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  شكر وتقدير
 

  :عمال بقوله صلى اهللا عليه وسلم

  "من ال يشكر الّناس ال يشكر اهللا"

  نحمد اهللا حمدا كثيرا ونشكره على توفيقه إلنجاز هذا العمل وإتمامه،

  الذي أمدنا" مسعودي الطاهر"ونتقدم بجزيل الشكر إلى األستاذ المشرف 

  كانت عونا لنا،  بتوجيهاته القيمة ونصائحه التي

  علوم وتقنيات النشاطاتمعهد وعمال  أساتذةكما نتقدم بالشكر الجزيل إلى 

  ثالثالبدنية و الرياضية وجميع أساتذتنا الذين أشرفوا على تدريسنا خالل السنوات ال

  .إلى كل من مد لنا يد العون والمساعدة من قريب أو من بعيد إلتمام هذا العمل و

  .لحمد هللا رب العالمينوأخيرا دعوانا أن ا

  / رشيد ** عثمان ** طارق /
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم     

  

  .الى من قال فيها الصادق الصديق الذي ال ينطق على الهواء    

  الى التي حملتني في بطنها و سهرت ألجلي ،"الجنة تحت أقدام األمهات"    

  ها و حنانها الغاليةالى التي باركتني بدعائها و سامحتني بحب

 .أمي...مامك و اقبل جبينكأو العزيزة على قلبي دعيني انحني 

 الى الذي تعب الرتاح و كافح ألنال الى صاحب القلب األبيض

 .والدي...

 " بالل وحمزة و عادل و أختي الصغيرة "تي خو إالى أغلى كنز وهبه اهللا لي 

  الذين دعموني معنويا كلما  نقابشكل من يحمل اسم الى أعمامي أخوالي كل باسمه و  

  علوش وعائلة ميميو الأنسى بالذكر عائلة   احتجت اليهم

 ساعدني كثيرا في ذيالل" مسعودي الطاهر"الى أستاذي المحترم

 -شكرا جزيال- بحثي هذا

  ...الى كل من اعرفهم ولم أذكرهم عبد النور و مجيد ومهدي-الى رفقاء دربي و طفولتي

   بالجلفة   زيان عاشورالتربية البدنية و الرياضية بجامعة  معهدو عمال الى أساتذة و طلبة 

  و فرقتني بهم لحطة صدق... الى من جمعتني بهم لحظة صدق 

  .أهدي ثمرة جهدي و تعبي

  

  عثمان 
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 إليك رسول اهللا ، إليك معتذرا ، إليك ُمسَتسِمًحا

 إليك عربون حب و اعتزاز بك

ه الدنيا إلى أعز من أملك في هذ  

 إلى أمي التي وإن قدمت لها كنوز األرض فلن أفيها حقها

 ا منذ نعومة أظافرينهالتي ما فتئت تراعيني بنبع حنا

  الذي إن أعد أفضاله علي... إلى أبي الذي احترق من أجلي 

 فلن أستطيع إحصائها 

 إلى إخوتي وأخواتي اللذين فرحوا لنجاحي

  اني و سارة العزيزة مع التمني لها دوام النجاحاخواتي بلقيس و أم و أنيسإلى أخي 

  في مشوارها الدراسي  

  هذه الذي كان عون لنا في انجازمسعودي الطاهر الى األستاذ الفاضل 

بها   االمذكرة وعلى المعلومات التي أفادن   

  و بوقطاية فاتح إبن العم و الحبيب جعفر و بلواعر دريهم إلى الصدقاء االعزاء 

 م تلده أمي خاصة الذين فرحو لنجاحي ، إلى كل أخ ل

  الوخش عطاء اهللا خوتي في الجامعة وعلى رأسهم إلى أصدقائي وإ

 وكل االصدقاء 

       ماوعائلته عثمان ورشيدإال صديقي وزميلي في إنجاز المذكرة 

        إال كل من سعتهم الذاكرة ولم تسعهم المذكرة

         إلى كل شخص قريب منى ولم يحضر ذاكرتي
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم 

  الحمد هللا الذي أنعم علینا نعمة العلم 

  

أهدي ثمر نجاحي و التي جاءت بعد جهد مبذول طیلة المشوار 

  :الدراسي

ال الوالدبن االب و االم اللذان كانا یدعون لي بالنجاح ،و بخیر 

فضهما و یطیل في أتمنى من اهللا و أدعوه ان یح.الدنیا و االخرة

  .عمرهما و یوفقني ان ارد خیرهما

  .الى كل اخوتي 

  .الى كل االساتذة في جمیع االطوار

  .الى كل زمالئي من الطور االبتدائي الى الجامعي 

اشكر االستاذ الفاضل مسعودي الطاهر على ما قدمه لي من 

  .نصائح و توجیهات النجاز هذه المذكرة 

  

  

  دـــــیـرش              
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 مقدمة

في شتى المیادین منها میدان التربیة،  ال شك أن التطور العلمي والتكنولوجي المتسارع قد فرض تطورات أخرى

 بناء المناهج، المقاربات المعتمدة،: وانب العملیة التربویةتطورا شمل كل ج وبالفعل فقد شهد المجال البیداغوجي

 .یختار ما یناسب هدفه الوسائل، التقییم، طرق التدریس وأسالیبه التي أصبحت متعددة، یمكن للمعلم أن

مشكلة  -األنظمة التربویة في العالم كغیره من –ومن بین اإلشكاالت التي واجهت النظام التربوي في بالدنا 

إذ تضم في ثنایاها قائمة من المفاهیم یجب على المتعلم تعلمها،  المعارف التي میزت المناهج السابقة،تجزئة 

المعارف لدى المتعلم دون  المهارات علیه اكتسابها في كل مادة من المواد الدراسیة، والنتیجة هي تراكم وبعض

شاف، بعبارة أخرى یجد نفسه یتعلم من أجل أن اإلنجاز واالكت إقامة روابط بینها، مما یحول دون امتالكه لمنطق

 .شيء ما أو تحلیل واقع والتكیف معه استنادا على ما تعلمه یتعلم، ولیس لفعل

إلى االرتقاء بالمتعلم، من منطلق  وكحل لهذه اإلشكالیة، تم اعتماد المقاربة بالكفاءات كاختیار بیداغوجي یرمي

ومندمج من المعارف، الخبرات، المهارات المنظمة و االداءات، والتي  أن هذه المقاربة تستند إلى نظام متكامل

 .بشكل مالئم تعلمیة انجاز المهمة التي تتطلبها تلك الوضعیة/ للمتعلم ضمن وضعیة تعلیمیة تتیح

الحیاة بكل ما تحمله من تشابك  ومن ثم، تغدو هذه المقاربة بیداغوجیة وظیفیة تعمل على التحكم في مجریات

وبالتالي، فهي اختیار منهجي یمكن المتعلم من النجاح في  القات والتعقید في الظواهر اإلجتماعیة،في الع

  .مختلف مواقف الحیاة في تثمین المعارف المدرسیة وجعلها صالحةاالستعمال الحیاة، من خالل

لنظریات التربویة أقرته ا التعلمیة تستند إلى ما/ إن هذه المقاربة كتصور ومنهج منظم للعملیة التعلیمیة

 .المعاصرة

التربویة الجزائریة، وبخاصة في مادة التربیة  إلى دراسة هذا المنهاج المعتمد في المنظومة تطرقناففي بحثنا هذا 

أثر " التربیة البدنیة والریاضیة والمقاربة بالكفاءات: موضوع دراستنا المتمثل في البدنیة والریاضیة، وهذا من خالل

 .بالكفاءات في حصة التربیة البدنیة على شخصیة التلمیذ الثانوي  تدریس المقاربة

 :ولإلحاطة بهذا الموضوع سطرنا الخطة التالیة

الفصل األول سنتطرق إلى التربیة  ثالثة فصول هامة لموضوع بحثنا، ففي تم تقسیم الجانب النظري الى* 

، وٕالى مجاالتها المختلفة، وكذا الثانویةفي المرحلة  البدنیة والریاضیة من حیث، تعریفها، أهمیتهابالنسبة للمتعلم

حیث تعریفه، أهمیته،  من كفاءاتالتربویة، وفي الفصل الثاني سنسلط الضوء على منهاج المقاربة بال المنظومة

 .الشخصیة بشكل عام ثم نتطرق الى المراهقة ودواعي اعتماده ومحتواه، أما في الفصل الثالث سندرس

منهجیة البحث التي تحتوي على كل  فصلین، فالفصل األول نتطرق فیه إلى الىنب التطبیقي الجا تم تقسیم* 

أدوات البحث، مجاالته، المعالجة اإلحصائیة، عینة البحث  اإلجراءات المیدانیة، المنهجیة المتبعة،: من

  .الثاني نعرض فیه تحلیل ومناقشة النتائج المتحصل علیها وصعوباته، والفصل
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  :اإلشكالیة-1

تنمیة وبلورة شخصیة الفرد، من جمیع النواحي  دور فيالمواد األخرى  كسائرلتربیة البدنیة والریاضیة ل ان

الحركیة منها والنفسیة واالجتماعیة، معتمدة في ذلك على النشاط الحركي الذي یمیزها، والذي مداه من األنشطة 

الریاضیة كدعامة ثقافیة واجتماعیة، فهي تمنح المتعلم رصیدا صحیحا یضمن له توازنا سلیما، وتعایشا البدنیة و 

 .منسجما مع المحیط الخارجي منبعه سلوكات فاضلة تمنحه فرصة االندماج االنفعالي

الوصول إلى أهدافها، وكانت التربیة البدنیة والریاضیة تعتمد أساسا أثناء التدریس والتعلیم على نظام تقلیدي بغیة 

حیث تعتبر األستاذ أو المعلم المحور األساسي فیها، حیث تضع على عاتقه كل المسؤولیة في تحقیق أهدافها، 

م دخل  21تعتبره كأداة للتطبیق فقط، ولكن مع بدایة القرن ) التلمیذ(فیقوم بأداء مختلف األدوار، بینما المتعلم 

ودینامیكیة وتغیرات في جمیع المجاالت والمیادین، وعرف حقیقة ال یمكن العالم في حركة غیر عادیة ونشیطة 

  العولمةإخفائها وهي 

وهي قضیة كثر الحدیث فیها لیس فقط على المستوى األكادیمي بل حتى على مستوى أجهزة اإلعالم  

ي كل ما یجري والمعلومات والرأي العام، مما جعل التربویون یشاركون في ذلك باعتبارهم أصحاب المصلحة ف

في الساحة العالمیة وباعتبار الجزائر جزء في هذا العالم فهي تسعى لمواكبة التغیرات الجاریة في العالم وتحدیث 

مختلف القطاعات بما فیها النظام الذي مسته وكذلك التغیرات في طرق ومناهج التدریس أدى بالمنظومة التربویة 

وذلك باعادة النظر في الكثیر من , ریاضیة باعطائها العنایة الفائقة ال اعادة النظر في التربیة البدنیة وال

شهادة البكالوریا (التعلیمات سواء في االعفاءات او المنشآت و الوسائل وكذا ادراجها في االمتحانات الرسمیة 

هة والتطورات وكذلك في البرنامج التعلیمي واستبداله بنظام یتماشى مع طموحات المادة من ج) والتعلیم األساسي

الحاصلة في میادین التربیة والتدریس من جهة أخرى، بما یضمن لها مسایرة المستجدات التي طرأت في الساحة 

 10حسب المرسوم  2004العالمیة، ویتمثل هذا النظام في التدریس بالمقاربة بالكفاءات الذي أنتهج منذ 

) نظام(یة الوطنیة أن تضع في أیدي األساتذة منهاج المستخرج من تلك السنة، حیث بذلك استطاعت وزارة الترب

جدید للعمل به، ویتضمن هذا النظام على االنتقال من منطق التعلیم والتلقین إلى منطق التعلم عن طریق 

الممارسة، والوقوف على مدلول المعارف ومدى أهمیتها ولزومیتها في الحیاة الیومیة للفرد، وذلك فهي تجعل 

 1.محورا أساسیا لها) ذالتلمی(المتعلم 

وتعمل على إشراكه في المسؤولیات والقیادة وتنفیذ عملیة التعلم، وتقوم أهدافها على اختیار وضعیات تعلیمیة 

مشتقات من الحیاة في صیغة مشكالت، وترمي عملیة التعلم إلى حلها باستعمال المعارف واألدوات الفكریة 

مد هذا النظام على المعلم الذي یلعب دور المنشط، المنظم، المشجع، وتسخیر المهارات الحركیة الضروریة، ویعت

 المحضر، والمتعلم شریك مسؤول على التعلم ذاته، حیث یبادر في تحدید مساره التعلیمي عن طریق الممارسة

                                                 

  المشترك بین هذه البلدان العولمة حركة عالمیة اقتصادیة واجتماعیة تعتمد على التطور المتبادل بین دول العالم بما أنها تقارب مناطق التبادل
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ویتضمن هذا المنهاج على ثالث أنواع من الكفاءات التي تتمثل  الفعالة خالل حل المشكالت المطروحة أمامه

 .في كفاءة نهائیة، ختامیة، وكفاءة قاعدیة

المقاربة بالكفاءات في حصة التربیة بتدریس ال یؤثرهل . وفي إطار المنظومة التربویة الجزائریة 

 الثانوي ؟ في الطور البدنیة على شخصیة التلمیذ

 :األسئلة الجزئیة

 الثانوي ؟ الطورفي  لتلمیذبالنواحي الجسمیة المقاربة بالكفاءات عالقة بلتدریس لهل 

 الثانوي ؟ في الطور لتلمیذتطویر النواحي المعرفیة دورفي للتدریس بالمقاربة بالكفاءات هل 

  الثانوي ؟في الطور لتلمیذ  النواحي الخلقیة  تنمیةالمقاربة بالكفاءات دور في بلتدریس لهل 

 الثانوي ؟لطور في التلمیذ  یؤثر في النواحي المزاجیةالمقاربة بالكفاءات بتدریس الهل 

  :الفرضیة العامة-2

 الثانوي  في الطور المقاربة بالكفاءات في حصة التربیة البدنیة یؤثر على شخصیة التلمیذبالتدریس  

 : الفرضیات الجزئیة 

 الثانوي  في الطور لتلمیذبالنواحي الجسمیة المقاربة بالكفاءات عالقة بلتدریس ل

 الثانوي  في الطور لتلمیذتطویر النواحي المعرفیة دورفي  بالمقاربة بالكفاءات لتدریسل

  الثانوي في الطور لتلمیذ  النواحي الخلقیة  تنمیةالمقاربة بالكفاءات دور في بلتدریس ل

  الثانوي في الطور لتلمیذ  یؤثر في النواحي المزاجیةالمقاربة بالكفاءات بتدریس ال

  :أهداف البحث-3

  لكفاءات في حصة التربیة البدنیة على الجوانب الجسمیة لتلمیذ الطور الثانوي معرفة أثر التدریس المقاربة با - 1

معرفة أثر التدریس بالمقاربة بالكفاءات في حصة التربیة البدنیة على النواحي المعرفیة  التلمیذ في الطور  - 2 

  الثانوي 

نواحي الخلقیة التلمیذ في الطور معرفة أثر التدریس بالمقاربة بالكفاءات في حصة التربیة البدنیة على ال - 3

  الثانوي 

معرفة أثر التدریس بالمقاربة بالكفاءات في حصة التربیة البدنیة على النواحي المزاجیة التلمیذ في الطور  - 4

  الثانوي 

 

  :أهمیة البحث-4

بوي المدرسي تندرج أهمیة هذه الدراسة ضمن االطار المعرفي للمقاربة بالكفاءات ودورها في تفعیل النشاط التر 

على ضوء تغییر المناهج اضافة الى إستخالص جملة من التوصیات العلمیة قصد جعلها كمرجع علمي یستفید 

  .منه الطلبة في حقل التربیة البدنیة والریاضیة
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  :شرح المصطلحات-5

 التربیة البدنیة الریاضیة 5-1

   التعریف االصطالحي:أ

البدنیة المختارة  لى تحسین األداء اإلنساني عن وسیط هو األنشطةتعرف بأنها العملیة التربویة التي تهدف إ

 ویقصد بها ذلك الجزء من العملیة التربویة التي یساهم في تنمیة التربیة البدنیة، االنفعالیة، .لتحقیق األهداف

 1.االجتماعیة، العقلیة لكل فرد من خالل وسط األنشطة البدنیة

 تعریف إجرائي -ب

البدنیة المختارة  ویة التي تهدف إلى تحسین أداء الثانویین عن طریق وسیط وهو األنشطةهي العملیة الترب

 .لتحضیرهم لشهادة البكالوریا الریاضیة

  التدریس 5-2

   التعریف االصطالحي:أ

یحدث التدریس عندما یحاول فرد متقف واحد مساعدة فرد اخر أو مجموعة أفراد في أداء أو تعلم نشاط 

المحاولة المثقفة أو وهذه , و توافر القصد او النیة من جانب المدرس لیمد بالمساعدةویقصد به ه,خاص

" تأثیر یهدف الى تحسین تعلیم شخص اخر  أي"المدروسة تعتبر مفهوما أساسیا له، ولقد عرف التدریس بأنه 

عرفي والحركي وغرض التدریس هو مساعدة التالمیذ عند التعلم والنمو، لتصمیم بیئة تغیر من السلوك الم

  2 واالنفعالي في االتجاه المرغوب،وأداء هذا كله بسلوك یجذب التالمیذ لخبرات التعلم التي یدرسونها

 تعریف إجرائي -ب

أجل اكتساب اخر أو مجموعة من االفراد من  هي طریقة یستعملها الفرد من أجل تعلیم أو مساعدة فرد

  .المعلومات والمعارف والقدرات الفنیة والبدنیة

 المقاربة بالكفاءات 5-3

   التعریف االصطالحي:أ

وتعقید في  هي بیداغوجیة وظیفیة تعمل على التحكم في مجریات الحیاة بكل ما تحمله من تشابك العالقات

على صورتها، وذلك  الظواهر االجتماعیة، ومن ثم فهي اختبار منهجي یمكن المتعلم من النجاح في هذه الحیاة

  3 الحیاة لمعارف المدرسیة وجعلها صالحة لالستعمال في مختلفبالسعي إلى تثمین ا

  

الفكر العربیة، .  ، داردائرة معارف ریاضیة وعلوم التربیة البدنیةأمین أنور الخولي، أسامة كامل راتب، جمال الشافعي، إبراهیم خلیفة،  -1

 574، ص  1948القاهرة، 

  79خرون، نفس المرجع، ص أمین أنور خولي و ا -2

  02ص   ، المركز الوطني للوثائق التربویة،الجزائر، 17لعدد  ، االبیداغوجیا بالكفاءات كبیداغوجیا إدماجیةوزارة التربیة الوطنیة،  -3
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 تعریف إجرائيال -ب

  2004 هو المنهاج الجدید الذي یستعمله أستاذ التربیة البدنیة والریاضیة في التدریس، وذلك منذ

  :ة والریاضیةحصة التربیة البدنی 5-4

هي الوحدة الصغیرة في البرنامج الدراسي للتربیة الریاضیة التي تمثل أصغر جزء من المادة وتحمل كل  

خصائصها، فالخطة الشاملة لمنهج التربیة الریاضیة بالمدرسة تشمل كل أوجه النشاط الذي یرید المدرس أن 

  1 .یمارسها تالمیذ مدرسته

  :المراهقة 5-5

بأنها فترة أو مرحلة من مراحل نمو الكائن البشري من بدایة البلوغ الجنسي أي نضوج األعضاء  یعرفها وانجلش 

   2التناسلیة لدى الذكر واألنثى وقدرتها على أداء وظائفها إلى الوصول إلى اكتساب النضج

  :الشخصیة 5-6

  التعریف اللغوي - أ

القناع الذي  وتعني PERSONA ن الكلمة الیونانیةتشتق كلمة الشخصیة في صیغتها األجنبیة م : اللغة األجنبیة

  . الدور الذي كانوا یمثلونه كان یضعه الممثلون على وجـوههم في المسرح للتعبیر على

معالم اإلنسان أو ما  أصل الشــخصیة من شخص وهو سواد اإلنسان وغیره یراه من بعد أي من: اللغة العربیة

 3.تیة الممیزة یدل علیه من الخصائص الفردیة أو الذا

  التعریف االصطالحي-ب

التنظیم الدینامي لسمات وخصائص ودوافع الفرد النفسیة والفسیولوجیة والجسمیة ،ذلك التنظیم الذي یكفل للفرد 

توافقه وحیاته في المجتمع ولكل شخص تنظیمه هذا الذي یمیزه عن غیره وبمعنى اخر فأن لكل فرد في المجتمع 

  4. شخصیته الفریدة
 
 
 
 

  

 

                                                 
  .102،ص 1996، منشأ المعارف اإلسكندریة، " یة الریاضیةأسالیب وتطویر درس الترب:" محمد سعید عزمي - 1
 .15، ص 2005، بیروت، 1، دار النهضة العربیة، ط" المراهق والمراهقة:" عبد الرحمن محمد العیسوي - 2

3-http://www.startimes.com/?t=14630549 

4 -http://www.ao-academy.org/wesima_articles/library-20060116-340.html 
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  :أسباب اختیار البحث-6

یرتكـز أي بحـث علمـي علـى جملـة مـن الشـروط والمبــادئ العامـة الختیـاره ، تحـدد بـدورها سـبب اختیـار موضــوع  

  : الدراسة بعینه دون سواه ، ولعل من أبرز األسباب التي یعود إلیها اختیار مشكلة البحث ما یلي

ضـــول الزائـــد ، لمعرفـــة مـــا یـــزال یشـــوب هـــذا الموضـــوع مـــن میلنـــا الكبیـــر لهـــذا الموضـــوع ، وحـــب االطـــالع والف -

  .غموض

  .2004حداثة وجدیة هذا الموضوع كونه لم یظهر إال في سنة  -

التكوین واإلثراء لما یقدمه الموضوع من فائدة علمیة وعائـد یسـتفید منـه المتخصـص فـي المجـال ومـا یقدمـه لـه  -

  .من نتائج

  .لموضوع قلة الدراسات والبحوث الخاصة بهذا ا -

  .صعوبة فهم وتطبیق المنهاج من طرف بعض األساتذة -

  عدم إجماع األساتذة على طریقة عمل واحدة رغم أن المنهاج واحد - 

  :الدراسات المشابهة والمرتبطة-7

  :جامعة الجزائر تحت عنوان 2008/2009دراسة معیوف بلعید  7-1

 متوسط تأثیر المقاربة بالكفاءات على ملمح تخرج تلمیذ الرابعةمدى  التربیة البدنیة والریاضیة والمقاربة بالكفاءات

  :وكانت تهدف الدراسة الى 

والریاضیة أثناء إجراء  محاولة إبراز بكل نجاعة عالقة موضوعیة بین ملمح خروج التلمیذ في مادة التربیة البدنیة

الذي هو . تعتبر طریقة تدریس حدیثة التي امتحان شهادة التعلیم المتوسط الریاضیة في ظل المقاربة بالكفاءات

 .الهدف الرئیسي المسطر لبحثنا

 ).وتحلیل إحصائي نظریة، منهجیة،(إذن انطالقا من هذا الهدف نحاول تحدید على أساسه عدة مقاربات * 

 .معرفة مدى تأثیر المقاربة بالكفاءات على ملمح تخرج التلمیذ* 

نعتبره كمتغیر  دي إلى التحقق في المیدان على هذا التأثیر الذيالتساؤالت التي وضعناها في اإلشكالیة تؤ * 

 ، التحقق یخضع إلى المستویات التالیة)المقاربة بالكفاءات(مستقل

الحركیة ألنشطة  ملمح خروج التالمیذ الذین نقوم بتحلیل جمیع تصرفاتهم التي تتمثل في القدرات والمهارات - 

 .ریاضیة معینة

للتدریس بالمقاربة  لتالمیذ الذین خضعوا للتدریس بالمقاربة بالكفاءات والذین خضعوامقارنة مالمح خروج ا - 

  باألهداف

ومعامل  "f" اختبارواستعمل , فرد 72وعینة عددیة قوامها , واستخدم الباحث في دراسته المنهج الوصفي 

  .وثم اختیار العینة بطریقة مقصودة   "spssو استعمل  "r"االرتباط 

  :ئج الى مایليوخلصت النتا
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البدنیة والریاضیة  إن أثر المقاربة بالكفاءات على ملمح التخرج لتالمذة السنة الرابعة متوسط في میدان التربیة

سلفا في أسلوبنا المنهجي والتي تشكل  الفرضیات التي قمنا بصیاغتها. یعد دائما إشكالیة وسط منظومتنا التربویة

 .اإجابات مؤقتة إلشكالیتنا تم إثباته

فهي بذلك صالحة لبعض التالمیذ لكن  .تذبذبات، بمعنى مستوى التالمیذ لیس منتظما أن هذه المقاربة تظهر

هل الوسائل التعلیمیة . أن تكون موضوع دراسات أخرى ثمة تساؤالت أخرى یمكن. لیس لمجتمع متمدرس أوسع

إن محدودیة  ملمح تخرج أفضل للتلمیذ المقاربة بالكفاءات بغرض بلوغ المتوفرة في المیدان تستجیب لمقاییس

 .عمل بحثنا هذا تكمن أساسا في الظاهر السلوآیة للتالمیذ الذین لم یخضعوا للدراسة

 .دراستنا بالتالي، نحن نواجه صعوبات تقنیة وأخرى متعلقة بالوقت من أجل إدماج هذه العوامل الهامة في

ترتیب اختبارات  ظر في المقاربة بالكفاءات، ومعرفة آیفیةموضوع هذا العمل البحثي المتواضع یقضي بإعادة الن

  .مالمحهم المطلوبة المیدانیة المتحان شهادة التعلیم المتوسط المقوم للقیمة البدنیة للتالمیذ تفسر

  :جامعة الجیاللي بونعامة تحت عنوان 2013/2014دراسة تاج محمد و مزعاد حسین  7-2

البدنیة و الریاضیة في ظل المقاربة بالكفاءات في المرحلة الثانویة وكانت دراسو تحلیلة لدور أستاذ التربیة 

  :الدراسة تهدف الى 

ابراز استراتیجیة التدریس بالمقاربة بالكفاءات في المحیط المدرسي بصفة مباشرة فوق المیدان لتزوید الفاعلین 

  :ذلك بناءا على  بمختلف المعلومات و الطرق المساعدة من أجل تطویر قدارتهم المهنیة و

االمكانیات والوسائل التعلیمیة الموجودة في المؤسسة التربویة ودورها في اتاحة الفرصة , خصائص األستاذ  - 

لألستاذ من أجل ابراز قدراته المعرفیة والمهنیة أثناء انجاز عمله التربوي و اعطاء المؤشرات الصحیحة و 

  السلسمة لمهنة التدریس

دى األستاذ في تحقیق دوره التربویمن خالل ضبط استراتیجیة تعلیمیة واضحة لتحسین الكفاءة المهنیة ل - 

  وكذا انتقاء محتویات التعلیم ,المهارات والمعلومات 

صیاغة برنامج مادة التربیة البدنیة من خالل تلنظرة الشخصیة ألستاذ المادة في ظل العمل بمنهاج المقاربة  - 

     .بالكفاءات

أستاذ وكان اختیار  30ث في دراسته المنهاج الوصفي التفسیري وعینه عددیة متكونة من حیث استخدم الباح

  .العینة بطریقة عشوائیة

  استمارة ااالستبیان: وكأدوات لجمع البیانات استخدم الباحث

  وفي الوسائل االحصائیة استخدم الباحث النسبة المئویة و الكاف تربیع

  :وتوصل الباحث الى النتائج التالیة 

لها أثر على دور أستاذ التربیة البدنیة ) االمكانیات و الوسائل المتاحة ,الخبرة , المؤهل العلمي ,الجنس,السن( - 

  .والریاضیة 

  للكفاءة المهنیة أثر على دور أستاذ التربیة البدنیة و الریاضیة في ظل المقاربة بالكفاءات - 
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و المقاربة بالكفاءات ومهنة التدریس أثر ایجابي على تحقیق االتجاهات أستاذ التربیة البدنیة و الریاضیة نح - 

  أدوار بیداغوجیة ایجابیة
  

  نتائج االستفادة من الدراسات السابقة -7

  توسیع مدارك الباحث، وزیادة حصیلتنا من المعرفة عن الموضوع - 

ا تلك التعرف على تجارب اآلخرین واإللمام بجهودهم واالستفادة من النتائج التي توصلت إلیه - 

  الدراسات

التي وقع علیها اختیارنا تم تناولها ولكنها ركزت على جوانب معینة غیر  تبیان ان مشكلة البحث  - 

 .الجانب الذي سوف تركز علیه الدراسة الحالیة

على على الموضوعات التي لم تطرح  جعلنا نركزصیاغة أهداف الدراسة في ضوء ملخص الدراسات السابقة  - 

 .من قبل

من خبرات الباحثین في سبل تناولهم للمشكالت والمصادر التي اشتقوا منها معلوماتهم وطریقة االستفادة  - 

  .عرضهم وتحلیلهم لها
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  :تمهید

لتربیة البدنیة والریاضیة وسیلة هامة من الوسائل التربویة لتحقیق األهداف المسطرة في تكوین تعتبر حصة ا

فالحركات البدنیة التي یقوم بها الفرد في حیاته على المستوى التعلیمي . الفرد، فهي نشاط بدني وریاضي مركب

وناته من جمیع جوانبه، وهذا البسیط في اإلطار المنظم، تعمل على تنمیة وتحسین وتطویر هذا البدن ومك

لضمان تكوین الفرد وتطوره وانسجامه في مجتمعه، كما تعتبر حصة التربیة البدنیة والریاضیة حجر األساس 

للمادة الدراسیة إذا یراعي األستاذ في تسطیرها حاجیات ومیول ورغبات تالمیذه، ویتوقف نجاحها في تحقیق 

ان التجریبي لتكوین الفرد وتزویده بالمعارف والخبرات والمهارات التي األهداف المسطرة، حیث تعتمد على المید

  .تسهل له إشباع رغباته
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  :تعریف التربیة العامة -1

أي یقود خارجا، ومنه جاء یقود  القیادة مأخوذة من اللغة الالتینیة والتي تعني) education( مصطلح التربیة 

ویصعب تعریف التربیة تعریفا جامعا مانعا، فقد عرفت تعریفات متعددة وكل تعریف  الولد، أي یرشده ویهذبه

  . یعكس إما وجهة النظر الشخصیة عند صاحب التعریف، أو یعكس میدان المعرفة التي تخصص فیه

 ربوربا ی الولد وجعله ینمو وأصل ربى الولد  غذى، أي ربى الرباعيمن  التربیةوفي معاجم اللغة العربیة نجد 

أي زاد ونما، ومن العلماء من جعل أصلها رب، یقال رب القوم أي ساسهم وكان فوقهم، ورب النعمة زادها ورب 

  .الولد رباه حتى أدرك

المؤدب والمهذب والمربي : وكان فالسفة العرب یسمون هذا الفن سیاسة ویقولون عن الذي ینشئ الولد ویرعاه

  .والمعلم

  ".إعطاء الجسم والروح كل ما یمكن من الجمال والكمال:" هاالتربیة بأن أفالطونفقد عرف 

إلى أن التربیة هي أن تنمي لدى الفرد كل نواحي الكمال، والكمال هو التنمیة المنسقة لكل القدرات  كانطویشیر 

 11 .اإلنسانیة، وأن نصل بهذه القدرات إلى أقصى درجة ممكنة

سواء كان حیوان أو نبات أو انسان فلكل منها طرائق خاصة لتربیة  والتربیة تفید التنمیة و هي مرتبطة بكل كائن

  2قریبة لالنسان تستدعي معرفة حقیقیة وشاملة ومهمة لشخصیته 

  :أهداف التربیة العامة -2

تتجلى أهداف التربیة العامة في تكوین شخصیة متكاملة من كل الجوانب الجسمیة العقلیة والوجدانیة، اإلنفعالیة 

  .ةواإلجتماعی

  :أهداف التربیة العقلیة -2-1

إهتمت التربیة الحدیثة إلى تربیة الطفل على حسن التفكیر، وحسن التصرف في المواقف الصحیة وتهتم أیضا 

باكتشاف القدرات العقلیة الخاصة بالتلمیذ، وبالتالي یشتركون جسمیا في العقل وبالمقابل هناك فروق في القدرة 

تربیة القدیمة التي كانت تعتقد أن العقل ینمو بقدرة ما یكتسبه من معلومات، وذلك الریاضیة، وهكذا على عكس ال

 .دون معرفة إذا كانت هذه المعلومات تتناسب مع مستوى النضج العقلي للطفل

  :أهداف التربیة الجسمیة -2-2

عن طریق التدریبات إهتمت التربیة الحدیثة بالصحة الجسمیة للطفل فلم تكتفي بتنمیة قواه البدنیة والعقلیة 

الریاضیة وممارسة مختلف األنشطة البدنیة، بل یجب أن یخضع لفحوصات طبیة منتظمة ویدرب عن طریق 

  3.الوقایة الصحیة

                                                 
  .4- 3، ص  2002،المكتب العربي الحدیث،القاهرة،"دراسة في علم إجتماع التربیة :  التربیة والمجتمع:" حسین عبد الحمید أحمد رشوان - 1

http://www.djelfa.infovbshowthread.phpt=768276  2   

  .4-3ص  مرجع سابق:  التربیة والمجتمع:" حسین عبد الحمید أحمد رشوان - 3
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  :أهداف التربیة الوجدانیة -2-3

تعتبر الصحة النفسیة أهم شيء في التعلیم، ولقد أثبتت التربیة الحدیثة أنها أساس بناء شخصیة كاملة وناضجة 

سلیمة، وألن نجاح عملیة التعلیم تتوقف على سالمة الحالة النفسیة للتالمیذ والعمل على مساعدتهم نفسیا، و 

  1.وذلك من أجل تحقیق التوازن النفسي

  :أهداف التربیة اإلجتماعیة -2-4

مجتمعاتهم، تعمل التربیة الحدیثة على تعلیم الطفل كیفیة التعامل مع اآلخرین ومعرفة حقوقهم وواجباتهم اتجاه 

  2.وتعلم الطفل واألفراد التعاون بینهم، والمبادرة الفردیة التي تنفع الجمیع

  :تعریف التربیة البدنیة والریاضیة -3

هي مجموعة من العملیات البیداغوجیة لها أبعاد تربویة، بحیث تؤثر في نمو التلمیذ من جوانبه النفسیة الحركیة، 

  3.یق النشاطات البدنیة والریاضیةالوجدانیة، المعرفیة، وتحقق عن طر 

كما تعتبر مجموعة من القیم والمهارات والمعلومات واإلتجاهات التي یمكن أن یكسبها برنامج التربیة البدنیة  

والریاضیة  لألفراد لتوظیف ما تعلموه في تحسین نوعیة الحیاة، ونحو المزید من تكیف اإلنسان مع بیئته 

على أنها أسلوب للحیاة وطریقة مناسبة لمعایشة  "dewy" " دیوي"التربوي      ومجتمعه، إذ یعرفها المفكر 

الحیاة وتعاطیها من خالل خبرات الترویح البدني واللیاقة البدنیة والمحافظة على الصحة وضبط الوزن وتنظیم 

عملیة التربویة التي أنها ال" بوتشر" "ویست" الغذاء والنشاط، وهو مفهوم یتسق مع التربیة مدى الحیاة وتعرفها 

  4.تهدف إلى تحسین األداء اإلنساني من خالل وسیط هو األنشطة البدنیة المختارة لتحقیق ذلك

  :أهداف التربیة البدنیة والریاضیة -4

  :األهداف العامة -4-1

لعالمیة في یعتبر هدف التربیة البدنیة والریاضیة من جهتها العامیة من أكثر المدلوالت التي قامت بها المدارس ا

  :تحدید األهداف من جراء الممارسة الریاضیة واألكثر شیوعا، منها

  :هدف التنمیة البدنیة -4-1-1

یعتبر هدف التنمیة البدنیة من مهام التربیة البدنیة والریاضیة في المقام األول لتنشیط الوظائف الحیویة لإلنسان، 

حركیة التي تعمل على تكییف أجهزة جسم اإلنسان بیولوجیا وذلك باإلرتقاء باألداء البدني وٕاكسابه القدرات ال

                                                 
  .20، ص 1996، 1، دار الفكر العربي،القاهرة، ط" أصول التربیة البدنیة والریاضیة:" نور الخوليأمین أ - 1
، مذكرة لیسانس، جامعة " مكانة التربیة البدنیة وقیمتها التربویة في الطور األول من التعلیم في المدرسة األساسیة:" سي أحمد حوریة - 2

  .10، ص 2003الجزائر،
  .76، ص 2003، الجزائر، أفریل " مناهج التربیة البدنیة والریاضیة للتعلیم المتوسط:" الوطنیةوزارة التربیة   - 3

  .30، ص1996، 2، دار الفكر العربي، القاهرة، ط" أصول التربیة البدنیة والریاضیة:" أمین أنور الخولي - 4
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والرفع من مستوى كفاءتها الوظیفیة، فمن خالل األنشطة الریاضیة التي یمارسها اإلنسان یكسب القوة ، الرغبة، 

  1.التحمل والصفات البدنیة األخرى، باإلضافة إلى تحسین ریتم نبضات القلب، وهذا ما یعطي لیاقة بدنیة جیدة

  :هدف التنمیة الحركیة -4-1-2

تشكل الظاهرة الحركیة لدى اإلنسان أحد أبعاد وجوده اإلنساني، ویشتمل على عدد من القیم والتراث والمفاهیم 

التي تتعهد حركة اإلنسان، وتعمل على تطویرها واكتساب المهارات الحركیة، كما له منافع وفوائد ذات أبعاد 

  :كبیرة منها

  .ستمتاع بأوقات الفراغتتبع فرص اإل*    

  .تنمي مفهوم الذات وتكسب الثقة بالنفس*    

  .توفر طاقة العمل وتساعد على إكتساب اللیاقة البدنیة*    

  .تساعد على الحراك اإلجتماعي والوضع اإلجتماعي المتمیز*    

  .تمكن الفرد من الدفاع عن النفس وزیادة فرص األمان*    

  :ة الفراغهدف الترویح وأنشط -4-1-3

الترویح یعبر عن الظرف اإلنفعالي الذي یستشعره اإلنسان وینتج عنه اإلحساس بالرضي والوجود الطیب، وهو 

یتصف بمشاعر اإلجادة واإلنجاز، اإلنتعاش، القبول، النجاح، وهو یدعم الصورة اإلیجابیة للذات، كما یستجیب 

  2.نهایة أنشطة مستقلة للفراغللخبرة الجمالیة وتحقیق األغراض الشخصیة، وهو في ال

  :هدف التنمیة النفسیة واإلجتماعیة -4-1-4

تستفید التربیة البدنیة والریاضیة من المعطیات اإلنفعالیة والوجدانیة المصاحبة لممارسة النشاط البدني، وتنمي 

لتربیة البدنیة والریاضیة بتلك شخصیة الفرد تنمیة تتمیز باإلتزان والنضج، وتعتمد أسالیب التنمیة اإلنفعالیة في ا

  .على عدة مبادئ منها الفروق الفردیة وانتقال أثر التدریب

إن القیم النفسیة المكتسبة من المشاركة في برنامج التربیة البدنیة والریاضیة، تنعكس أثرها من المیدان إلى 

  3.المجتمع في شكل سلوكیات مقبولة

  :األهداف الخاصة -4-2

ئیة عنایة خاصة وتوجیها سدیدا لتحقیق أهداف حصة التربیة البدنیة والریاضیة، لذا البد تتطلب المرحلة اإلبتدا

للمدرس أن یراعي األهداف التالیة عند وضع الخطة التي یسیر بموجبها خالل السنة الدراسیة بغرض أداء 

  :النشاط الریاضي على أكمل وجه، ویمكن تلخیص هذه األهداف في

                                                 
، 1992، 2دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر ،ط ،"ة نظریات وطرق التربیة البدنی:" محمد عوض البسیوني، فیصل یاسین الشاطئ - 1

  .27ص 
  .19، ص  1978، 2، دار الفكر العربي، القاهرة،ط"خصائص فترة المراهقة كرة الید للناشئین وتالمیذ المدارس:" كمال عبد الحمید - 2
  .146ص ، 1992، 2، دار الفكر العربي، القاهرة، ط"علم النفس الریاضي:" محمد حسن العلوي - 3
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  :لصحيالجانب البدني وا -4-2-1

التربیة البدنیة هي إحدى العناصر األساسیة للتربیة عموما في طرقها ووسائلها وأشكالها، وهي بصفة عامة تؤدي 

إلى النمو البدني العام، وتساهم في بناء شخصیة الطفل السویة، كما أصبحت جزء من نظام حیاة الفرد 

  .لنفسیةوالمجتمع شأنها شأن الرعایة الصحیة والغذائیة، الخلقیة و ا

كما یمكن القول بأن ممارسة أي نشاط ریاضي الهدف منه تطویر جانب معین من األعضاء التي تخدم 

جزء من التربیة العامة تهدف إلى تكوین الطفل بدنیا :" على أنها " كوتیسكي"إختصاص ریاضي معین، ویعرفها 

  1".وعقلیا وانفعالیا واجتماعیا

  :الجانب المعرفي -4-2-2

شطة البدنیة والریاضیة التالمیذ على تحسین قدراته الفكریة واإلدراكیة، التركیز والیقظة والتصور تساعد األن

  :الذهني لموقف اللعب واكتساب العدید من المعارف ومن بینها

  .معرفة قوانین األلعاب التي یمارسها ویطبقها*    

  .معرفة تاریخ األنشطة البدنیة والریاضیة عامة وتطویرها*    

  2.القدرة على فهم أهداف التربیة البدنیة والریاضیة وتأثیرها على الجسم من الناحیة الفیزیولوجیة والوظیفیة*    

  :الجانب التربوي اإلجتماعي -4-2-3

تكون التوعیة عن طریق الشعور واإلحساس ألي اضطرابات، لذلك یلزم وضع برامج في التربیة البدنیة 

وتعمل على تطویرها من الناحیة البدنیة والنفسیة وتعمل كذلك على تنمیة  والریاضیة تخدم أولیات الطفل،

المهارات الفنیة والحركیة، وأهم من ذلك هو تطویر الجهاز العصبي المركزي، وبتطویره تنمو عدة قدرات 

النفسیة، كما فالحركة تنمي لدى الطفل الشعور بالهدوء والراحة . ووظائف منها اإلدراك، التصور، التخیل، واإلنتباه

الكبیرة للممارسین والمزاولین لها وتساعدهم على أداء أدوارهم من أجل تحقیق التقدم والتكامل تمنح وتتیح الفرص 

  3.اإلجتماعي بحماس

  :الجانب الحسي الحركي -4-2-4

  :ینبغي على التلمیذ إكتساب وتحسین جملة من القدرات والصفات من بینها

  .ع المحیط، في كل من الوضعیات الطبیعیة كالمشيإكتساب  حركات مالئمة م*   

  .یحرك جسمه جیدا ویتحكم فیه ویتعلم تدریجیا حركات متزایدة الصعوبة*   

                                                 
  .37، مركز الكتاب للنشر، بدون سنة، ص " أصول التربیة البدنیة في مرحلة الطفولة المبكرة:" قاسم مندالوي، عیبد الستار علوان - 1
  .7 - 6،ص  1996، الجزائر، جوان " مناهج التربیة البدنیة والریاضیة للتعلیم الثانوي:"وزارة التربیة الوطنیة   - 2
، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، دون طبعة، دون "تطویر القابلیة البدنیة في العمر المدرسي:" لجبارقیس باجي، عبد ا - 3

  .21سنة ،ص 
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السرعة، المقاومة، المرونة، المداومة، والقوة العضلیة، للمحافظة على : یكتسب القدرات البدنیة والمتمثلة في*   

  .اللیاقة البدنیة والصحیة

  .توزیع جهده وتناوب فترات الراحة والعمل یتحكم في*   

  1.یعرف كیفیة اإلستراحة واالسترخاء العضلي، إحساس التقبل الذاتي واإلحساس بمختلف أطراف الجسم*   

  :أهمیة التربیة البدنیة والریاضیة -5

رة، وهذا بفعل إن إهتمام اإلنسان بجسمه وصحته ولیاقته البدنیة أعطى للتربیة البدنیة والریاضیة أهمیة كبی

  .إلخ......ممارسة األنشطة البدنیة والریاضیة كاللعب، الرقص، التمارین البدنیة

: " أبو الفلسفة عندما كتب "سقراط" ولعل أقدم هذه النصوص التي أشارت إلى أهمیة النشاط البدني ما ذكره 

طن صالح یخدم شعبه، ویستجیب على المواطن أن یمارس التمرینات البدنیة للحفاظ على لیاقته البدنیة كموا

أن : " في رسالة جمالیة التربیة "  shiller" " شیلر " كما ذكر المفكر الشهیر ". لنداء الوطن إذا دعا الداعي

  2".اإلنسان یكون إنسانا فقط عندما یلعب

ها وقیمتها داخل وقد أثارت التربیة البدنیة والریاضیة إهتمام عدة مفكرین عرب كانوا أو أجانب، فأشادوا بأهمیت

الذي یصف الرشاقة الحركیة بأنها تعبیر عن تالؤم أعضاء الجسم مع " العقاد" المجتمع، فنجد عند العرب مثال 

  ......وظائفها وأدائها

توصیات لتربیة النشء "  ذكر في مؤلف له بعنوان" بنجامین فرانكي" أما عند الغرب نجد العالم السیاسي 

 3".رین البدني في تقویة الدول وتوطید أركانهامزایا التم":" بنسلفانیا

  :حصة التربیة البدنیة والریاضیة -6

  :تعریف حصة التربیة البدنیة والریاضیة -6-1

هي اللبنة أو الوحدة المصغرة التي تبنى وتحقق بتتابع واتساق محتوى المنهج، وتنفیذ حصة التربیة البدنیة 

حركي، معرفي، (ة أغراضها التعلیمیة من المنظور السلوكي والریاضیة أهم واجبات المدّرس، ولكل حص

  4.، وتتكون الوحدة التعلیمیة من عدة حصص التربیة البدنیة)وجداني

  :وتشمل الحصة في التربیة البدنیة والریاضیة على الجوانب التالیة

  .وتشتمل على اإلجراءات التنظیمیة واإلحماء والتمرینات :المقدمة*    

  .ویشتمل على النشاط التعلیمي، والنشاط التطبیقي: تعلیميالجزء ال*    

  .على التهدئة والعودة إلى الحالة الطبیعیةویشتمل : الختام*    

                                                 
  .7 - 6وزارة التربیة الوطنیة ، مرجع سبق ذكره، ص   -  1
  .41، مرجع سبق ذكره، صأصول التربیة البدنیة والریاضیة:" أمین أنور الخولي - 2
  .95، ص 1996، دار الفكر العربي، القاهرة، "تاریخ التربیة :" مینمصطفى أ - 3
  .35، ص 2005،القاهرة،2، دار الفكر العربي، ط" مناهج التربیة البدنیة المعاصرة:" أمین أنور الخولي، جمال الشافعي - 4
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  :خطة حصة التربیة البدنیة والریاضیة -6-2

الشكل العام في تصمیم المنهج هو تخطیط إنجاز سلسلة لخطط الحصص لكل وحدة، حیث أن الوحدة هي 

األنشطة والتي تغطي كمیة الوقت داخل الفعل الدراسي، فمنطقي أن تتجزأ إلى أجزاء مشابهة تجمیع للمواد و 

  .للعرض الیومي

وخطة الحصة الجیدة تحدد اإلتجاه والطابع وتقرر البؤرة األساسیة وتقلل من اإلرتجال والتداخل  كما تمنع فقدان 

  .الوقت

ال، كما یجب أن تختصر وتطور لإلنتفاع بكل لحظة فخطة الحصة هي مرشد المدرس یوما بیوم للتدریس الفع

  :من زمن الحصة، وخطة حصة التربیة البدنیة تعتبر كمرشد مرن یتضمن

  .عنوان الحصة* 

  .اقتراحات ترتبط باألغراض* 

  .التجهیزات واألدوات المطلوبة* 

  .المحتوى وقیم المحتوى* 

  .إجراءات التنظیم* 

  .الوقت المسموح لكل شكل من الخطة* 

  .مفاتیح وتلمیحات التدریس* 

  :وفي ضوء ما سبق یمنكن إیجاز معاییر تقویم خطة الحصة فیما یلي

  .البد أن تتضمن معنى للتعلم* 

  .الخطة یجب أن تكون مختصرة لوجود دلیل المعلم* 

  .البد أن تكون ممثلة في الوحدة* 

  .البد أن تكون مشوقة* 

  1.البد أن تكون كاملة ومترابطة األجزاء* 

  :محتوى حصة التربیة البدنیة والریاضیة -6-3

یرتبط تحقیق أعلى مستوى لنتائج التربیة والتعلیم إرتباطا وثیقا بالتخطیط الجید للحصة، وكل خطة للحصة یجب 

أن تشتمل على تخطیط لمحتویاته وترتیبها وتوزیعها على مدار العام الدراسي، ودور كل منها في تحقیق أهداف 

  .ف محتوى حصة التربیة البدنیة والریاضیة على أنها نظام من المعارف والمعلومات والسلوكمعینة، إذ یعر 

ویشیر بعض المتخصصین في مجال طرق تدریس التربیة البدنیة إلى أن محتوى حصة التربیة البدنیة یمكن أن 

 :یتضمن المكونات التالیة

  

                                                 
  .324، ص 2005ره،، مرجع سبق ذك" مناهج التربیة البدنیة المعاصرة:" أمین أنور الخولي، جمال الشافعي - 1
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  .یاضیة واأللعاب والمسابقاتواألنشطة الر ) الحركیة(مجموعة مركبة من التمرینات  - 1  

  .مجموعة مركبة من القیم والمثل واإلتجاهات التي تتناسب وأسالیب السلوك السوي - 2  

  .مجموعة مركبة من المفاهیم والمعاییر والحقائق التي تكسب التالمیذ المعارف والمعلومات- 3  

ي تساعدهم على ممارسة النشاط الریاضي مجموعة من أسالیب األداء الریاضي التي یكتسبها التالمیذ والت - 4  

  1.بصورة مستقلة

  :وتحتوي الحصة على أوجه نشاط متعددة وتنظیما للعمل اصطلح على تقسیم الحصة إلى األجزاء اآلتیة

  :المقدمة واألعمال اإلداریة -6-3-1

ن طریق إدخال الغرض األساسي من نشاط المقدمة اإلحماء، ویقصد باإلحماء التدفئة العامة للجسم وذلك ع

جمیع أجزاء الجسم في الحركة وخاصة المفاصل والعضالت الكبیرة، تمهیدا للعمل المقبل الذي یقوم به الفرد في 

  :األجزاء التالیة، وفي هذا الجزء یحقق المدرس العدید من األغراض األساسیة منها

  .إرتداء الزي الریاضي واالصطفاف وأخذ الغیابات*    

  .ب واألدوات الالزمةإعداد الملع*    

  .تهیئة الجهاز العصبي والتنفسي لدى التالمیذ*    

  .زیادة دافعیة التالمیذ وٕاقبالهم على أجزاء الدرس األخرى*    

  .زیادة التشویق للممارسة الریاضیة*    

  .إزالة التوتر والقلق لدى التالمیذ*    

  :اإلعداد البدني -6-3-2

بیرة بالنسبة للجسم وال یمكن اإلستغناء عنها ألثرها الواضح على شكل الجسم أن للتمرینات البدنیة أهمیة ك

وقوامه، والتمرینات البدنیة لیست مجرد تغییر في أوضاع الجسم وحركات األطراف، بل هي األنشطة الحركیة 

ت العقلیة التي تسعى إلى تحقیق هدف أساسي من أهداف التربیة البدنیة والریاضیة، وهي تنمیة وتطویر القدرا

  2.والنفسیة وكذلك تطویر عناصر اللیاقة البدنیة للحصة

  :النشاط التعلیمي -6-3-3

هذا الجزء هو النواة التي تبنى علیه الحصة كلها وهي صلب الخطة الدراسیة، فهي تشمل الوحدة الدراسیة وعلى 

  :ن أهمیة هذا الجزء فیما یليذلك یصبح الغرض األكثر أهمیة في تحقیق األهداف التعلیمیة والتطبیقیة، وتكم

  .أساس الخطة العامة*     

  .تعلیم المتعلمین المهارات المختلفة لألنشطة وتطبیقهم لها*     

  2.إكتساب المتعلمین بعض الصفات التربویة من خالل نظام األقسام داخل الفوج والتداخل فیما بینهم*     

                                                 
  .17، ص 1998، دار الفكر العربي، القاهرة،" مناهج وطرق تدریس التربیة البدنیة والریاضیة:" عنایات محمد أحمد فرج - 1
  .202،ص2008،العلم واإلیمان للنشر والتوزیع، القاهرة،" تدریس التربیة الریاضیة:" محمد محمد الشحات - 2
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  :الجزء الختامي -6-3-4

و تهدئة التالمیذ نفسیا وعضویا، والرجوع بأجهزة الجسم إلى حالتها الطبیعیة، حیث والغرض من هذا النشاط ه

یتم من خاللها إعطاء المتعلمین بعض التمرینات الصغیرة بغرض التهدئة، اإلسترخاء وفي األخیر إعطاء 

  1.حوصلة عامة عن الحصة

  :صفات حصة التربیة البدنیة والریاضة -6-4

  :دنیة صفات وشروط یجب تحقیقها من خالل لقاء الحصة ومن أهمها ما یليتتوفر في حصة التربیة الب

  ).هدف الحصة(غرض الحصة یجب أن یكون معروفا من تحقیق المدرس للغرض *     

أن تتماشى الحصة في مجموعة تفصیلیة مع األسس الصحیة، بمعنى أن یكون الملعب خالي من *     

  .العوائق

  .مبنیة على أساس صحیح في الوجهتین النفسیة والتربویةأن تكون أوجه النشاط *     

  .أن تكون أوجه النشاط شیقة وممتعة ومناسبة لسن التالمیذ*     

  .أن تركز الحصة على بث القیم والمعاییر اإلجتماعیة والخلقیة في نفوس التالمیذ*     

  .للتربیة البدنیة أن یتماشى النشاط بالحصة وطرق تدریبه مع أسس العلوم األساسیة*     

  2.أن یتناسب أوجه النشاط مع اإلمكانیات الموجودة في المدرسة*     

  :واجبات حصة التربیة البدنیة والریاضیة -6-5

  :تتلخص فیما یلي

  .تطویر المهارات الحركیة األساسیة باإلضافة إلى تعلیم المهارات الحركیة* 

  .كییف اإلجتماعيتطویر وتربیة الروح الجماعیة والعمل على الت* 

  .تربیة الصفات الخلقیة، التعاون، المثابرة، التضحیة واإلقدام* 

تطویر وتحسین القدرات العقلیة على اإلدراك، الذكاء، اإلنتباه والتحلیل، وهذا عن طریق األلعاب *

  3.والتمارین المدرجة وفق الطرق والمناهج

  :لة المتوسطةأهداف حصة التربیة البدنیة والریاضیة في المرح -6-6

  :یمكن تلخیص أهداف حصة التربیة البدنیة والریاضیة فیما یلي

  .تنمیة الكفاءة البدنیة وصیانتها* 

  .تنمیة المهارات البدنیة والنافعة في الحیاة* 

  3.تنمیة الكفاءة الذهنیة والعضلیة* 

                                                 
  .96 -95، ص 1999، مركز الكتاب للنشر،مصر،" التربیة البدنیة مناهج:" مكارم حلمي أبو هرجة - 1
  .110 -109، ص 1995، دار الفكر العربي،القاهرة،" التنظیم واإلدارة الریاضیة:" حسن شلتوت، حسن معوض - 2

  .87، ص 1، ط1996، دار الفكر العربي، مصر،" أسس ونظریات الحركة:" بسطویسى محمد بسطویسي - 3
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  .ممارسة الحیاة الصحیة السلیمة* 

  .قت الفراغالتمتع بالنشاط البدني والترویجي وشغل و * 

 .تنمیة صفات القیادة الصالحة* 

  1.إتاحة فرصة النابغین للوصول إلى البطولة وتنمیة الكفاءات والمواهب الریاضیة الخاصة* 

إكساب التالمیذ معارف نظریة ریاضیة وصحیة وجمالیة، وتدریبهم للتفكیر العلمي واإلبتكار وحل * 

  .المشكلة

بتنمیة الوالء واإلنتماء، حب العمل الجماعي، التعاون، تنمیة المیول  تحقیق األهداف التربویة المتعلقة* 

  2.واكتساب اإلتجاهات السویة

  :مدرس التربیة البدنیة والریاضیة -7

إن المدرس أحد محاور العملیة التعلیمیة لما یلعبه من دور بارز في حیاة التلمیذ، فهو الذي یساعده 

ة والتربویة والعقلیة، والواقع أن التربیة البدنیة والریاضیة إذا ما تم تدریسها على التطور وفقا لإلتجاهات اإلجتماعی

بكفایة وعنایة وفقا لهذه اإلتجاهات، نجد أنها تتطلب درجة كبیرة من الطاقة العقلیة والعصبیة والحركیة، كما 

قوم بتدریسها یحتاج إلى تتطلب تفهما دقیقا لصفات األفراد النفسیة واإلجتماعیة، لذلك نجد أن الشخص الذي ی

  3.إعداد طویل ویخضع لبرنامج دقیق شامل، حتى یمكنه أن یؤدي رسالته كما یجب

  :خصائص ومواصفات المدرس الناجح -7-1

  :إن أهم المقومات والمواصفات األساسیة للمدرس الناجح تصنف من حیث الشكل والمضمون

  :من حیث الشكل -أ

  .والنظافةالمظهر الالئق والعنایة بالشكل * 

  .عدم التأخر في الوصول إلى المدرسة واإللتحاق في الصف في المواعید المحددة* 

  .اإلبتسامة والبشاشة والكلمة الطیبة* 

  .عدم الجلوس على كرسي الطاولة لفترة طویلة إال عند الضرورة* 

  .أهمیة إحترام التالمیذ واحترام ذویهم* 

  .واإلقتصادیةالتمیز بالراحة النفسیة واإلجتماعیة * 

  .الصفات اإلنسانیة والقرب من التالمیذ* 

  .التعامل مع التالمیذ بعدالة ومساواة وعدم التحیز* 

 3.إنكار الذات وعدم مدح الذات* 

                                                 

  .2003، القاهرة، 1، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنیة، ط" أسالیب التدریس في التربیة البدنیة والریاضیة:" ایح محمدمصطفى الس -1 
  .50، ص 1997،منشأ المعارف،القاهرة، " المرشد في تدریس التربیة الریاضیة:" محسن محمد حمص - 2

  .88ه، ص ، مرجع سبق ذكر " تدریس التربیة الریاضیة:" محمد محمد الشحات - 3
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  .عدم الرقابة في األداء والصوت وحركات الوجه والیدین، منعا من ملل وضیق التالمیذ* 

  .القدرة على استیعاب التالمیذ الفوضویین* 

  :من حیث المضمون -ب

  .الكفاءة والعلم والمعرفة والثقافة العامة* 

  .إعداد الدروس جیدا* 

  .اإلقتناع بمهنة التدریس واإلنتماء إلیها* 

  .الصدق واإلستقامة والنزاهة* 

  .القدرة على تنمیة المواهب العلمیة الشابة* 

  .سالمة النطق والسمع والبصر والحواس عامة* 

  1.ائم والكالم البذيءاإلبتعاد عن الشت* 

  .یضبط إنفعاالته وال یغضب، ألن الغضب یقوده إلى تصرفات قد تكون عواقبها   وخیمة* 

  .یحرص على عالقات إیجابیة تربطه بأعضاء هیئة التدریس* 

  .ینوع من نبرات صوته وحركاته التعبیریة أثناء الدرس* 

  .يیلتزم بالخطة الزمنیة المحددة لتوزیع المقرر الدراس* 

  .یستخدم الوسائل التعلیمیة بفاعلیة* 

  .یحدد معارفه، ویواكب التقنیات التعلیمیة والبرمجیات* 

  .یدعم الطلبة الكتشاف معاني ودالالت ما یتعلمونه ویشجعهم على ذلك* 

  .یستخدم أسالیب الثواب والعقاب بشكل یضمن النمو السلیم للتالمیذ* 

  2.حىیلتزم باستخدام اللغة العربیة الفص* 

  :دور المدرس اتجاه المتعلم -7-2

إن دور المدرس ما هو إال نمط من السلوك المتوقع من أعضاء مهنة التعلیم، وتتعدد هذه األنماط بتعدد المراكز 

  .والمسؤولیات الموكولة إلى كل مدرس

عرفة التعلیمیة، ومعنى هذا أنه لیس له دور واحد، بل إن له أدوارا عدیدة، ودور المدرس الرئیسي هو نقل الم

وهي أساس خبرته، كما علیه أن یكون على درایة تامة بموضوع تخصصه ویتمیز بالمهارة التامة نحو العملیة 

  2.التعلیمیة، فالتربیة تتضمن مساعدة الفرد على تحقیق أقصى نمو فكري

                                                 
  .31 -30، ص 2006، لبنان،1، دار النهضة العربیة،ط"طرائق ومناهج التدریس:" حسان حالق - 1
-390، ص 2006، األردن، 1، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة ،ط" طرائق تدریس الدراسات اإلجتماعیة:" فخري رشید خضر - 2

391.  
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وبطریق  خیصر  وینبغي على المدرس أن یزجر المتعلم عن سوء األخالق بطریق التعریض لها ما أمكن، وال

  .الرحمة ال بطریق التوبیخ

ومن أدوار المعلم أیضا أن یكون قائدا اجتماعیا، وذلك لقیامه بإشباع حاجات الجماعة، كما أنه ینشط الدوافع 

لدى األفراد ویحفزهم على المساهمة اإلیجابیة، لذا البد للمدرس أن یكون ذا خبرة ومعلومات واسعة حتى ال یفقد 

  .بین تالمیذه، كما یجب  أن یدرك  أن المعرفة لیست لها حدود، وهي تتزاید دائما ومستمرة مكانته العلمیة

وعلى المدرس أیضا أن یكون ملما بأنماط مختلفة من طرق التعلیم والتدریس، كما یؤكد قدرته على حفظ النظام 

  .بین تالمیذه، وهو مسؤول عن غرس القیم الحمیدة

میذه برفع مستوى نموهم الروحي والثقافي واإلجتماعي والعاطفي، وغرس وأن یعمل على تغییر شخصیة تال

  1.اإلتجاهات المالئمة وتنمیتها لدى الطفل

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                 
، ص 2006،مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندریة، "تعلیم والمعلم من منظور علم اإلجتماعالعلم وال:" حسین عبد الحمید أحمد رشوان - 1

186 ،187.  
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  :خالصة

من خالل ما تطرقنا إلیه في هذا الفصل یمكننا أن نستخلص أن التربیة البدنیة والریاضیة هي جزء ال یتجزأ من 

عمل على بناء الفرد بصورة شاملة من الناحیة البدنیة، العقلیة، العضویة، الجمالیة، النفسیة التربیة العامة، والتي ت

وهي نظام تربوي له أهدافه كما رأینا أن حصة التربیة البدنیة والریاضیة تعتبر حقال أساسیا للتعلیم . واإلجتماعیة

اب التلمیذ للمعارف والمعلومات، وكذلك وتربیة النشء، لها واجبات تتمثل في التنمیة الشاملة عن طریق اكتس

صفات یجب أن تتوفر في الحصة حتى تكون ناجحة وعلیه تم بناء الحصة بتقسیمها إلى أجزاء مع وضع 

  .أهداف لها یرید المدرس تحقیقها

 وفي هذا اإلطار یتبین لنا جلیا أن للمدرس دور كبیر في حیاة التلمیذ، فهو الذي یساعده على التطور والتعلم

وذلك بتحقیق رغباته وفق إمكانیات المدرسة، وذلك عن طریق الجهد المبذول والعمل الناجح، والمعلم بحكم 

  .وظیفته مصدر للمعرفة هو موجه، مرشد ومورد للعلم والمعرفة
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  :تمهید

ن المسائل الهادفة والضروریة للمجتمعات، فهي تسعى إلى تحقیق الفعالیة تعد عملیة التجدید والتطویر م

  .والوصول إلى أفضل المستویات في مختلف مجالت الحیاة

فوضع قطاع التعلیم من أولویات هذه  العملیة، كونه محل انشغاالت األمم، ألنه مجال یتعلق ببناء الفرد الذي 

  .عات المعرفیة المتحضرةیعتبر الركیزة األساسیة في تأسیس المجتم

فمع اإلصالحات الحادثة في بالدنا، جاء إصالح المنظومة التربویة، حیث تم إعداد مناهج جدیدة، فكانت 

التعلمیة، الذي یهدف إلى تفعیل / المقاربة بالكفاءات محورا أساسیا لها، وهو التصور الجدید للعملیة التعلیمیة

بتحقیق حاجاته من  -مواطن الغد- واكتساب الكفاءات، لتمكین المتعلمالعمل التربوي، وذلك بإدماج المعارف 

  .جهة والتفاعل مع  مجتمعه من جهة أخرى

فنظرا ألهمیة هذه اإلستراتجیة الجدیدة، وتعلقها بمستقبل الفرد والمجتمع، سنحاول تسلیط الضوء علیها 

  .وتوضیحها في هذا الفصل بقدر المستطاع
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  :وم الكفاءة مفه -1

الكفاءة هي نشاط مهاري یمارس على وضعیات، ویستدعي مصطلح الكفاءة مجموعة الموارد التي یقوم الفرد 

بتعبئتها في وضعیة ما بهدف النجاح في انجاز فعل، كما أن الكفاءة تعني توظیف الشخص لمعارف، معارف 

خرج الكفاءة من سیاق وضعیة ما، وهي كینونة، معارف استشراف، في وضعیة معینة، بمعنى ال یمكن أن ت

دائما تابعة للتصور الذي یحمله الشخص عن الوضعیة، من جهة أخرى یستدعي التوظیف من الشخص تعبئة 

أو ) معارف(ناجحة لجملة من الموارد الوجیهة في عالقتها بالوضعیة، ویمكن أن تكون هذه الموارد معرفیة 

أو التي ) اإلعانة المطلوبة من المدرس أو الزمیل( أو اجتماعیة )انتماء الوضعیة لموضوع شخصي( وجدانیة

یستوجبها السیاق، إلى جانب تعبئة الموارد، على الشخص أن ینتقي أنجعها بالنسبة للوضعیة، وعلیه أیضا أن 

أنشطة االنتقاء والربط ال تعني تكدیس الموارد إنما نسج شبكة ...یحسن الربط بین مختلف الموارد المتخیرة

  1.عملیاته لموارد منتقاة

إشكالیة وحلها من خالل  الكفاءة هي مجموعة القدرات والمعارف المنظمة والمجندة بشكل یسمح بالتعرف على   

    2.نشاط تظهر فیه أداءات أو مهارات المتعلم في بناء معرفته

  :الممیزات التي یمكن أن تعتمد كمعالم للتعرف على الكفاءة  -1-2

  :یزات من خالل نتائج یمكن مالحظتها فیما یليتتجلى هذه المم

  .تتطلب عدة مهارات -

  .إنها مفیدة من حیث لها قیمة على المستوى الشخصي واالجتماعي أو المهني -

  .هي مرتبطة بانجاز نشاط یمارس في حاالت واقعیة -

 3.تسمح باالستفادة من المهارات -

ءت بها نظریات التعلم المختلفة، وذلك للحصول على فهم أفضل العدید من الحقائق والمفاهیم والمبادئ التي جا

 .لهذه  الظاهرة وعدم اإلكتفاء باإلعتماد على مفاهیم نظریة واحدة

 
 
 
 

  

                                                 

، مفاهیم بیداغوجیة في التعلیم، دار األمل للطباعة بیداغوجیة المقاربة بالكفاءاتطیب نایت سلمان، زعتوت عبد الرحمان، قوال فاطمة، 1 

  .20، ص2004والنشر والتوزیع، 
2

المركز الوطني للوثائق  ، البیداغوجیة الجدیدة، بیداغوجیة اإلدماج،، المجلة الجزائریة للتربیة05العدد  المربي، ریة للتربیة،المجلة الجزائ 

  .15، ص2006فبرایر  -، ینایرالتربویة

  .2005، 05، العدد الكفاءات موعدك التربويوزارة التربیة الوطنیة، 3 
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  :خصائص الكفاءة  -1-3

 

  :تتمثل خصائص الكفاءة فیما یلي

  1. بالنسبة للسنة، للطور، للمرحلة، للمجال المعرفي :إنها ختامیة -1-3-1

  .أي أنها مجندة لمعارف ومهارات ومواقف وفق الطلب االجتماعي: كلیة مدمجةإنها  -1-3-2

من خالل معاینة االداءات أو المهارات، تبعا لمعاییر تقویم تخص الجانب : إنها قابلة للتقویم -1-3-3

   . المعرفي والمهاري والوجداني

  :صیاغة الكفاءة -1-4

 :لخطوات التالیةإن صیاغة الكفاءة تستوجب وضعیة إشكالیة وفق ا

  .تحدید نوع المهمة، بمعنى تشخیص المهمة بفعل أو أفعال سلوكیة قابلة للمالحظة والقیاس -أ

  .تحدید نوع السند وشروط تنفیذ المهمة -ب

  .تحدید ما هو منتظر من المتعلم - ج

ني من شأنها أن وتستدعي كل عملیة تعلیمیة أو تكوینیة التفكیر في وضعیة تعكس المشكل التعلیمي أو التكوی

  .تمكن من اكتساب الكفاءة

  :مؤشرات الكفاءات -1-5

  .هي سلوكات قابلة للمالحظة تصاغ بواسطة فعل سلوكي یدمج بین القدرة المنماة المعرفیة المستهدفة

  .ألتحصیليیمكن تحلیل الكفاءة من تنظیم التدرج وبناء جهاز التقویم التكویني والتقویم  - 

بناء جهاز تقویم الكفاءة وذلك بصیاغة معاییر التقویم التي تساعد المتعلم في مراقبة تعتمد المؤشرات في  - 

أهداف (نشاطه، وتمكن المدرس في معرفة السیرورة واكتشاف النقائص التي تعالج في الحین من خالل 

  ). إجرائیة

  :ن متكاملینإن معالجة أیة وضعیة تعلیمیة وفق المقاربة بالكفاءات هو قبل كل شيء تقاطع محوری

  :محور الكفاءات -1-5-1

نشاطات الكتساب الكفاءة في (ویستجیب لوضعیات إشكالیة تعالج مضامین ومستویات معرفیة بشكل بنائي 

  1).إطار المعرفة

  :محور القدرات  -1-5-2

  .هي استعدادات فطریة ومكتسبات خاصة في محیط معین قابلة للنمو ضمن سیرورة الكفاءة

                                                 
1

  .32طیب نایت سلمان، نفس المرجع، ص 
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وهي  مؤشرات الكفاءةالمحورین مخطط یشمل جملة من السلوكات قابلة للمالحظة، تسمى  ینتج عن تقاطع - 

  1.النشاطات التي یتم التدرج فیها الكتساب الكفاءة

  :أنواع الكفاءات -1-6

  :تتعدد أنواع الكفاءات، وتقتصر في هذا المجال على ذكر ما یلي

  :كفاءات معرفیة -)أ

ائق، بل تمتد إلى امتالك التعلم المستمر واستخدام أدوات المعرفة، ومعرفة وهي ال تقتصر على المعلومات والحق

  .طرائق استخدام هذه المعرفة في المیادین العلمیة

  :كفاءات األداء -)ب

مشاكل، على أساس أن الكفاءات تتعلق بأداء الفرد / وتشمل قدرة المتعلم على إظهار سلوك لمواجهة وضعیات

  .ا هنا هو القدرة على القیام بالسلوك المطلوبال بمعرفته، ومعیار تحققه

  :كفاءات االنجاز أو النتائج -)ج

إن امتالك الكفاءات المعرفیة یعني امتالك المعرفة الالزمة لممارسة العمل دون أن یكون هناك مؤشر على أنه 

ته في الممارسة دون وجود امتلك القدرة على األداء، أما امتالك الكفاءات األدائیة فیعني القدرة على إظهار قدرا

  .مؤشر یدل على القدرة على إحداث نتیجة مرغوبة في أداء المتعلمین

أخیرا فإن عملیة أجرأة الكفاءة أو الهدف، هي التي تحدد ما إذا كان السلوك یعبر عن مؤشر الكفاءة، أو معیار 

ویصاغ . ، مرحلیة، انتقالیةوسیطیة وهذا األخیر یؤدي في بیداغوجیا الكفاءات وظیفة. التقویم، أو هدف إجرائي

ویدخل ضمن آفاق . بكیفیة سلوكیة، وهو یستخدم لتعریف ومعالجة العناصر الفرعیة وتفاصیل موضوع التعلم

  .تنمیة قدرة أو بناء كفاءة ما، أو تدقیق مؤشر كفاءة معینة

الكفاءة ترتكز على المعرفة  ولإلشارة، فإذا كان الهدف اإلجرائي ینصب على السلوكات القابلة للمالحظة، فإن

الفعلیة والسلوكیة، بمعنى آخر ففي منصوص الكفاءة ال نطلب من المتعلم أن یكون قادرا على إنجاز نشاط، بل 

  2.نطلب منه إنجاز نشاط، القیام بفعل

  :عناصر اكتساب الكفاءات خالل عملیة االنجاز -1-7

  ):الهدف التعلیمي(مؤشرات الكفاءة  -1-7-1

ل سلوكیة مناسبة للهدف التعلیمي المستهدف، بحیث تمكن التلمیذ من القدرة على إنجازها في نهایة وهي أفعا

  ).الوحدة التعلیمیة(مرحلة التعلم 

                                                 
1

  .75، 31طیب نایت سلمان، وآخرون، مرجع سابق، ص 

  

  .07، ص2005، 17، سلسلة موعدك التربوي، العدد المقاربة بالكفاءات كبیداغوجیا إدماجیةفرید حاجي،  2
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تكتسي المؤشرات طابع اإلدماج المرتب في سلوكات مجسدة، یمكن مالحظتها وتقییمها من خالل هذه األفعال 

سها، والتي تمكننا من اختیار أهداف إجرائیة بعد عملیة التقویم نف) الهدف التعلیمي(المشتقة من الكفاءة 

  .التشخیصي

یمكن العمل بمؤشر واحد أو أكثر، وهذا حسب احتیاجات التلمیذ وحقیقة المیدان، شریطة أن تعكس المستوى 

  .المشتقة منها) الهدف التعلیمي(المرغوب فیه وتكون منسجمة مع الكفاءة 

  :األهداف الجزئیة -1-7-2

تأتي نتیجة التقویم التشخیصي المنبثق من مؤشرات الهدف التعلیمي، وتأتي امتدادا لهذه المؤشرات بحیث تجسد 

). الحصة(یتم تطبیقها في الحصص التعلیمیة ) تحتوي على أهداف تعلیمیة(میدانیا خالل الوحدة التعلمیة 

  :ویصاغ الهدف اإلجرائي طبقا للشروط التالیة

  .قابال للمالحظة والتقییموجود فعال سلوكیا  - 

  .إبراز عنصر أو أكثر من شروط النجاح التي تؤكد على صحة هذا السلوك - 

  ). شروط اإلنجاز(تحدید كیفیة إنجاز هذا السلوك وترتیبه في الزمان والمكان  - 

  ):الدور(الوحدة التعلمیة  -1-7-3

  .وهو مخطط ترتیب األهداف اإلجرائیة حسب األولویات المعلن عنها

وتتوج بتحقیق ) ساعة1(تشتمل الوحدة عدد من األهداف التي تمثل حصص تعلیمیة بساعة واحدة لكل منها 

، هذا إذا بقینا في تصور التخطیط الدوري المبني على نشاط ریاضي )في نشاط فردي أو جماعي(هدف تعلمي

  واحد بالمنظور الحالي، االختالف یكمن في االبتعاد عن 

التقني المبني على التدریب الریاضي المحض، والعمل بمسعى منظور المقاربة بالكفاءات  منطق العمل بالتدرج

  :النجاز تخطیط مفاده السلوك والتي تقتضي

  1.المعرفة الخاصة وكذا العامة التي تخص الحركیة العامة، یتم ترتیب التصرفات الالزمة والموالیة لها *

  .یجة المشاركة الفعلیة في نشاطات مفادها األلعاب الریاضیةالمهارات الفكریة والحركیة التي تأتي نت *

قدرة االتصال والتواصل وتوظیف المكتسبات والمعارف لحل المشاكل المطروحة في الحاالت التعلمیة الهادفة  *

  1.والمرتبة على السلوك المنتظر

تعلمي واحد بعد تفهمنا  ویبقى اعتبار وتصور مخطط مفتوح أین نقترح فیه عدة نشاطات مختلفة، تخدم هدف

       .لهذا المنتهج وتطویر فكرة تنمیة الكفاءة ولیس المهارة الریاضیة التي تصبح حتما دعامة ووسیلة عمل

  :الحصة التعلیمیة -1-7-4

                                                 
ثة من التعلیم المتوسط، الدیوان ، السنة الثالالوثیقة المرافقة لمناهج التربیة البدنیة والریاضیةوزارة التربیة الوطنیة، اللجنة الوطنیة للمناهج،  1

  .93، ص2004الوطني للمطبوعات المدرسیة، یولیو 
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وهي بمثابة الحصة أین یتم تطبیق الهدف اإلجرائي فیها، وتستدعي معاییر التنفیذ المرتبطة بالسلوك المنتظر 

   )الحاالت التعلمیة(فعیله في وضعیات تعلم مناسبة الذي یتم ت

  ):معاییر االنجاز(معاییر التنفیذ  -1-7-5

  :وهي شروط تحقیق الحصة التعلیمیة والمتمثلة في

  :ظروف االنجاز -أ

خالل مرحلة االنجاز، تعبر عن وضعیات إشكال تدفع بالتلمیذ إلى الكشف على  تعلمیهتقتضي ترتیب حاالت 

  .یة إیجاد الحل المناسب للوصول إلى الهدفإمكانیاته بغ

بحیث تستجیب كل ) تعلمیهكل ورشة تعبر عن حالة (طریقة العمل تكون باشتراك جمیع التالمیذ في ورشات 

  :ورشة عمل لعوامل أهمها

  .التهویة واالرتیاح - النظافة - مساحة توفر األمن - 

  .وتكون مناسبة للنشاط وسائل عمل مختلفة ومتنوعة ال تشكل خطرا على التالمیذ - 

، تعلمیهتوزیع وترتیب الزمن المحدد للعمل الخاص بكل مرحلة من مراحل الحصة، وكذا الخاص بكل حالة  - 

  .  وكل مهمة أو دور یقوم به التلمیذ خالل الوضعیة التعلمیة

  1.وسائل التقییم المختلفة خاصة منها بطاقات المالحظات الخاصة بالتلمیذ واألستاذ - 

  :روط النجاحش -ب

  ).الموقف التعلمي(والمناسبة لوضعیة إشكالیة  تعلمیهوهي السلوكات الواجب تحقیقها خالل كل حالة 

  2.وهي مقاییس تسمح بتأكید صحة العمل ونجاح المهمة المطالب بها التلمیذ

  :مفهوم المقاربة -2

وتعتبر من الناحیة . حقیق غایةالمقاربة هي أسلوب تصور ودراسة موضوع أو تناول مشروع أو حل مشكل أو ت

وهي منطلق . التعلیمیة قاعدة نظریة، تتضمن مجموعة من المبادئ، یستند إلیها تصور وبناء منهاج تعلیمي

 لتحدید االستراتیجیات والطرق والتقنیات واألسالیب

  3المقاربة هي تصور وبناء مشروع عمل قابل لالنجاز في ضوء خطة أو استراتیجیة 

ب من الحقیقة المطلقة ولیس الوصول إلیها، ألن المطلق أو النهائي یكون غیر محدد في المكان االقترا يهو 

 4كما أنها من جهة أخرى خطة عمل أو استراتیجیة لتحقیق هدف ما.والزمان

  

                                                 
  .93صمرجع سابق ، الوثیقة المرافقة لمناهج التربیة البدنیة والریاضیةوزارة التربیة الوطنیة، اللجنة الوطنیة للمناهج،  1
  .94ص,وزارة التربیة الوطنیة،مرجع سابق  2
 15، مرجع سابق، ص05، العددالمربية، المجلة الجزائریة للتربی3

4-http://manifest.univ-ouargla.dz/index.php/seminaires/archive/faculté-des-sciences-sociales-et-sciences- html  -
  humaines/33 .التعلیمیة- الممارسة- في- بالكفاءات- المقاربة- بیداغوجیة- 675/التربیة_في_بالكفایات_التكوین
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  :معنى المقاربة بالكفاءات -3

ت منطقها األنشطة البدنیة هي مقاربة أساسها أهداف معلن عنها في صیغة كفاءات یتم اكتسابها باعتماد محتویا

الذي یركز ) طرق التوصل والعمل(والریاضیة كدعامة ثقافیة وكذا مكتسبات المراحل التعلمیة السابقة، والمنهج

  .على التلمیذ كمحور أساسي في عملیة التعلم

من سیاق تتحول هذه المكتسبات إلى قدرات ومعارف ومهارات تؤهل التلمیذ لالستعداد لمواجهة تعلمات جدیدة ض

تكوین =كفاءة مادویة(یخدم ما هو منتظر منه في نهایة مرحلة تعلم معینة، أین یكون هذا النشاط دعامة لها

  ).خاص

كما یتضمن التعلم عملیة شاملة تقتضي إدماج معلومات علمیة وأخرى عملیة تساعد في التعرف أكثر على 

  1).تكوین شامل=كفاءة عرضیة(كیفیات حل المشاكل المواجهة

یعتبر هذا المنهج التربوي حدیثا، إذا ما قورن بالتعلیم التقلیدي الذي یعتمد على محتویات مفادها التلقین والحفظ، 

التعلم من حیث تحقیق أهداف مصاغة على شكل كفاءات قوامها /فمسعى هذه المقاربة إذن هو توحید رؤیة تعلیم

في نهایة مرحلة ) الكفاءة(والسلوكیة لتحقیق الملمح المنتظر المحتویات، وتستلزم تحدید الموارد المعرفیة والمهاریة

              2.تعلم ما

  لماذا المقاربة بالكفاءات؟ -3-1

مشكلة تجزئة  -كغیره من األنظمة التربویة في العالم - من اإلشكالیات التي واجهت النظام التربوي في بالدنا

المفاهیم یجب على المتعلم تعلمها، وبعض  نایاها قائمة منالمعارف التي میزت المناهج السابقة، إذ تضم في ث

المهارات علیه اكتسابها في كل مادة من المواد الدراسیة، والنتیجة هي تراكم المعارف لدى المتعلم دون إقامة 

   .روابط بینها

المتعلم، من منطق وكحل لهذه اإلشكالیة، تم اعتماد المقاربة بالكفاءات كاختبار بیداغوجي یرمي إلى االرتقاء ب

أن هذه المقاربة تستند إلى نظام متكامل ومندمج مع المعارف، الخبرات، والمهارات المنظمة واألداءات، التي 

  .انجاز المهمة التي تتطلبها تلك الوضعیة بشكل مالئم تعلمیه/ تتیح للمتعلم ضمن وضعیة تعلیمیة

التحكم في مجریات الحیاة بكل ما تحمله من تشابك في  ومن ثم، تغدو هذه المقاربة بیداغوجیا وظیفة تعمل على

، وبالتالي، فهي اختیار منهجي یمكن المتعلم من النجاح في الحیاة، من االجتماعیةالعالقات وتعقید في الظواهر 

  2.خالل تثمین المعارف المدرسیة وجعلها صالحة لالستعمال في مختلف مواقف الحیاة 

                                                 
1

، السنة الثانیة من التعلیم المتوسط، الدیوان الوطني للتعلیم والتكوین الوثیقة المرافقة لمناهج التربیة البدنیة والریاضیةبیة الوطنیة، وزارة التر  

  .84، ص2003عن بعد، دیسمبر 
  . 06، مرجع سابق، ص05، العدد لمربيالمجلة الجزائریة للتربة، ا 2

  



  أسس المقاربة بالكفاءات                                       : الثانيالفصل 

 
 

 32

التعلمیة، تستند إلى ما أقرته النظریات التربویة / منظم للعملیة التعلیمیة إن هذه المقاربة كتصور ومنهج

المعاصرة وبخاصة النظریة البنائیة التي تعد نظریة نفسیة لتفسیر التعلم وأساسا رئیسیا من األسس النفسیة لبناء 

  :   المنهج المدرسي، الذي ینطلق من كون المعرفة

  تبنى وال تنقل.  

  تنتج عن نشاط. 

  1 .حدث في سیاقت 

  لها معنى في عقل المتعلم. 

   اجتماعیةعملیة تفاوضیة. 

  تتطلب نوعا من التحكم  . 

تستهدف تنمیة قدرات المتعلم العقلیة والوجدانیة  -من خالل مختلف المواد الدراسیة - من هنا ، فالمناهج

ا على الفعل والتفاعل االیجابیین في والمهاریة لیصبح مع األیام وبمرور المراحل الدراسیة مكتمل الشخصیة، قادر 

محیطه الصغیر والكبیر، وعموما في حیاته الحاضرة والمستقبلیة، ولكي تكون المناهج في خدمة هذا التوجه، 

كان من الضروري التركیز على الكیف المنهجي بدال من الكم المعرفي من خالل نظام الوحدات الذي یمكن 

  عینها تتوفر فیها شروط التماسك والتكامل تمكن المتعلم من كیفیة المتعلم من التركیز على مضامین ب

االعتماد على نفسه، وتفجیر طاقاته، وٕاحداث تغیرات ضروریة في ذاته للتكیف مع حاجات طارئة، إنه مسعى 

یمكن المتعلم من اكتساب كفاءات ذات طبیعة مهاریة وسلوكیة تتكیف مع الواقع المعاصر سواء في عالم الشغل 

  .1و المواطنة أو الحیاة الیومیةأ

هذا النوع من المناهج، یركز على بیداغوجیا اإلدماج، باعتبارها مسار مركب یمكن من تعبئته المكتسبات أو 

عناصر مرتبطة بمنظومة معینة في وضعیة دالة، قصد إعادة هیكلة تعلمات سابقة و تكییفها مع متطلبات 

فالمنهاج المبني على هذه البیداغوجیا یقود المتعلم نحو تأسیس روابط  ومن ثم،. وضعیة ما الكتساب تعلم جدید

وعموما . بین مختلف المواد من ناحیة، وربط هذه األخیرة بخبراته وقیمه وكفاءاته وواقع مجتمعه من جهة أخرى

  :فإن المناهج ذات الطبیعة اإلدماجیة تعمل على جعل المتعلم

 كون في سیاق ذي داللة، وفائدة بالنسبة له، وذات عالقة بوضعیات یعطي معنى للتعلمات التي ینبغي أن ت

  .ملموسة قد یصادفها فعال

  یتمكن من التمییز بین الشيء الثانوي واألساسي والتركیز على هذا األخیر كونه ذو فائدة في حیاته الیومیة

 .أو ألنه یشكل أسسا للتعلمات التي سیقدم علیها

 1.وضعیات المختلفة التي یواجههایتدرب على توظیف معارفه في ال 

                                                 
  .06، مرجع سابق، ص05عدد ، الالمربيالمجلة الجزائریة للتربة،  1
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  یركز على بناء روابط بین معارفه والقیم المجتمعیة والعالمیة، وبین غایات التعلمات، كأن یكون مثال مواطنا

 .مسؤوال، عامال كفؤا، شخصا مستقال

 وما یقیم روابط بین مختلف األفكار المكتسبة واستغاللها في البحث عن التصدي للتحدیات الكبرى لمجتمعه ،

  1.یضمن له التجنید الفعلي لمعارفه وكفاءاته

  :ولتمكن المتعلم مما سبق ذكره، یستلزم أنشطة تعلم ذات الخصائص اآلتیة

  .التعلمیة/ اعتبار المتعلم محور العملیة التعلیمیة  - 

 التعلمیة/ التركیز على إدماج الكفاءات المستعرضة في األنشطة التعلیمیة  - 

 طة الفكریة والتحكم في توظیف المعارفاالهتمام بتنمیة األنش  - 

 )معارف، قدرات، معارف، سلوكیة(جعل المتعلم یوظف مجموع اإلمكانات المتنوعة   - 

  .           إدماج التعلمات یقاس كما بعدد األنشطة التي تتدخل في تحقیقه، ویقاس نوعیا بكیفیات تنظیم التعلمات  - 

  :عمل على تحقیق الهدف منه، على المدرس أن یتیح للمتعلمولكي یتم انجاز النشاط بالشكل المأمول وال

االنهماك الفعال، وذلك بتوفیر الوقت الكافي للمتعلم لتأمین انخراطه في عمل یفضله ویرغب فیه، ویشعر بأنه   - 

، أي وضعیة یمارس فیها تعلمه بكیفیة نشیطة، وموظفا  ویبعث في نفسه الراحة والطمأنینة یستجیب لحاجاته

  .المختلفة طاقاته

 .االنغماس، من خالل توفیر محیط مثل الوسائل المستهلة للقیام بالنشاط التعلیمي المستهدف  - 

التملك، بمعنى جعل المتعلم یشعر بأنه صاحب النشاط التعلمي أو ما ینتج عنه، وذلك بحكم اختیاره للنشاط   - 

 .في شكله ومحتواه

 .            ا علمیا من المدرس للكفاءات المستهدفةالنمذجة، بمعنى تمكین المتعلم من أن یرى توضیح  - 

االستجابة المشجعة، أي أن أداء المتعلم یجب أن یتبعه رد من المدرس لیشعر بأنه محل رعایة واهتمام، وأن   - 

 .یكون الرد بناءا ومشجعا

ع المتعلم أمام التعلم، یحتاج إلى طرائق تدریس نشیطة من بینها التدریس بالمشكلة، إذ یوض/ وهذا التعلیم

  وضعیات تعلم باعتبارها نشاطات معقدة تطور لدیه روح المالحظة، اإلبداع، الفعل، 

.كتابة رسالة شفهیة أو كتابیة، حل مشكل في الریاضیات(وبمعنى آخر انجاز مهمات مثل  وتعتبر 2...)

  :الوضعیات بمنظور بیداغوجیا اإلدماج

  نجاز هدف خاص لدرس أثناء تعلمات منهجیة تقوده إلى صیاغة فیها یقترح على المتعلم ا: وضعیات للتعلم

الخ، وهذه الوضعیات تنمى من خالل نشاطات ملموسة ...موضوع، فكرة، استنباط، تعریف، عرض قاعدة

  1.تستجیب لحاجات المتعلم

                                                 
  .06، مرجع سابق، ص05، العدد المربي  1
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  ا یطلق بحیث تختبر أثناء مهلة توقف للمتعلم خالل التعلمات المنتظمة، هذه المهلة هي م: وضعیات لإلدماج

حیث أثناءها المتعلم بتجنید مختلف المعارف، حسب األداء، وعلى أساس لحظة اإلدماج " لحظة اإلدماج"علیه 

 .هذه وبناءا علیها یتم تطویر المعرفة السلوكیة

 

 ذلك أن وضعیات التقویم تماثل وضعیات اإلدماج، إذ كلما حقق المتعلم نجاحا في عملیة : وضعیات للتقویم

التعلیم والتعلم تغیرت، وبتغیرها أصبح دور المدرس  بل ما یعبر عن هذا النجاح، وأخیرا فأسالیاإلدماج، نا

یرتكز على مساعدة المتعلم باعتباره في قلب منظومة التعلم، إذ یقوم بتعلماته بنفسه اعتمادا على طرائق تدریس 

رة على التفكیر المنطقي، وحل نشیطة تمكنه من تجاوز اكتساب الكفاءات، واكتساب قیم واتجاهات، والقد

المشكالت وتقییم المفاهیم، والثقة بالنفس، واالستقاللیة، وذلك هو الهدف الجوهري الذي تسعى إلى تحقیقه 

  1.مختلف األنظمة التربویة في العالم ومنها منظومتنا

  :دواعي اختیار المقاربة بالكفاءات -3-2

ملیة أعقد من التعبیر عن وجود الشبه واالختالف بین عنصرین أو المتعلم القیام بمقارنة، فإن الع عندما نطلب

مفهومین بل هي تفاعل لعملیات معقدة تستخدم الذاكرة والتخیل جمیعا في إدراك العالقات تشابها واختالفا ثم إن 

ف المقارنة التي تجري في الصف بین حدثین تاریخیین على سلم زمني مثال،  لیست هي المستهدفة بل المستهد

هو مواجهة وضعیات حیاتیة واجتماعیة مماثلو خارج المدرسة تستدعي امتالك آلیة المقارنة التي یصبح بها 

  2.التعلم إذا أثر طیب

إن ما قدمه التاریخ لنموذج المقارنة تقدمه بقیة المواد بخصوصیاتها المختلفة وعلى ذلك تتواطأ كل مواد المنهاج 

نسان لیتحول األداء عنده إلى أداء ماهر ودقیق وفعال ومتكیف مع كل لصناعة هذا الجانب وتعزیزه عند اإل

الوضعیات، فالوضعیة التعلیمیة التعلمیة في القسم محاكاة للواقع بصورة مصغرة تتكرر للتغلب على مشكالت 

  .حیاتیة منتظرة بعد حیاة التمدرس

ى تنمیتها وتطویرها لتصل بها إلى إن اإلنسان یولد مزودا بقدرات واستعدادات وعلى المدرسة أن تعمل عل

غایتها، والقدرة التي ال توظف یمكن أن تضمحل مع الزمن، لذا توجب على المدرسة أن ترقي بالقدرات النظریة 

وعلیه ینبغي أن تركز المناهج الدراسیة على الفرد وأن تعتبر المعرفة . إلى مراقي الكفاءة واألداء الماهر والدقیق

أال تعتبراالنسان مجرد آلة تستجیب لمتطلعات المجتمع وأن تنافس غیرها من المؤسسات و وسیلة ال غایة وأن 

   1.  إنتاج

                                                 
.  
  .27،26طیب نایت سلمان، وآخرون، مرجع سابق، ص 1
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وینبغي على المدرسة أن تعلم التالمیذ كیف یتعلمون بدال من تقدیم المعرفة علیها بتقدیم آلیات اكتساب المعرفة 

تصلح لمرحلة ما بعد المدرسة لمواجهة وبدال من تراكم المعرفة مع الزمن یفضل بناؤها والتحكم في كفاءات 

  .مشكالت الحیاة

  :وتتلخص دواعي استعمال المقاربة بالكفاءات في جملة من التحدیات هي

  .ضرورة االستجابة لتزاید حجم المعلومات في مختلف المواد العلمیة - 

لماذا یتعلم مادة معینة : اؤلذات داللة بالنسبة لكل ما یتعلمه التلمیذ ویؤدي به إلى التس تعلماتضرورة تقدیم  - 

  وبطریقة محددة؟

  .ضرورة إیجاد فعالیة داخلیة من أجل تعلیم ناجح وتكافؤ الفرص للجمیع - 

ضرورة االستجابة لطلب ملح یتمثل في النوعیة وحسن األداء من خالل اختیار مسعى بیداغوجي یضع المتعلم - 

  .في محور االهتمام

اغل تزوید المتعلم بوسائل التعلم وما یسمح له بأن یتعلم كیف یفعل وكیف اعتماد بیداغوجیة یكون شغلها الش- 

  1.یكون

  :مبادئ المقاربة بالكفاءات -3-3

  .تعتبر التربیة عملیة تسهل النمو، وتسمح بالتواصل والتكیف واالهتمام بالعمل

  .تعتبر المدرسة امتداد للمجتمع، وال یلیق الفصل بینهما - 1

  .ا فعاال في اكتساب المعرفةتعتبر التربیة عنصر  - 2

  .تعتبر التربیة عملیة  توافق بین انشغاالت التلمیذ وتطلعاته لبناء مجتمعه - 3

  :والمهارات التي تؤهله لـ السلوكات و یعتبر التعلم عنصرا یتضمن حصیلة المعارف - 4

  ).المجال المعرفي(القدرة على التعرف  - أ

  ).كيالمجال النفسي حر (القدرة على التصرف  -ب

  ).المجال الوجداني(القدرة على التكیف  -ج

  :یعتبر التلمیذ المحرك األساسي لعملیة التعلم وهذا ما یستدعي -5

  .فطریة موهوبة أو مكتسبة، تأتي عن طریق التعلم...فطریة... المعارف - أ

  .الدقة، الفعالیة والتوازن: قدرات ناضجة، مقاسها........المهارات -ب

  .عقلیة، حركیة أو نفسیة.........یةالقدرات العقل -ج

  2.یعتبر مبدأ التكامل والشمولیة كوسیلة لتحقیق الملمح العام للمتعلم - 6

                                                 
  .27،26طیب نایت سلمان، وآخرون، مرجع سابق، ص 1
لیم المتوسط، الدیوان الوطني للتعلیم والتكوین ، السنة الثانیة من التعالوثیقة المرافقة لمناهج التربیة البدنیة والریاضیةوزارة التربیة الوطنیة،  2

  .84، ص2003عن بعد، دیسمبر 
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  : كما أن هناك من یرى، إمكانیة تحلیل نماذج التكوین المتعلقة بالمقاربة بالكفاءات من تحدید المبادئ اآلتیة  

  .اكتسابها تنظیم برامج التكوین انطالقا من الكفاءات الواجب - 

  .تغیر الكفاءات وفق السیاق الذي یطبق فیه - 

  .وصف الكفاءات بالنتائج والمعاییر - 

  .وصف مشاركة األوساط المعنیة لبرامج التكوین في مسار إعداد هذه البرامج - 

  .تقسیم الكفاءات انطالقا من النتائج والمعایر المكونة لها - 

         1. 1صةاعتماد التكوین على الجانب التطبیقي خا - 

  :خصائص المقاربة بالكفاءات -3-4

یعد التعلم المستند إلى مشكلة بدیال للممارسة التقلیدیة، یقوم على نظریات سلوكیة تعتبر التعلم عملیة تفاعلیة 

  :تنطلق من واقع التلمیذ ویمكن تلخیص أبرز خصائصها فیما یلي

ن تنظم الدروس حول مبادئ أكادیمیة بحتة ومهارات توفر سؤال أو مشكلة توجه التعلم، بمعنى أنه عوض أ  -1

وذات مغزى شخصي للمتعلمین، كما  اجتماعیامعینة، فالتعلیم بالمشكلة ینظم التعلم حول أسئلة ومشكالت هامة 

یتناول موقف حیاتیة حقیقیة أصلیة ال ترقى اإلجابات البسیطة إلى مستواها وال تناسبها، وتتوفر لها حلول وبدائل 

  .عدة

العمل التفاعلي، إذ یمارس التعلم بالمشكالت في جو تفاعلي هادف، یختلف عن األجواء التقلیدیة التي   -2

 .تستهلك فیها معظم األوقات في اإلصغاء والصمت، والمواقف السلبیة التي تحول دون التعلم الفاعل المجدي

  .بته والتأكد من مدى تقدمهتوفیر الظروف الكفیلة بضمان استمراریة العمل المنتظم، والسماح بمراق  -3

) المنجز بالضرورة بصفة فردیة(اعتماد أسلوب العمل بأفواج صغیرة، بحیث یجد المتعلم في عمل الفوج  -4

دافعیة تضمن اندماجه في المهام المركبة، ویحسن فرص مشاركته في البحث واالستقصاء والحوار لتنمیة تفكیره 

 .ومهاراته االجتماعیة

المتعلمین مطالبون فیه بصناعة أشیاء وعرضها، كثر الحلول المتوصل إلیها  إنتاج المنتجات ألن -5

وقد یكون الناتج متنوعا كأن یكون حوارا، تقریرا، نص أدبیا، شریطا . وتصویرها، أو تقدیم عرض تاریخي

        2...مصورا، نموذج مجسما، برنامجا إعالمیا، أو دراسة أكادیمیة لظاهرة ما من الظواهر

  :س المقاربة بالكفاءاتأس -3-5

  :تتمثل أسس المقاربة بالكفاءات فیما یلي

یقع الدخل إلى التعلیم عن طریق الكفاءات في سیاق االنتقال من منطق التعلیم الذي یركز على المادة   - 

  1.المعرفیة إلى منطق التعلم، الذي یركز على المتعلم ویجعل دوره محوریا في الفعل التربوي

                                                 
  .19الكفاءات موعدك التربوي، مرجع سابق، ص 1

2
  .09، ص2004، 38، العدد المقاربة بالمشكالت في ضوء العالقة بالمعرفةمصطفى بن حبیلس،  
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من التربیة، وهي بذلك  المتوخاتهذه المقاربة دور الوسیلة التي تضمن تحقیق األهداف  تحتل المعرفة في  - 

 .تندرج ضمن وسائل متعددة تعالج في إطار شامل، تتكفل األنشطة، وتبرز التكامل بینها

واد تسمح المقاربة عن طریق الكفاءات بتجاوز الواقع الحالي المعتمد فیه على الحفظ والسماع، وعلى منهج الم  - 

 .الدراسیة المنفصلة

التعلمي المهتم أساسا بنواتج التعلم، لتهتم / یتفادى هذا الطرح التجزئة الحالیة التي تقع على الفعل التعلیمي  - 

بمتابعة العملیات العقلیة المعقدة التي ترافق الفعل باعتباره كما ال متناهیا من السیرورات المتداخلة والمترابطة 

 1. والمنسجمة فیها بینها

یمكن اعتماد المقاربة بالكفاءات في التدریس من االهتمام بالخبرة التربویة الكتساب عادات جدیدة سلیمة،   - 

 .وتنمیة المهارات المختلفة والمیول مع ربط البیئة بمواضیع دراسة التلمیذ وحاجاته الضروریة

في االنفتاح على كل جدید في المعرفة،  یؤدي بناء المناهج بهذه الكیفیة إلى إعطاء مرونة أكثر، وقابلیة أكبر  - 

 .وكل ما له عالقة بنمو شخصیة المتعلم

والثقافي، كما تتوخى الوصول إلى  االقتصاديتستجیب مقاربة الكفاءات للتغیرات الكبرى الحاصلة في المحیط  - 

 2.مواطن ماهر یترك التعلم فیه أثر إیجابیا، یمكنه من مجابهة ومعالجة مشكالت حیاتیة

  :أهداف المقاربة بالكفاءات -3-6

إن التعلم بالمشكلة لم یصمم لمساعدة المدرس على نقل كم هائل من المعلومات إلى أذهان المتعلمین بقدر ما 

  :صمم لتقدیم المساعدة للمتعلمین على

  .وقدراتهم على حل مشكلةوالحركیة تنمیة تفكیرهم ومهاراتهم الفكریة  - 

  .مواجهة المواقف الحقیقیة والمحاكاةتعلمهم أدوار الكبار من خالل  - 

  .تحولهم إلى متعلمین مستقلین استقالال ذاتیا - 

وهو ". أنها تكاد تتلخص في هدف واحد هو التعلم"على القول عن أهداف التعلیم بالمشكالت  یبعضهمما أدى 

  3:طبعا هدف یمكن تحلیله إلى سلسلة من األهداف الفرعیة المتضمنة، أهمها

  .ئج المتعلمین وتطویر خبراتهم ومهاراتهم بفعل الممارسةاكتساب نتا - 

تغییر عالقة المتعلمین بالمعرفة بعد تحویل موقفهم السلبي منها إلى موقف إیجابي یحفز طلب المعرفة  - 

  .واكتسابها

  .استیعاب المواد الدراسیة والتحكم في سیرورة التعلم - 

  3.لحیاة المهنیة وٕادماجه في المجتمعتشجیع عمل الفرد مع الجماعة، من ثمة إعداده ل - 

                                                                                                                                                                  
  .28طیب نایت سلمان، وآخرون، مرجع سابق، ص 1
  .27،26وآخرون، مرجع سابق، صطیب نایت سلمان،  2
  .08مصطفى بن حبیلس، مرجع سابق، ص 3
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وهذا، فضال عن أن لكل مشكلة أهدافها الخاصة التي ینبغي شرحها وتوضیحها لكافة المتعلمین في كل موقف 

  1.تعلمي، بما في ذلك المهام التي یفترض نمكنهم من القیام بها بعد حصول التعلم

  :االنتقال من األهداف إلى الكفاءات -3-7

  :اف التربویة من الجیل األولاألهد -3-7-1

  :الهدف التربوي/ أ

هو تعبیر عن النتائج المنتظرة من جراء فعل تربوي، أو أنه تعبیر عما یستطیع المتعلم أن ینجزه إلظهار ما 

  . تعلمه، وبمعنى آخر یمكن الهدف التربوي من تنظیم وضعیة التعلم، انطالقا مما یجب أن یفعله المتعلم

  :ةاألهداف العام/ ب

  :تتمیز األهداف العامة بثالث خصائص هي

  .إنها توجیهیة على المدى المتوسط - 

  .تعنى بعدد من المواد التعلیمیة - 

  .ال تنصب على نماذج للتقویم - 

  :أمثلة ذلك

  .توسیع محصول المتعلمین من األلفاظ اللغویة - 

  2.التحكم في المفاهیم األساسیة للمواد العملیة - 

  :األهداف الخاصة/ ج

  :هي األهداف تعنى بالمادة أو الموضوع مثل

  .أن یعتمد مسعى عقالني لحل مشكل حسابي - 

  .أن یقرأ خریطة طبوغرافیة - 

  .أن یستخلص نتائج نشاط اإلنسان في محیطه - 

  :األهداف اإلجرائیة/ د

ة التغیرات هي أهداف ترتبط بالسلوك الذي یؤدیه المتعلم في نشاط معین، وتصاغ بعبارات دقیقة واضحة مبین

  :السلوكیة المقصودة، وبمعنى آخر، فهي عبارات تحمل أفعاال سلوكیة، ویشترط في األهداف اإلجرائیة ما یلي

  الذي یتضمن فعال غیر قابل للتأویل، بل یكون قابل للمالحظة والقیاس: سلوك المتعلم.  

  2الذي یتعلق بمادة أو مجال أو غیرها: مبدأ التطبیق. 
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  الوقت، األدوات المستعملة ومعاییر التقویم أو القیاس(إلنجاز وفق شروط محدد ا: شروط اإلنجاز.( 

إن بیداغوجیة األهداف، تقوم على مسعى تعلیمي یتمثل في سلوك یظهر في تعلم آلي في شكل أهداف ووحدات 

  :قصیرة تتصف بما یلي

  .قریبهي أهداف تقوم على تعلم أكادیمي في وحدات قصیرة مجزأة وعلى المدى ال - 

من غایات ومرامي وأهداف (صعوبة الربط بین الغایات واألهداف التربویة بسبب التفرع الكبیر عند اشتقاقها  - 

  ).عامة إلى أهداف خاصة وأهداف إجرائیة

  .عدم تحدید محتویات التعلم بشكل واضح أحیانا - 

  .ر متصلصعوبة التحول واالندماج بسبب تجزئة العملیة التعلیمیة وٕاعطاء تعلم غی - 

  .االهتمام بالجانب المعرفي والحسي على حساب الجانب الوجداني - 

  .غیاب الدافعیة لدى المتعلمین مما یؤدي بهم إلى الملل - 

  1.الخلط بین منطق التعلم ومنطق التقویم - 

برامج والمشكل المطروح، یكمن في أن نسبة ال بأس بها من التالمیذ یتمكنون من أهداف التكوین الواردة في ال

التعلیمیة أو المقررات دون صعوبة، إال أن هؤالء التالمیذ یجدون أنفسهم في أغلب األحیان عاجزین عن تسخیر 

مقاربة خطیة مجزئة ألهداف ) مقاربة األهداف(هذه المكتسبات، لحل مشكل ما، مرد ذلك أن المقاربة المعتمدة 

اوزها إلى ما یمكن من توظیف المكتسبات، في إجرائیة یكتفي المدرس بتحقیقها لذاتها، في حین یجب تج

  .وضعیات مشابهة أو وضعیات جدیدة خارج الوسط المدرسي

  :أهداف الجیل الثاني وتسمى بالكفاءات -3-7-2

تسمى أهداف الجیل الثاني بالكفاءات، وهي مجموعة قدرات معرفیة وحسن حركیة ووجدانیة منظمة، یسمح 

  .مشكلة، وحلها من خالل نشاط یظهر مهارات المتعلمتجنیدها بالتعرف على إشكالیة أو 

وقد تم تصور منهجیة لضبط ودعم المسار التعلمي وفق المقاربة بالكفاءات، انطالقا من سلبیات المدرسة 

 :السلوكیة وما كان في الجیل األول من األهداف السلوكیة من ثغرات، ویتضح ذلك التصور في العناصر التالیة

  .مي طموح واضح المعالم واألغراض على المدى البعیدتصور مسار تعلی - 

إیجاد عالقة وطیدة بین ما هو عام وما هو خاص في المسار التعلیمي وٕادماج األهداف اإلجرائیة في مشروع  - 

  .تعلیمي ذي داللة

  .ضمان االنسجام بین الغایات والقیم من خالل معالم ملموسة - 

  .1ن حول مشروع التكوین كأهداف ورهاناتضمان العالقة التواصلیة بین المكونی - 
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وبذلك تقترح المقاربة بالكفاءات، تعلما اندماجیا غیر مجزأ، یساعد على إعطاء معنى للمعارف المدرسیة 

تضمن للتلمیذ التعامل مع الوضعیات المعیشة تعامال سلیما  ةمستدیمالمكتسبة بشكل بنائي، واكتساب كفاءات 

  1.وسدیدا

  :مج القدیم بالمنهاج الحاليمقارنة البرنا 3-8

  المنهاج الحالي  البرنامج القدیم

   .مبني على المحتویات - 

أي ما هي المضامین الالزمة لمستوى معین، في نشاط 

  معین؟

  .المحتوى هو المعیار

مبني على أهداف معلن عنها في صیغة  - 

أي ما هي الكفاءات المراد تحقیقها لدى  .كفاءات

  ؟التلمیذ في مستوى معین

  .الكفاءة هي المعیار

 .منطقة التعلیم والتلقین - 

أي ما هي كمیة المعلومات في المعارف التي یقدمها  

  األستاذ؟ 

  

  

  

  

  .منطقة التعلم - 

أي ما مدى التعلمات التي یكتسبها المتعلم من 

  خالل اإلشكالیات التي یطرحها األستاذ؟

وما مدى تطبیقها في المواقف التي یواجهها 

  ي حیاته الدراسیة والیومیة؟المتعلم ف

  .یلقن، یأمر وینهي: األستاذ - 

  .یستقبل المعلومات: التلمیذ - 

یقترح فهو مرشد، موجه ومساعد : األستاذ - 

  .لتجاوز العقبات

محور العملیة، یمارس یجرب، یفشل، : المتعلم - 

  .ینجح   یكسب ویحقق

  :الطریقة البیداغوجیة المعتمدة هي - 

لنمطیة أي كل التالمیذ سواسیة، وفي ا: طریقة التعمیم

  .قالب واحد

  .اعتبار درجة النضج لدى التالمیذ واحدة - 

  .اعتماد مسلك تعلیمي واحد - 

  :الطریقة المعتمدة هي - 

أي مراعاة الفروقات الفردیة  تالفروقابیداغوجیة 

  .واالعتماد علیها أثناء عملیة التعلم

  .درجة النضج متباینة لدى المتعلمین - 

  .تعلمیهحدید عدة مسالك ت - 
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  .اعتماد التقویم المعیاري المرحلي - 

  .فهو تقویم تحصیلي

  .عموما درجة تذكر المعارف - 

  .ال مكان لتوظیف المعارف - 

    

فهو . اعتبار التقویم عنصرا مواكبا لعملیة التعلم - 

  .تقویم تكویني قصد الضبط والتعدیل

  .درجة اكتساب الكفاءة - 

  .مكتسبة في مواقفتوظیف الكفاءات ال - 

  

  

  1.یوضح المقارنة بین البرنامج القدیم والمناهج الحالیة – 01 -الجدول رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                 
، الدیوان الوطني للتعلیم والتكوین لمتوسط، السنة الثانیة من التعلیم ایقة المرافقة لمناهج التربیة البدنیة والریاضیةالوثزارة التربیة الوطنیة، و  1
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  :تقویم الكفاءات -4

  ماذا نقوم في الكفاءة؟ -4-1

القدرة على تجنید مجموعة من الموارد الداخلیة والخارجیة قصد حل "إذا رجعنا إلى تعریف الكفاءة على أنها 

سوف یتبین لنا أن الجوانب التي ینبغي أن تنصب علیها " عیة معقدة تنتمي إلى عائلة معینة من الوضعیاتوض

  :عملیة تقویم الكفاءة هي

  :المواد الالزم تجنبها -1

  :تنقسم المواد التي تقوم في الكفاءة إلى موارد داخلیة وموارد خارجیة

  ):Ressources Internes(الموارد الداخلیة / أ

  :مثل فيوتت

أي كل ما له صلة بالمفاهیم والتعاریف والقواعد والقوانین واإلجراءات في مادة واحدة أو ) Savoirs(المعارف  - 

  .عدة مواد

  .أي مجموع الحركات واإلجراءات والطرائق الضروریة إلنجاز مهمة معینة) Savoirs Faire(المعارف الفعلیة  - 

  .رتبط باالتجاهات والمیول إزاء شخص أو موضوع أو فكرة أو نشاطوت) Savoirs être(المعارف السلوكیة  - 

 ):Ressources Externes(الموارد الخارجیة / ب

وثائق، (ترتبط بكل أشكال الوثائق والسندات واألدوات التي یكون المتعلم بحاجة إلیها وتمثل جزء من الكفاءة 

 ...).سندات، مخططات، قوامیس، آلة حاسبة

  ):Situation Complexe(قدة الوضعیة المع/ ج

نعني بالوضعیة المعقدة هنا أحد نشاطات اإلدماج التي یوضع المتعلم في إطارها لتقویم إنتاج معین یبرهن 

من خالله على مدى تحویل مكتسباته أي قدرته على توظیف هذه المكتسبات في وضعیات جدیدة، یتعلق األمر 

...بنوعیه الكتابي والشفهي وبإعداد المشاریع وٕانجازهابمواضیع التعبیر : في اللغة العربیة مثال

 
1   

ینبغي التأكد من تحكم المتعلم في هذه الموارد قبل تجنیده لها في الوضعیات المعقدة مثل قدرته على استرجاع 

و  connaissances procédurales)( و المعارف المنهجیة) Connaissances déclaratives(المعارف التصریحیة 

استخدام السندات والوثائق المختلفة ومدى تكیفه مع زمالئه  علىوقدرته ) Conditionnelles(عارف الشرطیة الم

في األعمال الفوجیة ومن ثمة تنتقل إلى تقویم الكفاءة ذاتها وذلك بالوقوف على نوعیة اإلنتاج المطلوب ومستوى 

 1.النجاح في تجنید هذه الموارد

 

  م؟متى تتم عملیة التقوی -4-2
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یمكن التمیز بین ثالثة أشكال من التقویم وذلك وفق الوقت الذي یجري فیه والغرض من ورائه وعلیه نجد من 

  : یجرى منه

  :قبل الفعل التعلمي-ا

وتهدف من ورائه تحدید موقع المتعلم في بدایة الحصة أو المحور أو الفصل أو السنة والغرض من ذلك هو 

كفاءاته القاعدیة قصد تدارك الناقص منها قبل االنطالق من التعلم الالحق  الوقوف على موارده القبلیة وعلى

  . وكذا إیقاظ الدافعیة للتعلم عنده بتحسیسه بأهمیة ما هو بصدد تناوله الحقا من نشاطات

  :أثناء الفعل التعلمي-ب

المدرجة في )و الكفاءاتأ(یسایر الفعل التعلمي والهدف منه مساعدة التالمیذ على التعلم أي على تنمیة الكفاءة

  .المنهاج وذلك بالتحقق المستمر من مكتسباتهم أثناء الحصة والغرض منه هو تسهیل عملیة التعلم عندهم

یتعین على المعلم هنا أن یمیز بین هذا التقویم والمراقبة التي تختم بجزاء في شكل نقطة عددیة، ال یمكن لتلمیذ 

  .كانت انتاجاته ستخضع إلى التنقیطأن یتعلم ویخطئ ویتدرج في تعلمه إذا 

یعتمد التقویم التكویني إذا على إمكانیة تحقیق التالمیذ انتاجات مؤقتة تكون بمثابة حجج تسمح بتحدید األخطاء 

  1وتجریب الطرق

ینبغي أن ال تكون هذه األعمال محل تصحیح دوري أو أن تخضع إلى التنقیط، وبذلك سوف یتعلم التالمیذ 

 1 .دون خوف من الجزاء أو التفكیر في أي حكم یصدر علیهم خالل عدة حصص

  :إن التقویم الذي ال مكانة فیه للنقطة، یساعد المتعلمین على

تشخیص المشكل المطروح أثناء حصص انجاز المهمات، إنهم یحتكون بالمشكل ویحاولون البحث عن  - 

إلى التكهن بالجواب الصحیح المنتظر من  الحلول المناسبة وتقدیم الفرضیات والقیام بمحاوالت كون السعي

  .المعلم

إدراك مستوى نجاحاتهم والوعي بحاجاتهم إلى التعلم عند بناء شبكات المعایر التي تسمح لهم بتصور المهمة  - 

  .الناجحة وٕاعداد أدوات التقویم الذاتي، كما یكتشفون بان األخطاء ما هي إال وسائل للتعلم

الدرس، للوقوف على المكتسبات و النجاحات التي تحققت وقیاس ما تبقى للتعلم قصد أخذ الوقت الكافي أثناء  - 

  .تحسین هذه النجاحات

.                    1بكفاءات أكثر تعقیدا، فالتقویم التكویني ال یجري إال على هذه الكفاءات) النقطیة(ربط المكتسبات القاعدیة  - 

  :التعلميبعد الفعل  -ج

الوقوف على حصیلة مكتسبات المتعلم بالتأكد من مدى تحكمه في الموارد الضروریة لتنمیة والغرض منه هو 

  .الكفاءة دائما بالتحقق من فعالیة معالجة الوضعیة المقترحة
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ویركز في الكفاءة على التقویم التكویني الذي یتماشى واكتسابها وعلى التقویم التجمیعي الذي ینصب على 

  . علم على توظیفها في وضعیات جدیدةالموارد وعلى قدرة المت

  :تقویم الكفاءات -4-3

تقویم الكفاءة هو قبل كل شيء معاینة القدرة على انجاز نشاطات محددة، بدال من استعراض المعارف 

الشخصیة، االداءات أو المهارات التي تثري الكتساب الكفاءة هي أجرأة لهذه األخیرة، لذا یتم تقویم الكفاءة في 

حقق فیها المتعلم مهمة یظهر من خاللها سلوكات ذات داللة، وبمعنى آخر، فان تقویم الكفاءة یتم من وضعیة ی

  .الكفاءة ستلزمهاخالل االداءات أو المهارات التي 

یتم تقویم الكفاءة من خالل معالجة وضعیات إشكالیة حقیقیة أو شبه حقیقیة، تتضمن مطالب الجوانب التالیة 

  :تأخذ بعین االعتبار

  .مجموع األبعاد والمعارف المدمجة في الكفاءة - 

  .المسعى التحلیلي والبنائي للوضعیة المطلوبة - 

  1.تبریر االختبار أو األسلوب المعتمد - 

وتتطلب المقاربة بالكفاءات اللجوء إلى طرق تقویم فعالة، والمبدأ األساسي في ذلك هو أن یجري هذا التقویم في 

  :سیاق معین بمعنى

  .مثل وضعیة التقویم التي یقترحها المقوم بمهمة تنفذ من طرف التالمیذ في نهایة التعلمأن ت - 

  .أن یكون التقویم شامال قدر اإلمكان وأن یستدعي عددا معتبرا من مجاالت المعرفة المقررة على التالمیذ - 

  ....).المقابلةالمالحظة، (أن یستعمل فیه مختلف الوسائل التي تسمح بالوقوف على جوانب التعلم - 

  .أن یشارك التالمیذ فیه بشكل نشط - 

  .أن یساهم في تنمیة الكفاءة - 

  .أن یبنى على حكم المعلم القائم على معاییر متعددة ومحددة مسبقا ویطلع علیها التالمیذ - 

ن یجعل وبما أن حكم المعلم هو الطابع الغالب على كل ممارسة تقویمیة في المقاربة بالكفاءات، یتعین علیه أ

من التقویم جزءا ال یتجزأ من التعلم وأن یخطط مسار التقویم والتعلم بشكل متزامن وذلك بتحدید الوسائل التي 

  .تدمج التقویم ضمن عملیة التعلم

) Metacongnition(یتحمل التالمیذ مسؤولیة كبیرة في تقویم تعلمهم وذلك من منظور طریقة اكتسابهم للمعرفة

لذاتي والتقویم التعاوني والتقویم التبادلي، أن المتعلم مدعو أن یعي مسار تعلمه ویحلله ویواجه باستخدام التقویم ا

 1.أفكاره بأفكار غیره وأن یتبادل الرأي مع معلمه لكي یعدل الطرق التي یستعملها
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  :ة ـــخالص

ى المتعلم، وهذا باعتباره من خالل ما تطرقنا إلیه في هذا الفصل، اتضحت لنا األهمیة الكبرى التي أسندت إل

من هذا المنهاج الجدید الصیغة الحدیثة لمهام األستاذ  التمسنامحورا أساسیا ومسؤول تعلیم ذاته بذاته، كما أننا 

والتي تتجلي في كونه مرشدا أو مسیر یساعد المتعلم على ممارسة التعلم، ویتولى إعداد ما یناسبه من 

  .استراتیجیات وطرق

الحدیثة والمعاصرة من جهة أخرى، حیث  و البیداغوجیافارق بین البیداغوجیا التقلیدیة من جهة من هنا یتضح ال

  .            أن األولى ترمي إلى إكساب التلمیذ المعرفة، بینما الثانیة تعلمه حسن التصرف بهذه المعرفة
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 :هیدتم

یعد مفهوم الشخصیة من أكثر مفاهیم علم النفس  تعقدا وتركیبا ؛ فهو یشمل كافة الصفات الجسمیة والعقلیة 

وكلمة الشخصیة مشتقة من . والوجدانیة في تفاعلها وتكاملها في شخص معین یتفاعل مع بیئة اجتماعیة معینة 

في األساس لوصف الممثلین على خشبة المسرح لفظ التیني معناه القناع أو الوجه المستعار ، وهى تستعمل 

  ةلیمثلوا أدوارا معین

ك ألنها مرحلة إنتقال من الطفولة إلى الرجولة أو المرحلة المراهقة أهمیة بالغة في حیاة اإلنسان، ذوكما أن 

ا الرشد، حسب ما حدده وٕاتفق علیه معظم العلماء، وما یتعرض له المراهق من تغیرات وعقبات تجعله متوتر 

فهي المرحلة الفاصلة و فیها تظهر السمات األولیة لشخصیة الفرد، وفیها یكتمل النضج البدني، الجنسي، .نفسیا

  .العقلي والنفسي

لذلك هناك إهتمام متزاید بمرحلة المراهقة ودراستها في المجتمعات المتقدمة، بغیة إلقاء األضواء الكاشفة علیها، 

كل تعترض سبیل النمو السوي، مما یزید من أهمیة مرحلة المراهقة أنها وعالج ما یواجه المراهقین من مشا

 ،المرحلة التي تنضج فیها القیم الروحیة والدینیة والخلقیة، والشك أن مرحلة المراهقة مرحلة حرجة في حیاة الفرد

مراحل النمو إثارة بسبب حاجته إلى التكیف وٕاعادة التكیف مع ظروف جسمه وبیئته المتغیرة، وتعد المراهقة أكثر 

  .خاصة لدى الدارسین والباحثین في مجال العلوم النفسیة واإلجتماعیة لما لها من طبیعة
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 الشخصیة - 1

  مفھوم الشخصیة  1 -1

السمات التي تجعل الشخص  لفظ الشخصیة من األلفاظ التي شارع استخدامها في لغتنا الیومیة لوصف تلك

ونصفه بأوصاف عدة جذاب أو لطیف أو " شخصیة "فنحن نعجب بالفرد الذي یمتلك  جذاب بالنسبة لآلخرین

حازم، كما أننا ال نعجب أو على األقل ال ننجذب نحو الفرد الذي نعتقد أنه عدیم الشخصیة ألنه بالنسبة لنا 

  متساهل أو غیر حازم أو ضعیف

ء یملكه البعض وال یملكه البعض ومفهوم الشخصیة لیس بهذا القدر من البساطة، فالشخصیة لیست شي

اآلخر،وال یمكننا القول بأن فالنا له شخصیة وان فالنا ال شخصیة له فهذه كلها تعبیرات ال تنطوي على الدقة 

یندرج اثنین من " الشخصیة " من أن االستخدام الدارج لكلمة " هول لندري" ، وال تعد بعیدة عما یذكرها1العلمیة 

رة االجتماعیة والحدق وثانیهما یرى أن شخصیة الفرد تتمثل في أقوى االنطباعات التي أولهما المها: المعاني

یخلقها في اآلخرین،وواضح أن كال االستخدامین یتضمن عنصرا تقویمیا  وقبل أن نسهب في الحدیث عن 

 .2الشخصیة من وجهة نظر علماء النفس واالجتماع نعالج أصل المصطلح في اللغة

 :وي لمصطلح الشخصیةاألصل اللغ 1- 1-1

جماعة شخص اإلنسان وغیره  "شخص"وقد ورد في لسان العرب" شخص"في اللغة العربیة من " شخصیة" كلمة

جسمانه فقد رأیت شخصه،وقد ورد في المعجم نفسه  وهو كذالك سواد اإلنسان تراه من بعید وكل شيء رأیت

,  3به إثبات الذات فاستعیر لها لفظ الشخص  حسم له ارتفاع وظهور والمراد كل: معنى آخر للشخص وهو أنه

باللغة االلمانیة  "Persônlichkeit"أما في باقي اللغات األجنبیة فیذكر ألبورت أن كلمة الشخصیة 

"Personality"  باللغة االنجلیزیة"Personnalité"  بلفرنسیة مشتقة من الكلمة الالتینیة القدیمة"persona"  وكانت

وجه المستعار الذي كان یضعه الممثل في العصور القدیمة على وجهه لیعطي انطباعا معینا تعني القناع أو ال

إخفاء شخصیته عن المتفرجین  ، والغرض من استعمال هذا القناع هو  عن الدور الذي یلعبه ویساعد على

اجه ومز  الشخص الذي یقوم بدور من أدوار المسرحیة فهو بمثابة عنوان عن طباع الشخص تشخیص خلق

كبیر وأن الناس جمیعا لیسو إال .  الخلقي ویشمل هذا المعنى الممثل وربما كان ذلك على أساس أن الدنیا مسرح

 4.ممثلین على مسرح الحیاة

  .5 لشخصیة هي مزیج محدد خاص من نماذج العاطفة، أنماط االستجابة، والسلوك للفردو ا

  

 289ص )  1992الثامنة، دار المعارف، مصر، الطبعة ( علم النفس الریاضي: محمد حسن عالوي  -1

  ص)  1996دار المعارف الجامعیة، مصر، ( األبعاد األساسیة للشخصیة: أحمد محمد عبد الخالق  – 2

 290مصدر سبق ذكره، ص .  علم النفس الریاضي: محمد حسن العالوي -3

  116ص )  1983ظة العربیة، بیروت، الطبعة الثانیة، دار النه( الثقافة والشخصیة: سامیة حسن الساعاتي -4

5- Angler, B. (2009). Personality Theories: Eighth Edition. Belmont, CA: Wadsworth, Cenage Learning  
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 :تعریف الشخصیة من وجهة نظر علماء النفس 1-1-2

عتها بالرغم من وتفسیر طبی لم یستطع معظم العاملون في مجال الشخصیة إعطاء تعریف كافي لحل ألغازها

معناها التجاهات من یقوم بتعریفها وتبعا الهتماماته  معرفتهم لمهامها فالشخصیة من المفاهیم التي تختلف في

طبیعة اإلنسان وللفلسفة التي یعتنقها، فالشخص العادي یعتمد في تعریفه  العلمیة والطریقة التي ینظر بها إلى

الشخص  س إلى اإلنسان فهو یرى في الشخصیة األثر الذي یحدثهالطریقة التي بها عامة النا للشخصیة على

یهتمون بمظهرهم الخارجي من حیث  لدى غیره من األشخاص،ومن هذا المنطلق نرى في عصرنا الحلي الناس

  .اللباس وطریقة الكالم

ومتداخلة  من عوامل كثیرة.  أما بالنسبة لألخصائیین وعلماء النفس فالشخصیة في نظرهم مفهوم معقد یتكون

  1اد فیما بینها ال یمكن فصلها أو تحلیلها على انفر 

لألجهزة النفس جسمیة التي تقر . داخل الفرد يالدینامكالشخصیة هي التنظیم : ألبورت جوردن تعریف-

 " الطابع الفرید للشخص في السلوك والتفكیر

 :ومن أهم المفاهیم األساسیة التي یؤكدها هذا التعریف ما یلي

تنظیم یجمع ویربط بین  تؤكد حقیقة الطبیعة المتغیرة للشخصیة هذا بالرغم من وجود" يالدینامكالتنظیم " عبارة-أ

 .واحدا  المكونات المختلفة للشخصیة التي تشكل في مجموعها تركیبا كلیا

 .ارجیةالسطحیة الخ وتشیر إلى االهتمام بالجانب الداخلي أكثر من االهتمام بالمظاهر" داخل الفرد"عبارة-ب

العوامل النفس جسمیة  یشیر إلى أن العوامل النفسیة والعوامل الجسمیة أي" جسمیة- األجهزة النفس" مصطلح- ج

تبدو فیه  ادینامكیبصورة منفردة تنظم تنظیما  ال توجد في الشخصیة مستقلة عن بعضها أي ال تؤثر في السلوك

بالمجال الذي توجد فیه، ومن ناحیة نجد أن   أو النظم یشیر كوحدة أي تبدو فیه ككل متحد تؤثر وتتأثر

معینة  إلى أي مركب یتكون من األجزاء المترابطة والمتفاعلة بحیث یختص كل جزء بوظیفة مصطلح األجهزة

 .مع وجود درجة من التعاون والتكامل بین األجزاء المختلفة في أدائها لوظائفها 

أو تفكیر معین یتناسب  وتوجه أي تتخذ قرارات نحو سلوك توضح أن األجهزة النفس جسمیة تحدد" تقرر"كلمة-د

 .مع المثیرات المختلفة

   2 الشخصیة تشیر إلى الطابع الخاص للشخصیة إذ ال یوجد شخصان لهما نفس" الفرید"كلمة- ه

  

  

 9ص )  1997الطبعة الثانیة، الجامعة المفتوحة، طرابلس، ( الشخصیة نظریاتها وأسالیب قیاسها: رمضان محمد القذافي -1

2- Richard B.Aderman "mannel de psyclologie du spoet" (Edition vigot, paris, 1986)p34  
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غیر ظاهر لمحاولة   تشیران إلى كل ما یمكن للفرد أن یقوم به من نشاط ظاهر أو" السلوك والتفكیر"كلمتا-و

 1التكیف والتوافق مع البیئة أو محاولة السیطرة علیها أو تغیره 

أن "،ویضیف " الشخصیة هي التنبؤ بها سیفعله الشخص عندما یوضع في موقف معین: تعریف ریموند كاتل

أم خفیا ویعد تعریفه تعریفا عاما یركز على القیمة  الشخصیة تختص بكل سلوك یصدر عن الفرد أكان ظاهرا

 ".التنبؤیة لمفهوم الشخصیة

والدائم الى حد ما لطباع الفرد ومزاجه وعقله وبنیة جسمه  الشخصیة هي ذلك التنظیم الثابت: تعریف ایزنیك

كثیرا على مفهوم كل من الجهاز والتركیب والتنظیم وهو  یركز هذا التعریف" والذي یحدد توافقه الفرید لبیئته

 .یخالف فكرة نوعیة السلوك

أنه أسس تعریفه على  شخصیة الفرد هي ذلك النموذج الفرید الذي تتكون منه سماته ویذكر: تعریف جیلفورد

شخصیة فریدة، ویركز هذا التعریف على مبدأ الفروق .  مسلمة یبدو أن الجمیع یوافقون علیها ومفادها أن كل

 2" الفردیة وعلى مفهوم السمة

یشمل جمیع  معنى الشخصیة یبقى من أشد معاني علم النفس تعقدا وتركیبا ألنه:"تعریف یوسف مراد-

وتكاملها في شخص معین یعیش .  انیة العقلیة والخلقیة في حالة تفاعلها مع بعضهاالصفات الجسمانیة الوجد

 3" في بیئة اجتماعیة معینة

والتذكر التي تحدد .  الشخصیة عبارة عن التنظیم الداخلي للدوافع واالنفعاالت واإلدراك:"تعریف عثمان فراج-

 4" أسلوب الفرد في سلوكه

  5"اإلنسان.  هي دراسة الجوانب المختلفة وكیفیة تطویرها عند":تعریف عبد الرحمان محمد عیسوي-

  

  

  

  

 291، مصدر سبق ذآره، ص علم النفس الریاضي: محمد حسن العالوي -1

 40مصدر سبق ذآره، ص .  األبعاد األساسیة للشخصیة: أحمد محمد عبد الخالق -2

 343ص )  1954عارف، القاهرة، الطبعة الثانیة، دار الم( مبادئ علم النفس العام: یوسف مراد - 3

 10ص )  1996مكتبة العرفان، مصر، ( الشخصیة والصحة النفسیة: عثمان فراج وعبد السالم عبد الغفار - 4

  238ص )  1977دار النهضة العربیة، القاهرة، ( دراسات في علم النفس اإلجتماعي: عبد الرحمان عیسوي -5
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تم التعمق والتفسیر . 1ط باألخالط األربعة وأدت إلى المزاجات األربعة بدأت دراسة الشخصیة مع أبقراو       

تقول نظریة األخالط األربعة بأن شخصیة الفرد تعتمد علي . من قبل خلفه جالینوس خالل القرن المیالدي الثاني

صفراویة بوجود تمیزت الشخصیة ال. توازن األخالط الجسدیة؛ المرارة الصفراء، المرارة السوداء، البلغم، والدم

. ارتفاع مستویات المرارة السوداء یدل على الحزن والتشاؤم. فائض من المرارة الصفراء، مما یجعلها غضوباً 

أخیرا، . الناس الهادئون یعتقد بأن یكون بسبب وجود فائض من البلغم، مما یؤدي إلى المزاج الالمبالي والهادئ

 .2یة من الدم یتمیزون بتصرفاتهم المتفائلة ذات المرح العاطفي الناس الذین كان یعتقدأن لدیهم مستویات عال

المعنى الحدیث لشخصیة الفرد هو نتیجة للتحوالت في الثقافة الناشئة في عصر النهضة، وهو عنصر و       

على النقیض فإن معنى النفس في القرون الوسطى األوروبیة ارتبط بشبكة من األدوار . أساسي في الحداثة

" كانت هذه هي اللبنات األساسیة للشخصیة -إن األسرة، شبكة القرابة، و النقابات، و الشركات : "عیةاالجتما

في صلب "أن :وقصیدة لوكریتیوس) 1417(وذلك حسب مالحظات ستیفن غرینبالت في سرد االنتعاش 

عال من قبل األسرة، عندما ی: "یالحظ أن Gélisجاك  3".القصیدة وضع المبادئ األساسیة للفهم الحدیث للعالم

ان أول من بحث الشخصیة بطریقة ممنهجة هو زیغموند فروید ویدین له كل من أتى . 4"فإن الفرد وحده ال شيء

 5. بعده من علماء النفس سواء وافقوه ام خالفوه

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 Storm Paula, "Personality Psychology and the Workplace", MLA Forum, 2006                                                        1   
2  .Carlson, Neil and et al. 2010. Psychology the Science of Behaviour, p. 438. Pearson Canada, United States of 
America  
3  .Greenblatt, The Swerve: how the world became modern, 2011:3, 16                                                                  
        
4 .Gélis, "The Child: from anonymity to individuality", in Philippe Ariès and Georges Duby, A History of Private 
Life III: Passions of the Renaissance 1989:309                                                                                                              
     

  Sholtz and sholtz, Theories of Personality 8th ed. c2005, abstract of chapter 2   5  
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 :تصنیف تعریفات شخصیة 1-2

ماذكرناه أنفا إال أننا یمكن أن  لى الرغم من إختالف العلماء في تعریف الشخصیة كل حسب مفهومه حسبع

 :دراستها وهي نقسم تلك التعریفات إلى أربعة مجامیع حتى تسهل علینا

 :تعریفات تهتم بالشكل أو المظهر الخارجي الموضوعي 1-2-1

الخارجي للشخص حیث نجد في هذه  تناول وصف المظهرهي عبارة عن أصناف تورد في الكثیر من الكتب إذ 

اإلجتماعي حیث یعرض الكاتب إنطباعاته الشخصیة عن  التعاریف اتجاهین إتجاه یركز على الجانب

فقط، أما اإلتجاه اآلخر فیركز على الصفات الجسمیة وهو مایمكن مالحظته  الموصوف من حیث المظهر

 1وقیاسه ومراقبة تطوره .  بسهولة

 :تعریفات تهتم بالمفاهیم الدینامیة واألساسیات 1-2-2

وتنظیمها الداخلي الذي یمكن  تؤكد هذه التعاریف على تكوین اإلنسان الداخلي وطبیعته أي جوهر الشخصیة

التعاریف إلى الشخصیة كوحدة معقدة في طبیعتها  التعرف علیه من السلوك الظاهري للفرد وتنظر بعض هذه

 .الیمكن تحلیلها

 :تعریفات ترى في الشخصیة مثیرا استجابة أو متغیر وسط 1-2-3

 تنظر هذه الفئة من التعاریف إلى الشخصیة على أنها مثیر أي مؤثر اجتماعي :الشخصیة مثیرا: أوال

الشارع وغیر المختص إذ  في اآلخرین ویتفق هذا النوع مع االستخدام المألوف لمصطلح الشخصیة لدى رجل

  .صیة أي أن تأثیره في اآلخرین قويفالن قوي الشخ: یقال

للمثیرات  یرى مناصرو هذا النوع من التعاریف أن الشخصیة هي إستجابات الفرد :الشخصیة إستجابة : ثانیا

الموضوعیة في المواقف اإلجتماعیة  ویرتبط هذا النوع من المفهوم ببعض المظاهر السلوكیة.  2المختلفة 

  .ها ببعض الوسائلالمختلفة التي یمكن دراستها وقیاس

إن الشخصیة تكوین فرضي داخلي أو تنظیم دینامي  :الشخصیة متغیر وسیط بین المثیر واإلستجابة: ثالثا

 الفرد  أي أن الشخصیة الیمكن تحدیدها عن طریق مایقوم به الشخص ولكن على یمكننا من تفسیر سلوك

  3 وتصرفاته.  ها أساس لسلوك اإلنسانأساس أنها حالة من الحاالت الداخلیة یمكن أن نستنتجها وأن

  

/ 
  1 0ص ، بقاس مصدر . قیاسھا وأسالیب نظریاتھا الشخصیة :القذافي محمد رمضان1- 

 102 - 42بق ، ص امصدر س:  األبعاد األساسیة للشخصیة: أحمد محمد عبد الخالق –2

     124مصدر سبق ذآره، ص  الثقافة والشخصیة: سامیة حسن الساعاتي -3

  

  

  



  الشخصیة                                                     : لثالثالفصل ا

 
 

 53

 :مكونات الشخصیة 1-3

خاصة، كذلك تختلف من حیث  كما أننا نختلف من حیث الصورة الجسمیة التي تمیز كل منا بسمات مادیة

المكون من " الكل"شخصیة الفرد في النهایة إال ذلك  السمات النفسیة التي تطبع كل منا بطابع خاص ولیست

لك یمكن أن نعتبر دراستها بؤرة تلتقي فیها األضواء واكتساب على السواء ولذ الجسم والنفس بما فیها من فطرة

، وقد  1وتفاعلها الشامل  بامتزاجها الدقیق" الكل"التي یلقیها علم النفس على شتى العناصر المكونة لذلك  الكثیرة

أولیة رئیسیة ثم تحلیل هذه الوحدات بدورها إلى  حاول كثیر من العلماء تقسیم الشخصیة وتحلیلها إلى وحدات

إلى قوائم طویلة للفات التي یصح دراستها للحكم على الشخصیة حكما  روع وعوامل مفصلة إلى أن وصلواف

  :النواحي ویتفق العلماء أن العناصر األولیة الرئیسیة للشخصیة هي شامال من جمیع

 :النواحي الجسمیة 1-3-1

والحواس المختلفة من ناحیة  الهضميوالمقصود بها حالة الجهاز العصبي وتأثیر الغدد الصماء وحالة الجهاز 

العضالت وتناسب التقاسیم، ورنة الصوت وسرعة الحركات أو  حدتها أو ضعفها وكذلك شكل الجسم العام، وقوة

أن  إثنان في أن صحة الجسم وقوة بنیته وٕاتساق تكوینه جدیرة جمیعا في الظروف العادیة ، فال یختلف 2بطئها 

والعاهات على وجه الخصوص من  ام ماال یمنحه الضعف والمرض وعدم اإلتساقتمنح صاحبها من الثقة واإلقد

  .األثر في نفس صاحبها وصداها فیه

 :النواحي العقلیة المعرفیة 1-3-2

الذكي یتفاعل ویتكیف مع البیئة  كالذكاء والقدرات التحصیلیة والمواهب الخاصة، إذا الشك أن: وهي إما فطریة

األفراد في درجة الذكاء ویقف أغلبهم في المستوى المتوسط ن بي وتكیفه معها، ویتبایعلى نحو یخالف تفاعل الغ

 الذكاء ینقسم إلى عامل عام یشترك في كل العملیات العقلیة مع إختالف في الدرجةأن   speraman ویرى

ین بسهولة سیر یستطیع أن یتب وعامل نوعي خاص بعملیة واحدة كالقدرة على التفكیر الحسابي أو الرسم والذكي

الملقاة على عاتقه مما یدفعه للعمل على االرتقاء وتجنب  النتائج القریبة والبعیدة لعمله ویقدر خطورة المسؤولیة

  3كاآلراء واألفكار والمعتقدات والمعلومات المختلفة أي الثقافة .  :األخطاء، وٕاما مكتسبة

  

  

  41ص )  1996بعة األولى، دار الكتب العلمیة، لبنان، الط( علم النفس الشخصیة: مل محمد عویضةكاالشیخ  -  1

 128مصدر سبق ، ص .  الثقافة والشخصیة: سامیة حسن الساعاتي -2

  8ور أعاله، ص كمصدر المذ.  علم النفس الشخصیة: امل محمد عویضةكالشیخ  -3
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  : النواحي المزاجیة 1-3-3

ن تلك االستعدادات الثابتة نسبیا المبنیة على ما عند وتتضم وهي مجموعة الصفات االنفعالیة الممیزة للفرد

على د االنفعالیة والدوافع الغریزیة التي یزود بها والتي تعتبر وراثیة في أساسها، وهي تعتم الشخص من الطاقة

والعصبیة وتظهر في الحاالت  التكوین الكیمیائي و الغدي والدموي وتتصل اتصاال وثیقا بالنواحي البیولوجیة

أو ضعفها أو ثباتها أو تقبلها ومدى المثیرات التي تثیرها  جدانیة، الطباع المشاعر واالنفعاالت من حیث قوتهاالو 

  :الذي یفترض وجود طرزین أساسیات من الناس" یونج"للشخصیة تصنیف  ، ومن التصنیفات الحدیثة

وتسود نظرته النزعة  الواقعوهو إنسان هادئ واسع الخیال ینفر من الناس ویخلق بعیدا عن : المنطوي -أ

 .الذاتیة

البیئة ویؤثر فیها .  وهو یتدمج مع الجماعة ویهتم بالحقائق الموضوعیة ویتكیف بسهولة مع: المنبسط -ب

 1حیث أنه یمثل دورا جزیئا على مسرح الحیاة 

 

ض األحیان یمكن في بع. نوع الشخصیة یشیر إلى التصنیف النفسي لألنواع المختلفة لألفرادویمكن القول بأن 

. تمییز أنواع الشخصیة بواسطة سمات الشخصیة، مع أن هذا األخیر یجسد تجمیعًا أصغر للنزعات السلوكیة

یقال في بعض األحیان بأن األنواع تتضمن االختالفات النوعیة بین الناس، في حین أن السمات یمكن أن تفسر 

لى سبیل المثال، االنطوائیون واالنبساطیون هما فئتان من االختالفات الكمیة بین الناس وفقا لنظریات النوع، ع

أما وفقا لنظریات السمات، فإن االنطواء واالنبساط یشكالن طرفي محور مستمر . الناس تختلفان اختالفا جوهریا

   2 ، مع الكثیر من الناس في الوسط)كبعد من عدة ابعاد لسمات الشخصیة(

 

 

   :النواحي الخلقیة 1-3-4

األنانیة، الصدق، والكذب واإلقدام والرحمة والغلطة والعدل  لصفاة الخلقیة المختلفة كاألمانة، التعاون،وتشتمل ا

اإلتجاهات .  والتعصب والمساءلة والعدوان والكرم والبخل إلى غیر ذلك كما یدخل في نطاق والظلم والتسامح

المنزل، ( ألربعة في ضوء البیئة اإلجتماعیةوطبعا من الضروري أن ننظر إلى هذه العناصر ا 2النفسیة المختلفة

   .3، والوسط الثقافي العام الذي تتكون فیه الشخصیة والنمو)المدرسة، المجتمع

  

  

  

  9 ص ، بقاس مصدر . والشخصیة الثقافة :الساعاتي حسن سامیة - 1

2 - : Houghton Mifflin Boston, MA , 8th edition.Psychology Stewart, & Roy (2008).-Bernstein, Penner, Clarke
Company  

  ص أعاله، وركالمذ مصدر . الشخصیة النفس علم :عویضة محمد كامل الشیخ_ 3
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  :الشخصیة لمكونات عام توضیح هو التالي والمخطط

  
  الشخصیة مكونات یبین : 01 رقم الشكل

 :محددات الشخصیة  1-4

الخصائص قد تكون نتاجا لتأثیر  وكه وهذهتتكون شخصیة الفرد من تلك الخصائص الثابتة التي تتمثل في سل

الفریدة أو بفعل الخبرات التي یشترك فیها اآلخرین وقد تكون  الوراثة أو قد تكتسب عن طریق خبرات الشخص

الشخصیة  الجغرافیة والثقافیة، وبناءا على ذلك هناك على األقل أربعة محددات هامة لتكوین نتاجا لتأثیر البیئة

 :هي

 :ات الوراثیة والبیولوجیةالمحدد  1-4-1

وفیزیولوجي وعصبي سلوكه اإلجتماعي وعند هذا الحد تعتبر الوراثة  یولد اإلنسان مزودا ببناء تشریحي 

في أن عناصرها  عامال هاما في التنشئة اإلجتماعیة وتبدو األهمیة الكبرى لمقومات الوراثة البیولوجیة البیولوجیة

للفرد أن یتخلى عنها سواء كانت في صورة  ع هذه المقومات حدودا الیمكنثابتة ال تتغیر، وبعبارة أخرى تض

   1صورة خصائص فیزیقیة ذات دالالت ثقافیة أو اجتماعیة .  مواهب أو قدرات فیزیقیة بحتة أو في

  

  

 181ص )  1994دار المعرفة الجامعیة، مصر، ( المجتمع والثقافة والشخصیة: السید عبد العاطي السید - 1
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اإلخصاب تؤثر في شخصیة الفرد التي  منذ اللحظة التي یتم فیها) یبني(لنمط الوراثي الخاص الذي یتكون إن ا

أو التشوهات الوالدیة قد یكون لها تأثیر  تلف المخ الموروث  سوف تنمو بعد وفي الحاالت المتطرفة نجد أن

 ونات الغدة الصماء التي تؤثر بوجه، هرم  1الطول، الوزن: عن ذلك ثمة عوامل مثل السلوك وفضالجلي على 

الغدد أو توقفها عن .  خاص على السلوك وعلى عملیة التكیف ویبدو ذلك واضحا في حالة نقص إفراز تلك

  2 ةالعمل كلها عوامل قد تؤثر في نمو الشخصی

  :المحددات اإلجتماعیة 1-4-2

ه للمثیرات اإلجتماعیة على وجه سلوكه وطریقة استجابت عند تفاعل الشخص مع غیره فإن ذلك یؤثر على 

الخبرة المكتسبة تؤثر في بناء وتطور الشخصیة النامیة وفي هذا الشأن یقول  التحدید كما یمكن القول بأن

شخصیات متنوعة  أنه باإلمكان تحویله عشرة من األطفال األصحاء والمتماثلین في السمات إلى عشرة" واطسون

وذلك تبعا للبیئة التي سیعیشون فیها وفرص  یة إلى المستوى الالسوي،تتدرج من المستوى المثالي في السو 

 كما قد یؤثر فقدان أحد الوالدین ومدى التعرض للحرمان مادیا أو اجتماعیا أو "التدریب والتعلم واالتصال المتوفرة

و وتطور أن نم"أریكسون  نفسیا على شخصیة الطفل في اتجاهات السواء أو عدم السواء ومن جهة أخرى یرى

، ومن "من استعدادات الشخص ومكوناته الطبیعیة الشخصیة یخضع بالكامل لتأثیر العوامل المشتركة والمكونة

  3اإلجتماعي مصدر هام لتطور ونمو الشخصیة ."  أن العامل"جهة أخرى یرى أدلر 

  :المحددات الجغرافیة 1-4-3

عناصر أساسیة هي الموقع والمناخ والطبوغرافیا والموارد أربعة  تشتمل البیئة الجغرافیة التي تحیط باإلنسان على 

جعلت بعض  كل من هذه العناصر األربعة تأثیرات متعددة على السلوك اإلنساني بالدرجة التي الطبیعیة وتمارس

ویمكن االستدالل على ذلك من خالل  الكتاب یمیلون إلى اعتبارها العامل المحدد للسلوك ولیست عامال نسبیا

  :ح التاليالتوضی

والمیاه والتربة الخصبة  إن كال منا ینمو بطریقة أو بأخرى في بیئة جغرافیة معینة تشتمل على موارد الغذاء

تمتاز بخصوبة أرضها واعتدال مناخها بینما یعیش  والمعادن والطبوغرافیا وقد یعیش بعض األفراد في األقالیم

  4.متطرف  أو قطبیة ذات مناخ البعض اآلخر في أماكن صحراویة

  

  

ترجمة عز الدین األشول وآخرون، مراجعة عبد السالم عبد  –سلسلة ملخصات شوم  – مقدمة في علم النفس: ویتیج –ف  –أرنوف  -1

 254ص )  1994دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ( الغفار

  39مصدر سبق ، ص .  وأسالیب قیاسها یاتهاالشخصیة نظر : رمضان محمد القذافي -2

 42ص )  1999دار المعرفة الجامعیة، مصر، ( المجتمع والثقافة والشخصیة: السید عبد العاطي السید -3

  183مصدر سبق ، ص .  المجتمع والثقافة والشخصیة: السید عبد العاطي السید 4 
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  :المحددات الثقافیة  1-4-4

یة من البیئة الجغرافیة ذلك ألنه من خالل بدرجة أكثر فعال ربما تؤثر البیئة الثقافیة في الطفل حدیث الوالدة 

هذا  للسلوك یختار كل مجتمع بطریقة غیر مباشرة نمط الشخصیة المتوافق والناجح، وفي الحدود الثقافیة المقررة

أن نجد شخصین تلقیا  الصدد نجد أنه على الرغم من التأثیر العام للثقافة إال أنه الیمكن بحال من األحوال

توجد شخصیات متماثلة تماما وتفسیر ذلك إنما  بنفس الطریقة أو األسلوب وبالتالي الیمكن أنتنشئة اجتماعیة 

بالمشاركة الثقافیة التي یقوم بها الفرد األمر الذي یؤدي في النهایة إلى  یكمن في إختالف درجة ما یعرف

 1تمیز شخصیته .  تأثیرات نوعیة

  نظریات الشخصیة  1-5

  الدافعیة النظریة 1- 1-5

األنا األعلى - األنا- الفرعیة الهو یرى فروید أن الشخصیة كتنظیم ثالثي یتألف من مجموعات ثالثة من األنظمة

 الذاتیة الممیزة ومن الممكن القول ببساطة أن الهو یتضمن الحافز أو القوى الدافعة داخلولكل منها خصائصها 

الخلقیة والمثل التي  األنا األعلى یختص بالقیم اإلنسان وأن األنا یتصل بالخصائص الضابطة والتوافقیة أما

التعبیر عن جمیع الوظائف السیكولوجیة التي  تستمد من الثقافة واألسرة وهو في الحقیقة الضمیر، ومن الممكن

 2الثالثة الفرعیة .  تنجزها أجهزة الشخصیة بهذه األنظمة

غریزة اللیبدو والخبرات المكبوتة التي  ة وعلى رأسهافحسب فروید فإن الهو یعتبر مأوى الالشعور والدوافع الغریزی

الموجه األساسي لسلوكنا فهي تؤثر في سلوكنا وأفكارنا وٕانفعاالتنا وهذه  شعر بها والتي تعتبر حسب هذه النظریة

 لنا معرفتها بالتأمل الباطني بل یستدل على وجودها من خالل دالئل كثیرة منها النسیان، المكبوتات الیمكن

فروید إدخال بعض  بعد) الدافعیة(ات اللسان، األحالم، وقد حاول عدد من العلماء في نظریة التحلیل النفسي فلت

   3التعدیالت أو اإلقتراحات في النظریة األصلیة لفروید

  :نظریة التعلم 1-5-2

بتحدید التعلم فهم یهتمون في دراستهم  یرى أصحاب نظریة التعلم أن نمو الشخصیة یحدث وفقا لمبادئ 

في نظرهم هي العادات المتعلمة التي تتخذ شكل استجابات  الشخصیة بالمواقف المثیر الموضوعي، فالشخصیة

أن الشخصیة  ویقول جون دوالرد مع بیئته الداخلیة والخارجیة) المثیر(الرتباطات الموقف  تصدر عن الفرد وفقا

  4.جابته للمثیرات الموضوعیة عن طریق عملیة التعلماست.  تتكون من عادات االستجابة التي یكتسبها الفرد من 
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 :نظریة األنماط 1-5-3

أقدم  منها بمجموعة صفات معینة من تعد النظریات التي تقسم الناس إلى أنماط متباینة یتمیز كل نمط 

بالشخصیة وهذه النظریات تحاول أن تحصر ضروب الشخصیة  النظریات التي عرفها الفكر اإلنساني فیما یتعلق

یكون أساس تصنیفها هو العوامل الجسمیة أو العقلیة أو اإلدراكیة أو الخبرات التي مر  في عدد من األنماط قد

 اإلنسان .  بها

  : النظریة السلوكیة 1-5-4

التي تؤثر في الفرد وتشكل شخصیته والتي یمكن ) المثیرات( نظریات التي تهتم بالقوى الخارجیةوهي مجموعة ال

  1 المیكانیكیة أو اآللیة أن نسمیها بالنظریات

  :نظریة الظاهراتیة 1-5-5

في حد ذاته بل هو فهم إدراك اإلنسان له أي أن  وتذهب إلى أن الحد الهام للسلوك لیس هو موضوع المثیر 

المحیطة به هي التي تحدد الكیفیة التي یتصرف بها، ومن أبرز  قة التي یدرك بها الشخص األحداثالطری

 "كارل روجرز"ونظریة مفهوم الذات ل " كیرت لیفن"النظریة نظریة المجال النفسي  االتجاهات السائدة في هذه

الذي یستجیب له الفرد من  فحیث یرى لیفین أن السلوك هو دالة المجال اإلجتماعي الحاصر فهو یصف الموق

  2.حیث مضمونه الظاهري أي الموقف كما یدركه الفرد

  : نظریة السمات 1-5-6

معالم الشخصیة حتى تكون  مما تقدم یمكن القول أن هناك آراء شتى ونظریات متعددة كلها ترمي إلى تحدید

ختالفات بین الناس وتفسرها، رغم أن تصنف اإل قریبة من اإلفهام علمیا، حیث أن كل النظریات السابقة حاولت

السلوك البشري وطبیعته غیر أننا إذا مانظرنا إلیها في تكامل مع مفهومات  إختالفهم الكبیر فیما یتعلق بتصور

السلوك البشري  األخرى یمكننا أن نأخذ في اإلعتبار مدى مدلوالتها لتكوین مدلوالت عامة في تفسیر النظریات

  3.والتنبؤ به

  

  

  

  100- 98 ص ، سبق مصدر . النفسیة الصحة علم :الشرقاوي خلیل مصطفى1

   156ص )  1970دار المعارف، القاهرة، (ترجمة سامي محمود علي  -التحلیل النفسي والسلوك الجماعي: شید لینجرشول - 2

  5 ص1993، القاهرة، الفكر العربي.  ، مقیاس التوجه نحو القوة اإلجتماعیة، دارجمال محمد الباكر،  ، روبي عمر أحمد  3
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  :المراهقة -2

  :تعریف المراهقة 2-1

تبدأ مرحلة المراهقة منذ نهایة السنة الثانیة عشرة وتستمر حتى نهایة السنة الثامنة عشرة، ولكن بدایة هذه الفترة 

اإلعدادي أو أو نهایتها تزید أو تنقص حسب البیئة التي یوجد فیها المراهقون، وبكلمة أخرى أنها مرحلة التعلیم 

إنتهاء مرحلة الطفولة وبدایة مرحلة النضج أو الرشد، ففي هذه المرحلة ینمو الطفل جسمیا وعقلیا وٕانفعالیا 

وٕاجتماعیا، ولعل أفضل ما توصف فیه هذه المرحلة بأنها مرحلة یحن فیها المراهق إلى الطفولة تارة ویتطلع إلى 

  .س رجال بل بین هذا وذاكالرجولة والنضج تارة أخرى، فهو لیس طفال ولی

وقیل فیها أنها ثورة وحیرة وٕاضطراب، ثورة تنتاب الجسم والعقل معا فیترتب علیها حیرة المراهق أو المراهقة من 

هذا النمو المفاجئ الذي أكسبهم صفات جسمیة وعقلیة وٕانفعالیة وٕاجتماعیة جدیدة ینتج عنها إضطراب عام  یهز 

  1.مشاعره وٕادراكه

وراهق الغالم أي قارب البلوغ، وترجع " رهق" لسان العرب معان كثیرة لجملة المراهقین، فمنها كلمة وقد ورد في 

الذي یعني اإلقتراب من الشيء،  فراهق الغالم فهو مراهق أي قارب اإلحتالم، " راهق" كلمة المراهقة إلى الفعل 

 2.النضج والرشد ورهق الشيء رهقا أي قریب منه، والمعنى هنا یشیر إلى اإلقتراب من

وهناك بعض العلماء الذین یشیرون إلى المراهقة على أنها تبدأ مع نهایة النضج الجنسي ولیس مع بدایته،      

وتحدد هذه المرحلة في ضوء العدید من الجوانب اإلنمائیة والوظیفیة، تلك التي یصل إلیها اإلنسان في أوقات 

، وعلى ذلك ال یمكن تحدیدها إال بطریقة تقریبیة، كأن تكون في مختلفة من العمر، ولیست كلها في وقت واحد

  3.عند الذكور 22 - 13عاما عند اإلناث و  21 -12الفترة من 

     

  :خصائص المراهقة 2-2

  :النمو الجسمي 2-2-1

تبدأ المراهقة بعملیة البلوغ التي هي نتیجة لتغیرات هرمونیة حیث تقل حساسیة المحور المكون من      

یبوثالموس والغدة النخامیة للتغذیة المرتجعة المثبطة بواسطة االسترویدات الجنسیة، بواسطة زیادة إنتاج اله

العوامل المفرزة للهرمونات الجنسیة وما یتبعها من إفراز الهرمونات الجنسیة، ثم یتبع ذلك كبر حجم األعضاء 

العانة، منطقة حجم الثدیین وظهور شعر في التناسلیة الخارجیة ونزول دم الحیض لدى اإلناث ویصاحبه كبر 

وتحت اإلبطین وتستدیر األرداف ویصبح الجسم أنثوي التكوین، ولدى الذكر یكبر حجم األعضاء التناسلیة 

  .والخصیتین وكیس الصفن

                                                 
  .111،ص 2000، بیروت، 1، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع ، ط"سیكولوجیة النمو عند الطفل والمراهق:" توماجور خوري - 1
  .405، ص2007، دار المسیرة والتوزیع ، مصر،" علم النفس التطوري الطفولة والمراهقة:" صالح محمد علي أبو جادو  - 2
  .15، ص 2005، بیروت، 1، دار النهضة العربیة ، ط" المراهق والمراهقة:" عبد الرحمن محمد العیسوي - 3
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مع ظهور الشعر في العانة وتحت اإلبطین ومنطقة الشارب واللحیة وعلى الجسم في مناطق متفرقة مع غلظ 

إن هذه التغیرات الفیزیولوجیة والجسمیة على   1.ضخم العضالت وكبر الجسم نحو الطابق الذكريالصوت وت

المراهق أن یتقبلها، وعلى المدرس أو المربي أن یراعي هذه التغیرات، ویفهم سلوك المراهق إذا ما نتجت عنه 

  .سلوكات وتصرفات في بدایة مرحلة المراهقة

  :النمو اإلنفعالي 2-2-2

نمو اإلنفعالي جانبا أساسیا في عملیة النمو الشامل، ویتضمن العالقات اإلجتماعیة والنواحي اإلنفعالیة، یشكل ال

فالمراهق قد یثور ألتفه األسباب، شأنه شأن األطفال الصغار فهو . ومن بین خصائصه العنف وعدم اإلستقرار

قع فیه المراهق من حین إلى آخر، فمن ویبدو عدم اإلستقرار في التغلب الذي ی.ال یستطیع التحكم في نفسه

الیأس والقنوط إلى أمل واسع وأهداف عریضة، ومن الثقة بالنفس إلى فقدان الثقة الكلیة، ومن التدین الشدید إلى 

فالمتغیرات الجسمیة والدوافع  2.الصراع الدیني، ویرجع ذلك إلى حالة عدم التوافق العامة التي یعانیها المراهق

اع بین المراهق وبین الكبار المحیطین به، كل ذلك قد یقف المراهق أمامه عدیم الحیلة، فهو ال العدیدة والصر 

یفرق كیف یتصرف إزاء هذه المشكالت، فالمراهق إذا مر بظروف سعیدة یرى الدنیا أمامه بكل ما فیها تشع 

  3.إلكتئاببالبهجة والسرور وٕاذا مر بظروف تعیسة فقد ینقلب العالم أمامه مكانا للیأس وا

  :النمو اإلجتماعي 2-2-3

تتزاید أهمیة العالقات اإلجتماعیة للناشئ بتقدمه في الطفولة ودخوله إلى المراهقة، وذلك بتشعب تلك العالقات 

من جهة وٕازدیاد تأثیرها في مجمل حیاته وسلوكه، وهكذا فإن النمو اإلجتماعي من األمور األساسیة في هذه 

حیث استطاع الباحثین كشف الكثیر من خصائصها التي تنحصر في ثالث عناصر المرحلة واألكثر أهمیة، 

  :أساسیة

یمیل المراهق إلى مسایرة المجموعة التي ینتمي إلیها فیحاول أن یظهر بمظهرهم، ویتصرف كما یتصرفون  -1 

خضوعه ألفكارهم لتجنب كل ما یؤدي إلى إثارة النزاع بین أفراد المجموعة، ویجعل من إحترامه وٕاخالصه لهم و 

  .نوعا ما، مثل تخفیف الشعور باإلثم الناجم عن عدم طاعته لوالدیه ومدرسیه

یبدأ المراهق یشعر أن علیه مسؤولیات نحو الجماعة التي ینتمي إلیها فیحاول أن یقوم ببعض  -2  

القیام بأیة  یرغب فيال اإلصالحات في تلك الجماعة بغیة النهوض بها، وهذه الصدمات واإلحباطات تجعله 

  .محاولة أخرى، ویزداد هذا الشعور حتى ینتقل من المجتمعات الصغیرة إلى المجتمعات الكبیرة

                                                 
  .48 -47، ص 1999، عالم الكتب، القاهرة، " الطفولة والمراهقة:" محمود حمودة  - 1
  .171، ص 1990ت،، بیرو 3، دار الشروق للنشر، ط" النمو النفسي للطفل والمراهق:" زیدان محمد مصطفى  - 2

  .48 -47، مرجع سبق ذكره ، ص " الطفولة والمراهقة:" محمود حمودة  - 3
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یقوم المراهق باختیار أصدقائه حیث كل ما یطلبه المراهق من صدیقه هو أن یكون قادرا على فهمه ویظهر له الود  - 3    

األحیان یكون الصدیق أكبر منه سنا ویشترط عدم بعض  والحنان مما یساعده على التغلب في حاالت الضیق، وفي

  1.السلطة المباشرة فتكون العالقة قائمة على الود واإلحترام

  :النمو العقلي 2-2-4

تبدأ هذه المرحلة بنضج القدرات العقلیة مع استمرار نمو الذكاء، كما تظهر الفروق الفردیة بدرجة عالیة من 

در تماما على التفكیر المنطقي، كما تنمو أیضا القدرة الفائقة على التعلم الوضوح والتمایز ویصبح الفتى قا

والتحصیل واكتساب المهارات مع نمو اإلدراك واإلنتباه، كما یزداد اكتساب المفاهیم المجردة وفهم الرموز 

  2.واألشیاء المعقدة

  :مراحل المراهقة 2-3

  :المرحلة اإلعدادیة) سنة 14 -13 -12عمر ( مرحلة المراهقة المبكرة  2-3-1

أبرز مراحل النمو في هذه المرحلة هو النمو الجنسي المتأجج، وتأخذ مظاهر النمو األخرى، الجسمي، العقلي، 

وتعتبر هذه المرحلة  3.اإلنفعالي، اإلجتماعي، اللغوي، الفیزیولوجي، الحركي، الحسي والدیني نموا سریعا جدا

  .على المحیطین به من أسرة ومدرسة مرحلة خطیرة جدا سواء على المراهق أو

  :المرحلة الثانویة) سنة  17 -16 -15عمر ( مرحلة المراهقة المتوسطة  2-3-2

یشكل اإلنتقال من المدرسة اإلعدادیة إلى المدرسة الثانویة فترة حرجة یكن استغاللها من قبل المربین لتطبیع 

بین المراهقة المبكرة والمتأخرة، علما بأنه ال یمكن وضع  المراهقین إجتماعیا، كما تعتبر هذه المرحلة همزة وصل

خط فاصل بین مراحل العمر المختلفة، حیث تمتاز هذه المرحلة باستیقاظ الفرد بذاته وحیاته، و ظهور القدرات 

ه وتتلخص هذه المرحلة في أن المراهق یبحث عن سبل إثبات الذات ومحاولة البحث عن  4الخاصة لدی

  .حل المشاكل التي تصادفه في المجتمع اإلستقاللیة في

  :المرحلة الجامعیة) سنة 21 -20 -19 - 18عمر (مرحلة المراهقة المتأخرة  2-3-3

تعتبر مرحلة انتقال من المراهقة المتوسطة إلى مرحلة الشباب فالرشد، وفیها یبدأ الفرد یجرب نفسه في تحمل  

معي وتمتاز هذه المرحلة بمحاولة الفرد التغلب على المصاعب مطالب حیاة الشباب، وهي تقابل فترة التعلیم الجا

التي تواجهه، وأهمها الدخول في الدراسة الجامعیة كأن یحقق معدال عالیا في نهایة المرحلة الثانویة، وٕاال فإنه 

هذه یبحث عن مقعد في الكلیات المتوسطة أو یبحث عن مهنة تحددها درجته في الثانویة العامة، ویتمیز أفراد 

  .المرحلة بنمو عقلي یهیئهم لمواجهة المشكالت الحیاتیة بالطرق المثلى

                                                 
  .73، ص 1995، بیروت، 1، دار الفكر اللبناني، ط" التحلیل النفسي للمراهقة:" عبد الغني دیدي  - 1
  .53 -52ص ، مرجع سبق ذكره، "النمو من الطفولة الى المراهقة:" عبد الرحمن الوافي، زیان سعید  - 2
  .293،ص  2003،  2، دار الكتاب الجامعي ، ط" علم النفس النمو الطفولة والمراهقة:" علي فالح الهنداوي  - 3
  .325، مرجع سبق ذكره ، ص " علم النفس النمو الطفولة والمراهقة:" علي فالح الهنداوي  - 4
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وفي النهایة هذه المرحلة تهدأ سرعة هذا النمو تماما بل یمكن القول أن جمیع مظاهر النمو تصل إلى  

اعد على مستویاتها، وبهذا یصل الفرد إلى اإلستقرار والهدوء، وبعد هذه المرحلة تنمو لدیه خبرات متراكمة تس

وأهم ما یمیز هذه المرحلة هو إنخفاض وتیرة النمو إلى أدني مستوى لدیه، وبالتالي  1.مواجهة ظروف الحیاة

  .التحول من مرحلة إلى مرحلة أخرى خارجة عن نطاق المراهقة

  :أنواع المراهقة 2-4

حسب المردفة الجسمیة الواقع أنه لیس هناك نوع واحد من المراهقة بل هناك أنواع، فكل فرد له نوع خاص 

واإلجتماعیة والنفسیة والمادیة وحسب إستعداداته الطبیعیة، فالمراهقة إذا تختلف من فرد إلى فرد ومن بیئة 

جغرافیة إلى أخرى ومن ساللة إلى ساللة، وكذلك تختلف باختالف األنماط الحضاریة التي یتربى في وسطها 

ا في المجتمع المتحضر، وتختلف في مجتمع المدینة عنها في المراهق، فهي في المجتمع البدائي تختلف عنه

المجتمع الریفي، كما تختلف في المجتمع المتزمت الذي یفرض كثیرا من القیود واألغالل على نشاط المراهق 

عنها في مجتمع أخر، الذي یتیح فرص العمل والنشاط وفرص إتباع الحاجات والدوافع المختلفة، كذلك فإن 

هقة لیست مستقلة بذاتها إاستقالال تاما، وٕانما هي تتأثر بما یمر به الطفل من خبرات في المرحلة مرحلة المرا

  .السابقة باعتبار أن النمو عملیة مستمرة متصلة

والجدیر بالذكر أن النمو الجنسي الذي یحدث في المراهقة لیس من شأنه أن یؤدي بالضرورة إلى حدوث أزمات 

ارب أن النظم اإلجتماعیة الحدیثة التي یعیش فیها المراهق هي مسؤولیة عن حدوث للمراهقین، حیث دلت التج

في المجتمعات البدائیة أن اإلنتقال  ) m. mead - مارجریت مید( أزمة المراهقة، فقد دلت األبحاث التي أجرتها 

حضرة فقد أسفرت من الطفولة إلى الرجولة في المجتمعات البدائیة إنتقال مباشر، أما في المجتمعات المت

األبحاث على أن المراهقة تحدث أشكاال مختلفة حسب الظروف اإلجتماعیة والثقافیة التي یعیش في وسطها 

  :المراهق، وعلى ذلك فهناك أشكال مختلفة للمراهق منها

  .خالیة من المشكالت والصعوبات: مراهقة سویة 2-4-1

تمع واألسرة ومن مجتمع األفراد ویفضل اإلنعزال حیث ینسحب المراهق من المج :مراهقة إنسحابیة 2-4-2

  .واإلنفراد حیث یتأمل ذاته ومشكالته

حیث یتسم سلوك المراهق فیها بالعدوان على نفسه وعلى غیره من الناس والمحیطین : مراهقة عدوانیة 2-4-3

  2.به

  

  

                                                 
  .351علي فالح الهنداوي، مرجع سبق ذكره، ص  -  1

  .70، ص 1990، بحوث تربویة نفسیة، دار النهضة العربیة، "التوافق الشخصي واإلجتماعي:" ینسید خیر الد - 2
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   -أنماط المراهقة في المجتمعات المتحضرة -                

  

  

  

  

  

  :حاجات المراهقین األساسیة 2-5

هناك الكثیر من الناس من یعتقد أن المراهقة هي مرحلة ملیئة باألزمات، یعیش فیها المراهق الشقاء نتیجة 

لعوامل عدیدة منها الضغط األسري واإلجتماعي، فشل التكوین مع اآلخرین وخاصة الجنس األخر، مشاعر 

سیة والصراع النفسي الذي یعیشه، فهناك من یرى بأن المراهقة نقص الكفاءة وكذلك نقص إشباع الحاجات األسا

لیست بأمر منه، بل فترة أو مرحلة من مراحل النمو التي یمر بها اإلنسان وفیها الكثیر من التذبذب 

واإلضطراب، فقد یعیش المراهق فیها في بعض األحیان صعوبات التكیف والتوافق الذي یؤدي به إلى البحث 

  :ناسبة إلشباع حاجاته األساسیة التي تكمل نموه العام، والتي هي كما یليعن الحلول الم

وتشمل األمن الجسمي والصحة والحاجة إلى الحیاة األسریة اآلمنة المستقرة  :الحاجة إلى األمن 2-5-1

  .السعیدة

قبل وتتضمن الحاجة إلى الحب والمحبة والحاجة إلى القبول والت: الحاجة إلى الحب والقبول 2- 2-5

  .اإلجتماعي، والحاجة إلى األصدقاء واإلنتماء إلى الجماعات

وتشمل الحاجة إلى اإلنتماء إلى جماعة الرفاق والحاجة إلى المراكز والقیم : الحاجة إلى تأكید الذات 2-5-3

في  اإلجتماعیة، والحاجة إلى الشعور بالعدالة في المعاملة والحاجة إلى المساواة مع رفاق السن أو الزمالء

  .المظهر، اللباس، والمصرف

وتشمل الحاجة إلى التفكیر وتوسیعه والحاجة إلى الخبرات  :الحاجة إلى النمو العقلي واإلبتكار 2-5-4

الجدیدة والحاجة إلى إشباع الذات عن طریق العمل، والحاجة إلى النجاح والتقدم الدراسي والحاجة إلى التعبیر 

  .عن النفس

وتتضمن الحاجة إلى التربیة الجنسیة والحاجة إلى اإلهتمام بالجنس : باع الجنسيالحاجة إلى اإلش 2-5-5

  1.األخر والحاجة إلى التوافق الجنسي

                                                 
  .63، مرجع سبق ذكره، ص " النمو من الطفولة الى المراهقة:" عبد الرحمن الوافي، زیدان سعید - 1

 إنسحابية عدوانية سوية
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وهي تلك التي تنبع من طبیعة التكوین العنصري والجسمي لدى المراهق وهي  :الحاجة الفیزیولوجیة 2-5-6

لى تحقیق التوازن الوظیفي والعضوي له، ومن بین سلطة اإلشباع والتحقیق، إذ یسعى إلى نمو الجسم ونضجه وإ 

  1.هذه الحاجیات الحاجة إلى الطعام، الحاجة إلى حمایة الجسم من اإلصابات

  :مشاكل المراهقة 2-6

المراهقة فترة عواصف وتوتر وشـدة ، تكتنفها األزمات : ( یقول ستانللي هول معبرًا عن المعنى الشائع للمراهقة 

   2المعاناة واإلحباط والصراع والقلق والمشكالت وصعوبات التوافقالنفسیة ، وتسودها 

  :ٕان مشكالت المراهقة من المشكالت الرئیسیة التي تواجه المراهقین، وسندرجها فیما یليو 

  :المشاكل النفسیة 2-6-1

التي یعیشها تعد المشاكل النفسیة للمراهق نتائج عوامل كثیرة، بعضها إجتماعي راجع إلى ظروف البیئة المحلیة 

الفرد وبعضها األخر فیزیولوجي، فبروز الدافع الجنسي وما یتلو ذلك من محاوالت إشباعه والنمو الجسمي 

السریع الذي یسیطر على إهتمام المراهق، وقدرته على التكییف مع الظروف البیئیة وقدرته على إشباع حاجاته 

  .المختلفة، وینعكس بشكل أو أخر على مشكالته النفسیة

  :ومن أهم المشكالت النفسیة التي یعاني منها المراهق نذكر

  .الحساسیة للنقد والتجریح*    

  .الشعور بالندم ألعمال یقوم بها عند الغضب*    

  .عدم تمكن المراهق من السیطرة على أحالم الیقظة*    

  23.الشعور بالحزن والضیق دون سبب*    

ل التي تصادف المراهق، إذ یجب تدخل األسرة والمدرسة لمحاولة حل وتعتبر المشاكل النفسیة من أعقد المشاك

  .هذه المشكالت

  :المشاكل اإلجتماعیة 2-6-2

أهم وابرز مشكالت المراهق تنشا من احتیاجاته األسریة والمتمثلة أساسا في الحصول على مركزه ومكانته ضمن 

  34.األسرة

المختلفة، وعادة ما یصاحب هذه الخطوة نوع من الثورة أو كما یتجه المراهق خارج األسرة نحو الجماعات     

  .التمرد المزدوج بالحدة التي تثیر دهشة األسرة

                                                 
  .227، ص 1997،  1، دار النفائس، بیروت، ط"مشكالت المراهقة والشباب:" محمد فیصل الزرار -  1

2 - http://dr-khaled.net/index.php?option=com_content&view=article&id=59:2010-03-06-11-51-39&catid=29:the-

cms&Itemid=59  

  .32، ص 1977، دار البحوث العلمیة، الكویت، " سیكولوجیة المراهق :"سعد محمد علي بهادر -3 
  .89، ص 1991،  دار المعارف، القاهرة، " والریف مشكالت المراهقین في المدن:" مخائیل خلیل عوض - 4
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  :األسرة كمصدر للسلطة 2-6-2-1

في هذه المرحلة المراهق یمیل إلى الحریة والتحرر من عالم الطفولة، وعندما تتدخل األسرة یحس ویشعر أن 

  .اته، لذا نجده یمیل إلى النقد ومناقشة كلما یعرض علیه من أفكار وأراءاألسرة تصغر من شأنه وتقلل من قدر 

  :المدرسة كمصدر للسلطة  2-6-2-2

تعتبر المدرسة المؤسسة اإلجتماعیة التي یقضي فیها معظم أوقاته، وسلطة المدرسة تؤدي بثورة المراهق فیحاول 

  1.التمرد علیها ألنه ال یستطیع فعل ما یریده

توفر للمراهق الجو المالئم للنمو السلیم وتوفر له حیاة الجماعة التي یصعب أن یجدها في  إذ أن المدرسة

  2.األسرة

  :المجتمع كمصدر للسلطة  2-6-2-3

إن اإلنسان بصفة عامة والمراهق بصفة خاصة یمیل إلى الحیاة اإلجتماعیة أو إلى العزلة، فالبعض منهم 

متع بمهارات إجتماعیة تمكنه من إكتساب وتحقیق النجاح، والبعض یمكنهم عقد صالت إجتماعیة بكل سهولة للت

األخر یمیلون إلى العزلة واإلبتعاد عن الجماعة، فكل ما یمكنه قوله في هذا المجال أن الفرد لكي یحقق النجاح 

ه، اإلجتماعي وینهض بالعالقات اإلجتماعیة، البد أن یكون محبوبا من طرف اآلخرین ویشعر بتقبل اآلخرین ل

لكن إذا حدث العكس وواجه المراهق النقد من قبل المجتمع وتعارض مع العادات والتقالید اإلجتماعیة والقیم 

  3.الخلقیة والدینیة السائدة، فإن ذلك یقوده إلى التمرد والبحث عن اإلستقاللیة لذاته

  :المشاكل اإلنفعالیة 2-6-3

في عنفه وٕانفعاالته، وهذا اإلندفاع یرجع إلى التغیرات  إن العامل اإلنفعالي في حیاة المراهق یبدوا واضحا

الجسدیة، فإحساس المراهق بنمو جسمه وشعوره أنه ال یختلف عن أجسام الكبار یشعره بالفخر من جهة والخجل 

  والحیاء من جهة أخرى، كما ینفعل جراء خوفه من هذه المرحلة الجدیدة التي ینتقل إلیها والتي تتطلب تغیرات في 

  4.وكهسل

  

  

  

  

                                                 
  .53، ص 2002، المكتبة الجامعیة، مصر، " السلوك اإلنساني:" إنتصار یونس - 1
  .191،مرجع سبق ذكره ، ص " السلوك اإلنساني:" إنتصار یونس  - 2
، مذكرة لنیل       شهادة لیسانس ، " سنة 18 -14ظاهرة اإلنسحاب الریاضي عند المراهق فئة :" بن یوسف سلیم، بلخارت بوعالم - 3

  .34، ص 2005 -2004معهد التربیة البدنیة والریاضیة ، سیدي عبد اهللا جامعة الجزائر، 
  .162، مرجع سبق ذكره ، ص " مشكالت المراهقین في المدن والریف:" میخائیل خلیل عوض  - 4
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  :المشاكل الجنسیة 2-6-4

من الطبیعي إن یشعر المراهق بمیل إلى الجنس األخر،ولكن العادات والتقالید تقف كحاجز دون أن ینال ما 

  .یریده فإنه بذلك یعیق طموحاته، وقد یتعرض لإلنحراف وغیرها مكن السلوكات األخرى

  

  :المشاكل الصحیة 2-6-5

العقلي والحسي إلى تغذیة كاملة حتى تعوض الجسم وتمده بما یلزمه للنمو، یتطلب النمو السریع الجسمي و 

وكثیر من المراهقین من ال یجد ذلك فیصاب بمتاعب صحیة، كالسمنة وتشوه القوام وقصر النظر ونتیجة لنضج 

قراءة الغدد الجنسیة وٕاكتمال وظائفها، فإن المراهق قد ینحرف ویمارس بعض العادات السیئة، وقد یمیل إلى 

الكتب والمجالت الجنسیة وقصص الحب والجریمة،كما  یمتاز المراهق بحب الرحالت والمغامرات، ومن هنا 

یبرز دور األسرة والمدرسة والمجتمع في توفیر الغذاء المادي والمعنوي الذي یتسلح به المراهق لمواجهة هذه 

بممارسة النشاط الریاضي للترفیه وكذلك  المشاكل والخروج منها بأخف األضرار، ویمكن تجنب هذه المشاكل

للتعویض النفسي، كما أن النشاط الریاضي له دور في إحساس المراهق باإلعتزاز بالنفس، ورؤیة المجتمع له 

  1.بالرضا والقبول

  :المشاكل االقتصادیة 2-6-6

وتشیر المشاكل "   .المشاكل اإلقتصادیة تأخذ جانبا كبیرا من مشاكل المراهقة، فتسبب له الحیرة والقلق

اإلقتصادیة للمراهق إلى ضعف المستوى اإلقتصادي له، وما یترتب على ذلك من عدم قدرته، على إشباع 

حاجاته وتلبیة مطالبه في تلك المرحلة، فغالبا ما  یتدخل الوالدان لدى المراهق حول كیفیة إنفاق نقوده وعدم 

  2".اإلستغالل في التصرف بها

  :إلقتصادیة التي تصادف المراهقومن أكثر المشاكل ا

  .عدم الحریة في صرف ماله الخاص*    

  .ضعف المدخول المادي*    

  :مخاطر المراهقة 2-7

یوجد نوعان من المخاطر التي تحف مرحلة المراهقة، فاألولى مرتبطة بالجانب الجسمي والثانیة مرتبطة بالجانب 

أهمیة بالنسبة للمخاطر النفسیة، حتى المخاطر الجسمیة النفسي بصفة عامة، فالمخاطر الجسمیة أقل عددا و 

هذه تعود أهمیتها إلى ما یمكن أن تعكسه على الجانب النفسي للمراهق، فمثال الزیادة في الوزن لها تأثیر ولو 

  .ضئیل نسبیا على السلوك والتوافق اإلجتماعي

                                                 
  .46، ص 1995رفة الجامعیة، اإلسكندریة، ، دار المع"معالم علم النفس:" عبد الرحمن العیساوي - 1

  .385، ص 1994، دار الفكر العربي ، القاهرة، " علم النفس النمو:" سامي محمد ملحم - 2
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عند األقران نحو هذا المراهق، نتیجة هذه لكن التأثیر الخطیر والعام هو اإلتجاهات الغیر مفضلة التي توجد 

  1.الزیادة في الوزن

  :عالقة المراهق بأستاذ التربیة البدنیة والریاضیة 2-8

عالقة المراهق بأستاذ التربیة البدنیة تلعب دورا أساسیا في بناء شخصیته لدرجة أنه یمكن إعتبارها المفتاح 

التلمیذ مرآة تعكس حالة األستاذ المزاجیة وٕاستعداداته الموصل إلى النجاح التعلیمي أو فشله، إذ یعتبر 

وٕانفعاالته، فهو إن أظهر روح التفتح للحیاة واإلستعداد للعمل بكل جد وحزم فإننا نجد نفس الصفات عند التلمیذ، 

 وٕان كانت غیرها فإن النتیجة تكون مطابقة لصفاته ، وٕاذا كان اإلنسان یمیل إلى السیطرة واستعمال القوة في

  .معاملته للتالمیذ فالنتیجة تكون سلبیة، حیث یمیل التالمیذ إلى اإلنسحاب والعدوان واإلنحراف

إذا فالعالقة التي تربط األستاذ بالتلمیذ لیست سهلة وأمرا بسیطا كما یتصوره البعض، فالنجاح والفشل لهذه 

المراهق بوالدیه، فإن كانت هذه األخیرة  العالقة مرتبط إرتباطا وثیقا بمجموعة من العوامل المعقدة ومنها عالقة

  .مبنیة على اإلحترام تكون كذلك مع األستاذ وٕاذا كان العكس تكون كذلك

فالعالقة التي تربط الطرفین یجب أن تكون عالقة مبنیة على أساس الصداقة واإلحترام والمحبة والسلطة 

  2.بصورة بناءة في حیاة المراهقوالسیادة، فاألستاذ الناجح علیه أن یكون قادرا على التأثیر 

إن أستاذ تربیة البدنیة ریاضیة یعمل على تعدیل سلوك التالمیذ الصفي وبث المثل العلیا فیهم، وقد أشارت 

بعض الدراسات إلى قدرة التالمیذ على تغییر سلوك األستاذ من خالل أنماط إستجابتهم لهذا السلوك، كأن تكون 

كما تبین األسئلة الطوعیة التي یطرحها بعض التالمیذ في غرفة الصف تأثیر  هذه األنماط سلبیة أو إیجابیة

تدریجیا في تغییر إتجاهات األستاذ نحو هؤالء التالمیذ فتنشأ عالقات إیجابیة بینه وبینهم، بحیث یكرس الكثیر 

  3.من اإلنتباه إلیهم ویجیب على معظم األسئلة التي لدیهم

  :الریاضیة على سلوك المراهقاثر حصة التربیة البدنیة و  2-9

إن المراهق لیس عقال فقط بل هو جسم مكون من أجزاء مختلفة والجزء من الكل، والعنایة بالكل تتطلب   

كما  ال یمكن فصل الجانب الجسمي عن الجانب النفسي والسلوكي، حیث هناك  .العنایة بكل جزء من األجزاء

یة، لذلك فلحصة التربیة البدنیة والریاضیة وظیفة جسمیة وسلوكیة ترابط بین البدن والحیاة النفسیة واإلجتماع

ونفسیة معا، ویجب أن یوضع في اإلعتبار أن المراهق أكثر الناس حاجة إلى الحركة والنشاط الریاضي الذي 

هو خیر وسیلة لدرء أخطاء سن المراهقة، كما أن حصة التربیة البدنیة والریاضیة تعتبر وسیلة ناجحة لتحدید 

  .3الحیویة والنشاط وتحسین التوافق العضلي والعصبي إلى جانب سالمة الجسم

                                                 
  .15 -14، ص 1993، القاهرة، 1، مكتبة االنجلو مصریة، ط"سیكولوجیة النمو اإلنساني:" سید محمد طواب  - 1
  .399، ص 1991، بیروت، 2، دار األفاق الجدیدة، ط" والمراهقة مشكلة لطفولة:" میخائیل إبراهیم أسعد - 2
  .162، ص 1997،األردن،  2، دار الفرقان، ط"علم النفس التربوي:" عبد المجید فشواتي - 3
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یحتاج المراهق إلى مثل هذه الحصص فهي تؤثر على السلوك العام، وكلما كان النشاط جماعیا كلما قل شعور  

ن والتعاون فیكون المراهق بالوحدة، وتزداد لدیه إمكانیة إندماجه في البیئة اإلجتماعیة كما تخلق لدیه روح التضام

  .التأثیر متبادال بین الفرد ومحیطه

هذا ویتوجب عدم الفصل بین الجانبین النفسي واإلجتماعي، ألن كلیهما یتبدالن  التأثیر والتأثر، فالتوافق الذي 

یجب أن یحققه التلمیذ مزدوج بحیث یجب أن یكون مع المجتمع الذي ما زال لم یعرفه، ومع األنا الذي یكتشفه 

  1.خالل التغیرات والتحوالت التي تطرأ علیه من

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .126،ص  1998دار الحرفي العربي،  ،"المراهقة والبلوغ :" ویلیام ماستلرز، رالف سبیتر - 1



  الشخصیة                                                     : لثالثالفصل ا

 
 

 69

  :خالصة 

ما یتعلق بالمراهقة من  البعض في  مكوناتها ونظریاتها اضافة الى.الشخصیة ومحدداتها تناولنا في هذا الفصل

وبعدها  تعریفها، وخصائصها بأنواعها المختلفة ثم بعض نظریات المراهقة، ومراحلها الرئیسیة وأنواعها،

إستعرضنا حاجات المراهقین األساسیة على جانب مشاكلها ومخاطرها، وكذا عالقة المراهق بأستاذ التربیة البدنیة 

  .والریاضیة وأثر حصة التربیة البدنیة والریاضیة كعنصر أخیر في هذا الفصل

ندرسها في مبحث وٕانما هي  ومن خالل هذه الدراسة تستنتج أن المراهقة من الدراسات العمیقة التي ال یمكن أن

نتائج بحوث مطولة، ورغم ما تتمیزه  به هذه المرحلة من أزمات نفسیة ومشاعر غریبة ودقیقة إال أنها لیست 

بالضرورة أن تكون من نصیب كل مراهق، وٕاذا حدثت لبعضهم فال تحدث بنفس الحدة للبعض األخر، وٕانما في 

  .یعیشها المراهق الحقیقة هي مرهونة بالظروف الثقافیة التي
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 تمهید

وفي دقة األدوات  الشك أن تقدیم أي بحث علم من العلوم یقاس بدرجة الدقة التي یصل إلیها في تحدید مفاهیمه

البشري في مجاالته المتعددة، والیمكن  ستخدمة لقیاسه وتزداد الصعوبة في المقیاس الذي یعتمد عل السلوكالم

 .المناسبة لقیاس هذه الظاهرة للباحث أن یقوم بدراسة ظاهرة دون أن تكون له األداة

أجل الحصول على  نوفي هذا الفصل سنحاول أن نوضح أهم اإلجراءات المیدانیة التي أتبعناها في الدراسة، وم

مرة أخرى، وبالتالي الحصول على نفس  نتائج علمیة، یمكن الوثوق بها واعتبارها نتائج موضوعیة قابلة للتجریب

بحث علمي، هو مدى قابلیته للموضوعیة العلمیة وهذا  ن الذي یمیز أياالنتائج األولى، كما هو معروف ف

  .ة دقیقة وموضوعیةمنهجیة علمی یتحقق إال إذا اتبع صاحب الدراسة،
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  :المنھج المتبع -1

في منهج البحث العلمي المعتمد فیه اختیار المنهج المناسب لحل مشكلة البحث باألساس على طبیعة   

المشكلة نفسها، وتختلف المناهج تبًعا الختالف الهدف الذي یود الباحث التوصل إلیه وفي البحث هذا اعتمد 

  : المنهج الوصفي نظًرا للخصائص واالعتبارات التالیةالباحثون على 

یساعد المنهج الوصفي على رصد حالة أي شيء أناني وكذا أنماط التفاعل بین البشر ویكون هذا الرصد كما 

  1.وكیفا

قصد المنهج الوصفي عبارة عن استقصاء ینصب على ظاهرة من الظواهر كما هي قائمة في الحاضر ب

  2.شخصیتها وكشف جوانبها وتحدید العالقة بین عناصرها

یقوم المنهج الوصفي على وصف الظاهرة المراد دراستها وجمع أوصاف ومعلومات دقیقة عنها، ویعتمد على 

دراسة الواقع، أو الظاهرة كما هي علیه في الواقع، ثم التعبیر عنها كیًفا بوصفها وتوضیح خصائصها، یأتي 

  .مي إلعطائها وصًفا، رقى بقدر حجم الظاهرةالتعبیر الك

ویمكن تعریف المنهج الوصفي بأي طریقة من طرق التحلیل والتفسیر بشكل علمي منظم من أجل الوصول 

أغراض محددة لوضعیة أو مشكلة اجتماعیة ویتضمن ذلك عدة عملیات كتحدید الغرض منه، وتعریف مشكلة 

حص جمیع الوثائق المتعلقة بها، وتفسر النتائج للوصول إلى وتحلیلها وتحدید نطاق ومجال المسح، وف

   3.االستنتاجات واستخدامها ألغراض معینة

كالمقابلة واإلستمارة االستبیانیة : یرتكز المنهج الوصفي على عدة أسس ومنها اإلستعانة بتقنیات جمع البیانات

ابها وشروط تصحیحها واختیار عینات مماثلة والمالحظة، وكذا وصف الظاهرة المدروسة كما وكیًفا، ودراسة أسب

لمجتمع البحث، وذلك توفیًرا للجهد والوقت واصطناع التجرید لتمییز خصائص الظاهرة المدروسة أخیًرا وتعمیم 

  .نتائج الدراسة على مجتمع البحث ال ذي یعتبر مطلًبا أساسًیا للدراسات الوصفیة

  مجتمع الدراسة -2

بجمع البیانات التي تنتمي الى حقل بحثه باستخدام هذه األداة أم تلك التي یحددها الیمكن ألي باحث أن یقوم 

االطار المنهجي لبحثه اال بعد أن یحدد العینة التي سیخصها الباحث بالتحلیل و الدراسة وذلك ضمن المجتمع 

 )تلمیذ 416(ذ الطور الثانويو الریاضیة و تالمی)أساتذة 8(األصلي والعام للبحث وهو أساتذة مادة التربیة البدنیة 

  2016/2017المسجلین بالسنة الدراسیة على مستوى بلدیة قصر البخاري والیة المدیة 

  

                                                 
1 .128، ص 1995ج، الجزائر، .م.د مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث،: بوحوش عمار، محمود محمد ذتیبان  1 

2 . 129، ص 1984، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، مناهج البحث في علوم التربیة وعلم النفس: رابح تركي  2 
3  3 .130بوحوش عمار، محمود ذبیتان، مرجع سابق، ص  
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  عینة البحث  -3

إن اختیار عینة البحث على جانب كبیر من األهمیة ألن علیها تتوقف أمور كثیرة، فعلیها تتوقف كل 

وفي الكثیر من األحیان یضطر الباحث إلى إجراء بحثه  القیاسات والنتائج التي یخرج بها الباحث من بحثه،

على عینة صغیرة من المجتمع، ألن إجراء البحوث على المجتمع كله یكلف جهًدا وماًال ضخمین، فالبحث عن 

طریق العینة  هو في الحقیقة اختصار للوقت، الجهد، والمال وهذا من شأنه تخفیض تكالیف البحث باإلضافة 

  أسلوب العینة یسهل عملیة السرعة في جمع وتحلیل وتلخیص البیانات للحصول على النتائج إلى أن استخدام 

  1.بالسرعة الممكنة

) على األقل( 1/10لذلك یكتفي بأخذ عینة تمثل مجتمع الدراسة تراعى فیه القواعد العامة للحجم بأن تكون تمثل 

  .من حجم مجتمع الدراسة 

و )  فرد 14المجتع األصلي (أفراد فیما یخص أساتذة التربیة البدنیة  8عینة وفي هذه الدراسة بلغ عدد أفراد ال

حیث تم اختیارهم بطریقة عشوائیة ) فرد 4160المجتع األصلي (فرد فیما یخص تالمیذ الطور الثانوي  416

  .منتظمة من خالل الترتیب األبجدي ألسماء كل من األساتذة والتالمیذ ثم االختیار من خالل القرعة 

  تلمیذ 120أساتذة و  3ثانویة محمد بوضیاف 

  تلمیذ 115ثانویة مالئكة الطیب أستاذین و 

  تلمیذ  181أساتذة و  3ثانویة موسى بن نصیر 

  الدراسة االستطالعیة -4

انطالق الدراسة وأن  كما ال یخفى على أي باحث، إن ضبط سؤال اإلشكالیة وصیاغة الفرضیات، هو أساس

مصداقیة لإلشكالیة ولذا كان االختبار  ة فهي أساس إنجاز الجانب المیداني، الذي یعطيأدوات البحث المناسب

أثر التدریس بالمقاربة بالكفاءات في (وباعتبار أن دراستنا  هو أحد األدوات المعتمد علیها إلنجاز هذا البحث،

 ).حصة التربیة البدنیة على شخصیة التلمیذ في الطور الثانوي 

لمجموعة من المؤسسات  روع منذ توجیه وٕارشاد األستاذ المشرف، وبعدها فقد قمت بزیارةكانت بدایة المش

وهذه الدراسة المیدانیة االستطالعیة مكنتنا من االطالع على  ،لبلدیة قصر البخاري والیة المدیة التربویة التابعة 

لیهم بخصوص استعمال لقاءات مع بعض األساتذة وطرح بعض األسئلة ع عمل بعض األساتذة، وكانت لنا

 في حصة التربیة البدنیة والریاضیة، والغرض منها هو إیضاح بعض المفاهیم المتعلقة المقاربة بالكفاءات

  .و بتالي استنتجنا أن هناك مشكل تستدعي الوقوف عندهل میدانیا  .بموضوع الدراسة

  

                                                 
1

1 ، 2002، 1دار العلمیة الدولیة، ط/ ، دار الثقافة ناهج البحث العلمي في التربیة البدنیة والریاضیة، طرق وممروان عبد المجید إبراهیم  1

. 98 – 97ص   
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  الدراسة تمتغیرا – 5

  )لمسؤول عن األثرهو ا(المقاربة بالكفاءات : المتغیر المستقل - 1

  شخصیة التلمیذ في الطور الثانوي :  المتغیر التابع - 2

   مجاالت البحث - 6

   المجال الزماني 6-1

  انتهاء المذكرةالى غایة  2017الدراسة النظریة من فیفري 

  2017 أفریلالى شهر  2017 مارسالدراسة التطبیقیة من 

   المجال المكاني 6-2

المقاربة بالكفاءات في حصة التربیة البدنیة على شخصیة التلمیذ في الطور من أجل معرفة أثر التدریس ب

  الثانوي وقع اختیارنا على بعض ثانویات بلدیة قصر البخاري والیة المدیة 

  :أدوات وتقنیات البحث -7

لجمع المعطیات حول موضوع بحثنا اعتمدنا على استمارة واحدة تتضمن مجموعة من األسئلة موجهة      

ومنه  للطور الثانوي ببعض ثانویات بلدیة قصر البخاري والیة المدیةألساتذة التربیة البدنیة والریاضیة المیذ و للت

  . استعنا في بحثنا بتقنیة االستبیان

  :االستبیان 7-1

یعتبر االستبیان أحد أدوات المسح الهامة لتجمیع البیانات المرتبطة بموضوع من خالل إعداد مجموعة من      

ألسئلة المكتوبة یقوم المبحوث باإلجابة علیها بنفسه، ومن أهم التعریفات والتفسیرات التي ذكرها علماء البحث ا

  :لمصطلح االستبیانان ما یلي

إن االستبیان في أبسط صورة عبارة عن عدد من األسئلة المعدة للعرض على عینة من األفراد ویطلب إلیهم      

تطلب األمر شرًحا شفهًیا مباشًرا، أو تفسیًرا من الباحث وتكتب األسئلة أو تطبع على اإلجابة عنها كتابة، فلما ی

  ).استمارة االستبیان(ما یسمى 

وعرف جمال تركي والسید یاسین  االستبیان بأنه وسیلة من وسائل جمع البیانات وتعتمد أساًسا على استمارة 

تسلم إلى األشخاص الذي تم اختیارهم لموضوع الدراسة  تتكون من مجموعة من األسئلة ترسل بواسطة البرید، أو

لیقوموا بتسجیل إجاباتهم على األسئلة الواردة به، وٕاعادته ثانیة ویتم ذلك بدون مساعدة الباحث لألفراد، سواء في 

   1.فهم األسئلة أو تسجیل اإلجابات علیها

  
  
  

                                                 
1

. 98 – 97، ص مرجع سابق مروان عبد المجید إبراهیم، طرق ومناهج البحث العلمي في التربیة البدنیة والریاضیة  1  
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  بناء االستبیان 7-2

االستبیانین حول  ول موجه للتالمیذ موجه لألساتذة، وتتمحور أسئلةواعتمدنا في دراستنا هذه استبیانین، األ

 :المحاور الثالث التالیة 

 أسئلة 6:الفرضیة األولى : المحور األول 

  الثانوي في مرحلة التعلیم لتلمیذبالنواحي الجسمیة المقاربة بالكفاءات عالقة بلتدریس 

 أسئلة 7:الفرضیة الثانیة : المحول الثاني 

  الثانوي  في مرحلة التعلیم لتلمیذتطویر النواحي المعرفیة دورفي  بالمقاربة بالكفاءات لتدریسل

 أسئلة 6:الفرضیة الثالثة : المحور الثالث 

  الثانويفي مرحلة التعلیم لتلمیذ  النواحي الخلقیة  تنمیةلتدریس المقاربة بالكفاءات دور في ل

  أسئلة 6: الرابعةالفرضیة :  الرابعالمحور 

وقد اعتمدنا في طریقة  ,  الثانويفي مرحلة التعلیم لتلمیذ  یؤثر في النواحي المزاجیةریس المقاربة بالكفاءات تد

  .االستبیان على أسئلة مغلقة

  األسئلة المغلقة 

البحث وفي معظم  هي أسئلة تسمح بتحدید اإلجابة مباشرة وتكون اإلجابة متعلقة بتفكیر الباحث وأغراضه من

 .ن اإلجابة ب نعم أو ال األحیان تكو 

 األسئلة نصف المغلقة  

فیه حریة  تتكون هذه األسئلة من جزئین هما جزء یكون عبارة عن أسئلة مغلقة بینما الجزء الثاني تكون

  للمستجوبین لإلدالء بآرائهم

  األسئلة المفتوحة 

فوائدها أنها ال تقید  لمطروحة، منتكون بإعطاء الحریة الكاملة للمجیبین في إبداء آرائهم للتعبیر عن المشكلة ا

أیضا تحدید اآلراء .  المبحوث بحصر اجابته ضمن اإلجابات المحددة لها من قبل الباحثین، ومن فوائدها

  1السائدة في المجتمع 

  

  

  

  

 
 
 

 2003_2002 الجزائر، إبراهیم، دالي والریاضیة، البدنیة التربیة قسم ،البحث منهجیة : شریف یحي محاضرات 1 
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 لصدق و الثبات ا 

 :صدق اإلستبیان  7-3

ویعتبر الصدق من أهم  .إن المقصود بصدق االستبیان هو أن یقیس االختبار بالفعل للظاهرة التي وضع لقیاسها

  .1االختبار   المعامالت ألي مقیاس أو اختبار حیث انه من شروط تحدید صالحیة

للتأكد من صدق أداة الدراسة قام . 2 ا اعد لقیاسهویعني كذلك صدق االستبیان التأكد من انه سوف یقیس م 

 الباحث باستخدام صدق المحكمین

 ):صدق المحكمین(الصدق الظاهري1- 7-3

والحكمة والعلم  قام الباحث بعرض اداة الدراسة في صورتها االولیة على مجموعة من المحكمین ذوي الخبرة

وطلب الباحث من المحكمین إبداء الرأي  .للحكم علیها والمعرفة في مجاالت البحث العلمي ومن المؤهلین علمیا

  مع الفرضیات ، ومدى كفایة العبارات لتغطیة كل محور من  في مدى وضوح عبارات اداة الدراسة ومدى تالؤمها

  .،وكذلك حذف او اضافة او تعدیل أي عبارة من العبارات محاور متغیرات الدراسة األساسیة

  الثبات 2- 7-3

والثبات في أغلب , النتائج بمعنى اذا كرر القیاس وتحصل على نفس النتائج فهذا هو الثبات  یدل على اتساق

حاالته هو معامل االرتباط وهناك عدد من الطرق لقیاسه ومن أكثرها شویعا طریقة الفا كرنباخ و التي تعتمد 

ویقول ,سئلة بصفة عامةعلى االتساق الداخلي وتعطي فكرة عن اتساق االسئلة مع بعضها البعض ومع كل اال

فان دالین عن ثبات االختبار ان االختبار یكون ثابتا اذا كان یعطي نفس النتائج باستمرار واذا ما تكرر على 

وقد تم التحقق من الثبات من خالل توزیع االستبیان على عینة  3نفس المفحوصین وتحت نفس الشروط 

  .استبعدت فیما بعدو ة لنفس العینة وفي نفس الظروف ثم تمت اعادة التوزیع بعد مدة معین استطالعیة 

 :الطریقة اإلحصائیة  -8

اإلحصائیة وهي  من اجل تحلیل النتائج المتحصل علیها بعد اإلجابات على األسئلة، اعتمدنا طریقة من طرق

 .طریقة النسب المئویة والكاف ألتربیعي 

  

  

  

  

 -دار الفكر العربي للطبع والنشر -لمي في التربیة الریاضیة وعلم النفس الریاضيالعالبحث  -محمد حسن عالوي و أسامة كمال راتب -  1

 224ص - 1999 - مصر -القاهرة

ص  - 2002  1ط-مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنیة - اإلسكندریة- أسس البحث العلمي -فاطمة عوض صابرو میرفت على خفاجة  -  2

167  

  83ص  -1993 –الجزائر –دیوان المطبوعات الجامعیة _ ياالحصاء الوصفي و التربو -مقدم عبد الحفیظ -3
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 القاعدة الثالثیة لحساب النسبة المئویة:  

  

  100 ×عدد التكرارات                                  

  =   النسبة المئویة         

  مجموع العینة                                         

  

  

 في البیانات التي تقع في تصنیفات متعددة والتي یبلغ) 2كا (استخدام یتم :  قانون الكاف التربیعي 

 عددها اثنین أو أكثر مثل االجابة عن أسئلة االستبیان، والتي یتطلب اإلجابة عنها اختیار بدیل من عدة

  :بدائل 

 
 

   2) التكرار المتوقع –التكرار المالحظ (مجموع                          

  =  ) 2كا (         

التكرار المتوقع                                            
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  :عرض و مناقشة نتائج االستبیان الموجه للتالمیذ  -1

 عرض وتحلیل الفرضیة األولى 1 -1

  ر في عملیة تعلمك الحركي ؟هل الستاذ التربیة البدنیة والریاضیة دو  :السؤال األول 

  مدى أهمیة األستاذ في عملیة التعلم الحركي للتلمیذ:الهدف من السؤال

  یبین دور األستاذ في عملیة التعلم الحركي ) : 2(الجدول رقم 

  

  النسبة  التكرار  االجابة

  المئویة

  2كا

  المحسوبة

  2كا

  الجدولیة

  مستوى

  الداللة

  درجة 

  الحریة

  /دالة

  غیر دالة

  71.40  297  نعم
 

76.16 

  

  

3.84  

  

  

 

  

0.05  

  

 

  

 
 

01  

 
 

 دال

  احصائیا

  28.60  119  ال

  100  416  المجموع

 
  

  یبین دور األستاذ في عملیة التعلم الحركي ) :1(التمثیل البیاني رقم
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  :تحلیل النتائج

تاذ التربیة البدنیة دور في عملیة من التالمیذ ترى بأنه ألس %71.40من خالل نتائج الجدول نرى بأن نسبة 

وحسب نتائج من التالمیذ ال ترى بأن لألستاذ دور في عملیة التعلم الحركي  % 28.60التعلم الحركي و نسبة 

اكبر من كاف الجد   76.16 التحلیل اإلحصائي الموضح في الجدول نالحظ أن كاف المحسوبة التي تساوي

مما یدل على وجود فروق ذات   )01( ودرجة الحریة )  0.05( داللة  عند مستوى)  3.84( ولیة التي تساوي 

یرون بأن ألستاذ التربیة البدنیة دور في عملیة التعلم ج وذلك لصالح التالمیذ الذین ئداللة إحصائیة في النتا

 الحركي

    

التعلم بحیث یقوم بشرح  ألستاذ التربیة البدنیة دور في عملیةنستنتج من خالل نتائج التحلیل اإلحصائي أن  هومن

للتلمیذ كیف تكون الطریقة االفضل الداء الحركة وتجنب االداء السیئ التي تنتج عنه عواقب جد سیئة على 

الحالة الصحیة للتلمیذ وأیضا ال ننسى ارشاداته وتوجیهاته المهمة والتي لها اهمیة كبیرة في اتقان الحركة من 

  .قبل التلمیذ

  إن دور المدرس ما هو إال  :2002  التربیة والمجتمع د الحمید أحمد رشوانحسین عب یؤكدهوهذا ما

نمط من السلوك المتوقع من أعضاء مهنة التعلیم، وتتعدد هذه األنماط بتعدد المراكز والمسؤولیات 

  .الموكولة إلى كل مدرس

نقل المعرفة التعلیمیة،  ومعنى هذا أنه لیس له دور واحد، بل إن له أدوارا عدیدة، ودور المدرس الرئیسي هو

وهي أساس خبرته، كما علیه أن یكون على درایة تامة بموضوع تخصصه ویتمیز بالمهارة التامة نحو العملیة 

التعلیمیة، فالتربیة تتضمن مساعدة الفرد على تحقیق أقصى نمو فكریوینبغي على المدرس أن یزجر المتعلم عن 

  .وبطریق الرحمة ال بطریق التوبیخ خ، وال یصر سوء األخالق بطریق التعریض لها ما أمكن

ومن أدوار المعلم أیضا أن یكون قائدا اجتماعیا، وذلك لقیامه بإشباع حاجات الجماعة، كما أنه ینشط الدوافع 

لدى األفراد ویحفزهم على المساهمة اإلیجابیة، لذا البد للمدرس أن یكون ذا خبرة ومعلومات واسعة حتى ال یفقد 

  .علمیة بین تالمیذه، كما یجب  أن یدرك  أن المعرفة لیست لها حدود، وهي تتزاید دائما ومستمرةمكانته ال

وعلى المدرس أیضا أن یكون ملما بأنماط مختلفة من طرق التعلیم والتدریس، كما یؤكد قدرته على حفظ النظام 

  .بین تالمیذه، وهو مسؤول عن غرس القیم الحمیدة

ة تالمیذه برفع مستوى نموهم الروحي والثقافي واإلجتماعي والعاطفي، وغرس وأن یعمل على تغییر شخصی

  .1 اإلتجاهات المالئمة وتنمیتها لدى الطفل

  

 
  2002،المكتب العربي الحدیث،القاهرة،"دراسة في علم إجتماع التربیة :  التربیة والمجتمع:" حسین عبد الحمید أحمد رشوان- 1
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فهل یساعدك هذا على اكتساب ,اذ یراعي الفروق بین مستویات التالمیذ المختلفةاذا كان األست :السؤال الثاني 

  أفضل للحركات ؟

معرفة ما ان كان لمبدأ مراعاة الفروق الفردیة المتبع من قبل األستاذ دور في اكتساب : الهدف من السؤال

  أفضل للحركات

  الحركات  أهمیة مبدأ مراعاة الفروق الفردیة في اكتساب) : 3(الجدول رقم 

  

  النسبة  التكرار  االجابة

  المئویة

  2كا

  المحسوبة

  2كا

  الجدولیة

  مستوى

  الداللة

  درجة 

  الحریة

  /دالة

  غیر دالة

  69  287  نعم
 

60 

  

  

3.84  

  

  

 

  

0.05  

  

 

  

 
 

01  

 
 

دال 

  احصائیا

  31  129  ال

  100  416  المجموع

  

  روق الفردیة في اكتساب الحركاتیبین أهمیة مبدأ مراعاة الف ) :2(التمثیل البیاني رقم
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  :تحلیل النتائج

من التالمیذ ترى بأنه لمبدأ مراعاة الفوق الفردیة دور في عملیة  % 69من خالل نتائج الجدول نرى بأن نسبة 

من التالمیذ ال ترى بأن لمبدأ مراعاة الفوق الفردیة دور في عملیة اكتساب  % 31اكتساب الحركات و نسبة 

  60 وحسب نتائج التحلیل اإلحصائي الموضح في الجدول نالحظ أن كاف المحسوبة التي تساويالحركات 

مما یدل   )01( ودرجة الحریة )  0.05( عند مستوى داللة )  3.84( اكبر من كاف الجد ولیة التي تساوي 

ون بأن لمبدأ مراعاة الفروق یر ج وذلك لصالح التالمیذ الذین ئعلى وجود فروق ذات داللة إحصائیة في النتا

 .الفردیة دور في عملیة اكتساب الحركات

    

لمبدأ مراعاة الفروق الفردیة دور جد فعال في نستنتج من خالل نتائج التحلیل اإلحصائي أن  هومن

أي مراعاة الفروقات  تالفروقابیداغوجیة و تطویرواكتساب الحركات بصفة سریعة ومقتصدة للوقت ومریحة 

 .تعلمیهتحدید عدة مسالك  .درجة النضج متباینة لدى المتعلمین. واالعتماد علیها أثناء عملیة التعلم الفردیة

المهارة األسهل الى  اج الجدید بحیث ینطلق األستاذ منویجدر بنا أیضا ذكر طریقة التدرج المتبعة في المنه

بدأ الفروق الفردیة وهي الطریقة األصعب حتى یكون هناك استعاب افضل للحركات لهذا البد من العمل بم

   المثلى إلكتساب المهارات

  أي مراعاة الفروقات الفردیة  تالفروقابیداغوجیة  :2004وهذا ما ِیؤكده طیب نایت سلمان و آخرون

 .1یساهم في تطویر النواحي الحركیة للتلمیذ واالعتماد علیها أثناء عملیة التعلم

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 

  

  

، مفاهیم بیداغوجیة في التعلیم، دار األمل للطباعة بیداغوجیة المقاربة بالكفاءاتتوت عبد الرحمان، قوال فاطمة، طیب نایت سلمان، زع-1

 2004والنشر والتوزیع، 
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  هل للجو الحماسي خالل حصة التربیة البدنیة االثر االیجابي على ادائك للحركات ؟ :السؤال الثالث 

  حماسي خالل الحصة أثر على أداء التالمیذ للحركاتمعرفة ان كان للجو ال:الهدف من السؤال

  یبین أثر الجو الحماسي في الحصة على أداء التالمیذ ) : 4(الجدول رقم 

  

  النسبة  التكرار  االجابة

  المئویة

  2كا

  المحسوبة

  2كا

  الجدولیة

  مستوى

  الداللة

  درجة 

  الحریة

  /دالة

  غیر دالة

  80.77  336  نعم
 

421.22 

  

  

5.99  

  

  

 

  

0.05  

  

 

  

 
 

02  

 
 

دال 

  احصائیا

  9.615  40  ال

  9.615  40  أحیانا

 100 416  المجموع

  

  یبین أثر الجو الحماسي في الحصة على أداء التالمیذ ) :3(التمثیل البیاني رقم
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  :تحلیل النتائج

الحماسي في حصة  من التالمیذ ترى بأنه ترى بأن للجو %80.77من خالل نتائج الجدول نرى بأن نسبة 

من التالمیذ ال ترى بأن للجو الحماسي األثر  % 9.615التربیة البدنیة األثر االیجابي على األداء و نسبة 

بالمئة ترى بأنه احیانا یكون للجو الحماسي ذلك األثر االیجابي على أداء  9.615االیجابي على األداء ونسبة 

إلحصائي الموضح في الجدول نالحظ أن كاف المحسوبة التي وحسب نتائج التحلیل االتالمیذ خالل الحصة 

 ودرجة الحریة )  0.05( عند مستوى داللة )  5,99( اكبر من كاف الجد ولیة التي تساوي   421.22 تساوي

یرون بأن للجو ج وذلك لصالح التالمیذ الذین ئمما یدل على وجود فروق ذات داللة إحصائیة في النتا  )02(

 صة التربیة البدنیة األثر االیجابي على األداءالحماسي في ح

    

اللعبة التي تتمیز بالجو الحماسي  تتمیز عن غیرها بالمتعة  نستنتج من خالل نتائج التحلیل اإلحصائي أن هومن

اضافة الى الجو التفاعلي الذي یستهم في ادماج التالمیذ ضمن الجماعة بحیث یشعر التلمیذ والراحة النفسیة 

  ل اهتمام  وهذا كله یصب في قالب ان للجو الحماسي اثر ایجابي في اكتساب المهارات واالداء الجیدبانه مح

  االستجابة المشجعة، أي أن أداء المتعلم یجب أن : 2006 المربي الجزائریة للتربیة،وهذا ما ِتؤكده المجلة

 .1ءا ومشجعایتبعه رد من المدرس لیشعر بأنه محل رعایة واهتمام، وأن یكون الرد بنا

  العمل التفاعلي، إذ  :، المقاربة بالمشكالت في ضوء العالقة بالمعرفة2004مصطفى بن حبیلسوأیضا

یمارس التعلم بالمشكالت في جو تفاعلي هادف، یختلف عن األجواء التقلیدیة التي تستهلك فیها معظم 

  .2الفاعل المجدي األوقات في اإلصغاء والصمت، والمواقف السلبیة التي تحول دون التعلم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

، المجلة الجزائریة للتربیة، البیداغوجیة الجدیدة، بیداغوجیة اإلدماج، المركز الوطني للوثائق 05، العدد المربيمجلة الجزائریة للتربیة، -1

  2006فبرایر  -التربویة، ینایر

  2004، 38، العدد المقاربة بالمشكالت في ضوء العالقة بالمعرفةمصطفى بن حبیلس، -2
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هل ترى بأن األداء الصحیح للحركة یكون من خالل التصحیح المباشر من قبل األستاذ أو  :السؤال الرابع 

  التعلم الذاتي للتلمیذ مع التوجیه ؟

التعلم ,التصحیح المباشر (معرفة أٍین من الطریقة أفضل للوصول الى األداء السلیم : الهدف من السؤال

  )الذاتي 

  )التعلم الذاتي ,التصحیح المباشر (یبین أٍین من الطریقة أفضل للوصول الى األداء السلیم ) : 5(الجدول رقم 

  

  النسبة  التكرار  االجابة

  المئویة

  2كا

  المحسوبة

  2كا

  الجدولیة

  مستوى

  الداللة

  درجة 

  الحریة

  /دالة

  غیر دالة

التصحیح 

  المباشر

178  42.79  
 

8.65 

  

  

3.84  

  

  

 

  

0.05  

  

 

  

 
 

01  

 
 

دال 

  ائیااحص
التعلم 

  الذاتي 

238  57.21  

  100  416  المجموع

  

التعلم ,التصحیح المباشر (یبین أٍین من الطریقة أفضل للوصول الى األداء السلیم  ) :4(التمثیل البیاني رقم

  )الذاتي 
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  :تحلیل النتائج

ة التصحیح المباشر من قبل من التالمیذ ترى بأن طریق %42.79من خالل نتائج الجدول نرى بأن نسبة 

من التالمیذ ترى بأن طریقة التعلم الذاتي  % 57.21األستاذ هي األفضل للوصلل لالداء الصحیح و نسبة 

وحسب نتائج التحلیل اإلحصائي الموضح في الجدول للتلمیذ والتوجیه هي األفضل للوصول لالداء الصحیح 

عند مستوى داللة )  3.84( ن كاف الجد ولیة التي تساوي اكبر م 8.65 نالحظ أن كاف المحسوبة التي تساوي

ج وذلك لصالح ئمما یدل على وجود فروق ذات داللة إحصائیة في النتا  )01( ودرجة الحریة )  0.05( 

 یرون بأن طریقة التعلم الذاتي و التوجیه هي األفضل لوصل الى االداء الصحیحالتالمیذ الذین 

    

طریقة التعلم الذاتي للتلمیذ و التوجیه من قبل األستاذ هي تائج التحلیل اإلحصائي أن نستنتج من خالل ن هومن  

لكون هذا األخیر یدفع  بالتلمیذ الى التعلم وحب المثابرة واكتشاف االخطاء  المثلى للوصول الى األداء الصحیح

لتوجیه من قبل األستاذ هي المثلى طریقة التعلم الذاتي للتلمیذ و اأن وتداركها وتجنب الوقوع فیها مستقبال أي 

  للوصول الى األداء الصحیح

 المقاربة  ، المقاربة بالمشكالت في ضوء العالقة بالمعرفة2004مصطفى بن حبیلس وهذا ما یؤكده

توفر سؤال أو مشكلة توجه التعلم، بمعنى أنه عوض أن تنظم الدروس حول مبادئ بالكفاءات والذي 

وذات  اجتماعیاة، فالتعلیم بالمشكلة ینظم التعلم حول أسئلة ومشكالت هامة أكادیمیة بحتة ومهارات معین

بفعل الحركیة والمعرفیة اكتساب نتائج المتعلمین وتطویر خبراتهم ومهاراتهم  ,مغزى شخصي للمتعلمین

 .1 الممارسة

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2004، 38، العدد المقاربة بالمشكالت في ضوء العالقة بالمعرفةمصطفى بن حبیلس، -1
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  هل ترى بأن التوجیه الجید من قبل األستاذ یساهم في الوصول لألداء الصحیح للحركات ؟ :السؤال الخامس 

  مدى مساهمة توجیه األستاذ في الوصول لألداء الصحیح للحركات :الهدف من السؤال

  مدى مساهمة توجیه األستاذ في الوصول لألداء الصحیح للحركات) : 6(الجدول رقم 

  

  النسبة  التكرار  ةاالجاب

  المئویة

  2كا

  المحسوبة

  2كا

  الجدولیة

  مستوى

  الداللة

  درجة 

  الحریة

  /دالة

  غیر دالة

  95.19  396  نعم
 

339.85 

  

  

3.84  

  

  

 

  

0.05  

  

 

  

 
 

01  

 
 

دال 

  احصائیا

  4.81  20  ال

  100  416  المجموع

 
  

  لألداء الصحیح للحركات مدى مساهمة توجیه األستاذ في الوصول ) :5(التمثیل البیاني رقم
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  :تحلیل النتائج

من التالمیذ ترى بأنه لتوجیه ألستاذ دور في الوصول لألداء  %95.19من خالل نتائج الجدول نرى بأن نسبة 

وحسب نتائج من التالمیذ ال ترى بأن لتوجیه ألستاذ دور في الوصول لألداء الصیحیح %4.81الصحیح و نسبة 

اكبر من كاف الجد   339.85 الموضح في الجدول نالحظ أن كاف المحسوبة التي تساويالتحلیل اإلحصائي 

مما یدل على وجود فروق ذات   )01( ودرجة الحریة )  0.05( عند مستوى داللة )  3.84( ولیة التي تساوي 

ول لألداء یرون بأن لتوجیه ألستاذ دور في الوصج وذلك لصالح التالمیذ الذین ئداللة إحصائیة في النتا

 .الصحیح 

    

ألستاذ التربیة البدنیة أثناء حصة التربیة البدنیة  لتوجیه نستنتج من خالل نتائج التحلیل اإلحصائي أن هومن

والریاضیة دور جد فعال في الوصول لألداء الصحیح حیث یساهم ذلك بإعطاء صورة للتلمیذ عن االداء 

الصحیح واضافة الى ذلك ما یمنحه األستاذ للتلمیذ من  الصحیح من خالل النمذجة واعطاء نموذج لألداء

  .التعلمیة–مجالواسع للحركة وتحسیسه بأنه محور العملیة التعلیمیة 

 یقترح فهو مرشد، موجه ومساعد لتجاوز لعقبات: األستاذ :2004طیب نابت سلمان و آخرون  وهذا ما یؤكده. 

  .1یكسب ویحقق محور العملیة، یمارس یجرب، یفشل، ینجح  : المتعلم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

، دار األمل بیداغوجیة المقاربة بالكفاءات، مفاهیم بیداغوجیة في التعلیمطیب نایت سلمان، زعتوت عبد الرحمان، قوال فاطمة، -1

  2004للطباعة والنشر والتوزیع، 
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  أدائك؟ هل یساهم هذا في تحسین.اذا ما تم تقدیم أداء نموذجي من قبل األستاذ :السؤال السادس 

  دور األداء النموذجي للحركة من قبل األستاذ في تحسین أداء التالمیذ : الهدف من السؤال

  یبین دور األداء النموذجي للحركة من قبل األستاذ في تحسین األداء) : 7(الجدول رقم 

  

  النسبة  التكرار  االجابة

  المئویة

  2كا

  المحسوبة

  2كا

  الجدولیة

  مستوى

  الداللة

  درجة 

  الحریة

  /دالة

  غیر دالة

  90.38  376  نعم
 

271.37 

  

  

3.84  

  

  

 

  

0.05  

  

 

  

 
 

01  

 
 

دال 

  احصائیا

  9.62  40  ال

  100  416  المجموع

 
  

  یبین دور األداء النموذجي للحركة من قبل األستاذ في تحسین األداء ) :6(التمثیل البیاني رقم
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  :تحلیل النتائج

من التالمیذ ترى بأن تقدیم األداء النموذجي للحركة من قبل   %90.38أن نسبة من خالل نتائج الجدول نرى ب

من التالمیذ ترى بأن تقدیم األداء النموذجي للحركة من قبل   % 9.62ألستاذ یساهم في تحسین األداء و نسبة 

ن كاف وحسب نتائج التحلیل اإلحصائي الموضح في الجدول نالحظ أألستاذ ال یساهم في تحسین األداء 

)  0.05( عند مستوى داللة )  3.84( اكبر من كاف الجد ولیة التي تساوي   271.37 المحسوبة التي تساوي

ج وذلك لصالح التالمیذ الذین ئمما یدل على وجود فروق ذات داللة إحصائیة في النتا  )01( ودرجة الحریة 

 في تحسین األداء یرون بأن تقدیم األداء النموذجي للحركة من قبل  ألستاذ یساهم

    

عند تقدیم األداء النموذجي من طرف األستاذ ذلك یساعد  هنستنتج من خالل نتائج التحلیل اإلحصائي أن هومن

للتلمیذ في فهم كیفیة تأدیة الحركة ومعرفة أهم األطراف التي تدخل في تأدیة حركة معینة وهذا كله یساهم 

  .  بجد هام في االستیعاویسهل من ترسخها في ذهن التلمیذ ولها دور 

 إن المدرس أحد محاور العملیة  : 2008محمد الشحات في كتابه تدریس التربیة الریاضیة وهذا ما یؤكده

التعلیمیة لما یلعبه من دور بارز في حیاة التلمیذ، فهو الذي یساعده على التطور وفقا لإلتجاهات 

البدنیة والریاضیة إذا ما تم تدریسها بكفایة وعنایة وفقا اإلجتماعیة والتربویة والعقلیة، والواقع أن التربیة 

لهذه اإلتجاهات، نجد أنها تتطلب درجة كبیرة من الطاقة العقلیة والعصبیة والحركیة، كما تتطلب تفهما 

دقیقا لصفات األفراد النفسیة واإلجتماعیة، لذلك نجد أن الشخص الذي یقوم بتدریسها یحتاج إلى إعداد 

  .1برنامج دقیق شامل، حتى یمكنه أن یؤدي رسالته كما یجبطویل ویخضع ل

  النمذجة، بمعنى تمكین المتعلم من أن یرى : 2006 المربي الجزائریة للتربیة،وهذا ما ِتؤكده المجلة

  .2توضیحا علمیا من المدرس للكفاءات المستهدفة

  

  

  

 
 
 
 
 
 

 
 2008یمان للنشر والتوزیع، القاهرة،،العلم واإل" تدریس التربیة الریاضیة:" محمد محمد الشحات- 1

، المجلة الجزائریة للتربیة، البیداغوجیة الجدیدة، بیداغوجیة اإلدماج، المركز الوطني للوثائق 05، العدد المربيمجلة الجزائریة للتربیة، -2

 2006فبرایر  -التربویة، ینایر
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 عرض وتحلیل الفرضیة الثانیة 2 -1

  فهل هي كافیة حسب رأیك ؟,تاذ یقم لكم المعلومات اذا كان األس :السؤال السابع 

  معرفة ما ان كانت المعلومات المقدمة من األستاذ كافیة في نظر التلمیذ:الهدف من السؤال

  یبین ما ان كانت المعلومات المقدمة من األستاذ كافیة في نظر التلمیذ) :8(الجدول رقم 

  

  النسبة  التكرار  االجابة

  المئویة

  2كا

  المحسوبة

  2كا

  الجدولیة

  مستوى

  الداللة

  درجة 

  الحریة

  /دالة

  غیر دالة

  64.42  268  نعم
 

34.61 

  

  

3.84  

  

  

 

  

0.05  

  

 

  

 
 

01  

 
 

دال 

  احصائیا

  35.68  148  ال

  100  416  المجموع

 
  

  یبین ما ان كانت المعلومات المقدمة من األستاذ كافیة في نظر التلمیذ ) :7(التمثیل البیاني رقم
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  :تحلیل النتائج

من التالمیذ ترى بأن المعلومات المقدمة من األستاذ كافیة و  %64.42من خالل نتائج الجدول نرى بأن نسبة 

وحسب نتائج التحلیل من التالمیذ ترى بأن المعلومات المقدمة من األستاذ غیر كافیة  % 53.68نسبة 

اكبر من كاف الجد ولیة التي   34.61لتي تساوياإلحصائي الموضح في الجدول نالحظ أن كاف المحسوبة ا

مما یدل على وجود فروق ذات داللة   )01( ودرجة الحریة )  0.05( عند مستوى داللة )  3.84( تساوي 

 یرون بأن المعلومات المقدمة من األستاذ كافیة ج وذلك لصالح التالمیذ الذین ئإحصائیة في النتا

    

االستاذ یقدم معلومات حول التربیة البدنیة والریاضیة واهم تحلیل اإلحصائي أن نستنتج من خالل نتائج ال هومن

المفاهیم و القوانین المتعلقة بمختلف الریاضات الممارسة خالل حصة التربیة البدنیة والریاضیة وذلك بهدف 

ى یتمكن هذا الوصول الى تلمیذ متكامل الشخصیة من الناحیة المعرفیة ولیس من الناحیة الجسمیة فقط وحت

  .األخیر من مواجهة المشكالت الحیاتیة في الواقع  

 إن المدرس أحد محاور العملیة  :2008محمد الشحات في كتابه تدریس التربیة الریاضیة  وهذا ما یؤكده

التعلیمیة لما یلعبه من دور بارز في حیاة التلمیذ، فهو الذي یساعده على التطور وفقا لإلتجاهات 

لتربویة والعقلیة، والواقع أن التربیة البدنیة والریاضیة إذا ما تم تدریسها بكفایة وعنایة وفقا لهذه اإلجتماعیة وا

اإلتجاهات، نجد أنها تتطلب درجة كبیرة من الطاقة العقلیة والعصبیة والحركیة، كما تتطلب تفهما دقیقا 

بتدریسها یحتاج إلى إعداد طویل لصفات األفراد النفسیة واإلجتماعیة، لذلك نجد أن الشخص الذي یقوم 

  .1 ویخضع لبرنامج دقیق شامل، حتى یمكنه أن یؤدي رسالته كما یجب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2008،العلم واإلیمان للنشر والتوزیع، القاهرة،" تدریس التربیة الریاضیة:" محمد محمد الشحات- 1
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  النشاطات الممارسة في الحصة ؟هل تملك أي معلومات حول مختلف ,خارج االطار الدراسي  :السؤال الثامن

  معرفة ما ان كان التلمیذ یملك أي معلومات خارج االطار الدراسي:الهدف من السؤال

  یبین ما ان كان التلمیذ یملك أي معلومات خارج االطار الدراسي) :9(الجدول رقم 

  النسبة  التكرار  االجابة

  المئویة

  2كا

  المحسوبة

  2كا

  الجدولیة

  مستوى

  الداللة

  درجة 

  الحریة

  /دالة

  غیر دالة

  85.58  356  نعم
 

210.61 

  

  

3.84  

  

  

 

  

0.05  

  

 

  

 
 

01  

 
 

دال 

  احصائیا

  14.42  60  ال

  100  416  المجموع

 
  

  یبین ما ان كان التلمیذ یملك أي معلومات خارج االطار الدراسي ) :10(التمثیل البیاني رقم
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  :تحلیل النتائج

من التالمیذ یملكون معلومات عن األنشطة الممارسة وذلك  %85.58ل نرى بأن نسبة من خالل نتائج الجدو 

من التالمیذ ال یملكون معلومات حو األنشطة الممارسة في حصة  % 14.42خارج اإلطار الدراسي و نسبة 

ظ أن وحسب نتائج التحلیل اإلحصائي الموضح في الجدول نالحألدارسي  رالتربیة البدنیة وذلك خارج اإلطا

عند مستوى داللة )  3.84( اكبر من كاف الجد ولیة التي تساوي  210.61كاف المحسوبة التي تساوي

ج وذلك لصالح ئمما یدل على وجود فروق ذات داللة إحصائیة في النتا  )01( ودرجة الحریة )  0.05( 

 یملكون معلومات حول األنشطة الممارسة خارج االطار الدراسي التالمیذ الذین 

    

التالمیذ لدیهم رصید علمي حیث یمتلكون مفاهیم نستنتج من خالل نتائج التحلیل اإلحصائي أن  هومن  

ومعلومات تتعلق بتارخ اللعبة واهم القوانین واهم الدول المشتهرة بریاضة معینة وتاریخ اكتشافها  لهذا فإن 

وهذا ما سیساهم في دفع عجلة الریاضة  اسيالتالمیذ یمتلكون معلومات  عن االنشطة الممارسة في االطار الدر 

  .الجزائریة في مستقبل قریب ان شاء اهللا 

  یعتبر : 2003 وزارة التربیة الوطنیة، الوثیقة المرافقة لمناهج التربیة البدنیة والریاضیةوهذا ما تؤكده

وهوبة أو فطریة م...فطریة... المعارف: التلمیذ المحرك األساسي لعملیة التعلم وهذا ما یستدعي

  .1مكتسبة

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
، السنة الثانیة من التعلیم المتوسط، الدیوان الوطني للتعلیم الوثیقة المرافقة لمناهج التربیة البدنیة والریاضیةوزارة التربیة الوطنیة، -1

  84، ص2003والتكوین عن بعد، دیسمبر 
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  ضات التي تمارسها خالل الحصة  ؟هل تشعر أنك بحاجة الى معرفة قوانین الریا :السؤال التاسع

  معرفة مدى رغبة التالمیذ في معرفة القوانین الخاصة بمختلف الریاضات:الهدف من السؤال

  یبین مدى رغبة التالمیذ في معرفة القوانین الخاصة بمختلف الریاضات) :10(الجدول رقم 

  النسبة  التكرار  االجابة

  المئویة

  2كا

  المحسوبة

  2كا

  الجدولیة

  مستوى

  الداللة

  درجة 

  الحریة

  /دالة

  غیر دالة

  83.41  347  نعم
 

185.77 

  

  

3.84  

  

  

 

  

0.05  

  

 

  

 
 

01  

 
 

دال 

  احصائیا

  16.59  69  ال

  100  416  المجموع

 
  

  یبین مدى رغبة التالمیذ في معرفة القوانین الخاصة بمختلف الریاضات ) :9(التمثیل البیاني رقم
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  :تحلیل النتائج

من التالمیذ یرغبون في معرفة قوانین الریاضات الممارسة في  %83.41خالل نتائج الجدول نرى بأن نسبة  من

من التالمیذ الیرغبون في معرفة القوانین الخاصة بمختلف الریاضات الممارسة في  % 16.59الحصة  و نسبة 

نالحظ أن كاف المحسوبة التي  وحسب نتائج التحلیل اإلحصائي الموضح في الجدولحصة التربیة البدنیة  

 ودرجة الحریة )  0.05( عند مستوى داللة )  3.84( اكبر من كاف الجد ولیة التي تساوي 185.77تساوي

الذین یرغبون في ج وذلك لصالح التالمیذ ئمما یدل على وجود فروق ذات داللة إحصائیة في النتا  )01(

 .الحصول على معلومات حول مختلف الریاضات 

    

التالمیذ یرغبون في التعرف على كل ماهو جدید فیما نستنتج من خالل نتائج التحلیل اإلحصائي أن  هومن  

یخص  النشاطات الممارسة في حصة التربیة البدنیة والریاضیة من قوانین وتاریخ اللعبة  واهم المفاهیم فالتالمیذ 

بة التطور الحاصل في مجال الریاضات لهم دافع او الرغبة  الحصول على معلومات وذلك من أجل مواك

  .العالمیة 

  ضرورة االستجابة لتزاید حجم المعلومات في  من خالل:2004وهذا ما یؤكده الطیب نایت سلمان واخرون

  .1 مختلف المواد العلمیة

  الذي أشار الى ضرورو أكتساب معارف ومعلومات نظریة الى جانب ) بییر ساجو(أضافة الى الى

صة بالنشاط مما یسهل تعلم وفهم كل المهارات البسیطة والمعقدة ویتم تثبیتها في الذهن الى القوانین الخا

  .2 وقت الحاجة الیها

  

  

  

  

  

  

  

  

، مفاهیم بیداغوجیة في التعلیم، دار األمل بیداغوجیة المقاربة بالكفاءاتطیب نایت سلمان، زعتوت عبد الرحمان، قوال فاطمة، -1

  2004للطباعة والنشر والتوزیع، 

  2014/2015,السنة الثانیة ماستر تخصص نشاط بدني ریاضي تربوي مقیاس التربیة العملیة,الدكتور العربي  محاضرات-2
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  هل شرح أستاذ تربیة البدنیة لبعض المفاهیم یثري من رصیدك المعرفي  ؟ :السؤال العاشر

  المعرفي للتالمیذ معرفة ما ان كان لشرح األستاذ دور في اثراء الرصید:الهدف من السؤال

  یبین ما ان كان لشرح األستاذ دور في اثراء الرصید المعرفي للتالمیذ) :11(الجدول رقم 

  النسبة  التكرار  االجابة

  المئویة

  2كا

  المحسوبة

  2كا

  الجدولیة

  مستوى

  الداللة

  درجة 

  الحریة

  /دالة

  غیر دالة

  76.2  317  نعم
 

114.24 

  

  

3.84  

  

  

 

  

0.05  

  

 

  

 
 

01  

 
 

دال 

  ئیااحصا

  23.8  99  ال

  100  416  المجموع

 
  

 یبین ما ان كان لشرح األستاذ دور في اثراء الرصید المعرفي للتالمیذ ) :10(التمثیل البیاني رقم
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  :تحلیل النتائج

من التالمیذ یرون بأن شرح األستاذ لبعض المفاهیم یثري من %76.2من خالل نتائج الجدول نرى بأن نسبة 

من التالمیذ الیرغبون یرون بأن شرح األستاذ لبعض المفاهیم ال یثري من  % 23.8صیدهم المعرفي و نسبة ر 

وحسب نتائج التحلیل اإلحصائي الموضح في الجدول نالحظ أن كاف المحسوبة التي  رصیدهم المعرفي

 ودرجة الحریة )  0.05( عند مستوى داللة )  3.84( اكبر من كاف الجد ولیة التي تساوي 114.24تساوي

الذین یرون بأن شرح ج وذلك لصالح التالمیذ ئمما یدل على وجود فروق ذات داللة إحصائیة في النتا  )01(

 .األستاذ لبعض المفاهیم یثري من رصیدهم المعرفي 

    

اك الجید شرح األستاذ للمفاهیم یساعد التلمیذ على االدر نستنتج من خالل نتائج التحلیل اإلحصائي أن  هومن  

والفهم معنى اللعبة التي یرید االستاذ من التلمیذ التعرف علیها والتي تساعده على ان یثري من رصیده المعرفي 

اضافة الى انه على أستاذ التربیة البدنیة  لمجموعة من الریاضات الممارسة والتي یقوم االستاذ بتعریفهم علیها

یاتي المعاش حتى یمكن للتلمیذ أن یوظف ماتحصل علیه من ربط مجموع المعلومات المقدمة مع الواقع الح

  .مفاهیم ومعارف جدیدة في مكانها الصحیح 

  أسالیب التدریس في التربیة البدنیة والریاضیة:" 2003مصطفى السایح محمدوهذا ما یؤكده :

 إكساب التالمیذ معارف نظریة ریاضیة وصحیة وجمالیة، وتدریبهم للتفكیر العلمي واإلبتكار

  .1یثري من رصیدهم المعرفي و یساعدهم على حل المشكالت التي تواجههم

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 2003، القاهرة، 1، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنیة، ط" أسالیب التدریس في التربیة البدنیة والریاضیة:" مصطفى السایح محمد-1
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  بل أستاذ التربیة البدنیة ؟كیف هي طریقة فهمك للمعلومات المقدمة من ق :السؤال الحادي عشر

  معرفة طریقة استعاب التالمیذ للمعلومات المقدمة من قبل األستاذ:الهدف من السؤال

  یبین طریقة استعاب التالمیذ للمعلومات المقدمة من قبل األستاذ) :12(الجدول رقم 

  النسبة  التكرار  االجابة

  المئویة

  2كا

  المحسوبة

  2كا

  الجدولیة

  مستوى

  الداللة

   درجة

  الحریة

  /دالة

  غیر دالة

  73.8  307  سریعة 
 

94.24 

  

  

3.84  

  

  

 

  

0.05  

  

 

  

 
 

01  

 
 

دال 

  احصائیا

بطیئة 

  نوعاما

109  26.2  

  100  416  المجموع

 
  

 یبین طریقة استعاب التالمیذ للمعلومات المقدمة من قبل األستاذ ) :11(التمثیل البیاني رقم
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  :تحلیل النتائج

من التالمیذ سریعون في فهم المعلومات المقدمة من قبل االستاذ  %73.8ل نتائج الجدول نرى بأن نسبة من خال

من التالمیذ یعانون من بطئ في عملیة األستعاب فیما یخص المعلومات المقدمة من قبل  %26.2و نسبة 

أكبر 94.24بة التي تساويوحسب نتائج التحلیل اإلحصائي الموضح في الجدول نالحظ أن كاف المحسو األستاذ 

مما یدل على   )01( ودرجة الحریة )  0.05( عند مستوى داللة )  3.84( كاف الجد ولیة التي تساوي  من 

الذین یفهمون المعلومات المقدمة من قبل ج وذلك لصالح التالمیذ ئوجود فروق ذات داللة إحصائیة في النتا

  .األستاذ بطریقة سریعة 

    

التالمیذ یركزون مع االستاذ اثناء تقدیم معلومات وهذا خالل نتائج التحلیل اإلحصائي أن نستنتج من  هومن

وهذا .مرجعه الى الطریقة السلیمة المتبعة من قبل األستاذ والتي تعتمد على التدرج كمبدأ لتقدیم المعلومات 

لمادة والتعلق بها وبالتالي مایكسبهم سرعة في استعاب وفهم المعلومات المقدمة لهم وهذا مایدفعم الى حب ا

  .تحقیق األهداف العامة والخاصة للتربیة البدنیة 

 أفضل استیعاب كون المقاربة بالكفاءات تهدف الى : 2004هذا مایؤكده مصطفي بن حبیلس

  .1 المواد الدراسیة والتحكم في سیرورة التعلم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2004، 38، العدد قة بالمعرفةالمقاربة بالمشكالت في ضوء العالمصطفى بن حبیلس، -1
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  هل ترى بأن ترسیخ المعلومات یكون أفضل من خالل عمل االفواج ؟ :السؤال الثاني عشر

  معرفة ما ان كان عمل األفواج یساهم في ایصالّ أفضل للمعلومة :الهدف من السؤال

  یبین ما ان كان عمل األفواج یساهم في ایصالّ أفضل للمعلومة) :13(الجدول رقم 

  النسبة  التكرار  االجابة

  المئویة

  2كا

  المحسوبة

  2كا

  الجدولیة

  مستوى

  الداللة

  درجة 

  الحریة

  /دالة

  غیر دالة

  71.39  297  نعم
 

76.16 

  

  

3.84  

  

  

 

  

0.05  

  

 

  

 
 

01  

 
 

دال 

  احصائیا

  28.61  119  ال

  100  416  المجموع

 
  

 للمعلومات المقدمة من قبل األستاذ یبین طریقة استعاب التالمیذ ) :12(التمثیل البیاني رقم
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  :تحلیل النتائج

من التالمیذ یرون بأن ترسیخ المعلومات یكون أفضل من  %71.39من خالل نتائج الجدول نرى بأن نسبة 

ال یرون بأن ترسیخ المعلومات یكون أفضل من خالل عمل األفواج  % 28.61خالل عمل األفواج و نسبة 

 أكبر من 76.16  ل اإلحصائي الموضح في الجدول نالحظ أن كاف المحسوبة التي تساويوحسب نتائج التحلی

مما یدل على وجود   )01( ودرجة الحریة )  0.05( عند مستوى داللة )  3.84( كاف الجد ولیة التي تساوي 

یكون أفضل من الذین یرون بأن ترسیخ المعلومة ج وذلك لصالح التالمیذ ئفروق ذات داللة إحصائیة في النتا

  خالل عمل األفواج

    

العمل ضمن أفواج یخلق للتلمیذ جو أفضل مما یساعدهم نستنتج من خالل نتائج التحلیل اإلحصائي أن  هومن

على تبادل المعلومات بشكل سریع ویستطیع التلمیذ الذي لم یستعب المعلومة من االستفسار عنهامع زمالءه 

یساعد التلمیذ على الحصول على المعلومات نظرا للجو التقاعلي الذي ویحصل علیا بسرعة فائقة وهذا كله 

 .یحیط بالحصة 

  المقاربة بالمشكالت في ضوء العالقة بالمعرفة2004مصطفى بن حبیلسهذا ما یؤكده ،: 

المنجز بالضرورة (اعتماد أسلوب العمل بأفواج صغیرة، بحیث یجد المتعلم في عمل الفوج 

ن اندماجه في المهام المركبة، ویحسن فرص مشاركته في البحث دافعیة تضم) بصفة فردیة

 .1 واالستقصاء والحوار لتنمیة تفكیره ومهاراته االجتماعیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2004، 38، العدد المقاربة بالمشكالت في ضوء العالقة بالمعرفةمصطفى بن حبیلس، -1
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  رج به في نهایة حصة التربیة البدنیة ؟هل أنت راض عن المحصول المعرفي الذي تخ :السؤال الثالث عشر

  معرفة ما ان كان التالمیذ راضین عن الرصید المعرفي الذي یخرجون به في نهایة الحصة:الهدف من السؤال

  یبین ما ان كان التالمیذ راضین عن الرصید المعرفي الذي یخرجون به في نهایة الحصة) :14(الجدول رقم 

  النسبة  التكرار  االجابة

  ةالمئوی

  2كا

  المحسوبة

  2كا

  الجدولیة

  مستوى

  الداللة

  درجة 

  الحریة

  /دالة

  غیر دالة

  54.81  228  نعم
 

61.53 

  

  

3.84  

  

  

 

  

0.05  

  

 

  

 
 

01  

 
 

دال 

  احصائیا

  45.19  188  ال

  100  416  المجموع

 
  

  رجون به في نهایة یبین ما ان كان التالمیذ راضین عن الرصید المعرفي الذي یخ ) :13(التمثیل البیاني رقم

  الحصة
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  :تحلیل النتائج

من التالمیذ راضین عن الرصید المعرفي الذین یخرجون به  %54.81من خالل نتائج الجدول نرى بأن نسبة 

غیر راضیین عن المحصول المعرفي الذي یخرجون به في نهایة الحصة  % 45.19في نهایة الحصة و نسبة 

أكبرمن  61.53ي الموضح في الجدول نالحظ أن كاف المحسوبة التي تساويوحسب نتائج التحلیل اإلحصائ

مما یدل على وجود   )01( ودرجة الحریة )  0.05( عند مستوى داللة )  3.84( كاف الجد ولیة التي تساوي 

في الراضیین عن الرصید المعرفي الذي یخرجون به ج وذلك لصالح التالمیذ ئفروق ذات داللة إحصائیة في النتا

  نهایة الحصة 

    

أن المعلومات المقدمة من قبل األستاذ قد حققت مستوى نستنتج من خالل نتائج التحلیل اإلحصائي  هومن  

جید من رضى التالمیذ وهذا ان دل على شي انما یدل على االلمام الجید لالستاذ بمختلف المفاهیم 

كالت الحیاتیة مما یجعل التلمیذ راضیا بما قدم والمعارف والننسى ایضا قدرته على ربطها مع الواقع والمش

  .له في نهایة الحصة  

  في عملیة التقویم بعد :، التقویم في المقاربة بالكفاءات2006محمد علي طاهرهذا ما یؤكده

والغرض منه هو الوقوف على حصیلة مكتسبات المتعلم بالتأكد من مدى تحكمه  الفعلي التعلمي

ویركز  .یة الكفاءة دائما بالتحقق من فعالیة معالجة الوضعیة المقترحةفي الموارد الضروریة لتنم

في الكفاءة على التقویم التكویني الذي یتماشى واكتسابها وعلى التقویم التجمیعي الذي ینصب 

   .1وظیفها في وضعیات جدیدةعلى الموارد وعلى قدرة المتعلم على ت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 2006، دار السعادة، لمقاربة بالكفاءاتالتقویم في امحمد علي طاهر، -1
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 الثالثة عرض وتحلیل الفرضیة 3 -1

اذا طلب منك االستاذ القیام بالتحكیم في مباراة بین زمالئك اثناء حصة التربیة  :السؤال الرابع عشر 

  كیف تكون؟.البدنیة 

  .معرفة كیفیة تصرف التلمیذ في حال ادارته لمباراة:الهدف من السؤال

  یبین كیفیة تصرف التلمیذ في حال ادارته لمباراة) : 15(قم الجدول ر 

  

  النسبة  التكرار  االجابة

  المئویة

  2كا

  المحسوبة

  2كا

  الجدولیة

  مستوى

  الداللة

  درجة 

  الحریة

  /دالة

  غیر دالة

  85.58  356  عادل
 

510.96 

  

  

5.99  

  

  

 

  

0.05  

  

 

  

 
 

01  

 
 

دال 

  احصائیا

  7.21  30  منحاز

  7.21  30  متردد

 100 416  المجموع

 
  

  یبین كیفیة تصرف التلمیذ في حال ادارته لمباراة ) :14(التمثیل البیاني رقم
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  :تحلیل النتائج

من التالمیذ یتصرفون بطریقة عادلة عند منحهم فرصة ادارة  %85.58من خالل نتائج الجدول نرى بأن نسبة 

 7.21الى أحد الفریقین في حال منحهم فرصة التحكیم و نسبة من التالمیذ ینحازون  %7.21منافسة و نسبة 

وحسب نتائج التحلیل بالمئة من التالمیذ یكونون مترددین خالل تحكیمهم لمنافسة في حصة التربیة البدنیة  

اكبر من كاف الجد ولیة التي   510.96 اإلحصائي الموضح في الجدول نالحظ أن كاف المحسوبة التي تساوي

مما یدل على وجود فروق ذات داللة   )20( ودرجة الحریة )  0.05( عند مستوى داللة )  5.99( تساوي 

  یتصرفون بطریقة عادلة عند منحهم فرصة ادارة منافسةج وذلك لصالح التالمیذ الذین ئإحصائیة في النتا

  

یذ فهذا یساهم في دفع وبمنح األستاذ فرصة التحكیم لتلم هنستنتج من خالل نتائج التحلیل اإلحصائي أن هومن

نتیجة شعوره بالمسؤولیة الملقات على عاتقه وضرورة تحكمه في المباراة  التلمیذ الى التصرف بطریقة عادلة 

بشكل كبیر من أجل الحفاظ على صورته الحسنة أمام األستاذ و التالمیذ و أیضا ال ننسى رغبته في كسب 

  . خالل المنافسة في حصة التربیة البدنیةرضى األستاذ من أجل منحه فرصة ثانیة للتحكیم 

  التملك، بمعنى جعل المتعلم یشعر بأنه صاحب النشاط التعلمي أو  :2006وهذا ما تؤكده مجلة المربي

 .1ما ینتج عنه، وذلك بحكم اختیاره للنشاط في شكله ومحتواه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

المركز الوطني للوثائق  ، البیداغوجیة الجدیدة، بیداغوجیة اإلدماج،ریة للتربیة، المجلة الجزائ05العدد  المربي،مجلة الجزائریة للتربیة، -1

  2006فبرایر  -، ینایرالتربویة
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في حال ماكنت مسؤوال عن العتاد الریاضي وصادف ذلك ضیاع بعض الكراة او  :السؤال الخامس عشر  

  فل تصرح بذلك لالستاذ مباشرة ؟.االقماع 

  ان كان التلمیذ سیصرح مباشر لالستاذ في حال ضیاع اي شي من العتاد  معرفة ما: الهدف من السؤال

  یبین ما ان كان التلمیذ سیصرح مباشر لالستاذ في حال ضیاع اي شي من العتاد) : 16(الجدول رقم 

  

  النسبة  التكرار  االجابة

  المئویة

  2كا

  المحسوبة

  2كا

  الجدولیة

  مستوى

  الداللة

  درجة 

  الحریة

  /دالة

  غیر دالة

  81  337  عمن
 

160 

  

  

3.84  

  

  

 

  

0.05  

  

 

  

 
 

01  

 
 

دال 

  احصائیا

  19  79  ال

  100  416  المجموع

  

  یبین ما ان كان التلمیذ سیصرح مباشر لالستاذ في حال ضیاع اي شي من العتاد ) :15(التمثیل البیاني رقم
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  :تحلیل النتائج

 % 19المیذ یبلغون عن  ضیاع العتاد الریاضي و نسبة من الت %81من خالل نتائج الجدول نرى بأن نسبة 

وحسب نتائج التحلیل اإلحصائي الموضح في الجدول نالحظ أن كاف من التالمیذ ال یبلغون عن ضیاع العتاد 

)  0.05( عند مستوى داللة )  3.84( اكبر من كاف الجد ولیة التي تساوي   160 المحسوبة التي تساوي

 ج وذلك لصالح التالمیذ الذینئمما یدل على وجود فروق ذات داللة إحصائیة في النتا  )01( ودرجة الحریة 

 .یبلغون األستاذ بضیاع العتاد الریاضي في حال ما كانو مسؤولین عنه 

    

غالبیة التالمیذ الذین یمنحون المسوؤلیة عن العتاد الریاضي نستنتج من خالل نتائج التحلیل اإلحصائي أن  هومن

في حال منحهم  دمون تصریح مباشر لألستاذ ولهذا داللة على مقدار األمانة التي یتمتع بها التالمیذفانهم یق

الثقة و الفرصة من قبل األستاذ وهذا ان دل على شیئ انما یدل على ضرورة العمل بهذا المبدأ اال وهو منح 

  .الفرصة حتى یمكن للتلمیذ أن یبرز مهارته وأن یوظفها في مكانها الصحیح

  إن القیم النفسیة المكتسبة من المشاركة " : علم النفس الریاضي:" 1992محمد حسن العلويهذا ما یؤكده

 .1في برنامج التربیة البدنیة والریاضیة، تنعكس أثرها من المیدان إلى المجتمع في شكل سلوكیات مقبولة

  ان من مبادى : 2003البدنیة والریاضیة وزارة التربیة الوطنیة، الوثیقة المرافقة لمناهج التربیةاضافة الى

  .2)المجال النفسي حركي(القدرة على التصرف  المقاربة بالكفاءات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  1992، 2، دار الفكر العربي، القاهرة، ط"علم النفس الریاضي:" محمد حسن العلوي-1

، السنة الثانیة من التعلیم المتوسط، الدیوان الوطني للتعلیم والتكوین یةالوثیقة المرافقة لمناهج التربیة البدنیة والریاضوزارة التربیة الوطنیة، -2

 84، ص2003عن بعد، دیسمبر 
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والتقدیر من قبل زمالئك عند ادارتك للمنافسة في حصة التربیة  هل تحظي باالحترام :السؤال السادس عشر

  البدنیة   ؟

  من قبل الزمالء خالل ادارته للمنافسة معرفة ما ان كان التلمیذ یحظي باالحترام:الهدف من السؤال

  یبین ما ان كان التلمیذ یحظي باالحترام من قبل الزمالء خالل ادارته للمنافسة) : 17(الجدول رقم 

  

  النسبة  التكرار  االجابة

  المئویة

  2كا

  المحسوبة

  2كا

  الجدولیة

  مستوى

  الداللة

  درجة 

  الحریة

  /دالة

  غیر دالة

  81  337  نعم
 

160 

  

  

3.83  

  

  

 

  

0.05  

  

 

  

 
 

02  

 
 

 دال

  احصائیا

  19  79  ال

 100 416  المجموع

  

  ان كان التلمیذ یحظي باالحترام من قبل الزمالء خالل ادارته للمنافسةیبین  ) :16(التمثیل البیاني رقم
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  :تحلیل النتائج

قبل الزمالء وذلك عند ادارتهم من التالمیذ یحظون باالحترام من  %81من خالل نتائج الجدول نرى بأن نسبة

من التالمیذ الیحظون باالحترام من قبل الزمالء وذلك عند  %19للمنافسة في حصة التربیة البدنیة و نسبة 

وحسب نتائج التحلیل اإلحصائي الموضح في الجدول نالحظ أن كاف ادارتهم للمنافسة في حصة التربیة البدنیة 

ودرجة )  0.05( عند مستوى داللة ) 3.83(كاف الجد ولیة التي تساوي  اكبر من  160 المحسوبة التي تساوي

یحظون ج وذلك لصالح التالمیذ الذین ئمما یدل على وجود فروق ذات داللة إحصائیة في النتا  )01( الحریة 

  باالحترام من قبل الزمالء وذلك عند ادارتهم للمنافسة في حصة التربیة البدنیة

    

التالمیذ یحظون باالحترام من قبل الزمالء في حصة التربیة  ل نتائج التحلیل اإلحصائي أننستنتج من خال هومن

وهذا دلیل على الفكر الناضج ومدى وعیهم اضافة الى جدیتهم خالل حصة التربیة البدنیة بحیث ان كل البدنیة 

  .ربة بالكفاءات تلمیذ یحترم وجهة نظر االخر حتى ولو كان مخالف له وهذا مایمیز التدریس بالمقا

 على المدرس أن یتیح للمتعلم االنهماك الفعال، وذلك بتوفیر الوقت  :  2006وهذا ما تؤكده مجلة المربي

الكافي للمتعلم لتأمین انخراطه في عمل یفضله ویرغب فیه، ویشعر بأنه یستجیب لحاجاته، أي وضعیة 

  .1یمارس فیها تعلمه بكیفیة نشیطة، وموظفا طاقاته المختلفة

 تشجیع عمل الفرد مع  :الذي یأكد بأن المقاربة بالكفاءات تهدف الى  2004وأیضا مصطفى بن حبیلس

  .2الجماعة، من ثمة إعداده للحیاة المهنیة وٕادماجه في المجتمع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

جیة اإلدماج، المركز الوطني للوثائق ، المجلة الجزائریة للتربیة، البیداغوجیة الجدیدة، بیداغو 05، العدد المربيمجلة الجزائریة للتربیة، _1

  2006فبرایر  -التربویة، ینایر

  2004، 38، العدد المقاربة بالمشكالت في ضوء العالقة بالمعرفةمصطفى بن حبیلس، -2
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  ؟من خالل اعطائك الفرصة لقیادة فوج في حصة التربیة البدنیة كیف تكون :السؤال السابع عشر 

  تصرف التلمیذ خالل قیادته للفوجمعرفة كیف ی: الهدف من السؤال

  یبین كیف یتصرف التلمیذ خالل قیادته للفوج) : 18(الجدول رقم 

  النسبة  التكرار  االجابة

  المئویة

  2كا

  المحسوبة

  2كا

  الجدولیة

  مستوى

  الداللة

  درجة 

  الحریة

  /دالة

  غیر دالة

  87.98  366  متعاون
 

240 

  

  

3.84  

  

  

 

  

0.05  

  

 

  

 
 

01  

 
 

دال 

  احصائیا

  12.02  80  طمتسل

  100  416  المجموع

  

 یبین كیف یتصرف التلمیذ خالل قیادته للفوج ) :17(التمثیل البیاني رقم
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  :تحلیل النتائج

و نسبة  من التالمیذ یتمیزون بروح التعاون خالل قیادتهم للفوج %87.98من خالل نتائج الجدول نرى بأن نسبة 

وحسب نتائج التحلیل اإلحصائي الموضح في ن متسلطین خالل قیادتهم للفوج  من التالمیذ یكونو  12.02%

عند )  3.84( اكبر من كاف الجد ولیة التي تساوي  240 الجدول نالحظ أن كاف المحسوبة التي تساوي

ج وذلك ئمما یدل على وجود فروق ذات داللة إحصائیة في النتا  )01( ودرجة الحریة )  0.05( مستوى داللة 

  یتمیزون بروح التعاون خالل قیادتهم للفوجصالح التالمیذ الذین ل

    

التلمیذ یتمیز بروح التعاون خالل قیادته للفوج في حصة نستنتج من خالل نتائج التحلیل اإلحصائي أن  هومن

ئه و الریاضیة وذلك مایساعده على ان یكون متحكما أكثر في الحصة و محبوبا بین جمیع زمال التربیة البدنیة

وهذا ما ینقلنا الى الجانب االخر اال وهو تحقیق الذات فمن خالل تعامله باحترافیة مع األمر فان هذا یساهم في 

رفع ثقته بنفسه اضافة الى زیادة  روح المسوؤلیة وهذا ما سیظهر فیما بعد خالل الحیاة الواقعیة وتعامالته مع 

  .باقي األفراد

  التملك، بمعنى جعل المتعلم یشعر بأنه صاحب النشاط التعلمي أو  :2006وهذا ما تؤكده مجلة المربي

 .1 ما ینتج عنه، وذلك بحكم اختیاره للنشاط في شكله ومحتواه

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

وثائق ، المجلة الجزائریة للتربیة، البیداغوجیة الجدیدة، بیداغوجیة اإلدماج، المركز الوطني لل05، العدد المربي مجلة الجزائریة للتربیة،-1

  2006فبرایر  -التربویة، ینایر
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ماهو رد فعلك في حال ما كنت قائد الحد الفرقین وصادف انك فشلت في تحقیق  :السؤال الثامن عشر 

  ؟االنتصار في المنافسة الریاضة خالل الحصة

  معرفة اذا ماكان التالمیذ  یملكون الثقة بالنفس :الهدف من السؤال

  اكان التالمیذ  یملكون الثقة بالنفساذا میبین ) : 19(الجدول رقم 

  

  النسبة  التكرار  االجابة

  المئویة

  2كا

  المحسوبة

  2كا

  الجدولیة

  مستوى

  الداللة

  درجة 

  الحریة

  /دالة

  غیر دالة

تتقبل 

الهزیمة 

وتعتزم على 

  االنتصار

396  95.19  
 

339.85 

  

  

3.84  

  

  

 

  

0.05  

  

 

  

 
 

01  

 
 

دال 

  احصائیا

تبتعد عن 

المنصب 

  القیادي

20  4.81  

  100  416  المجموع

 
  

  اذا ماكان التالمیذ  یملكون الثقة بالنفسیبین  ) :18(التمثیل البیاني رقم

  

  

  



 عرض وتحلیل النتائج و مناقشتها                                              الفصل الخامس

 

114 

  :تحلیل النتائج

من التالمیذ یمتلكون الثقة في حال الهزیمة خالل منافسة في %95.19من خالل نتائج الجدول نرى بأن نسبة 

یملكون الثقة والقدرة على العودة في حال الهزیمة خالل منافسة في ال  % 4.81حصة التربة البدنیة و نسبة 

وحسب نتائج التحلیل اإلحصائي الموضح في الجدول نالحظ أن كاف المحسوبة التي حصة التربیة البدنیة 

 ودرجة الحریة )  0.05( عند مستوى داللة )  3.84( اكبر من كاف الجد ولیة التي تساوي   339.85 تساوي

یمتلكون الثقة في ج وذلك لصالح التالمیذ الذین ئما یدل على وجود فروق ذات داللة إحصائیة في النتام  )01(

 حال الهزیمة خالل منافسة في حصة التربة البدنیة

    

للتالمیذ القدرة على تحمل المسؤولیة وتفادي الیأس  نستنتج من خالل نتائج التحلیل اإلحصائي أن هومن

نهوض من جدید وامتالك القدرة على تحفیز الزمالء والوصول بهم اال احسن النتائج وكل بل ال.واالستسالم له 

هذا راجع اال الثقة في النفس التي یمتلكها التالمیذ ونرجع اال ما قلناه سابق أنه وبمنح التالمیذ الفرص فاننهم ال 

  .محالة سیبرعون في مجاالتهم 

 اكتساب نتائج المتعلمین وتطویر  قاربة بالكفاءات الىتهدف الم: 2004وهذا مایؤكد مصطفي بن حبیلس

  .خبراتهم ومهاراتهم بفعل الممارسة

تغییر عالقة المتعلمین بالمعرفة بعد تحویل موقفهم السلبي منها إلى موقف إیجابي یحفز طلب المعرفة 

  .1المجتمعتشجیع عمل الفرد مع الجماعة، من ثمة إعداده للحیاة المهنیة وٕادماجه في و .واكتسابها

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  2004، 38، العدد المقاربة بالمشكالت في ضوء العالقة بالمعرفةمصطفى بن حبیلس، -1
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  هل العمل باالفواج یساعدك على التعاون؟ :السؤال التاسع عشر

  معرفة ما اذ كان العمل ضمن أفواج یدفع التالمیذ الى التعاون فیما بینهم : الهدف من السؤال

  یبین ما اذ كان العمل ضمن أفواج یدفع التالمیذ الى التعاون فیما بینهم) : 20(الجدول رقم 

  النسبة  التكرار  االجابة

  المئویة

  2كا

  المحسوبة

  2كا

  الجدولیة

  مستوى

  الداللة

  درجة 

  الحریة

  /دالة

  غیر دالة

  83.42  347  نعم
 

185.78 

  

  

3.84  

  

  

 

  

0.05  

  

 

  

 
 

01  

 
 

دال 

  احصائیا

  16.58  69  ال

  100  416  لمجموعا

 
  

  یبین ما اذ كان العمل ضمن أفواج یدفع التالمیذ الى التعاون فیما بینهم ) :19(التمثیل البیاني رقم
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  :تحلیل النتائج

من التالمیذ یرون بأن العمل باالفواج یساعدهم على التعاون  %83.42من خالل نتائج الجدول نرى بأن نسبة 

وحسب نتائج التحلیل التالمیذ ال یرون بأن العمل باالفواج یساعدهم على التعاون من  % 16.58و نسبة 

اكبر من كاف الجد ولیة التي   185.78 اإلحصائي الموضح في الجدول نالحظ أن كاف المحسوبة التي تساوي

اللة مما یدل على وجود فروق ذات د  )01( ودرجة الحریة )  0.05( عند مستوى داللة )  3.84( تساوي 

 .یرون بأن العمل باالفواج یساعدهم على التعاونج وذلك لصالح التالمیذ الذین ئإحصائیة في النتا

    

أن التالمیذ یفضلون العمل ضمن االفواج من اجل االستمتاع نستنتج من خالل نتائج التحلیل اإلحصائي  هومن

وهذا بفعل الجو التفاعلي  .المنفرد  لعملوالتعاون والترفیه ومساعدة بعضهم البعض في انجاح الحصة وتفادي ا

لعمل ضمن الذي یخلقه العمل ضمن األفواج وهذا األخیر یعتبر من أهم خصائص التدریس بالمقاربة بالكفاءات ل

  .في زیادة التعاون بین التالمیذكبیر أفواج دور 

  اعتماد أسلوب  : 2004مصطفى بن حبیلس، المقاربة بالمشكالت في ضوء العالقة بالمعرفةهذا ما یؤكده

دافعیة تضمن ) المنجز بالضرورة بصفة فردیة(العمل بأفواج صغیرة، بحیث یجد المتعلم في عمل الفوج 

اندماجه في المهام المركبة، ویحسن فرص مشاركته في البحث واالستقصاء والحوار لتنمیة تفكیره 

  .1ومهاراته االجتماعیة

  

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

  2004، 38، العدد قاربة بالمشكالت في ضوء العالقة بالمعرفةالممصطفى بن حبیلس، -1
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 عرض وتحلیل الفرضیة الرابعة 4 -1

  ها تكون مرتاحا في حال ما وكل الیك االستاذ مهمة معینة؟ :السؤال العشرون

  في حال ما وكل الیهم االستاذ مهمة معینةمعرفة ما اذا كان التالمیذ مرتاحین :الهدف من السؤال

  یبین مدى ارتیاح التالمیذ في حال وكل االستاذ الیهم مهمة) :21(رقم الجدول 

  

  النسبة  التكرار  االجابة

  المئویة

  2كا

  المحسوبة

  2كا

  الجدولیة

  مستوى

  الداللة

  درجة 

  الحریة

  /دالة

  غیر دالة

  66.35  267  نعم
 

33.47 

  

  

3.84  

  

  

 

  

0.05  

  

 

  

 
 

01  

 
 

دال 

  احصائیا

  33.65  149  ال

  100  416  المجموع

 
  

  یبین مدى ارتیاح التالمیذ في حال وكل االستاذ الیهم مهمة ) :20(التمثیل البیاني رقم
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  :تحلیل النتائج

من التالمیذ یرتاحون اذا ما وكلت لهم مهمة و نسبة  %66.35من خالل نتائج الجدول نرى بأن نسبة 

وحسب نتائج التحلیل اإلحصائي الموضح في الجدول من التالمیذال یرتاحون اذا ما وكلت لهم مهمة  33.65%

عند مستوى داللة )  3.84( اكبر من كاف الجد ولیة التي تساوي 33.47نالحظ أن كاف المحسوبة التي تساوي

ج وذلك لصالح ئمما یدل على وجود فروق ذات داللة إحصائیة في النتا  )01( ودرجة الحریة )  0.05( 

 .تیاح في حال ماوكل الیهم األستاذ مهمة معینة یشعرون بار  التالمیذ الذین

    

التالمیذ یرتاحون عند ما یوكل األستاذ لهم مهمة ألي ان نستنتج من خالل نتائج التحلیل اإلحصائي أن  هومن

لكون التلمیذ محب للمسؤلیة من اجل اثبات النفس وان عدم  منح المسؤولیة للتالمیذ تساهم في رفع الثقة بأنفسهم

من العوائق التي تواجهه یساهم في تحقیق الرضى وشعوره بالراحة هو دلیل على حبه للمسؤولیة و هروبه 

مایترتب عنها في حال تحملها بشكل جید وان تحقیق ماطلب منه لهو اكبر دافع له من اجل االستمرار في 

  .العطاء و ابراز كل مواهبه خالل الحصة 

  تعلمهم أدوار الكبار من هدف من المقاربة بالكفاءات وال: 2004وهذا ما یؤكده مصطفى بن حبیلس

  .1 تحولهم إلى متعلمین مستقلین استقالال ذاتیاو .خالل مواجهة المواقف الحقیقیة والمحاكاة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2004، 38، العدد المقاربة بالمشكالت في ضوء العالقة بالمعرفةمصطفى بن حبیلس، -1
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حك فرصة االختیار بین الریاضات المممارسة في حصة التربیة البدنیة في حال من السؤال الواحد والعشرون

  ایهما تختار؟

  معرفة أي من الریاضات یمیل الیها أكثر التالمیذ :الهدف من السؤال

  أي من الریاضات یمیل الیها أكثر التالمیذیبین ) :22(الجدول رقم 

  النسبة  التكرار  االجابة

  المئویة

  2كا

  المحسوبة

  2كا

  ةالجدولی

  مستوى

  الداللة

  درجة 

  الحریة

  /دالة

  غیر دالة

  78.60  327  الجماعیة
 

136.16 

  

  

3.84  

  

  

 

  

0.05  

  

 

  

 
 

01  

 
 

 دال

  احصائیا

  21.40  89  الفردیة

  100  416  المجموع

 
  

  أي من الریاضات یمیل الیها أكثر التالمیذیبین  ) :21(التمثیل البیاني رقم
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  :تحلیل النتائج

من % 21.40من التالمیذ یفضلون النشاط الجماعي و نسبة  %78.60خالل نتائج الجدول نرى بأن نسبة من 

وحسب نتائج التحلیل اإلحصائي الموضح في الجدول نالحظ أن كاف التالمیذ یفضلون النشاط الفردي 

)  0.05( لة عند مستوى دال)  3.84( اكبر من كاف الجد ولیة التي تساوي 136.16المحسوبة التي تساوي

ج وذلك لصالح التالمیذ الذین ئمما یدل على وجود فروق ذات داللة إحصائیة في النتا  )01( ودرجة الحریة 

 .یفضلون النشاط الجماعي

    

التالمیذ یمیلون للنشاط الجماعي وهذا دلیل على وجود الثقة نستنتج من خالل نتائج التحلیل اإلحصائي أن  هومن

و ال ننسى ایضا قدرتهم على االندماج ضمن المجموعة واظهار كل یملكون  الذات للتالمیذو الرغبة في تحقیق 

من مواهب ومهارات خالل عملهم الجماعي وهي نقطة ایجابیة بالنسبة للتالمیذ وذلك من اجل وصولهم اال هذه 

واقع والمشكالت الحیاتیه وهذا یجعله مستعدا لمواجهة الالنقطة من االندماج دون الشعور بالخجل او عدم الراحة 

 الن هدف الحصة التربیة البدنیة لیس فقط أداء الحركات بل تحضیر التلمیذ من كل الجوانب

  العمل التفاعلي، إذ من خصائص المقاربة بالكفاءات : 2004ویقول مصطفى بن حبیلس في هذا الشأن

لیدیة التي تستهلك فیها معظم یمارس التعلم بالمشكالت في جو تفاعلي هادف، یختلف عن األجواء التق

وبهذا فهي ,األوقات في اإلصغاء والصمت، والمواقف السلبیة التي تحول دون التعلم الفاعل المجدي

 .1 تشجیع عمل الفرد مع الجماعة، من ثمة إعداده للحیاة المهنیة وٕادماجه في المجتمعتهدف الى 

 عر بأنه صاحب النشاط التعلمي أو ما ینتج التملك، بمعنى جعل المتعلم یش :2006 وكذا مجلة المربي

 .2 عنه، وذلك بحكم اختیاره للنشاط في شكله ومحتواه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 2004، 38، العدد بالمشكالت في ضوء العالقة بالمعرفة المقاربةمصطفى بن حبیلس، -1

المركز الوطني للوثائق  الجدیدة، بیداغوجیة اإلدماج، ، البیداغوجیة، المجلة الجزائریة للتربیة05، العدد المربيمجلة الجزائریة للتربیة، 

  2006فبرایر  -، ینایرالتربویة
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 ؟ عملك ضمن االفواج خاللهل تشعربالراحة النفسیة  :السؤال الثاني والعشرون

  معرفة مدى رغبة التالمیذ في العمل ضمن االفواج:الهدف من السؤال

  ؟ مل ضمن االفواجعیبین مدى رغبة التالمیذ في ) :23(الجدول رقم 

  النسبة  التكرار  االجابة

  المئویة

  2كا

  المحسوبة

  2كا

  الجدولیة

  مستوى

  الداللة

  درجة 

  الحریة

  /دالة

  غیر دالة

  87.98  366  نعم
 

240.04 

  

  

3.84  

  

  

 

  

0.05  

  

 

  

 
 

01  

 
 

دال 

  احصائیا

  12.02  50  ال

  100  416  المجموع

 
  

  عمل ضمن االفواجرغبة التالمیذ في في یبین مدى  ) :22(التمثیل البیاني رقم
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  :تحلیل النتائج

من % 12.02من التالمیذ یفضلون العمل في االفواج و نسبة  %87.98من خالل نتائج الجدول نرى بأن نسبة 

وحسب نتائج التحلیل اإلحصائي الموضح في التالمیذ الیفضلون العمل في افواج في حصة التربیة البدنیة  

عند )  3.84( اكبر من كاف الجد ولیة التي تساوي 240.04نالحظ أن كاف المحسوبة التي تساويالجدول 

ج وذلك ئمما یدل على وجود فروق ذات داللة إحصائیة في النتا  )01( ودرجة الحریة )  0.05( مستوى داللة 

 .الذین یفضلون العمل في افواج في حصة التربیة البدنیة لصالح التالمیذ 

    

التالمیذ یشعرون بالراحة النفسیة خالل عملهم ضمن أفواج نستنتج من خالل نتائج التحلیل اإلحصائي أن  هومن

وهذا مایدل على أنهم  یفضلون العمل ضمن نظرا للجو التفاعلي والحماسي الذي یخلقه العمل ضمن أفواج 

قیق الذات للتالمیذ و ال ننسى ایضا وهذا دلیل على وجود الثقة و الرغبة في تحافواج في حصة التربیة البدنیة 

قدرتهم على االندماج ضمن المجموعة واظهار كل یملكون من مواهب ومهارات خالل عملهم الجماعي وهي 

نقطة ایجابیة بالنسبة للتالمیذ وذلك من اجل وصولهم اال هذه النقطة من االندماج دون الشعور بالخجل او عدم 

ة الواقع والمشكالت الحیاتیه الن هدف الحصة التربیة البدنیة لیس فقط أداء الراحة وهذا یجعله مستعدا لمواجه

  .الحركات بل تحضیر التلمیذ من كل الجوانب

  العمل التفاعلي، إذ یمارس من خصائص المقاربة بالكفاءات : في هذا الشأن  2004مصطفى بن حبیلس

لیدیة التي تستهلك فیها معظم األوقات التعلم بالمشكالت في جو تفاعلي هادف، یختلف عن األجواء التق

وبهذا فهي تهدف الى ,في اإلصغاء والصمت، والمواقف السلبیة التي تحول دون التعلم الفاعل المجدي

  .1 تشجیع عمل الفرد مع الجماعة، من ثمة إعداده للحیاة المهنیة وٕادماجه في المجتمع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2004، 38، العدد ء العالقة بالمعرفةالمقاربة بالمشكالت في ضو مصطفى بن حبیلس، -1
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  هل تنزعج اذا لم یترك لك المجال الختیار زمالئك في الفریق؟السؤال الثالث والعشرون 

  .معرفة اذاما كان التالمیذ ینزعجون اذا لم تتح لهم المجال الختیارالزمالء:الهدف من السؤال

  .م تتح لهم المجال الختیارالزمالءیبین اذاما كان التالمیذ ینزعجون اذا ل) :24(الجدول رقم 

  النسبة  التكرار  االجابة

  المئویة

  2كا

  المحسوبة

  2كا

  الجدولیة

  مستوى

  الداللة

  درجة 

  الحریة

  /دالة

  غیر دالة

  59.13  248  نعم
 

15.13 

  

  

3.84  

  

  

 

  

0.05  

  

 

  

 
 

01  

 
 

  دالة
  40.87  168  ال

  100  416  المجموع

 
  

 یبین اذاما كان التالمیذ ینزعجون اذا لم تتح لهم المجال الختیارالزمالء ) :23(التمثیل البیاني رقم
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  :تحلیل النتائج

من التالمیذ ینزعجون اذا لم یترك لهم المجال الختیار زمالئهم  %59.13من خالل نتائج الجدول نرى بأن نسبة 

وحسب نتائج التحلیل ختیار زمالئهم من التالمیذ ال ینزعجون اذا لم یترك لهم المجال ال % 40.87و نسبة 

اكبر من كاف الجد ولیة التي 15.13اإلحصائي الموضح في الجدول نالحظ أن كاف المحسوبة التي تساوي

مما یدل على وجود فروق ذات داللة   )01( ودرجة الحریة )  0.05( عند مستوى داللة )  3.84( تساوي 

  زعجون اذا لم یترك لهم المجال الختیار زمالئهمینج وذلك لصالح التالمیذ ئإحصائیة في النتا

    

وهذا أن التالمیذ یفضلون أن یترك لهم المجال الختیار الزمالء نستنتج من خالل نتائج التحلیل اإلحصائي  هومن

یعود الى ان التلمیذ یرغب دائما في ان یكون هو محور العملیة التربویة و ان منح األستاذ فرصة التملك 

والتي تعني بأنه على األستاذ منح الوقت والوسائل الكافیة للتلمیذ خالل الحصة حتى یشعر بأنه محل واالنغماس 

اهتمام ولیس مجرد تابع یستمع ویطیع وهذا ما تفرضه طریقة التدریس بالمقاربة بالكفاءات والتي تعتمد أساسا 

  .على التلمیذ ولیس على األستاذ 

 و  .التعلمیة/ اعتبار المتعلم محور العملیة التعلیمیةخالل  من :2006وهذا ما تؤكده مجلة المربي

جعل المتعلم یوظف مجموع اإلمكانات  و  االهتمام بتنمیة األنشطة الفكریة والتحكم في توظیف المعارف

ولكي یتم انجاز النشاط بالشكل المأمول والعمل على  ).معارف، قدرات، معارف، سلوكیة(المتنوعة 

االنهماك الفعال، وذلك بتوفیر الوقت الكافي للمتعلم   :لى المدرس أن یتیح للمتعلمتحقیق الهدف منه، ع

لتأمین انخراطه في عمل یفضله ویرغب فیه، ویشعر بأنه یستجیب لحاجاته، أي وضعیة یمارس فیها 

  .1 تعلمه بكیفیة نشیطة، وموظفا طاقاته المختلفة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
المركز الوطني للوثائق  ، البیداغوجیة الجدیدة، بیداغوجیة اإلدماج،، المجلة الجزائریة للتربیة05العدد  المربي،مجلة الجزائریة للتربیة، -1

 2006فبرایر  -، ینایرالتربویة
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  هل یحبطك االمر اذا انتقدك االستاذ بطریقة بناءة حالل الحصة التربیة البدنیة ؟ :السؤال الرابع وعشرون

  ان لالنتقاد الموجه من قبل األستاذ دور في احباط التالمیذ معرفة اذا ما ك:الهدف من السؤال

  اذا ما كان لالنتقاد الموجه من قبل األستاذ دور في احباط التالمیذیبین ) :25(الجدول رقم 

  النسبة  التكرار  االجابة

  المئویة

  2كا

  المحسوبة

  2كا

  الجدولیة

  مستوى

  الداللة

  درجة 

  الحریة

  /دالة

  غیر دالة

  31  129  نعم 
 

60 

  

  

3.84  

  

  

 

  

0.05  

  

 

  

 
 

01  

 
 

دال 

  احصائیا

  69  287  ال

  100  416  المجموع

 
  

  اذا ما كان لالنتقاد الموجه من قبل األستاذ دور في احباط التالمیذ یبین ) :24(التمثیل البیاني رقم
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  :تحلیل النتائج

 %69م االحباط اذا ما انتقدهم األستاذ و نسبة من التالمیذ یصیبه %31من خالل نتائج الجدول نرى بأن نسبة

وحسب نتائج التحلیل اإلحصائي من التالمیذ الذین ال یصبهم االحباط اذا ما تم انتقادهم من قبل األستاذ 

)  3.84( كاف الجد ولیة التي تساوي  أكبر من 60يالموضح في الجدول نالحظ أن كاف المحسوبة التي تساو 

ج ئمما یدل على وجود فروق ذات داللة إحصائیة في النتا  )01( ودرجة الحریة )  0.05( عند مستوى داللة 

  .الذین ال یصبهم االحباط اذا ما تم انتقادهم من قبل األستاذوذلك لصالح التالمیذ 

    

كون التالمیذ ال یتأثرون بالنقد الموجه لهم من قبل االستاذ لنستنتج من خالل نتائج التحلیل اإلحصائي أن  هومن

ولكن ال ننسى طریقة االستاذ في تقدیم التوجیه واالرشاد فلیس على  األستاذ هو الموجه و المرشد في حال الخطأ

االستاذ أن یكون مأنبا أو منتقدا بطریقة سلبیة تضعف ثقة التلمیذ في نفسه و أن ال یكون االنتقاد أمام جمیع 

یة فكل هذا لن یجعل التلمیذ متقبال ألراء األستاذ وبهذا الزمالء أو یكون بطریقة تشعر التلمیذ بأنه محل سخر 

  .على كل أستاذ أن ینبه لهذه النقطة حتى یكون الحوار بناءا

 اكتساب نتائج المتعلمین وتطویر  تهدف المقاربة بالكفاءات الى:2004وهذا مایؤكد مصطفي بن حبیلس

  .خبراتهم ومهاراتهم بفعل الممارسة

لمعرفة بعد تحویل موقفهم السلبي منها إلى موقف إیجابي یحفز طلب المعرفة تغییر عالقة المتعلمین با

  .1 تشجیع عمل الفرد مع الجماعة، من ثمة إعداده للحیاة المهنیة وٕادماجه في المجتمعو .واكتسابها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2004، 38، العدد المقاربة بالمشكالت في ضوء العالقة بالمعرفةمصطفى بن حبیلس، -1
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  هل تساهم حریة الحركة الممنوحة من قبل االستاذ في شعورك بالراحة؟  :لخامس والعشرونالسؤال ا

  .نت حریة الحركة تساهم في الشعور بالراحةمعرفة اذا ماكا :الهدف من السؤال

  .نت حریة الحركة تساهم في الشعور بالراحةاذا ماكایبین ) :26(الجدول رقم 

  النسبة  التكرار  االجابة

  المئویة

  2كا

  المحسوبة

  2كا

  الجدولیة

  مستوى

  الداللة

  درجة 

  الحریة

  /دالة

  غیر دالة

  90.38  376  نعم
 

271.38  

  

3.84  

  

  

 

  

0.05  

  

 

  

 
 

01  

 
 

دال 

  احصائیا

  09.62  40  ال

  100  416  المجموع

 
  

 نت حریة الحركة تساهم في الشعور بالراحةاذا ماكایبین :) 25(التمثیل البیاني رقم
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  :لیل النتائجتح

اذا ما منحوا حریة أكبر في یشعورون بالراحة من التالمیذ  %90.38من خالل نتائج الجدول نرى بأن نسبة 

وحسب نتائج التحلیل  .في حال منحهم حریة أكبر للحركةال یشعورون بالراحة  الذین%09.38الحركةو نسبة

كاف الجد ولیة التي  أكبر من271.38  اوياإلحصائي الموضح في الجدول نالحظ أن كاف المحسوبة التي تس

مما یدل على وجود فروق ذات داللة   )01( ودرجة الحریة )  0.05( عند مستوى داللة )  3.84( تساوي 

  .الذین یرون بأن الحركة المسموحة تجعلهم یشعرون بالراحةج وذلك لصالح التالمیذ ئإحصائیة في النتا

    

حریة الحركة الممنوحة تجعل التالمیذ یشعرون بالراحة لیل اإلحصائي أن نستنتج من خالل نتائج التح هومن

واالستقرار و نظرا للضغوطات التي یشعر بها التلمیذ خالل باقي المواد األكادیمیة وكل المجهود الفكري المبذول 

ة مع وجود حریة فان هذا یدفه التلمیذ الى حصة التربیة البدنیة التي وجب ان تكون محل تفریغ للطاقات السلبی

وهذا مایجب ان یأخذ بعین االعتبار خالل ادارة األستاذ للحصة ولكن یبقى لصرامة .الحركة خالل الممارسة 

  واالنضباط دور مهم خالل حصة التربیة البدنیة

  االنهماك الفعال، وذلك بتوفیر الوقت الكافي للمتعلم لتأمین انخراطه  :2006هذا ما تؤكده مجلة المربي

، أي ویبعث في نفسه الراحة والطمأنینة ل یفضله ویرغب فیه، ویشعر بأنه یستجیب لحاجاتهفي عم

 .1 وضعیة یمارس فیها تعلمه بكیفیة نشیطة، وموظفا طاقاته المختلفة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
وجیة اإلدماج، المركز الوطني للوثائق ، المجلة الجزائریة للتربیة، البیداغوجیة الجدیدة، بیداغ05، العدد المربي مجلة الجزائریة للتربیة،-1

 2006فبرایر  -التربویة، ینایر
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  :لألساتذةعرض و مناقشة نتائج االستبیان الموجه  -2

 عرض وتحلیل الفرضیة األولى 1 -2

  ؟ هل التدریس بالمقاربة بالكفاءات هو األنسب لتحقیق اهداف التربیة البدنیة :السؤال األول 

ان كان التدریس بالمقاربة بالكفاءات هو األفضل في تحقیق أهداف التربیة  تبیان ما:الهدف من السؤال

  البدنیة

  یبین ما ان كان التدریس بالمقاربة بالكفاءات هو األفضل في تحقیق أهداف التربیة) : 27(الجدول رقم 

  

  النسبة  التكرار  االجابة

  المئویة

  2كا

  المحسوبة

  2كا

  الجدولیة

  مستوى

  الداللة

  درجة 

  الحریة

  /دالة

  غیر دالة

  100  8  نعم
 

8 

  

  

3.84  

  

  

 

  

0.05  

  

 

  

 
 

01  

 
 

دال 

  احصائیا

  0  0  ال

  100  8  المجموع

 
  

یبین ما ان كان التدریس بالمقاربة بالكفاءات هو األفضل في تحقیق أهداف  ) :26(التمثیل البیاني رقم

  التربیة البدنیة
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  :تحلیل النتائج

من األساتذة ترى بأن التدریس بالمقاربة بالكفاءات هو الألفضل  %100ى بأن نسبة من خالل نتائج الجدول نر 

كما لم تسجل اي نسبة كانت ضد انو المقاربة بالكفاءات هي األفضل في .في تحقیق أهداف التربیة البدنیة 

ف المحسوبة وحسب نتائج التحلیل اإلحصائي الموضح في الجدول نالحظ أن كاتحقیق أهداف التربیة البدنیة  

 ودرجة الحریة )  0.05( عند مستوى داللة )  3.84( اكبر من كاف الجد ولیة التي تساوي   8 التي تساوي

األساتذة الذي یرون بأن المقاربة ج وذلك لصالح ئمما یدل على وجود فروق ذات داللة إحصائیة في النتا  )01(

 .بالكفاءات هي األنسب لتحقیق أهداف التربیة البدنیة

    

أن التدریس بالمقاربة یالكفاءات هو األنسب لتحقیق أهداف نستنتج من خالل نتائج التحلیل اإلحصائي  هومن

تستهدف تنمیة قدرات المتعلم العقلیة  -من خالل مختلف المواد الدراسیة - من هنا ، فالمناهجالتربیة البدنیة 

راسیة مكتمل الشخصیة، قادرا على الفعل والتفاعل والوجدانیة والمهاریة لیصبح مع األیام وبمرور المراحل الد

االیجابیین في محیطه الصغیر والكبیر، وعموما في حیاته الحاضرة والمستقبلیة، ولكي تكون المناهج في خدمة 

هذا التوجه، كان من الضروري التركیز على الكیف المنهجي بدال من الكم المعرفي من خالل نظام الوحدات 

  م من التركیز على مضامین بعینها تتوفر فیها شروط التماسك والتكامل تمكن المتعلم من كیفیة الذي یمكن المتعل

االعتماد على نفسه، وتفجیر طاقاته، وٕاحداث تغیرات ضروریة في ذاته للتكیف مع حاجات طارئة، إنه مسعى 

عاصر سواء في عالم الشغل یمكن المتعلم من اكتساب كفاءات ذات طبیعة مهاریة وسلوكیة تتكیف مع الواقع الم

  .1أو المواطنة أو الحیاة الیومیة

 تم اعتماد المقاربة بالكفاءات كاختبار :2006مجلة الجزائریة للتربیة، المربي  وهذا ما تؤكده

بیداغوجي یرمي إلى االرتقاء بالمتعلم، من منطق أن هذه المقاربة تستند إلى نظام متكامل 

لمهارات المنظمة واألداءات، التي تتیح للمتعلم ضمن وضعیة ومندمج مع المعارف، الخبرات، وا

  .انجاز المهمة التي تتطلبها تلك الوضعیة بشكل مالئم تعلمیه/ تعلیمیة

ومن ثم، تغدو هذه المقاربة بیداغوجیا وظیفة تعمل على التحكم في مجریات الحیاة بكل ما تحمله من تشابك في 

، وبالتالي، فهي اختیار منهجي یمكن المتعلم من النجاح في الحیاة، من یةاالجتماعالعالقات وتعقید في الظواهر 

  .1 خالل تثمین المعارف المدرسیة وجعلها صالحة لالستعمال في مختلف مواقف الحیاة

  

  

  

  

 ، المركز الوطني للوثائق ، المجلة الجزائریة للتربیة، البیداغوجیة الجدیدة، بیداغوجیة اإلدماج05، العدد المربيمجلة الجزائریة للتربیة، -1

 2006فبرایر  -التربویة، ینایر
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  ؟ هل ألستاذ التربیة البدنیة و الریاضیة دور في عملیة التعلم الحركي :السؤال الثاني  

  معرفة ما ان كان ألستاذ دور في عملیة التعلم الحركي من وجهة نظر األستاذ:الهدف من السؤال

  ألستاذ دور في عملیة التعلم الحركي یبین ما ان كان) : 28(الجدول رقم 

  النسبة  التكرار  االجابة

  المئویة

  2كا

  المحسوبة

  2كا

  الجدولیة

  مستوى

  الداللة

  درجة 

  الحریة

  /دالة

  غیر دالة

  87.5  7  نعم
 

4.5 

  

  

3.84  

  

  

 

  

0.05  

  

 

  

 
 

01  

 
 

دال 

  احصائیا

  12.5  1  ال

  100  8  المجموع

 
  

بین ما ان كان ألستاذ دور في عملیة التعلم الحركي ی ) :27(التمثیل البیاني رقم
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  :تحلیل النتائج

من األساتذة یرون بأن لألستاذ دور في عملیة التعلم الحركي  %87.5من خالل نتائج الجدول نرى بأن نسبة 

إلحصائي وحسب نتائج التحلیل اال ترى بأن لألستاذ دور في عملیة التعلم الحركي  % 12.5لتالمیذ و نسبة 

)  3.84( كاف الجد ولیة التي تساوي أكبرمن  4.5 الموضح في الجدول نالحظ أن كاف المحسوبة التي تساوي

ج ئمما یدل على وجود فروق ذات داللة إحصائیة في النتا  )01( ودرجة الحریة )  0.05( عند مستوى داللة 

  .الحركي  األساتذة الذین یرون بأن لألستاذ دور في عملیة التعلم وذلك 

    

ألستاذ التربیة البدنیة دور في عملیة التعلم بحیث یقوم بشرح نستنتج من خالل نتائج التحلیل اإلحصائي أن  هومن

للتلمیذ كیف تكون الطریقة االفضل الداء الحركة وتجنب االداء السیئ التي تنتج عنه عواقب جد سیئة على 

ه وتوجیهاته المهمة والتي لها اهمیة كبیرة في اتقان الحركة من الحالة الصحیة للتلمیذ وأیضا ال ننسى ارشادات

  .قبل التلمیذ

 إن المدرس أحد محاور  :2008محمد الشحات في كتابه تدریس التربیة الریاضیة  وهذا ما یؤكده

العملیة التعلیمیة لما یلعبه من دور بارز في حیاة التلمیذ، فهو الذي یساعده على التطور وفقا 

اإلجتماعیة والتربویة والعقلیة، والواقع أن التربیة البدنیة والریاضیة إذا ما تم تدریسها لإلتجاهات 

بكفایة وعنایة وفقا لهذه اإلتجاهات، نجد أنها تتطلب درجة كبیرة من الطاقة العقلیة والعصبیة 

خص الذي والحركیة، كما تتطلب تفهما دقیقا لصفات األفراد النفسیة واإلجتماعیة، لذلك نجد أن الش

یقوم بتدریسها یحتاج إلى إعداد طویل ویخضع لبرنامج دقیق شامل، حتى یمكنه أن یؤدي رسالته 

  .1 كما یجب
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  2008،العلم واإلیمان للنشر والتوزیع، القاهرة،" تدریس التربیة الریاضیة:" محمد محمد الشحات-1

یة أثناء الحصة أنسب خیار لتحسین عملیة التعلم هل ترى في مبدأ مراعاة الفروق الفرد :السؤال الثالث  

  ؟ الحركي

  معرفة ما ان كان مبدأ مراعاة الفروق الفردیة هو األنسب في تحسین عملیة التعلم الحركي:الهدف من السؤال

  یبین ماان كان مبدأ مراعاة الفروق الفردیة هو األنسب في تحسین عملیة التعلم الحركي ) : 29(الجدول رقم 

  النسبة  التكرار  بةاالجا

  المئویة

  2كا

  المحسوبة

  2كا

  الجدولیة

  مستوى

  الداللة

  درجة 

  الحریة

  /دالة

  غیر دالة

  100  8  نعم
 

8 

  

  

3.84  

  

  

 

  

0.05  

  

 

  

 
 

01  

 
 

دال 

  احصائیا

  0  0  ال

  100  8  المجموع

 
  

  ب في تحسین عملیة التعلم یبین ان كان مبدأ مراعاة الفروق الفردیة هو األنس ) :28(التمثیل البیاني رقم

  الحركي
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  :تحلیل النتائج

من األساتذة ترى بأن مبدأ مراعاة الفروق الفردیة أثناء الحصة  %100من خالل نتائج الجدول نرى بأن نسبة 

وحسب نتائج كما لم تسجل اي نسبة كانت ضد هذا الرأي  .هو أنسب خیار لتحسین عملیة التعلم الحركي

اكبر من كاف الجد ولیة   8 ئي الموضح في الجدول نالحظ أن كاف المحسوبة التي تساويالتحلیل اإلحصا

مما یدل على وجود فروق ذات داللة   )01( ودرجة الحریة )  0.05( عند مستوى داللة )  3.84( التي تساوي 

ثناء الحصة هو أنسب األساتذة الذي یرون بأن مبدأ مراعاة الفروق الفردیة أج وذلك لصالح ئإحصائیة في النتا

  خیار لتحسین عملیة التعلم الحركي

    

لمبدأ مراعاة الفروق الفردیة دور جد فعال في نستنتج من خالل نتائج التحلیل اإلحصائي أن  هومن

أي مراعاة الفروقات  تالفروقابیداغوجیة تطویرواكتساب الحركات بصفة سریعة ومقتصدة للوقت ومریحة و 

 .تعلمیهتحدید عدة مسالك  .درجة النضج متباینة لدى المتعلمین. یها أثناء عملیة التعلمالفردیة واالعتماد عل

ویجدر بنا أیضا ذكر طریقة التدرج المتبعة في المنهاج الجدید بحیث ینطلق األستاذ من المهارة األسهل الى 

فردیة وهي الطریقة األصعب حتى یكون هناك استعاب افضل للحركات لهذا البد من العمل بمبدأ الفروق ال

   المثلى إلكتساب المهارات

 في التدریس بالمقاربة بالكفاءات الطریقة المعتمدة :2004الطیب نایت سلمان  وهذا ما یؤكده 

 - .أي مراعاة الفروقات الفردیة واالعتماد علیها أثناء عملیة التعلم تالفروقابیداغوجیة  :هي

تنمیة والتي تهدف الى  .تعلمیهعدة مسالك تحدید  - .درجة النضج متباینة لدى المتعلمین

  .1وقدراتهم على حل مشكلةوالحركیة تفكیرهم ومهاراتهم الفكریة 
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، مفاهیم بیداغوجیة في التعلیم، دار األمل للطباعة ، بیداغوجیة المقاربة بالكفاءاتطیب نایت سلمان، زعتوت عبد الرحمان، قوال فاطمة-1

  2004والنشر والتوزیع، 

  

 عرض وتحلیل الفرضیة الثانیة 2 -2

  ؟ هل أصبح بامكان المتعلم في ظل منهاج المقاربة بالكفاءات حل المشكالت التي تواجهه :السؤال الرابع 

معرفة ما ان كان المتعلم قادرا على حال المشكالت التي تواجهه في ظل منهاج المقاربة :الهدف من السؤال

  بالكفاءات

ما ان كان المتعلم قادرا على حال المشكالت التي تواجهه في ظل منهاج المقاربة  یبین) : 30(الجدول رقم 

  بالكفاءات

  

  النسبة  التكرار  االجابة

  المئویة

  2كا

  المحسوبة

  2كا

  الجدولیة

  مستوى

  الداللة

  درجة 

  الحریة

  /دالة

  غیر دالة

  87.5  7  نعم
 

4.5 

  

  

3.84  

  

  

 

  

0.05  

  

 

  

 
 

01  

 
 

دال 

  احصائیا

  12.5  1  ال

  100  8  المجموع

  

یبین ما ان كان المتعلم قادرا على حال المشكالت التي تواجهه في ظل منهاج  ) :29(التمثیل البیاني رقم

  المقاربة بالكفاءات
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  :تحلیل النتائج

من األساتذة یرون بأن المتعلم أصبح قادرا على حل المشكالت %87.5من خالل نتائج الجدول نرى بأن نسبة 

ال ترى بأن المتعلم قادر على حل المشكالت  % 12.5تواجهه في ظل منهاج المقاربة بالكفاءات و نسبة  التي

وحسب نتائج التحلیل اإلحصائي الموضح في الجدول نالحظ أن كاف التي تواجهه في ظل منهاج المقاربة 

ودرجة )  0.05( وى داللة عند مست)  3.84( كاف الجد ولیة التي تساوي أكبرمن  4.5 المحسوبة التي تساوي

األساتذة الذین یرون بأن المتعلم ج وذلك ئمما یدل على وجود فروق ذات داللة إحصائیة في النتا  )01( الحریة 

  أصبح قادرا على حل المشكالت التي تواجهه في ظل منهاج المقاربة بالكفاءات

    

ح قادرا على حل المشكالت التي تواجهه في أن المتعلم أصبنستنتج من خالل نتائج التحلیل اإلحصائي  هومن

إن التعلم بالمشكلة لم یصمم لمساعدة المدرس على نقل كم هائل من بحیث  ظل منهاج المقاربة بالكفاءات

تنمیة تفكیرهم ومهاراتهم الفكریة  المعلومات إلى أذهان المتعلمین بقدر ما صمم لتقدیم المساعدة للمتعلمین على

تعلمهم أدوار الكبار من خالل مواجهة المواقف اضافة الى مساعدتهم على  لى حل مشكلةوقدراتهم عوالحركیة 

  .إلى متعلمین مستقلین استقالال ذاتیاوفي النهایة الوصول بهم .الحقیقیة والمحاكاة

  تستجیب مقاربة الكفاءات للتغیرات الكبرى الحاصلة :2004وهذا ما یؤكده الطیب نایت سلمان

والثقافي، كما تتوخى الوصول إلى مواطن ماهر یترك التعلم فیه أثر  دياالقتصافي المحیط 

  .1 إیجابیا، یمكنه من مجابهة ومعالجة مشكالت حیاتیة
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، مفاهیم بیداغوجیة في التعلیم، دار األمل للطباعة بیداغوجیة المقاربة بالكفاءاتطیب نایت سلمان، زعتوت عبد الرحمان، قوال فاطمة، -1

  2004ر والتوزیع، والنش

  

هل تعمل حصة التربیة البدنیة على رفع من مستوى التحصیل ,في ظل المقاربة بالكفاءات  :السؤال الخامس

  ؟ الدراسي للتالمیذ

التربیة البدنیة ترفع من مستوى التحصیل الدراسي للتالمیذ  معرفة ما ان كانت حصة:الهدف من السؤال

  التربیة البدنیة ترفع من مستوى التحصیل الدراسي للتالمیذ حصة یبین ما ان كانت) : 31(الجدول رقم 

  النسبة  التكرار  االجابة

  المئویة

  2كا

  المحسوبة

  2كا

  الجدولیة

  مستوى

  الداللة

  درجة 

  الحریة

  /دالة

  غیر دالة

  100  8  نعم
 

8 

  

  

3.84  

  

  

 

  

0.05  

  

 

  

 
 

01  

 
 

دال 

  احصائیا

  0  0  ال

  100  8  المجموع

 
  

  التربیة البدنیة ترفع من مستوى التحصیل الدراسي للتالمیذ ما ان كانت حصة یبین ) :30(البیاني رقمالتمثیل 
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  :تحلیل النتائج

من األساتذة ترى بأنه و في ظل المقاربة بالكفاءات فان لحصة  %100من خالل نتائج الجدول نرى بأن نسبة 

كما لم تسجل اي نسبة كانت ضد هذا الرأي  .سي للتالمیذ التربیة البدینة دور في رفع مستوى التحصیل الدرا

اكبر من كاف   8 وحسب نتائج التحلیل اإلحصائي الموضح في الجدول نالحظ أن كاف المحسوبة التي تساوي

مما یدل على وجود فروق   )01( ودرجة الحریة )  0.05( عند مستوى داللة )  3.84( الجد ولیة التي تساوي 

األساتذة الذي یرون بأنه و في ظل المقاربة بالكفاءات فان لحصة ج وذلك لصالح ئئیة في النتاذات داللة إحصا

  التربیة البدینة دور في رفع مستوى التحصیل الدراسي للتالمیذ

    

بأنه و في ظل المقاربة بالكفاءات فان لحصة التربیة البدینة نستنتج من خالل نتائج التحلیل اإلحصائي  هومن

وذلك من خالل المعلومات القیمة والمقدمة من قبل أستاذ التربیة  ع مستوى التحصیل الدراسي للتالمیذدور في رف

البدنیة والریاضیة والتي تصب في مصلحة التلمیذ وتساهم في ربطه بین ما یتعلم ومایرى في الواقع وهذا مایجعل 

  .فعال مما دارس على أرض الواقع  التلمیذ مقبال على الدراسة أكثر في حالة ما الحظ بأنه قد استفاد

  تحتل المعرفة في هذه المقاربة دور الوسیلة التي : 2004وهذا ما یؤكده الطیب نایت سلمان

من التربیة، وهي بذلك تندرج ضمن وسائل متعددة تعالج في  المتوخاتتضمن تحقیق األهداف 

مقاربة بالكفاءات في التدریس یمكن اعتماد ال.إطار شامل، تتكفل األنشطة، وتبرز التكامل بینها

من االهتمام بالخبرة التربویة الكتساب عادات جدیدة سلیمة، وتنمیة المهارات المختلفة والمیول 

 .1مع ربط البیئة بمواضیع دراسة التلمیذ وحاجاته الضروریة

 

  

  

 
 
 
 

 
، دار األمل للطباعة ت، مفاهیم بیداغوجیة في التعلیمبیداغوجیة المقاربة بالكفاءاطیب نایت سلمان، زعتوت عبد الرحمان، قوال فاطمة، -1

 2004والنشر والتوزیع، 

 
2  
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 عرض وتحلیل الفرضیة الثالثة 3 -

  ؟ كیف ترى تصرف التلمیذ  في حال منحك ایاه فرصة القیادة :السؤال السادس 

  معرفة طریقة تصرف التلمیذ في حال منحه القیادة من قبل األستاذ:الهدف من السؤال

  یبین طریقة تصرف التلمیذ في حال منحه القیادة من قبل األستاذ) : 32(لجدول رقم ا

  النسبة  التكرار  االجابة

  المئویة

  2كا

  المحسوبة

  2كا

  الجدولیة

  مستوى

  الداللة

  درجة 

  الحریة

  /دالة

  غیر دالة

  87.5  7  عادل 
 

4.5 

  

  

3.84  

  

  

 

  

0.05  

  

 

  

 
 

01  

 
 

دال 

  احصائیا

  12.5  1  منحاز

  100  8  جموعالم

 
  

  یبین طریقة تصرف التلمیذ في حال منحه القیادة من قبل األستاذ ) :31(التمثیل البیاني رقم
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  :تحلیل النتائج

من األساتذة یرون بأن التلمیذ یكون عادل في حال منحه فرصة  %87.5من خالل نتائج الجدول نرى بأن نسبة 

وحسب نتائج التلمیذ یكون منحاز عنده منحه فرصة القیادة من قبل األستاذ ال ترى بأن  % 12.5القیادة و نسبة 

كاف الجد ولیة أكبرمن  4.5 التحلیل اإلحصائي الموضح في الجدول نالحظ أن كاف المحسوبة التي تساوي

 مما یدل على وجود فروق ذات داللة  )01( ودرجة الحریة )  0.05( عند مستوى داللة )  3.84( التي تساوي 

  األساتذة الذین یرون بأنالتلمیذ یكون عادال في حال منحه الفرصة في القیادة ج وذلك ئإحصائیة في النتا

    

أنه و في اطار مبدأ اتاحة الفرص فان التلمیذ یكون عادال نستنتج من خالل نتائج التحلیل اإلحصائي  هومن

اتاحة الفرص یساهم في تنمیة خلق التعاون  خالل منحه القیادة في حصة التربیة البدنیة وبالتالي فان مبدأ

نتیجة شعوره  وبمنح األستاذ فرصة التحكیم لتلمیذ فهذا یساهم في دفع التلمیذ الى التصرف بطریقة عادلة لتالمیذ 

بالمسؤولیة الملقات على عاتقه وضرورة تحكمه في المباراة بشكل كبیر من أجل الحفاظ على صورته الحسنة 

لتالمیذ و أیضا ال ننسى رغبته في كسب رضى األستاذ من أجل منحه فرصة ثانیة للتحكیم أمام األستاذ و ا

  .خالل المنافسة في حصة التربیة البدنیة

  أنه :أسالیب التدریس في التربیة البدنیة والریاضیة:" 2003مصطفى السایح محمدوهذا ما یؤكده

تنمیة صفات القیادة * ف الى وفي ظل المقاربة بالكفاءات فان حصة التربیة البدنیة تهد

 1.إتاحة الفرص للنجاح. * الصالحة

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2003، القاهرة، 1، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنیة، ط" أسالیب التدریس في التربیة البدنیة والریاضیة:" مصطفى السایح محمد-1
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  ؟ رهل یساهم العمل ضمن أفواج في ان یكون التلمیذ متعاونا أكث :السؤال السابع

  معرفة ما ان كان التلمیذ یتعاون أكثر في حال عمله ضمن أفواج:الهدف من السؤال

  یبین ما ما ان كان التلمیذ یتعاون أكثر في حال عمله ضمن أفواج) : 33(الجدول رقم 

  النسبة  التكرار  االجابة

  المئویة

  2كا

  المحسوبة

  2كا

  الجدولیة

  مستوى

  الداللة

  درجة 

  الحریة

  /دالة

  غیر دالة

  100  8  نعم
 

8 

  

  

3.84  

  

  

 

  

0.05  

  

 

  

 
 

01  

 
 

دال 

  احصائیا

  0  0  ال

  100  8  المجموع

 
  

  ما ان كان التلمیذ یتعاون أكثر في حال عمله ضمن أفواج یبین ) :31(التمثیل البیاني رقم
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  :تحلیل النتائج

تلمیذ یكون متعاونا أكثر في حال عمله من األساتذة ترى بأن ال %100من خالل نتائج الجدول نرى بأن نسبة 

وحسب نتائج التحلیل اإلحصائي الموضح في كما لم تسجل اي نسبة كانت ضد هذا الرأي  .ضمن أفواج 

عند مستوى )  3.84( اكبر من كاف الجد ولیة التي تساوي   8 الجدول نالحظ أن كاف المحسوبة التي تساوي

ج وذلك لصالح ئا یدل على وجود فروق ذات داللة إحصائیة في النتامم  )01( ودرجة الحریة )  0.05( داللة 

   بأن التلمیذ یكون متعاونا أكثر في حال عمله ضمن أفواج األساتذة الذي یرون

  

بأن العمل ضمن أفواج یساهم في تنمیة روح التعاون لتالمیذ نستنتج من خالل نتائج التحلیل اإلحصائي  هومن

نظرا ألن التالمیذ یفضلون العمل ضمن االفواج من اجل االستمتاع والتعاون والترفیه خالل حصة التربیة البدنیة 

وهذا بفعل الجو التفاعلي الذي یخلقه العمل . ومساعدة بعضهم البعض في انجاح الحصة وتفادي العمل المنفرد 

قول بأن صفة التعاون ضمن األفواج وهذا األخیر یعتبر من أهم خصائص التدریس بالمقاربة بالكفاءات ویمكن ال

ضمن األفواج دلیل على وجود الثقة و الرغبة في تحقیق الذات للتالمیذ و ایضا قدرتهم على االندماج ضمن 

المجموعة واظهار كل یملكون من مواهب ومهارات خالل عملهم الجماعي وهي نقطة ایجابیة بالنسبة للتالمیذ 

ج دون الشعور بالخجل او عدم الراحة وهذا یجعله مستعدا وذلك من اجل وصولهم اال هذه النقطة من االندما

  لمواجهة الواقع والمشكالت الحیاتیه

  المقاربة بالمشكالت في ضوء العالقة بالمعرفة 2004مصطفى بن حبیلسهذا ما یؤكده ،: 

المنجز بالضرورة (اعتماد أسلوب العمل بأفواج صغیرة، بحیث یجد المتعلم في عمل الفوج 

دافعیة تضمن اندماجه في المهام المركبة، ویحسن فرص مشاركته في البحث ) بصفة فردیة

  .1 واالستقصاء والحوار لتنمیة تفكیره ومهاراته االجتماعیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2004، 38، العدد المقاربة بالمشكالت في ضوء العالقة بالمعرفةمصطفى بن حبیلس، -1
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 عرض وتحلیل الفرضیة الرابعة 4 -2

  ؟ كیف یكون تصرف التلمیذ عند توجیهك له في حال الخطأ :السؤال الثامن 

  معرفة طریقة تصرف التلمیذ في حال التوجیه عند الخطأ:الهدف من السؤال

  یبین طریقة تصرف التلمیذ في حال التوجیه عند الخطأ) : 34(الجدول رقم 

  النسبة  التكرار  االجابة

  المئویة

  2كا

  المحسوبة

  2كا

  الجدولیة

  مستوى

  الداللة

  رجة د

  الحریة

  /دالة

  غیر دالة

  87.5  7  متقبل
 

4.5 

  

  

3.84  

  

  

 

  

0.05  

  

 

  

 
 

01  

 
 

دال 

  احصائیا

  12.5  1  منزعج

  100  8  المجموع

 
  

  یبین طریقة تصرف التلمیذ في حال منحه القیادة من قبل األستاذ ) :33(التمثیل البیاني رقم
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  :تحلیل النتائج

من األساتذة یرون بأن التلمیذ یكون متقبال لتوجیهات األستاذ  %87.5نرى بأن نسبة من خالل نتائج الجدول 

وحسب نتائج ترى بأن التلمیذ ینزعج عند توجیهه من قبل األستاذ في حال الخطأ  % 12.5عند الخطأ و نسبة 

لجد ولیة كاف اأكبرمن  4.5 التحلیل اإلحصائي الموضح في الجدول نالحظ أن كاف المحسوبة التي تساوي

مما یدل على وجود فروق ذات داللة   )01( ودرجة الحریة )  0.05( عند مستوى داللة )  3.84( التي تساوي 

  .األساتذة الذین یرون بأن التلمیذ یكون متقبال للتوجیهج وذلك ئإحصائیة في النتا

    

بة بالكفاءات فان التلمیذ یكون أنه و في ظل التدریس بالمقار نستنتج من خالل نتائج التحلیل اإلحصائي  هومن

لكون األستاذ هو الموجه و المرشد في حال متقبل للتوجیهات وارشادات األستاذ خالل حصة التربیة البدنیة 

الخطأ ولكن ال ننسى طریقة االستاذ في تقدیم التوجیه واالرشاد فلیس على االستاذ أن یكون مأنبا أو منتقدا 

في نفسه و أن ال یكون االنتقاد أمام جمیع الزمالء أو یكون بطریقة تشعر  بطریقة سلبیة تضعف ثقة التلمیذ

التلمیذ بأنه محل سخریة فكل هذا لن یجعل التلمیذ متقبال ألراء األستاذ وبهذا على كل أستاذ أن ینبه لهذه النقطة 

  .حتى یكون الحوار بناءا

  بأن التلمیذ یكون متقبل : جتماعیةطرائق تدریس الدراسات اإل:" 2006فخري رشید خضروهذا مایؤكده

  .1لالنتقادات في حال ما استخدم األستاذ أسالیب الثواب والعقاب بشكل یضمن النمو السلیم للتالمیذ

  االستجابة المشجعة، أي أن أداء المتعلم یجب أن یتبعه رد من أن  2006وأضافت مجلة المربي

 .2رد بناءا ومشجعاالمدرس لیشعر بأنه محل رعایة واهتمام، وأن یكون ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2006، األردن، 1، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة ،ط" طرائق تدریس الدراسات اإلجتماعیة:" فخري رشید خضر-1

ني للوثائق المركز الوط ، البیداغوجیة الجدیدة، بیداغوجیة اإلدماج،، المجلة الجزائریة للتربیة05، العدد المربيمجلة الجزائریة للتربیة، -2

  2006فبرایر  -، ینایرالتربویة
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هل ترى بأن التلمیذ یتجاوب أكثر مع األنشطة خاصة الجماعیة منها أذا ما تركت له المجال  :السؤال التاسع 

  ؟ الختیار زمالئه في الفریق

  شطة معرفة ما ان كان لترك مجال اختیار الزمالء أثر على مدى تجاوب التلمیذ مع األن:الهدف من السؤال

  یبین ما ان كان لترك مجال اختیار الزمالء أثر على مدى تجاوب التلمیذ مع األنشطة) : 35(الجدول رقم 

  النسبة  التكرار  االجابة

  المئویة

  2كا

  المحسوبة

  2كا

  الجدولیة

  مستوى

  الداللة

  درجة 

  الحریة

  /دالة

  غیر دالة

  87.5  7  نعم
 

4.5 

  

  

3.84  

  

  

 

  

0.05  

  

 

  

 
 

01  

 
 

دال 

  احصائیا

  12.5  1  ال

  100  8  المجموع

 
  

یبین ما ان كان لترك مجال اختیار الزمالء أثر على مدى تجاوب التلمیذ مع  ) :34(التمثیل البیاني رقم

  األنشطة
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  :تحلیل النتائج

یساهم من األساتذة یرون بأن ترك المجال لحریة اختیار الزمالء  %87.5من خالل نتائج الجدول نرى بأن نسبة 

بأن ترك المجال لحریة اختیار الزمالء  ترى ال %12.5في تجاوب أكثر للتلمیذ مع األنشطة المقدمة  و نسبة  

وحسب نتائج التحلیل اإلحصائي الموضح في الجدول یساهم في تجاوب أكثر للتلمیذ مع األنشطة المقدمة  

عند مستوى داللة )  3.84( التي تساوي كاف الجد ولیة أكبرمن  4.5 نالحظ أن كاف المحسوبة التي تساوي

األساتذة الذین ج وذلك ئمما یدل على وجود فروق ذات داللة إحصائیة في النتا  )01( ودرجة الحریة )  0.05( 

  .یرون بأن ترك المجال لحریة اختیار الزمالء یساهم في تجاوب أكثر للتلمیذ مع األنشطة المقدمة

    

یفضلون أنه و في ظل التدریس بالمقاربة بالكفاءات فان التلمیذ تحلیل اإلحصائي نستنتج من خالل نتائج ال هومن

اختیار الزمالء بأنفسهم وهذا ما یساهم في زیادة تجاوبهم مع مختلف النشاطات لكون التالمیذ یفضلون أن یترك 

العملیة التربویة و ان  لهم المجال الختیار الزمالء وهذا یعود الى ان التلمیذ یرغب دائما في ان یكون هو محور

منح األستاذ فرصة التملك واالنغماس والتي تعني بأنه على األستاذ منح الوقت والوسائل الكافیة للتلمیذ خالل 

الحصة حتى یشعر بأنه محل اهتمام ولیس مجرد تابع یستمع ویطیع وهذا ما تفرضه طریقة التدریس بالمقاربة 

  .لمیذ ولیس على األستاذ بالكفاءات والتي تعتمد أساسا على الت

 .  

 التملك، بمعنى جعل المتعلم یشعر بأنه صاحب النشاط التعلمي أو ما  :2006وهذا ما تؤكده مجلة المربي

  .1ینتج عنه، وذلك بحكم اختیاره للنشاط في شكله ومحتواه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

المركز الوطني للوثائق  یداغوجیة الجدیدة، بیداغوجیة اإلدماج،، الب، المجلة الجزائریة للتربیة05، العدد المربيمجلة الجزائریة للتربیة، -1

  2006فبرایر  -، ینایرالتربویة
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  مقابلة النتائج بالفرضیات -3

  الفرضیة األولى 3-1

الموجهة  )3(،) 2(،) 1(الموجهة للتالمیذ و األسئلة ) 6(،) 5(،) 4(،) 3(،) 2(،) 1(إجابات االسئلة  من خالل

  .الثانوي الطورعالقة بالنواحي الجسمیة لتلمیذ في  المقاربة بالكفاءاتبلتدریس ل: ا أن لالساتذة التي مفاده

وعلى ضوء النتائج االحصائیة التي توصلنا الیها یتضح ان هناك عالقة ترابطیة بین األسئلة الخاصة بالفرضیة 

لموجهة للتالمیذ و نسبة ا %90و %  57فمن خالل النسب المئویة لهذه األسئلة والتي تراوحت بین ,األولى 

بالنسبة لألسئلة الموجهة لألساتذة یفسر ذلك قبول الفرضیة على أساس مجموع النسب  %100و  87.5%

أي أن  %82.33المئویة لألسئلة التسعة الخاصة بها أي أن نسبة تحقق الفرضیة الجزئیة األولى بلغت 

الفروق الفردیة واتاحة الفرص ا ضافة الى خصائص هذه  بیداغوجیة المقاربة بالكفاءات والمتمثلة في مبدأ مراعاة

المقاربة والتي تؤكد على ضرورة توفر الجو التفاعلي و اعتماد اسلوب العمل باالفواج وكل هذا یفرض على 

االستجابة والنمذجة للتلمیذ والتي تساهم في الوصول الى األداء السلیم ,المعلم اتاحة فرص االنغماس واالنهماك 

األخطاء السابقة والتي كان یقع فیها التلمیذ والتي من شأنها ان تؤدي الى ظهور اصابات او حتى  و تجنب

وعلى هذا األساس یمكن اثبات .عاهات نظرا لمختلف التغیرا ت التي یمر بها جسم المراهق في هذه المرحلة 

عالقة بالنواحي الجسمیة لتلمیذ في  المقاربة بالكفاءاتبلتدریس ل صحة الفرضیة الجزئیة األولى التي مفادها أن 

  .الثانوي الطور

  

  الفرضیة الجزئیة الثانیة 3-2

) 5(،) 4(الموجهة للتالمیذ و األسئلة )  13( ,)12(،) 11(،) 10(،) 9(،) 8(،) 7(إجابات االسئلة  من خالل

في  لتلمیذحي المعرفیة  دور في تطویر النوا المقاربة بالكفاءاتبلتدریس ل: الموجهة لالساتذة التي مفادها أن 

  .الثانوي الطور

وعلى ضوء النتائج االحصائیة التي توصلنا الیها یتضح ان هناك عالقة ترابطیة بین األسئلة الخاصة بالفرضیة  

الموجهة للتالمیذ و نسبة  %85و %  54فمن خالل النسب المئویة لهذه األسئلة والتي تراوحت بین ,الثانیة 

لألسئلة الموجهة لألساتذة یفسر ذلك قبول الفرضیة على أساس مجموع النسب  بالنسبة %100و  87.5%

أي أنه و في  %77.98المئویة لألسئلة التسعة الخاصة بها أي أن نسبة تحقق الفرضیة الجزئیة الثانیة بلغت 

لطریقة ظل منهاج المقاربة بالكفاءات أصبح بامكان المتعلم حل مختلف المشكالت التي تواجهه وذلك نظرا ل

السلیمة في ایصال المعلومات من قبل األستاذ من خالل اعتماد هذا األخیر على مبدأ التدرج من األسهل الى 

األصعب اضافة الى اسلوب العمل ضمن أفواج الذي ساعد التلمیذ كثیرا في استیعاب مختلف المعلومات والتي 

یمكن اثبات صحة الفرضیة الجزئیة الثانیة التي  وعلى هذا األساس.كان لها األثر في تحسین مستواها الدراسي 

  .الثانوي في الطور لتلمیذدور في تطویر النواحي المعرفیة   المقاربة بالكفاءاتبلتدریس ل مفادها أن 
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  الفرضیة الجزئیة الثالثة 3-3

) 7(،) 6(الموجهة للتالمیذ و األسئلة  ,)19(،) 18(،) 17(،) 16(،) 15(،) 14(إجابات االسئلة  من خالل

 في الطور لتلمیذدور في تنمیة النواحي الخلقیة   المقاربة بالكفاءاتبلتدریس ل: الموجهة لالساتذة التي مفادها أن 

  .الثانوي

وعلى ضوء النتائج االحصائیة التي توصلنا الیها یتضح ان هناك عالقة ترابطیة بین األسئلة الخاصة بالفرضیة  

الموجهة للتالمیذ و نسبة  %95و %  85ة لهذه األسئلة والتي تراوحت بین فمن خالل النسب المئوی,الثالثة 

بالنسبة لألسئلة الموجهة لألساتذة یفسر ذلك قبول الفرضیة على أساس مجموع النسب  %100و  87.5%

أي أنه و في  %87.71المئویة لألسئلة الثمانیة الخاصة بها أي أن نسبة تحقق الفرضیة الجزئیة الثالثة بلغت 

تنمیة تفكیرهم ومهاراتهم ظل منهاج المقاربة بالكفاءات الذي یجعل التالمیذ هم محور العملیة التربویة بهدف 

تعلمهم أدوار الكبار من خالل مواجهة المواقف الحقیقیة اضافة الى .وقدراتهم على حل مشكلةوالحركیة الفكریة 

وانطالقا من كل ماسبق فان منح  استقالال ذاتیاتحولهم إلى متعلمین مستقلین وهذا ما یساهم في .والمحاكاة

القیادة للتلمیذ یساهم في اكسابه الصفات الحمیدة من خالل احساسه بروح المسوؤلیة والتي تدفعه الى التحلي 

وعلى هذا األساس یمكن .باألمانة و الصدق اضافة الى التعاون وهذا ما ظهر من خالل االجابات عن األسئلة

دور في تنمیة النواحي  المقاربة بالكفاءاتبلتدریس ل ة الجزئیة الثالثة التي مفادها أن اثبات صحة الفرضی

  .الثانوي في الطور لتلمیذالمعرفیة  

  

  الفرضیة الجزئیة الرابعة 3-3

) 9(،) 8(الموجهة للتالمیذ و األسئلة  ,)25(،) 24(،) 23(،) 22(،) 21(،) 20(إجابات االسئلة  من خالل

 في الطور لتلمیذیؤثر في النواحي المزاجیة  المقاربة بالكفاءاتبتدریس ال: ذة التي مفادها أن الموجهة لالسات

  الثانوي

وعلى ضوء النتائج االحصائیة التي توصلنا الیها یتضح ان هناك عالقة ترابطیة بین األسئلة الخاصة بالفرضیة  

الموجهة للتالمیذ و نسبة  %90و %  59بین فمن خالل النسب المئویة لهذه األسئلة والتي تراوحت ,الرابعة 

بالنسبة لألسئلة الموجهة لألساتذة یفسر ذلك قبول الفرضیة على أساس مجموع النسب المئویة لألسئلة   87.5%

اعتبار المتعلم محور أي أنه و ب %78.30الثمانیة الخاصة بها أي أن نسبة تحقق الفرضیة الجزئیة الثالثة بلغت 

بمعنى جعل المتعلم یشعر بأنه صاحب النشاط التعلمي أو ما ینتج عنه، وذلك بحكم  التعلمیة/ ةالعملیة التعلیمی

لتأمین انخراطه في عمل یفضله ویرغب  هتوفیر الوقت الكافي لاضافة الى .اختیاره للنشاط في شكله ومحتواه

للمدرس بعد  الستجابة المشجعةاوال ننسى  ویبعث في نفسه الراحة والطمأنینة فیه، ویشعر بأنه یستجیب لحاجاته

كل هذا یجعل . بأنه محل رعایة واهتمام، وأن یكون الرد بناءا ومشجعا هذا األخیر ، لیشعركل أداء للمتعلم 

 التلمیذ متقبال لتوجیهات األستاذ وعلى هذا األساس یمكن اثبات صحة الفرضیة الجزئیة الرابعة التي مفادها أن 

  الثانوي في الطور لتلمیذیؤثر في النواحي المزاجیة  تالمقاربة بالكفاءابتدریس ال
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:االستنتاج العام  

 

طرحناها في  حصلنا في نهایة دراستنا على نتائج حیث توصلنا إلى إثبات صحة وصدق الفرضیات التي    

حصائیة   هذا ما یعكس التوقع الذي بنیت علیه الدراسة و ما دل علیه تطبیقیا من خالل اللغة االبدایة الدراسة   

.المستعملة و تفسیرها لصحة الفرضیات  

للتدریس بالمقاربة بالكفاءات في حصة التربیة البدنیة عالقة بالنواحي الجسمیة للتلمیذ في حیث تبین لنا أن     

الطور الثانوي وذلك من خالل األثر االیجابي الذي یتركه على أداء التلمیذ الذي یعتبر أهم نقطة في هذا المحو 

ن ان الهدف المرجو من حصة التربیة البدنیة لیس اعداد العب محترف بل اعداد فرد متوازن من الناحیة لكو 

الجسمیة شریطة اتباع كل الخطوات الالزمة من قبل األستاذ اضافة الى توفیر كل الوسائل الضورویة للعملیة 

طویر النواحي المعرفیة للتلمیذ من خالل للتدریس بالمقاربة بالكفاءات دور في ت، وكذلك تبین لنا أن التربویة 

وكذا فان لطریقة التدریس ، تحسینه للمستوى الدراسي للتالمیذ اضافة الى توفیر الطریقة المثلى الستعاب أفضل 

الحدیثة األثر البالغ على الناحیة الخلقیة للتلمیذ من خالل دفع هذا األخیر الى منصب القیادة التي كشفت عن 

ات الحمیدة الواجب توفرها في القائد وهذا ان دل على شیئ انما یدل على نجاح هذا المنهاج في تحلیه بكل الصف

وأیضا فقد تبین لنا بأن للتدرس بالمقاربة بالكفاءات أثر على النواحي , اعداد فرد صالح من الناحیة الخلقیة 

بات وحاجیات التلمیذ ومدى احساسه المیزاجیة للتلمیذ في الطور الثانوي والتي نقصد بها مجموع میوالت و رغ

بأنه صاحب فذلك یشعره  التربویةاعتبار المتعلم محور العملیة ببتلبیة حصة التربیة البدنیة لهاته الحاجیات حیث 

 هتوفیر الوقت الكافي لاضافة الى .النشاط التعلمي أو ما ینتج عنه، وذلك بحكم اختیاره للنشاط في شكله ومحتواه

ویبعث في نفسه الراحة  في عمل یفضله ویرغب فیه، ویشعر بأنه یستجیب لحاجاتهلتأمین انخراطه 

ومنه فان التدریس بالمقاربة بالكفاءات في حصة التربیة البدنیة یؤثر على شخصیة التلمیذ في الطور .والطمأنینة

                                                                                                      الثانوي 

 

آملین مستقبال مشرقا لنتائج أفضل تعكس المجهودات التي یبذلها أساتذتنا في سبیل المعرفة و العمل لصالح 

منظومتنا التربویة لتحقیق أدوار تعلیمیة بیداغوجیة تتسم بالجودة التعلیمیة و الفعالیة في األداء لتحقیق النتائج و 

.                                                    ایرة التطور العلمي و التكنولوجي األهداف المسطرة ومس  
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 االقتراحات

 

بمختلف أنواعها  من خالل ماتطرقنا إلیه تبقى التربیة البدنیة والریاضیة تعتمد أساسا على األنشطة الریاضیة

لتوصیل التالمیذ إلى ملمح الخروج  اختیار أحسن طریقة وتبقى كل الطرق لها إیجابیتها وسلبیاتها، والمهم هو

                                           منظومتنا التربویة المنتظر والمسطر من طرف السلطات الوصیة في

الجانب المادي  فالمقاربة بالكفاءات وٕان أحسنا استخدامها ووفرنا لها الجو الحسن والوسائل الالزمة وأعددنا

في تلمیذ متزن الشخصیة و بالتالي فرد صالح في بشري تمكننا من الوصول إلى الهدف المنشود المتمثل وال

.                                                                                        المجتمع له بصمته   

المقاربة بالكفاءات  شطة أن یعمل جاهدا باستخدامفعلى أستاذ التربیة البدنیة والریاضیة بحكم إحاطته بكل األن

مرحلة من  كل الخطوات بما في ذلك خصوصیات التالمیذ لكل حترامواهذا الهدف وال ننسى ضرورة  لتحقیق 

.                                                                                             التعلیم الثانوي   

 نقدم وعلیه البدنیة والریاضیة، للتربیة المثلى الحقیقة وتبین إلیها اإلشارة تستوجب التي األمور بعض هناك ولذلك

 التي المشاكل من العدید تجنب على نستطیع مساعدتهم حتى المراهقین أمر یهمه من كل إلى االقتراحات بعض

:              كالتالي وهي ،المستقبل أجیال تكوین على یصبحون قادرین ثم ومن یواجهونها، قد  

وضع أهداف اجرائیة ومحددة المعالم من حیث مواصافات التالمیذ و مؤهالتهم المعرفیة و المهاراتیه و    -  

التسهر على التسییر العقالني للوقت و الفضاء التربوي و الموارد البشریة و المادیة و تحسین خدمات المنظومة 

                                                                                 التربویة و أوضاعها         

توفیر البنى التحتیة الضروریة و فضاء تربوي جذاب من أجل ارساء الظروف المناسبة للعمل واالنفتاح في    - 

                                ظل المقاربة بالكفاءات                                                       

انتهاج أسالیب تعلیمیة فعالة تضع التلمیذ في صلب العملیة التربویة ومحورها االساسي حتى یكون مشاركا    - 

التعلمیة                                                    –و مبدعا و مساهما في جمیع العملیات التعلیمیة   

 استغاللها واالستفادة یستجوب هائلة طاقات تحوي فئة باعتبارها المراهقین لفئة كبیرة ةاهمی إعطاء یجب   - 

 النوادي وٕانشاء هامة للمراهق، تربویة مؤسسة تعتبر والتي للمدرسة الالزمة الوسائل توفیر خالل من وذلك منها،

                               النشاطات البدنیة    في فراغهم وقت قضاء في تساهم التي الریاضیة والجمعیات

 اآلخرین كاألستاذ   المربین أو الوالدین سواء علیهم والمشرفین المراهقین بین وطیدة عالقة هناك تكون أن  - 

 المواد               باقي بین معاملها رفع خالل من السامیة مرماها وتوضیح المادة لهذه البالغة األهمیة إعطاء  - 
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 الخاتمة

 

وأثرهـا قمنا في بحثنـا هـذا بإلقـاء نظـرة حـول واقـع تـدریس التربیـة البدنیـة و الریاضـیة فـي ظـل المقاربـة بالكفـاءات، 

  .میدانا لدراستناثانویات بلدیة قصر البخاري فاتخذنا على شخصیة التلمیذ في الطور الثانوي 

علـى شخصـیة هـذا المنهـاج أثرل وجـوددم وبعد إجرائنا لدراسة استطالعیة حول هـذا الموضـوع، روادنـا الشـك فـي عـ

هــل التـدریس بالمقاربـة بالكفـاءات فـي حصـة التربیـة البدنیـة یــؤثر : ، وهـذا مـا جعلنـا نطـرح التسـاؤل التـالي المـتعلم

  .على شخصیة التلمیذ في الطور الثانوي 

التدریس بالمقاربـة أن فمن هذا التساؤل اعتمدنا على فرضیات كأجوبة مسبقة لها، حیث بینا في الفرضیة العامة ب

  .بالكفاءات في حصة التربیة البدنیة یؤثر على شخصیة التلمیذ في الطور الثانوي

المقاربـة بالكفـاءات بلتـدریس لفرضیات جزئیة، فاألولى ترجع الى  أن  أربعبناءا على هذه الفرضیة، قمنا باعتماد 

تطـــویر دورفـــي  بالمقاربـــة بالكفـــاءات لتـــدریسل أن الثـــانوي ، والثانیـــة فـــي الطـــور لتلمیـــذبـــالنواحي الجســـمیة عالقـــة 

 تنمیــةالمقاربــة بالكفــاءات دور فــي بلتــدریس لالثالثــة افترضــنا أن و الثــانوي ،  فــي الطــور لتلمیــذالنــواحي المعرفیــة 

المقاربــــة بتــــدریس أمــــا الفرضــــیة الجزئیــــة الرابعــــة فكــــان مفادهــــا الالثــــانوي ، فــــي الطــــور لتلمیــــذ  النــــواحي الخلقیــــة 

الثـانوي ، ومـن خـالل هـذا قـد تحققنـا مـن صـحة فرضـیتنا فـي الطـور لتلمیـذ  یـؤثر فـي النـواحي المزاجیـةءات بالكفا

التــدریس بالمقاربــة بالكفــاءات فــي حصــة التربیــة البدنیــة یــؤثر علــى شخصــیة التلمیــذ فــي  العامــة والمتمثلــة فــي أن

  .الطور الثانوي

بعدما قمنا بمعالجة نظریة وتطبیقیة لموضوعنا، حیـث اتبعنـا  وهكذا قد بلغنا هدفنا المنشود من خالل هذه الدراسة

  .منهجیة علمیة مكنتنا من الوصول إلى نتائج موضوعیة أثبتنا بواسطتها الفرضیات المتبنیة في بدایة دراستنا

نا ونتمنى في األخیر أن نكون قد وفقنا ولو بالقلیل في اإلحاطة بموضوع بحثنا من كل الجوانب، وٕاذا كنا قد ترك

جانب من الجوانب فهذا ما یتمیز به البحث العلمي باالستمراریة، فنطلب من زمالئنا الطلبة أن یكملوا الدرب في 

 هذا المجال
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الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الجمهوریة  

 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

 جامعة زیان عاشور

بالجلفة -البدنیة والریاضیة علوم وتقنیات النشاطات معهد  

في حصة التربیة  لى شخصیة التلمیذ في الطور الثانويعالتدریس بالمقاربة بالكفاءات  أثرإستبیان 

  البدنیة والریاضیة 

في التربیة البدنیة والریاضیة  لیسانسشهادة نحن بصدد انجاز عمل علمي في اطار تحضیر مذكرة تخرج لنیل 

 الریاضیة و  في حصة التربیة البدنیة التدریس المقاربة بالكفاءات على شخصیة التلمیذ الثانويتحت عنوان اثر 

ینطبق علیك عموما  في الخانة التي تصنف اكثر ما ) ×(  نرجو منكم االجابة على العبارات بوضع عالمة

و اثراء وتوسیع مجاالت البحث العلمي ھذا االستبیان ھمن الهدف  وذلك خالل السنة الدراسیة ونعلمكم ان

 رجو منكم ملئ االستماراتستحظى بكامل السریة والعنایة لذا ن نهاتقدمو  والمعلومات التي

  وأخیرا تقبلوا منا فائق التقدیر واالحترام بموضوعیة

 استبیان موجه للتالمیذ

 األسئلة

في الطور الثانوي لتلمیذبالنواحي الجسمیة لتدریس المقاربة بالكفاءات عالقة : المحور األول  

ي ؟هل الستاذ التربیة البدنیة والریاضیة دور في عملیة تعلمك الحرك: 1س  

ال                           /نعم                                  ب/أ  

فهل یساعدك هذا على اكتساب أفضل ,اذا كان األستاذ یراعي الفروق بین مستویات التالمیذ المختلفة:2س

 للحركات  ؟ 

ال                   /نعم                                   ب/أ  

للجو الحماسي خالل حصة التربیة البدنیة االثر االیجابي على ادائك للحركات  ؟هل :3س  

لیس دائما/ال                       ج/نعم                                  ب/أ  

هل ترى بأن األداء الصحیح للحركة یكون من خالل  ؟:4س  



 

 

التعلم الذاتي للتلمیذ مع التوجیه               / بالتصحیح المباشر من قبل االستاذ                 / أ  

هل ترى بأن التوجیه الجید من قبل األستاذ یساهم في الوصول لالداء الصحیح للحركات ؟:5س  

ال/نعم                                 ب/أ  

في تحسین أدائك ؟ هل یساهم هذا.نموذجي من قبل األستاذاذا ما تم تقدیم أداء : 6س  

ال/ نعم                               ب/ أ  

في  لتلمیذدور في تطویر النواحي المعرفیة  المقاربة بالكفاءات بلتدریس : المحور الثاني 

الثانويالطور   

اذا كان األستاذ یقدم لكم المعلومات فهل هي كافیة حسب رأیك ؟: 7س  

                         ال          /نعم                             ب/أ

هل تملك أي معلومات حول مختلف النشاطات الممارسة في الحصة ؟,خارج االطار الدراسي :8س   

ال/نعم                           ب/أ  

هل تشعر أنك بحاجة الى معرفة قوانین الریاضات التي تمارسها خالل الحصة  ؟:9س  

ال                               /نعم                          ب/أ  

هل شرح أستاذ تربیة البدنیة لبعض المفاهیم یثري من رصیدك المعرفي ؟: 10س  

ال/نعم                          ب/أ  

كیف هي طریقة فهمك للمعلومات المقدمة من قبل أستاذ التربیة البدنیة   ؟:11س  

ة نوعا ما بطیئ/سریعة                          ب/أ  

هل ترى بأن ترسیخ المعلومات یكون أفضل من خالل عمل االفواج ؟:12س  

ال/نعم                            ب/أ  

هل أنت راض عن المحصول المعرفي الذي تخرج به في نهایة حصة التربیة البدنیة ؟: 13س  

ال/نعم                          ب/أ  



 

 

في الطور  لتلمیذدور في تنمیة النواحي الخلقیة  مقاربة بالكفاءات لتدریس ال: المحور الثالث 

 الثانوي

كیف تكون؟.اذا طلب منك االستاذ القیام بالتحكیم في مباراة بین زمالئك أثناء حصة التربیة البدینة :14س  

متردد/منحاز                            ج/عادل                                ب/أ  

فل تصرح .في حال ماكنت مسؤوال عن العتاد الریاضي وصادف ذلك ضیاع بعض الكراة او االقماع  15:س

 بذلك لالستاذ مباشرة ؟

ال/نعم                             ب/أ  

هل تحظى باالحترام والتقدیر من قبل زمالئك عند ادارتك لمنافسة في حصة التربیة البدینة؟:16س  

ال/ب               نعم            /أ  

كیف تكون ؟, من خالل اعطائك لقیادة فوج في حصة التربیة البدنیة :17س  

متسلط / متعاون                       ب/أ  

ماهو رد فعلك في حال ما كنت قائد الحد الفریقین و صادف أنك فشلت في تحقیق االنتصار في :18س

 المنافسة الریاضیة خالل الحصة؟

تتقبل الهزیمة وتعتزم على االنتصار /عن المنصب القیادي                   بتبتعد /أ  

هل العمل باألفواج یساعدك على التعاون  ؟:19س  

ال/نعم                      ب/أ  

في الطور  لتلمیذیؤثر في النواحي المزاجیة  المقاربة بالكفاءاتبتدریس ال: المحور الرابع 

 الثانوي

مرتاحا في حال ما وكل الیك االستاذ مهمة معینة؟هل تكون :20س  

ال/نعم                       ب/أ  

في حال منحك فرصة االختیار بین الریاضات الممارسة في حصة التربیة البدنیة ایها تختار؟: 21س  

الفردیة /الجماعیة                         ب/ أ  



 

 

ضمن أفواج؟ هل تشعر بالراحة النفسیة خالل عملك: 22س  

ال/نعم                           ب/أ  

اذا لم یترك لك المجال الختیار زمالئك في الفریق؟هل تنزعج :23س  

ال/ نعم                         ب/ أ  

البدنیة؟هل یحبطك األمر اذا انتقدك االستاذ بطریقة بناءة خالل حصة التربیة :24س  

ال/ب        نعم                     /أ  

هل تساهم حریة الحركة الممنوحة من قبل االستاذ في شعورك بالراحة؟:25س  

ال/نعم                            ب/أ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الجمهوریة  

 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

 زیان عاشور  جامعة

  بالجلفة-لبدنیة والریاضیةا علوم وتقنیات النشاطات معهد

  :إستبیان خاص باألساتذة

یسرنا أن نتقدم إلى سیادتكم بطلب اإلجابة على أسئلة هذا اإلستبیان ، و ذلك محاولة منا لمعرفة وجهات     

على شخصیة التلمیذ في الطور أثر التدریس بالمقاربة بالكفاءات : " نظر تخدم بحثنا و الذي یحمل عنوان

  " . و الریاضیة  ة التربیة البدنیةفي حص الثانوي

و بصفتكم أساتذة موجهین و مشرفین على التربیة البدنیة و الریاضیة في المنظومة التربویة ، ستساهمون دون 

.أدنى شك في إنجاح هذا البحث و لكم منا جزیل الشكر  

  :بیانات أولیة

  :ما نوع الشهادة المتحصل علیها * 

   تقني سامي في الریاضة                        شهادة أخرى           شهادة لیسانس            

  :سنوات الخبرة في میدان التربیة البدنیة و الریاضیة * 

  سنوات 10أكثر من                              سنوات  10من سنة إلى  

 

:األسئلة  

ف التربیة البدنیة ؟هل التدریس بالمقاربة بالكفاءات هو األنسب لتحقیق اهدا:  1س   

ال/ نعم                       ب/أ  

هل ألستاذ التربیة البدنیة و الریاضیة دور في عملیة التعلم الحركي ؟:  2س   

ال/ نعم                       ب/ أ  

؟ هل ترى في مبدأ مراعاة الفروق الفردیة أثناء الحصة أنسب خیار لتحسین عملیة التعلم الحركي:  3س   

ال/ نعم                      ب/ أ  

بالكفاءات حل المشكالت التي تواجهه؟ هل أصبح بامكان المتعلم في ظل منهاج المقاربة:  4س   



 

 

ال/ نعم                       ب/ أ  

هل تعمل حصة التربیة البدنیة على رفع من مستوى التحصیل الدراسي ,في ظل المقاربة بالكفاءات :  5س 

تالمیذ؟لل  

الذ/ نعم                       ب/ أ  

:وفي ظل التدریس بالمقاربة بالكفاءات  

كیف ترى تصرف التلمیذ  في حال منحك ایاه فرصة القیادة ؟: 6س   

محاز/ عادل                        ب/أ  

هل یساهم العمل ضمن أفواج في ان یكون التلمیذ متعاونا أكثر ؟:  7س  

ال/ ب                 نعم        

كیف یكون تصرف التلمیذ عند توجیهك له في حال الخطأ ؟: 8س  

منزعج / متقبل                  ب/ أ  

هل ترى بأن التلمیذ یتجاوب أكثر مع األنشطة خاصة الجماعیة منها أذا ما تركت له المجال الختیار : 9س

 زمالئه في الفریق ؟

ال/ ب  نعم                       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 



 

 

 ملخص الدراسة

في حصة التربیة  أثر التدریس بالمقاربة بالكفاءات والریاضیة على شخصیة التلمیذ في الطور الثانوي: العنوان 

  .و الریاضیة  البدنیة

  _دراسة میداینة لبعض ثانویات بلدیة قصر البخاري والیة المدیة _ 

  مشكلة الدراسة

 الثانوي ؟ في الطور قاربة بالكفاءات في حصة التربیة البدنیة على شخصیة التلمیذالمبتدریس ال یؤثرهل 

  فرضیات الدراسة

  :الفرضیة العامة

  الثانوي في الطور المقاربة بالكفاءات في حصة التربیة البدنیة یؤثر على شخصیة التلمیذبالتدریس 

  :الفرضیات الجزئیة

 الثانوي  في الطور لتلمیذحي الجسمیة بالنواالمقاربة بالكفاءات عالقة بلتدریس ل

 الثانوي  في الطور لتلمیذتطویر النواحي المعرفیة دورفي  بالمقاربة بالكفاءات لتدریسل

  الثانوي في الطور لتلمیذ  النواحي الخلقیة  تنمیةالمقاربة بالكفاءات دور في بلتدریس ل

  الثانويفي الطور لمیذ لت یؤثر في النواحي المزاجیةالمقاربة بالكفاءات بتدریس ال

  اجراءات الدراسة

ظاهرة من الظواهر العلمیة  كل استقصاء ینصب على ءاستقصاالمنهاج الوصفي وهو كل : المنهج المتبع

  .والنفسیة واالجتماعیة 

  أساتذة 8تلمیذ و  416عینة عشوائیة منتظمة مكونة من :  العینة

  البخاري والیة المدیة بعض ثانویات بلدیة قصر: المجال المكاني والزماني

  2017 أفریلفیفري الى وقد تم ذلك في الفترة الزمنیة الممتدة من 

  استمارة استبیان موجهة الى التالمیذ و أخرى الى األساتذة:  األدواة المستخدمة في البحث

  النسبة المئویة و الكاف تربیعي: األسالیب االحصائیة 

بالكفاءات في حصة التربیة البدنیة یؤثر على شخصیة التلمیذ في  وخلصت الدراسة الى أن التدریس بالمقاربة

توفیر البنى التحتیة الضروریة و فضاء تربوي جذاب من أجل    - وكان من مجمل االقتراحات . الطور الثانوي 

                                                  ارساء الظروف المناسبة للعمل واالنفتاح في ظل المقاربة بالكفاءات                                    

انتهاج أسالیب تعلیمیة فعالة تضع التلمیذ في صلب العملیة التربویة ومحورها االساسي حتى یكون مشاركا    - 

  التعلمیة                                                    –و مبدعا و مساهما في جمیع العملیات التعلیمیة 

المراهقین باعتبارها فئة تحوي طاقات هائلة یستجوب استغاللها واالستفادة یجب إعطاء اهمیة كبیرة لفئة    - 

منها، وذلك من خالل توفیر الوسائل الالزمة للمدرسة والتي تعتبر مؤسسة تربویة هامة للمراهق، وٕانشاء النوادي 

  النشاطات البدنیة                                 والجمعیات الریاضیة التي تساهم في قضاء وقت فراغهم في 

   .اآلخرین كاألستاذ أن تكون هناك عالقة وطیدة بین المراهقین والمشرفین علیهم سواء الوالدین أو المربین  - 



 

 

Résumé de l'étude 
Titre : impact de l'enseignement de l'approche de la compétence en éducation 
physique et sportive partagent la personnalité de l'élève en phase secondaire 

Étude sur le terrain de Médéa de certains lycées municipal Ksar  El  Boukhari---- ---  
Étude du problème  
Est-ce enseigner  s'approche en éducation physique de partager élève personnelle au 
stade secondaire ? 
Les hypothèses de l'étude 
Hypothèses générales 
Approche de la compétence en éducation physique de l'enseignement influe sur la 
personnalité de l'élève en phase secondaire 
Hypothèses partielles 
_ De l'enseignement de l'approche de la compétence liée aux aspects physiques de 
l'élève dans la phase secondaire   
_de l'approche de l'enseignement au développement des capacités les aspects 
cognitifs de la plus rapide nous pouvons communiquer,,, élèves dans la phase 
secondaire 

 _de l'enseignement de l'approche de la compétence dans le développement des 
aspects éthiques de la pupille dans le secondaire 

 enseignement compétence approche affecte l'humeur des élèves dans la phase 
secondaire 
Étude de l'action 
Programme d'études : La plate-forme est que tous l'enquête descriptive de chaque 
enquête se concentre sur le phénomène des phénomènes scientifiques et leur 
psychologique et social 
Échantillon : échantillon aléatoire systématique de 416 étudiants et 8 professeurs 
Domaine spatial et temporel : certaines hautes écoles municipales Palais d’ Al-
Boukhari, mandat de Médéa .Cela a été fait dans la période de février à mai 2015 
Autonome utilisé dans la recherche : un questionnaire adressé aux élèves et les 
enseignants 
 Méthodes statistiques : pourcentage et k2 
L'étude a conclu que l'approche de la compétence d'enseignement en classe 
d'éducation physique influe sur la personnalité de l'élève en phase secondaire 
Suggestions : Fourniture de l'infrastructure nécessaire et attrayant espace éducatif 
afin d'établir des conditions appropriées pour les travaux et l'ouverture dans 
l'approche de la compétence 
_Vous devez donner beaucoup d'importance aux adolescents comme une classe 
contiennent une énergie énorme et bénéficier des questions, en fournissant les 
moyens nécessaires pour l'école, qui est un important établissement d'enseignement 
pour l'adolescent et la création de clubs et associations sportives qui contribuent pour 
passer leur temps libre à des activités physiques 
_Il y a une forte relation entre les adolescents et leurs superviseurs si parents ou 
éducateurs d'autres comme professeur  
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