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اإلهداء
إلهي اليطيب الليل اال بشكرك و ال يطيب النهار اال بطاعتك  ...و التطيب اللحظات اال بذكرك  ...و التطيب االخرة اال
بعفوك  ...و التطيب الجنة اال برؤيتك  ,اهلل جل جاللو الى من بلغ الرسالة و ادى االمانة و نصح االمة الى نبي الرحمة
المهداة و نور العالمين ...سيدنا محمد صلى اهلل عليو و سلم .
الى مالكي في الحياة  ...الى معنى الحب و الى معنى الحنان و التفاني ...الى بسمة الحياة و سر الوجود الى من كان
دعاؤىا سر نجاحي و حنلنها بالسم جراحي الى اغلى الحبايب امي الحبيبة و جدتي الغالية حفظهما اهلل و اطال في
عمرىما .
الى من كللو اهلل بالهبة و الوقار  ...الى من علمني العطاء بدون انتظار  ...الى من احمل اسمو بكل افتخار  ...ارجو من اهلل
جميل الصحة و العافية و طول العمر ابي الغالي برقاع .
الى كل االخوة و الخوات الذين ىم سندي و عوني في ىذه الحياة  ,الى بنات اختي فريال و وصال و نور ىان و بنات االخ
رفيق و رحمة و زوجة االخ و الى المرحومين نور الدين و حكيم و الى جميع اساتذة معهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية
و الرياضية
" كن عالما  ...فإن لم تستطع فكن متعلما  ,فإن لم تستطع فأحب العلماء  ,فإن لم تستطع فال تبغضهم" "
كمال

اإلهداء
الى الذين بعثا فيا نور الحياة و الذين قال فيهما تعالى " و قل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا "
الى التي غمرتني بحنانها و حبها وزرعت في قلبي العطف و الحنان  ,الى التي قال فيها عليو الصالة و السالم الجنة تحت
قدميها امي الحبيبة و الغالية .
الى الذي تحدى الدنيا  ,تعب و شقى  ,و لم يفرط في تعليمي حتى وصولي الى ىذا المستوى ابي العزيز .
الى كل االىل و االقارب و االحباب الى اخوتي و اخواتي و الى بنت اختي "ميليسا"والى كل االصدقاء كل باسمو .
الى كل من مدى لنا يد العون و المساعدة من قريب او بعيد في اتمام بحثنا .

عبد الواحد

كلمة شكر
الحمد هلل الذي انار لنا درب العلم و المعرفة و وفقنا التمام ىذا العمل المتواضع .
قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم "من لم يشكر الناس لم يشكر اهلل"
في البداية نشكر اهلل عز و جل الذي وفقنا التمام ىذا العمل المتواضع  ,كما نتوجو بالشكر الجزيل الى كل من ساعدنا في
انجاز ىذا البحث سواءا من قريب او بعيد و خاصة الطلبة امين و موالي فرج اهلل و اسماعيل  ,كما يشرفنا ان نتقدم باسمى
عباراة الشكر و التقدير الى االستاذ المشرف "ناصر يوسف "الذي لم يبخل علينا بنصائحو القيمة التي مهدت لنا الطريق
التمام ىذا البحث  ,و اليفوتنا ان نتقدم بجزيل الشكر و العرفان الى كل اساتذة قسم علوم و تقنيات النشاطات البدنية و
الرياضية  ,و الى كل اساتذة بلدية ورقلة على المساعدات التي قدموىا لنا .

تحديد اإلحتياجات التكوينية االزمة لتطبيق منهاج المقاربة بالكفاءات لدى أساتذة التربية البدنية و
الرياضية في المرحمة الثانوية.
الممخص:
ىدفت الدراسة إىل معرفة وحتديد اإلحتياجات التكوينية االزمة ألساتذة الًتبية البدنية و الرياضيةيف ادلرحلة الثانوية،و لتحقيق
أىداف الدراسة إتبع الباحث ادلنهج الوصفي ألنو ادلنهج ادلناسب ذلذه الدراسة و قد إستعمل إستبانة مت إعدادىا لقياس ىذه
اإلحتياجات ادلكونة من  34سؤال موزعة على أربعة زلاور (التخطيط للدرس،التنفيذ للدرس،طرق التدريس،التقومي ) ،حيث
طبقت الدراسة على عينة قدرىا  18أستاذ و أجريت بطريقة عشوائية من أساتذة ثانويات مدينة ورقلة،و بعد ادلعاجلة
اإلحصائية وعرض و مناقشة النتائج تبُت أنو توجد إحتياجات تكوينية لدى أساتذة الًتبية البدنية و الرياضية.
الكممات المفتاحية :أستاذ الًتبية البدنية و الرياضية ،اإلحتياجات التكوينية ،ادلقاربة بالكفاءات.

Determination of The necessary Formative needs to apply the approach by
competencies to the Physical and Sportive Education teachers in the high school.

Summary:
The study aimed to determine the necessary formative needs for the Physical and Sportive Teachers
in the high school,and to achieve the objectives of the study , The researcher has followed the
descriptive approach because it’s the suitable approach for this study,the researcher has used a
questionnaire to measure this necessary formative needs and it composed of 34 questions,
Distributed by 4 axes,(The Planning of lesson,and The Implementation of lesson,and Teaching
methods and Evaluation of Lesson) where this study has applied for a sample of 18 teachers, so that
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مقدمة :
إن احلياة اإلنسانية تطورية  ،تنمو يف نطاق بنيوي مركب و حركي  ،تتسم بالتعقيد و الشمولية و التداخل بُت ادلفاىيم الدينية و
األخالقية و االجتماعية  ،و ما يصاحب ذلك من نظم و عادات و تقاليد و مصاحل و متناقضات  ،فاهنا جعلت حيمل يف ذاتو
تصورات و طموحات و أماال عريضة  ،و ال ديكن ذلذه اآلمال أن تتحقق يف احلياة مامل يطور اإلنسان أدواتو الفكرية و ادلنهجية و
التكنولوجية  .فأصبحت ادلنظومات الًتبوية يف شىت أضلاء العامل تعرف اليوم تطورا مذىال  ،من حيث تطور الربامج و الوسائل و الطرق
التعليمية  ،فظهور الثورة ادلعلوماتية و التكنولوجية و كذا الصراعات القائمة بُت سلتلف أمناط الثقافة يف اجملتمع الواحد  ،أدى هبذه
اجملتمعات إىل البحث عن العالقة بُت ادلعرفة و طرق توصيلها إىل ادلتعلمُت  ،حيث أصبح يطالب بادلر دودية و التسيَت العقالين لقطاع
الًتبية و التعليم .
و دتاشيا مع التغَتات ادلتسارعة اليت تشهدىا منظومتنا الًتبوية  ،و أمام التحوالت اليت شهدهتا اجلزائر اجتماعيا و اقتصاديا و سياسيا و
ثقافيا كذا الدعوات ادللحة إلصالح ادلنظومة الًتبوية من حيث حتسُت الفعل الًتبوي و تكييف ادلعلمُت و ادلتعلمُت مع ىاتو
ادلستجدات و الرغبة يف إكساهبم التصور الفلسفي الصحيح ادلؤدي إىل شلارسة البيداغوجيا ادلعتمدة أال و ىي بيداغوجية ادلقاربة
بالكفاءات شرعت اجلزائر منذ السنة الدراسية2004/2003يف تطبيق ادلقاربة بالكفاءات  ،و ذلك بعد شروع اللجنة الوطنية للمناىج
و اجملموعات ادلتخصصة للمواد يف تصميم ادلناىج الدراسية وفق ىذه ادلقاربة منذ سنة  ،1998ليكون ذلك شروعا عمليا يف االنتقال
من ادلقاربة باألىداف إىل ادلقاربة اجلديدة  ،اليت أصبحت مطبقة يف الكثَت من دول العامل سواء منو ادلتطور أو السائر يف طريق النمو .
1

و لقد عملت وزارة الًتبية الوطنية من خالل إصالح ادلنظومة الًتبوية إىل تطبيق التدريس وفق بيداغوجية ادلقاربة بالكفاءات يف
مجيع األطوار التعليمية و مجيع ادلواد الدراسية ادلقررة  ،و نالت الًتبية البدنية و الرياضية حصتها من ىذه اإلصالحات حبيث أصبح
التلميذ ىو احملور األساسي يف العملية التعليمية  ،و كونو احملور األساسي يف العملية التعليمية أصبح من الضروري العناية بو و إعداده
إما يتناسب و تطور اجملتمع يف ادليدان التكنولوجي و العلمي و ادلعريف .
و جاء ادلشروع الًتبوي ادلبٍت على منطق ادلقاربة القائمة على الكفاءات ادلعتمدة على أىداف معلن عنها يف صيغة كفاءات و اليت
يكتسبها ادلتعلم من خالل اإلشكاليات اليت يطرحها األستاذ أي جعل التلميذ زلور العملية التعليمية و كبديل للمنهاج القدمي و الذي
يعتمد على ادلقاربة التقليدية القائمة على األىداف اإلجرائية اليت منطقها التعليم و التلقُت .
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د.لخضر لكحل  ,المقاربة بالكفاءات الجذور و التطبٌق  ,مجلة العلوم االنسانٌة و االجتماعٌة  ,العدد الرابع  ,جامعة ورقلة .2011 ,ص 72
2
الطٌب ناٌت و اخرون  ,المقاربة بالكفاءات  ,ط , 1الجزائر ,دار االمل للطباعة و النشر و التوزٌع  2004 ,ص34

و يعترب أستاذ الًتبية البدنية و الرياضية يف ىذه ادلرحلة احلساسة حجر الزاوية و العمود الفقري للعملية الًتبوية دلا ديتاز بو من
احتكاك مباشر بالتالميذ  ،لذا وجب توفر التكوين الالزم و اخلربة الكافية لو و كذا إدلامو جبميع ادلستجدات احلديثة .
و لقد اعتمدنا يف حبثنا ىذا على أراء و وجهات نظر أساتذة التعليم الثانوي يف حتديد االحتياجات التكوينية الالزمة لتطبيق ادلنهاج
احلديث يف الًتبية البدنية و الرياضية يف ظل اإلصالحات اجلديدة (ادلقاربة بالكفاءات) بصفتهم ىم ادلطبقون و ادلنفذون لو على ارض
الواقع .
و لقد حاولنا ان ضليط جبميع اجلوانب يف ىذه البيداغوجية اجلديدة من اجلانب النظري و كذا االحتياجات التكوينية على مستوى
التخطيط و التنفيذ و طرق التدريس و التقومي  .و ذلك من خالل اجلانب التمهيدي و اجلانب النظري و أخر تطبيقي حبيث أننا قمنا
يف دراستنا بتقسيم البحث إىل اجلانب النظري الذي بدوره ينقسم إىل فصلُت الفصل األول مدخل للدراسة تطرق فيو إىل طرح
اإلشكالية  ،أىداف البحث  ،فرضيات الدراسة  ،أمهية البحث  ،مصطلحات و مفاىيم الدراسة  ،اما الفصل الثاين فسلط فيو الضوء
على عرض و حتليل و نقد الدراسات السابقة .
إما اجلانب التطبيقي فقد تضمن فصالن  ،يف الفصل الثالث تطرق الباحث إىل منهجية الدراسة االستطالعية  ،عينة البحث ،
حدود الدراسة و األدوات ادلستخدمة يف الدراسة  ،أساليب التحليل اإلحصائي  ،و يف الفصل الرابع قام الباحث بعرض و مناقشة و
حتليل النتائج و أىم اإلستخالصات .

-1إشكالية الدراسة:
تعد ادلقاربة بالكفاءات إحدى البيداغوجيات اليت تبنتها وزارة الًتبية الوطنية ،وعلى أساسها مت بناء ادلناىج اجلديدة اليت شرع يف
تطبيقها ابتداء من السنة الدراسية  .2004/2003وذلك بغية خلق نظام متناسق وناجح دلواجهة حتديات العصر الراىنة وادلستقبلية
معا وحتقيق الشروط العلمية التكنولوجية،حبيث ال يقتصر على تنمية اجلانب ادلعلومايت للشخصية بل حىت اجلانب األدائي و
ادلهاري ...بغية حتقيق التكيف مع سلتلف مواقف احمليط االجتماعي الداخلي واخلارجي ،وتطويره انطالقا من تطوير الكفاءات الدنيا
احملققة من عملية التعلم والتعليم.

3

ومن الطبيعي أن أي عملية إصالح وال سيما يف اجملال الًتبوي ىي عملية ليست بالسهلة وتتطلب ختطيطا دقيقا دلختلف
عناصر نسق النظام الًتبوي ،كما تتطلب دراسات تشخيصية دلكونات النظام الًتبوي واحتياجاتو ادلختلفة لتهيئة ادلناخ ادلناسب الذي
يضمن صلاح تبٍت أي مشروع تربوي إىل أبعد احلدود.
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 .طٌب ناٌت سلمان و اخرون ,مرجع سابق  ,ص .34

و تشكل عناصر ومكونات النظام التعليمي نسقا متكامال متداخال ومتفاعال مع بعضو البعض،حيث إذا حدث أي تغيَت على
أحد عناصر ىذا النسق اتبعو بالضرورة تغَتا على مستوى العناصر األخرى ادلكونة للنظام الًتبوي .ويعد ادلعلم أحد ىذه ادلكونات بل
يشكل مفتاح صلاح العملية التعليمية،وعليو فإن ضمان صلاح تطبيق ىذه ادلنهاج ( ادلقاربة بالكفاءات) يسبقو ضمان تكوين ادلعلم
وتدريبو تدريبا جيدا على حيثيات ىذه ادلقاربة وطرق تطبيقها يف اجملال الصفي ،سواء تعلق األمر بكيفية التخطيط للدرس وفق ادلقاربة
بالكفاءات أو تنفيذه أو التقومي.
وعليو جاءت ىذه الورقة لتسلط بعض الضوء حول أىم االحتياجات التكوينية أالزمة لتطبيق ادلنهاج (ادلقاربة بالكفاءات) انطالقا من
التساؤل التايل:
 -ما ىي االحتياجات التكوينية أالزمة لتطبيق منهاج تربية بدنية والرياضية(ادلقاربة بالكفاءات) من وجهة نظر أساتذة التخصص ؟

التساؤالت الفرعية (الجزئية):
ىل توجد احتياجات تكوينية الزمة لتطبيق ادلنهاج احلديث (مقاربة بالكفاءات) يف تربية بدنية و رياضة على مستوىالتخطيط ؟
ىل توجد احتياجات تكوينية الزمة لتطبيق ادلنهاج احلديث (مقاربة بالكفاءات) يف تربية بدنية و رياضة على مستوىالتنفيذ ؟
ىل توجد احتياجات تكوينية الزمة لتطبيق ادلنهاج احلديث (مقاربة بالكفاءات) يف تربية بدنية و رياضة على مستوى طرقالتدريس ؟
ىل توجد احتياجات تكوينية الزمة لتطبيق ادلنهاج احلديث (مقاربة بالكفاءات) يف تربية بدنية و رياضة على مستوى التقومي؟
-2أهداف الدراسة:

ليخلو أي عمل قيم من ىدف يوجو القائم لو و أي سلوك غَت ىادف يعد مبثابة ضرب من الضياع .لذلك فالطالب الباحث
الذي يقدم على إصلاز حبث يف ىذا ادلستوى يكون قد حدد مجلة من األىداف اليت تعترب مبثابة ضوابط توجو عملو حىت
النهاية.وعملنا يهدف اىل حتقيق مايلي:
 معرفة ما إذا كان اعتماد منهاج ادلقاربة بالكفاءات ساري ادلفعول وىذا من خالل مواقف أىل االختصاص (األساتذة) لفت انتباه اجلهات الوصية (ادلنظومة الًتبوية) لألخذ بعُت االعتبار ىذا ادلشكل و وضعو زلل الدراسات (توصياتواقًتاحات)
 إثراء ادلكتبة اجلامعية دلرجع يساعد الطلبة أثناء القيام ببحوث ،ومطالعة على ادلقاربة بالكفاءات الوصول إىل اقًتاح و بعض التوصيات و النصائح النظرية و التطبيقية معرفة األسباب اليت حتد من أداء مدرسُت ادلادة يف ضل ادلقاربة بالكفاءات التوضيح األكثر دلا لألستاذ و التلميذ من حقوق و ما عليهما من واجبات يف عملية منسقة ومتكاملة التعرف على نضرة األساتذة ت.ب.ر حول نضام ادلقاربة بالكفاءات التعرف على أراء األساتذة الذين بادليدان العلمي لعدة سنوات و االستفادة توجيهاهتم التعرف إىل أىم االحتياجات التكونية للمعلمُت لتطبيق ادلنهاج ت.ب.ر رصد التحديات اليت تواجو ادلعلم لتطبيق ادلنهاج ت.ر.ب-3فرضيات الدراسة:
-1-3الفرضية األولى :توجد احتياجات تكونية لدی أساتذة تربية بدنية و رياضية لتطبيق منهاج ادلقاربة بالكفاءات على
مستوى التخطيط للدرس.
-2-3الفرضية الثانية :توجد احتياجات تكونية لدی أساتذة تربية بدنية و رياضية لتطبيق منهاج ادلقاربة بالكفاءات على
مستوى تنفيذ الدرس.
-3-3الفرضية الثالثة :توجد احتياجات تكونية لدی أساتذة تربية بدنية و رياضية لتطبيق منهاج ادلقاربة بالكفاءات على
مستوى طرق التدريس.التقومي.

-4-3الفرضية الرابعة  :توجد احتياجات تكونية لدی أساتذة تربية بدنية و رياضية لتطبيق منهاج ادلقاربة بالكفاءات على
مستوى التقومي.
 -4أهمية الدراسة:
تكتسي الدراسة احلالية أمهيتها من أمهية اإلصالح الًتبوي  ،الذي أخذ مكانة رائدة ضمن اإلصالحات الكربى اليت تشاىدىا اجلزائر
يف كافة اجملاالت  ،والذي إنبثق عنو مجلة من األوليات اليت تسعى إىل النوعية و الفاعلية  .أوذلا إعادة ىيكلة ادلنظومة الًتبوية  ،مث
إدراج بيداغوجيا الكفاءات يف التعليم  ،فاإلىتمام بتكوين ادلعلم .وقد شرع يف اإلعداد ذلذا اإلصالح يف ماي  ، 2002ومت العمل بو
يف الدخول ادلدرسي .2003
وقد جاء ىذا اإلصالح دون سابق حتضَت و ال هتيئة دلتطلباتو اجلديدة من تلميذ و معلمُت و وسائل تربوية مبعٌت زليط تربوي كلو غَت
مكيف وزلضر إلستيعاب التوجهات اجلديدة ذلذا اإلصالح  ،وقد كانت ىذه النقطة من بُت األسئلة الكثَتة اليت ،رددىا الكثَتون
حُت فتح ملف التعليم ،وأعلن عن إحدث إصالح وما الدافع لذلك ؟وكيف يتم مبنأى عن ادلعلم الذي يعد ادلنفذ الرئيسي لو ،مع أن
ىذا االخَت
ادلعلم -يشكل أحد احملاور الثالث الكربى الذي جاء هبا اإلصالح ،وكنتيجة حتمية ،تواجو ادلعلم اجلزائري مجلة من اإلحتياجاتالتكوينية لتطبيق ادلقاربة بالكفاءات اليت أعتمدت كنموذج جديد يف التدريس.
وىنا تتجلى أمهية الدراسة يف زلاولة الكشف والوصول اىل متطلبات حتقيق فعالية ىذه ادلقاربة البيداغوجية من خالل مجلة
اإلحتياجات اليت حيتاجها ادلعلم.
وتنبع أمهيتو أيضا من كونو دراسة تقوديية لإلحتياجات التكوينية ألساتذة تربية بدنية و رياضية لتطبيق منهاج احلديث يف ادلرحلة الثانوية
اليت تعترب مهمة جدا بالنسبة لألستاذ و التلميذ على حد سوء .
-5مصطمحات و مفاهيم الدراسة :
يف موضوع حبثنا ىذا توجد بعض ادلفاىيم اليت جيب توضيحها و حتديدىا بدقة  ،حىت يستطيع ادلطلع عليها فهم معناىا و ادلقصود هبا
و ىذه ادلفاىيم ىي :
1-5االحتياجات التكوينية:
االحتياج :إن لفظ احتياج يدل على وجود نقص يف رلال معُت.

التكوين :ىو عملية اليت من خالذلا يتم تزويد العاملُت بادلعرفة وادلهارة ألداء وتنفيذ العمل معُت على أكمل وجو.
االحتياجات التكوينية :
اصطالحا:
و إحتياجات التكوين تعرف بذاك الفارق بُت الوضعية احلالية و الوضعية ادلرجو الوصول إليها ،أي الفجوة بُت الوضعيتُت'' ،و حىت
نستطيع اإلرتقاء مبكانة التكوين يف ادلنظمة ،ال بد أن نأخذ يف احلسبان اجملال ادلكاين للتكوين (مكان التكوين ) ،والفوائد ادلرجو
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حتقيقها ،و طبيعة الفجوة اليت يغطيها التكوين ،واجملال الزمٍت دلردود التكوين.

و جاء يف تعريف آخر أن االحتياجات التكونية ىي  :حجم الفجوة ما بُت األداء الفعلي من قبل الفرد ( من حيث الكم والنوع) وما
5
بُت ما جيب أن يكون عليو األداء ادلطلوب أو ادلستهدف وفقا للمعايَت وادلقاييس واألىداف واخلطط ادلعتمدة .
وعليو فإن مفهوم االحتياجات التكوينية يتمثل يف حتديد ادلهارات ادلطلوب رفعها لدى الفرد واليت يتم تفصيلها يف رلموعة من
األىداف ادلطلوب حتقيقها بنهاية التكوين ،أو ىي عبارة عن تغيَت يف االجتاىات وزيادة يف ادلعارف وتطوير يف ادلهارات يف رلاالت
وظيفية
تعريف إجرائي:
ويقصد باالحتياجات التكوينية يف ىذه الدراسة ىو حتديد النقص الذي يعاين منو معلمو ادلرحلة الثانوية فيما خيص ادلعارف
وادلهارات …الالزمة للقيام بعملية التدريس على أكمل وجو داخل غرفة الصف على مستوى التخطيط للدروس وتنفيذىا وتقوديها ،
وفق ما تنص عليو ىذه ادلقاربة .ونعرب عنو بالدرجة اليت يتحصل عليها ادلعلم على استبيان حتديد االحتياجات التدريبية يف رلال
التدريس بادلقاربة بالكفاءات.
-2-5المقاربة بالكفاءات:
مفهوم المقاربة:
ىي طريقة تناول موضوع ما و ديثل اإلطارالنظري الذي يعاجل قضية ما  ،و ىي كيفية معينة لدراسة مشكلة أو تناول موضوع ما بغرض
الوصول اىل نتائج معينة  ،و ترتكز كل مقاربة على إسًتاتيجية طريقة عمل وضحها "لوجندر " :ان كل مقاربة تتطلب اسًتاتيجية ،و

:http://www.hrdiscussion.com/hr58116.htmlرابط المصدر -

.-5ىاشم فوزي العبادي وآخرون ،إدارة الموارد البشرية-مدخل استراتيجي متكامل -ط ،1الوراق للنشر ،عمان.2006 ،
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كل إسًتاتيجية تتطلب طريقة  ،و كل طريقة تتطلب تقنية أو تفقنيات  ،و كل تقنية تتطلب إجراء  ،و ىكذا حىت الوصول اىل
الوصفة.

6

مفهوم الكفاءة :
الكفاءة ىي نشاط مهاري ديارس على وضعيات ،ويستدعي مصطلح الكفاءة رلموعة ادلوارد اليت يقوم الفرد بتعبئتها يف وضعية ما
هبدف النجاح يف اصلاز فعل  ،كما ان الكفاءة تعٍت توظيف الشخص دلعارف  ،معارف كينونة ،معارف استشراق ،يف وضعية معينة،
مبهٌت ال ديكن ان خترج الكفاءة من سياق وضعية ما ،وىي دائما تابعة للتصور الذي حيملو الشخص عن الوضعية  ،من جهة اخرى
يستدعي التوظيف من الشخص تعبئة ناجحة جلملة من ادلوارد الوجيهة يف عالقتها بالوضعية  ،و ديكن أن تكون ىذه ادلوارد معرفية
(معارف )أو وجدانية (انتماء الوضعية دلوضوع شخصي) أو اجتماعية (االعانة ادلطلوبة من ادلدرس أو الزميل ) أو اليت يستوجبها
السياق  ،اىل جانب تعبئة ادلوارد على الشخص أن ينتقي أصلعها بالنسبة للوضعية ،و عليو أيضا أن حيسن الربط بُت سلتلف ادلوارد
ادلتخَتة ..... ،أنشطة االنتقاء و الربط ال تعٍت تكديس ادلوارد إمنا نسج شبكة عملياتو دلوارد منتقاة .
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الكفاءة مفهوم يتضمن تنظيم العمل و ختطيطو ،و كذلك االبتكار و القدرة على التكيف مع النشاطات الغَت عادية.
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المقاربة بالكفاءات l’approche par Competence :
تعريف إصطالحي:
ىي بيداغوجية و ظيفية تعمل على التحكم يف رلريات احلياة بكل ما حتملو من تشابك العالقات و تعقيد يف الظواىر اإلجتماعية ،
ومن مث فهي اختبار منهجي ديكن ادلتعلم من النجاح يف ىذه اللحياة على صورهتا،و ذلك بالسعي اىل تثمُت ادلعارف ادلدرسية و
جعلها صاحلة لألستعمال يف سلتلف احلياة .
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المجلة الجزائرٌة للتربٌة  ,المربً  ,العدد , 05المجلة الجزائرٌة للتربٌة  ,البٌداغوجبا الجدٌدة ,بٌداغوجٌة اإلدماج ص .15

 -محمد الصالح حثروبً  ,المدخل إلى التدرٌس بالكفاءات ,الجزائر  :دار الهدى 2002 ,ص 76
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طٌب ناٌت سلمان و اخرون  ,مرجع سابق  ,ص 29

 -9وزارة التربٌة الوطنٌة  ,البٌداخوجٌا بالكفاءات كبٌداغوجٌة ادماجٌة  ,العدد ,17المركز الوطنً للوثائق التربوٌة  ,الجزائر

تعريف اجرائي :
ىو ادلنهاج الذي يستعملو أستاذ الًتبية البدنية و الرياضية يف التدريس  ،وذلك منذ 2004م.
 -3-5التربية البدنية و الرياضية :
-تعريف اصطالحي:

تعرف الًتبية البنية و الرياضية بأهنا العملية الًتبوية اليت هتدف إىل حتسُت أداء اإلنسان احلركي و ادلهاري عن طريق األنشطة
البدنية ادلختارة لتحقيق األىداف.
و يقصد هبا ذلك اجلزء من العملية الًتبوية اليت يساىم يف تنمية الًتبية البدنية ،االنفعالية  ،االجتماعية  ،العقلية لكل فرد من
خالل األنشطة البدنية.
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تعريف اجرائي :ىي العملية الًتبوية اليت هتدف إىل حتسُت أداء التالميذ عن طريق وسيط وىو األنشطة البدنية ادلختارة وفق برنامج مسطر
لتحضَتىم لشهادة البكلوريا الرياضي.
-4-5تعريف المدرس  ( :األستاذ)
ىو حجر الزاوية يف العملية الًتبوية وظيفتو األساسية ىي تعليم الطالب او التالميذ و تربيتهم و توصيل كل ما تشمل عليو
عمليات الًتبية من أىداف إىل عقوذلم و قلوهبم

11.

-5-5المرحمة الثانوية :

10

 أمٌن أنور الخولً و آخرون  :دائرة معارف رٌاضٌة و علوم التربٌة البدنٌة ,دار الفكر العربٌة القاهرة 1948 ,ص .57411
 -رابح تركً  ,مبادئ التخطٌط التربوي لرجال التربٌة و التعلٌم  ,الجزائر :المطبوعات الجامعٌة 1982 ,ص .112

خيتص بادلتعلمُت الذين ىم يف سن ادلراىقة فهو من أعظم مراحل التعلم خطورة ،و يًتاوح أعمار التالميذ فيو من سن ( -15
 18سنة) و ادلدة اليت يستغرقها ىي  03سنوات حبصول التلميذ على شهادة البكالوريا.
الثانوية :
ىي مؤسسة تربوية تابعة لوزارة الًتبية و التعليم أو ىي ادلدرسة اليت ينتقل إليها التالميذ ما بعد اإلكمالية جتهيزا لدراستهم
باجلامعة.
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الفصل الثاني
 -12حمد بوسكرة  ,مناهج التربٌة البدنٌة و الرٌاضٌة للتعلٌم الثانوي و التقنً  ,الجزائر  :دار الخلدونٌة  2005,ص .112

عرض و مناقشة الدراسات السابقة
 عرض الدراسات السابقة -مناقشة الدراسات السابقة

-1عرض الدراسات السابقة:

يعترب البحث العلمي سلسلة مًتابطة األجزاء .و ال بد أن يستعُت الباحث فيها بكافة البحوث و الدراسات اليت تناولت نفس الظاىرة اليت مت
اختيارىا من طرف الباحث ،فالدراسات السابقة ىي كل الدراسات و األحباث و األطروحات و الرسائل اجلامعية اليت تناولت نفس الظاىرة اليت
يتناوذلا الباحث.
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وقد حاولنا من خالل مطالعتنا دلذكرات هناية الليسانس يف مكتبة قسم الًتبية البدنية و الرياضية وكذا كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية جبامعة
قاصدي مرباح بورقلة الحظنا ان ىناك بعض ادلذكرات اليت تناولت ما يشبو موضوعنا او ما يشًتك معو يف بعض النقاد نذكر منها :
14

د ارسة حزحازي كمال :2010/2009

قام الباحث:حزحازي كمال بدراسة للسنة اجلامعية  2010/2009كمذكرة خترج لنيل شهادة ماجستَت،ختصص تربية بدنية
ورياضة،حتت عنوان:معوقات تطبيق التدريس وفق بيداغوجية ادلقاربة بالكفاءات يف مادة الًتبية البدنية و الرياضية دراسة مقاربة بُت
أساتذة الطورين ادلتوسط و الثانوي يف والية بسكرة،جبامعة زلمد خيضر بسكرة،وقد حاول يف حبثو اإلحاطة جبميع اجلوانب وامهها يف
ىذه البيداغوجية اجلديدة من اجلانب النظري و كذا ادلعوقات اليت حتول دون تطبيقها من طرف االساتدة ميدانيا.
حيث كانت عينة الدراسة تتألف من أساتذة الًتبية البدنية للطورين"ادلتوسط و الثانوي" يف والية بسكرة و البالغ عددىم 204وقد بلغ أفراد العينة ادلختارة  60أستاذ من الطور ادلتوسط ،أي بنسبة  29,41من اجملتمع الكلي الذي يساوي 204
 أستاذ.يضف إىل ذلك  32أستاذ يف الطور الثانوي  ،أي بنسبة  47.05من اجملتمع الكلي الذي يساوي  68أستاذ.وبلغ رلموع العينة ادلأخوذة من الطورين  92أستاذ من  ،272اي بنسبة 33.82
وقد استعمل الباحث االستبيان كأداة للدراسة،الذي يعرف على انو مبجموعة من األسئلة ادلصممة جلميع البيانات الالزمةمن ادلشكلة حتت الدراسة  ،وىذا االستبيان موجو ألساتذة الطورين"ادلتوسط و الثانوي"
-وبعد حتليل و اثراء متغَتات البحث نظريا توصل الباحث اىل االستنتاج التايل:

 -13بلقاسم سالطنٌة,وحنان جٌاللً منهجٌة العلوم االجتماعٌة,دار الهدى,عٌن ملٌلة’الجزائر’’2000ص113
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دراسة حزحازي كمال مذكرة تخرج لنٌل شهادة ماجستٌر تحت عنوان :معوقات تطبٌق التدرٌس وفق بٌداغوجٌة المقاربة بالكفاءات فً مادة التربٌة البدنٌةوالرٌاضٌة.2010,2009,

إن األساتذة يف الطورين "ادلتوسط و الثانوي " جيمعون على ان صعوبة زلتوى منهاج ادلقاربة بالكفاءات يعيق تطبيقو
ميدانيا،وىذا لعدم تكييف ىذا احملتوى مع معطيات ادلدرسة اجلزائرية ،ألن ادلدرسة اجلزائرية ذلا خصوصياهتا اليت دتيزىا عن
مدارس الدول اليت استمدت منها ىذه ادلقاربة  ،و تعاين الكثَت من النقائض يف شىت اجلوانب  ،وكذا يتفق أساتذة الًتبية
البدنية و الرياضية للطورين "ادلتوسط و الثانوي " يف والية بسكرة ان نقص الوسائل التعليمية يف ادلؤسسات الًتبوية يعد
كأحد أبرز معوقات تطبيق التدريس وفق بيداغوجية ادلقاربة بالكفاءات.
دراسة بمعربي محمد  ،درماش محمد الهادي:
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قام الطلبة:بلعريب زلمد-درماش زلمد اذلادي كمذكرة خترج لنيل شهادة ليسانس،ختصص تربية بدنية و رياضة جبامعة اجلزائر،
حتت عنوان:منهاج الًتبية البدنية و الرياضة وفق ادلقاربة بالكفاءات بُت الغموض ادلصطلح و امكانية التطبيق لدى االساتذة دراسة
ميدانية لبعض ثانويات اجلزائر العاصمة ،وقد حاولو يف دراستهم تسليط الضوء على ىل صحيح ان أساتذة الًتبية البدنية و ألساتذة
الًتبية و الرياضة ،من اجلنسُت الدرسُت للطور الثانوي وتتكون العينة من  70أستاذ.
أداة الدراسة :وقد قامو يف حبثهم بإستخدام طريقة اإلستبيان باعتبار األمثل و أصلح الطرق للتحقق من اإلشكالية اليت قاموابطرحها،كما انو يسهل ذلم عملية مجع ادلعلومات ادلراء احلصول عليها انطالقا من الفرضيات.
وبعد حتليل متغَتات البحث مت التوصل اىل االستنتاج التايل:ان غالبية األساتذة يطبقون ماجاء يف منهاج ادلادة اجلديدة رغم غموضو لدى بعض األساتذة و أن نسبة كبَتة( )73.33من األساتذة
يؤكدون ان نسبة حتقيق أىداف الًتبية البدنية و الرياضية تكون كبَتة اثناء التدريس بالكفاءات بينما النسبة الباقية ( )26.66حوايل
ربع رلموع األساتذة يؤكدون على أهنا ال تتحقق أثناء التدريس بادلقاربة بالكفاءات.
16

دراسة حدبي لزهاري  ،بوزيدي عبد الكريم:2007/2006
15

دراسة بلعربً محمد,درماش محمد الهادي,مذكرة تخرج لنٌل شهادة لٌسانس بجامعة الجزائر ,تحت عنوان :منهاج التربٌة البدنٌة و الرٌاضٌة وفق المقاربة بالكفاءاتبٌن الغموض المصطلح وإمكانٌة التطبٌق لدى األساتذة .

قام الكلبة:حديب لزىاري،بوزيدي عبد الكرمي ،قصاد مهدي،بدراسة للسنة اجلامعية  2007/2006كمذكرة خترج خترج لنيل شهادة
الليسانس يف الًتبية البدنية و الرياضية حتت عنوان"واقع و أفاق التدريس بادلقاربة بالكفاءات يف ميدان الًتبية البدنية و الرياضية"
حبث مسحي أجري على أساتذة الًتبية البدنية و الرياضية على مستوى بعض ثانويات والية مستغاًل جبامعة عبد احلميد بن باديس
مبستغاًل وقد حاولوا يف حبثهم ىذا تسليط الضوء على ادلقاربة بالكفاءات يف الًتبية البدنية و الرياضية واقعها وافاقها،قصد تزويد حقل
الًتبية البدنية و الرياضية مبصدر حديث معاجل دلوضوع الساعة (ادلنهاج اجلديد).
عينة الدراسة:مشلت عينة البحث أساتذة الًتبية البدنية و الرياضية للتعليم الثانوي البالغ عددىم  30أستاذ اختَتت بطريقة مقصودة
وىذا على مستوى ثانويات والية مستغاًل
أدوات الدراسة :األداة و الوسيلة األساسية ادلستعملة يف البحث ىي االستبيان باعتباره من امثل و اصلح الطرق للتحقق من اإلشكالية
اليت قاموا بطرحها،كما أنو يسهل عملية مجع ادلعلومات ادلراد احلصول عليها انطالقا من الفرضيات.
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دراسة قاسم شحات جعفر الو تشي .السعودية: 2000 .

حتت عنوان "دراسة حتليلية دلشكالت تنفيذ منهج الًتبية البدنية و طرق حلها بادلرحلة ادلتوسطة يف مدينة الرياض" لسنة  2000يف
ادلملكة العربية السعودية.
وقد توصل يف دراستو إىل رلموعة مشكالت خلصها حتت العناوين التالية:
أىم ادلشكالت اليت تواجو تنفيذ ادلنهج ادلرتبطة باألىداف.أىم ادلشكالت اليت تواجو ادلنهج ادلرتبطة باحملتوى.-أىم ادلشكالت اليت تواجو ادلنهج ادلرتبطة باإلمكانيات.
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دراسة حدي لزهاري,بوزٌدي عبد الكرٌم,قصاد مهدي ,مذكرة تخرج لنٌل شهادة لٌسانس تحت عنوان :واقع و أفاق التدرٌس بالكفاءات فً مٌدان التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة,2007,2006,مستغانم,الجزائر.
17
دراسة قاسم شحات جعفرالوتشً,تحت عنوان :دراسة تحلٌلٌة لمشكالت التنفٌذ منهج التربٌة البدنٌة وطرق حلها بالمرحلة المتوسطة فً مدٌنة الرٌاض ,سنة,2000السعودٌة.

أىم ادلشكالت اليت تواجو ادلنهج ادلرتبطة بالوقت ادلتاح لتنفيذه.أىم ادلشكالت اليت تواجو ادلنهج ادلرتبطة بالتقومي. -2تحميل دراسات السابقة :
لقد تنوعت أىداف و مساعي الدراسة السابقة يف ادلوضوع شلارسة و تطبيق الًتبية الدنية و الرياضية يف ظل ادلقاربة بالكفاءات يف
مجيع األطوار حيث إختلفت الدراسات ومن خالل دراستنا ىذه وبعد مناقشاتنا وحتليلنا  ،توصلننا إىل النتائج توحي بان ىناك
صعوبات و مشاكل و عراقيل بيداغوجية تعًتض ادلعلم لتطبيق ادلنهاج احلديث (ادلقاربة بالكفاءات) ،إن الدراسات اليت مت تطرق إليها
توافقت مع دراستنا فعلى سبيل ادلثال توصلت دراسة قاسم شحات جعفر الو تشي إىل رلموعة من ادلشكالت ومن أمهها ادلشكالت
اليت تواجو التنفيذ ادلنهاج و مشكالت تواجو ادلنهاج على مستوى التقومي .
وتوصلت أيضا دراسة حزحازي كمال على أن أساتذة الطورين "ادلتوسط الثانوي" جيمعون على وجود صعوبات لتطبيق زلتوى ادلنهاج
،وىذا لعدم تكيف مدارس اجلزائرية ألن ادلدارس اجلزائرية ذلا خصوصياهتا اليت دتيزىا عن مدارس الدول اليت إستمدت منها ىذه ادلقاربة
.
و لقد تطرقت الدراسات السابقة إىل أمهية ادلقاربة بالكفاءات دلادة الًتبية البدنية و الرياضية وأىم ادلشاكل والصعوبات و ادلعيقات و
ىذا يتوافق مع دراستنا و مع فرضيات الدراسة على وجود إحتياجات تكوينية لتطبيق ادلنهاج ادلقاربة بالكفاءات على مستوى التقومي و
تنفيذ وطرق التدريس و ختطيط .
يف األخَت وبعد حتليلنا لدراسة السابقة  ،توصلنا اىل بعض النقاط ادلهمة اليت أفدتنا يف اصلاز حبثنا و إستخدامنا ادلنهج الوصفي على
غرار الدراسات السابقة وإستمارة اإلستبيان كأداة للقياس  ،ساعدتنا يف التقدم يف اخلطوات دراستنا .
ولكن تبقى ىذه الدراسات غَت كافية  ،نظرا ألمهية ادلوضوع و توسعو يف الكثَت من اجملاالت و من خالل ما سبق توصلنا اىل أن
اإلحتياجات كعنصر يلزم اإلنسان منذ القدم يف مجيع اجملاالت سوى شعر هبذا اإلحتياج أو مل يشعر بو وىذا ما يظهره من أمهية
خاصة يف حياة ادلعلم.

الجانب التطبيقي

الفصل الثالث
اإلجراءات المنهجية لمدراسة

 -1منهج الدراسة:
من أجل حتليل و دراسة ادلشكلة اليت طارحناىا و استجابة لطبيعة ادلوضوع الذي ضلن بصدد دراستو من اجلانب التطبيقي،اعتمدنا
على ادلنهج الوصفي الذي يعرف بأنو استقصاء ينصب على ظاىرة من الظواىر التعليمية أو النفسية كما ىي قائمة يف احلاضر بقصد
تشخيصها و كشف جوانبها و حتديد العالقات بُت عناصرىا أو بينها و بُت ظواىر تعليمية او نفسية او اجتماعية.
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ويعد ىذا ادلنهج من أحسن الطرق اليت يعتمد عليها يف الكثَت من الدراسات كونو يتسم بادلوضوعية و ذلك الن ادلستجوبُت جيدون
كامل احلرية يف التطرق آلرائهم و بناء على ذلك إتفقنا على أنو ادلنهج ادلناسب لطبيعة ادلوضوع الذي ضلن بصدد دراستو .
 -2الدراسة اإلستطالعية:
قبل قيامنا بتوزيع إستمار اإلستبيان ارتأينا بان نتصل ببعض األساتذة هبدف اإلطالع على كيفية عملهم و ماىي احلاجات و الوسائل
اليت حيتاجها أستاذ الًتبية البدنية و الرياضية يف ادلرحلة الثانوية من أجل تطبيق ادلنهاج احلديث ادلتمثل يف ادلقاربة بالكفاءات على
ضوء كل ىذا قمنا بإنشاء استبيان خاص بأساتذة الًتبية البدنية و الرياضية يف ادلرحلة الثانوية و ذلك للكشف و الوقوف على
االحتياجات التكوينية الالزمة ألستاذ الًتبية البدنية و الرياضية تطبيق ادلنهاج احلديث ( ادلقاربة بالكفاءات ) يف ادلرحلة الثانوية بعد
صياغتنا ألسئلة االستبيان و قبل الشروع يف توزيعو إرتاينا أن نعرضو لتحكيم األساتذة ادلتخصصُت ،حىت يتسٌت لنا االستفادة من
األخطاء و القيام بتصحيحها ،و بالتايل يكون واضح و مفهوم لكل أفراد عينة البحث تساعد ىذه الطريقة على االلتزام بادلوضوعية و
ادلصداقية.
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عبد الجلٌل الزوغً,محمد الغنام ,مناهج البخث العلمً فً التربٌة .مجلد ,1بغداد:مطبعة المعالً,1974 ,ص .51

-3مجتمع وعينة الدراسة:
-1-3مجتمع البحث:
ىو إجراء يستهدف دتثيل اجملتمع األصلي حبصة أو مقدار زلدود من ادلفردات اليت عن طريقها تؤخذ القياسات او البيانات ادلتعلقة
بالدراسة أو البحث و ذلك بغرض تعميم النتائج اليت يتم التوصل إليها من العينة على اجملتمع األصلي ادلسحوب من العينة.
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.ولقد مشلت مجيع أساتذة الًتبية البدنية و الرياضية للمؤسسات الًتبوية ثانويات بلدية ورقلة و قد بلغ عدد أفراد اجملتمع حسب
إحصائيات ادلوسم الدراسي  2016/2015الصادر عن مصلحة التنظيم الًتبوي دلديرية الًتبية لوالية ورقلة  35أستاذ موزعة على
 12ثانوية.
-2-3 .عينة الدراسة:
ديكن تعريف عينة البحث على أهنا (مبجموعة فرعية من عناصر مبجتمع حبث معُت)

20.

أي أن عينة البحث ىي رلتمع الدراسة اليت جتمع منو البيانات ادليدانية  ،وىي تعترب جزء من الكل ،مبعٌت أنو تِؤخذ رلموعة من اجملتمع
األصلي ،مث تعمم نتائج الدراسة على اجملتمع ككل (األصلي)
من أجل الوصول إىل نتائج أكثر دقة وموضوعية و مطابقة للواقع قمنا باختيار عينة البحث بطريقة عشوائية ،وقد مشلت أساتذة
الثانوية مبدينة ورقلة ،وكان حجم العينة ( 18أستاذ).
-4حدود الدراسة:
1-4المجال المكاني :لقد مت إجراء الدراسة ادليدانية على مستوى ثانويات بلدية "ورقلة" والية ورقلة.

 عمار بوحوش  ,تقنٌات و مناهج البحث العلمً ,دٌوان المطبوعات الجزائرٌة,1995 ,ص.130 -مورٌس انجرس,ترجمة بوزٌد صحراوي و آخرون ,منهجٌة البحث العلمً ,الجزائر:دار القصبة للنشر,2004 ,ص.301,298

1
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الجدول رقم ( :)01يوضح أسماء الثانويات التابعة لمدينة "ورقمة"
أمساء الثانويات
علي مالح
مبارك ادليلي
مصطفى احلفيان
ادلصاحلة
حي النصر اجلديدة
زلمد العيد اخلليفة
اخلوارزمي
العبد اجمليد بومادة
مولود قاسم
حي القصر
توفيق ادلدين
خليل أمحد
-2-4المجال الزماني:
لقد شرعنا يف اإلجراءات ادليدانية طول الفًتة الزمنية إبتداءا من شهر فيفري إىل غاية هناية شهر افريل،و بالتحديد من
 2016/02/10اىل ،2016/04/25اي خالل مدة زمنية قدرىا شهر ونصف تقريبا،فخالل شهر فيفري دتت خطوات عرضو
على ادلشرف و رلموعة من أساتذة زلكمُت و بعدىا ضبط اإلستمارة النهائية خالل الفًتة ادلمتدة من األسبوع األول من شهر مارس
إىل األسبوع األول من شهر أفريل مث إجراء التطبيق ادليداين و مجع البيانات و تفريغها و حتليلها الستخالص النتائج و مناقشتها و ىذا
من خالل الفًتة ادلمتدة من األسبوع األول من شهر أفريل اىل األسبوع األول من شهر ماي.
 -5أدوات جمع البيانات

قمنا باستخدام االستبيان باعتباره الطريقة األصلع  ،ألنو يسهل علينا مجع ادلعلومات ادلراد احلصول عليها للتحقق من الفرضيات
السابقة وبالتايل اإلجابة على اإلشكالية ادلطروحة  .ويعرف االستبيان بأنو عبارة عن رلموعة من األسئلة ادلرتبطة بطريقة منهجية ،وىو
وسيلة جلمع ادلعلومات مباشرة من مصدرىا األصلي وىذه األسئلة يتم وضعها يف استمارة وتوزع على األشخاص ادلعنيُت بالبحث ،
وىذا االستبيان موجو لألساتذة  ،وتضمنت استمارة االستبيان رلموعة من األسئلة موزعة على أربعة زلاور كل زلور منها يرتبط
بفرضية من فرضيات الدراسة .
الجدول رقم ( )02يوضح عدد المحاور وفقرات اإلستبيان
المحور

عدد الفقرات (االسئلة)

توجد احتياجات تكونية الزمة لدى أساتذة ت.ب.ر

09

على مستوى التخطيط للدرس.
توجد احتياجات تكونية الزمة لدى أساتذة ت.ب.ر

09

على مستوى التنفيذ للدرس.
توجد احتياجات تكونية الزمة لدى أساتذة ت.ب.ر

08

دريس.
على مستوى طرق الت
توجد احتياجات تكونية الزمة لدى أساتذة ت.ب.ر

08

على مستوى التقومي.
 -6األساليب اإلحصائية المستخدمة :
من اجل حتليل النتائج ادلتحصل عليها وبعد تفريغ البيانات مت استخدام بعض األساليب اإلحصائية ادلناسبة باالستعانة بربنامج احلزمة
اإلحصائية للعلوم االجتماعية SPPSيف ادلعاجلة ودتثل يف:
 كاي تربيع درجة احلرية -مستوى ادلعنوية

 -7الخصائص السيكومترية ألداة الدراسة:
-1-7الصدق:
نعترب درجة الصدق ىي العامل األكثر أمهية بالنسبة للمقاييس و االختبارات وىو يتعلق أساسا بنتائج االختبار.
حيدد "كيورتن" الصدق باعتباره تقدير لالرتباط بُت الدرجات اخلام لالختبار و احلقيقة الثابتة ثباتا تاما.
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وللتأكد من صدق أداة الدراسة قمنا باستخدام صدق احملكمُت كأداة للتأكد من أن االستبيان يقيس ما اعد لو حيث قمنا بتوزيع
نسخ من االستبيان على عدد من األساتذة من جامعة ورقلة و جامعة اجلزائر ليحكموا مدى وضوح فقرات االستبيان و مدى كفايتها
و مناسبتها للمحاور ادلقًتحة و االستفادة من اقًتاح ما يرونو ضروريا من تعديل صياغة العبارات أو حذفها و كذلك توجيهاهتم فيما
يتعلق بالبيانات األولية حبذف بعض اخلصائص الشخصية و إضافة خصائص أخرى و تعديلها وباالعتماد على ادلالحظات و
التوجيهات اليت أبداىا احملكمون ،قمنا بإجراء التعديالت اليت اتفق عليها معظم احملكمُت حيث مت حذف بعض العبارات و تغيَت
صياغة بعضها األخر و كذلك إعادة ترتيبها وفق أراء احملكمُت دائما.

جدول(:)03يمثل قائمة األساتذة المحكمين:
اسم االستاذ

اجلامعة

جرمون علي

جامعة قاصدي مرباح –ورقلة

قادري تقي الدين

جامعة قاصدي مرباح –ورقلة

 -محمد حسن عالوي و محمد نصر الٌن غضبن  :القٌاس فً التربٌة الرٌاضٌة و علم القٌاس الرٌاضً ,ط ,3القاهرة:دار الفكر العربً ,1996 ,ص.321
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صاويل إديان

جامعة قاصدي مرباح-ورقلة

عبدي صاحل

جامعة قاصدي مرباح-ورقلة

كواش رضا

جامعة قاصدي مرباح-ورقلة

بوعجناق كمال

جامعة اجلزائر

-2-7الثبات:
من أجل دراسة الثبات اإلستبيان قمنا بإعتماد على طريقة إجراء اإلختبار وإعادتو حيث قمنا بتوزيع االستبيان يوم 2016/4/10
وبعدىا بأسبوع بإعادة نفس االختبار على نفس العينة وحتت نفس الضروف فتحصلنا على النتائج ادلوجودة يف اجلدول .
جدول رقم ( :)04يمثل ثبات المحاور األربعة
احملور

معامل الثبات

الداللـ ـ ــة

احملور األول

0.777

دال إحصائيا

احملور الثاين

0.689

دال إحصائيا

احملور الثالث

0.633

دال إحصائيا

احملور الرابع

0.536

دال إحصائيا

من اجلدول نالحظ أن معامل ثبات الفاكرونباخ للمحاور األربعة كان يفوق  0.5يف كل احملاور و ىو معامل ثبات قوي شلا يعٍت أن
األداة ثابتة.
-3-7الموضوعية  :من اىم صفات االختبار اجليد ان يكون موضوعيا لقياس الظاىرة اليت اعد اصال لقياسها  ،و ادلوضوعية
ىي التحرر من التحيز او التعصب و عدم ادخال العوامل الشخصية للمخترب كارائو و ميوالتو الشخصية .
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د.إٌمان حسٌن الطائً ,محاظرات التقوٌم والقٌاس فً التربٌة الرٌاضٌة ,أذار.2005,

الفصل الرابع

عرض مناقشة و تحميل النتائج

- 1عرض و تحميل النتائج حسب الفرضيات
- 2مناقشة النتائج عمى ضوء الفرضيات
- 3اإلستنتاجات حسب الفرضيات
- 4اإلستنتاج العام
- 5اإلقتراحات و التوصيات
- 6خاتمة

عرض وتحميل نتائج الدراسة :
عرض وتحميل نتائج الفرضية االولى  :توجد احتياجات تكوينية لدى اساتذة الًتبية البدنية و الرياضية لتطبيق ادلنهاج
احلديث على مستوى التخطيط للدرس .
فقرات

التكرار

بدرجة كبيرة

بدرجة متوسطة

بدرجة ضعيفة

المحور األول
الفقرة 1
الفقرة 2
الفقرة 3
الفقرة 4
الفقرة 5

التكرار

6

11

1

النسبة

33.3

61.1

5.6

التكرار

2

14

2

النسبة

11.1

77.8

11.1

التكرار

5

11

2

النسبة

27.8

61.1

11.1

التكرار

12

4

2

النسبة

66.7

22.2

11.1

التكرار

7

11

0

الفقرة 6
الفقرة 7
الفقرة 8
الفقرة 9

النسبة

38.9

61.1

0

التكرار

10

8

0

النسبة

55.6

44.4

0

التكرار

13

3

2

النسبة

72.2

16.7

11.1

التكرار

7

11

0

النسبة

38.9

61.1

0

التكرار

7

8

3

النسبة

38.9

44.4

16.7

69

81

12

42.59

50

7.40

نتيجة المحور التكرار
األول

النسبة

الجدول رقم ( :)05يمثل إستجابات المبحوثين المتعمقة بالتخطيط للدرس

الدائرة النسبية رقم (:)01توضح نتائج الفرضية األولى
بالنسبة المئوية
درجة ضعٌفة

درجة متوسطة

درجة كبٌرة

8%
42%

50%

تحميل الجدول رقم  05و الشكل رقم : 01
يبُت كل من اجلدول رقم ( )05و الدائرة النسبية رقم ( )01أن عدد إجابات األساتذة على فقرات احملور األول التسعة كان 69
إجابة بدرجة كبَتة شلثلة بنسبة  % 42و يف ادلقابل  81إجابة بدرجة متوسطة و شلثلة بنسبة  % 50و  12إجابة بدرجة ضعيفة و
شلثلة بنسبة  % 08وكانت نتيجة ك 2يف سلتلف الدرجات تساوي  50.33عند مسوى الداللة .0.05

عرض وتحميل نتائج الفرضية الثانية :

توجد احتياجات تكوينية لدى اساتذة الًتبية البدنية و الرياضية لتطبيق ادلنهاج

احلديث على مستوى التنفيذ للدرس .
فقرات

التكرار

بدرجة كبيرة

بدرجة متوسطة

بدرجة ضعيفة

المحور الثاني
الفقرة 1
الفقرة 2
الفقرة 3
الفقرة 4

التكرار

1

16

1

النسبة

5.6

88.9

5.6

التكرار

6

12

0

النسبة

33.3

66.7

0

التكرار

12

5

1

النسبة

66.7

27.8

5.6

التكرار

11

4

3

الفقرة 5
الفقرة 6
الفقرة 7
الفقرة 8
الفقرة 9

النسبة

61.1

22..22

16.7

التكرار

5

10

3

النسبة

27.8

55.6

16.7

التكرار

6

11

1

النسبة

33.3

61.1

5.6

التكرار

7

10

1

النسبة

38.9

55.6

5.6

التكرار

10

7

1

النسبة

55.6

38.9

5.6

التكرار

11

7

0

النسبة

61.1

38.9

0

69

82

11

42.59

50.61

6.79

نتيجة المحور التكرار
الثاني

النسبة

الجدول
(:)06

الدائرة النسبٌة رقم (:)02توضح نتائج الفرضٌة الثانً
بالنسبة المئوٌة
درجة ضعٌفة
7%
درجة كبٌرة
42%
درجة متوسطة
51%

إستجابات المبحوثين المتعمقة بتنفيذ الدرس

 -تحميل الجدول رقم  06والشكل رقم : 02

رقم
يمثل

يبُت كل من اجلدول رقم (  )06و الدائرة النسبية رقم (  )02أن عدد إجابات األساتذة على فقرات احملور الثاين التسعة كان

69

إجابة بدرجة كبَتة شلثلة بنسبة  % 42و يف ادلقابل  82إجابة بدرجة متوسطة و شلثلة بنسبة  % 51و  11إجابة بدرجة ضعيفة و
شلثلة بنسبة  % 07وكانت نتيجة ك 2يف سلتلف الدرجات تساوي  52.92عند مسوى الداللة .0.05

عرض وتحميل نتائج الفرضية الثالثة

 :توجد احتياجات تكوينية لدى اساتذة الًتبية البدنية و الرياضية لتطبيق ادلنهاج

احلديث على مستوى طرق التدريس.
فقرات المحور

التكرار

بدرجة كبيرة

بدرجة متوسطة

بدرجة ضعيفة

الثالث
الفقرة 1
الفقرة 2
الفقرة 3

التكرار

3

14

1

النسبة

16.7

77.8

5.6

التكرار

6

11

1

النسبة

33.3

61.1

5.6

التكرار

5

12

1

النسبة

27.8

66.7

5.6

التكرار

3

14

1

النسبة

16.7

77.8

5.6

التكرار

13

4

1

النسبة

72.2

22.2

5.6

التكرار

14

4

0

النسبة

77.8

22.2

0

التكرار

15

3

0

النسبة

83.3

16.7

0

التكرار

6

12

0

النسبة

33.3

66.7

0

نتيجة المحور

التكرار

65

74

5

الثالث

النسبة

45.13

51.38

3.47

الفقرة 4
الفقرة 5
الفقرة 6
الفقرة7
الفقرة 8

الجدول رقم
يمثل

الدائرة النسبٌة رقم (:)03توضح نتائج الفرضٌة الثالث
بالنسبة
درجة ضعٌفة

إستجابات
المبحوثين

درجة متوسطة

(:)07

درجة كبٌرة

4%

المتعمقة

45%

طرق التدريس

51%

 تحميل الجدول رقم  07والشكل رقم : 03يبُت كل من اجلدول رقم (  )07و الدائرة النسبية رقم (  )03أن عدد إجابات األساتذة على فقرات احملور االثالث الثمانية كان 65
إجابة بدرجة كبَتة شلثلة بنسبة  % 45و يف ادلقابل  74إجابة بدرجة متوسطة و شلثلة بنسبة  % 51و  5إجابة بدرجة ضعيفة و
شلثلة بنسبة  % 4وكانت نتيجة ك 2يف سلتلف الدرجات تساوي  58.62عند مستوى الداللة .0.05

عرض وتحميل نتائج الفرضية ال رابعة  :توجد احتياجات تكوينية لدى اساتذة الًتبية البدنية و الرياضية لتطبيق ادلنهاج
احلديث على مستوى التقومي للدرس.
فقرات المحور

التكرار

بدرجة كبيرة

بدرجة متوسطة

بدرجة ضعيفة

الرابع
الفقرة 1
الفقرة 2
الفقرة 3
الفقرة 4
الفقرة 5
الفقرة 6

التكرار

6

11

1

النسبة

33.3

61.1

6.5

التكرار

5

12

1

النسبة

27.8

66.7

5.6

التكرار

6

10

2

النسبة

33.3

55.6

11.1

التكرار

3

14

1

النسبة

16.7

77.8

5.6

التكرار

16

2

0

النسبة

88.9

11.1

0

التكرار

8

9

1

النسبة

44.4

50

5.6

الفقرة 7
الفقرة 8

التكرار

5

11

2

النسبة

27.8

61.1

11.1

التكرار

7

9

2

النسبة

38.9

50

11.1

56

78

10

38.88

54.16

6.94

نتيجة المحور الرابع التكرار
النسبة

الجدول رقم
( :)08يمثل
إستجابات
المبحوثين

الدائرة النسبٌة رقم (:)04توضح نتائج المحور الرابع
بالنسبة المئوٌة
درجة ضعٌفة

درجة متوسطة

درجة كبٌرة

المتعمقة
لدرس

بتقويم
39%

7%

54%

 تحميل الجدول رقم  08والشكل رقم : 04يبُت كل من اجلدول رقم ( )08و الدائرة النسبية رقم ( )04أن عدد إجابات األساتذة على فقرات احملور الرابع الثمانية كان 56
إجابة بدرجة كبَتة شلثلة بنسبة  % 39و يف ادلقابل  78إجابة بدرجة متوسطة و شلثلة بنسبة  % 54و  10إجابة بدرجة ضعيفة
و شلثلة بنسبة  % 7وكانت نتيجة ك 2يف سلتلف الدرجات تساوي  50.16عند مسوى الداللة .0.05

مناقشة فرضيات

الدرجات

التكرارات

كا

2

مستوى الداللة الداللة

الدراسة:

بعد تفريغ زلتوى اإلستبيان وعرضو  ،نلجأبعدىا إىل مناقشة النتائج ادلتحصل عليها على ضوء الفرضيات اليت وضعناىا ،ولكي تكون
العملية أكثر دقة و موضوعية سنحول تلخيص ما كان من إجابات من طرف ادلبحوثُت يف اإلستبيان الذي وضعناه بُت أيديهم ،
فكانت اإلجابات كاآليت :
مناقشة نتائج فرضية األولى :لقد إفًتضنا أن أساتذة تربية بدنية و رياضية حباجة اىل احتياجات تكوينية الزمة لتطبيق منهاج
ادلقاربة بالكفاءات على مستوى التخطيط للدرس  ،بعد حتليل اجابات احملور االول و اخلاص بالفرضية االوىل  .وجدنا ان ىناك اغلبية
اجابات االساتذة كانت بدرجة متوسطة شلثلة بنسبة  %50و بدرجة كبَتة شلثلة بنسبة  %42.59و بدرجة ضعيفة شلثلة بنسبة
 %7.40و إعتمادا عل االختبار االبارمًتي كاف تربيع وجدنا نسبتو  50.33عند مستوى الداللة  0.05أي انو دال إحصائيا ،
ىذا مايفسر ان االساتذة حباجة اىل احتياجات تكوينية على مستوى التخطيط للدرس من اجل تطبيق منهاج ادلقاربة بالكفاءات و
ىذا ما جيعلنا ضلكم على ان الفرضية االوىل قد حتققت .

درجة كبَتة

69

درجة متوسطة

81

درجة ضعيفة

12

دال إحصائيا
50.33

0.05

الجدول رقم (: )09يمثل كاف تربيع ومستوى الداللة لتك اررات

الدرجات

التكرارات

كا

2

مستوى الداللة الداللة

مناقشة نتائج الفرضية الثانية  :لقد افًتضنا انو توجد احتياجات تكوينية على مستوى التنفيذ للدرس يف ضوء منهاج ادلقاربة
بالكفاءات  ،و بعد حتليل االجابة على اسئلة احملور الثاين  ،توافقت دراستنا اىل حد ما مع الدراسة السابقة للباحث حزحازي كمال
بعنوان "معوقات تطبيق التدريس وفق بداغوجية ادلقاربة بالكفاءات يف مادة الًتبية البدنية و الرياضية يف ان ادلؤسسات الًتبوية تعاين
الكثَت من النقائص يف شىت اجلوانب مع اتفاق اساتذة الطورين ادلتوسط و الثانوي يف والية ورقلة ان نقص الوسائل التعليمية و
البداغوجية يف ادلؤسسات الًتبوية يعد ابرز معوقات تطبيق التدريس وفق بداغوجية ادلقاربة بالكفاءات  ،كما تبُت لنا ضلن من خالل
حتليل اجابات اسئلة احملور الثاين ان غالبية اجابات ادلبحوثُت بدرجة متوسطة شلثلة بنسبة

 ،%51.60و بدرجة كبَتة شلثلة بنسبة

 %42.59و بدرجة ضعيفة شلثلة بنسبة  %6.79و إعتمادا عل االختبار االبارمًتي كاف تربيع وجدنا نسبتو

 52.92عند

مستوى الداللة  0.05أي انو دال إحصائيا ىنا نستطيع القول ان الفرضية الثانية حتققت  ،و بالتايل فانو توجد احتياجات تكوينية
ادى اساتذة الًتبية البدنية و الرياضية لتطبيق منهاج ادلقاربة بالكفاءات على مستوى التنفيذ للدرس .

درجة كبَتة

61

درجة متوسطة

90

درجة ضعيفة

11

دال إحصائيا
0.05

52.92

الجدول رقم (: )10يمثل كاف تربيع ومستوى الداللة لتك اررات

الدرجات

التكرارات

كا

2

مستوى الداللة الداللة

مناقشة نتائج الفرضية الثالثة  :لقد افًتضنا انو توجد احتياجات تكوينية لتطبيق منهاج ادلقاربة بالكفاءات على مستوى
طرائق التدريس يف ضوء التدريس بادلقاربة بالكفاءات  ،وبعد حتليل اجابات اسئلة احملور الثالث اخلاصة بالفرضية  ،توافقت دراستنا اىل
درجة ما مع الدراسة السابقة للطلبة  :حديب لزىاري  ،بوزيدي عبد الكرمي  ،قصاب مهدي  ،واقع و افاق تدريس الًتبية البدنية و
الرياضية يف ظل ادلقاربة بالكفاءاتن حيث ان معظم اساتذة الًتبية البدنية و الرياضية يعملون مبحتوى منهاج ادلقاربة بالكفاءات  .كما
تبُت لنا ضلن من خالل حتليل اجابات اسئلة احملور الثالث أن اغلبية ادلبحوثُت كانت اجاباهتم بدرجة متوسطة على فقرات احملور اي
بنسبة  %51.38و  %45.13بدرجة كبَتة ،و  %3.47بدرجة ضعيفة و إعتمادا عل االختبار االبارمًتي كاف تربيع وجدنا
نسبتو  58.62عند مستوى الداللة  0.05أي انو دال إحصائيا بالتايل من النسب نستنتج ان اساتذة الًتبية البدنية و الرياضية
حباجة اىل احتياجات تكوينية على مستوى طرائق التدريس لتطبيق منهاج ادلقاربة بالكفاءات و عليو فيمكننا القول انو مت حتقيق
الفرضية الثالثة.
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الجدول رقم (: )11يمثل كاف تربيع ومستوى الداللة لتك اررات

مناقشة نتائج الفرضٌة الرابعة  :لقد افًتضنا ان اساتذة الًتبية البدنية و الرياضية للمرحلة الثانوية حباجة إىل احتياجات
تكوينية على مستوى التقومي من اجل تطبيق ادلقاربة بالكفاءات و بعد حتليل اجابات احملور الرابع اخلاص بالفرضية الرابعة  ،حيث
توافقت دراستنا اىل حد ما مع الدراسة السابقة لقاسم شحات جعفر الوتيشي  ،دراسة حتليلية دلشكلة تنفيذ منهج الًتبية البدنية و
الرياضية و طرق حلها بادللرحلة ادلتوسطة يف مدينة الرياض  .و لقد توصل الباحث يف دراستو اىل رلموعة مشكالت ملخصة يف
عناوين .
اىم ادلشكالت اليت تواجو تنفيذ ادلنهج ادلرتبطة باحملتوى و اإلمكانيات و اىم ادلشكالت اليت تواجو ادلنهج ادلرتبطة بالتقومي  ،و
استفدنا من ىذه الدراسة يف مناقشة خاصة الفرضية الرابعة  ،و اليت اشتملت على أىم ادلشكالت اليت تواجو ادلنهج منها ادلرتبطة

بالتقومي  ،و بعد حتليلنا الجيابات احملور الرابع تبُت لنا ان معظم األساتذة أجابوا بدرجة متوسطة بنسبة

 %54.16و بدرجة كبَتة

بنسبة  %38.88و بدرجة ضعيفة  %6.94و إعتمادا عل االختبار االبارمًتي كاف تربيع وجدنا نسبتو

 50.16عند مستوى

الداللة  0.05أي انو دال إحصائيا و ىذا ما يدل على وجود احتياجات تكوينية لدى أساتذة الًتبية البدنية و الرياضية على مستوى
التقومي و بالتايل نقول بأنو مت حتقيق الفرضية

الجدول رقم (: )12يمثل كاف تربيع ومستوى الداللة لتك اررات

أهم اإلستخالصات
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واالقتراحات :
يعترب منهاج الًتبية البدنية والرياضية من أىم ادلناىج الًتبوية اليت أدخلة فيها التعديل وحتسُت وفق لتطور الذي شاىدتو ادلنظومة الًتبوية
اجلزائرية بصفة عامة و تربية البدنية والرياضية بصفة خاصة  ،من حيث حتضا باىتمام متزايد من طرف الدولة  ،وذلك من خالل
صدور مراسيم و أوامر جديدة تنضم وتسَت ىذه ادلادة و بذلك خصصت الدولة اجلزائرية مبالغ جد معتربة إلنشاء اذلياكل وادلرفق
الرياضية ادلالئمة  ،وفتح معاىد جديدة لتكوين إطارات يف تربية بدنية والرياضية يعتمد عليهم يف تأطَت ادلتعلمُت يف ادلتوسط والثانوي
 .إال انو ورغم ذلك ال يزال أساتذة تربية بدنية و الرياضية جيدون صعوبات و عراقيل كثَتة ومتنوعة ال تسمح ذلم بتحقيق أىداف
مادهتم  ،وىذا راجع إىل التباين الواضح ادلوجود بُت ما ىو نضري و ما يتطلبو ميدان التعلم  .وبعد مناقشتنا و حتليلنا استمارة

االستبيان اخلاصة بأساتذة يف ادلرحلة الثانوية  ،توصلنا إىل نتائج توحي بان ىناك توافق بُت االحتياجات التكوينية يف الًتبية البدنية
والرياضية ومقاربة بالكفاءات.
ومن خالل أرأى وأجوبة األساتذة توصلنا إىل النتائج التالية :
- 1أساتذة الًتبية البدنية والرياضية يف مرحلة ثانوية حباجة إىل احتياجات تكوينية على مستوى ختطيط لدرس ومنو حتققت
الفرضية األوىل
- 2أساتذة الًتبية البدنية والرياضية يف مرحلة ثانوية حباجة إىل احتياجات تكوينية على مستوى تنفيذ لدرس ،ومنو حتققت
الفرضية الثانية
- 3أساتذة الًتبية البدنية والرياضية يف مرحلة ثانوية حباجة إىل احتياجات تكوينية على مستوى طرق التدريس ومنو حتققت
الفرضية الثالثة
- 4أساتذة الًتبية البدنية والرياضية يف مرحلة ثانوية حباجة إىل احتياجات تكوينية على مستوى التقومي،ومنو حتققت الفرضية
الرابعة.

و في األخير ارتأينا إن نقدم جملة من االقتراحات نرفعها إلى كل من يهمهم األمر :
 أن هتتم الوزارة الوصية بتكوين أساتذة الًتبية البدنية والرياضية ادلىهلُت يف كل اجلوانب العلميةتوفَت الرسكلة أي تكوين أساتذة ادلوظفُت لاللتحاق بأخر التطورات والقوانُت السارية واجلديدة زيادة من عدد الدورات التكوينية والتدريبية ألساتذة الًتبية البدنية والرياضية وزلاولة استفاء على كل ما حيتاجو األساتذةخاصتنا يف فهم مفاىيمها و مراميها والعمل أكثر من اجل رفع مستوى األستاذ
 ضرورة تكثيف زيارات ادلفتشُت وادلوجهُت لتزويد األساتذة بكل جديد يف رلال التخصص وسهر على تقومي فاعلية األداء. ضﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ تكﻭﻥ ﺍلﺩﻭﺭﺍﺕ التكوينية نابعة مﻥ ﺍحتياجاﺕ ﺍلمعلميﻥ خاصة في تﻁﻭيﺭ معاﺭﻑ األستاذﻭمهاﺭﺍتو للعمل على تحقيﻕ ﺩﺭجة عالية مﻥ ﺍلفعالية .

 ضﺭﻭﺭﺓ تﻭفﺭ ﺩﺭﺍساﺕ مستمﺭﺓ بشكل ﺩﻭﺭﻱ لتحﺩيﺩ احتياجات تكوينية أساتذة الثانوي ،لتكﻭﻥ منطلقا لتﻁﻭيﺭ بﺭﺍمج ﺇعﺩﺍﺩ ﺍلمعلميﻥ ﺍلحالية ﺃﻭ استحداث بﺭﺍمج تكوين ﺃثناﺀ ﺍلخدمة
خاتمة
قمنا يف حبثنا ىذا بالقاء نظرة حول االحتياجات التكوينية الالزمة يف الًتبية البدنية و الرياضية  ،يف ظل االصالحات احلديثة ادلقاربة
بالكفاءات فاختذنا مدينة "ورقلة" ميدانا لدراستنا .
و بعد اجرائنا لدراسة اسنطالعية مع بعض اساتذة الًتبية البدنية و الرياضية لثانويات مدينة ورقلة ارتاينا انو توجد احتياجات تكوينية
لدى اساتذة الًتبية البدنية و الرياضية  ،و ىذا ماجعلنا نطرح التساؤل التايل  :حتديد االحتياجات التكوينية الالزمة لتطبيق منهاج
ادلقاربة بالكفاءات يف ادلرحلة الثانوية  ،فمن ىذا التساؤل اعتمدنا على فرضيات كاجوبة مسبقة ذلا  ،حيث بينا يف الفرضية العامة بان
ىناك احتياجات تكوينية لدى اساتذة التلربية البدنية و الرياضية يف ضوء ادلقاربة بالكفاءات يف ادلرحلة الثانوية  ،بناءا على ىذه
الفرضية  ،قمنا باعتماد اربعة فرضيات جزئية  ،فاالوىل ترجع اىل ان استاذ الًتبية البدنية و الرياضية حباجة اىل احتياجات تكوينية على
مستوى التخطيط للدرس  ،و الثانية ان ىناك احتياجات تكوينية الساتذة الًتبية البدنية و الرياضية على مستوى التنفيذ للدرس ،
باالضافة اىل وجود احتياجات تكوينية لدى اساتذة الًتبية البدنية و الرياضية على مستوى طرق التدريس  ،اما الفرضية الرابعة فكانت
ىناك احتياجات تكوينية لدى اساتذة الًتبية البدنية و الرياضية علو مستوى التقومي  ،و من خالل ىذا قد حتققنا من صحة فرضيتنا
العامة يف ان اساتذة الًتبية البدنية و الرياضية يف ادلرحلة الثانوية حباجة اىل احتياجات تكوينية لتطبيق منهاج ادلقاربة بالكفاءات و ىذا
ما قد اكدناه من خالل دراستنا ىذه .
و ىكذا قد بلغنا ىدفنا ادلنشود من خالل ىذه الدراسة بعدما قمنا مبعاجلة نظرية و تطبيقية دلوضوعنا  ،حيث اتبعنا منهجية علمية
مكنتنا من الوصول اىل نتائج موضوعية اثبتنا بواسطتها الفرضيات ادلتبنية يف بداية دراستنا  ،و يف االخَت اعتمادا على البيانات اليت
مجعناىا من خالل دراستنا ىذه  ،و انطالقا من االستنتاجات ادلستخلصة و يف حدود اطار الدراسة نتقدم بالتوصيات التالية نرفعها
اىل كل من يهمو االمر
 التعرف على نظرة اساتذة الًتبية البدنية و الرياضية حول نظان ادلقاربة بالكفاءات . معرفة االسباب اليت حتد من اداء مدرسي ادلادة يف ظل القاربة بالكفاءات . التعرف على اراء االساتذة الذين بادليدان العلمي لعدة سنوات و االستفادة من توجيهاهتم . -التعرف اىل اىم االحتياجات التكوينية لالساتذة لتطبيق منهاج الًتبية البدنية و الرياضية .

 زيادة من عدد الدورات التكوينية و التدريبية الساتذة الًتبية البدنية و الرياضية و زلاولة استيفاء على كل ما حيتاجو االساتذةخاصة يف فهم مفاىيمها و مراميها و العمل اكثر من اجل رفع مستوى االستاذ .
 ضرورة ان تكون الدورات التكوينية نابعة من احتياجات االساتذكة خاصة يف تطوير معارف االستاذ .و نتمٌت يف االخَت ان نكون قد وفقنا و لو بالقليل يف االحاطة مبوضوع حبثنا من كل اجلوانب  ،و اذا كنا قد تركنا جانب من اجلوانب
فهذا ما يتميز بو البحث العلمي باالستمرارية  ،فنطلب من زمالئنا الطلبة ان يكملوا الدرب يف ىذا اجملال .
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وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
جامعة قاصدي مرباح ورقلة
معهد علوم وتقنٌات النشاطات البدنٌة والرٌاضٌة
قسم النشاط البدنً التربوي

إستمارة إستبٌان موجهة ألساتذة التربٌة البدنٌة و الرٌاضٌة
فً إطار إنجاز مذكرة التخرج التً تدخل ضمن متطلبات نٌل شهادة ماستر فً التربٌة البدنٌة
المتمثل عنوانها فً :

والرٌاضٌة

تحدٌد اإلحتٌاجات التكوٌنٌة الالزمة لتطبٌق المنهاج الحدٌث )المقاربة بالكفاءات) فً تربٌة بدنٌة
و رٌاضة كما ٌراها أساتذة تخصص
التخصص فً المرحلة الثانوٌة .
دراسة مٌدانٌة ألساتذة ثانوٌات مدٌنة ورقلة

المشكل  :ماهً اإلحتٌاجات التكوٌنٌة الالزمة لتطبٌق منهاج التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة من وجهة نظر أساتذة التخصص فً
المرحلة الثانوٌة ؟
فً إطار إنجاز بحثنا العلمً نرجو منكم ملء هذه اإلستمارة بصدق و شفافٌة والتً تتضمن مجموعة من االسئلة والعبارات
وذلك بوضع عالمة ( )ₓعلى اإلجابة المختارة  .وذلك قصد مساعدتنا النجاز بحثنا هذا كما نرجو أن تكون إجابتك دقٌقة
للتوصل إلى نتائج إجابٌة.

من إعداد الطلبة :

األستاذ المشرف :

 -د /ناصر ٌوسف

 بشٌرباي كمال -درٌد عبد الواحد

المحور األول  :توجد إحتٌاجات تكوٌنٌة الزمة لدى أساتذة ت ب ر على مستوى التخطٌط للدرس .
/1هل تجٌد تحدٌد االهداف التعلٌمٌة الخاصة من األهداف العامة ؟
بدرجة كبٌرة

بدرجة متوسطة

بدرجة ضعٌفة

 /2هل تجٌد إضافة األهداف التعلٌمٌة السلوكٌة إلى المجاالت المعرفٌة واإلنفعالٌة ؟
بدرجة كبٌرة

بدرجة متوسطة

بدرجة ضعٌفة

 /3هل تتقن تحدٌد اإلجراءات المناسبة لتحقٌق األهداف ؟
بدرجة كبٌرة

بدرجة متوسطة

بدرجة ضعٌفة

 /4هل تجٌد إختٌار األهداف المناسبة للمراحل العمرٌة ؟
بدرجة كبٌرة

بدرجة متوسطة

بدرجة ضعٌفة

 /5هل تجٌد إختٌار األنشطة التً تالئم قدرات التالمٌذ ؟
بدرجة كبٌرة

بدرجة متوسطة

بدرجة ضعٌفة

 /6هل تجٌد إختٌار األنشطة التعلٌمٌة فً ضوء اإلمكانات المتوفرة فً المؤسسسة التربوٌة ؟
بدرجة كبٌرة

بدرجة متوسطة

بدرجة ضعٌفة

 /7هل تجٌد تحدٌد الوسائل و األجهزة و االدوات المتنوعة ؟
بدرجة كبٌرة

بدرجة متوسطة

بدرجة ضعٌفة

 /8هل تجٌد إعداد خطة ٌومٌة لتحقٌق األهداف الخاصة ؟
بدرجة كبٌرة

بدرجة متوسطة

بدرجة ضعٌفة

 /9هل تجٌد إعداد خطة فصلٌة وسنوٌة تنظم المادة الدراسٌة ؟
بدرجة كبٌرة

بدرجة متوسطة

بدرجة ضعٌفة

المحور الثانً  :توجد إحتٌاجات تكوٌنٌة الزمة لدى أساتذة ت ب ر على مستوى التنفٌذ للدرس .
 /10هل تجٌد مراعاة القدرات الفردٌة بٌن التالمٌذ ؟
بدرجة كبٌرة

بدرجة متوسطة

بدرجة ضعٌفة

 /11هل تتقن تقدٌم المادة الدراسٌة بشكل واضح وتسلسل منطقً ؟
بدرجة كبٌرة

بدرجة متوسطة

بدرجة ضعٌفة

 /12هل تجٌد إستخدام أسالٌب تعلٌمٌة مناسبة للتالمٌذ ؟
بدرجة كبٌرة

بدرجة متوسطة

بدرجة ضعٌفة

 /13هل تتقن تقدٌم نموذجا عملٌا امام التالمٌذ خالل التدرٌس ؟
بدرجة كبٌرة

بدرجة متوسطة

بدرجة ضعٌفة

 /14هل تجٌد ربط مادة التربٌة البدنٌة بالمواد الدراسٌة األخرى ؟
بدرجة كبٌرة

بدرجة متوسطة

بدرجة ضعٌفة

 /15هل تجٌد توفٌر انشطة تعلٌمٌة فً ضوء اإلمكانات المتوفرة فً المؤسسة التربوٌة ؟
بدرجة كبٌرة

بدرجة متوسطة

بدرجة ضعٌفة

 /16هل تجٌد إستخدام الوسائل التعلٌمٌة السمعٌة والبصرٌة المالئمة ؟
بدرجة كبٌرة

بدرجة متوسطة

بدرجة ضعٌفة

 /17هل تجٌد ربط المهارات الرٌاضٌة السابقة بالمهارات الرٌاضٌة الجدٌدة ؟
بدرجة كبٌرة

بدرجة متوسطة

بدرجة ضعٌفة

 /18هل تجٌد مراعاة األداء الجٌد وتعززه وتصحح االداء الخاطئ ؟
بدرجة كبٌرة

بدرجة متوسطة

بدرجة ضعٌفة

المحور الثالث  :توجد إحتٌاجات تكوٌنٌة الزمة لدى أساتذة ت ب ر على مستوى طرق التدرٌس .
 /19هل تجٌد إستخدام الطرائق الحدٌثة فً تعلٌم المهارات الرٌاضٌة ؟
بدرجة كبٌرة

بدرجة متوسطة

بدرجة ضعٌفة

 /20هل تجٌد إستخدام الطرائق التً تساعد على إثارة الدافعٌة لدى التالمٌذ
بدرجة ضعٌفة
بدرجة متوسطة

بدرجة كبٌرة

 /21هل تتقن تنوٌع أسالٌب التدرٌس وفق األهداف التربوٌة و التعلٌمٌة ؟
بدرجة كبٌرة

بدرجة متوسطة

بدرجة ضعٌفة

 /22هل تجٌد إستخدام الطرائق التً تتٌح للطلبة إبداء آرائهم بحرٌة ؟
بدرجة كبٌرة

بدرجة متوسطة

بدرجة ضعٌفة

 /23هل تجٌد إستخدام الطرائق التً تعتمد مبدأ التدرج من السهل إلى الصعب ؟
بدرجة كبٌرة

بدرجة متوسطة

بدرجة ضعٌفة

 /24هل تجٌد إستخدام الطرائق التً تراعً أمن وسالمة التالمٌذ ؟
بدرجة كبٌرة

بدرجة متوسطة

بدرجة ضعٌفة

 /25هل تجٌد إستخدام الطرائق التً تراعً مبدأ الفروق الفردٌة بٌن التالمٌذ ؟
بدرجة كبٌرة

بدرجة متوسطة

بدرجة ضعٌفة

 /26هل تجٌد إستخدام الطرائق التً توجه نشاطات التالمٌذ وتشركهم فعلٌا فً الدرس ؟
بدرجة كبٌرة

بدرجة متوسطة

بدرجة ضعٌفة

المحور الرابع  :توجد إحتٌاجات تكوٌنٌة الزمة لدى أساتذة ت ب ر على مستوى التقوٌم .
 /27هل تتقن مراعاة اإلستمرارٌة فً تقوٌم التالمٌذ ؟
بدرجة كبٌرة

بدرجة متوسطة

بدرجة ضعٌفة

 /28هل تتقن تطبٌق أسالٌب التقوٌم المناسبة لقٌاس مدى تحقٌق األهداف ؟
بدرجة كبٌرة

بدرجة متوسطة

بدرجة ضعٌفة

 /29هل تجٌد التنوٌع فً أسالٌب التقوٌم بما ٌتالئم مع األهداف التعلٌمٌة ؟
بدرجة كبٌرة

بدرجة متوسطة

بدرجة ضعٌفة

 /30هل تجٌد إستخدام اإلختبارات المقننة والمحددة للمهارات واللٌاقة البدنٌة ؟
بدرجة كبٌرة

بدرجة متوسطة

بدرجة ضعٌفة

 /31هل تجٌد مراعاة الفروق الفردٌة عند إجراء اإلختبار ؟

بدرجة كبٌرة

بدرجة متوسطة

بدرجة ضعٌفة

 /32هل تتقن مراعاة مفردات المنهاج عند التقوٌم ؟
بدرجة كبٌرة

بدرجة متوسطة

بدرجة ضعٌفة

 /33هل تجٌد إستخدام التقوٌم الختامً الذي ٌجري فً نهاٌة كل موقف تعلٌمً ؟
بدرجة كبٌرة

بدرجة متوسطة

بدرجة ضعٌفة

 /34هل تجٌد بناء المعاٌٌر المناسبة لتقوٌم أداء التالمٌذ فً اإلختبارت المهارٌة والحركٌة ؟
بدرجة كبٌرة

بدرجة متوسطة

بدرجة ضعٌفة

المحور1
Residual

Expected N

Observed N

-42.0-

54.0

12

بدرجة قلٌلة

27.0

54.0

81

بدرجة متوسطة

15.0

54.0

69

بدرجة كبٌرة

162

Total

Test Statistics
1المحور
Chi-Square

50.333

a

Df

2

Asymp. Sig.

.000
2المحور
Observed N

Expected N

Residual

بدرجة قلٌلة

11

54.0

-43.0-

بدرجة متوسطة

82

54.0

28.0

بدرجة كبٌرة

69

54.0

15.0

Total

162

Test Statistics
2المحور
Chi-Square

52.926

a

Df

2

Asymp. Sig.

.000

3المحور

Observed N

Expected N

Residual

بدرجة قلٌلة

5

48.0

-43.0-

بدرجة متوسطة

74

48.0

26.0

بدرجة كبٌرة

65

48.0

17.0

Total

144

Test Statistics
3المحور
Chi-Square

58.625

a

Df

2

Asymp. Sig.

.000

4المحور
Observed N

Expected N

Residual

بدرجة قلٌلة

10

48.0

-38.0-

بدرجة متوسطة

78

48.0

30.0

بدرجة كبٌرة

56

48.0

8.0

Total

144

Test Statistics
4المحور
Chi-Square

50.167

a

Df

2

Asymp. Sig.

.000

