424220644المــجموع

ة المئویة النسبالتكرارات
%ث %مأساتذة الثانوي  أساتذة المتوسط

352258.3368.75نعم

251041.6631.25ال

6032100100المجموع



النتاجئوحتلیل عــرض امساخلالفصل 

.التكرار المتوقع: تت.                التكرار المشاھد: مت

16جدول رقم:توصلنا إلى النتائج التالیة)²ك(ومن الجدول السابق و بعد استخدام اختبار 

)0,05(عند مستوى داللة)01,27(المحسوبة و التي تساوي ²كاأنأعالهح من الجدولیتض

.)3,84(المجدولة والتي تساوي²اصغر من كا)01(ودرجة حریة تساوي 

الفرض البدیلونرفضومنھ نقبل الفرض الصفري ).مجدولة²كا<محسوبة ²كا(

بالمحور األول فقمنا بتفریغھا في أما العبارات أو البنود الثالثیة االختیار والخاصة -

)07- 02:( العباراتوھي : الجدول التالي

الفروق في إجابات األساتذة حول انیوضح:)81(رقمجدولالو)71(جدول رقم -
.)للمحور األولةتابعال)(07-02( العبارات 

اإلجــابة
أساتذة الطور

مفھومة/دائمـاَ 
حد ماإلى/أحیانـاَ 

مفھومة
مجـموعغیر مفھومة/ـداَ أب

مت 
%تت مت %تت مت %تت مت 

3535,8629,165756,0847,502828,0423,33120المتــوســط

2019,1331,252929,9145,311514,9523,4364الثــانــوي

558643184المــجموع

.التكرار المتوقع: تت)17(جدول رقم. التكرار المشاھد:مت

18جدول رقم:توصلنا إلى النتائج التالیة)²ك(ومن الجدول السابق و بعد استخدام اختبار 

.07و02الفروق في نتائج العباراتنتائجیوضح)18(جدول رقم -

اتخاذ القـرار المـقارنة
درجة

الحـریة

مستوى

الداللة

2كا

مجـدولة
محـسوبة2كا

دالة إحصائیا ج2كا<م2كا 1 0,05 3,84 1,27

اتخاذ القـرار المـقارنة
درجة

الحـریة

مستوى

الداللة

2كا

مجـدولة
محـسوبة2كا

دالة إحصائیا ج2كا<م2كا 02 0,05 05,99 0,075
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).مجدولة²كا<محسوبة ²كا(: فإن ومنھ

عند مستوى 0,075المحسوبة و التي تساوي ²كاأنأعالهولایتضح من الجدحیث 

05,99المجدولة والتي تساوي ²اصغر من كا2ودرجة حریة تساوي 0,05داللة 

نقبل نستطیع القول بأننا ل النتائج المتحصل علیھا من الجداول السابقةومن خالوبالتالي

توجد فروق دالة إحصائیا في صعوبة تطبیق الھ نفإالفرض الصفري الموضوع وعلیھ 
.ن أساتذة الطور المتوسط والثانويمحتوى منھج المقاربة بالكفاءات یب

.وبالتالي فالفرضیة األولى محققة

:ضیة الثانیةعرض نتائج الفر. 2

التوجد فروق دالة إحصائیا في نقص الوسائل التربویة المعیقة لتطبیق :الفرضیة
.یبن أساتذة الطور المتوسط والثانويتبالكفاءاالتدریس 

).17-16-15- 14- 13-12- 11- 10(ذات األرقام بنودالوتشتمل على 

مناقشة غرض استعمالھا في وضعت ب) 13-11(رقم بندینات الفرعیة للالعبار:مالحظة

.النتائجوتفسیر 

الوسائل الالزمة للتدریس وفق إلىر فتقالمؤسسة التي تدرس فیھا تھل:عاشرالبندال

المقاربة بالكفاءات؟

.بندنعرض فیھ التكرارات ونسب اإلجابات عن ھذا ال:19جدول رقم

كانت بنعم أساتذة المتوسطإجاباتمن )%46.66(أن 19من خالل الجدول رقم نالحظ 

،أما إجابات ال فكانت لدى المتوسط )%68.75(الثانويبلغت النسبة ألساتذة وحیث

ھناك فروق في نسبة اإلجابات بین أساتذة مما یدل على أن ، لثانويل) %31.25(و)53.33%(

.أخرىإلىاإلمكانیات من مؤسسة اختالفوھذا یرجع إلى في ھذا السؤال الطورین 

ة المئویةالنسبالتكرارات
%ث %م أساتذة الثانويأساتذة المتوسط

282246.6668.75نعم

321053.3331.25ال

6032100100المجموع
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ھل المساحة المخصصة للتربیة البدنیة و الریاضة مھیأة كما ینبغي لقیامك :الحادي عشربندال
بعملك؟

البندت ونسب اإلجابات عن ھذا نعرض فیھ التكرارا:20جدول رقم

ة المساحة المخصصبانامن األساتذة أجابواألغلبیة أن20نالحظ من خالل الجدول رقم 

و )%80(ھم بعملھم وكانت النسبكما ینبغي لقیاممھیأةغیر للتربیة البدنیة و الریاضة 

المساحة بان نسبة إجاباتوكانتالطور المتوسط والثانوي على التوالي ألساتذة)87.50%(

للمتوسط )%20(ھم بعملھمكما ینبغي لقیاممھیأةالمخصصة للتربیة البدنیة و الریاضة 

أغلب األساتذة یعانون من نقص التھیئة ومن خالل ھذه النسب نستنتج أن انويللث)%12.50(و

.في الساحات والمالعب التي یعملون فیھا

ا ھتمام من طرف المؤسسة  بتحسین المالعب التي تؤدى فیھقلة اھل ھناك :الثاني عشربندال

حصة التربیة البدنیة ؟

بندات عن ھذا النعرض فیھ التكرارات ونسب اإلجاب:21جدول رقم

نالحظ 

أساتذة المتوسط كانت بنعم حیثمن إجابات)%48.33(أن 21من خالل الجدول رقم 

)%51.66(،أما إجابات ال فكانت لدى المتوسط )%37.50(بلغت النسبة ألساتذة الثانويو

في الطورین یرون أن ھناك األساتذةوھذا یدل على أن أكثر من نصف ،للثانوي) %62.50(و

ة المئویةالنسبالتكرارات
%ث %م أساتذة الثانوي  المتوسطأساتذة

48288087.50هیأةغیر م

12042012.50مهیأة

6032100100المجموع

ة المئویةالنسبالتكرارات
%ث%مأساتذة الثانوي  أساتذة المتوسط

291248.3337.50نعم

312051.6662.50ال

6032100100المجموع
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حصة التربیة من طرف المؤسسات التربویة لتحسین حالة المالعب التي تؤدى فیھا اھتمام

.البدنیة

یتناسب مع اإلمكانیات والوسائل المتوفرة ال ھل عدد التالمیذ في األقسام :الثالث عشربندال
في المؤسسة ؟

بندنعرض فیھ التكرارات ونسب اإلجابات عن ھذا ال:22جدول رقم

نالحظ من خالل 

حیث و بلغت النسبة بنعمأساتذة المتوسط كانت من إجابات)%83.33(أن 22الجدول رقم 

للثانوي) %06.25(و)%16.66(فكانت لدى المتوسط ال،أما إجابات )%93.75(ألساتذة الثانوي

عدد التالمیذ في األقسام في الطورین یرون أن األساتذةاألغلبیة الساحقة من وھذا یدل على أن ،

ال یتناسب مع اإلمكانیات والوسائل المتوفرة في المؤسسة

تلجئ عندما ال تجد الوسائل لتنفیذ احد النشاطات أو األھداف؟اإلى ماذ:الرابع عشربندال

.بندنعرض فیھ التكرارات ونسب اإلجابات عن ھذا ال:23جدول رقم

نالحظ 

حیثنعمـ أساتذة المتوسط كانت بمن إجابات)%75(أن 23من خالل الجدول رقم 

ة المئویةالنسبالتكرارات

%ث %م أساتذة الثانوي  أساتذة المتوسط

503083.3393.75نعم

100216.6606.25ال

6032100100المجموع

ة المئویةالنسبراتالتكرا
%ث %م أساتذة الثانوي  أساتذة المتوسط

45257578.12تكیفه

15072521.87تلغیه

6032100100المجموع
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فكانت لدى المتوسط ال،أما إجابات )%78.12(ذة الثانويو بلغت النسبة ألسات

یلجأون إلى في الطوریناألساتذةأغلبوھذا یدل على أن أكثر ،للثانوي) %21.87(و)25%(

ه،وذالك لیصبح الوسائل لتنفیذعندما ال یجدون تكییف النشاط المقرر في المنھج التربوي 

.انیتماشى مع المعطیات المتوفرة لدیھم في المید

عدم توفر وسائل العمل یدفعك إلى استخدام نشاط كرة القدم  كنشاط :خامس عشرالبندال
؟تروحي بدیل

42جدول رقم

من خالل الجدول رقم 

إلى األساتذةعدم توفر وسائل العمل یدفع أحیانا نالحظ ألن أغلب اإلجابات تتركز على أنھ 24

ألساتذة الثانوي %)53.12(و%) 71.66(بنسباستخدام نشاط كرة القدم  كنشاط تروحي بدیل

من أساتذة الثانوي أبدا %)43.75(وذة المتوسط من أسات%)25(تلیھا نسبة .والمتوسط على التوالي

ستخدمون نشاط كرة القدم  كنشاط تروحي بدیلیال

فكانت النسبة إلى استخدام نشاط كرة القدم  كنشاط تروحي بدیلما تلجئبینما الفئة التي دائما.

ج ونستنت.في الثانوي)%03.12(المتوسط ولدى أساتذة )%03.33(بلغتو األضعف من اإلجابات 

األساتذة  في الطورین یدفعھم أحیانا عدم توفر وسائل العمل إلى استخدام أن أغلب،من كل ھذا

.نشاط كرة القدم  كنشاط تروحي بدیل لمواجھة ھذا النقص لما لھذا النشاط من خصائص

ھل نقص الوسائل التربویة یدفع بعض التالمیذ إلى العزوف عن النشاط :السادس عشربندال

ص؟خالل الحص

النسبالتكرارات

%ث %م يالثانوتذةأساطالمتوسأساتذة

020103.3303.12دائما

431771.6653.12أحیانا

15142543.75أبدا

6032100100المجموع
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.بندنعرض فیھ التكرارات ونسب اإلجابات عن ھذا ال:25جدول رقم

حیث بنعمأساتذة المتوسط كانت باتمن إجا)%66.33(أن 25نالحظ من خالل الجدول رقم 

،أما إجابات ال فكانت لدى المتوسط )%56.25(بلغت النسبة ألساتذة الثانوي

في الطورین یرون األساتذةوھذا یدل على أن أكثر من نصف ،للثانوي) %43.75(و)33.66%(

التي نقص الوسائل التربویة یدفع بعض التالمیذ إلى العزوف عن النشاط خالل الحصصأن 

.یقومون بإجرائھا أسبوعیا معھم

المؤسسات یة الخاصة بالممارسة الریاضیة في ھل نقص الوسائل التربو:السابع عشربندال
التربویة یعیق تطبیق التدریس بالكفاءات

بندنعرض فیھ التكرارات ونسب اإلجابات عن ھذا ال:26جدول رقم

المباشر لخدمة الفرضیة الموضوعةبندالذي یعرض نتائج الو26نالحظ من خالل الجدول رقم 

لتربویة حول ما إذا كان نقص الوسائل التربویة الخاصة بالممارسة الریاضیة في المؤسسات ا

بنعم حیث بلغت اأجابوالساحقة من المفحوصین وكانت األغلبیة یعیق تطبیق التدریس بالكفاءات

أما إجابات أساتذة الثانويلدى ،)%87.50(كانت النسبةو أساتذة المتوسط لدى )%96.33(النسبة

في ذةاألساتأغلبوھذا یدل على أن ،للثانوي) %12.50(و)%03.33(فكانت لدى المتوسط ال

الخاصة بالممارسة الریاضیة في المؤسسات نقص الوسائل التربویة أن یتفقون علىالطورین 

ة المئویةالنسبالتكرارات
%ث %م أساتذة الثانوي  أساتذة المتوسط

401866.3356.25نعم

201433.6643.75ال
6032100100المجموع

ة المئویةالنسبالتكرارات
%%أساتذة الثانوي  أساتذة المتوسط

582896.6687.50نعم

020403.3312.50ال

6032100100المجموع
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لما لھذه األخیرة من فضل في تسھیل عملیة التعلم التربویة یعیق تطبیق التدریس بالكفاءات

.الحركي والمساھمة في التحفي على األداء بالنسبة للمتعلم

ن في المحور الثانيدراسة الفروق بین أساتذة الطوری.
المتوسط و الثانوي " الطورین أساتذةالفروق بین یبینان: )82(والجدول رقم) 72(جدول رقم 

.في نقص الوسائل التربویة المعیقة لتطبیق التدریس بالكفاءات"

 72(جدول رقم(

التكرار المتوقع: تت.     التكرار المشاھد: مت

28جدول رقم:توصلنا إلى النتائج التالیة)²ك(استخدام اختبار ومن الجدول السابق و بعد

)82(جدول رقم 

اتخاذ القـرار المـقارنة
درجة 
الحـریة

مستوى 
الداللة

2كا

مجـدولة
2كا

محـسوبة
دالة إحصائیا ج2كا<م2كا 1 0,05 3,84 0,23

ى داللة عند مستو0,23المحسوبة و التي تساوي²كاأنأعالهیتضح من الجدول

.3,84المجدولة والتي تساوي²اصغر من كا01ودرجة حریة تساوي 0,05

).مجدولة²كا<محسوبة ²كا(

).51: (العبارة رقمتحلیل نتائجیشتمل على: )92(جدول رقم 

اإلجــابة
أساتذة الطور

مجـموعالنـــعم
مت  %تت مت %تت مت 

298300,6570,95122119,3429,04420المتــوســط

163160,3472,766163,6527,23224الثــانــوي

461183644المــجموع
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اإلجــابة

أساتذة الطور

مجـموعأبداأحیانادائما

مت  %تت مت %تت مت %تت مت 

0201,9503,334339,1371,661518,912560وســطالمتــ

011,0403,121720,8653,121410,0843,7532الثــانــوي

03602992المــجموع

.التكرار المتوقع: تت.                            التكرار المشاھد: مت
30جدول رقم:توصلنا إلى النتائج التالیة)²ك(دام اختبار ومن الجدول السابق و بعد استخ

15یبرز نتائج دراسة الفروق بین األساتذة حول السؤال رقم)30(رقم جدولال

اتخاذ القـرار المـقارنة
درجة 
الحـریة

مستوى 
الداللة

2كا

مجـدولة
2كا

محـسوبة
دالة إحصائیا ج2كا<م2كا 2 0,05 5,99 3,43

0,05عند مستوى داللة 3,43المحسوبة و التي تساوي ²كاأنأعالهلیتضح من الجدو

.5,99المجدولة والتي تساوي²اصغر من كا2ودرجة حریة تساوي 

).مجدولة²كا<محسوبة ²كا(

بأننا نقبل نقولوالخاصة بالفرضیة الثانیة، )30(والجدول،)28(نتائج الجدول وعلیھ ومن 

توجد فروق دالة الھوعلیھ یمكننا القول أنرفض الفرض البدیلونالفرض الصفري الموضوع
ت، یبن أساتذة الطور اإحصائیا في نقص الوسائل التربویة، المعیقة لتطبیق التدریس بالكفاء

.ومنھ فالفرضیة الثانیة محققة.المتوسط والثانوي

:عرض نتائج الفرضیة الثالثة. 3
یة التقویمیة وفق بیداغوجیة عوقات تطبیق العملمتوجد فروق دالة إحصائیا فيال:الفرضیة

.یبن أساتذة الطور المتوسط والثانويالكفاءات میدانیا

.)25-24- 23- 22-21-20- 19- 18(ذات األرقام البنودشتمل على وت

ءات الوارد في المنھاج الجدید ؟ھل أطلعت على محتوى التقویم بالكفا:الثامن عشربندال
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بندالتكرارات ونسب اإلجابات عن ھذا النعرض فیھ :31جدول رقم

یة وكانت األغلب18رقم بندوالذي یعرض نتائج ال31نالحظ من خالل الجدول رقم 

لدى أساتذة )%96.33(حیث بلغت النسبةبنعماأجابوالساحقة من األساتذة المفحوصین 

فكانت لدى المتوسط ال، لدى أساتذة الثانوي أما إجابات )%87.50(المتوسط و كانت النسبة

على اطلعوااألساتذة في الطورین أغلبوھذا یدل على أن ،للثانوي) %12.50(و)03.33%(

للمادة ،المتواجد لدیھم وفي لتقویمیة بالكفاءات الوارد في المنھاج الجدیدامحتوى العملیة

.المؤسسات التي یدرسون فیھا

ة التقویم بصفة منتظمة؟بإجراء عملیمن الصعب علیك القیامھل :التاسع عشربندال

.البندنعرض فیھ التكرارات ونسب اإلجابات عن ھذا :32جدول رقم

أساتذة إجابات وكانت 19رقمبندوالذي یعرض نتائج ال32نالحظ من خالل الجدول رقم 

أساتذة الثانوي بینما لدى).%51.66(الو)%48.33(مقسمة بین نعم المفحوصین المتوسط 

ال إلجابات)%34.37( مقابل)%65.62(حیث بلغت النسبةھي األكبر نعمفكانت إجابات 

في مواجھة ونالحظ من خالل ھذه النسب أن أساتذة الثانوي ھم األكثر من أساتذة المتوسط .

ا یخص صعوبة ھناك فروق في إجابات األساتذة فیمصعوبات في إجراء التقویم بإنتظام أي أن 

.بإجراء عملیة التقویم بصفة منتظمةالقیام 

ة المئویةالنسبالتكرارات
%ث %م أساتذة الثانوي  أساتذة المتوسط

582896.6687.50نعم

020403.3312.50ال

6032100100المجموع

یةة المئو النسبالتكرارات
%ث %م أساتذة الثانوي  أساتذة المتوسط

292148.3365.62نعم

311151.6634.37ال

6032100100المجموع
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لكفاءات ؟   كاف إلجراء عملیة التقویم المستمر لزمن الحصة غیر ھل :عشرونبندال

البندنعرض فیھ التكرارات ونسب اإلجابات عن ھذا :33جدول رقم

أساتذة وكانت إجابات 20رقمبندوالذي یعرض نتائج ال33نالحظ من خالل الجدول رقم 

غیر كاف إلجراء عملیة التقویم المستمر والثانوي أغلبھا تؤید بأن زمن الحصة المتوسط 

أساتذة الثانوي حیثبنسبة أكبر لدى و للمتوسط)%66.66(بنسب.للكفاءات

الأساتذة الثانوي كانت إجابات لدى)%12.50(ال فكانتإجاباتبقیة بینما).%87.50(بلغت

أساتذة الطورین ونالحظ من خالل ھذه النسب أن.)%33.33(الطور المتوسط اكبربـي ف

ولكن النسبة المستمر للكفاءاتزمن الحصة غیر كاف إلجراء عملیة التقویم یرون بأن

.تختلف حیث كانت األعلى لدى أساتذة الطور الثانوي

ھل تصعب علیك عملیة التقویم بالكفاءات التدریس أكثر؟ :الواحد والعشرونبندال

نعرض فیھ التكرارات ونسب اإلجابات عن ھذا السؤال:34جدول رقم

أساتذة وكانت إجابات 20رقمبندوالذي یعرض نتائج ال34نالحظ من خالل الجدول رقم 

التدریس عملیة التقویم بالكفاءات تصعب علیھم المتوسط  والثانوي أغلبھا تؤید بأن 

بینما بقیة ).%84.37(بلغتأساتذة الثانوي حیثبنسبة أكبر لدى للمتوسط و )%68.33(بنسب.أكثر

في الطور المتوسط الكانت إجابات و. أساتذة الثانويلدى)%15.62(إجابات ال فكانت

ة المئویةالنسبالتكرارات
%ث %م أساتذة الثانوي  أساتذة المتوسط

402866.6687.50نعم

200433.3312.50ال

6032100100المجموع

ة المئویةالنسبالتكرارات
%ث %م أساتذة الثانوي  المتوسطأساتذة

412768.3384.37نعم

190530.6615.62ال
6032100100المجموع
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عملیة التقویم ونالحظ من خالل ھذه النسب أن أساتذة الطورین یرون بأن .)%30.66(اكبربـ

ولكن النسبة تختلف حیث كانت األعلى لدى أساتذة الطور الكفاءات تصعب علیھم التدریس أكثرب

.الثانوي

ھل تستخدم سلم التنقیط الوارد في المنھاج الجدید؟  :الثاني والعشرونبندال
بندنعرض فیھ التكرارات ونسب اإلجابات عن ھذا ال:35جدول رقم

ونتستخدمیاألساتذة أبدا الأن أغلب اإلجابات تتركز على أننالحظ35من خالل الجدول رقم 

ألساتذة الثانوي والمتوسط على %)80(و%) 78.12(بنسبالوارد في المنھاج الجدیدسلم التنقیط

ستخدمون یأحیانا من أساتذة الثانوي أبدا %)15.62(من أساتذة المتوسط و%)15(تلیھا نسبة .التوالي

.خالل إجراء العملیة التقویمیةسلم التنقیط الوارد في المنھاج الجدید

فكانت النسبة سلم التنقیط الوارد في المنھاج الجدیدإلى استخدام ما تلجئبینما الفئة التي دائما 

ونستنتج من .في الثانوي)%06.25(لدى أساتذة المتوسط و)%05(و بلغتاألضعف من اإلجابات 

.سلم التنقیط الوارد في المنھاج الجدیدونتستخدمیالأن أغلب األساتذة  في الطورین ،كل ھذا

مع مستوى التالمیذ  الذین عارضھل سلم التنقیط الوارد في المنھاج یت:لعشرونالثالث وابندال

تدرسھم؟  

بندنعرض فیھ التكرارات ونسب اإلجابات عن ھذا ال:36جدول رقم

32جدول رقم

النسبة المئویةتالتكرارا

%%أساتذةالثانوي  أساتذةالمتوسط

030205.0006.25دائما

090515.0015.62أحیانا

482580.0078.12أبدا

6032100100المجموع

ة المئویةالنسبالتكرارات
%ث %م أساتذة الثانوي  أساتذة المتوسط

583296.66100نعم
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أساتذة وكانت إجابات 23والذي یعرض نتائج السؤال رقم36نالحظ من خالل الجدول رقم 

سلم التنقیط الوارد في المنھاج یتعارض مع مستوى التالمیذوالثانوي أغلبھا تؤید بأن المتوسط 

بینما بقیة إجابات ).%100(بلغتأساتذة الثانوي حیثبنسبة أكبر لدى للمتوسط و )%96.66(بنسب.

ونالحظ من خالل ھذه النسب أن أساتذة الطورین یرون .في الطور المتوسط )%03.33(ال فكانت

.الذین یدرسونھمسلم التنقیط الوارد في المنھاج یتعارض مع مستوى التالمیذبأن

المقاربة بالكفاءاتوفقالعملیة التقویمیةكم لم یتعرض إلىھل تكوین:الرابع و العشرونؤال الس

؟    بالتفصیل في التربیة البدنیة

نعرض فیھ التكرارات ونسب اإلجابات عن ھذا السؤال:37جدول رقم

أساتذة وكانت إجابات 24والذي یعرض نتائج السؤال رقم37نالحظ من خالل الجدول رقم 

الذي تلقاه التكوینأي أن).%35.00(نعم و)%65.00(بنسبةالأغلبھا المتوسط المفحوصین

بینما تعرض إلى العملیة التقویمیة وفق المقاربة بالكفاءات في التربیة البدنیة بالتفصیلاألساتذة 

ھي األكبر حیث بلغت نعمفكانت إجابات فنجد العكس من ذالك تماماأساتذة الثانويلدى

ونالحظ من خالل ھذه النسب أن أساتذة الثانوي .ال إلجابات)%34.37( مقابل)%65.62(النسبة

.تفصیلم لم یتعرض إلى العملیة التقویمیة وفق المقاربة بالكفاءات في التربیة البدنیة بالھتكوین

وبذالك من خالل ھذه النسب نالحظ ھناك فروق في إجابات األساتذة في الطورین

020003.3300ال

6032100100جموعالم

ة المئویةالنسبالتكرارات
%ث %م أساتذة الثانوي  أساتذة المتوسط

212135.0065.62نعم

391165.0034.37ال

6032100100المجموع
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طبیعة عملیة التقویم المعتمدة في التدریس وفق المقاربة ھل:الخامس والعشرونالبند
یدانیا؟مھذه المقاربةمن تطبیقكبالكفاءات في التربیة البدنیة والریاضیة تعیق

البندتكرارات ونسب اإلجابات عن ھذا نعرض فیھ ال:38جدول رقم

ة الموضوعةالمباشر لخدمة الفرضیبندوالذي یعرض نتائج ال38نالحظ من خالل الجدول رقم 

طبیعة عملیة التقویم المعتمدة في التدریس وفق المقاربة بالكفاءات في التربیة حول ما إذا كان 

من ، وكانت األغلبیةمیدانیاھذه المقاربةالبدنیة والریاضیة تعیق األساتذة من تطبیق

لدى أساتذة المتوسط و كانت )%66.66(حیث بلغت النسبةبنعماأجابوالمفحوصین 

) %21.87(و)%33.33(فكانت لدى المتوسط ال، لدى أساتذة الثانوي أما إجابات )%78.12(لنسبةا

طبیعة عملیة التقویم أن یتفقون علىاألساتذة في الطورین أغلبوھذا یدل على أن ،للثانوي

من تطبیقتعیق،المعتمدة في التدریس وفق المقاربة بالكفاءات في التربیة البدنیة والریاضیة 

.ا وذالك بنسب متفاوتةمیدانیھذه المقاربة

.لثدراسة الفروق بین أساتذة الطورین في المحور الثا
طبیعة عملیة أن فيالمتوسط و الثانوي" الطورین أساتذةالفروق بین نیبی: )93(جدول رقم 

من تعیق،التقویم المعتمدة في التدریس وفق المقاربة بالكفاءات في التربیة البدنیة والریاضیة 

.امیدانیھذه المقاربةتطبیق

اإلجــابة

أساتذة الطور

النـــعم
ممجـموع ت 

%تت مت %تت مت 

287305,8668,33133114,1331,66420المتــوســط

182163,1381,254260,8618,75224الثــانــوي

ة المئویةالنسبالتكرارات
%ث %م أساتذة الثانوي  أساتذة المتوسط

402566.6678.12نعم

200733.3321.87ال

6032100100المجموع
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469175644المــجموع

.التكرار المتوقع: تت. )39(الجدول رقم.  المشاھدالتكرار : مت

40جدول رقم:توصلنا إلى النتائج التالیة)²ك(ومن الجدول السابق و بعد استخدام اختبار 

2اختبار كجیبین نتائ:)40(الجدول رقم

اتخاذ القـرار المـقارنة
درجة

الحـریة
مستوى
الداللة

2كا

مجـدولة
2كا

محـسوبة

غیر دالة إحصائیا ج2كا<م2كا 1 0,05 ,843 12,37

0,05عند مستوى داللة )12,37(المحسوبة و التي تساوي ²كاأنأعالهیتضح من الجدول

).3,84(المجدولة والتي تساوي²اصغر من كا02ودرجة حریة تساوي 

).محسوبة²كا<مجدولة²كا(

ض البدیل ، وعلیھ یمكننا القول الموضوع ونقبل الفرري الصفنقول بأننا نرفض الفرضومنھ

معوقات تطبیق العملیة التقویمیة وفق بیداغوجیة الكفاءات فيتوجد فروق دالة إحصائیاأنھ

.یبن أساتذة الطور المتوسط والثانويمیدانیا

)22: (رقملبندااألساتذة حولتإجابامقارنةیشتمل على: )41(جدول رقم ال
اإلجــابة

أساتذة الطور

أبداأحیانادائما
مجـموع

مت  %تت مت %تت مت %تت مت 

0303,26050909,13154847,608060المتــوســط

021,736,250504,8615,622525,3978,1232الثــانــوي

05147392المــجموع

16جدول رقم:توصلنا إلى النتائج التالیة)²ك(الجدول السابق و بعد استخدام اختبار ومن 
2كااختبارلبند بعد تطبیق احولالفروق بین إجابات األساتذة )42(الجدول رقم 

اتخاذ القـرار المـقارنة درجة
الحـریة

مستوى
الداللة

2كا

مجـدولة محـسوبة2كا

دالة إحصائیا ج2كا<م2كا 2 0,05 5,99 0,07
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عند مستوى داللة )0,07(المحسوبة و التي تساوي²یتضح من الجدول أعاله أن كا

.)5,99(المجدولة والتي تساوي²اصغر من كا) 02(ودرجة حریة تساوي)0,05(

).مجدولة²كا<محسوبة ²كا(

 بأننا والخاصة بالفرضیة الثالثة نقول ،)42(ورقم) 40(رقمولانتائج الجدوعلیھ ومن

ض البدیل ، وعلیھ یمكننا القول أنھونقبل الفرنسبیاالموضوعالصفري نرفض الفرض

معوقات تطبیق العملیة التقویمیة وفق بیداغوجیة الكفاءات توجد فروق دالة إحصائیا في

األجوبةفي بین األساتذةغیر أنھ التوجد فروق.یبن أساتذة الطور المتوسط والثانويمیدانیا

.سلم التنقیط للكفاءات خالل العملیة التقویمیةباستخدامقة والمتعل) 22(رة رقمعن العبا

من أساتذة الثانوي) %78( من أساتذة المتوسط)%80(بنسبة

:عرض نتائج الفرضیة الرابعة. 4

توجد فروق دالة إحصائیا في معوقات التدریس وفق المقاربة بالكفاءات ال:الفرضیة

ن أساتذة الطور المتوسط والثانويتعود لنقص التكوین یب

).35-34- 33-32-31- 30- 29-28-27- 26(وتشتمل على العبارات ذات األرقام

؟خالل عملك كأستاذ التربیة البدنیة ھل تطبق التدریس وفق:السادس والعشرونبندال
البندنعرض فیھ التكرارات ونسب اإلجابات عن ھذا :43جدول رقم

نالحظ من خالل 

نسبة ت بالطریقة الكالسیكیة و بلغیدرسونأساتذة المتوسط )%76.66(أن 43الجدول رقم 

أما نسبة األساتذة ،)%56.25(الذین یدرسون بالطریقة الكالسیكیة أیضاألساتذة الثانوي

) %43.25(وللمتوسط)%23.33(فكانت لدى المقاربة بالكفاءاتالذین یدرسون بطریقة

ة المئویةنسبالالتكرارات
%ث %م أساتذة الثانوي  أساتذة المتوسط

الطریقة 
461876.6656.25الكالسیكیة

المقاربة 
141423.3343.75بالكفاءات

6032100100المجموع
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استخداماونستنتج من خالل ھذه النسب أن أساتذة الطور المتوسط ھم األكثر ، للثانوي

.كالسیكیة من نظرائھم في الثانوي لذا كانت النسبة األعلى من إجاباتھم بنعمللطریفة ال

ھل تجد صعوبات في صیاغة أھداف إجرائیة لتطبیقھا میدانیا وفق :السابع والعشرونبندال
المقاربة بالكفاءات؟

بندنعرض فیھ التكرارات ونسب اإلجابات عن ھذا ال:44جدول رقم

و بلغت نعمـ من إجابات أساتذة المتوسط كانت ب)%76.66(أن44رقمنالحظ من خالل الجدول

فكانت لدى المتوسط البـجاباتاإل،أما )%37.50(ألساتذة الثانويالنسبة 

ونستنتج من خالل ھذه النسب أن أغلب أساتذة الطور المتوسط ،للثانوي) %62.50(و)23.33%(

بینما .یجدون  صعوبات في صیاغة أھداف إجرائیة لتطبیقھا میدانیا وفق المقاربة بالكفاءات

.ذا البندت األساتذة على ھاي أن ھناك في فروق في إجابأ.العكس لدى أساتذة الطور الثانوي

یصعب علیك برمجة وفق التدریس بالكفاءاتھل نقص التكوین:والعشرونثامنالبندال
؟تمارین تعلمیة وفق ھذه المقاربة

.بندنعرض فیھ التكرارات ونسب اإلجابات عن ھذا ال:45جدول رقم

نالحظ من خالل 

و بلغت النسبة ألساتذة نعمـ من إجابات أساتذة المتوسط كانت ب)%70(أن 45الجدول رقم 

، للثانوي) %62.50(و)%30(فكانت لدى المتوسط البـجاباتاإل،أما )%37.50(الثانوي

أساتذة نقص التكوین وفق التدریس بالكفاءات یصعب عليخالل ھذه النسب أن ستنتج منون

برمجة تمارین تعلمیة وفق ھذه المقاربةالطور المتوسط 

ةة المئویالنسبالتكرارات
%ث %م أساتذة الثانوي  أساتذة المتوسط

461276.6637.50نعم
142023.3362.50ال

6032100100المجموع

ة المئویةالنسبالتكرارات
%ث %م أساتذة الثانوي  أساتذة المتوسط

421270.0037.50نعم
182030.0062.50ال

6032100100المجموع
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نقص التكوین وفق التدریس بالكفاءات ال یصعب  فالعكس لدى أساتذة الطور الثانوينجد بینما .

أي أن ھناك في فروق في إجابات األساتذة .برمجة تمارین تعلمیة وفق ھذه المقاربةعلى اغلبھم

.أیضاعلى ھذا البند

ستخدام الوضعیات اإلشكالیة في اھل تعتقد بأن  تكوینك یساعدك على :والعشرونتاسعالبندال
التعلم بسھولة ؟

بندنعرض فیھ التكرارات ونسب اإلجابات عن ھذا ال:46جدول رقم

نالحظ 

لدى النسبةو بلغت الأجابوا بـ من أساتذة المتوسط )%71.66(أن46من خالل الجدول رقم

للثانوي) %12.50(و)%28.33(انت لدى المتوسط فكنعمبـجاباتاإل،أما )%87.50(أساتذة الثانوي

في الطورین لم یكن كافیا  األساتذةأن التكوین الذي تلقاه ستنتج من خالل ھذه النسب ون، 

.بسھولة یات اإلشكالیة في التعلم ستخدام الوضعالیساعدھم على 

عوبات في مزید من الصلكیسبب الكفاءاتبالتدریسك وفقھل نقص تكوین:ثالثونالبندال
تحدید مستویات الكفاءات التعلمیة ؟

.بندنعرض فیھ التكرارات ونسب اإلجابات عن ھذا ال:47جدول رقم

من خالل نالحظ 

أساتذة لدى النسبةو بلغت نعمأجابوا بـ من أساتذة المتوسط )%91.66(أن47الجدول رقم

، للثانوي) %21.87(و)%08.33(فكانت لدى المتوسط البـجاباتاإل،أما )%78.12(الثانوي

األساتذة في لدىالكفاءاتوفق التدریس بتكوینالنقصبأن ستنتج من خالل ھذه النسب  ون

.مزید من الصعوبات في تحدید مستویات الكفاءات التعلمیةلھمیسبب ،نالطوری

ة المئویةالنسبالتكرارات
%ث %م أساتذة الثانوي  المتوسطأساتذة

170428.3312.50نعم

432871.6687.50ال

6032100100المجموع

ة المئویةالنسبالتكرارات
%ث %م أساتذة الثانوي  أساتذة المتوسط

552591.6678.12نعم

050708.3321.87ال

6032100100المجموع



النتاجئوحتلیل عــرض امساخلالفصل 

كوین لألستاذ ھل ترى بأن شرح المقاربة بالكفاءات لم یكن كافیا خالل الت:واحد و ثالثونبندال
؟لكي یطبقھا بسھولة

.البندنعرض فیھ التكرارات ونسب اإلجابات عن ھذا :48جدول رقم

نالحظ من خالل 

أساتذة لدى النسبةو بلغت نعمأجابوا بـ من أساتذة المتوسط )%90(أن48الجدول رقم

ستنتج ون، للثانوي) %03.12(و)%10(دى المتوسط فكانت لالبـجاباتاإل،أما )%96.87(الثانوي

بأن شرح المقاربة بالكفاءات لم یكن كافیا خالل التكوین لألستاذ لكي النسب  من خالل ھذه 

.أساتذة المتوسط أو أساتذة الثانويسواء لدى .یطبقھا بسھولة

لجانب شرح اة لخصصالمدورات تكوینیةالھناك نقص فيھل - :إثنان و ثالثونبندال
؟)كیفیة تطبیق المقاربة بالكفاءات في المیدان( التطبیقي

.بندنعرض فیھ التكرارات ونسب اإلجابات عن ھذا ال:49جدول رقم

نالحظ من خالل 

أساتذة لدى النسبةو بلغت نعمأجابوا بـ من أساتذة المتوسط )%68.33(أن49الجدول رقم

، للثانوي) %56.25(و)%31.66(فكانت لدى المتوسط البـجاباتاإل،أما )%43.75(الثانوي

في الدورات نقص الھنالك فروق في آراء األساتذة حولبأن ستنتج من خالل ھذه النسب  ون

.تكوینیة المخصصة لشرح الجانب التطبیقي للمقاربة بالكفاءات في المیدانال

الستیعابكفكاغیروحده ،وفق المقاربة بالكفاءات ھل تكوینك النظري:الثالث و ثالثونالبند
؟ھذه البیداغوجیة

.بندنعرض فیھ التكرارات ونسب اإلجابات عن ھذا ال:50جدول رقم

ةة المئویالنسبالتكرارات
%ث %م أساتذة الثانوي  أساتذة المتوسط

543190.0096.87نعم

060110.0003.12ال

6032100100المجموع

ة المئویةالنسبالتكرارات
%ث %م أساتذة الثانوي  أساتذة المتوسط

411468.3343.75نعم

191831.6656.25ال

6032100100المجموع



النتاجئوحتلیل عــرض امساخلالفصل 

نالحظ من خالل 

من أساتذة المتوسط أجابوا بـ نعم و بلغت النسبة لدى أساتذة )%83.33(أن50الجدول رقم

ونستنتج ، للثانوي) %00(و)%16.66(ال فكانت لدى المتوسط بـ،أما اإلجابات )%100(الثانوي

غیر كاف الستیعاب التكوین النظري،وفق المقاربة بالكفاءات  وحده بأنمن خالل ھذه النسب  

.األساتذة في الطورین على حد سواء ھذه البیداغوجیة

أم یسھل عمل أستاذ یصعبھل تعتقد بأن محتوى التدریس بالكفاءات:الرابع و ثالثونبندال
التربیة البدنیة والریاضیة؟

.بندنعرض فیھ التكرارات ونسب اإلجابات عن ھذا ال:51جدول رقم

نالحظ من خالل 

من أساتذة المتوسط أجابوا بـ نعم و بلغت النسبة لدى أساتذة )%63.33(أن51الجدول رقم

، للثانوي) %34.37(و)%36.66(ال فكانت لدى المتوسط ،أما اإلجابات بـ)%65.62(الثانوي

عب محتوى التدریس بالكفاءات یصبأنأن أغلب األساتذة یرونونستنتج من خالل ھذه النسب

.أستاذ التربیة البدنیة والریاضیةعمل أكثر

أم یسھل عمل أستاذ یصعبھل تعتقد بأن محتوى التدریس بالكفاءات:الخامس و ثالثونبندال
التربیة البدنیة والریاضیة؟

.بندنعرض فیھ التكرارات ونسب اإلجابات عن ھذا ال:52جدول رقم

ة المئویةالنسبتالتكرارا
%ث %م أساتذة الثانوي  أساتذة المتوسط

503283.33100نعم

100016.6600ال

6032100100المجموع

ة المئویةالنسبالتكرارات
%ث %م أساتذة الثانوي  أساتذة المتوسط

382163.3365.62یصعب

221136.6634.37یسھل

6032100100المجموع

ة المئویةالنسبالتكرارات



النتاجئوحتلیل عــرض امساخلالفصل 

من أساتذة المتوسط أجابوا بـ نعم و بلغت النسبة )%80(أن52نالحظ من خالل الجدول رقم

) %09.37(و)%20(ال فكانت لدى المتوسط أما اإلجابات بـ،)%90.62(لدى أساتذة الثانوي

في تكوینالنقص بأنأن أغلب األساتذة یرونونستنتج من خالل ھذه النسب، للثانوي

.في تطبیقھا میدانیاالمقاربة بالكفاءات یعیقھم

إجابات األساتذة حول المحور الرابع والمخصص برز مقارنة نتائجی)53(ول رقمو الجد
.للتكوین وفق المقاربة بالكفاءات

ةاإلجــاب

أساتذة الطور

النـــعم
مجـموع

مت  %تت مت %تت مت 

437414,1372,83163185,8627,16600المتــوســط

198220,8661,8712299,1338,12320الثــانــوي

635285920المــجموع

.ار المتوقعالتكر: تت.                             التكرار المشاھد: مت

:توصلنا إلى النتائج التالیة)²ك(ومن الجدول السابق و بعد استخدام اختبار 

.یبین نتائج دراسة الفروق بین األساتذة في المحور الرابع:54جدول رقم

اتخاذ القـرار المـقارنة
درجة

الحـریة
مستوى
الداللة

2كا

مجـدولة
2كا

محـسوبة

دالة إحصائیا ج2كا<م2اك 1 0,05 3,84 11,71

%ث %م أساتذة الثانوي  توسطأساتذة الم

482980.0090.62نعم

120320.0009.37ال

6032100100المجموع



النتاجئوحتلیل عــرض امساخلالفصل 

عند مستوى داللة )11.71(المحسوبة و التي تساوي²یتضح من الجدول أعاله أن كا

.)3,84(المجدولة والتي تساوي²اصغر من كا)10(ودرجة حریة تساوي )0,05(

).محسوبة²كا<مجدولة²كا(

 رضیة الرابعة نقول بأننا والخاصة بالف، )54(رقمالجدول)53(ول نتائج الجدوعلیھ ومن

توجد .ھوعلیھ یمكننا القول أنونقبل الفرض البدیلالفرض الصفري الموضوعنرفض 
فروق دالة إحصائیا في معوقات التدریس وفق المقاربة بالكفاءات تعود لنقص التكوین 

.یبن أساتذة الطور المتوسط والثانوي



دس

سادسالفصـل ال

مناقشة و تفسیر النتائج

ناقشة و تفسیر نتائج الفرضیة األولىم.1
مناقشة و تفسیر نتائج الفرضیة الثانیة.2
مناقشة و تفسیر نتائج الفرضیة الثالثة.3
مناقشة و تفسیر نتائج الفرضیة الرابعة.4

استنتاج عام
و توصیاتتاقتراحا



دس

:مناقشة و تفسیر نتائج الفرضیة األولى.1
.لى مفادھاانطلق البحث من فرضیة جزئیة أو

ج المقاربة اال توجد فروق دالة إحصائیا في صعوبة تطبیق محتوى منھ:الفرضیة
.بالكفاءات یبن أساتذة الطور المتوسط والثانوي

، نجد أن األساتذة في الطورین )14(وبالرجوع إلى النتائج المعروضة خاصة الجدول رقم

ھو عبارة عن سؤال مباشر لخدمة أجمعوا في جوابھم عن البند التاسع للمحور األول والذي

.الفرضیة الموضوعة على أن صعوبة محتوى المنھاج تعیق تطبیقھ میدانیا

للمتوسط ،أما كثرة )٪58,33(و.ألساتذة الثانوي) ٪68,75(حیث كانت نسبة اإلجابات بنعم

جیة اإلجابات بنعم كانت نتیجة لكثرة المفاھیم والمصطلحات الجدیدة والتي جاءت بھا بیداغو

من أساتذة  الطور )٪46,66(والتي یرىھذه المفاھیم والمصطلحات.المقاربة بالكفاءات

٪50,50مقابل .یرى بأنھا إلى حد ما مفھومة)٪28,33(و.المتوسط بأنھا غیر مفھومة تماما

كما یتضح من نتائج .مفھومة إلى حد ما ألساتذة الطور الثانوي) ٪12,50(غیر مفھومة و

ن أجوبة األساتذة في الطورین ،أن صیاغة المؤشرات والكفاءات التعلمیة وم) 8(الجدول رقم 

.الواردة في منھاج الكفاءات تعیق من تطبیقھ میدانیا

،حیث كانت األھداف تصاغ على شكل مھارة أو تقنیة نتائج اإلجابات ذات داللةونعتبر أن

اغات أدبیة أكثر منھا یتطلب تعلمھا أصبحت اآلن عبارات تحتوي على أكثر من متغیر وبصی

لما كان الھدف التعلمي على شكل : میدانیة مما یتطلب جھدا لتحلیلھا وفھمھا،وكمثال على ھذا 

البحث عن .تعلم مھارة التمریر واالستقبال في كرة الید مثال،صار اآلن في المنھاج الجدید ھو

حسن : ال آخر أو ھذا مث.حلول لالنشغاالت الحركیة المواجھة باستعمال حركات صحیحة

اللجنة .(التصرف عند مواجھة موقف یقتضي تعامل یدفع إلى تنظیم الجھد في الزمان والمكان 

) .143.،ص2003الوطنیة للمناھج،

كما أن محتویات المنھاج الحالي ال تتكیف مع مستویات التالمیذ في المراحل التدریسیة المختلفة 

حیث كانت اإلجابات . تذة على السؤال الخامس التي وضع ألجلھا ھذا ما تظھره إجابات األسا

ولقد أوردنا في ).٪75(و ) ٪70(بنعم في الطورین المتوسط والثانوي كما یلي على التوالي

صعوبة القیام بتجریب المناھج المناھج الجدیدة ونقائصھا والتي من بینھا .الفصل النظري األول



دس

ضیات المنھجیة وتجریب قابلیة تطبیقھا قصد اختبار الفر) نظرا لالستعجال(قبل تعمیمھا 

.وإجراء التصحیحات األّولیة علیھا

مما یؤدي حتما بالضرورة إلى عدم الوصول إلى تحقیق الكفاءات التعلیمیة المنتظرة والمنبثقة 
من ھذا المنھاج الجدید بحیث كانت اإلجابات حول البند الذي خصص لمدى تحقیق الكفاءات 

في الطورین، بینما ) ٪11,95(الذین یحققون ذالك دائما تقدر بـألساتذةالمسطرة وكانت نسبة ا
ما یقومون بتحقیق الكفاءات المسطرة ،وھذا بنسب متقاربة أحیانااألغلبیة من األساتذة فإنھم 

وذالك ألن ).٪66,66(و)  ٪78,12(بین الثانوي والمتوسط كما نعرضھا فیما یلي على التوالي،
لطورین أصبحوا ال یلتزمون بمحتوى المقرر الدراسي الوارد في منھاج معظم األساتذة  في ا

من أساتذة المتوسط صعب ) ٪60(من أساتذة الطور الثانوي و ) ٪75( اإلصالحات الذي یراه
:التحقیق والتطبیق میدانیا وذالك حسب رأیھم یعود إلى

.االكتظاظ في الصفوف الدراسیة-
.التربویة الخاصة بحصة التربیة البدنیة والریاضیةالنقص الفادح في الوسائل والھیاكل-
ضعف المستوى لدى التالمیذ بسبب عدم ممارسة التربیة البدنیة والریاضیة في الطور -

.االبتدائي والتي تعد أھم مرحلة الكتساب المھارات والمبادئ األولیة لألنشطة الریاضیة
)...عامل المادةضعف م( عزوف التالمیذ عن الحصة بسبب عدم وجود حوافز-

من ) 06(الفرعي رقمو كل ھذه الصعوبات تكرر ذكرھا غالبا في اإلجابة على السؤال
.االستبیان

وبالعودة إلى الجانب النظري من الدراسة وبالضبط الفصل األول منھا فقد أشرنا ومن خالل 
.جدول ألھم نقائص المناھج الحالیة وكذا اآلثار الناجمة عن ذالك

قاسم شحات جعفر الوتیشيیم كل ما سبق باإلشارة النتائج التي وصل إلیھا ویمكن تدع
أعطى ، حیثمعوقات تطبیق مناھج التربیة البدنیة و الریاضیة میدانیافیما یخص 
عدم تحقیق أھداف منھج التربیة البدنیة لألھداف المرتبطة (نلخصھا في ،مجموعة منھا

نھج الستعدادات أو لقدرات المتعلمین، عدم مناسبة بتعلیم المتعلمین،عدم مراعاة محتوى الم
)المحتوى للزمن المخصص لتعلیمھ المادة،صعوبة تنفیذ المحتوى باإلمكانات المتاحة

)www.ksu.edu.sa(الفرضیة األولىوھذا ما یدعم النتائج المتوصل لھا في.
لنظري للمنھاج وأخیرا ھذا ما یؤدي بنا إلى القول انھ یوجد فرق شاسع بین المحتوى ا

تحقیق محتوى المنھاج میدانیا یصعب أي . الجدید وفق المقاربة بالكفاءات وتطبیقھ میدانیا
. وذالك في الطورین المتوسط والثانويوفق ھذه المقاربة



دس

سبق وبعد مقارنتنا الستجابات األساتذة إحصائیا حول الفرضیة األولى ومن خالل كل ما
.ما أي أنھللدراسة نقول أنھا محققة تما

توجد فروق دالة إحصائیا في صعوبة تطبیق محتوى منھج المقاربة بالكفاءات یبن ال

.أساتذة الطور المتوسط والثانوي

:مناقشة وتفسیر نتائج الفرضیة الثانیة2

ال توجد فروق دالة إحصائیا في نقص الوسائل التربویة المعیقة لتطبیق التدریس :الفرضیة
.الطور المتوسط والثانويیبن أساتذةتبالكفاءا

إن من أھم شروط تحقیق الكفاءات واألھداف التربویة االختیار األمثل للطرائق واألنشطة 

واألسالیب التربویة الفعالة ، التي تبعث على المشاركة والعمل الجماعي وتؤكد على المعالجة 

من شأنھ أن یسھل العملیات لإلشكالیات،حیث یرتكز ذالك على استخدام الوسائل التعلیمیة بما 

).54.،ص2004طیب نایث سلیمان،(العقلیة ویسرع في إتقان األداء الحركي لدى التالمیذ

ونقص الوسائل التربویة في المؤسسات یعیق تطبیق أوجھ النشاط المختلفة في حصة التربیة 

انوي  عن ھذا في الطورین المتوسط والثةالبدنیة وھذا ما یتضح لنا من خالل إجابات األساتذ

كسؤال مباشر في خدمة الفرضیة )17(المحور من االستبیان حیث خصص البند رقم

من إجابات أساتذة ) ٪87,50(من إجابات أساتذة المتوسط و ) ٪96,66(فكانت .الموضوعة

الثانوي بنعم،أي أن نقص الوسائل التربویة في المؤسسات یعیق فعال تطبیق التدریس وفق ھذه 

) ٪68,75(والمخصص للبند العاشر ،تبرز إجابات األساتذة أن)19(ن الجدول رقموم.المقاربة

من المتوسطات في والیة بسكرة تفتقر إلى ابسط لوازم )٪46,66(من الثانویات وأكثر من

كالكرات والحواجز ومیادین القفز والرمي والكرات .الممارسة الریاضیة

ینجزون حصتھم في ساحة غیر مھیأة تماما أو حیث نجد أن أغلب األساتذة.إلخ.......الحدیدیة

في الفناء بین األقسام والحجرات مما یفرض علیھ ضغط كبیر خاصة للتحكم في التالمیذ  أو 

حتى تخطیط وضعیات تنافسیة یحاول فیھا التلمیذ التعبیر عن انفعاالتھ بالصیحات وتحیة 

.أصدقائھ بصوت مرتفع

من ) 15(ا وفي تحلیلنا إلجابات األساتذة حول العبارة رقمدائم)24(وبالعودة إلى الجدول رقم

من )٪75(االستبیان فإنھ في ظل نقص الفادح للوسائل التربویة في المؤسسات فان أكثر من 

من أساتذة الثانوي یلجئون إلى برمجة نشاط كرة القدم )٪56(أساتذة المتوسط وأكثر من 
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مدرج ضمن المناھج التربویة المقررة كنشاط ترویحي بدیل ، على الرغم من أنھ غیر

للتدریس،وھذا لما یحتویھ من خطورة على التالمیذ وحتى الممتلكات،ولكنھ نشاط ال یتطلب 

وھذا في مواجھة عزوف التالمیذ عن النشاط في ضل غیاب .وسائل كبیرة فقط مساحة،وكرة

من ) ٪56,25(توسط ومن أساتذة الم) ٪66,66(الھیاكل واإلمكانیات ھذا المشكل الذي یواجھ

التربویة الذي أصبح ال یتناسب مع جكذالك باإلضافة إلى االكتظاظ في األفوا.أساتذة الثانوي

.المفحوصینةالساحقة من أراء األساتذةاإلمكانیات المتوفرة حسب األغلبی

یشيقاسم شحات جعفر الوتوبالعودة قلیال إلى الوراء فإننا في ھذه الدراسة نتفق أیضا مع
مجموعة أعطى، حیثمعوقات تطبیق مناھج التربیة البدنیة و الریاضیة میدانیافیما یخص 

وھذا )www.ksu.edu.sa()صعوبة تنفیذ المحتوى باإلمكانات المتاحةأبرزھا كان ربط،منھا

.الفرضیة الثانیةما یدعم النتائج المتوصل لھا في

تحت .عبد الحكیم خصاونھ. و أداتمعین أحمد عو. ددراسة  كذالك نتفق مع دراسة

في المدارس الحكومیة المشكالت المھنیة التي تواجھ مدرس التربیة الریاضیة: عنوان

بعض المشكالت المھنیة التي تواجھ مدرس التربیة توصلت الدراسة إلى.األردنیة

.د منھاالریاضیة التي تتعلق بالمنھاج واإلمكانات واقتراح بعض الحلول لمعالجتھا والح
)12.02.2010WWW.ULUM.NL(

فإن مجموع نسبة اإلجابات بنعم كانت ) 27(ومن خالل ما تم سرده وبالعودة إلى الجدول رقم

و مجموع نسبة اإلجابات بنعم كانت .لـ ال) ٪29( مقابل) ٪70(لدى أساتذة المتوسط  أكثر من

.لـ ال) ٪27( مقابل) ٪72(أكثر منلدى أساتذة الثانوي

وھذا ما یدل على تقارب وجھات النظر بین األساتذة فیما یخص نقص الوسائل التربویة 

المعیقة لتطبیق بیداغوجیة الكفاءات في التربیة البدنیة والریاضیة التي تقوم على أن التلمیذ ھو 

ل وضعیات یختارھا ویصممھا المحور في العملیة التعلیمیة علیھ أن یكتشف بنفسھ من خال

وفي التربیة البدنیة والریاضیة ھذه الوضعیات تتطلب وسائل وإمكانیات عدیدة لتنفیذھا ذاألستا

المحسوبة و التي تساوي ²كاأن)28(رقمیتضح من الجدولو.وتحقیق الكفاءات المستھدفة

المجدولة والتي ²اصغر من كا)02(ودرجة حریة تساوي )0,05(عند مستوى داللة )3,43(

).مجدولة²كا<محسوبة ²كا(.5,99تساوي
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والخاصة بالفرضیة الثانیة بأننا نقبل الفرض الصفري ،)28(،)27(نتائج الجداول وعلیھ ومن 

ال توجد فروق دالة إحصائیا في نقص الوسائل التربویة، الموضوع وعلیھ یمكننا القول أنھ 
.بن أساتذة الطور المتوسط والثانويالمعیقة لتطبیق التدریس بالكفاءات، ی

:مناقشة وتفسیر نتائج الفرضیة الثالثة. 03
ال توجد فروق دالة إحصائیا في معوقات تطبیق العملیة التقویمیة وفق بیداغوجیة :الفرضیة

.الكفاءات میدانیا یبن أساتذة الطور المتوسط والثانوي
أھمیة أثناء ذلتي یجب أن یعطیھا األستایعتبر التقویم من مكونات المنھاج ومن التقنیات ا

اإلعداد وعلیھ أن یدرك أنواعھ ووسائلھ التطبیقیة ،حیث یتمكن من استثماره مع تالمیذه ویدرك 

).82.،ص2000الكتاب السنوي،.(قدرة االستیعاب المحصلة

التي ومن خالل نتائج المحور الثالث المخصص تطبیق العملیة التقویمیة في التربیة البدنیة،و

والمتعلق حول ما إذا )32(والذي فرغت نتائجھ في الجدول رقم )19(والذي یبرز البند رقم 

من أساتذة ) ٪65(كان األساتذة یقومون بإجراء عملیة التقویم بالكفاءات بصفة منتظمة فإن 

من أساتذة المتوسط یرون أیضا أنھ من الصعب القیام بإجراء ) ٪48,33( الثانوي ویقابلھ

التقویم بالكفاءات بصفة منتظمة،ویبرر األساتذة ذالك بأن الوقت غیر كاف لألساتذة عملیة

ألجراء التقویم بصفة منتظمة خاصة التقویم التكویني المسایر للعملیة التعلمیة ،حیث یكتفي 

األساتذة بالتقویم التشخیصي في بدایة كل وحدة تعلمیة والتقویم التحصیلي في نھایتھا وذالك عند 

للثانوي و )٪87( حیث كانت اإلجابات بأن الوقت غیر كاف بنسبة)20(باتھم على البندإجا

التغییر الحاصل في التحول في المقاربات و نألساتذة المتوسط وھذا یرجع أیضا إلى أ)66٪(

العملیة التعلمیة، األھداف المسطرة، صیرورة(مس العوامل التالیة والذي اغوجیةبیدالظل ھذه 

ھذه حقیقة اتضحت لنا في الجانب ).العملیة التقویمیة أیضاو إلى طرائق التدریسباإلضافة 

النظري، حیث أن الفصل األول في إطار بحثنا تطرقنا إلى عنصر أجرأة المقاربة بالكفاءات 

الذي تحدثنا فیھ عن مختلف التغییرات التي جاءت بھا المقاربة بالكفاءات على المنھاج 

.باإلضافة إلى التصور اآلخر أو الجدید لعملیة التقویمس النشطةوطرائق التدری.الجدید

من أساتذة ) ٪65(من أساتذة المتوسط و) ٪68,33(یرى) 21(ومن خالل اإلجابات عن البند 

.الثانوي أن التقویم وفق المقاربة بالكفاءات تصعب علیھم عملیة التدریس أكثر ألسباب متعددة

سیة بسبب االكتظاظصعوبة التحكم في األفواج الدرا-
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ضعف مستوى التالمیذ في عدة جوانب بدنیة وتقنیة -

العزوف عن بعض األنشطة وتفضیل أنشطة على حساب أخرى كتفضیل األنشطة -

الفردیة العاب ةالجماعیة ككرة الید وكرة السلة والطائرة على حساب األنشط

.... ).كالجري والرمي.(القوى

من أساتذة الثانوي أبدا ال یستخدمون سلم ) ٪78(وسط ومن أساتذة المت)٪77(مما یجعل

من أساتذة ) ٪100(ومن أساتذة المتوسط ) ٪98( التنقیط الوارد في المنھاج والذي یعتبره 

الثانوي ال یتماشى مع مستوى التالمیذ في المراحل الدراسیة المختلفة،خاصة البنات منھم 

دى بعض المناطق المحافظة بسبب والعزوف لبسبب ضعف الممارسة الریاضیة عامة

وكذا عدم ممارسة التربیة البدنیة في الطور االبتدائي كما أن حصة التربیة .بعض العادات

یمكنھا أن ترفع لوحدھا وتحسن من األداء البدنیة والریاضیة من خالل ساعتین أسبوعیا ال

.لجمیع التالمیذ البدني و المھاري 

قارنة إجابات األساتذة في الطورین المتوسط والثانوي وبم) 39(ومن خالل الجدول رقم

یبرز لنا أن ھناك اختالف بین آراء األساتذة حیث كانت نسبة اإلجابات بنعم للطور المتوسط 

( أي أن نسب الثانوي ھي األعلى وبعد تطبیقنا الختبار) ٪81(والثانوي بـ ) ٪68,33( تقدر بـ
المحسوبة و التي ²كاخاللھا أنیتضح من و) 40(الجدول في والتي عرضنا نتائجھ) 2ك

المجدولة ²اصغر من كا) 02(ودرجة حریة تساوي0,05عند مستوى داللة )12,37(تساوي 

نقول بأننا نرفض الفرض ومنھ).محسوبة²كا<مجدولة²كا().3,84(والتي تساوي

توجد فروق دالة ول أنھالصفري الموضوع نسبیا ونقبل الفرض البدیل ، وعلیھ یمكننا الق

إحصائیا في معوقات تطبیق العملیة التقویمیة وفق بیداغوجیة الكفاءات میدانیا یبن أساتذة الطور 

الذي نحلل فیھ اإلجابات حول البند ) 41(الجدول رقم المتوسط والثانوي ومن خالل 

تذة الثانوي ال من أسا) ٪78(من أساتذة المتوسط  و)  ٪80(یتضح من ھذا الجدول أن )22(رقم

والذي .²یستخدمون سلم التنقیط الوارد في المنھاج الجدید للكفاءات وبعد تطبیق إختبار كا

عند مستوى )0,07(المحسوبة و التي تساوي ²نجد أن كا) 42(نتائجھ في الجدول رقم اعرضن

والتي المجدولة²اصغر من كا) 02( ودرجة حریة تساوي)0,05(داللة 

أي أنھ ال توجد فروق بین األساتذة في إجاباتھم ).مجدولة²كا<محسوبة ²كا().5,99(تساوي

عن ھذه العبارة أي أنھم ال یستخدمون سلم التنقیط الوارد في المنھاج الجدید للكفاءات  
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والخاصة بالفرضیة الثالثة نقول بأننا نرفض )42(و الجدول ) 40( وعلیھ ومن نتائج الجدول 

توجد فروق ع نسبیا ونقبل الفرض البدیل ، وعلیھ یمكننا القول أنھالفرض الصفري الموضو

دالة إحصائیا في معوقات تطبیق العملیة التقویمیة وفق بیداغوجیة الكفاءات میدانیا یبن أساتذة 

والمتعلقة ) 22(غیر أنھ ال توجد فروق في األجوبة عن العبارة رقم.الطور المتوسط والثانوي

.للكفاءات خالل العملیة التقویمیةباستخدام سلم التنقیط 

ومن ھنا فمن الضروري أن تتضمن المناھج .وبالتالي فالفرضیة ااموضوعة غیر محققة

شروحا كافیة وإجابات تجعل المعلم على درایة بكل ما یحیط بالعملیة،خاصة عند ما یقوم 

لیة التعلیمیة التي بنشاطات التقویم خاصة أنھ الوسیلة التي تمكنھ من معرفة مدى فعالیة العم

تسطیر دورات تكوینیة لشرح ھذه العملیة باإلضافة إلى.مدى تحقیقھ لألھدافیقوم بھا و

.ألساتذة أكثر فأكثر وھذا جانب أیضا ال یجب أن نغفل عنھ

:رابعةمناقشة وتفسیر نتائج الفرضیة ال. 04
ربة بالكفاءات توجد فروق دالة إحصائیا في معوقات التدریس وفق المقاال:الفرضیة

.تعود لنقص التكوین یبن أساتذة الطور المتوسط والثانوي
ض ومقارنة نتائج المحور الرابع والخاص بعر) 53(یتضح لنا من خالل الجدول رقم 

عند أساتذة ) ٪61(عند أساتذة المتوسط و ) ٪72(ارتفاع نسبة اإلجابات بنعم حیث تقدر بـ

ھذه البیداغوجیة الجدیدة یعیق من تطبیقھا میدانیا  وأن الثانوي أي أن نقص التكوین وفق

فان اإلجابات ) 43(إلى الجدول رقموبالرجوع  . التكوین لم یكن كما كان یتطلع إلیھ األساتذة

من أساتذة الطور المتوسط ال یزالون یدرسون وفق ) ٪76.66( فان) 26(حول البند

وھذا ما .ة الطور الثانوي كذالكمن أساتذ) ٪78.12(بیداغوجیة األھداف وأكثر من 

یرجعونھ لعدة أسباب والتي من بینھا عدم مالئمة واقع المدرسة الجزائریة والتي ال یتالءم 

.مع متطلبات تطبیق ھذه البیداغوجیة

) ٪76.66(أن أغلب األساتذة في الطور المتوسط ما یفوق) 44(كما یبرز الجدول رقم

إجرائیة وتمارین تعلیمیة وفق المقاربة الجدیدة یجدون صعوبات حتى في صیاغة أھداف 

بینما تختلف نسبة ھذه الصعوبة عكس ذالك لدى أساتذة الطور الثانوي حیث بلغ عدد 

األساتذة الذین یجدون صعوبات في صیاغة أھداف إجرائیة وتمارین تعلیمیة وفق المقاربة 

ى صعوبة المفاھیم ة إلوترجع ھذه الصعوبات حسب آراء األساتذ) ٪37.5(فقط الجدیدة 
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ویمكن حقیقة تأكید النتائج المتوصل إلیھا بالتأكید على . ج المقاربة الجدیدةالواردة في منھ

أین ،الجانب النظريبالرجوع إلىوھذا ،ا مالمفاھیم عددا وتعقیدھا صیاغة وفھة كثر

ات ،ونظرا تطرقنا في الفصل األول إلى عنصر یحوي المفاھیم المتعلقة بالمقاربة بالكفاء

، حیث وجدنا لكثرتھا لم نذكر إال البعض منھا و الذي اعتبرناه أكثر أھمیة في البحث

.صعوبة في اإللمام بكل المفاھیم وكذا ضبط تعریفات متفق علیھا

أما السبب اآلخر فیرجع أساسا إلى نقص التكوین الذي ذكرناه سابقا، مما یتطلب مجھودات 

وكذا واقع المدرسة الجزائریة  .دة الفھم ،من طرف األستاذإضافیة وذاتیة من بحوث لزیا

یوسف دراسة یعد من بین األسباب أیضا التي تزید من الصعوبات ونؤید ذالك بالعودة إلى

، والتي "بیداغوجیة التدریس بالكفاءات: "، والتي كانت تحت عنوان2004قادري الجزائر،

:توصلت إلى 

لى التربیة والتعلیم في مجال المقاربة بالكفاءات یسھم في أن تأھیل المدرسین والقائمین ع-

.تقبل وإنجاح ھذه المناھج

التحكم في المھارات األساسیة للتدریس من طرف األساتذة ، یسمح بتبني أي مقاربة إن-

.جدیدة

باإلضافة إلى كل ھذا فإن الجانب التطبیقي أو المیداني وكیفیة تصمیم وضعیات تعلمیة 

المیدان لم تخصص لھ دورات تكوینیة خاصة لدى أساتذة الطور المتوسط ،حیث حقیقیة في

من أساتذة ھذا الطور أن ھناك نقص في ھذا النوع من الدورات،بینما )  ٪70(یرى حوالي 

من أساتذة الثانوي فیرون العكس من ذالك تماما ، ونستطیع أن نرجع ذالك إلى أن ) 56٪(

عدید من الدورات التكوینیة خاصة بالجانب التطبیقي ، أساتذة ھدا الطور خصصت لھم ال

في الطور المتوسط فالدورات المبرمجة مع قلة عددھا كانت اواستفادوا منھا ، بینم

تخصص للجانب النظري أكثر ،أي لكیفیة تخطیط الوحدات التعلمیة والتعلیمیة وكذا 

نصب مفتش المادة المخططات السنویة، ضف إلى ذالك غیاب مفتش المادة حیث بقي م

.نالموسمین الفارطیلشاغرا خال

وبالرغم من إجماع األساتذة في جوابھم حول البند األخیر بأن نقص التكوین یعیق تطبیق 

و الخاص بمقارنة النتائج ودراسة ) 53(إلى أنھ ومن خالل الجدول رقم.غوجیةاھذه البید
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نستطیع القول )2ك(عد تطبیق اختبار وب. الفروق بین استجابات األساتذة في ھذا المحور

.بأننا نرفض الفرض الصفري الموضوع ونقبل الفرض البدیل وعلیھ یمكننا القول أنھ

توجد فروق دالة إحصائیا في معوقات التدریس وفق المقاربة بالكفاءات تعود لنقص 
.التكوین یبن أساتذة الطور المتوسط والثانوي

أن أساتذة الطور الثانوي أكثر تقبال وفھما لبیداغوجیة كما أتضح من خالل عرض النتائج 

.المقاربة بالكفاءات أكثر من نظرائھم في الطور المتوسط وذالك للفروق في اإلجابات

:في ثالث جوانب اویبز ذالك جلی

.فروق متعلقة بالقدرة على صیاغة األھداف اإلجرائیة وفق المقاربة بالكفاءات-

.ى برمجة تمارین تعلمیة وفق المقاربة بالكفاءاتفروق متعلقة بالقدرة عل-

.فروق متعلقة بنقص التكوین في الجانب التطبیقي والمیداني للمقاربة بالكفاءات-

:استنتــاج عــام
بعد تحلیل وإثراء متغیرات البحث نظریا، وإعداد أداة الدراسة المیدانیة بغرض جمع 

ت، وعلى ضوء ما توفر من دراسات سابقة والتناول البیانات المطلوبة لإلجابة على الفرضیا
النظري نستطیع أن نستنتج أن األساتذة في الطورین المتوسط والثانوي یجمعون في اإلجابة 
على الفرضیة األولى من البحث ، على أن صعوبة محتوى منھاج المقاربة بالكفاءات یعیق 

یات المدرسة الجزائریة،ألن محتوى تطبیقھ میدانیا وذالك لعدم تكییف ھذا المحتوى مع معط
ھذه البیداغوجیة مستمد من إصالحات العدید من المنظومات التربویة في العدید من الدول 

.المتقدمة الغربیة خاصة منھا الوالیات المتحدة األمریكیة وكندا إلى غیر ذالك
مدارس ھذه الدول ھذا باإلضافة إلى أن المدرسة الجزائریة لھا خصوصیاتھا التي تمیزھا عن 

وتعاني الكثیر من النقائص في شتى الجوانب ، ھذه النقائص التي مست مادة التربیة البدنیة 



دس

ویتمثل ذالك النقص في . والریاضیة باعتبارھا جزء من األجزاء التي تحویھا ھذه المدرسة 
.مختلفةالھیاكل والمنشآت،و كذا الوسائل التعلیمیة المساعدة على تنفیذ أوجھ النشاط ال

وحسب دراستنا ھذه فإن أساتذة التربیة البدنیة والریاضیة في الطورین المتوسط والثانوي  

على أن نقص الوسائل التعلیمیة في الثانیة من خالل الفرضیة .في والیة بسكرة یتفقون

المؤسسات التربویة یعد كأحد أبرز معوقات تطبیق التدریس وفق بیداغوجیة المقاربة 

2003ت،ھذه األخیرة التي تمخضت عن اإلصالحات التي طبقتھا الجزائر بدایة من سنةبالكفاءا

وما نجم عنھا من تغییرات في طرق للتدریس ومحتویات مناھج التي من بینھا العملیة التقویمیة 

نا من معرفة مدى فعالیة العملیة التعلیمیة،والتي وجدنا في ھذه نالتي تعتبر الوسیلة التي تمك

ة فروق بین أساتذة الطورین المتوسط والثانوي في إجاباتھم حول إذا ما كانت تعیق الدراس

في .الك بنسب مختلفةتطبیق ھذه المقاربة،لیؤكدوا في األخیر أنھا تعتبر من بین المعوقات وذ

. ة التي لم تتحقق نسبیاالفرضیة الثالث

ة التقویمیة وال یقومون والبارز لنا كذالك أن اغلب األساتذة ال یتحكمون في العملی

بإجرائھا بصفة منتظمة وھذا ما یرجعونھ أساسا إلى صعوبة تطبیقھا میدانیا وكذا نقص 

التكوین وفق البیداغوجیة الجدیدة الذي أثبتت إجابات األساتذة في الطورین أنھ یعیق تطبیقھا 

.رغم الفروق في مجموع اإلجابات على المحور األخیر.میدانیا

خالل عرض النتائج أن أساتذة الطور الثانوي أكثر تقبال وفھما لبیداغوجیة أتضح منكما

.المقاربة بالكفاءات وذالك للفروق في اإلجابات



دس

:اقتراحات وتوصیات-
ونظرا ،في نھایة بحثنا ھذا خرجنا بمجموعة استنتاجات تخص الموضوع بشكل عام

الكفاءات لما یقارب عام ونصف من الزمن فإننا في األخیر التدریس بةلتقربنا من بیداغوجی

.األمرمارتأینا أن نقدم جملة من االقتراحات والتوصیات نرفعھا إلى كل من یھمھ

 إن تطلب بدأ تألساتذة التربیة البدنیة والریاضیةتكوینیة الدورات بتنظیم وتكثیف الالقیام

.......)نشأتھا، مفاھیمھا،بتاریخ المقاربة بالكفاءات،(األمر االنطالق 

 المقاربة شرح وتسلیط الضوء على األبحاث والملتقیات العلمیة الخاصة بوتشجیع تكثیف

.بالكفاءات

وضع المناھج(ادة ھیكلة ھذه المقاربةإشراك أھل المیدان من أساتذة ومفتشین في إع.(...

عبر مختلف والیات بة تكوین لجنة وطنیة تقوم بإحصاء نتائج ومتابعة تطبیق ھذه المقار

.القطر الوطني

دروس نظریة لمادة التربیة البدنیة الریاضیة بالموازاة مع الدروس التطبیقیةالقیام ب.

 والتي تعتبر زیادة االھتمام بالمادة وإعطائھا مكانتھا الالئقة على غرار الدول المتطورة

مھا الساعي الغیر كاف لرفع من معاملھا وزیادة حجباوذلك ،الكفاءاتةمنبع بیداغوجی

.حالیا بشھادة أھل االختصاص 

 توفیر المنشئات والوسائل البیداغوحیة الالزمة لممارسة نشاط بدني تربوي ھادف نتاجھ

.تلمیذ كفء

ھاالشروع في تدریسإدراج مادة التربیة البدنیة و الریاضیة بأستاذ خاص، وضرورة



دس

منذ بدایاتھ ئالناشوزرعھا في ،ألولفي الطور التعلیمي ابالكفاءاتوفق المقاربة

.للتخلص من مشكل الفروق الفردیة والعادات البالیة، التعلیمیة

 متعلم إلى 30نظرا للتعداد الكبیر لألقسام نقترح أن تفوج األقسام التي یفوق تعدادھا

.فوجین بأستاذین

رفع الكفاءات بالمدرسة لاوربطھوكذا النشاطات الالصفیةاالھتمام بالنشاط الخارجي

.وزرع الثقافة الریاضیة في النشءوتشجیع التنافسیة لدیھملدى التالمیذ

متطلباتھا(ةتكوین المكون ومعلم األجیال وفق ھذه البیداغوجیاالھتمام ب.(



ــةخاتمــ



اتمــةـخ
ى جمیع األصعدة  تتنبأ بوجود عمل ال شك أن التغییرات الحاصلة في شتى المیادین وعل

وقد عرف قطاع .دءوب من قبل الباحثین من أجل الوصول إلى مردود أحسن في كل المجاالت 

التربیة ھو األخر جملة من التغییرات الجدیدة الھادفة إلى الرفع من المستوى العلمي 

مناھج بما والتحصیلي بصفة عامة من خالل الرقي في أسالیب وطرق التدریس وتحدیث ال

.یتماشى وطموحات المجتمع

أن المؤسسات " شعوبا وحكومات" ومع َمْقَدْم القرن الحادي والعشرین صار واضحا للجمیع

.التربویة ینبغي أن تصبح أكثر نجاحا و مردودیة مع تنوع المتعلمین وتطور العلوم و المعارف

تعلم من اكتسابة تعمل على تمكین الموقد جاءت بیداغوجیة المقاربة بالكفاءات كفلسف

و الكفاءة الشخصیة المتوازنة الفعالة للوصول بھ إلى المشاركة االیجابیة یؤسس بھا المعرفة 

.موقعا لنفسھ في المجتمع و العالم

ھذا التصور المنشود للمتعلم مواطن الغد ال یمكن بلوغھ إال من خالل مناھج تشكل لبناة متینة 

لكفاءات على أساس مبدأ الحاجة و الحریة، من منطلق أن ھذه البیداغوجیة ذات تساھم في بناء ا

مرنا یقوم على ما یعرف بالوضعیات الخصبة القابلة المفتوح تتطلب تخطیطا دیداكتیكیاالنسق

حقیقیة، وذلك بدروس تنشطھا وضعیات تكون في خدمة كفاءات من قبل المتعلم تتعلیماإلنتاج 

نفتاح على المحیط والمعرفة و المھارات الداعمة لھا وھو ما یستدعي العمل والنقد الذاتي واال

.الجماعي و التعاوني داخل الصف الدراسي أو خارجھ

وإذا كان ذلك ھو المنظور الجدید للفعل التعلمي فانھ یستدعي في المقابل تصور آخر لفعل 

ى تحقیق الكفاءات المستھدفة من التقویم عبر تقویم الكفاءة، مما یسمح باتخاذ قرار حول مد

عدمھ، ویتفق معظم دعاة اإلصالح على أن زیادة فعالیة المدرسین و حنكتھم عامل حاسم في 

نجاح الجھود التي تبذل حالیا إلصالح التعلیم على مستوى المنظمات الدولیة و اإلقلیمیة 

الجتماعي، كما المتخصصة أو على مستوى الدول باختالف مستویات نموھا االقتصادي و ا

یتفقون جمیعا على أن نوع البیداغوجیا الذي نحتاجھا لنساعد التالمیذ على أن یتقنوا محتوى 

المناھج الدراسیة األكثر طموحا لھ من متطلبات و مقتضیات ابعد و اكبر من ذلك النوع الذي 

.نحتاجھ لكي یكتسب التالمیذ المعارف و المھارات الروتینیة الرتیبة



أصبح واضحا بدرجة اكبر أن القدرات و الكفاءات التي یحتاجھا المدرسون لكي ینجحوا لقد 

في تحقیق األھداف المسطرة في المناھج تتطلب إعادة النظر في برامج إعداد المعلمین قبل 

الخدمة و أثنائھا قصد تأھیلھم لخوض معركة اإلصالح التربوي الشامل، ذلك الن المعلمین في 

ف عمیقة لكي ینموا استراتیجیات التدریس ویطوروا المنھاج بما یتالءم مع حاجة إلى معار

المدخالت المتنوعة للتعلم، و الخبرات المتباینة و الخلفیات التي لدى المتعلمین ومستویات 

معرفتھم السابقة ولكي یفھموا كیفیة التعامل مع التالمیذ وفق خصائص نموھم العقلیة، الجسمیة 

.و االنفعالیة

بقى في األخیر أن التدریس بمنظور المقاربة بالكفاءات في التربیة البدنیة و الریاضیة ھو وی

التجسید الواقعي للمعرفة المكتسبة و المھارات المبنیة بالتكوین والخبرات المترسخة عبر 

التجارب و الوضعیات و المواقف المتباینة و المتشابھة المعاشة خالل حصة التربیة البدنیة و 

عرفة العلمیة وفق ھذه یاضیة، وتبقى أیضا ھذه المادة مجاال خصبا و مالئما لزرع المالر

والتي یتضح نتاجھا جلیا على عدة أصعدة و مجاالت كثیرة بشرط إذا ما ربطت البیداغوجیة

بعدة عوامل تعمل على نجاحھا و تسیر بھا إلى بر األمان مما ینعكس على تحسین األوضاع 

إطاره االجتماعي و یسھم في بلورة فلسفة و ثقافة النشاط البدني الریاضي الخاصة بكل فرد في

.و ترقیتھ و البلوغ بھ إلى المستوى المأمول

ونرجو أن نكون في النھایة قد أزلنا ولو القلیل من اللبس لدى المتلقي و المھتم بھذا الجانب من 

ھذه البیداغوجیا إلى ذھن الكثیرین خالل المراحل المختلفة للبحث وان نكون قد قربنا ولو بقلیل

. من كانوا في السابق ھي حیز انشغالھم وان یجدوا من خاللھ ضالتھم

:ملخص الدراسة



أساتذة التربیة البدنیة استجاباتداللة الفروق في تھدف ھذه الدراسة المقارنة لمعرفة 

وقات تطبیق التدریس وفق بیداغوجیة والریاضیة في الطور الثانوي والطور المتوسط حول مع

.المقاربة بالكفاءات في مادة التربیة البدنیة والریاضیة في والیة بسكرة

وأعتمد على استمارة استبیان كأداة لجمع .في ھذه الدراسة وأستخدم المنھج الوصفي

.مقسمة على أربعة محاور أساسیة حسب فرضیات البحث.المعلومات

. محتوى منھج المقاربة بالكفاءاتیقتطبمحور خاص بصعوبة* 

.محور خاص بنقص الوسائل التربویة للتدریس بالكفاءات* 

.محور خاص بالعملیة التقویمیة وفق المقاربة بالكفاءات* 

.محور خاص بنقص التكوین لألساتذة وفق المقاربة بالكفاءات* 

أستاذ ) 204(من مجموع  أستاذ من الطور المتوسط )62(.حیث شملت عینة الدراسة القصدیة

. أستاذ) 68(أستاذ من الطور الثانوي من مجموع ) 32(و

وأسفرت الدراسة على 

 ال توجد فروق دالة إحصائیا في صعوبة تطبیق محتوى منھج المقاربة بالكفاءات یبن أساتذة

.الطور المتوسط والثانوي

تبالكفاءایقة لتطبیق التدریس ال توجد فروق دالة إحصائیا في نقص الوسائل التربویة المع

. یبن أساتذة الطور المتوسط والثانوي

 توجد فروق دالة إحصائیا في معوقات تطبیق العملیة التقویمیة بالكفاءات میدانیا یبن أساتذة

.الطور المتوسط والثانوي

 توجد فروق دالة إحصائیا في معوقات التدریس وفق المقاربة بالكفاءات تعود لنقص

ین یبن أساتذة الطور المتوسط والثانوي التكو

والرابعة فلم تحققا وھذا یعني أن ھنالك ةأما الثالث.أي أن الفرضیتین األولى والثانیة محققتین

صعوبة تطبیق محتوى المنھج وكذا نقص تصور موحد بین أساتذة الطورین  في ما یخص

معوقات تطبیق التدریس وفق الذي أجمع األساتذة على التي تعد أبرز الوسائل التربویة

.الكفاءات في حصة التربیة البدنیة



وفق المقاربة ونقص التكوینالعملیة التقویمیة بالكفاءاتبینما اختلفت آراء األساتذة حول

غیر أن ھناك فروق في على أنھا أیضا  تعتبر من المعوقاتاوھذا رغم أنھم أجمعو.الجدیدة

.عامةمجموع اإلجابات حول المحور بصفة

قدمنا مجموع من التوصیات واالقتراحات التي یمكن أن تسھم في جوعلى ضوء ھذه النتائ

. التخفیف والتذلیل من ھذه المعوقات

:ملخص الدراسة باللغة الفرنسیة
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ـــقمالح

الملحق01

جامعة محمد خیضر بسكرة
قسم التربیة البدنیة و الریاضیةكلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة                         

استمارة استبـیـــان
حول موضوع:



ة ـــبـــقارالمفـــق بیداغوجیةوتدریسلتطــبیق ااتـــعوقـم
مادة التربیة البدنیة و الریاضیةفيبالكفاءات

بوالية بسكــرة الطور المتوسط والثانوي أساتذة دراسـة مقــارنة بين
مكملة لنيل شهادة الماجستير في التربية البدنية والرياضية مذكرة

تخصص:اإلرشاد النفسي الرياضي

تھدف ھذه االستمارة إلى جمع اكبر قدر من المعلومات حول موضوع الدراسة من خالل إجابات 
الخانة داخل ×األسئلة، التي یقوم أستاذ مادة التربیة البدنیة والریاضیة بتقدیمھا بوضع عالمة  

. المناسبة

:إشراف الدكتور:                                                                  لبامن إعداد الط
رواب عمار-حزحازي كمال-

2009-2010 الموسم الجامعي
:یةــــــــــیانـــات أولــــــــــب-

:السن* 1

:الجنس*2
:سنوات الخبرة  *3
ثانويمتوسط؟ما هـو الطـور الذي تدرس فـيه*4

.ج المقـاربة بالكفـاءاتمنه:   المحور األول-

النعم         ؟)2003اإلصالحات (بیة البدنیةھل یتوفر لدیك المنھاج الجدید للتر-1



كیف ترى المفاھیم والمصطلحات الواردة في المنھاج الجدید؟             -2
مفھومةإلى حد ما مفھومةغیر مفھومة 

المنھاج تعیق تطبیق ھذه المقاربة میدانیا؟             ھل ترى بأن صیاغة الكفاءات الواردة في-3
نعم            ال

ھل ترى بأن صیاغة المؤشرات التعلمیة الواردة في منھاج الكفاءات تعیق تطبیق ھذه -4
نعم          الالمقاربة میدانیا؟        

مع مستوى التالمیذ فعال في ھذه المرحلة من التعلم؟یتوافقالھل محتوى المنھاج الحالي -5
نعم             ال 

تطبیق محتوى منھاج التدریس وفق المقاربة بالكفاءات فعال یصعب حسب رأیك، ھل -6
نعم                    المیدانیا ؟                    

.............................................................؟رأیكلماذا حسب ) نعم(إذا كانت اإلجابة-
.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

المسطرة والمنبثقة من ھذا المنھاج؟ةتحقیق الكفاءات التعلمیول إلىصوصعب الھل ی-7
دائما        أحیانا        أبد

ا   
نعم         السي الوارد في المنھاج؟          الدراھل تلتزم في عملك بمحتوى المقرر -8

حسب رأیك ھل صعوبة محتوى منھاج الكفاءات في التربیة البدنیة یعیق تطبیقھ من طرف -9
نعم            الستاذ میدانیا؟                                  األ

نقص الوسائل التربـــوية:    المحور الثاني-

الوسائل الالزمة للتدریس وفق المقاربة إلىر فتقتالمؤسسة التي تدرس فیھاھل- 10
نعم            البالكفاءات؟        

ھل المساحة المخصصة للتربیة البدنیة و الریاضة مھیأة كما ینبغي لقیامك بعملك؟- 11
مھیأةةغیر مھیأ

قاعةساحة        الفناء   ملعب جواري     ھذه المساحة عبارة عن؟*



ا حصة من طرف المؤسسة  بتحسین المالعب التي تؤدى فیھھتمامقلة اھل ھناك - 12
نعم                     الالتربیة البدنیة ؟    

یتناسب مع اإلمكانیات والوسائل المتوفرة في المؤسسة ؟ال ھل عدد التالمیذ في األقسام - 13
نعم               ال

تلجئ عندما ال تجد الوسائل لتنفیذ احد النشاطات أو األھداف؟اإلى ماذ- 14
تلغیھتكیفھ

العمل یدفعك إلى استخدام نشاط كرة القدم  كنشاط تروحي بدیل؟                                       عدم توفر وسائل - 15
أحیانا         أبدادائما          

ذ إلى العزوف عن النشاط خالل الحصص؟        ھل نقص الوسائل التربویة یدفع بعض التالمی-16
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.....................................................................................................................
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.....................................................................................................................
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في التربیة البدنیةوفق المقاربة بالكفاءاتالعملیة التقویمیةكم لم یتعرض إلىھل تكوین- 24
؟    بالتفصیل 
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الطریقة الكالسیكیة                    المقاربة بالكفاءات
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نعم           المستویات الكفاءات التعلمیة ؟      
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ھل تصادفك صعوبات ومعوقات خالل عملك وفق مقاربة الكفاءات؟:02السـؤال 
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فیما تتمثل أھم ھذه المعوقات إن وجدت؟:03السـؤال 
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.شكرا على تعاونك

- 03-الملحق رقم  
أستاذ وبعد  20تتألف من استطالعیةعلى عینة االستبیانبعد تطبیق :االستبیانحساب ثبات 

.إلى نصفین أسئلة فردیة وأسئلة زوجیة وبعد تفریغ التكرارات االستمارةتجزيء

.00= و ال . 01=نعم :  عم و ال درجات للبدائل نتم منح 

االختیار.01. األولاالختیار02:الثالثیة تم منح درجةاالختیاراتذات األسئلةوفي حالة 

.الثالثاالختیار00والثاني

.في الدرجات التي منحت لھا(*) التكرارات بجمع عدد اإلجابات مضروبةوتم حساب 



)x(رمزھا ...... -5- 3- 1: ردیةاألسئلة الف-

)y(رمزھا....... -6-4-2: األسئلة الزوجیة-

:وكانت النتائج كما ھي مبینة في الجدول

x∑²x∑y∑²y∑² )x(∑²)y(∑y*x∑

2533825213292564009453693043

20= حجم العينة  Nحيث  

:االستبيانبين طرفي  االرتباطإليجاد  تائج تم تطبيق القـانون األتيوعلى ضوء هذه الن

=:ومنه   RP0.54  وبتطبيق معادلة سبيرمان براون

:قانون معادلة سبیرمان براون

RAA ═ ( I*RP _) .معادلة سبیرمان . RAA

1+(I-1)*RP 0.54 = بیرسوناالرتباطمعامل  .RP

.I 2=وھي االستبیانالتي قسم إلیھا األجزاءعدد

0.70= االستبيان  ثبات  أن  نجد  




