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Research Summary:

The teacher of physical education and sports is an essential element in convincing the
ocean of the value of his educational career. He is the guide, the educator, the promoter, the
counselor, the supervisor, the catalyst and the innovator. The latter must have all these
qualities, abilities and gains to become the latter. Through the many factors and influences,
especially through what is known as the training courses, then the training courses aimed at
renewing theoretical and applied knowledge and improving the efficiency of the professor in
the more familiar with the curriculum of physical education and sports and this is what was
drawn through the current study, which under "The reflections of the training sessions on the
efficiency of physical education and sports teachers in secondary education.، The research
sample included 50 secondary teachers in the state of Ouargla with 44.64% of the original
community of 112 secondary professors. Our research included two sections. The first section
included the theoretical side and two classes.
The first chapter of the study, the second chapter included previous studies.
The second chapter deals with the practical aspect. The first chapter deals with the research
methodology and its field procedures. The second chapter includes presenting, analyzing and
discussing the results in order to prove or negate the hypothesis and thus draw conclusions
and make proposals. Our study concludes with the general conclusion that the student sees as
suitable for final examination. that the sessions of the formative positive impact on the
efficiency of education professors of physical and sports in secondary education.
key words :
Professor of physical education and sports, Seminars, efficiency, physical education and
sport
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مقدمة

مقدمة
مقدمة:
تعد مهنة التدريس من أشرف ادلهن اليت يؤديها اإلنسان دلا يًتكو ادلدرس من آثار واضحة على اجملتمع
كلو وليس على أفراد منو فحسب ،وكما ىو احلال مع أصحاب ادلهن األخرى كاألطباء وادلهندسني واحملامني
واحلرفيني ،فادلدرس عندما يدرس يف الصل  ا يدرس طالبا واددا فقط ،وإمنا يدرس عشرات الطالب ب ادلئات
خالل اليوم الوادد ،وادلدرس يؤثر تأثريا كبريا على عقول طالبو وشخلياهتم  ،وكيصية منوىا وتصتحها على دقائق
احلياة ،وإن التكيف مع ادلستجدات يتطلب التنمية الشاملة اليت تراعي مجيع جوانب النمو بلورة متكاملة
ومتوازنة.
ديث يعترب إعداد ادلعلم أو ادلدرس من األسس اذلامة اليت تقوم عليها السياسة التعليمية ،تلك السياسة
اليت يعٌت ادلدرس بتنصيذىا ديث أهنا تتطلب من القائمني هبا التخلص الدقيق يف ادلادة العلمية ،واإلدلام التام
بأساليب وطرق تدريسها ،كما ينبغي أن يكون خبريا باألسس النصسية وا اجتماعية اليت هتتم حباجات التالميذ
ودوافعهم.
ومبا أن العامل أصبح أكثر تعقيدا نتيجة التحديات اليت تصرضها التكنولوجيا يف مجيع رلا ات احلياة ،فإن
النجاح يف مواجهة ىذه التحديات  ا يعتمد على الكم ادلعريف ،وإمنا على كيصية استخدام ادلعرفة وتطبيقها
وتوليدىا ود ادلشكالت بكصاءة وسرعة ،وىذا ما جع يف السنوات األخرية إقبال الوزارة على قيام بالدورات
التكوينية إلكساب األساتذة معلومات ومعارف جديدة ،ديث يعد موضوع الدورات التكوينية وانعكاسها على
كصاءة أساتذة الًتبية البدنية والرياضية موضوعا مهما يف اجملتمعات ادلتطورة معتمدين بذلك إىل اخلربات ادلكتسبة
من التجارب  ،لذلك جيب أن تتوافر لدى ادلدرس خلصية واسعة وعميقة يف رلال ختللو ،إىل جانب دتكنو من
دليلة  ا بأس هبا من ادلعارف يف اجملا ات احلياتية األخرى ،دىت يستطيع الطالب من خالل تصاعلهم معو أن
يدركوا عالقات الًتابط بني خمتلف اجملا ات العلمية.1
أما بالنسبة دليدان الًتبية البدنية والرياضية مل يستثٌت من عملية التحديث خاصة بعدما شهد ميداهنا من
اىتمام كبري من طرف ادلختلني ،وديكن وصصها على أهنا رلموعة من الطرق والنظريات البيداغوجية ،هتدف إىل
تنمية اخللائص احلركية ،وبالتايل ىي تربية نظامية للجسم تعطيو منطاً معيناً من ادلبادئ واألسس اليت يعيشها،

.1 1زكية إبراىيم كام وآخرون ,طرق التدريس في التربية الرياضية أساسيات في التربية الرياضية ،اجلزء األول ،الطبعة األوىل ،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ،ا اسكندرية,
 ,2002ص11

مقدمة
وتبني دياتو يف احلاضر وادلستقب كما أهنا جتمع تارخيي دلختلف األشكال اليت حيملها الزمن ،أو ىي عبارة عن
مكتسبات يتزود هبا مدى احلياة".
وينظر للًتبية البدنية على أهنا رلموعة من القيم وادلهارات وادلعلومات وا اجتاىات الىت ديكن أن يكسبها برنامج
الًتبية البدنية للتالميذ لتوظيف ما مت تعلمو يف حتسني نوعية احلياة وحنو ادلزيد من تكيف اإلنسان مع بيئتو
ورلتمعو.2
وقد تناول البادث ىذه الدراسة بالشك التايل:
الجانب النظري  :وحيتوي على فللني:
الصل التمهيدي وفيو :إشكالية الدراسة ،فرضيات الدراسة ،أىداف الدراسة ،أمهية الدراسة ،ملطلحات
ومصاىيم الدراسة ،أىم النظريات ادلصسرة اليت تناولت متغريات الدراسة
الصل الثاين :الدراسات السابقة.
الجانب التطبيقي  :وحيتوي على فللني:
الفصل األول :اإلجراءات ادلنهجية لدراسة وفيو :منهج الدراسة ،الدراسة ا استطالعية ،رلتمع الدراسة ،ددود الدراسة،
أدوات مجع البيانات.

الفصل الثاني  :ومت فيو عرض وحتلي نتائج الدراسة.

..2دكتورة عصاف عثمان عثمان،إستراتيجيات التدريس في التربية الرياضية،الطبعة األوىل دار الوفاء لدنيا  ،2002 ،ص . 28،90
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الفصل األول:مدخل للدراسة

الجانب النظري
 -1أإلشكالية

إن مدرس لرتًتيةددل لرتير ةددل الرتة هوددةل وددا لرتريددام لرت اددةر رتري ةدل لرتاددرس قع ذر ددس وهياددم ياد ود ل د ارتةل امد
خالل ذهينه هلده كنننده ن

دمل ل درس يأ دم قهئدرل يةيا ده ما هيده رتالتيهيدم مد لرتنهلةدل لرتًتيا دل الرتار ةيةدل كيده رارب

سدداها لرتًتيةددل لرتير ةددل الرتة هوددةل ون دةل سهسددةه ن إقندده ليددةم ياةيددل مهناددم لرتًتيا ددل ع لةددل

اا ددة وي ددم و ددس

لرتار ةم ذام يل اردر ارتدب ين دَت ذهدا اسدةم يدُت ل ةلودا الرتة هودل لةدل ادام يا اةندم خما دمل لرتاانةده لرتة هودةل
ال هددهسل لكةكةددل ليسهسددةل اكددروم ور امدده امرددهسف س هوددةل خما ددل ع كيدده رد ماس ليب ال اشددهس ال ة ددر
ال اتم ع ذها لقةب خص رت االمة خهصل ن ل ةل ل لرت ه ا ل.
اإن إورلم ساها قيل لرتااظةمل

اذة رتم سا لإلل ه لرت ر هور و س لرتيرء ن دمهسسل وي ةدل لرتار دةم اود

يهرتن يل رتم اطل لرتيرل لع او ةم ذإن ية دهم لإلودرلم اندهء ملء مهنادم ودا لمادرلم طيةرد رتعودرلم قيدل لةرمدلع ا ردٍت
ود ل ن لرتار ددةم ل دداية يهرتن دديل رت ير ددم تددن

ا ددن مد وي ةددل إوددرلم ع ا ن دداية ود ل لإلوددرلم طة ددل وي ددم ن

لرتاددرس ق ددرف لك ددال و ددس مرةذددل تر ددر ع الكا ددهب دمهسسدده وددةاس ل اخ دربل تر ددر رتة ددا ينددل مددهوا
تر ر ذةم ارتةراض مه ذأيم انهء إورلم قيل لةرمل
ام يُت لرتاغَتل ل قا هم ل الرت اهذةل لرتيت يرةذهده يالم ده لرتةدام إممدهجي خةجلد لتهمرده ن لكةده ل هنةدل ع ا دةل
رتا ل لةرب رتر خةجل لتهمره

م إىل ظهاس يرد

لرتنادهئ لرت د يةل لرتديت يار دا يهرتن ده ل هدٍت ع اود ل مده تردل

ن لرت ددنال ليخددَت إقي دهل لرتدداةلس و ددس قةددهم يهرتددراسل لرتانا نةددل إلك ددهب ليسددهي مر امدده امرددهسف تر ددر
لة ددل ر ددر ماو ددا لرت ددراسل لرتانا نة ددل ن ت ددُت ك ددهءل

س ددهي لرتًتية ددل لرتير ة ددل الرتة هو ددةل ماو دداوه مهي دده ن

لجملايره ل اطاس مراير ي رتب إىل لةربل ل نا يل م لرتا هسب.
ا ن لرتاغَت لرت ر شهر لرترهمل لرتةام ن جمه

لكةده ل خا دل ودهف إىل ليسداها التيده ام د ارتةه تر در

ع ا صيح م مالس لتر ر يشخةص لرتار م ا ين ةم خربل
لرتار ةيةددل 1ع اود ل مدده كريددم يرد

لرتار م لرتااتةم الرتا ةدن ا لرت دَت لك د رت ري ةدل

لرترسلسدده ليخددة و ددس ن ليمالس لتر ددر ياط د لإلوددرلم ليكددهمك لتةددر.

ذاطداس وي ةدل ل ي ددهل ن ود ل لرتر دة مددهيُت ليسداها الإلملس عاكد ل ليسداها ال دا

ملء إىل اددل لرتري ةدل لرتًتيا ددل

م د وي ةددل إىل و يةددل دةل رتانددهامل لته ددام م د لتددل لرتنهدداض ياط ده لرتًتيةددل الرتار ددةم امالكيددل يط دداسل لرتر ددة
1

كةم ةك خطهس ل ? موسوعة الكرة الطائرة الحديثة ع ملس لرت نة ع ويهن ع ليسمن ع ط1ع سنل 1997ع رت
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الجانب النظري

لكددر ل لرتدديت ي د مر إىل لإلوددرلم الرتانددا ليم ددل رت ا ية د م د يغةددَت نيددم ل رهم ددل لرتًتيا ددل خهصددل مددهيُت ل ددرس
ال ا

ذيردرمه كه دا لرترالقدل يا دم يطدهي ذدةض لرت د طل الرتنادر الرتاداية مد قيدل ود ل ليخدَتع صدي ا ل ن

والقل ياتةم ل رةذل اييهمل لةربل اارتب و طة ا ين ةم ماسل ينا نةل وهمذل إىل م هور ل رس و س يطدا ة
م ا ملء ن ل ةرلن ايرر لي هم لرتانا نةل الرترسلسةل وهمال لجلهيةه ن سذ ك هء سداها لرتًتيةدل لرتير ةدل الرتة هودةل ده
نا دديم م د ود لرتددراسل لرتانا نةددل م د مرددهسف تر ددر اطددةو الرتةدده لرتاددرس ق الرتارهمددل مد لرتاالمة د ام د و د ل
ل نط ا يأيت مسلساه لكهرتةل رتاربة ليمهةل لرتيهرتغل ل و لرتراسل لرتانا نةل ق در سذد لرتن دهء ل هنةدل يسداها لرتار دةم
لرت ه ار .
ان و ل لرت ةهو

ةغ إ نهرتةل حب نه و س لرتشنل لرتاهيل ?

ول رت راسل لرتانا نةل ماس إجلهيب ن سذ ك هء سهي لرتًتيةل لرتير ةل الرتة هوةل ؟
-2األسئمة الفرعية:
 ول رت راسل لرتانا نةل ماس لجلهيب ن ذهم ايطيةا منهو لرتًتيةل لرتير ةل الرتة هوةل مةرل ةه؟ ودل يدنرنق لرتددراسل لرتانا نةدل رتةسددهي إجلهيةده مد خدالل م دداار ليملء الكا دهب ل هددهسل مد طددةفلرتاالمة ل ةل ل لرت ه ا ل ؟
فرضيات البحث:
الفرض العام?
 رت راسل لرتانا نةل ماس إجلهيب ن سذ ك هء سهي لرتًتيةل لرتير ةل الرتة هوةل
الفرضيات الجزئية:
 رت راسل لرتانا نةل ماس لجلهيب ن ذهم ايطيةا منهو لرتًتيةل لرتير ةل الرتة هوةل مةرل ةه
 ينرنق لرتراسل لرتانا نةل رتةسهي إجلهيةه م خالل م اار ليملء الكا هب ل ههسل م طةف
يالمة ل ةل ل لرت ه ا ل

7
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الجانب النظري
 -3أهداف البحث :

 لرتارةف و س ماس لرتراسل لرتانا نةل ن ت ُت ك هء ساها لرتًتيةل لرتير ةل الرتة هوةل.
 إيةلة مهةل لرتانا لرتر ي رت يرس امر يأاَت و س وي ةل لرتارس ق اتاةا لرتناهئ ل جلهيةل .
 مرةذل ل رنهسه لرتراسل لرتانا نةل رتةسهي م خالل م اار ليملء الكا هب ل ههسل م طةف يالمة
ل ةل ل لرت ه ا ل
 مرةذل ماس لرتراسل لرتانا نةل ن ذهم ايطيةا منهو لرتًتيةل لرتير ةل الرتة هوةل
 -4أهمية البحث :
 1-4الجانب العممي :
 -إوهذل مر امه تر ر إىل لرتةصةر لرتر ي ال رةن ن و ل لجملهل . سذ ك هء ليساها ات ُت ملء وي م.- -إذهم ل

ارتُت الرتاهئيُت و س يةلم لرتراسل لرتانا نةل يضةاسهته .

 2-4الجانب العممي :
يني مهةل لرترسلسل ل ةرل ةل اواونه ن ?
 ماهس ل لكاهئا الرتناهئ ل ااصل إرتةهه ا مر إايههته ا ةهه رت ةوةه لرتيت لقًتلنهوه. -يروةم لرترسلسل لرتن ة ل ا ل ة تال

ل اوا .

 م هور لرتط يل ل اخةتُت م ل رهر رت ارةف و س ا احماا لرتراسل لرتانا نةل ل ربم يهرتان ةا مليسهي .
 -5تحديد مفاهيم ومصطمحات الدراسة :
 1-5الدورات التكوينية
ل

وير لرترن ن ذهي (" :)1994إن لرتراسل

لرتانا نةل ويهس و حمهمال وهمذل ياام ه مجهول م

لي خهص يرهجل ماواوه حمرمل ا نان لتايهوه ن نل اس ه حبضاس ل ار يُت ال هايُت واواوهه ا شهسك
8
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الجانب النظري

لكهوةان ن منهقشه لرتراس لرتانا نةل ا نان هله سئةق مرُت ااقا مرُت ع ا نان حماس لرتراس لرتانا نةل اللرل
ا ك ة م ليماس لرتاهرتةل ?
 يارمي مر امه ي اس من يل. -طة اتهه

ة حمرم و س لتيهاس ل ط اب مشهسكام ن ييٍت مشةا مرُت.

 ل سا هم م ور ر م ل سلء ل انَت .كن رت يشةذُت و س لرتراس لرتانا نةل ن ضيال إرتةهه م ةان ن ل ضيهمم إرتةهه ذهئر ذر ةل حماال ا نان
ماوا لرتراس مهيه رت يار يُت مانهسيه م لوايهمههتم ا ورلذهم.

2

الدورات التكوينية إجرائيا
لرتراسل

لرتانا نةل يشيل جمياول م ل الوة لةل اام م ا

خالل لرتراس اارتب حبضاس ليسهي ا ريل ل ا

ل هم ورهتل ماوا ا ماواوُت

و س يارمي جمياول م ل ر امه لال ل اوا ان ليخَت

اام ليسهي يااتةم ليسئ ل امنهقشاهه ال سا هم م لرترر ر م ل سلء لىت ينان لرت هئر ذر ةل حماال.
 2-5الكفاءة
ددة ويدده

اددر صدده (":)1984إن لرتن ددهء ويددهس و د قددرس لرت ددةم و ددس ملء ذرددل ا مهددهس ا شددهط

مرُت ملء م ا ة رت شةاط الرتاالور الةطال لرتيت جتر م ذرده ودي ماقدمل إ دنهيل حمدرمع ا د ل ذدإن لرتن دهء
و د إل ددر مي ددهمل ل ن ي ددل رت ان ددا ايا ددرسجي و ددي منط ددا ين ددةم لرتان ددا الرتا ددرسجي لرت د ر ر دداض منط ددا ين ددةم
لياا ه حبةل تر ر لياا ه ي ةوم لرتن هء .

3

لرتن ددهء و د جمياوددل لرتاددرسل ال رددهسف ل ن يددل يشددنل دديح ي دهرتارةف و ددس ( إ ددنهرتةل ) ال هدده م د
خالل شهط ي هة ذةم مءل

ا مههسل ل ار م ن ينهء مرةذام.

4

 2وير لرترن ن ذهي ? مبادئ اإلحصاء .م الن ل طياوه لتهمرةلع لتنلئةعسنل 1994عص;68
 3ويه

ار صه ? طرق التدريس في التربية البدنية والرياضيةع ل نايل لرتاطنةلع يغرلم1989,عص<9

 4لجمل ل لتنلئة ل رت ًتيةل  ,المربي  ,لرتررل  , 5:لجمل ل لتنلئة ل رت ًتيةل لرتيةرلغاتةل لتر ر لإلممهجي  ,ل ةكن لرتاطٍت رت ااهئا لرتًتيا ل  ,نه ة-ذربل ة  755; ,ص 6:
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الجانب النظري
 3-5أستاذ التربية البدنية والرياضية

رةذم ي طاس ار ي طاس  :ليساها وا لرتاهئر ا ل ن م ال يهمس رتالر لرتريل ا لرتنشهط ن مجهول
لرت لع ذها ريل رتةق ذام إلك هب لرتاالمة ل ر امه

ال رهسف ا ل ههسل ايااكهم ن لرتنالل ل رةذةل ا

ل ههس ل ذ

ع يل اضي وي م ضه ين ةم مجهول لرت ل ا لرتريل و س ينيةاهه ينيةل لتايهوةل( .ي طاس

ار ي طاس .

5

أستاذ التربية البدنية والرياضية إجرائيا
رارب ساها لرتًتيةل لرتير ةل الرتة هوةل صهل

لرتراس ليسهس الرت رهل ن وي ةل لرتار م الرتار ةم ع لةل

ا و س وهيام لخاةهس اتم لرتنشهط ل نهس رت يةلوا ن مس لرتًتيةل لرتير ةل الرتة هوةل اخهستم ع لرتيت اطة م
خالهله تاةا ليورلف لرتار ةيةل الرتًتيا ل ايةمجاهه ايطيةاهه و س لسض لرتالق ع ا ساها لرتًتيةل لرتير ةل الرتة هوةل وا
ك ة ليسهي ن ل رسسل يأاَت و س لرتاالمة ذال اا ة ماس و س يارمي اتم لي شطل ل اررم لرتير ةل الرتة هوةل
يل رتم ماس لكرب م ارتب ذه ا ريل و س يارمي التيه لرتًتيا ل م خالل لي شطل لرتير ةل الرتة هوةل لرتيت هترف
إيل ينيةل ايشنةل لرتاةم اليخالو لرتةذةرل رتر ل ةلواُت.
 -6النظريات المفسرة لممتغيرات الدراسة
 1-6نظريات التكوين:
النظريات اإلنسانية الكمية:
يراير و س كةهن ا خ ةل لرت ةم ل تايهوةل الإل ه ةلع ياطا ة ي اس ك ةل امًتليطل اي هو م ن إلرلث
لرتاطاس الرتاغةَت تية ل اامه لرت اكةلع الرترا ةلع الرتاةمع ال جتهوه ع الرتننلوه ل تايهوةل الرت ةم ل.
ذهرتار م الرتارس

م اتهل ة سالم لرتن ة ه لإل ه ةل وي ةل ك ةل يرٌت جب م لإل هنع ا وضهئم اوا م ذا و م

رت ان ةمل الرتن ه ع ا مههه?
 .6لرتاأاَت ل تايهو .
 .7لرتن رةل.
 5ي طاس ار ي طاس ع ويه
1997صع:9

ار ع صه لرت يةلئ ? طرق التدريس في مجال التربية البدنية الرياضية ع مر ة ل ملس لرتنا رت طيهول الرتنشة جبهمرل ل اصل ع ط2ع سنل
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الجانب النظري
 .8لةرب ال سانشهف.
 .9لرترلذرةل.
ا وم ميهمئهه ?
 -6 لإل هن نا

قةيام خالل والقهيم م لي خهص ل خة ن إطهس ل س ه

ل تايهوةل

الإل ه ةل لرتيت انان منهه جمايرم(ل ةكن لرتراس لرت اك).
 -7 ل وايهم يهتال

ل رهرتةل لرتاترل ةل ن لرتار ةم الرتارس

ايااض ل رتانلم يهرتاةم ال يهمل

ليسهسةل ن لرتريل.
 -8 ل وايهم يهكالذن الرترالذ لإل ه ةل ن لساشهس لوايهم ل ارسيُت (ماوا لرتارس ).
 -9 لرتريل و س إجلهم لرتًتليم يُت ورلف الالذن ل ارسب ا ورلف لرتريل ال ن يل.
 -: لرتار م و طة ا دمهسسل لرتريل.

6

 -; لرتن ة ل الرتاطيةا ن لكةه لرتري ةل وةاس رت يار م ال ارسب.
 -< لساخرلم ل الم لرتار ةيةل ل اتهل اليةهع لرتةةم لرتار ةيةلع لكاهئ لرتارس يةلع لرتار ةم ل ربم ع لكهس
ل رتنًتاين ن لرترب هم لرتارس يب.
 -= لرتانهمل ن لإل هن رت ل نيغ ن ياتم لتهام لرتار ةيةل الرتارس يةل رما كل إ هن (لرترالع لت مع
لرتةا ع لرتاترلن)

7

 2-6نظرية المقاربة بالكفاءات:
إال كه ا ل اهسيل يهيورلف ال خ ةل س اكةل الو لع ذإن ل اهسيل يهرتن هءل لسانر ن خ ةاهه لرتن ة ل
و س ل جته لرت اك الرتينهئ ال رةنع اإال كهن يأاةوه يه جته لرت اك الو ه م خالل ليهذ ل و س ليسهرتة
لرتاااكةل لرتاهئيل و س تة ليورلف الرتاار ة لرتني لرتالوح رتةملء عذإن لتر ر ن و ل اهسيل وا لسانهموه
رتالجته لرتينهئ ال رةن لرتاهئم و س ل طالو م اليةل ل ار م امه ااذة و ةم م قرسل مرةذةل.

 6نجم العساوي،التدريب اإلداري،وائل للطباعة والنشر والتوزيع،سنة،6002ص38
 7ذمم لرترنلارعلرتارس ليملسرع ق ل ةت لرت هياعص=8
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الجانب النظري
أ) النموذج المعرفي)modèle cognitiviste ( :

رام و ل لرتنيااجي ن صارتم ن صارتم لىل تهام كل م يةهتةدم اذةغاي دن ( )Piage.et vygotsky
سغم اتام منَتر حبرلال شأيم م ل يهسم مل (  ) j. tardifلرت ر ة يأن لرتنيااجي يأسق ن سدنل ><> 6ي ردل
ل وايددهم ل شددًتك رترددر و ددام ال ص د ل يهرتنشددهط ل رددةن رتع ددهن م ددل لرت

د ل الرت دده ةه الرت د كهء ل صددطنهو

او ددم لرتددن ق ل رددةن .....ا نط ددا ود ل لرتنيددااجي مد لرتري ةدده لرت ونةددل لرتدديت اددام دده لرتددرمه ايددأيت ن مارمددل ي ددب
لرتري ةدده لرت د لكة يناوةهدده ق ددَت ل ددر ا مدده رددةف يهرت د لكة لرتري ةددل اطا ددل ل ددر لرتدديت ياددام ياظة ددل لرتاخ ددن
ذهرتري ةل ل رةذةل يرٍت وي ةل لرت لكة يهرترستل لياىل ذه ختنن ل ر امه يرر يةمةنوه اي ًتترهه ونر لكهتل لرتةم.

8

ب) النموذج البنائي) Modèle constructiviste( :
رام و ل لرتنيااجي ن صارتم إىل حبهث يةهتةم ( ) J. piagetلةل سكن و س ي هول لرتط ل م يةئام
الوارب لرتيةئل ةطه سهسةه رتن اين لرتط ل م ل سايةلس ن نيا ع اارتب م خالل إممهجي ل َتل لتر ر م
مهوا ماتام ونر م خمططه مرةذةل سهيالع رتاا ال و ليخة إىل منا ه تر ر ن ل خططه ل رةذةل
اون ل ارتن لرتينهئةل

يرٍت إمنه ةل يرخل لرترالمل لرتيةئةل ن ي ة لرتنيا لرترا إ ن إطهس حمرام حبةل ة
نيغ ن نان

يةهتةم يأن لرتنيا لرترا وا لرت ر ا نم ن لرتار ةم ارتةق لرترنقع ام ونه ذإن لرتار ةم

و س يي ةغ ل ر امه ع اإنيه ي هةل ينهء ل ر امه رتنل ط ل و ةم او ل يالسطل ليمال لرتار ةيةل ال لانهك
م ليةم.9
ا ل

يح لرتار ةم قهئيه و س ل خاةهس يُت ليمال

ااو ل ار م ن يةئل ير ةيةل ينهس

لرترا لن لرتن ة لرتينهئةل تر ا م ل ار م امه حيي م م م اا لرتنيا لرترا لرترن ة لرتةئة
لرتار ةيةلع او ل مه ااهط م ل اهسيل يهرتن هءل ن لانُت م وم دمةنلهته

12

ن لرتري ةل لرتار يةل

امهه ينهء ل رةذل اي ة ر ل ار م.

 8ةضة رتن ل ,المقاربة بالكفاءات? لتراس الرتاطيةا ,جم ل لرتر ام لإل ه ةل الإلتايهوةل ,لرتررم لرتةلي  ,تهمرل اسق ل? ته 7566ص<9ع<8
 9ةضة رتن ل ,المقاربة بالكفاءات?ع ق ل ةت لرت هيا

م اا نياوم
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خالصة

م خالل مه يطةقنه إرتةم ن و ل لرت ل انا ن لرتري ةل لرتانا نةل يا س ن وةاس او
ليملء نان م ااةل امن

هم يندا ٍت ات دُت

يه امالئيه م لتدل لرتان دل لرت ردهل يهإلصدال ن ل ةدرلن لرتري د يهسسدل مس لرتًتيةدل

لرتير ةل الرتة هوةل اينهءل و ةم ااجي ي ةص ذمده لكدرب رت االمةد ع إان ذدهن ود ل لرتن دهم ميدٍت و دس ودةاس سذد ل داا
رتاأوة

اظ

لرتار ةم .
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تمهيد:
تعددالدراسدتددملشلدة ددملة لساددة لتتملتددا لالبددلىمللدراملرددللدررملءددثل ددالتيددةلمن دودهل ددول لدر اددمل ل ددال ةتددول
ياالول،ل تسلعمةلىلهلدراسدتملشل التيةلدةقملسن ل دإلنرملشلت لدرنفي دةوديعل رقالتلقانمللصعةبملشلكردة ل لمادمل ل
ةثل ملة ل ذركلرقللهملل لىلدلدجلملنلل لءا لعلملدررملءثل.
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 -2عرض الدراسات السابقة والبحوث المشابهة:
 1-2الدراسة األولى:
تجند شلىدلهلدراسدتد لتدن ل 2007دالمعداد لدرالرد لبدالفسو بد لعردالدعمادال عردالس لد دال ل ردمل لممدال
حتتلعنةدنلتمها لدرلكةاالعنالدةاسبنيل لدرلبااطلرعملا لدرلاساللدرواملضيل لدألرعملبلدجلمملعا ل درفو ا  .ل
لكملنتل كل لدررحثل ملىا لدألمها لدريتلاكلسرهمللدرلكةاال لدرلبااطلرعملا لدرلاساسل؟
ك ددملنلى دداثلدررح ددثلمب دودفلتمها د لدرلك ددةاالدرعلم دديلرلم دداسبل ددا لتد د نةهلعل دىلعملا د لدرلبا دداطل حتقا د لدرنل ددمل ل
دالاملباد  ،كملنتلدرفوضددا لكملرلدملو،درلكةاالدرعلمدديلرلمدداسبلالعددلل سلكرددةل لدرلبادداطل حتقاد لدرنلددمل لدالاملبا د ،ل
الدتردعلدرالرد ل لىداهلدراسدتد لدةدنه لدةسدحي ،وتضدمنتلعاند لدررحدثلل60ل داسب،وللكملندتلدرعاند ل قددة ل،
ودتلباملدرالر لت دشلدررحثلدرلملرا ل،لدةالءظ ل دةقملبل ل دالتلراملن،ل ل
كملنددتلتىددملنلات د ل لةصددةلمراهددمللىدديلدرلكددةاالدرنظددويل درلاراقدديلضددو ساملنلالنلكددةل نهمددمللاكمددةلدألسددول،ل تىددمل
تةصا لىيل ضعلتاملت لساملضا لنمليح ل اق لالتاممللمبمللالعل لبلكةاالدةاسبنيل لدرلبااطلرعملا لدرلاسالل .ل
 2-2الدراسة الثانية:
للتجن شلىاهلدراسدت لتن ل،2009ل المعاد لدرالر لدهلةدسيلعرالدرقمل سل تابمل يلبةمجع ل بةتدمل لدعدمل لللحتدتل
عنةدنلدركفملهدشلدرلاساسا لرا ل استيلدررتبا لدررانا ل درواملضا ل لدرلعلاملدةلةتطل ،ل
كملنتل كل لدررحثلكممللاليل مللىةلل سلة لدركفملهدشلدةةية لرا لدةاستنيل لدرلعلاملدةلةتطل؟ ل
كددملنلىدداثلدررحددثل عوب د لدركفددملهدشلدةةيددة لرددا لدةاستددنيلب دملرلعلاملدةلةتددط،ل كملنددتلبوضددا لدررحددثلكملرل دملول
دركفملهدشلدرلاساسا لرا ل استيلدررتبا لدررانا ل درواملضا لل لدرلعلاملدةلةتدطل ل سدلة لد مل دالدةلةتدط،ل دتردعل
درالر للدررملء نيللدةنه لدةسحي .ل
تضددمنتلعاند لدررحددثلل 150دداسالدررتباد لدرراناد ل درواملضددا ل لدرلعلدداملدةلةتددطل ددال مددة لدرعاند ل294ل دداسال
بنسدر ل51لبملةمل د لل كملندتلدرعاند ل قددة ل دتددلباملدراملررد للدررددملء نيلدأل دشلدرلملراد لدالتددلراملنل دةالءظد ل كملنددتل
تىددملنلات د ل لةصددةلمراهددمللتنلد لددللدةاستددنيلهلددملدىلمددململبددملةظهولدر بددديل ىددلدل ددالسددالرلدىلمددمل هملب دملةظهول
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درادسليل دخلملسييل كملنتلتىملتةصا لدةلةصدةلمراهدمللىديلدرلكدةاالدجلادال دةلةدصدةلةاستديلدررتباد لدرراناد ل درواملضدا ل
سملص ل ل عملىالدررتبا لدررانا ل درواملضا ل دالىلمململبملرنا دشل درا سدشلدرعلما ل .ل
 3-2الدراسة الثالثة:
لللللتجن شلىاهلدراسدت لتن ل،2011ل دالمعداد لدراملردللمجدملرلاعقدةبلل،لحتدتلعندةدنلدرلكدةاال ل عملىدالدررتباد ل
دررانا ل درواملضا ل لضةهل عملاةلدجلة لدر مل ل ل،ل ل
كملنتل كل لدررحثل مللىةل د علدرلكةاال ل عملىالدررتبا لدررانا ل درواملضا ل ب ل لالرملشلدجلة لدر مل ل ل؟ ل
كدملنلىدداثلدررحددثلكمدمللالدديل عوبد ل د ددعلدرلكددةاال ل عملىددالدررتباد لدرراناد ل درواملضددا ل دجللفد ل،دال دةد ل سددل مل ل
كملنتلبوضا لدررحثلدرلكةاال ل عملىالدررتبا لدررانا ل درواملضا لاسلتاللةعملاةلدجلة لدر مل ل  .ل
دترعلدراملرلللدررملءثلدةدنه لدرةصدفيلباسدتد ل سدحا ل تضدمنتلعاند لدررحدث109طملردللدررتباد لدرراناد ل درواملضدا ل
رلمل ل س د ددمتلعل د دداهملدالت د ددلمملس لب د ددكةلع د د دةد ي ،لدت د ددلباملدراملر د ددللدررملء د ددثلدأل دشلدرلملراد د د ،للدرةت د ددمل ةل
دإلءدددمل ا ل لدت ددلمملسدشلدت ددلراملناول كملنددتلتىددملنلات د ل لةصددةلمراهددمللىدديلىنددمل لب ددو لبددنيل عملىددالدررتبا د لدررانا د ل
درواملضددا ل لدرلكددةاال لب د ل لالرددملشلدجلددة لدر ددمل ل ل ىددلهلدرفددو لردددمل لدرالر د  ،كملنتلتىددملتةصددا لىدديلتكددةاال
يهد دملفللدد د لرلت ددة ل ل عملى ددالدررتباد د لدرراناد د ل درواملض ددا ل ى ددلدلدجلهد دملفلاك ددةنل ددمل سلرللاراد د ل درلنفا ددلل درلق ددة ل
رلمبويملشلدرعلما لدةالةب ل ب كةل سلمول علحتااال ظاف لكةلبو ل لىلدلدرفوا  .ل
 4-2الدراسة الرابعة:
للللتجن د شلىدداهلدراسدت د لتددن ل،2011ل ددالمعدداد لدراملرر د لبةطةاددةلبةفا د ،لحتددتلعن دةدنلدرلكددةاال لدررتبا د لدررانا د ل
درواملضا ل دنعكملتملتولعلىلدرلةدب لدرنفسيلدرعململرا لطلر لدةعها ،ل
كملنددتل ددكل لدررحددثلكم دمللالدديلىددةلاددانولدرلكددةاال لدررتبا د لدررانا د ل درواملضددا للعلددىلدرلةدب د لدرنفسدديلدرع دململرددا ل
طلر لدررتبا لدررانا ل درواملضا ل لكةل الشعر لدررتبا لدررانا ل درواملضا ل درلاساللدرواملضيللل؟ ل
كدملنلىدداثلدررحدثل عوبد لدندولدرلكددةاال لدررتباد لدرراناد ل درواملضدا للعلددىل سدلة لدرلةدبد لدرنفسديلدرعدململردا لطلرد ل
دررتبا د لدررانا د ل درواملض ددا ل ،كملن ددتلبوض ددا لدررح ددثلكملرل دملو،اانولدرلك ددةاال لدررتبا د لدررانا د ل درواملض ددا للعل ددىلدرلةدب د ل
درنفسديلدرعدململردا لطلرد لدررتباد لدرراناد ل درواملضددا ل لكددةل دالشددعر لدررتباد لدرراناد ل درواملضددا ل درلداساللدرواملضدديل ددال
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دترعددتلدراملررد لدررملء د للدةددنه لدةسددحيل ،تضددمنتلعان د لدررحددثلل100طملرددلل ددال عهددالدر لرتبا د لدرراناد ل درواملضددا للل
رلمل لءس ددللدرلبد د ل50لطملر ددللتوبا د لبانا د ل ساملض ددا ل 50لطملر ددللت دداساللساملض ددا ل لدت ددلبا تللدراملرر د لل
دررملء د لدأل دشلدرلملراد ،لدرةتددمل ةلدإلءدددمل ا ل لدتددلمملسدشلدتددلراملناول كملنددتلتىددملنلاتد ل لةصددةلمراهددمللىدديلدرن ددمل ل
درردداملدرواملضدديلاددانولداملباددمللعلددىل سي د لدرلةدب د لدرنفسدديلدرع دململب بعددمل هل درلةدب د لدر بددديلل دألتددويل داليلمددملعيل
دردحيلرا لتال ادللدةوءلد لدر ملنةاد لذكدةسل مندملثلدةمملستدنيل قملسند لب دةلدةمملستدنيل ،لكملندتلتىدملتةصدا ل،اسدعىل
دراملرللدررملءثلمىللحتااالدرفو ل ل سي لدرلةدب لدرنفسيلدرعململبنيلدرلبددنيل دجلنسني .ل
 5-2الدراسة الخامسة:
للللتجن شلىاهلدراسدت لتن ،2011ل المعاد لدراملرللشاةخلدرنملصو،لحتدتلعندةدنلتمهاد لدرلكدةاالعندال داس لكدو ل
درقامل لدرلبااطل درلاسال ،ل
ل كملنتل كل لدررحثلكممللالدي،ل دملىيلدألمهاد لدرديتلاكلسدرهملل داسبلكدو لدرقدامل دالدرلكدةاالسملصد ل لدرلباداطل
درلاسال؟ ل
كملنلىاثلدررحثلمبودفلتمها لدرلكةاالدرعلميلرلماسبل ا لت نةهل لدروبعل دال سدلةدهل،ل كملندتلبوضدا لدررحدثل
درلكةاالكملرلملولاوبعل ال سلة لدةاسبل لدترعلدراملردلللدررملءدثلدةدنه لدرةصدفيل ،تضدمنتلعاند لدررحدثلل ادثل
مشلتل مةع ل الدةاسبنيلةبللد لدرفادملشل5،لبدو ل داللللد لدأل سدململ لكدةل دال الاد ل سدل مل ل عسدكول كدملنل
عد ددا ىمل 20د دداسبل د ددالبد ددنيل25ل د دداسبلهلد ددلهلدرفد ددو ل لدتد ددلباملدراملرد ددللدررملءد ددثلدأل دشلدرلملرا د د ،لدرةتد ددمل ةل
دإلءدمل ا ل لدالتلمملسدشلدإلتلراملناول كملنتلتىملنلات ل لةصةلمراهمللىيل،للالعللدرلكةاالبكدةلتنةدعدول سلبعدملرل
لتاةاول سلة لدةاسبل كملنتلتىملتةصا لفامل ل من ملهل ودك لدرلكةاالرلماسبني .ل
تحليل الدراسات والتعليق عليها :
السالرل مللتر لعوضول ال سدتملشلتملبق لتنقةملمبنمل لهملل الءاثلدألىادثل دةدنه لدةسدلبامل تىدملدرنلدمل ل
دةلةصةلمراهمللةاثلعوضلت يولدر رول دالسلالثلبانهمملل بنيلدراسدت لدعملرا .
ل
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أوال :من حيث األهداف:ل
دتضحلتنل عظملدراسدتملشلءمل رتلدرلعوثلعلىلتمها لدرلكةاالدرعلميلرلماسبل عوب لدركفملهدشل
دةةية لبملرلعلاملدةلةتط،ل د علدرلكةاال ل عملىالدررتبا لدررانا ل درواملضا ل تنوهلعلىلدرلةدب لدرنفسيل ال
دةالءظلتنلمجاعلتلكلدراسدتملشلتدلل لتىادثل ل ملة ل لءنيلدراسدت لدريتلبنيلتااانمللىابهمللخيلل ل عل
دراسدتملشلدرسملبق ل .ل
ثانيا :من حيث المنهج:
دتفقتل عظملدراسدتملشلعلىلدتلبادملدةنه لدرةصفيلباواق لدةسحل لءنيلدراسدت لدعملرا لىابتلمىللدرلعوثل
علىللدرا سدشلدرلكةانا ل سىملل لسبعل اللكفمله لتتملتل لدررتبا لدررانا ل درواملضا ل،لمممللالف ل عهمل لدتلبادمل
دةنه لدرةصفيلةال ملولراراع لىلهلدراسدت ل.
ثالثا :من حيث األداة:
دتلبا تلمجاعلدراسدتملشلنفسلدأل د لدةسلعمل لدالتلراملنل ىلدل مللالف ل علدراسدت لدعملرا .ل
أوجه االستفادة من الدراسات المشابهة :
 حتااالبعضليةدنللدإلشكملرا ل بهملدةةضة لتك و.ل صامل لدرفوضاملشل تدماملسا لدررحث تاعاملدإلطملسلدرنظويلل ت االدراملرللدررملءثلبملةوديعل دةدمل سلدةلنةع ل. حتااال ص لدرربنمل لدةسلبام. حتااالدةنه لدةسلبام. -حتااالدرةتمل ةلدإلءدمل ا لدةسلبا .

فيما يخص متغيرات الدراسة:
ددالسددالرلدإلطددال لعلددىللدراسدتددملشلدرسددملبق ل،لنددو لب نددولاللتةيددال سدت د لتنمل رددتلدرددا سدشلدرلكةانا د ل،بددةلبقددطل
درعملا لدرلكةانا ل ل عملىالدررتبا لدررانا ل درواملضا ل لدرلاساسلةعوبد لنقدمل لدرضدع ل ممل رد لتدادسكهملل حتسدنيلنقدمل ل
درقددة لرلقةاله دملل تاةاوىددمل،لسملص د لمذدلعلمنددملل سلدألتددلملذل لم نددمل لمااددولبقام د ل هنلددولدررتبةا د ل ذرددكلبملرسددهولعلددىل
جتساالدرنةدامللدةساو لرااول السالرلكفملهتولدةاادنا ل ا لدتلفمل تول ال وءل لدرلكةاال لدرفرت لدجلمل عا ل .ل
19

الفصل الثالث
تمهيد
-1
-2
-3
-4
-5

خالصة

اإلجراءات المنهجية للدراسة
منهج الدراسة

الدراسة االستطالعية

مجتمع الدراسة

حدود الدراسة

أدوات جمع البيانات

تمهيد :
إن البحوث العلمية مهما كانت اذباىاهتا وأنواعها ربتاج إىل منهجية علمية للوصول إىل أىم نتائج البحث
وبالتايل تزويد ادلعرفة العلمية بأشياء جديدة وىامة  ،وطبيعة مشكلة البحث ىي اليت ربدد لنا ادلنهجية العلمية اليت
تساعدنا يف معاجلتها وموضوع البحث الذي ضلن بصدد معاجلتو حيتاج إىل كثري من الدقة والوضوح سواء كان من
الناحية العملية التدريسية أو التعليمية مع إعداد كذلك خطوات إجرائية ميدانية للخوض يف ذبربة البحث الرئيسية
وبالتايل الوقوف على أىم اخلطوات اليت ذبعلنا طلتار ادلنهج ادلالئم دلشكلة البحث  ،وطرق اختيار عينة البحث
مع ضبط الوسائل واألدوات ادلتصلة بطبيعة ذبربة البحث قصد الوصول إىل األىداف ادلرجوة من جهة وحىت ديكن
االستفادة من النتائج احملققة من جهة أخرى واإلشكالية اليت نطرحها يف حبثنا مستمدة من الواقع الذي تعاين منو
العملية التدريسية يف معرفة الدورات التكوينية ودورىا يف رفع كفاءة أساتذة الًتبية البدنية والرياضية.

الفصل الثالث  :طرق و منهجية الدراسة

الجانب التطبيقي

 -1منهج البحث :
نظرا لطبيعة ادلوضوع فقد اعتمدنا على ادلنهج الوصفي إلجراء حبثنا ادليداين والذي يعد من أحسن طرق البحث
اليت تتسم بادلوضوعية.
ادلنهج الوصفي عبارة عن استقصاء ينصب على ظاىرة من الظواىر كما ىي قائمة يف احلاضر بقصد تشخصيها
وكشف جوانبها وربديد العالقة بني عناصرىا.
يقوم ادلنهج الوصفي على وصف الظاىرة ادلراد دراستها ومجع أوصاف ومعلومات دقيقة عنها ويعتمد على دراسة
الواقع أو الظواىر كما ىي يف الواقع ،مث التعبري عنها كيفا بوصفها وتوضيح خصائصها ليأيت التعبري الكمي
إلعطائها وصفا رقميا يقدر حجم الظاىرة ،وديكن تعريف ادلنهج الوصفي بأنو طريقة من طرق التحليل والتسيري
بشكل علمي منظم من أجل الوصول إىل أغراض زلددة لوضعية أو مشكلة اجتماعية ،ويتضمن ذلك عدة
عمليات كتحديد الغرض منو وتعريف ادلشكلة وربليلها وربديد نطاق ورلال ادلسح وفحص مجيع الوثائق ادلتعلقة
هبا وتفسري النتائج للوصول إىل استنتاجات واستخدامها ألغراض معينة
 -2مجتمع البحث:
بتكون رلتمع البحث من رلموع األساتذة على مستوى والية ورقلة والبالغ عددىم  111أستاذ (اجملتمع
األصلي ) للموسم الدراسي .1112-1112
الجدول رقم ( : )1ديثل رلموع عينة البحث اليت مشلت الدراسة وادلتمثلة يف رلموعة من األساتذة من كل
ثانوية الذي يلغ عددىم  01بنسبة  %44.24من اجملتمع األصلي :
الرقم

عدد األساتذة يف كل ثانوية

أمساء الثانويات

1

ثانوية زلمد العيد أل خليفة ورقلة

4

2

ثانوية عبداجمليد بومادة ورقلة

4

3

ثانوية العريب قويدر ورقلة

2

4

ثانوية اجملاىد خليل أمحد ورقلة

2

5

ثانوية توفيق ادلدين

3

6

ثانوية اخلوارزمي ورقلة

2
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7

ثانوية مبارك ادليلي ورقلة

2

8

ثانوية علي مالح ورقلة

3

9

ثانوية عبيديل أمحد حي النصر ورقلة

3

10

ثانوية مولود قاسم ورقلة

2

11

ثانوية مصطفي حفيان ورقلة

3

12

ثانوية مالك بن نيب الرويسات ورقلة

2

13

ثانوية بن الشحم زلمد حي الزياينة ورقلة

2

14

ثانوية قندوز علي سيدي خويلد

2

15

ثانوية زلمد بلحاج عيسى عني البيضاء

3

16

ثانوية حيب عبد ادلالك أنقوسة

2

17

ثانوية اجملاىد مسعودي الطاىر البور

2

18

ثانوية بن العريب سليمان سكرة

2

19

ثانوية جواحي حشود حي النصر ورقلة

2

20

ثانوية بوعامر اجلديدة ورقلة

1

24

ثانوية أبو بكر بلقايد النزلة تقرت

2

25

اجملموع

55

 -3عينة البحث :
عينة البحث تعترب أساس العمل يف البحث الوصفي  ،حيث أن العينة ىي رلموعة من األفراد يبين الباحث
عملو عليها وىي مأخوذة من اجملتمع األصلي وتكون شلثلة متثيال صادقا .ومرحلة اختيار العينة من أىم ادلراحل
وأبرزىا يف عمر البحث العلمي  ،فعليها ترتكز اىتمامات الطالب الباحث  ،حيث مت ربديد رلتمع حبثنا من
أساتذة الًتبية البدنية والرياضية بثانويات والية ورقلة وكانت العينة مقصودة تشمل 20أستاذ بنسبة %0..0
من اجملتمع األصلي
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 1-3مواصفات العينة :
الجدول رقم) :)2يمثل مواصفات العينة من حيث عدد سنوات الخبرة :
سنوات اخلربة

عدد التكرارات

النسبة ادلئوية

أقل من  0سنوات

26

%01

من 5إىل  10سنوات

14

%12

اكثر من  10سنوات

10

%20

المجموع

50

%100

الجدول ( : )3يبين مختلف الشهادات العلمية المتحصل عليها في التعليم الثانوي لوالية ورقلة.
الشهادة ادلتحصل عليها

التكرارات

النسبة ادلئوية

شهادة ليسانس

12

%14

شهادة ماسًت

33

%66

معهد

5

%11

اجملموع

50

%100

 -4الدراسة االستطالعية:
كانت بداية ادلشروع منذ توجيو و إرشاد األستاذ ادلشرف ،حيث قمنا بزيارة جملموعة من ادلؤسسات الًتبوية التابعة
دلديرية الًتبية لوالية ورقلة ،و قبل التطبيق النهائي لالستبيان قمنا بزيارة ميدانية و ىذا بغرض مالحظة بعض ما
خيدم موضوع البحث و كذا سلتلف العوامل احملتملة اليت قد تعرقل التطبيق اجليد ألدوات الدراسة أو السري احلسن
للبحث ،و ذلك ما مكننا من اإلطالع على عمل بعض األساتذة و كانت لنا لقاءات مع بعضهم و طرح بعض
األسئلة عليهم خبصوص الدورات التكوينية وأىم زلاورىا وعددىا .
مت عرض أداة الدراسة ) االستبيان ( على األستاذ ادلشرف لغرض التأكد من أنو حيقق ىدف الدراسة و
خيدم فرضيات البحث  .و بعد مراجعة األسئلة و تصحيح و تغيري البعض منها حسب مالحظات األستاذ ،قامنا
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بتوزيع االستبيان األويل على رلموعة من أساتذة الًتبية البدنية ادلقدرين ب  11أساتذة من رلتمع البحث قبل
التوزيع النهائي لو وقد مت استبعادىم من العينة األساسية ،وذلك من أجل :
التعرف على مدى وضوح األسئلة بصفة عامة وقياسها للشيء ادلطلوب قياسو ،و التعرف على األسئلة اليت قد
تسبب حرجا للمستجوبني فيحاولون عدم اإلجابة عليها ،حىت يتم إعادة صياغتها بطريقة أخرى تبعد ىذا احلرج
كما مكنتنا من معرفة عدد الدورات التكوينية وىي تفوق  3دورات خالل السنة  ،والربنامج الذي تسطر من
أجلو حبيث تربمج الدورات التكوينية حسب ادلخطط التكويين للسنة الدراسية أو حسب النقائص ادلوجودة يف
ادليدان أو حسب ادلستجدات
 - 5صدق االختبار:
نعين بصدق االختبار ادلدى الذي تقيس فيو أداة معينة ما يفًتض أهنا تقيسو وىو أن تكون األداة صادقة دلا
يراد قياسو ومن أجل صدق االختبار ففي ىذه الدراسة استعملنا صدق احملكمني (األساتذة )
صدق المحكمين والخبراء :
تستمد األداة صدقها الظاىري من صدق التحكيم ذلا  ،وبناءا على ذلك مت عرض األداة يف صورهتا األولية
على أساتذة زلكمني عددىم ( )1.زلكمني كل أستاذ حسب االختصاص .
حيث طلبنا منهم إبداء أرائهم ومالحظاهتم حول مناسبة فقرات ومدى انتماء الفقرات إىل كل رلال من اجملاالت
االستبيانية وكذلك وضع صياغتها اللغوية ووفق ذلك مت ما يلي :
 حذف بعض العبارات . تغيري بعض العبارات. اقًتاح بعض العبارات -6الثبـــــات
مت حساب الثبات الكلي للمقياس بالطريقة التالية:
طريقة معامل ألفا كرونباخ  :حيث بلغ ادلعامل بـ.)44،5 (:وىو مؤشر على ثبات االستبيان.
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 -7مجاالت البحث :تتمثل رلاالت البحث يف اجملال البشري وادلكاين و الزماين .
 -1-7المجال البشري:
اشتمل اجملال البشري يف ىذا البحث على ( )50أستاذ الًتبية البدنية والرياضية ووزع االستبيان على ()50
ومت اسًتجاع ( )50استمارة .
 -2-7المجال المكاني:
أصلزت الدراسة يف اإلقليم اجلغرايف للوالية ورقلة  ،حيث قمنا باختيار بعض الثانويات للتمثيل عينة البحث.
 -3-7المجال الزمني :
أجريت الدراسة يف الفًتة ادلمتدة من  1112 -11-4اىل غاية  1112-05-2حيث مت خالل ىذه
مت الشروع يف مجع ادلادة العلمية ،والدراسات ادلشاهبة اليت ذلا عالقة بادلوضوع و تنظيمها دبا فيها الدراسة
االستطالعية ابتداء من أواخر جانفي  1112إيل غاية بداية مارس  -. 1112شرع الطالب يف الدراسة
األساسية وذلك من خالل تطبيق أدوات الدراسة خالل الفًتة ادلمتدة من بداية مارس إيل غاية أواخر أفريل حيث
طبقت األدوات بصورة مجاعية على عينة الدراسة ،و ذلك بعد إلقاء التعليمات و شرح طريقة اإلجابة على
االستبيان.
وبعدىا شرع الطالب يف جدولة النتائج ومجعها وتبويبها وربليل نتائجها و استخالص النتائج النهائية حىت مت
وضع ادلذكرة يف شكلها النهائي.
 -8متغيرات البحث :
استنادا إىل فرضيات البحث تبني لنا أن ىناك متغريان مها
 1-8المتغير المستقل :الدورات التكوينية
 2-8المتغير التابع :الكفاءة.
 -9أدوات ووسائل البحث :
لقد اعتمدنا يف اصلاز ىذا البحث بغية ربقيق أىدافو ادلنشودة على رلموعة من األدوات التالية :
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 1-9المقابالت الشخصية :
لقد قمنا دبقابلة بعض األساتذة بغية التقصي عن قرب على موضوع البحث وشرح بعض ادلفردات  ،وصياغة
بعض األسئلة بشكل يسهل فهمو حيث كان ذلذه ادلقابلة دور يف توضيح الرؤية عند وضع أسئلة االستمارة
ودراسة ادلوضوع.
 2-9االستبيان :
يعد االستبيان من أىم أدوات ادلسح العامة لتجميع ادلعلومات والبيانات ادلرتبطة دبوضوع معني ،
وتساعد ىذه الطريقة على مجع اكرب عدد من ادلعلومات شلتدة مباشرة من ادلصدر  ،هتدف إىل الكشف عن
احلقائق يف ادليدان من خالل رلموعة من األسئلة موجهة إىل أساتذة الًتبية البدنية والرياضية ومن أجل تطبيق
االختبارات اليت أجريت يف الدراسة االستطالعية من قبل الطالب الباحث و بعد ادلصادقة عليها من قبل بعض
األساتذة والدكاترة يف مع هد الًتبية البدنية وربت إشراف األستاذ ادلؤطر قمنا بتوزيع االستمارات وىذا بعد اختيار
العينة من خالل الدورات التكوينية ادلربرلة خالل ىذه السنة .
وقد تضمن االستبيان على أسئلة مغلقة مقيدة ب ( نعم أو ال ) وأخرى ( غالبا ،أحيانا ،نادرا) وأسئلة أخرى
( كبرية  ،متوسطة  ،ضعيفة)  .ولقد تضمنت االستمارة زلاورين موجو إىل أساتذة الًتبية البدنية والرياضية .
المحور األول :الدورات التكوينية واألستاذ ويشمل الفرضية األوىل واحتوى على  2أسئلة مغلقة
المحور الثاني :الدورات التكوينية و انعكاسها على مستوي األداء ويشمل الفرضية الثانية واحتوى على 2
أسئلة مغلقة .
وذلك من اجل الوصول إىل ربقيق أىداف الدراسة.
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خالصة:
لقد تضمن الفصل األول من الباب الثاين ذلذا البحث على منهجية البحث وإجراءاتو ادليدانية و ارتكز الباحث
على ذلك يف ادلعاينة ادليدانية للمشكلة مث بعد ذلك قمنا بدراسة استطالعية حول ادلشكلة باإلضافة إىل ضبط
متغريات البحث والوسائل ادلساعدة هبدف الوصول إىل الكشف عن احلقيقة  ،واستعملنا يف ىذه الدراسة ادلنهج
الوصفي ويهدف اىل مجع البيانات وزلاولة اختبار فروض البحث واإلجابة عن التساؤالت اليت تتعلق باحلالة
الراىنة بأفراد عينة البحث ومن خالل ادلنهجية ادلتبعة نستنتج انو إلجراء اي حبث علمي جيب ان يكون مضبوطا
ومدروسا بدقة ودبنهجية وإجراءات حبث علمية تتماشى مع نوعية البحث ادلدروس.
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الفصل الرابع
عرض وتفسير نتائج الدراسة ومناقشتها
تمهيد
عرض وتفسير نتائج الفرضية الجزئية األولى و مناقشتها.
عرض وتفسير نتائج الفرضية الجزئية الثانية و مناقشتها .
خالصة عامة

تمهيد:
إن قيمة البحث العلمي تكمن يف مدى مالمستو للواقع باعتباره ادلرجع احلقيقي لقياس درجة تطابق ادلعارف
النظرية و ادليدانية  ،و حنن مل نقف على مجع البيانات و ادلعلومات ادليدانية من الواقع إال لغرض الوصول إىل
حتليل و تفسًن ىذه البيانات و ادلعلومات و من مثة ترمجة النتائج ادلتوصل إليها و عرضها وفقا دلتطلبات الدراسة.
وبعد مجع النتائج مث تبويبها يف اجلدول حسب الفرضيات ادلقرتحة ،و من خالل ىذا الفصل سنقوم بعرض
النتائج اليت خلصت إليها الدراسة متاشيا مع مشكلة البحث  ،ويف ىذه احلالة جيب مراعاة الشروط اليت متليها
الروح العلمية اليت تعترب أىم ما مييز النشاط ادلعريف ادليداين الذي يقوم بو أي باحث يف العلوم اإلنسانية أو الطبيعية
على حد سواء.

الفصل الرابع  :عرض وتحليل نتائج الدراسة

الجانب التطبيقي

 -1عرض نتائج البحث وتحميمها :
 -1-1عرض وتحميل نتائج الفرضية األولى لمدورات التكوينية دور ايجابي في فهم
وتطبيق مناهج التربية البدنية والرياضية .
س: 1ىل الدورات التكوينية تساىم يف جتديد ادلعارف النظرية والتطبيقية ادلختلفة؟
جدول ( :)4ميثل ما إذا كانت الدورات التكوينية تساىم يف جتديد ادلعارف النظرية والتطبيقية ادلختلفة
اإلجابة

التكرار

النسبة ادلئوية

نعم

34

%68

ال

7

%43

اجملموع

50

%100

س: 1ىل الدورات التكوينية تساىم يف جتديد ادلعارف النظرية والتطبيقية ادلختلفة؟

%14
ال

%86

نعم

الدائرة النسبية رقم( )1توضيح مسامهة الدورات التكوينية يف جتديد ادلعارف النظرية والتطبيقية ادلختلفة
يوضح كل من اجلدول رقم()43والدائرة النسبية رقم()43أن  34أستاذ من اجملموع بنسبة ( )%68أجابوا
ب:نعم أي أن معظم أساتذة الرتبية البدنية والرياضية يرون أن الدورات التكوينية تساىم يف جتديد ادلعارف النظرية
والتطبيقية ادلختلفة  ،يف حٌن أن  7أستاذة من اجملموع بنسبة()%43أجابوا ب:ال أي أهنم غًن مقتنعٌن بأن
الدورات التكوينية تساىم يف جتديد ادلعارف النظرية والتطبيقية ادلختلفة .
من خالل النتائج ادلتحصل عليها نالحظ أن أغلبية األساتذة الذين وزعت عليهم االستمارة ىم أساتذة يرون
 .أن الدورات التكوينية تساىم يف جتديد ادلعارف النظرية والتطبيقية ادلختلفة.
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س: 2ىل تري أنكم حباجة إىل دورات تطبيقية ميدانية مع ادلفتشٌن لزيادة رصيدكم ادلعريف والتطبيقي؟
جدول ( :)5يوضح آراء أساتذة الرتبية البدنية والرياضية حسب احتياجهم إىل دورات تطبيقية ميدانية مع ادلفتشٌن
لزيادة رصيدىم ادلعريف
اإلجابة

التكرار

النسبة ادلئوية

نعم

38

% 29

ال

3

%6

اجملموع

50

%100

س : 2ىل تري أنكم حباجة إىل دورات تطبيقية ميدانية مع ادلفتشٌن لزيادة رصيدكم ادلعريف والتطبيقي؟

8%
ال
نعم
92%

الدائرة النسبية رقم ( :)2توضح آراء أساتذة الرتبية البدنية والرياضية حسب احتياجهم إىل دورات تطبيقية
ميدانية مع ادلفتشٌن لزيادة رصيدىم ادلعريف بالنسب ادلئوية.
نالحظ من خالل اجلدول رقم ( )5والدائرة النسبية رقم ( )5أن  38أستاذ من اجملموع وبنسبة ( )%29قد
أجابوا ب :نعم أي يرون أهنم حباجة إىل دورات تطبيقية ميدانية مع ادلفتشٌن لزيادة رصيدىم ادلعريف التطبيقي ،يف
حٌن أن  3أساتذة وبنسبة ( )% 6قد أجابوا ب :ال أي ال يرون أهنم حباجة إىل دورات تطبيقية ميدانية مع
ادلفتشٌن لزيادة رصيدىم ادلعريف.
من خالل النتائج ادلتحصل عليها تبٌن لنا أن أغلبية أساتذة الرتبية البدنية والرياضية يرون أهنم حباجة إىل
دورات تطبيقية ميدانية مع ادلفتشٌن لزيادة رصيدىم ادلعريف.
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س :3ىل ساعدتك الدورات التكوينية يف مواكبة ما يستجد من معلومات علمية حديثة يف اجملال ادلهين؟
جدول (:)6ميثل مدى مسامهة الدورات التكوينية يف مواكبة ما يستجد من معلومات علمية حديثة يف اجملال ادلهين.
اإلجابة

التكرار

النسبة ادلئوية

نعم

49

%8 3

ال

06

%1 8

اجملموع

50

%100

س :3ىل ساعدتك الدورات التكوينية يف مواكبة ما يستجد من معلومات علمية حديثة يف اجملال ادلهين؟

16%
ال
نعم

84%

الدائرة النسبية رقم ( )3توضح مساعدة الدورات التكوينية يف مواكبة ما يستجد من معلومات علمية حديثة
يف اجملال ادلهين
نالحظ من خالل اجلدول رقم ( )8والدائرة النسبية رقم ( )8أن  39أستاذ من اجملموع وبنسبة ( )%63قد
أجابوا ب :نعم أي يرون أن الدورات التكوينية تساعدىم يف مواكبة ما يستجد من معلومات علمية حديثة يف
اجملال ادلهين ،يف حٌن أن  6أساتذة وبنسبة ( )%48قد أجابوا ب :ال أي يرون أن الدورات التكوينية ال
تساعدىم يف مواكبة ما يستجد من معلومات علمية حديثة يف اجملال ادلهين.
من النتائج خالل ادلتحصل عليها تبٌن لنا أن أغلبية أساتذة الرتبية البدنية والرياضية يرون أن الدورات
التكوينية تساعدىم يف مواكبة ما يستجد من معلومات علمية حديثة يف اجملال ادلهين.
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س :4ىل وجدمت خالل دورات التكوين ما يفيدكم يف العملية التعليمية ؟
الجدول رقم( :)07يوضح وجود ما يفيد أساتذة الرتبية البدنية والرياضية يف العملية التعليمية.
اإلجابة

التكرار

النسبة ادلئوية

نعم

42

%84

ال

8

%16

اجملموع

50

%100

س :4ىل وجدمت خالل دورات التكوين ما يفيدكم يف العملية التعليمية ؟

16%
ال
نعم

84%

الدائرة النسبية رقم ( :)04توضح وجود ما يفيد أساتذة الرتبية البدنية والرياضية يف العملية التعليمية
بالنسب ادلئوية .
يبٌن لنا كل من اجلدول رقم ( )47والدائرة النسبية رقم ( )47أن  39أستاذ من اجملموع بنسبة ( )%63قد
أجابوا ب:نعم أي أهنم وجدوا خالل دورات التكوين ما يفيدىم يف العملية التعليمية ،يف حٌن إن  6أساتذة
بنسبة ( )%48قد أجابوا ب:ال أي أهنم مل جيدوا ما يفيدىم خالل دورات التكوين يف العملية التعليمية.
من خالل النتائج جند أن أغلبية أساتذة الرتبية البدنية والرياضية قد استفادوا من دورات التكوين يف العملية
التعليمية.
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الجانب التطبيقي

س :5ىل الدروس اليت تقدم يف الدورة التكوينية ذات طابع نظري أكثر مما ىي ميدانية وتطبيقية.؟
الجدول رقم( :)8يوضح الدروس اليت تقدم ألساتذة الرتبية البدنية والرياضية يف الدورة التكوينية ذات طابع نظري
أكثر مما ىي ميدانية وتطبيقية.
اإلجابة

التكرار

النسبة ادلئوية

نعم

36

%28

ال

9

%3

اجملموع

50

%100

س :5ىل الدروس اليت تقدم يف الدورة التكوينية ذات طابع نظري أكثر مما ىي ميدانية وتطبيقية.؟
4%

ال
نعم
96%

الدائرة النسبية رقم ( :)5توضح الدروس اليت تقدم ألساتذة الرتبية البدنية والرياضية يف الدورة التكوينية ذات
طابع نظري أكثر مما ىي ميدانية وتطبيقية بالنسبة ادلئوية.
تبٌن من خالل اجلدول رقم ( )46والدائرة النسبية رقم ( )46أن  36أستاذ من اجملموع وبنسبة ( )%28قد
أجابوا ب :نعم وىدا ما يعين أن الدروس اليت تقدم يف الدورة التكوينية ذات طابع نظري أكثر مما ىي ميدانية
وتطبيقية يف حٌن أن أستاذين من اجملموع بنسبة ( )%3قد أجابوا ب :ال أي أن الدروس اليت تقدم يف الدورة
التكوينية ذات طابع ميداين وتطبيقي أكثر مما ىي نظرية.
من النتائج ادلتحصل عليها نالحظ أن أغلبية أساتذة الرتبية البدنية والرياضية يرون بأن الدروس اليت تقدم يف
الدورة التكوينية ذات طابع نظري أكثر مما ىي ميدانية وتطبيقية.
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س :6ىل يدعمكم ادلفتش بوثائق بيداغوجية ساعدتك يف حتسٌن أدائك الدراسي؟
الجدول رقم ( :)9يوضح دعم ادلفتش ألساتذة الرتبية البدنية والرياضية بوثائق بيداغوجية تساعد يف حتسٌن
األداء الدراسي.
اإلجابة

التكرارات

النسبة ادلئوية

نعم

94

%38

ال

97

%53

اجملموع

54

%444

ك²

ك²

مستوى

احملسوبة

اجملدولة

الداللة

4.63

49

4.45

درجة احلرية

4

س :6ىل يدعمكم ادلفتش بوثائق بيداغوجية ساعدتك يف حتسٌن أدائك الدراسي؟

54%
ال

56%

نعم

الدائرة النسبية رقم ( :)6توضح دعم ادلفتش ألساتذة الرتبية البدنية والرياضية بوثائق بيداغوجية تساعدىم
على حتسٌن أدائهم الدراسي بالنسب ادلئوية.
يتضح لنا من خالل اجلدول رقم ()42و الدائرة النسبية رقم ( )06أن  97أستاذ من اجملموع ،وبنسبة
( )% 53قد أجابوا ب :ال أي أن ادلفتش ال يدعمهم بوثائق بيداغوجية تساعدىم يف حتسٌن األداء التدريسي ،يف
حٌن أن  94أساتذة آخرين وبنسبة ( )%38قد أجابوا بـ ــ:نعم وىدا يعين أن ادلفتش يدعمهم بوثائق بيداغوجية
تساعدىم يف حتسٌن األداء التدريسي.
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الجانب التطبيقي

ومن خالل مقارنة النتائج بٌن بدائل األجوبة جند أن ك ²احملسوبة اليت تقدر بـ  49أكرب من ك ²اجملدولة ادلقدرة
ب ـ  4.63و منو توجد داللة إحصائية بٌن التكرارات عند مستوى الداللة  ، 4.45ومنو نستنتج أن أغلبية أساتذة
الرتبية البدنية والرياضية ال يدعمهم ادلفتش بوثائق بيداغوجية تساعدىم يف حتسٌن أدائهم التدريسي.
س :7ىل جتدون صعوبة يف تدريس التخصصات اليت مل تتلقى تكوينا فيها باجلامعة؟
الجدول رقم ( :)10يوضح الصعوبات اليت تواجو أساتذة الرتبية البدنية والرياضية يف تدريس التخصصات اليت
مل يتلقوا تكوينا فيها باجلامعة.
اإلجابة

التكرار

النسبة ادلئوية

نعم

48

%79

ال

43

%96

اجملموع

50

%100

س :7ىل جتدون صعوبة يف تدريس التخصصات اليت مل تتلقى تكوينا فيها باجلامعة؟

28%
ال
نعم

72%

الدائرة النسبية رقم ( :)7توضح الصعوبات اليت تواجو أساتذة الرتبية البدنية والرياضية يف تدريس
التخصصات اليت مل يتلقوا تكوينا فيها باجلامعة بالنسب ادلئوية.
يتضح لنا من خالل اجلدول رقم ( )44والدائرة النسبية رقم ( )07أن  48أستاذ من اجملموع بنسبة ()%79
قد أجابوا ب :نعم أي أهنم جيدون صعوبة يف تدريس التخصصات اليت مل يتلقوا تكوينا فيها باجلامعة،يف حٌن
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جند أن بقية األساتذة وبنسبة ( )%96قد أجابوا ب ـ ــ :ال وىدا ما يدل على أهنم مل جيدوا صعوبة يف تدريس
التخصصات اليت مل يتلقوا تكوينا فيها باجلامعة.
من خالل النتائج ادلتحصل عليها من اجلدول ( )44نالحظ أن أغلبية أساتذة الرتبية البدنية والرياضية
جيدون صعوبة يف تدريس التخصصات اليت مل يتلقوا تكوينا فيها.
 -2-1عرض وتحميل نتائج الفرضية الثانية :تنعكس الدورات التكوينية عمى مستوى
األداء واكتساب المهارات من طرف التالميذ .
س : 1ىل ساعدتك الدورات التكوينية يف إجياد احللول للمشكالت اليت تواجهك مع التالميذ أثناء احلصة ؟
جدول ( :)11ميثل دور الدورات التكوينية يف حل ادلشاكل ادلتعلقة بالتالميذ
النسبة

اإلجابة

التكرار

غالبا

47

% 73

أحيانا

44

% 94

نادرا

4

% 8

اجملموع

54

%444

المئوية

39

ك²

درجة
الحرية

9

زلسوبة

46.84

الداللة
رلدولة

5.22

4.45

الفصل الرابع  :عرض وتحليل نتائج الدراسة

الجانب التطبيقي

6%
20%
نادرا
أحيانا
74%

غالبا

الدائرة النسبية رقم ( )08توضح مس أعدة الدورات التكوينية يف إجياد احللول للمشكالت اليت تواجو أساتذة
الرتبية البدنية والرياضية مع التالميذ أثناء احلصة.
من خالل النتائج ادلتحصل عليها يف اجلدول ( ) 44نرى أن أغلبية اساتذة الرتبية البدنية يف التعليم
الثانوي لوالية ورقلة أجابوا يب غالبا أي أن الدورات التكوينية متكنهم من إجياد حلول للمشكالت اليت تواجههم
مع التالميذ إثناء احلصة ،وذلك بالنسبة  ، %73يف حٌن يرى أساتذة آخرين انو أحيانا ما تساعدىم الدورات
التكوينية يف إجياد احللول للمشاكل اليت توجههم مع التالميذ وذلك بنسبة  %94أما البقية فأجابوا يب نادرا بنسبة
،%8
ومن خالل مقارنة النتائج بٌن بدائل األجوبة جند أن ك ²احملسوبة اليت تقدر بـ  46.84أكرب من ك²
اجملدولة ادلقدرة ب ـ  5.22و منو توجد داللة إحصائية بٌن التكرارات عند مستوى الداللة  ، 4.45ىذا ما
يعكس الدور البيداغوجي للدورات التكوينية .
س 2ىل تعلمت من خالل الدورات التكوينية كيفية تقيم التالميذ يف ظل نقص الوسائل البيداغوجية ؟
جدول (:)12ميثل ما إذا كانت الدورات التكوينية متكن من تعلم كيفية تقيم التالميذ يف ظل نقص الوسائل
البيداغوجية.
اإلجابة

التكرار

النسبة ادلئوية

نعم

34

%68

ال

7

%43

اجملموع

50

%100
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14%
ال
نعم
86%

الدائرة النسبية رقم ( )09متثل ما إذا كانت الدورات التكوينية متكن من تعلم كيفية تقيم التالميذ يف ظل
نقص الوسائل البيداغوجية.
يتضح لنا من خالل اجلدول رقم ( )49والدائرة النسبية رقم ( )49أن  34أستاذ من اجملموع بنسبة ()%68
قد أجابوا ب :نعم أي أهنم يرون أن الدورات التكوينية متكنهم من كيفية استخدام الوسائل البديلة وطريقة العمل
حسب ادلنشات ادلتوفرة ،يف حٌن جند أن بقية األساتذة وبنسبة ( )%43قد أجابوا ب ـ ــ :ال وىدا ما يدل على أن
الدورات التكوينية مل تعلمهم كيفية استخدام الوسائل البديلة وطريقة العمل حسب ادلنشات ادلتوفرة.
من خالل النتائج ادلتحصل عليها من اجلدول ( )49نالحظ أن أغلبية أساتذة الرتبية البدنية والرياضية يرون
أن الدورات التكوينية متكنهم من كيفية استخدام الوسائل البديلة وطريقة العمل حسب ادلنشات ادلتوفرة ىذا ما
يؤكد دورىا البيداغوجي.
س 3ىل تساعدك الدورات التكوينية يف معرفة بعض احتياجات التالميذ ؟
جدول رقم ( )13ميثل ما إذا كانت الدورات التكوينية تساعد يف معرفة بعض احتياجات التالميذ.
اإلجابة

التكرار

النسبة ادلئوية

نعم

48

%79

ال

43

%96

اجملموع

50

%100
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28%
ال
نعم
72%

الدائرة النسبية رقم ( )10توضح ما إذا كانت الدورات التكوينية تساعد يف معرفة بعض احتياجات التالميذ.
يتضح لنا من خالل اجلدول رقم ( )44والدائرة النسبية رقم ( )10أن  48أستاذ من اجملموع بنسبة
( )% 79قد أجابوا ب :نعم أي أهنم يرون أن الدورات التكوينية تساعدىم يف معرفة بعض احتياجات التالميذ
،يف حٌن جند أن بقية األساتذة وبنسبة ( )%96قد أجابوا ب ـ ــ :ال وىدا ما ينفي مساعدة الدورات التكوينية يف
معرفة بعض احياجات التالميذ.
من خالل النتائج ادلتحصل عليها من اجلدول ( )44نالحظ أن أغلبية أساتذة الرتبية البدنية والرياضية يرون
أن الدورات التكوينية تساعدىم يف معرفة بعض احتياجات التالميذ.ىذا ما يؤكد الدور البيداغوجي للدورات
التكوينية.
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س :4ىل ساعدتك الدورات التكوينية على التعرف على معلومات جديدة يف رلال اخلصائص النفسية واحلركية
للتالميذ؟ بدرجة .
جدول ( :)14ميثل مدى مساعدة الدورات التكوينية على التعرف على معلومات جديدة يف رلال اخلصائص
النفسية واحلركية للتالميذ .بالدرجة
اإلجابة

التكرار

النسبة المئوية

ك²

درجة
الحرية

كبًنة

47

% 73

متوسطة

44

% 99

ضعيفة

9

% 3

اجملموع

54

%444

احملسوبة

42.72 9

الداللة
اجملدولة

5.22

4.45

4%
ضعيفة
متوسطة
كبيرة

22%

74%

الدائرة النسبية رقم ( :)11توضح مدى مساعدة الدورات التكوينية على التعرف على معلومات جديدة يف
رلال اخلصائص النفسية واحلركية للتالميذ بالنسب ادلئوية.
نالحظ من خالل اجلدول رقم ( )43والدائرة النسبية رقم ( )11أن  47أستاذ من أصل  54وبنسبة
( )%73يرون أن الدورات التكوينية تساىم يف التعرف على معلومات جديدة يف رلال اخلصائص النفسية
واحلركية للتالميذ بدرجة كبًنة  ،يف حٌن إن  44أستاذة وبنسبة ( )%94يرون بأهنا تساىم بدرجة متوسطة ،كما
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جند  4أستاذة من اجملموع وبنسبة ( )%8أجابوا بدرجة قليلة أي أن الدورات التكوينية ال تساىم يف التعرف
على معلومات جديدة يف رلال اخلصائص النفسية واحلركية للتالميذ.
ومن خالل مقارنة النتائج بٌن بدائل األجوبة جند أن ك ²احملسوبة اليت تقدر بـ  ،42.72أكرب من ك ²اجملدولة
ادلقدرة ب ـ  5.22و منو توجد داللة إحصائية بٌن التكرارات عند مستوى الداللة  ، 4.45ومنو نستنتج أن أغلب
أساتذة الرتبية البدنية والرياضية للوالية ورقلة يؤكدون أن الدورات التكوينية تساعد على التعرف على معلومات
جديدة يف رلال اخلصائص النفسية واحلركية للتالميذ بدرجة كبًنة.
س : 5ىل تتوفر ادلؤسسات اليت تعملون هبا على كافة التجهيزات اليت تساعدك على جناح حصة الرتبية البدنية
والرياضية؟
جدول رقم ( )15ميثل ما يوضح مدى توفر ادلؤسسات اليت يعملون هبا على كافة التجهيزات اليت تساعد
على جناح حصة الرتبية البدنية والرياضية.
اإلجابة

التكرار

النسبة ادلئوية

نعم

44

%94

ال

34

%64

اجملموع

50

%100

20%
ال
نعم

80%

الدائرة النسبية رقم ( :)12يوضح مدى توفر ادلؤسسات اليت يعملون هبا على كافة التجهيزات اليت تساعد
على جناح حصة الرتبية البدنية والرياضية.
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يتضح من خالل اجلدول رقم ()45والدائرة النسبية رقم ( )45نالحظ أن  34أستاذ من أصل 54
وبنسبة ( )% 64قد أجابوا ب ـ ــ :ال إي أن ادلؤسسات اليت يعملون هبا ال تتوفر على كافة التجهيزات اليت تساعد
على جناح حصة الرتبية البدنية والرياضية ،يف حٌن ان باقي إجابات األساتذة والدين بلغ عددىم  44من اجملموع
وبنسبة ( )% 94قد أجابوا ب :نعم مبعىن أن ادلؤسسات اليت يعملون هبا تتوفر على كافة التجهيزات اليت تساعد
على جناح حصة الرتبية البدنية والرياضية.
من خالل النتائج ادلتحصل نالحظ أن أغلبية أساتذة الرتبية البدنية والرياضية يعملون مبؤسسات ال تتوفر على
كافة التجهيزات اليت تساعد على جناح حصة الرتبية البدنية والرياضية.
س :6ىل ساعدتك الدورات التكوينية بتقدمي اجلديد أثناء التدخالت يف احلصة مع التالميذ؟
جدول (: )16ميثل مدى مس اعدة الدورات التكوينية لألساتذة بتقدمي اجلديد أثناء التدخالت يف احلصة مع
التالميذ.
النسبة

اإلجابة

التكرار

غالبا

96

% 58

أحيانا

42

% 46

نادرا

4

% 8

نادرا

54

%444

المئوية

ك²

درجة
الحرية

احملسوبة

42.94 9

45

الداللة
اجملدولة

5.22

4.45
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6%

نادرا

38%
56%

ألحيانا
غالبا

الدائرة النسبية رقم ( :)13توضح مدى مساعدة الدورات التكوينية لألساتذة بتقدمي اجلديد أثناء
التدخالت يف احلصة مع التالميذ.
نالحظ من خالل اجلدول رقم ( )48والدائرة النسبية رقم ( )13أن  96أستاذ من أصل  54وبنسبة ()%58
أجابوا ب :غالبا مما يعين أن الدورات التكوينية تساعدىم بتقدمي اجلديد أثناء التدخالت يف احلصة مع التالميذ  ،يف
حٌن إن  42أستاذ وبنسبة ( )%46يرون أن الدورات التكوينية أحيانا ما تساعدىم بتقدمي اجلديد أثناء التدخالت
يف احلصة مع التالميذ  ،أما البقية فأجابوا ب نادرا مما يعين أهنا ال تساعدىم .
ومن خالل مقارنة النتائج بٌن بدائل األجوبة جند أن ك ²احملسوبة اليت تقدر بـ  42.94أكرب من ك ²اجملدولة
ادلقدرة ب ـ  5.22و منو توجد داللة إحصائية بٌن التكرارات عند مستوى الداللة  ، 4.45منو نستنتج أن أغلب
أساتذة الرتبية البدنية والرياضية للوالية ورقلة يؤكدون أن الدورات التكوينية تساعدىم تقدمي اجلديد أثناء التدخالت يف
احلصة مع التالميذ.
س : 7ىل الدورات التكوينية تزيد من كفاءة أساتذة الرتبية البدنية والرياضية ؟
جدول رقم ( )17ميثل ما إذا الدورات التكوينية تزيد من كفاءة أساتذة الرتبية البدنية والرياضية.
اإلجابة

التكرار

النسبة ادلئوية

نعم

38

%29

ال

3

%6

اجملموع

50

%100
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8%
ال
نعم

92%

الدائرة النسبية رقم ( :)14توضح ما إذا الدورات التكوينية تزيد من كفاءة أساتذة الرتبية البدنية والرياضية.
من خالل النتائج ادلتحصل عليها يف اجلدول ( )47والدائرة النسبية رقم ( )14نالحظ ان  38اساتذ من
أصل  54وبالنسبة ( )%29أجابوا بنعم مما يؤكد ان الدورات التكوينية تزيد من كفاءة أساتذة الرتبية البدنية
والرياضية يف حٌن أن  3أساتذة وبالنسبة ()%6أجابوا ب :ال مما يعين بأن الدورات التكوينية ال تزيد يف كفاءهتم
من خالل نتائج اجلدول ()47و الشكل البياين ( )47نستنتج ان الدورات التكوينية تزيد من كفاءة أساتذة
الرتبية البدنية والرياضية .
 -2-1مناقشة نتائج الفرضية األولى القائمة  :للدورات التكوينية دور اجيايب يف فهم وتطبيق مناىج
الرتبية البدنية والرياضية ميدانيا.
و اليت توقع الطالب الباحث من خالذلا أن للدورات التكوينية دور اجيايب يف فهم وتطبيق مناىج الرتبية البدنية
والرياضية ميدانيا  ،فمن خالل األسئلة ادلوجهة لألساتذة من ( 01اىل ،) 47ومن خالل نتائج البحث اليت توصلنا
إليها يف دراستنا ادليدانية واليت تبٌن من خالذلا ان أغلبية اساتذة الرتبية البدنية يف التعليم الثانوي لوالية ورقلة يؤكدون
أن:
الدورات التكوينية تساىم يف جتديد ادلعارف النظرية والتطبيقية ادلختلفة ،كما يرون بأهنم حباجة إىل دورات تطبيقية
ميدانية مع ادلفتشٌن لزيادة رصيدىم ادلعريف ،وجند أغلبية أساتذة الرتبية البدنية والرياضية يرون أن الدورات التكوينية
تساعدىم يف مواكبة ما يستجد من معلومات علمية حديثة يف اجملال ادلهين ،أغلبية أساتذة الرتبية البدنية والرياضية
تلقوا التكوين الكايف جلميع الرياضات ،أغلبية أساتذة الرتبية البدنية والرياضية قد استفادوا من دورات التكوين يف
العملية التعليمية ،معظم أساتذة الرتبية البدنية والرياضية يرون بأن الدروس اليت تقدم يف الدورة التكوينية ذات
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طابع نظري أكثر مما ىي ميدانية وتطبيقية ،معظم أساتذة الرتبية البدنية والرياضية ال يدعمهم ادلفتش بوثائق
بيداغوجية تساعدىم يف حتسٌن أدائهم التدريسي ،أغلبية أساتذة الرتبية البدنية والرياضية جيدون صعوبة يف تدريس
التخصصات اليت مل يتلقوا تكوينا فيها ،.وىذا ما بينتو اجلداول رقم ()42(، )46(،)47(،)48(،)45( ،)43
؛( )44؛ من احملور األول لالستمارة و من خالل ادلناقشة السابقة يتضح لنا تفسًن الفرضية األوىل للبحث و اليت
تنص على أن للدورات التكوينية دور اجيايب يف فهم وتطبيق مناىج الرتبية البدنية والرياضية ميدانيا  ،ومن خالل
ذلك ميكن اعتبار أن الفرضية األوىل قد حتققت.
حيث تتفق النتائج السابقة مع النتائج اليت توصل اليها الطلبة بن زخروفة عبد احلميد وعبد ريب امحد وقباح زلمد
اليت أجنزت سنة  2007حتت عنوان أمهية التكوين عند ادلدربٌن يف التخطيط لعملية التدريب الرياضي يف األلعاب
اجلماعية والفردية وكانت أىم نتيجة متوصل إليها ىي التكوين النظري والتطبيقي ضروريان الن كل منهما يكمل
األخر وىذا ما يسلط الضوء على إن التكوين والدورات التكوينية ضروريان يف حتسٌن ادلعارف النظرية والتطبيقية
 -2-1مناقشة نتائج الفرضية الثانية القائمة  :تنعكس الدورات التكوينية لألساتذة على مستوى
األداء واكتساب ادلهارات من طرف التالميذ.
و اليت توقع الطالب الباحث من خالذلا أن للدورات التكوينية لألساتذة انعكاسات على مستوى األداء واكتساب
ادلهارات من طرف التالميذ.
 ،فمن خالل األسئلة ادلوجهة لألساتذة من ( 01اىل ،) 47ومن خالل نتائج البحث اليت توصلنا إليها يف
دراستنا ادليدانية واليت تبٌن من خالذلا ان أغلبية اساتذة الرتبية البدنية يف التعليم الثانوي لوالية ورقلة يؤكدون ان
للدورات التكوينية دور يف حل ادلشاكل ادلتعلقة بالتالميذ ،أغلبية أساتذة الرتبية البدنية والرياضية يرون أن الدورات
التكوينية متكنهم من كيفية استخدام الوسائل البديلة وطريقة العمل حسب ادلنشات ادلتوفرة ىذا ما يؤكد دورىا
البيداغوجي ،أغلبية أساتذة الرتبية البدنية والرياضية يرون أن الدورات التكوينية تساعدىم يف معرفة بعض
احتياجات التالميذ ،أغلب أساتذة الرتبية البدنية والرياضية للوالية ورقلة يؤكدون أن الدورات التكوينية تساعدىم
على التعرف على معلومات جديدة يف رلال اخلصائص النفسية واحلركية للتالميذ بشكل كبًن ،أغلبية أساتذة
الرتبية البدنية والرياضية يعملون مبؤسسات ال تتوفر على كافة التجهيزات اليت تساعد على جناح حصة الرتبية
البدنية والرياضية ،أغلب أساتذة الرتبية البدنية والرياضية للوالية ورقلة يؤكدون أن الدورات التكوينية تساعدىم
بتقدمي اجلديد أثناء التدخالت يف احلصة مع التالميذ ،الدورات التكوينية تزيد من كفاءة أساتذة الرتبية البدنية
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والرياضية ،وىذا ما بينتو اجلداول رقم ( )47(، )48(،)45(،)43(،)44( ،)49؛( )46؛ من احملور الثانية
لالستمارة و من خالل ادلناقشة السابقة يتضح لنا تفسًن الفرضية الثانية للبحث و اليت تنص على أن للدورات
التكوينية لألساتذة انعكاسات على مستوى األداء واكتساب ادلهارات من طرف التالميذ ،ومن خالل ذلك ميكن
اعتبار أن الفرضية الثانية قد حتققت.
وىذا ما توصلت إليو نفس الدراسة ادلشاهبة السابقة للطلبة اذلواري عبد القادر وسيخاوي بومجعة وبوساق احلاج
اليت أجنزت سنة 2009حتت عنوان الكفاءات التدريسية لدى مدرسي الرتبية البدنية والرياضية يف التعليم ادلتوسط
وكانت النتيجة ادلتوصل إليها إن االىتمام واحلضور للندوات والدورات التكوينية خالل ادلوسم من شأهنا إن تزيد من
كفاءات أساتذة الرتبية البدنية والرياضية وحتسينها .
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مناقشة الفرضية نتائج الفرضية العامة
ومن ىذا ادلنظور نتوصل أخًنا إىل حتقيق الفرضية العامة و اليت مفادىا للدورات التكوينية دور اجيايب يف رفع كفاءة
أساتذة الرتبية البدنية والرياضية ،ومن خالل نتائج جداول احملور األول والثاين  ،ومن خالل نتيجة الفرضيتٌن الفرعيتٌن
األوىل و الثانية نتوصل يف األخًن إىل أن الفرضية العامة للدراسة والقائلة للدورات التكوينية دور اجيايب يف رفع كفاءة
أساتذة الرتبية البدنية والرياضية قد حتققت كليا  ،وىذا ما توصلت اليو نفس الدراسة ادلشاهبة السابقة للطلبة اذلواري
عبد القادر وسيخاوي بومجعة  ،وبوساق احلاج اليت اجنزت سنة 2009حتت عنوان الكفاءات التدريسية لدى مدرسي
الرتبية البدنية والرياضية يف التعليم ادلتوسط وكانت النتيجة ادلتوصل اليها ان االىتمام واحلضور للندوات والدورات
التكوينية خالل ادلوسم من شأهنا ان تزيد من كفاءات أساتذة الرتبية البدنية والرياضية وحتسينها.
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 االقتراحات: –1بررلة تربص تطبيقي لطلبة الرتبية البدنية مبؤسسات التعليم الثانوي.
 -2تنظيم دورات تكوينية باجلامعة للطلبة ادلقبلٌن على التخرج بالتنسيق مع مفتشي التعليم الثانوي و األساتذة
ادلختصٌن بادلعاىد.
 -3االىتمام بصقل كفاءات الطلبة ادلقبلٌن على التخرج من معاىد الرتبية البدنية.
-4انتقاء بعض ادلواىب الشابة بادلعاىد اليت تتميز بقدرات معرفية و كفاءات متميزة يف ادليدان.
 -5حث أساتذة الرتبية البدنية بصفة عامة و الطلبة ادلتخرجٌن من ادلعاىد بصفة خاصة على ضرورة ادلشاركة الفعالة
يف الدورات التكوينية بعد إقباذلم على العمل يف ادليدان.
 -6اقرتاح برنامج للدورات التكوينية يف التعليم الثانوي خاص باألساتذة اجلدد.
 -7تنظيم تربصات ميدانية بالثانويات و يكون التقييم فيها عن طريق ادلفتش و األستاذ ادلؤطر.
 -8تنظيم ملتقى وطين حتسيسي بادلعهد حول أمهية الدورات التكوينية يف حتسٌن كفاءات مدرسي الرتبية
البدنية مبشاركة أساتذة و مفتشي الرتبية للتعليم الثانوي.
 -2نوصي ببحوث مستقبلية يف نفس اجملال
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الفصل الرابع  :عرض وتحليل نتائج الدراسة

الجانب التطبيقي

خالصة العامة
انطلقت الدراسة الراىنة من إشكالية ىل للدورات التكوينية دور اجيايب يف رفع من كفاءة أساتذة الرتبية البدنية
والرياضية ،تبحث يف زلاورين رئيسٌن :
 ىل للدورات التكوينية دور أجبايب يف فهم وتطبيق منهاج الرتبية البدنية و الرياضية ميدانيا، ىل تنعكس الدورات التكوينية لألساتذة إجيابا على مستوى األداء واكتساب ادلهارات من طرف تالميذ ادلرحلةالثانوية.
وخلصت الدراسة احلالية إىل النتائج التالية:
للدورات التكوينية دور اجيايب يف رفع كفاءة أساتذة الرتبية البدنية والرياضية.
للدورات التكوينية دور اجيايب يف فهم وتطبيق مناىج الرتبية البدنية والرياضية ميدانيا.
تنعكس الدورات التكوينية لألساتذة على مستوى األداء واكتساب ادلهارات من طرف التالميذ.
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المالحق
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
جامعة قاصدي مرباح -ورقمة
معهد عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية
قسم التربية البدنية والرياضية
استمارة استبيان
أستاذي الفاضل  /أستاذتي الفاضمة:
يعتزم الطلبة إجناز مذكرة خترج لنيل شهادة ماسرت يف الرتبية البدنية والرياضية
حتت عنوان:
انعكاسات الدورات التكوينية عمى كفاءة أستاذ التربية البدنية والرياضية
هتدف هذه االستمارة إىل مجع أكرب قدر من ادلعلومات حول موضوع الدراسة راجيا من
شخصكم الكرمي أن تتفضل باإلجابة على عربات حماور هذا االستبيان بوضع عالمة ) (x
أمام اخلانة اليت تراها مناسبة.

وأحيطك علما بأن إجاباتك ستحاط بالسرية التامة ولن تستخدم إال ألغراض البحث
العلمي.
ولكم منا الشكر سلفا على كرم تعاونكم معنا.
وقبل ذلك تفضل بملء البيانات اآلتية:
إعداد الطلب :

إشراف الدكتور:

عيشاوي قويدر

برقوق عبدالقادر

المالحق
-1

من  5إىل  10سنوات

سنوات اخلربة  :أقل من  5سنوات
أكثر من  10سنوات

الشهادة ادلتحصل عليها :

اللسانس

ماسرت
المعهد

 .1الفرضية األولي  :للدورات التكوينية دور ايجابي في فهم وتطبيق مناهج التربية البدنية والرياضية
ميدانيا
 .1هل الدورات التكوينية تساهم يف جتديد ادلعارف النظرية والتطبيقية ادلختلفة ؟
ال

نعم

 .2هل ترى أنكم حباجة إىل دورات تطبيقية ميدانية مع ادلفتشني لزيادة رصيدكم ادلعريف التطبيقي؟
نعم

 -ال

 .3هل ساعدتك الدورات التكوينية يف مواكبة ما يستجد من معلومات علمية حديثة يف اجملال ادلهين ؟
ال

نعم

 .4هل تلقيتم التكوين الكايف جلميع الرياضات خالل تكوينكم ؟
 -ال

 -نعم

 .5هل وجدمت خالل الدورات التكوينية ما يقيدكم يف العملية التعليمة ؟
 -نعم

 -ال

المالحق
 .6هل الدروس اليت تقدم يف الدورة التكوينية ذات طابع نظري أكثر مما هي ميدانية وتطبيقية ؟
 -ال

نعم

 .7هل يدعمكم ادلفتش بوثائق بيداغوجية ساعدتك يف حتسني أدائك الدراسي ؟
ال

نعم

.2الفرضية الثانية  :تنعكس الدورات التكوينية لألساتذة علي مستوي األداء واكتساب المهارات من طرف
التالميذ
 .1هل تساعدك الدورات التكوينية على إجياد احللول للمشكالت اليت تواجهك مع التالميذ أثناء احلصة ؟
نادرا
أحيانا
غالبا
 .2هل تعلمت من خالل الدورات التكوينية يف كيفية تقييم التالميذ يف ظل نقص الوسائل البيداغوجية ؟
ال

نعم

 .3هل تساعدك الدورات التكوينية يف معرفة بعض احتياجات التالميذ؟
ال

نعم

 .4هل ساعدتك الدورات التكوينية على التعرف على معلومات جديدة يف جمال اخلصائص النفسية
واحلركية للتالميذ ؟ بشكل
كبري

متوسط

قليل

 .5هل تتوفر ادلؤسسات اليت تعملون هبا على كافة التجهيزات اليت تساعدك على جناح حصة الرتبية البدنية
والرياضية؟
ال
نعم

المالحق

 .6هل ساعدتك الدورات التكوينية بتقدمي اجلديد أثناء التدخالت يف احلصة مع التالميذ؟
غالبا

نادرا

أحيانا

 .7هل الدورات التكوينية تزيد من كفاءة أستاذ الرتبية البدنية والرياضية ؟
نعم

ال

المالحق
Tableau de fréquences

هل الدورات التكوٌنٌة تساهم فً تجدٌد المعارف النظرٌة والتطبٌقٌة المختلفة

Effectifs
Valide

Pourcentage

Pourcentage

Pourcentage

valide

cumuli

نعم

43

86.0

86.0

86.0

ال

7

14.0

14.0

100.0

50

100.0

100.0

Total

ًهل ترى أنكم بحاجة إلى دورات تطبٌقٌة مٌدانٌة مع المفتشٌن لزٌادة رصٌدكم المعرفً التطبٌق

Effectifs
Valide

Pourcentage

Pourcentage

Pourcentage

valide

cumuli

نعم

46

92.0

92.0

92.0

ال

4

8.0

8.0

100.0

50

100.0

100.0

Total

ًهل ساعدتك الدورات التكوٌنٌة فً مواكبة ما ٌستجد من معلومات علمٌة حدٌثة فً المجال المهن

Effectifs
Valide

Pourcentage

Pourcentage

Pourcentage

valide

cumuli

نعم

42

84.0

84.0

84.0

ال

8

16.0

16.0

100.0

50

100.0

100.0

Total

هل وجدتم خالل الدورات التكوٌنٌة ما ٌقٌدكم فً العملٌة التعلٌمة

Effectifs
Valide

Pourcentage

Pourcentage

Pourcentage

valide

cumuli

نعم

42

84.0

84.0

84.0

ال

8

16.0

16.0

100.0

50

100.0

100.0

Total

هل الدروس التً تقدم فً الدورة التكوٌنٌة ذات طابع نظري أكثر مما هً مٌدانٌة وتطبٌقٌة

Effectifs
Valide

Pourcentage

Pourcentage

Pourcentage

valide

cumuli

نعم

48

96.0

96.0

96.0

ال

2

4.0

4.0

100.0

50

100.0

100.0

Total

المالحق

ًهل ٌدعمكم المفتش بوثائق بٌداغوجٌة ساعدتك فً تحسٌن أدائك الدراس

Effectifs
Valide

Pourcentage

Pourcentage

Pourcentage

valide

cumuli

نعم

23

46.0

46.0

46.0

ال

27

54.0

54.0

100.0

Total

50

100.0

100.0

هل تجدون صعوبة فً تدرٌس التخصصات التً لم تتلقى تكوٌنا فٌها بالجامعة

Effectifs
Valide

Pourcentage

Pourcentage

Pourcentage

valide

cumuli

نعم

36

72.0

72.0

72.0

ال

14

28.0

28.0

100.0

Total

50

100.0

100.0

هل تساعدك الدورات التكوٌنٌة على إٌجاد الحلول للمشكالت التً تواجهك مع التالمٌذ أثناء الحصة

Effectifs
Valide

Pourcentage

Pourcentage

Pourcentage

valide

cumulé

غالبا

37

74.0

74.0

74.0

أحيانا

10

20.0

20.0

94.0

نادرا

3

6.0

6.0

100.0

50

100.0

100.0

Total

هل تعلمت من خالل الدورات التكوٌنٌة فً كٌفٌة تقٌٌم التالمٌذ فً ظل نقص الوسائل البٌداغوجٌة

Effectifs
Valide

Pourcentage

Pourcentage

Pourcentage

valide

cumulé

نعم

43

86.0

86.0

86.0

ال

7

14.0

14.0

100.0

50

100.0

100.0

Total

هل تساعدك الدورات التكوٌنٌة فً معرفة بعض احتٌاجات التالمٌذ

Effectifs
Valide

Pourcentage

Pourcentage

Pourcentage

valide

cumulé

نعم

36

72.0

72.0

72.0

ال

14

28.0

28.0

100.0

Total

50

100.0

100.0

المالحق
هل ساعدتك الدورات التكوٌنٌة على التعرف على معلومات جدٌدة فً مجال الخصائص النفسٌة والحركٌة للتالمٌذ بالدرجة

Pourcentage

Pourcentage

cumulé

valide

Effectifs

Pourcentage

74.0

74.0

74.0

37

كبيرة

100.0

26.0

26.0

13

متوسطة

100.0

100.0

50

Total

Valide

هل تتوفر المؤسسات التً تعملون بها على كافة التجهٌزات التً تساعدك على نجاح حصة التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة
Pourcentage

Pourcentage

cumulé

valide

Effectifs

Pourcentage

20.0

20.0

20.0

10

نعم

100.0

80.0

80.0

40

ال

100.0

100.0

50

Total

Valide

هل ساعدتك الدورات التكوٌنٌة بتقدٌم الجدٌد أثناء التدخالت فً الحصة مع التالمٌذ
Pourcentage

Pourcentage

cumulé

valide

Effectifs

Pourcentage

56.0

56.0

56.0

28

غالبا

94.0

38.0

38.0

19

أحيانا

100.0

6.0

6.0

3

نادرا

100.0

100.0

50

Valide

Total

هل الدورات التكوٌنٌة تزٌد من كفاءة أستاذ التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة
Pourcentage

Pourcentage

cumulé

valide

Effectifs

Pourcentage

92.0

92.0

92.0

46

نعم

100.0

8.0

8.0

4

ال

100.0

100.0

50

Total

Valide

