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 :مقدمة
 م يف جمال الشغل وتبلور يف القرن العشرين يف جمال التكوين.91لقد ظهر مفهوم الكفاءات يف هناية القرن      

شرين يف ميدان هناية القرن العوكما ارتبط هذا املصطلح بامليدان احلريب والقدرات القتالية ليدخل بعد ذاك أي يف 
 الرتبية والتعليم وتعترب الواليات املتحدة االمريكية من الدول الرائدة يف هذا اجملال.

وتعترب املقاربة بالكفاءات امتداد للمقاربة باألهداف ويعين ذلك من منطق التعليم والتلقني إىل منطق التعليم        
يا هلا ولذلك فهي جتعل من التعليم حمورا أساس ،املعارف للفرد واجملتمع عن طريق املمارسة والوقوف على مدلول

وتعمل على اشرتاكه يف سري عملية التعليم وتقوم بتوجيه أهدافها التعليمية واملشتقة من احلياة يف صورة أو صيغة 
ح للمتعلم بناء أذ أنه يتيوبذلك تصبح طريقة حل املشكالت األسلوب األمثل واملعتمد للتعلم الفعال  ،مشكالت

معرفته واالستعانة هبذه املعارف يف امليدان العلمي ، وينبغي على املتعلم أن يدرك أنه  هناك أنواع املقاربات وهناك 
نقاط مشرتكة بينها لذلك ختصصت كل طريقة مبميزاهتا هتدف يف جمملها إىل جتسيد حق الطالب يف التعليم 

 واالكتساب واملعريف  احلركي.
ومن هذا سنحاول التطرق هلذا املوضوع من خالل طرحنا للتساؤالت جيب إدخاهلا يف موضوع الرتبية البدنية        

وطريقة التدريس القدمية: هل تطبيق املقاربة التدريس بالكفاءات يساهم يف حتقيق األهداف البيداغوجية للرتبية 
 البدنية والرياضية لدى تالميذ املرحلة املتوسط؟

لكي يتحقق كل هذا علينا تسطري أهداف مسبقة جيب الوصول إليها وفيها دعوة لألساتذة املكلفني مبادة        
الرتبية البدنية والرياضية واالهتمام بالتدريس باملقاربة بالكفاءات وتوضيح أمهية التدريس هبذا األسلوب خاصة من 

راز مدى تأثري وبدراستنا هلذا البحث يسمح لنا بإب التعليم،ه يف اجلانب احلركي ويف مجيع االطوار وضرورة ابراز دور 
 التدريس باملقاربة بالكفاءات على حتقيق أهداف الرتبية والرياضية لدى تالميذ املرحلة املتوسط.

 ألول:امن خالل اتباعنا للخطة التالية واملنتظمة جانبني األول خصصناه للنظري والذي يتكون ثالثة فصول وهذا 
صياغة  ،تعتمد كمعامل للتعرف على الكفاءةاليت ميكن أن  املميزات ،الكفاءةتناولنا فيه مفهوم  األول:ل الفص

 .الكفاءات تقومي ،بالكفاءاتاملقاربة  خصائص مفهوم املقاربة، ،ءاتالكفا الكفاءات، أنواع
ية الرياضية العامة للرتب األهداف ائر،اجلز البدنية والرياضية يف  العامة، الرتبيةمفهوم الرتبية  فيه اىل تطرقنا الثاني:الفصل 

 طور الرتبية البدنية والرياضيةعن ت ةتارخيي العام، حملةملراحل التعليم 
 النفسية، ة، االجتاهاتللمراهقاملفسرة  النظرياتاملراهقة، تغريات فرتة  املراهقة،مراحل فيه تناولنا  الثالث:الفصل 

 املراهقة.مشاكل  ،املراهقة خصائص
 مها:يف ما خيص اجلانب التطبيقي فقد قسمناه اىل فصلني أما 

تغريات امليدانية من خالل التطرق اىل املنهجية املتبعة وحتديد م واإلجراءاتمنهجية البحث  يتضمن الرابع:الفصل 
 البحث.صعوبات البحث وأدواته وتقنياته مث جمتمع البحث وحتديد العينة وجماالت البحث ف

ت توصيات واقرتاحا ،اخلامتة عام،مث قمنا باستنتاج  امليدانية،لدراسة  النتائجعرض وحتليل ومناقشة  الخامس:الفصل 
 الدراسة.ملخص  البحث،حول 
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 :اإلشكالية -1

يعكس النظام الرتبوي طموحات األمة و يكرس اختياراهتا الثقافية و االجتماعية و يسعى يف حركية دائمة       
إىل إجياد الصيغ املالئمة لتنشئة األجيال تنشئة اجتماعية جتعل منهم مواطنني فاعلني قادرين على االضطالع 

فية على الوجه األكمل فحركية النظام الرتبوي جند مصدرها يف ضرورة بأدوارهم االجتماعية و االقتصادية و الثقا
التوفيق بني الثنائية القائمة بني ضرورة احلفاظ على تراث الثقايف الوطين و القيم الدينية و االجتماعية اليت متيز 

التكنولوجية من جهة  اجملتمع اجلزائري عرب مسريته التارخيية من جهة و استشراف املستقبل مبستلزماته العلمية و
أخرى إلعداد األجيال إعدادا جيعل منهم مواطنني غيورين على هويتهم و قادرين على رفع التحديات املختلفة اليت 
تفرضها العوملة و املدرسة اجلزائرية ال تشذ عن هذه القاعدة فهي مطالبة بتجديد مناهجها اليت اختلف مبتغاها 

بحت تبىن اآلن لبلوغ كفاءات مبختلف مستوياهتا، تظهر يف سلوكات و عما كانت عليه يف السابق، فقد أص
تصرفات التلميذ عند مواجهته ملا يصادفه من إشكاالت يف مساره الدراسي و يف حياته اليومية العادية على حد 

تصميم إضافة إىل تغيري طرق عملها و نسق إدارهتا و أن الربامج اليت كانت تطبق يف مؤسساتنا يعود  –السواء 
أهدافها و حتديد حمتوياهتا إىل عقود خلت إضافة إىل ما عرفه اجملتمع اجلزائري من تغريات سياسية و اجتماعية و 

 ثقافية عميقة غريت الفلسفة االجتماعية وفتحت أمامه طموحات مشروعة للتقدم و الرقي.
خالل خمطط متعدد  وأدرجته منفاءات جعل اجلزائر تواكب التطور فتبنت التدريس باملقاربة بالك وهذا ما      

السنوات يف املنظومة الرتبوية. حيث صارت املنظومة اجلزائرية تنتهج منهج املقاربة بالكفاءات يف مجيع املواد 
و  3002الدراسية و نالت الرتبية البدنية و الرياضية نصيبها من هذا التغيري من خالل بناء مناهج جديدة منذ  

يف بناء املناهج السابقة على األهداف الرتبوية كأساس لتوجيه عملية التعليم و التعلم ملا بدا  للتذكري فانه أعتمد
آنذاك من جناعة املقاربة باألهداف الرتبوية إال أن املعلمني كانوا ال يولون إال أمهية نسبية هلذه املقاربة و اليت كثريا 

ملهم معها، و املناهج اجلديدة جاءت لتثري هذه التجربة ما اقتصرت على اجلانب الشكلي و اإلداري يف بداية تعا
  .األوىل و اعتمدت املقاربة بالكفاءات اليت هي يف الواقع

ة يف مي، كوهنا تتوافق مع مساعي املدرســللمقاربة باألهداف و متحيص إلطارها املنهجي و العل امتداد      
كامال و كافيا ملواجهة احلياة اليومية ملا تزوده من معرفة و جتربة   التلميذ إعدادا إعداد ل علىـن و تعمــت الراهــالوق

يتحدى هبا ظواهرها املختلفة كما تسمح له بالتطلع إىل اآلفاق املستقبلية يف أمان مع العلم أن هذا ال يكون إال 
يمية ، و طبيعة من دقة و انسجام و جتانس بني الربامج التعلا ستلزمه هذه احلياة املدرسية بعد الوصول إىل م

 بيداغوجياالتلميذ املتعامل معه من جهة و بني هذه احملتويات و حقيقة امليدان من جهة أخري ، هلذا كان إدراج 
سنوات عن صدور مناهجها  عدة أمر ال بد منه و اآلن وقد مرتاملقاربة بالكفاءات يف الرتبية  البدنية و الرياضية 

هل تساهم مقاربة التدريس بالكفاءات يف : ح التساؤل التايلطر ومنه ن يميةاتنا التعلو قرار اعتمادها يف مؤسس
 حتقيق  اهداف الرتبية البدنية والرياضية املسطرة يف املنهاج؟. 
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  :فرضيات البحث -2
مسامهة مقاربة التدريس  يعد القيام بالدراسات النظرية والتطرق إىل مجيع اجلوانب اليت كانت تتمحور حول      

 . ةاملتوسط ءات يف حتقيق األهداف البيداغوجية للرتبية البدنية والرياضية يف املرحلةبالكفا
فرضيات قد تكون تبني لنا وجود  خمتلفة،من زوايا  املوضوع،ويعد اإلطالع على الدراسات اليت عاجلت هذا       

 .حال هلذا املوضوع
               الفرضية العامة: -2-1
 .يس بالكفاءات يف حتقيق اهداف الرتبية البدنية والرياضية املسطرة يف املنهاجتساهم مقاربة التدر  -
 :الفرضيات الجزئية -2-2
  . املرحلة املتوسطة الميذتل تساهم مقاربة التدريس بالكفاءات يف تنمية البعد املعريف -أ

 .لة املتوسطةلتالميذ املرحتساهم مقاربة التدريس بالكفاءات يف تنمية اجلانب احلسي حركي  -ب
 .تالميذ املرحلة املتوسطةل كفاءات يف تنمية البعد االجتماعيتساهم مقاربة التدريس بال -ج
 : أسباب اختيار البحث -3

حتدد بدورها سبب اختيار موضوع  الختياره،مجلة من الشروط واملبادئ العامة  يرتكز أي حبث علمي على       
 : إليها اختيار مشكلة البحث ما يليز األسباب اليت يعود ولعل من أبر  سواه،الدراسة بعينه دون 

 .ا يزال يشوب هذا املوضوع من غموضملعرفة م الزائد،وحب االطالع والفضول  املوضوع،هلذا ميلنا الكبري  -
 .3002يف سنة  إال يظهرحداثة وجدية هذا املوضوع كونه مل  -
وما يقدمه له من مية وعائد يستفيد منه املتخصص يف اجملال ملا يقدمه املوضوع من فائدة عل واإلثراءالتكوين  -

 .نتائج
 .املسئولنيقلة االهتمام به من طرف  -
 املوضوع.ا قلة الدراسات والبحوث اخلاصة هبذ -
 .بيق املنهاج من طرف بعض األساتذةصعوبة فهم وتط -
 .ة عمل واحدة رغم أن املنهاج واحدعدم إمجاع األساتذة على طريق -
 :البحث دافأه-4
ال خيلو أي عمل قيم من هدف يوجه القائم له وأي سلوك غري هادف يعد مبثابة ضرب من الضياع ، لذلك    

فالطالب الباحث الذي يقدم على إجناز حبث يف هذا املستوى يكون قد حدد مجلة من األهداف ، اليت تعترب 
           :حتقيق ما يلي عملنا هذا يهدف إىلحىت النهاية ، و  مبثابة ضوابط توجه عمله

وهذا من خالل مواقف ساري املفعول  - أي املقاربة بالكفاءات -معرفة ما إذا كان اعتماد هذه البيداغوجيا  -
              .  مليدانيةأهل االختصاص ) األساتذة ( وكذا الزيارات ا

 بار هذا املشكل ووضعه حمل الدراسات.( لألخذ بعني االعت املنظومة الرتبوية لفت انتباه اجلهات الوصية ) -
 إثراء املكتبة اجلامعية مبرجع يساعد الطلبة أثناء القيام ببحوث أو مطالعة على املقاربة بالكفاءات. -
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 الوصول إىل اقرتاح بعض التوصيات والنصائح النظرية والتطبيقية. -
 .زويدهم بوثيقة مبسطة تسهل مهامهمبة وتمعرفة األسباب اليت حتد من أداء مدرسي املادة يف ضل هذه املقار  -
واجبات يف عملية  لألستاذ والتلميذ من حقوق وما عليهم منملا كما هتدف هذه الدراسة إىل التوضيح األكثر   -

 .منسقة ومتكاملة
 :البحث أهمية -5

ميكن أن حتققه من  إن أمهية أي حبث تتوقف على أمهية الظاهرة اليت تتم دراستها ، وعلى قيمتها العلمية وما    
 :ا وتكتسب دراستنا هذه أمهيتها مننتائج يستفاد منه

 .عليميةالعملية التتسعى إىل اعتبار املتعلم حمور كوهنا اربة بالكفاءات ،  طبيعة وحيوية موضوع املق -
 .3002نة  اآلونة األخرية أي يف سحداثة املوضوع والقيمة اليت أصبح يعىن هبا يف الوقت الراهن ، لظهوره يف -
 .فاءات ميدانيا كما هو مسطر منهجامعرفة ما إذا كان هناك حقا تطبيق للمقاربة بالك -
 .من خالل التوجيهات املتوصل إليهاالبحث عن األسباب اليت عطلت استغالل هذا املنهج يف امليدان  -
 .ياتطبيق األساتذة هلذه البيداغوجالذي يعرتض تيسري احللول اليت قد جتلي الغموض  -
 .ية والرياضية يف ضل هذه املقاربةالفهم اجليد ألبعاد الرتبية البدن -
 :تحديد المصطلحات -6

يف موضوع حبثنا هذا توجد بعض املفاهيم اليت جيب توضيحها وحتديدها بدقة ، حىت يستطيع املطلع عليها     
 : واملقصود هبا ، وهذه املفاهيم هيفهم معناها 

 :نهاجتعريف الم -1.6
هو " الطريق الواضح " كما جاء يف لسان العرب البن منظور ، وميكن القول أن كلمة املنهاج تعين الطريق اليت     

ينتهجها الفرد حىت يصل إىل هدف معني ، فمثال املدرسة أو الكلية  تتبع املنهاج العلمي يف األهداف واملعارف 
      ( 1). سلوب املتبع يسمى منهجافهذا األ واألنشطة املختلفة لتحقيق أهدافها الرتبوية ،

  :التربية البدنية الرياضية -2.6
 :تعريف اصطالحي -أ

تعرف بأهنا العملية الرتبوية اليت هتدف إىل حتسني األداء اإلنساين عن وسيط هو األنشطة البدنية املختارة     
 لتحقيق األهداف.

اهم يف تنمية الرتبية البدنية، االنفعالية، االجتماعية ، العقلية ويقصد هبا ذلك اجلزء من العملية الرتبوية اليت يس    
 (2) لكل فرد من خالل وسط األنشطة البدنية.

 

                                                 
 . 19، ص 1991، األردن، دار الفكر والطباعة والنشر والتوزيع، 1ي خطايبة : املنهاج املعاصر يف الرتبية البدنية والرياضية، طأكرم زك -1
ة ، بية القاهر أمني أنور اخلويل ، أسامة كامل راتب ، مجال الشافعي ، إبراهيم خليفة : دائرة معارف رياضية وعلوم الرتبية البدنية ، دار الفكر العر - 2

 ..  419، ص  1991
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 :تعريف إجرائي -ب
هي العملية الرتبوية اليت هتدف إىل حتسني أداء الثانويني عن طريق وسيط وهو األنشطة البدنية املختارة      

 ياضية.لتحضريهم لشهادة الباكالوريا الر 
 التدريس: -6-3
 تعريف اصطالحي: -أ

حيدث التدريس عندما حياول فرد مثقف واحد مساعدة فرد آخر أو جمموعة أفراد يف أداء أو تعلم نشاط     
خاص، ويقصد به هو توافر القصد أو النية من جانب املدرس ليمد باملساعدة، وهذه احملاولة املثقفة أو املدروسة 

، ولقد عرف التدريس بأنه "أي تأثري يهدف إىل حتسني تعليم شخص آخر" وغرض  له تعترب مفهوما أساسيا
التدريس هو مساعدة التالميذ عند التعلم والنمو، لتصميم بيئة تغري من السلوك املعريف واحلركي واالنفعايل يف 

 (1) االجتاه املرغوب، وأداء هذا كله بسلوك جيذب التالميذ خلربات التعلم اليت يدرسوهنا.

 :تعريف إجرائي -ب
هي طريقة يستعملها الفرد من أجل تعليم أو مساعدة فرد آخر أو جمموعة من األفراد من أجل اكتساب      

 املعلومات واملعارف والقدرات الفنية والبدنية.
 :مدرس التربية البدنية والرياضية -4.6

   : تعريف المدرس
لبدنية والرياضية عبئا ضخما  جيعله مسئوال إىل حد كبري يف إعداد جيل تلقى الرتبية على كاهل معلم الرتبية ا     

سليم للوطن ، وهذه املسئولية الكبرية واخلطرية يف نفس الوقت تتطلب من املعلم أن يكون جديرا بتلك املسئولية 
يل ينعكس على ا بالتاوذلك عن طريق العمل املتواصل لكي يهيئ للتالميذ يف مراحل التعليم مستقبال سليما وهذ

، فال يقتصر دوره علي التالميذ  تأثريايف املدرسة  األساتذة أكثرالرتبية البدنية و الرياضية هو  فأستاذ تقدم الوطن ،
 املتعددة البدنية و الرياضية بل له دور اكرب من ذلك فهو يعمل على تقدمي واجبات األنشطة أوجهعلى تقدمي 

 الرفيعة لدى واألخالقهتدف اىل تنمية و تشكيل القيم  اليتالرياضية  البدنية و األنشطةتربوية من خالل 
التالميذ، مع مراعاة ميول التالميذ و رغباهتم املتوفرة ، وهذا يساعد على اكتساب التالميذ للقدرات البدنية و  

عارف و االجتاهات و و الصحة العضوية و التقنية و املهارات احلركية والعالقات االجتماعية و املالقوام املعتدل 
 ( 2) .امليول االجيابية

 

 

 

                                                 
 .199أمني أنور اخلويل، وآخرون، نفس املرجع، ص -1
 . 99-94، ص  3001مصطفى كامل زنكلوجي : أضواء على مناهج الرتبية البدنية والرياضية ، دار الوفاء للطباعة والنشر ، اإلسكندرية ،  -2
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 :  المقاربة -5.6
هي طريقة تناول موضوع ما ومتثل اإلطار النظري الذي يعاجل قضية ما ، وهي كيفية معينة لدراسة مشكلة أو       

وجندر " وترتكز كل مقاربة على إسرتاتيجية عمل وضحها " ل ، تناول موضوع ما بغرض الوصول إىل نتائج معينة
تتطلب طريقة ، وكل طريقة تتطلب تقنية أو تقنيات ، وكل وكل إسرتاتيجية  ، إن كل مقاربة تتطلب إسرتاتيجية
   ( 1). ىت الوصول إىل الوصفةتقنية تتطلب إجراء ، وهكذا ح

 L’approche Par Competence:  المقاربة بالكفاءات -6.6
 تعريف اصطالحي: -أ

تعمل على التحكم يف جمريات احلياة بكل ما حتمله من تشابك العالقات وتعقيد  ي بيداغوجية وظيفيةه    
، ومن مث فهي اختبار منهجي ميكن املتعلم من النجاح يف هذه احلياة على صورهتا، وذلك االجتماعية يف الظواهر 

 (2) . بالسعي إىل تثمني املعارف املدرسية وجعلها صاحلة لالستعمال يف خمتلف احلياة

 : تعريف إجرائي -ب
 م. 3009، وذلك منذ  هو املنهاج اجلديد الذي يستعمله أستاذ الرتبية البدنية والرياضية يف التدريس         

 : ابقةالدراسات الس -7
يعترب البحث العلمي سلسلة مرتابطة األجزاء ، وال بد أن يستعني الباحث فيها بكافة البحوث والدراسات         

س الظاهرة اليت مت اختيارها من طرف الباحث ، فالدراسات السابقة هي كل الدراسات واألحباث اليت تناولت نف
 ( 3). لظاهرة اليت يتناوهلا الباحثواألطروحات والرسائل اجلامعية اليت تناولت نفس ا

 واملشاهبة.الدراسة السابقة 
 األولى:الدراسة 
االرتباطية بالكفاءة يف التدريس لدى أساتذة الرتبية البدنية بعض السمات االنفعالية وعالقاهتا  البحث:عنوان 

 والرياضية.
 والرياضيةالبدنية  مذكرة مكملة لنيل شهادة املاجستري الرتبية

 جمادي رابح  الطالب:اعداد 
 ود.عبد اليمني بوداو  الدكتور:ستاذ اشراف األ

 اهلل. اجلزائر معهد الرتبية البدنية والرياضية سيدي عبد جامعة:

                                                 

 1 -حممد الصاحل حثرويب : املدخل إىل التدريس بالكفاءات ، دار اهلدى ، اجلزائر ، 3003 ، ص 19 .           
  ، املركز الوطين للوثائق الرتبوية ، اجلزائر11زارة الرتبية الوطنية ، البيداغوجيا بالكفاءات كبيداغوجيا إدماجية ، العدد و -2

 .  112، ص  3000بلقاسم سالطنية ، وحنان جياليل : منهجية العلوم االجتماعية ، دار اهلدى ، عني مليلة ، اجلزائر ، -3
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 هل هناك عالقة ارتباطية بني السمات االنفعالية التالية: اإلشكالية :
 )العصبية ، االكتاب ، القابلية ، االستشارة ( ،والكفاءة يف التدريس لدى أساتذة الرتبية البدنية والرياضة .

 املنهج الوصفي املسحي . منهج البحث :
 قياس )فرايبورج( الشخصية .االستبيان ،بطاقة املالحظة ، امل أدوات البحث :
 نتاج البحث : 

 100 % . ذكور : نستنتج أم كل أفراد العينة كلها ذكور ويرتجم أن جمال 
 00 %  اناث :تدرس تربية بدنية ورياضية مازال على الذكور بالدرجة األوىل : 
 10 %  سنوات يف التدريس . 04: متثل األستاذة الذين لديهم أقل من 
 34 % سنوات . 10-04اتذة الذين لديهم من : متثل األس 
 94%  ى سنوات فما فوق .10:متثل األساتذة األساتذة الذين لديهم 

 الدراسة الثانية :
" دراسة حتليلية ملشكالت تنفيذ املنهج الرتبية البدنية والرياضية وطرق حلها باملرحلة املتوسطة يف  عنوان البحث :
 مدينة الرياض" 

 حات جعفر .قاسم ش اعداد الطالب :
 اململكة العربية السعودية . جامعة :
 الرتبية البدنية والرياضية . كلية :

 ماهي املشكالت املرتبطة مبهج  الرتبية البدنية والرياضية يف املرحلة املتوسطة مبدينة الرياض. اإلشكالية :
 االستبيان . أداة البحث :

حتليلية وذلك لتحقيق أهداف الدراسة وأعتمد يف ذلك  استخدام التباحث املنهج الوصفي ألن الدراسة منهج :
حمور متثل مشكالت تنفيذ منهج الرتبية البدنية والرياضية مبرحلة التعليم املتوسط ترتبط بكل  99على مكون من 

، احملتوى ، اإلمكانيات ،الوقت املتح كتنفيذ املنهج ،التقومي ، اإلدارة املدرسية ..وذلك بعد التأكد األهداف 
 دقتها وثبتها .ص

 كامل جمتمع الدراسة   ليحتلوا) معلما ومشرفا تربويا( مث اختيارهم بطريقة عمدية  19واشتملت عينة الدراسة علي  
 وقد أشارت الدراسة أهم لنتاج التالية :

نفيذ ترتبط منهج الرتبية البدنية والرياضية مبرحلة التعليم باملدارس احلكومية مبدينة الرياض مشكالت يف تيواجه  -1
 بكل من األهداف ،احملتوى ، االمكانيات ، الوقت ...

أهم املشكالت اليت تواجه منهج الرتبية البدين والرياضية مبرحلة التعليم املتوسط باملدارس احلكومية مبدينة -3
 : ( مشكلة ، منها91الرياض دالة ترتاوح شدهتا ما بني حادة جدا وحادة ، ومتوسطة احلدة ، يبل عددها )

 مشكلة ترتبط باألهداف .* 
 مشاكل تتعلق بتقومي املنهج .* 
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 مشكلة ختتص بكل من احملتوى ووقت تنفيذه واإلدارة املدرسية  *
 مشاكل ترتبط باإلمكانيات لتنفيذ املنهج. *

 ة :لثالدراسة الثا
 لرتبية البدنية والرياضية .*عنوان املذكرة : معوقات تطبيق التدريس وفق بيداغوجية املقاربة بالكفاءات يف مادة ا

 *دراسة مقاربة بني أساتذة الطورين املتوسط والثانوي يف والية بسكرة.
 مذكرة مكملة لنيل شهادة املاجستري الرتبية البدنية والرياضية.

 *التشخيص: االرشاد النفسي الرياضي.
 من إعداد الطالب: حزحازي كمال-
 إشراف الدكتور: رواب عمار-
 -بسكرة-يضر  جامعة حممد خ-
 3009/3010السنة اجلامعية : -

 اإلشكالية:
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف معوقات تطبيق التدريس وفق بيداغوجية املقاربة بالكفاءات من أساتذة 

 الرتبية البدنية والرياضية للطور املتوسط والثانوي.
 :رابعةالدراسة ال

 من اعداد الطالب :بن جدوا بوطاليب
حتت عنوان : امللمح النموذجي للربنامج التدرييب ملريب الرتبية البدنية والرياضية  3001/3001دكتوراه أطروحة

 املبين على أساس فلسفة  املقاربة بالكفاءات  التدريسية
 دراسة ميدانية مبعاهد الرتبية الرياضية باجلزائر-
ة املطروحة( مت االعتماد على املنهجني الوصفي املنهج املتبع: تبعا للمشكلة اليت تناوهلا الباحث ) اإلشكالي-

 واالرتباطي.
 *نتائج البحث:

 جدوي التدريب الفردي بطريقة التعيينات وأثرها يف اكتساب الطالب الكفاءات املختلفة.-
إمكانية استخدام العرض العملي لكونه طريقة تدريبية غري مكلفة نسبيا ودوره يف إعداد مريب الرتبية البدنية -
 رياضية يف معاهد التكوين.وال
 الطريقة التقليدية يف إعداد املريب فعالة لتحقيق اهداف الربامج التدريبية للمربني.-
إجناز )الطالب /املريب( للكفاءات التدريسية له عالقة بقدراته الوظيفية والعقالنية والشخصية وإن هذا اإلجناز -

 بتفاوت حسب متغري اجلنس. 
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 د:ـــتمهي
ل دد مفحتق ددامال عمإىلالتجعيددعملالتيددمي مملددئمااهلددفة مالفرودد ملالجدد لتي ملةيجتيعددف  مو دد متهلددع ممتعددعملية دد 

م.ااهلتميف ميفمخمتةفمجمال ماحل فةمأوج مإىللالمصملم
جمددفلميتعةددامء اددفدمال دد رممأللددن ماألملدد هدد  ممالعية دد  م ملددنمغدد مال دد ف  ممأللميددف ومضددقمايددفتمالتعةدد  مملددئم

ماألسفس  ميفمتأس سماجملتيعف مااع و  مااتحج ة.يعتربمال   زةمال يم
م موكفلد ملادفه مجعيدعةمإلدعاراااظممل مالرتءميد  مح دمتم ممإصالحاحلفرث ميفمءالرلف مجفدمماإلصالحف ويقم

 دد مت عمإىل مالدد يمي ددع مالتعةي دد اجلعيددعملةعية دد مالتعة ي دد  مملددف ملهددممالت ددمتمأسفسدد فااقفتءدد مءفلك ددفدا مغددمتام
ءتحق دامحفجفتدنمملدئمم-ملدمانئمال دع-تعة لكمءإرملفجمااعفت ملا تهلفبمالك فدا  ملتيكنيماالعي مالرتءمي ملذا

مج  ملالت فل مملقممجمتيعنمملئمج  مأخ ى.
 ملتعةق دددفمقهلدددتق  مال ددد رملاجملتيدددق مسددداحفللمتهلدددة  مالجدددمدملة  دددفمةواظددد امأل  ددد مهددد  ماإلسدددرتا   ماجلعيدددع

معتمااهلتيفت.لتمض ح فميفمه امال   مءق
م
م
م
م
م
م
م
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 : مفهوم الكفاءة -1
لضع ف  مليهلتعل ممل يةحمالك فدةمجميمل مااماترماليتميقمممال  رمملة ميفتسمالك فدةمه مل فطممل فتيم    

الك فدةمتعينمتمظ فمال خصماعفت  مملعفت مممأنءتع ئت فميفملضع  مملفمهبع مالاجفحميفماجنفزموع  م يفم
قملضع  مملف مله مراةيفمخت جمالك فدةمملئمس فمأنت  ا  ميفملضع  مملع ا  مقعىنم مميكئم  امل  مملعفت ماس

يهلتعل مالتمظ فمملئمال خصمتع ئ ملفجح ممأخ ىنمال خصملئمالمضع   مملئمج  مةمتمال يمحييتفءع ملةت 
)التيفدم لجعال  مأل(م تمتكمنمه  مااماترمملع و  م)ملعفمأنجلية مملئمااماترمالمج   ميفملالات فمءفلمضع   ملميكئم

مإىلاليتميهلتمج  فمالهل فق ممألالزمل  (ممألاايةمء مملئمااعتسمماإللفل ) اجتيفل  مألالمضع  مامضمتمشخ  (م
 مءنيمخمتةفمحيهلئمال ءمأنمأيجفءفلاهل  ملةمضع   مللة نممأجنع فياتق ممأن خصملاملة جفلبمتع ئ مااماتر م

م(1)لهل مش ك ملية فتنماماترمملاتقفة.مإمنفم متعينمتكعيسمااماترل ء ما لتقفدملامأل ي ااماترمااتخرية...
مه مجمممم ملمالك فدة مالقعتا ملااعفت ماااظي  مءفلتع  ميمل  مء ك ميهليح مملئممإشكفل   لة اجملاعة لحة ف

ممم(2).مل فتا مااتعة ميفمءافدمملع وتنرادا مألمخاللمل فطمتظ  مو نمأ
 : الكفاءة علىمد كمعالم للتعرف تعت أنالمميزات التي يمكن  -1-2
مه  مااي زا مملئمخاللملتفة مميكئمملالحظت فمو يفمية :متتجة ممم
متتيةبملعةممل فتا . -
ماا ين.مألااهلتمىمال خ  ملا جتيفل مملة مل  عةمملئمح متملفما ي ممإهنف -
مل فطمميفتسميفمحف  ملااع  .ءفجنفزممه ممل ت ي  -
م(3) .تهليحمءف ست فرةمملئماا فتا -
 : خصائص الكفاءة -1-3

متتيث مخ فةصمالك فدةمو يفمية :
م(4)ءفلاهل  ملةهلا  ملةيمت ملةي حة  ملةيجفلمااع يف.ممختامية: إنها -1-3-1
 أيمأهنفمجماعةماعفت ململ فتا ململماافملواماليةبما جتيفل . كلية مدمجة:  إنها -1-3-2

                                                                                                           

                                                 
مراتماألمل ملةي فل مم- 1 ممل فه  مء عاغمج  ميفمالتعة    مءفلك فدا   مء عاغمج  مااقفتء  مامالموفني   ن بملفي مسةيفن مزلتم مل عمال محفن 

م.40 مص4002لالا  ملالتمزيق م
م- ميافي اا  زمالمنينملةمثفةامالرتءمي م مال  عاغمج  ماجلعيعة مء عاغمج  ماإلرملفج  ماجلزاة ي ملةرتء   ماجملة00اا يب مالععرمماجملة ماجلزاة ي ملةرتء   م-م2

م.50 مص4002ورباي م
 .4000 م00لزاتةمالرتء  مالمنا   مالك فدا مململعكمالرتءمي مالععرمم- 3

م.24ن بملفي مسةيفن مل سماا جق مصمم-4
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دا مألماا فتا  مت عفماعفيريمتقمميمختصماجلفلبمااع يفمملئمخاللمملعفيا ما را إنها قابلة للتقويم: -1-3-3
م لاا فتيملالمجعاين.م

 :صياغة الكفاءة -1-4
 لواماخليما مالتفل  :مإشكفل  تهلتمجبملضع  مص فغ مالك فدةممإن

م.لمسةم   مافءة ملةيالحظ ملالق فسخ صماا ي مء ع مألمأوعفقعىنمت م حتعيعملمتماا ي م-أ
م.لهلاعملش لطمتا   ماا ي يعملمتماحتعم-بم
محتعيعمملفمهممملاتظ مملئمااتعة .م-ج

هنفمالتكميينمملئمشأمأللتهلتعل م  ملية  متعة ي  مألمتكميا  مالت كريميفملضع  متعكسماا ك مالتعة ي م
مأنممتكئمملئما تهلفبمالك فدة.

 مؤشرات الكفاءات: -1-5
مااايفةمااع و  مااهلت عو .القعتةممه مسةم ف مافءة ملةيالحظ مت فغمءماسي موع مسةم  ميعمل مءني

م.ألتح  ة ميكئمحتة  مالك فدةمملئمتاظ  مالتعتجملءافدمج فزمالتقمميمالتكميينملالتقمميمم-
ممل اا  متتعم- ميف مااتعة  ماليتمتهلفلع مالتقممي مملعفيري ملذلكمء  فغ  مالك فدة متقممي مج فز مءافد مااؤش ا ميف يع

متةملا ت ف مالاقفةصماليتمتعفجلميفماحلنيمملئمخاللم)أهعا مإج اة  (.مل فنن ملمتكئمااعتسميفمملع و مالهلريلم
مإنمملعفجل مأي ملضع  متعة ي  ملوامااقفتء مءفلك فدا مهمما  م  مش دمتقفنقمغمتيئمملتكفملةني:

 محور الكفاءات: -1-5-1
لك فدةمليهلتج بملمضع ف مإشكفل  متعفجلمملجفملنيململهلتميف مملع و  مء ك مءافة م)ل فنف م  تهلفبما

ميفمإنفتمااع و (.
 : محور القدرات -1-5-2

مه ماستععارا موي ي ململكتهل ف مخفص ميفمغ  مملعنيمافءة ملةايممضيئمسريلتةمالك فدة.
له مممؤشرات الكفاءةيات ملئمتقفنقماحملمتيئمخمي مي ي ممجة مملئمالهلةم ف مافءة ملةيالحظ  متهلي مم-

م(1)لك فدة.الا فنف ماليتميت مالتعتجمو  فم  تهلفبما

م

م

م

                                                                                                           

                                                 
م.50 م25سفءا مصمن بملفي مسةيفن ملآخ لن ممل جقم-م1
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 أنواع الكفاءات: -1-6
متتععرمألماتمالك فدا  ملتقت  ميفمه اماجملفلملة مذ  مملفمية :

 كفاءات معرفية:  -أ(
مأرلا مااع و  م ملاستخعام مااهلتي  مالتعة  ماملتالك مإىل ممتتع مء  مااعةمملف ملاحلقفةا  ملة  متقت   م  له 

مةي  .لملع و من اةاماستخعاممه  مااع و ميفماا فريئمالع
 كفاءات األداء:  -ب(

لت ي ماعتةمااتعة ملة مإظ فتمسةمكماماج  ملضع ف  ممل ف   ملة مأسفسمأنمالك فدا متتعةامءأرادم
مال  رم مقع وتن ململع فتمحتقق فمهافمهممالقعتةملة مالق فممءفلهلةمكماايةمب.

 كفاءات االنجاز أو النتائج:  -ج(
ايفتس مالعي مرلنمأنميكمنمهافكمملؤش ملة مألنمالكمااع و مالالزمل م  ميعينماملتإنماملتالكمالك فدا مااع و

املتةكمالقعتةملة ماألراد مأملفماملتالكمالك فدا ماألراة  مو عينمالقعتةملة مإظ فتماعتاتنميفماايفتس مرلنملجمرم
مملؤش ميعلملة مالقعتةملة مإحعاثملت ج ممل غمء ميفمأرادمااتعةيني.

ي  م هلةمكمافء ملةق فسمه مالتيكئمملئمااعةمملف ملاا فتا ملحهلئماألراد ملرتج ململئمهاف موفلك فدا مالتعة 
ململ  مال  رملخ فة نمال خ   ماليتمميكئمي مش دمملعنيميفمضمدمملعفيريمملت املالقعتةملة مل ة  ف مل  ا

ما فس ف.
ش مالك فدة مألمملع فتمأخرياموإنملية  مأج أةمالك فدةمألمالع  مه ماليتمحتعرمملفمإذام فنمالهلةمكميعربملئمملؤم

 ممل حة   مالتقفل  .ملي فغملس ي  التقممي مألمهع مإج اة .مله اماألخريميؤريميفمء عاغمج فمالك فدا ملظ   م
ءك    مسةم    ملهمميهلتخعمملتع يفململعفجل مالعافص مال  ل  ملت فص  مملمضمتمالتعة .مليعخ مضيئمآوفقم

مش م  فدةمملع ا .تاي  ماعتةمألمءافدم  فدةمملف مألمتعا امملؤم
لة مالهلةم ف مالقفءة ملةيالحظ  موإنمالك فدةمت تكزملة مااع و ممبللإلشفتة موإذام فنمالع ماإلج اة ميا 

ال عة  ملالهلةم    مقعىنمآخ مو  مملا مصمالك فدةم مليةبمملئمااتعة مأنميكمنمافرتاملة مإجنفزمل فط مء م
م(1)ليةبمملانمإجنفزمل فط مالق فممء ع .

م

م

م
                                                                                                           

                                                 
م.05 مص4000 م55و يعمحفج  مااقفتء مءفلك فدا م   عاغمج فمإرملفج   مسةهلة مململعكمالرتءمي مالععرمم-م1
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 عناصر اكتساب الكفاءات خالل عملية االنجاز: -1-7
 مؤشرات الكفاءة )الهدف التعليمي(: -1-7-1

مملافس  ملة ع مالتعة ي مااهلت ع  محب متممتكئمالتةي  مملئمالقعتةملة مإجنفزهفميفم له مأوعفلمسةم   
مهنفي ممل حة مالتعة م)المحعةمالتعة ي  (.

ماإلرملفجماا تبميفمس مملئمخاللمه  متكتهل مااؤش ا منفءق ملتق  ي ف مميكئمملالحظت ف ةم ف مجمهلعة 
افمملئماخت فتمأهعا مإج اة  مءععملية  مالتقمميمااألوعفلماا تق مملئمالك فدةم)الع مالتعة ي (مل هل ف ملاليتممتك

مالت خ   .
مأنمتعكسم مش يي  ماا عان  محهلبماحت فجف مالتةي  ملحق ق  مله ا مأ ث   ملاحعمأل ميكئمالعي مقؤش 

م.اا تق مملا فممىماا غمبمو نملتكمنمملاهلجي مملقمالك فدةم)الع مالتعة ي (ااهلت
 األهداف الجزئية: -1-7-2

مااؤش ا محب مت مل   ملتأيتماملتعارا مالت خ   مااا ثامملئمملؤش ا مالع مالتعة ي   مالتقممي متأيتملت ج 
 ق فميفماحل صمالتعة ي  م)احل  (.مي  م)حتتميملة مأهعا متعة ي  (ميت متي  هلعممل عال فمخاللمالمحعةمالتعة

ملي فغمالع ماإلج اة من قفملة  لطمالتفل  :
ملجمرموعالمسةم  فمافءالملةيالحظ ملالتق   .م-
مإء ازملا  مألمأ ث مملئمش لطمالاجفحماليتمتؤ عملة مصح مه امالهلةمك.م-
م.محتعيعم     مإجنفزمه امالهلةمكملت ت  نميفمالزملفنملااكفنم)ش لطماإلجنفز(م-
 :)الدور( ميةالوحدة التعل -1-7-3

ملهممخمي مت ت بماألهعا ماإلج اة  محهلبماألللميف مااعةئملا ف.
سفل (ملتتمجمءتحق ام5ت تي مالمحعةملعرمملئماألهعا ماليتممتث مح صمتعة ي  مءهلفل ملاحعةملك مملا ف)م

ل فطمتيفض مملة يماا ينمهع متعةي )يفمل فطمو ريمألممجفل ( مه امإذامءق افميفمت متمالتخي  مالعلتم
ما ختال ميكيئميفما ءتعفرملئمملاحعمءفااظمتماحلفيل 

التعتيبمال يفض ماحملض ملالعي مقهلع مملاظمتمااقفتء مءفلك فدا م جنفزمملة ملايامالعي مءفلتعتجمالتقينماا ينم
مختي  ممل فر مالهلةمكملاليتمتقتج :

م(1)زمل ملاامال  ملف.  مالعفمل  ميت مت ت بمالت  وف مالال ااع و ماخلفص مل  امالعفمل ماليتمختصماحل م *

                                                                                                           

                                                 
انمالمنينمتمس  مالعيمملزاتةمالرتء  مالمنا   مالةجا مالمنا  ملةيافه  مالمث ق ماا اوق ماافه مالرتء  مال عل  ملال يفض   مالهلا مالثفلث مملئمالتعة  ماا-م1
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ماا فتا مال ك ي ملاحل    ماليتمتأيتملت ج ماا فت  مال عة  ميفمل فنف ممل فرهفماأللعفبمال يفض  . *
مالفرو م * ميفماحلف  مالتعةي   ما ت فلملالتماص ملتمظ فمااكتهل ف ملااعفت محل ماا ف  مااي لح  اعتة

مالهلةمكماااتظ .ملة ت  ملاا م
لي ق مالت فتملت متمخمي ممل تمحمأيئملقرتحمو نملعةمل فنف مخمتة   مختعممهع متعةي ملاحعمءععمت  يافمممم

مل امااات  ملتيمي موك ةمتاي  مالك فدةملل سماا فتةمال يفض  ماليتمت  حمحتيفمرلفمل مللس ة ملي .م
 الحصة التعليمية: -1-7-4

أيئميت متي  امالع ماإلج اة مو  ف ملتهلتعل مملعفيريمالتا   ماا ت ي مءفلهلةمكماااتظ ممله مقثفء ماحل  
ي  (ملة ع مل هلن مءماسي مل فطمو ريمألممجفل  مع ف متعة مملافس  م)احلف  مالتعةال يميت مت ع ةنميفملض

ميهلتعل ممل فتا مح    ملت  وف مملك   ململافس  ملةا فطم ملنمرلفمل ملي .
 ير التنفيذ )معايير االنجاز(:معاي -1-7-5

مله مش لطمحتق اماحل  مالتعة ي  ملااتيثة ميف:
 ظروف االنجاز: -أ

خاللممل حة ما جنفز متعربملئملضع ف مإشكفلمتعوقمءفلتةي  مإىلمالك فممتعةي نتقتج مت ت بمحف  م
ملة مإملكفل فتنمء   مإجيفرماحل مااافسبملةمصملمإىلمالع .

(محب متمتهلتج بممتعةي نمج قمالتالمل  ميفملتشف م)  ملتش متعربملئمحفل ممشرتاكءفن يق مالعي متكمنم
م  ملتش ملي ملعمامل مأ  ف:

مالت مي ملا تت فح.م-الاظفو م-ملهلفح متمو ماألملئم-
ملسفة ملي مخمتة  ململتامل م مت ك مخي املة مالتالمل  ملتكمنمملافس  ملةا فط.م-
 مل  متعةي نفصمءك ممل حة مملئممل اح ماحل   مل  اماخلفصمءك محفل متمزيقملت ت بمالزملئماحملعرملةعي ماخلم-

مي  .ممممءنمالتةي  مخاللمالمضع  مالتعةمل ي مألمرلتميقمم
مالهل ل ملحج مالعي ماا ارمإجنفز مملئمن  مالتالمل  .م-لتريةمالعي ملااتيثة ميفمال عةم-
م(1)ءفلتةي  ملاألستفذ.لسفة مالتق   مااختة  مخفص مملا فمءيفاف مااالحظف ماخلفص مم-

م

م

م

                                                                                                           

                                                 
تمس  مالعيمانمالمنينملزاتةمالرتء  مالمنا   مالةجا مالمنا  ملةيافه  مالمث ق ماا اوق ماافه مالرتء  مال عل  ملال يفض   مالهلا مالثفلث مملئمالتعة  ماام-1

م.32 مص4002لةيي ملف مااعتس   ميمل مم
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 شروط النجاح: -ب
ملمضع  مإشكفل  م)اامافمالتعةي (.م لااافس متعةي نله مالهلةم ف مالماجبمحتق ق فمخاللم  محفل م

 (1)له مملقفي سمتهليحمءتأ  عمصح مالعي ملجنفحماا ي ماايفلبمهبفمالتةي  .
 مفهوم المقاربة: -2

مه م مملمضمتمأسةمبااقفتء  ملرتاس  متافللممل  لتممألمت مت ملتعتربمملئمألمحتح ممل ك مأل ق امغفي .
م مملئ مجميمل  متتجيئ ملظ ي   مافلعة مالتعة ي   ماا فرئالافح   ميهلتاع مملا فجمإل  ف  ملءافد مله متعة ي مت مت .

ماإلسرتات ج  مملايةاملتحعيعما سرتات ج ف ملالي قملالتقا ف م لاألسفل بمالج لتي  ملااقفتء مت متمذهين مأملف
م(2)خ .فطمال حمتملالتق  ملالعتاس ملالتع ميفمجم يف مل وتتيث

يفماحلهل فنم  مالعمامل ممتأخ مإسرتات ج  مألااقفتء مه مت ّمتملءافدممل  لتملي مافء ملالجنفزميفمضمدمخيّ م
ال ّعفلملاا رلرمااافسبمملئمن يق مللسفة ململكفنملزملفنملخ فةصمااتعة ملالمس مماألرادااتعاخة ميفمحتق ام

م(3).اظ يف مال  عاغمج  لال
 معنى المقاربة بالكفاءات: -3

ه مملقفتء مأسفس فمأهعا مملعةئملا فميفمص   م  فدا ميت ما تهلفهبفمءفلتيفرمغتميف مملايق فماألل ي م
ال عل  ملال يفض  م علفمل مثقفو  مل  امملكتهل ف ماا اح مالتعةي  مالهلفءق  ملااا  )ن قمالتمص ملالعي (مال يم

ملتةي  م يحمتمأسفس ميفملية  مالتعة .املة ي  زم
اعتا ململعفت ململ فتا متؤه مالتةي  ملالستععارماماج  متعةيف مجعيعةممإىلتتحملمه  مااكتهل ف مممممم

م مملان مملاتظ  مهم مملف مس فقمخيعم مضيئ مملع ا   متعة  ممل حة  ملف)  فدةممأيئيفمهنفي  مالا فطمرلفمل  مه ا يكمن
مملفرلي =تكميئمخفص(.
ميتجيئمالتع متقتج مإرملفجمملعةمملف ملةي  ملأخ ىملية  متهلفلعميفمالتع  مأ ث م يف ة ملية  مشفملة 

م(4)    ف مح ماا ف  مااماج  )  فدةمل ض  =تكميئمشفمل (.مملة 
مااا  مالرتءميمحعيثف  مرهفمالتةقنيفغتميف ممل ملة تعة  مالتقة عيمال يميعتيعململفمامتنمءفمإذاميعتربمه ا

شك ممملة ملئمح متمحتق امأهعا ممل فغ م التعة متء مإذنمهممتمح عمتؤي متعة  لاحل ظ مويهلع مه  مااقف

                                                                                                           

                                                 
يمل مممنا   مالمث ق ماا اوق ماافه مالرتء  مال عل  ملال يفض   مالهلا مالثفلث مملئمالتعة  مااتمس  مالعيمانمالمنينملةيي ملف مااعتس   لزاتةمالرتء  مالممم-1

م.32 مص4002
م.50 ممل جقمسفءا مص00اجملة ماجلزاة ي ملةرتء   ماا يب مالععر-م2
 .43ن بملفي مسةيفنملآخ لن ممل جقمسفءا مص-م3

لالتكميئملئمءعع مالرتء  مالمنا   مالمث ق ماا اوق ماافه مالرتء  مال عل  ملال يفض   مالهلا مالثفل  مملئمالتعة  مااتمس  مالعيمانمالمنينملةتعة  ملزاتةم-م4
م.42 مص4002ريهليربم
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  فدا مامامل فماحملتميف  ملتهلتةزممحتعيعمااماترمااع و  ملاا فتي ملالهلةم   ملتحق امااةيحماااتظ )الك فدة(ميفم
 ممم(1)هنفي ممل حة متعة مملف.

 لماذا المقاربة بالكفاءات؟ -1-3م ممممم
مل كة م زة مم-لعفمل  ري مملئماأللظي مالرتءمي ميفمامم-اليتملاج  مالاظفممالرتءميميفمءالرلفماإلشكفل ف ملئم

مافةي مملئماا فه  مجيبملة مااتعة متعةي ف ملءعضم مإذمتج ميفمثافيفهف ااعفت ماليتممل ز مااافه مالهلفءق  
ملا مالعتاس    مملئماامار ميفم  مملفرة ما تهلفهبف مه مت اماا فتا ملة ن مااعفت ملعىماالات ج  تعة مرلنمإافمل م  

تلاء مء ا ف مممفمحيملمرلنماملتال نمااياما جنفزملا  ت ف  مءع فتةمأخ ى مجبعمل هلنميتعة مملئمأج مأنميتعة م
م ملل سمل ع مش دمملفمألمحتة  ملااقملالتك فمملعنماستافراملة مملفمتعةين.

ت فتمء عاغمج مي مل مإىلما تتقفدمءفاتعة  مملئمملايام مالتيفرمااقفتء مءفلك فدا م فخمل  ماإلشكفل   م ح لم
اااظي ملاألرادا  ماليتمتت حممأنمه  مااقفتء متهلتاعمإىلملظفممملتكفمل ململاعمل مملقمااعفت  ماخلربا  ملاا فتا 

ماجنفزماا ي ماليتمتتية  فمتةكمالمضع  مء ك مملالة .متعةي نلةيتعة مضيئملضع  متعة ي   م
م مه   مت عل ممث  مملئململئ محتيةن مملف مءك  ميفمجم يف ماحل فة مالتحك  ملة  متعي  ملظ    مء عاغمج ف ااقفتء 

مم ملءفلتفيل مو  ماخت فتمملا ج مميكئما جتيفل  ت فءكميفمالعالاف ملتعق عميفمالظماه م
ااتعة مملئمالاجفحميفماحل فة مملئمخاللمتثينيمااعفت مااعتس  ملجعة فمصفحل ملالستعيفلميفمخمتةفمملماافم

م.م فةاحل
مالاظ يف مالرتءمي م مأا تن مملف مإىل متهلتاع مالتعةي    مالتعة ي    ملةعية   مملاظ  ململا   م ت مت مااقفتء  مه   إن
مل افدم ااعفص ةملخبفص مالاظ ي مال افة  ماليتمتععملظ ي مل هل  ملت هلريمالتعة ملأسفسفمتة هل فمملئماألسسمالا هل  

ممااا  مااعتس  مال يميايةامملئم منمااع و :مم
 مت ىنمل متاق .م
 تات ملئمل فط.م 
 (2)محتعثميفمس فق.م 
 لفمملعىنميفملق مااتعة .م 
 اجتيفل  لية  مت فلض  مم. 

                                                                                                           

                                                 
 مالرتء  مال عل  ملال يفض   مالهلا مالثفل  مملئمالتعة  ملزاتةمالرتء  مالمنا   مملعي ي مالتعة  ماألسفس  مالةجا مالمنا  ملةيافه  مالمث ق ماا اوق ماافه-م1

 .42 مص4002ااتمس  مالعيمانمالمنينملةتعة  ملالتكميئملئمءعع مريهليربم

م.02 ممل جقمسفءا مص00  ماا يب مالععرم اجملة ماجلزاة ي ملةرتء-م2
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 ممتتيةبململفمملئمالتحك .م 
ممم ممملئ-وفاافه مهاف ملئ ملالمجعال  ممتهلت ع -العتاس  خاللمخمتةفماامار مالعقة   ماعتا مااتعة  تاي  

ا اح مالعتاس  مملكتي مال خ    مافرتاملة مال ع ملالت فل ما جيفء نيميفملاا فتي مل   حمملقماأليفمملق لتما
غ ينمال  ريملالك ري ملليمملفميفمح فتنماحلفض ةملااهلتق ة   مللك متكمنمااافه ميفمخعمل مه امالتمجن م فنم

كئمااتعة مملئمالج لتيمالرت  زملة مالك فمااا ج مءع مملئمالك مااع يفمملئمخاللملظفممالمحعا مال يممي
م ممتكئمااتعة مملئم     ممللالتكفمملئمالرت  زملة مملجفملنيمءع ا فمتتمو مو  فمش لطمالتيفسك

لنمملهلع مإت ريا مض لتي ميفمذاتنملةتك فمملقمحفجف منفتة  مملإحعاثتن مفا لتيفرملة مل هلن ملت جريمنفا
المااقمااعفص مسمادميفملفملمال   مميكئمااتعة مملئما تهلفبم  فدا مذا من  ع ممل فتي ملسةم   متتك فمملقم

مألماامانا مألماحل فةمال ممل  .
 مءفلت فتهفمملهلفتممل  بمميكئمملئمتع ئتنمااكتهل ف مألماإلرملفجه امالامتمملئمااافه  مي  زملة مء عاغمج فم

ضع  مة ف ملمملتيملتك    فمملقسفءق مم تعة يفا عمإلفرةمه كة ممملع ا ميفملضع  مرال  ملافص ممل ت ي مقاظممل 
م  تهلفبمتعة مجعيع. موفاا فجماا ينملة مملف ميقمرمااتعة محنممتأس سمتلاء مءنيمململئممث  مال  عاغمج ف ه  

لليمملفموإنمم فداتنمللااقمجمتيعنمملئمج  مأخ ى.خمتةفماامارمملئملفح   ملتء مه  ماألخريةمخبرباتنملا ينمل 
مااافه مذا مالي  ع ماإلرملفج  متعي ملة مجع مااتعة :

 ملالا م ملذا  ملن  مءفلاهل   ملوفةعة مر ل   مذي مس فق ميف متكمن مأن ميا    ماليت ملةتعةيف  مملعىن يعي 
مءمضع ف مملةيمس ماعمي فرو فموعال.

  وفةعةميفمح فتنمال ممل  مملالرت  زملة مه اماألخريم ملنمذلميتيكئمملئمالتي  زمءنيمال  دمالثفلميملاألسفس
 ة  ف.ألمأللنمي ك مأسهلفملةتعةيف ماليتمس قعممل

 .يتعتبملة متمظ فمملعفتونميفمالمضع ف مااختة  ماليتميماج  ف 
 لالعفا   ملءنيمغفيف مالتعةيف  م أنميكمنمملثالمملمانافمماجملتيع  ي  زملة مءافدمتلاء مءنيمملعفتونملالق  م

 ملهلؤل  ملفملالم  ؤا مشخ فمملهلتقال.
 لئمالت عيملةتحعيف مالكربىمجملتيعن ميق  متلاء مءنيمخمتةفماألوكفتمااكتهل  ملاست اللفميفمال حمتم

م(1)لملفميجيئملنمالتجا عمال عة ماعفتونمل  فداتن.
مللتيكئمااتعة مممفمس امذ    ميهلتةزممأل ي متعة مذا ماخل فةصماآلت  :

مالت فتمااتعة مغمتمالعية  مالتعة ي   مالتعةي  .م -
    مالتعةي  الرت  زملة مإرملفجمالك فدا مااهلتع ض ميفماألل ي مالتعة يم -
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 ا هتيفممءتاي  ماألل ي مال ك ي ملالتحك ميفمتمظ فمااعفت م -
 جع مااتعة ميمظفمجميمتماإلملكفلف مااتامل م)ملعفت  ماعتا  مملعفت  مسةم   (م -
ممممممممممممإرملفجمالتعةيف ميقفسم يفمءععرماألل ي ماليتمتتعخ ميفمحتق قن مليقفسململ فمءك   ف متاظ  مالتعةيف .م -

ميت ماجنفزمالا فطمءفل ك مااأملململالعي ملة محتق امالع مملان ملة مااعتسمأنميت حملةيتعة :للك م
ال عفل ملذلكمءتموريمالما مالكفيفملةيتعة ملتأملنيماخن اننميفملي مي جةنملي غبمو ن ملي ع مما هنيفكم -

متنمااختة  .فميفتسمو  فمتعةينمءك    مل  ي  ململمظ فمنفاملضع  ءألنميهلتج بمحلفجفتن مأيم
 ا ل يفس مملئمخاللمتموريمغ  مملث مالمسفة مااهلت ة ملةق فممءفلا فطمالتعة ي مااهلت ع .م -
مصفحم - مءألن مي ع  مااتعة  مقعىنمجع  ماخت فت مبمالا فطمالتعةالتيةك  ملذلكمحبك  ميات ملان  مملف مأل ي 

 لةا فطميفمشكةنملغتما .
 مممممممممممم حفملةي فمملئمااعتسملةك فدا مااهلت عو .ي ج  مقعىنممتكنيمااتعة مملئمأنمي ىمتمضاالم -
أرادمااتعة مجيبمأنميت عنمترمملئمااعتسمل  ع مءألنمغ متلفي ملاهتيفم ملأنممأنا ستجفء ماا جع  مأيمم -

 يكمنمال رمءافداململ جعف.
محي مالتعة   مالتعة    مء اله ا مملئ متعتيسمل  ي  من اةا مإىل ميتفج مإذ مالتعتيسمءفا كة   مأملفمم ف مااتعة  مضق

متيمتملعينمتلحمااالحظ  ماإلءعات مال ع  ملضع ف متعة مءفلت فتهفمل فنف مملعقعةم
مال يفض ف ...(. ميف ممل ك  مح  م تفء    مأل مش     متسفل  م) تفء  مملث  ممل يف  ماجنفز مآخ  لتعتربم(1)لقعىن

مالمضع ف مقاظمتمء عاغمج فماإلرملفج:
 إىلمص فغ مم ة ماجنفزمهع مخفصملعتسمأثافدمتعةيف مملا ج  متقمرلضع ف ملةتعة :مو  فميقرتحملة مااتعم

مل ض متع يف  ماستا فط  موك ة  مالمضع ف متاي مملمضمت  مله   ملئمخاللمل فنف مملةيمس ممافلعة...اخل 
متهلتج بمحلفجف مااتعة .

 مهم ماا ة  مه   مالتعةيف ماااتظي   متمافملةيتعة مخالل ممل ة  محب متمختتربمأثافد  مملفملضع ف ملإلرملفج:
ءتجا عمخمتةفمااعفت  محهلبماألراد مللة مأسفسمحلظ مح متمأثافدهفمااتعة م"لحظة اإلدماج" ييةاملة نم

 اإلرملفجمه  ملءافداملة  فميت متيمي مااع و مالهلةم   .
 لضع ف ملةتقممي:مذلكمأنملضع ف مالتقمميممتفث ملضع ف ماإلرملفج مإذم ةيفمحقامااتعة مجنفحفميفملية  م

م ماإلرملفج  ملأخريا مالاجفح  ميعربملئمه ا مااعتسممبوأسفل لفلمملف مأص حمرلت ملءت ريهف التعة  ملالتعة مت ري  
كزملة مملهلفلعةمااتعة مءفلت فت ميفماةبمملاظممل مالتعة  مإذميقمممءتعةيفتنمءا هلنمالتيفراملة من اةامتعتيسمتي م

ملال ملا فهف   ملا تهلفبما   ما تهلفبمالك فدا   مملئم فلز ممتكان ملح مل  ي  ملة مالت كريمااايق   قعتة
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اا كال ملتق   ماا فه   ملالثق مءفلا س ملا ستقالل   ملذلكمهممالع ماجلمه يمال يمتهلع مإىلمحتق قنم
م(1)خمتةفماأللظي مالرتءمي ميفمالعفملململا فمملاظمملتاف.

 ات:الكفاءالمقاربة بدواعي اختيار  -3-2
لقعمملئمالتع ريملئملجمرمال  نملا ختال مءنيملا  يئمنمالعية  مأ  موإااتعة مالق فممققفتل لاعملفمليةبم
العالاف مت فهبفملاختالوفممإرتاكمل  مملنيمء مه مت فل ملعية ف مملعقعةمتهلتخعممال ا  ةملالتخ  ممج عفميفممأل
م متفتخي نيمإنمث مال فمءنيمحعثني م  يميف ماليت مء مملة مااقفتل  مااهلت عو  مل هل مه  م مملثال  مزملين سة 
ااقفتل ماليتمي  حممآل  مهلت ع مهممملماج  ملضع ف مح فت  ملاجتيفل  مممفثةممخفتجمااعتس متهلتعل ماملتالكاا

م(2)ث من ب.هبفمالتعة مإذامأ
مءق  مملفمإنم متقعملن مالتفتيخملايمذجمااقفتل  مللة ماعملن مااختة   مخب مص فهتف   مملمارمممتتمانأذلكمماامار

ملفه ملرا املوعفلململتك فمملقمممأرادمإىللاع مماألرادل تحملمماإللهلفن ملاعمااا فجمل افل مه اماجلفلبملتعزيزم
م موفلمضع   مالمضع ف   م   مالتعة ي   ملةت ةب متتك ت ممل   ة مء متة ملةمااق مغف فة مالقهل  ميف ملة التعةي  

م.مل كال مح فت  مملاتظ ةمءععمح فةمالتيعتس
مإىلتاي ت فملتيمي هفملت  مهبفمملة تعي ممنأااعتس ممملعمملزلرامءقعتا ملاستععارا مللة يماإللهلفنمإنم

ت ا مءفلقعتا مالاظ ي ممأنااعتس مملة تجيح مملقمالزملئ مل امتمجبممأنتمظفمميكئممغفيت ف ملالقعتةماليتم 
ممإىل ملالعا ا.ملاألرادمل اا مالك فدة ميا   مماافه  ممأنللة ن مااافه مالعتاس   ملأنمتعتربمااع و مملة ت  ز ال  ر

مغفي ملأنملس ة م م
ملهلفنمجم رمآل مإلتفج.ا لأ متعتربممااؤسهلف نمتافوسمغريهفمملئمتهلتج بماتيةعف ماجملتيقملأ

ا تهلفبممآل ف تعة مالتالمل  م  فميتعةيمنمءع مملئمتقعميمااع و ملة  فمءتقعميممأنااعتس مملة ليا   م
 فدا مت ةحما حة مملفمءععمااعتس ماماج  مااع و ملءع مملئمت ا  مااع و مملقمالزملئمي ج مءافؤهفملالتحك ميفم 

ممل كال ماحل فة.
م:لتتةخصمرلال ماستعيفلمااقفتء مءفلك فدا ميفممجة مملئمالتحعيف مه م
مض لتةما ستجفء ملتزايعمحج مااعةمملف ميفمخمتةفماامارمالعةي  .م-
ميتعةينمالتةي  مليؤريمءنممتعةيف ض لتةمتقعميمم- ميتعة مملفرةممىلإذا مر ل مءفلاهل  ملك مملف التهلفؤل:مافذا

م؟ملع ا ملءي يق مغعرة
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مج متعة  ملفجحملتكفوؤمال  صملةجي ق.وعفل  مراخة  مملئمأمإجيفرض لتةمم-
ء عاغمج ميجقمااتعة ممملهلع ملئمخاللماخت فتمماألرادض لتةما ستجفء مليةبمملةحميتيث ميفمالامل  ملحهلئم-

ميفمغمتما هتيفم.
ميكمنمش - مء عاغمج   مااتالتيفر مال فغ متزليع مءأة ف ميهليحملن ململف مالتعة  مءمسفة  م  فمي ع معة  ميتعة  ن

م(1)ل  فميكمن.
 مبادئ المقاربة بالكفاءات: -3-3

متعتربمالرتء  ملية  متهل  مالايم ملتهليحمءفلتماص ملالتك فملا هتيفممءفلعي .
متعتربمااعتس ماملتعارملةيجتيق مل مية امال   مء ا يف.م-5
مء  ملا  اموعف ميفما تهلفبمااع و .تعتربمالرتمم-4
مالتةي  ملتيةعفتنمل افدمجمتيعن.مال  ف  تعتربمالرتء  ملية  ممتماوامءنيمم-2
م:دلاا فتا ماليتمتؤهةنملمالهلةم ف ملميعتربمالتعة ملا  اميتجيئمح  ة مااعفت م-2
م)اجملفلمااع يف(.مالتع  ملة القعتةمم-أ

مالا هل مح   (.)اجملفلممالت   ملة القعتةمم-ب
م)اجملفلمالمجعاين(.مالتك فملة القعتةمم-ج
ملعية  مالتعة مله امملفميهلتعل :ماألسفس يعتربمالتةي  ماحمل كمم-0
ملئمن يامالتعة .متأيتم ملكتهل  مألااعفت ...موي ي ...وي ي مملمهمء مم-أ

ماا فتا ........اعتا ملفضج  مملقفس ف:مالعا  مال عفل  ملالتمازن.م-ب
م. هل  ألملح    ممالقعتا مالعقة  .........لقة   م-ج
ملية  مالتعة  مافءة ملةق فسملااالحظ ملربمملؤش اهتف.متتهل مءفلتعق عملربمصريلتةماجنفزيناعتةمتعتربمالك فدةمم-2
م(2)لتحق امااةيحمالعفمملةيتعة .تكفمل ملال يمل  م مس ة ميعتربممل عأمالم-5
م:ماآلت  ماا فرئالتكميئمااتعةق مءفاقفتء مءفلك فدا مملئمحتعيعمممنفذجة  محتمإملكفل  هافكمملئمي ى ممأن يفممم
متاظ  مء امل مالتكميئماليالافمملئمالك فدا مالماجبما تهلفهبف.م-
مت ريمالك فدا ملوامالهل فقمال يميي امو ن.م-
ملصفمالك فدا مءفلاتفة ملااعفيري.م-
مملهلفتمإلعارمه  مالربامل .لصفممل فت  ماأللسفطمااعا  ملربامل مالتكميئميفمم-
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متقهل  مالك فدا ماليالافمملئمالاتفة ملااعفي مااكمل ملف.م-
 مممممممم1اجلفلبمالتي  ق مخفص .ملة التيفرمالتكميئمم-
 خصائص المقاربة بالكفاءات: -3-4

متعتربمالتعة م ملة ملظ يف مسةم    ميقمم مالتقة عي   مءعيالملةييفتس  مااهلتاعمإىلممل كة  مالتعة  لية  ميعع
مت فلة  متايةامملئملااقمالتةي  ملميكئمتةخ صمأء زمخ فة  فمو يفمية :

محبت مم -5 مأ فرمي   ممل فرئ محمل مالعتلس متاظ  ملمضمأن مألن مقعىن مالتعة   متمجن ممل كة  مأل مسؤال تمو 
لذا ممل زىمشخ  مماجتيفل فلمل فتا مملع ا  موفلتعة  مءفا كة مياظ مالتعة محملمأسئة ململ كال مهفمل م

متافس  ف ملةيتعةي مل  مإىلمملهلتماهف ماإلجفءف مال هل ي  مت ا  م  مأصة   محق ق   مملمافمح فت   ميتافلل م يف ني 
ملتتمو ملفمحةململءعاة ملعة.

العي مالت فلة  مإذمميفتسمالتعة مءفا كال ميفمجممت فلة مهفر  مخيتةفملئماألجمادمالتقة عي ماليتمم -4
 لااماافمالهلة   ماليتمحتملمرلنمالتعة مال فل ماجملعي.تهلت ةكمو  فمملعظ ماأللاف ميفماإلص فدملال ي  م

 تموريمالظ ل مالك  ة مءجيفنماستي اتي مالعي ماااتظ  ملالهليفحمق اا تنملالتأ عمملئمملعىمتقعملن. -2
التيفرمأسةمبمالعي مءأوماجمص رية محب متمجيعمااتعة ميفملي مال مجم)اااجزمءفلج لتةمء   مو ري (مم -2

متجيئمالعملفجن مت كري ممراوع   ملتاي   ملاحلمات ماا     ملحيهلئمو صممل فت تنميفمال حمتملا ستق فد يفماا فم
 .ا جتيفل  لمل فتاتنم

ألمم مأش فدملل ض ف م ث ماحلةملمااتمص مإل  فملت مي هف نمااتعةينيممليفل منمو نمء افلإلتفجماااتجف مأل -0
مل ضمتفتخي . محماتامتقعمي ميكمن م أن مملتاملف مالافت  ميكمن ممنمذجملاع ممل متا  مش ييف ملصمأرء ف  متق ي ا   

 م(2)جمهليف مء لفجمفمإلالمل ف مألمرتاس مأ فرمي  ملظفه ةمملفمملئمالظماه ...
 أسس المقاربة بالكفاءات: -3-5

متتيث مأسسمااقفتء مءفلك فدا مو يفمية :
مال يميم - مالعخ مإىلمالتعة  ملئمن يامالك فدا ميفمس فقما لتقفلمملئمملايامالتعة   ملة ماافرةميقق   ز

م(3)ااع و  مإىلمملايامالتعة  مال يمي  زملة مااتعة ملجيع مرلت مغمتيفميفمال ع مالرتءمي.
ماليتمتجيئمحتق اماألهعا مم - مالمس ة  مرلت مااقفتء  ميفمه   مااع و  مله مء لكممااتمخف حتت  مالرتء    ملئ

 لتربزمالتكفمل مء ا ف.تاعتجمضيئملسفة مملتععرةمتعفجلميفمإنفتمشفمل  متتك  ماألل ي  م

                                                                                                           

                                                 
 .53الك فدا مململعكمالرتءمي ممل جقمسفءا مص-م1

م.03 مص4002 م24مل ي  مءئمح  ةس مااقفتء مءفا كال ميفمضمدمالعالا مءفاع و  مالععرمم-2
م.44ن بملفي مسةيفن ملآخ لن ممل جقمسفءا مص-م3
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مللة مملا  مم - ملة ماحل ظملالهليفت  مالمااقماحلفيلمااعتيعمو ن تهليحمااقفتء ملئمن يامالك فدا مءتجفلز
 اامارمالعتاس  مااا  ة .

يت فرىمه امالي حمالتجزة ماحلفل  ماليتمتققملة مال ع مالتعة ي  مالتعةي ماا ت مأسفسفمءامات مالتعة  ملت ت مم -
مال م يفقتفءع  مءفلت فت  مال ع  مت اوا ماليت مااعقعة ملاارتاءي ممعية ف مالعقة   مالهلريلتا مااتعاخة  مملئ مملتافه ف  

 لاااهلجي مو  فمء ا ف.م
لفرا مجعيعةمسة ي  مم  تهلفبااقفتء مءفلك فدا ميفمالتعتيسمملئما هتيفممءفخلربةمالرتءمي ممالتيفرميكئمم -

 تء مال  ئ مقماض قمرتاس مالتةي  ملحفجفتنمالج لتي .لتاي  ماا فتا مااختة  ملاا ملمملقم
يؤريمءافدمااافه مهب  مالك    مإىلمإليفدممل لل مأ ث  ملافءة  مأ ربميفما ل تفحملة م  مجعيعميفمااع و  مم -

 ل  مملفملنملالا مءايممشخ   مااتعة .
لالثقفيف م يفمتتمخ مالمصملمميا ات فرتهلتج بمملقفتء مالك فدا ملةت ريا مالكربىماحلفصة ميفماحمل  مم -

 (1)يرتكمالتعة مو نمأث مإجيفء ف مميكانمملئمجمفهب ململعفجل ممل كال مح فت  .مه فإىلمملمانئممل
 أهداف المقاربة بالكفاءات: -3-6

فنمااتعةينيمءقعتمهاعةمملف مإىلمأذاإنمالتعة مءفا كة مملمي ي ماهلفلعةمااعتسملة ملق م  مهفة مملئم
م:ااهلفلعةملةيتعةينيملة  ملتقعميمملفمصي

متاي  مت كريه ململ فتاهت مال ك ي ملاعتاهت ملة مح ممل كة .م-
متعةي  مأرلاتمالك فتمملئمخاللمملماج  مااماافماحلق ق  ملاحملف فة.م-
محتمل مإىلمملتعةينيمملهلتقةنيماستقال مذات ف.م-

م خص في هدف واحد هو "أنها تكاد تتللة مالقململئمأهعا مالتعة  مءفا كال ممي عج  أرىمملف
م(2)لهممن عفمهع مميكئمحتة ةنمإىلمسةهلة مملئماألهعا مال  ل  مااتجيا  مأ  ف .التعلم"

ما تهلفبملتفة مااتعةينيملتيمي مخرباهت ململ فتاهت مء ع ماايفتس .م-
م و ملا تهلفهبف.ا   مالهلةيبمملا فمإىلمملمافمإجيفيبمحي زمنةبمااعااتعةينيمءفاع و مءععمحتمي مملممت  ريملالا مم-
ماست عفبماامارمالعتاس  ملالتحك ميفمسريلتةمالتعة .م-
مت ج قملي مال  رمملقماجليفل  مملئممث مإلعار ملةح فةماا ا  ملإرملفجنميفماجملتيق.م-

ملتمض ح ف ماليتميا   مش ح ف ماخلفص  مااتعةينيميفم  ممله ا موجالملئمأنملك ممل كة مأهعاو ف لكفو 
م(3)لكماا فمماليتمي رتضممنكا  مملئمالق فممهبفمءععمح ملمالتعة .ي  مقفميفمذملمافمتعة
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 االنتقال من األهداف إلى الكفاءات: -3-7
 األهداف التربوية من الجيل األول: -3-7-1

 أ/ الهدف التربوي:
فمهممتع ريملئمالاتفة ماااتظ ةمملئمج ادموع مت ءمي مألمألنمتع ريمليفميهلتي قمااتعة مأنمياجز مإلظ فتممل

متعةين ملقعىنمآخ مميكئمالع مالرتءميمملئمتاظ  ملضع  مالتعة  ماليالافمممفمجيبمأنمي عةنمااتعة .م
 ب/ األهداف العامة:

متتي زماألهعا مالعفمل مءثالثمخ فةصمه :
مإهنفمتمج    ملة مااعىمااتمس .م-
متعىنمءععرمملئماامارمالتعة ي  .م-
م متا بملة ممنفذجملةتقممي.م-

ملك:أملثة مذ
متمس قمغ ملمااتعةينيمملئماألل فظمالة مي .م-
م(1)ماا فه  ماألسفس  ملةيمارمالعية  .التحك ميفم-

مج ماألهعا ماخلفص :
مه ماألهعا متعىنمءفافرةمألماامضمتمملث :

مأنميعتيعمملهلع ملقالينمحل ممل ك محهلفيب.م-
م.ن مغ او  أنميق أمخ يي مم-
مغ ين.أنميهلتخةصملتفة مل فطماإللهلفنميفمم-

مر ماألهعا ماإلج اة  :
ملم مملعني  مل فط ميف مااتعة  ميؤرين مال ي مءفلهلةمك مأهعا مت ت   ممل  ا مه  ملاضح  مءع فتا مرا ق  ت فغ

الت ريا مالهلةم   مااق مرة ملقعىنمآخ  مو  مل فتا محتي مأوعف مسةم    ملي رتطميفماألهعا ماإلج اة  مملفم
مية :
 مريمافء ملةتألي  مء ميكمنمافء ملةيالحظ ملالق فس.سةمكمااتعة :مال يميتجيئموعالمغم
 مل عأمالتي  ا:مال يميتعةامقفرةمألمجمفلمألمغريهف.م 
 .)ش لطماإلجنفز:ماإلجنفزملوامش لطمغعرم)الما  ماألرلا مااهلتعية ململعفيريمالتقمميمألمالق فس 
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 مآيلميفمشك مأهعا مةمكميظ  ميفمتعةتقممملة مملهلع متعة ي ميتيث ميفمسمإنمء عاغمج  ماألهعا  
مللحعا ما ريةمتت فمقفمية :

مه مأهعا متقممملة متعة مأ فرمي ميفملحعا ما ريةمجمزأةمللة مااعىمالق يب.م-
)ملئمغفيف ململ امل ملأهعا ممفصعمء مال ء مءنيمال فيف ملاألهعا مالرتءمي مءهل بمالت  تمالك ريملاعماشتقفا م-

ملفمل مإىلمأهعا مخفص ملأهعا مإج اة  (.
ملعممحتعيعمغتميف مالتعة مء ك ملاضحمأح فلف.م-
مملت  .مءهل بم زة مالعية  مالتعة ي  ملإليفدمتعة مغريملا لعملفجصعمء مالتحملمم-
ما هتيفممءفجلفلبمااع يفملاحلهل ملة محهلفبماجلفلبمالمجعاين.م-
مااة .هب مإىلمغ فبمالعاوع  ملعىمااتعةينيمممفميؤريمم-
م(1)ة ململايامالتقممي.اخلة مءنيمملايامالتعم-

ميفم مملئمالتالمل  ميتيكامنمملئمأهعا مالتكميئمالماترة م مءأسمهبف ميكيئميفمأنملهل   لاا ك مااي لح 
الربامل مالتعة ي  مألمااق تا مرلنمصعمء  مإ مأنمهؤ دمالتالمل  مجيعلنمأل هل  ميفمأغةبماألح فنملفجزيئملئم

جمزة ممأنمااقفتء مااعتيعةم)ملقفتء ماألهعا (مملقفتء مخي  متهلخريمه  مااكتهل ف  محل ممل ك مملف ممل رمذلك
ألهعا مإج اة  ميكت  مااعتسمءتحق ق فمل اهتف ميفمحنيمجيبم فلزهفمإىلمملفمميكئمملئمتمظ فمااكتهل ف  ميفم

ملضع ف ممل فهب مألملضع ف مجعيعةمخفتجمالمس مااعتس .
 أهداف الجيل الثاني وتسمى بالكفاءات: -3-7-2

مأه مملاظي  متهلي  مللجعال   مح     ملحهلئ مملع و   ماعتا  مجميمل  مله  مءفلك فدا   مالثفين عا ماجل  
ميهليحم ا عهفمءفلتع  ملة مإشكفل  مألممل كة  ملحة فمملئمخاللمل فطميظ  ممل فتا مااتعة .

لاعم مت متمملا ج  ملج  ملرل مااهلفتمالتعةي ملوامااقفتء مءفلك فدا  ماليالافمملئمسة  ف مااعتس م
مالهلةم   ململفم فنميفماجل  ماألللمملئماألهعا مالهلةم   مملئمث  ا  مليتجحمذلكمالت متميفمالعافص مالتفل  :

مت متمملهلفتمتعة ي منيمحملاضحمااعفململاألغ اضملة مااعىمال ع ع.م-
  لتمإجيفرملالا ملن عةمءنيمملفمهمملفمململفمهممخفصميفمااهلفتمالتعة ي ملإرملفجماألهعا ماإلج اة  ميفمملم-

متعة ي مذيمر ل .
مضيفنما لهلجفممءنيمال فيف ملالق  مملئمخاللمملعفملمملةيمس .م-
مضيفنمالعالا مالتماصة  مءنيمااكملنيمحملممل  لتمالتكميئم أهعا ملتهفلف .م-
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ملقةا مااهلفتمالتعةي مءتأ  عمالتعفلنمءنيمااكملنيملااتعخةنيملعىمال ئف مااهلت عو مأيمااتعةيني.م-
مال ؤي مءفلاهل  مجلفلبمالتقمميمخفص مملانمالتقمميمالتكميين.تمض حمم-

مءف مغريمجمزألء لكمتقرتحمااقفتء  مالعملفج ف متعةيف مملعىنملةيعفت مااعتس  ملك فدا   ميهلفلعملة مإليفد  
تعمي متجيئملةتةي  مالتعفمل مملقمالمضع ف مااع   متعفملالمسة يفمهلااكتهل  مء ك مءافة  ملا تهلفبم  فدا ممل

م(1)لسعيعا.
 مقارنة البرنامج القديم بالمنهاج الحالي:-3-8

 المنهاج الحالي البرنامج القديم
مم.مل ينملة ماحملتميف م-

ميفم مملعني  ماهلتمى مالالزمل  مااجفملني مه  مملف أي
مل فطمملعني؟

ماحملتمىمهممااع فت.

أيمملفمه مالك فدا ماا ارمم.مل ينملة مأهعا مملعةئملا فميفمص   م  فدا م-
مالتةي  ميفمملهلتمىمملعني؟حتق ق فملعىم

مالك فدةمه مااع فت.

 .ملايق مالتعة  ملالتةقنيم-
ماليتمم مااعفت  ميف مااعةمملف  م ي   مه  مملف أي

ميقعمل فماألستفذ؟م
م
م
م
م

م.ملايق مالتعة م-
أيمملفمملعىمالتعةيف ماليتميكتهل  فمااتعة مملئمخاللماإلشكفل ف ماليتميي ح فم

ماألستفذ؟
م ملال ممل  ؟ ليتميماج  فمااتعة ميفمح فتنمالعتاسلملفمملعىمتي  ق فميفمااماافما

ماألستفذ:ميةقئ ميأمل مليا  .م-
مالتةي  :ميهلتق  مااعةمملف .م-

ماألستفذ:ميقرتحمو مممل شع مملمجنململهلفلعملتجفلزمالعق ف .م-
مااتعة :مغمتمالعية   مميفتسمجي ب مي    مياجحممميكهلبملحيقا.م-

مه :الي يق مال  عاغمج  مااعتيعةمم-
من يق مالتعي  :مالايي  مأيم  مالتالمل  مسماس   م

مليفمافلبملاحع.
مالت فتمرتج مالاج ملعىمالتالمل  ملاحعة.م-
مالتيفرمملهلةكمتعة ي ملاحع.م-

مالي يق مااعتيعةمه :م-
م ملممال  لاف ء عاغمج   مال  لاف مال  ري  ملية  ماأيممل الفة مأثافد ملة  ف  لتيفر

مالتعة .
ما ملعىمااتعةيني.رتج مالاج مملت فيم-
م.تعةي نحتعيعملعةمملهلفلكمم-
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مالتيفرمالتقمميمااع فتيماا حة .م-
مو ممتقمميمحت  ة .

مليمملفمرتج مت   مااعفت .م-
م مملكفنملتمظ فمااعفت .م-
مم

مالج  مم- متقمميمتكميينما ع مو م مالتعة . ملعية   مملما  ف مالتقمميملا  ا الت فت
ملالتععي .

م.رتج ما تهلفبمالك فدةم-
متمظ فمالك فدا مااكتهل  ميفمملمااف.م-

 (1)يوضح المقارنة بين البرنامج القديم والمناهج الحالية. – 11 -الجدول رقم 
 تقويم الكفاءات: -4
 ماذا نقوم في الكفاءة؟ -4-1

مإذامتجعافمإىلمتع يفمالك فدةملة مأهنفم"القعتةملة م ا عمجميمل مملئمااماترمالعاخة  ملاخلفتج  ما عمح 
لضع  مملعقعةمتاتي مإىلملفةة مملع ا مملئمالمضع ف "مسم ميت نيملافمأنماجلمالبماليتميا   مأنمتا بملة  فم

ملية  متقمميمالك فدةمه :
 المواد الالزم تجنبها: -1

مإىلمملماترمراخة  ململماترمخفتج  :تاقهل ماامارماليتمتقممميفمالك فدةم
 (:Ressources Internesد الداخلية )ر أ/ الموا

 لتتيث ميف:
(مأيم  مملفملنمصة مءفا فه  ملالتعفتيفملالقمالعملالقمالنيملاإلج ادا ميفمملفرةملاحعةمSavoirsااعفت م)م-

مألملعةمملمار.
م(مأيمجميمتماحل  ف ملاإلج ادا ملالي اةامالج لتي مإلجنفزممل ي مملع ا .Savoirs Faireااعفت مال عة  م)م-
ملت ت  مءف  فهف ملاا ملمإزادمشخصمألمملمضمتمألموك ةمألمل فط.م(Savoirs êtreااعفت مالهلةم   م)م-

 (:Ressources Externesد الخارجية )ر ب/ الموا
مالك فدةم مملئ مجزد ملمتث  مإل  ف محبفج  مااتعة  ملالهلاعا ملاألرلا ماليتميكمن مالمثفةا مأشكفل ت ت  مءك 

 )لثفةا مساعا  مخمييف  مامامل س مآل محفس  ...(.
 (:Situation Complexeلمعقدة )ا ج/ الوضعية

                                                                                                           

                                                 
عة  ملالتكميئملئمءعع مزاتةمالرتء  مالمنا   مالمث ق ماا اوق ماافه مالرتء  مال عل  ملال يفض   مالهلا مالثفل  مملئمالتعة  مااتمس  مالعيمانمالمنينملةتلمم-1
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عينمءفلمضع  مااعقعةمهافمأحعمل فنف ماإلرملفجماليتميمضقمااتعة ميفمإنفتهفملتقمميمإلتفجمملعنيميربهئمملئمل
يتعةاماألمل ميفمم خاللنملة مملعىمحتمي مملكتهل فتنمأيماعتتنملة متمظ فمه  مااكتهل ف ميفملضع ف مجعيعة

مم(1)مريمءامل نمالكتفيبملال    ملءإلعارماا فتيقملإجنفزهف... قمالتع ضاالة  مالع ء  مملثال:مقمم
يا   مالتأ عمملئمحتك مااتعة ميفمه  مااماترما  م ا ع ملفميفمالمضع ف مااعقعةمملث ماعتتنملة ماسرتجفتم

مااعفت مم(ملConnaissances déclarativesااعفت مالت  حي  م)
م) ممconnaissances procédurales)ااا ج   م)ل ملاعتتنمConditionnellesااعفت مال  ن   )

لة ماستخعاممالهلاعا ملالمثفةامااختة  ململعىمتك  نمملقمزملالةنميفماألليفلمال مج  ململئممث متاتق مإىلمتقمميم
 الك فدةمذاهتفملذلكمءفلمام ملة ململ  ماإللتفجماايةمبململهلتمىمالاجفحميفم ا عمه  مااماتر.

 تقويم؟متى تتم عملية ال -4-2
ال  ضمملئملتاةنمللة نمجنعمملئملذلكملوامالما مال يمجي يمو نملممملئمالتقمميمأشكفلميكئمالتي زمءنيمثالث م

مملان:ممجي ى
 قبل الفعل التعلمي:-أ

الهلا ملال  ضمملئمذلكمهمممألال   ممألاحملمتممأللهتع مملئملتاةنمحتعيعمملماقمااتعة ميفمءعاي ماحل  م
  فداتنمالقفلعي ما عمتعاتكمالافاصمملا فما  ما ليالقمملئمالتعة مالالحامممللة لة مملماتر مالق ة  ممالمام 
مهممء عرمتافللنم حقفمملئمل فنف .ممملفمءأ   العاوع  ملةتعة ملاع مءتحهل هلنممإيقفظل  ام

 أثناء الفعل التعلمي:-ب
م مالتالمل   مملهلفلعة مملان ملالع  مالتعةي  مال ع  مملة يهلفي  مأي مالك فملة التعة  دة)ألمتاي  

احل  ملال  ضمملانمهممتهل   ملية  ممأثافدالك فدا (ااعتج ميفمااا فجملذلكمءفلتحقامااهلتي مملئمملكتهل فهت م
مالتعة ملاعه .

ميكئملتةي  مممي زمءنيمه امالتقمميملاا اا  ماليتمختت مجبزادميفمشك ملقي ملعري  م منأااعة مهافمملة يتعنيم
مالتاق  .مإذام فل مالتفجفتنمستخجقمإىلليتعتجميفمتعةينمملخييئيتعة ممأن

حتق امالتالمل  مالتفجف مملؤات متكمنمقثفء محج متهليحمءتحعيعممإملكفل  ملة مإذايعتيعمالتقمميمالتكميينم
مل  يبمالي ق....ماألخيفد
م

                                                                                                           

                                                 
م.00 مص4002اتمالهلعفرة مغيعملة منفه  مالتقمميميفمااقفتء مءفلك فدا  مر-م1
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م ممأنيا    مه   متكمن مرلتيمماألليفل  مت ح ح ممأنمألغ  ملء لكمسم ميتعة ممإىلختجق التاق   
م(1)مالت كريميفمأيمحك مي عتملة   .مأللعةمح صمرلنمخم مملئماجلزادممالتالمل  مخالل

م:لة التقمميمال يم مملكفل مو نملةاقي  ميهلفلعمااتعةينيممإن
حيتكمنمءفا ك ملحيفللمنمال حمتملئماحلةملممإهن ح صماجنفزماا يف  ممأثافدمت خ صماا ك مااي لحم-

مالتك ئمءفجلمابمال ح حماااتظ مملئمااعة .مإىل منمالهلع مممااافس  ملتقعميمال  ض ف ملالق فممقحفل  
التعة ملاعمءافدمش كف مااعفي ماليتمتهليحمل مءت متماا ي ممإىلملهلتمىمجنفحفهت ملالمل محبفجفهت ممإرتاكم-

م.إ ملسفة ملةتعة ملفمه مماألخيفدالتقمميمال ايت م يفميكت  منمءفنممأرلا ملإلعارالافجح م
ت ق ملةتعة ممااكتهل ف ملمالاجفحف ماليتمحتقق ملا فسمملفملة العتس ملةمام ممأثافدفيفمخ مالما مالكأم-

ما عمحتهلنيمه  مالاجفحف .
مالقفلعي م- مااكتهل ف  ممتء  مءك فدا  متعق عامأ ث )الاقي  ( مجي ي م  مالتكميين موفلتقممي ه  مملة مإ  

مممممممممممممممالك فدا .مممممم
 :التعلميبعد الفعل  -ج

ح  ة مملكتهل ف مااتعة مءفلتأ عمملئمملعىمحتكينميفمااماترمالج لتي ملتاي  مملة ضمملانمهممالمام ملال  م
مالك فدةمراةيفمءفلتحقامملئموعفل  مملعفجل مالمضع  مااقرتح .

ملة التقمميمالتجي ع مال يميا بممكميينمال يميتيفش ملا تهلفهبفمللة التقمميمالتملة لي  زميفمالك فدةم
متمظ   فميفملضع ف مجعيعة.ملة اعتةمااتعة ممااماترمللة 

 تقويم الكفاءات: -4-3
ما  م  م مهم مالك فدة ممش دتقممي مالقعتة مملة ملعفيا  مءع مملئاجنفز استع اضمااعفت ممل فنف مغعرة 

مةمل  ماألخرية مل اميت متقمميمالك فدةميفأج مأألماا فتا ماليتمتث يم  تهلفبمالك فدةمه ممال خ    ما رادا 
لضع  محيقامو  فمااتعة ممل ي ميظ  مملئمخاللفمسةم ف مذا مر ل  ملقعىنمآخ  موفنمتقمميمالك فدةميت مملئم

مالك فدة.مستةزمل فاا فتا ماليتممألادا مرخاللما 
اجلمالبمملعفجل ملضع ف مإشكفل  محق ق  مألمش نمحق ق   متتجيئممليفلبميت متقمميمالك فدةمملئمخاللم

ما لت فت:تأخ مءعنيمالتفل  م
مجميمتماألءعفرملااعفت مااعجم ميفمالك فدة.م-
مااهلع مالتحة ة ملال افة ملةمضع  ماايةمء .م-
                                                                                                           

                                                 
م.04غيعملة منفه  ممل جقمسفءا مص-م1
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م(1)تربي ما خت فتمألماألسةمبمااعتيع.م-
ن قمتقمميموعفل  ملاا عأماألسفس ميفمذلكمهممأنمجي يمه امالتقمميممةبمااقفتء مءفلك فدا مالةجمدمإىللتتي

مىن:يفمس فقمملعنيمقع
ماليتميقرتح فمااقمممق ي متا  مملئمن  مالتالمل  ميفمهنفي مالتعة .متث ملضع  مالتقمميممأنم-
مالتالمل  .ملة نميهلتعل ملعرامملعتربامملئمجمف  مااع و مااق تةمكمنمالتقمميمشفملالماعتماإلملكفنملأأنميم-
مااالحظ  مااقفءة ....(.جمالبمالتعة )ملة أنميهلتعي مو نمخمتةفمالمسفة ماليتمتهليحمءفلمام مم-
مأنمي فتكمالتالمل  مو نمء ك مل  .م-
مأنميهلفه ميفمتاي  مالك فدة.م-
مملعفيريمملتععرةملغعرةمملهل قفملييةقملة  فمالتالمل  .ملة حك مااعة مالقفة مملة أنمي ىنمم-

جيع ممأنعنيملة نم  مممفتس متقممي  ميفمااقفتء مءفلك فدا  ميتمملة ال فلبممحك مااعة مهمماليفءقمأنلقفم
ماليتمنمخيي مملهلفتمالتقمميملالتعة مء ك مملتزاملئملذلكمءتحعيعمالمسفة ملئمالتعة ملأميتجزأمملئمالتقمميمجزدام 

مة  مالتعة .يتعمل مالتقمميمضيئمل
ما تهلفهب م من يق  مملاظمت مملئ ملذلك متعةي   متقممي ميف م  رية مملهلؤلل   مالتالمل   يتحي 

نمااتعة مملعلممأالتقمميمال ايتملالتقمميمالتعفلينملالتقمميمالت فريل مم(مءفستخعامMetacongnitionلةيع و )
ملحي متعةين ملأأنميع مملهلفت مغري  مءأوكفت مأوكفت  مليماجن ملك ميععلمالي قماليتمنميت فرلمال أيمملقمملعةةةن ين

معةيفلنتتعتجم  متةي  ميفممتمج نمنمملئمأه مأغ اضمممفتس مالتقمميميفمالقهل مهملليمملفملقملمأ مميهلتعية ف
م(2) فملن.لتهل  ة

م

م

م

م

م
م
م

                                                                                                           

                                                 
م.04 م00غيعملة منفه  ممل جقمسفءا مص-م1
م.50 ماا  زمالمنينملةمثفةا:ماجلزاة  مءعلنمتفتيخ مص50لزاتةمالرتء  مالمنا   مالتقمميمالرتءمي مااةفم-م2
 
 



الفصل األول :.................................................المقاربة بالكفاءات        
 

 
43 

م: ةـــخالص
له امءفلت فت ممااتعة  مافماأل   مالكربىماليتمأساع مإىلملئمخاللمملفمتي اافمإل نميفمه امال    ماتجح مل

ملئمه امااا فجماجلعيعمال    ماحلعيث ما فمماألستفذممالتيهلافلافمغمتامأسفس فململهلؤللمتعة  مذاتنمء اتن م يفمأ
متتج ملاليت مااتعة  ميهلفلع مملهلري مأل ممل شعا م ملن ميف مملئمملة ة  ميافس ن مملف مإلعار مليتمىل مالتعة   ممفتس 

ماسرتات ج ف ملن ق.
ج  مأخ ى ماحلعيث ملااعفص ةمملئمملمال  عاغمج فملئمهافميتجحمال فتقمءنيمال  عاغمج فمالتقة عي مملئمج  م

م  متعةينمحهلئمالت   مهب  مااع و .ممممممممممممإ هلفبمالتةي  مااع و  مء ايفمالثفلمح متمأنماأللىلمت مل مإىل
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 تمهيد:      
الرتبية الرياضية نظام تربوي له أهداف اليت تسعى إىل حتسني األداء اإلنساين العام من خالل األنشطة البدنية        

 كوسط تربوي يتميز حبصائل تعليمية و تربوية هامة.
 الرياضية كنظام على اكتساب املهارات احلركية و إتقاهنا و العناية باللياقة البدنية من صحة أفضل،و تعمل الرتبية 

 و تنمية اجتاهات اجيابية حنو النشاط البدين . و حياة أكثر نشاط ،باإلضافة إىل حتصيل املعارف،
هو بنية املعارف املنظمة  ظام الرتبوي،فالن و يف هذا السياق ميكن التعريف بالرتبية الرياضية كنظام تربوي "أكادميي"

و يف ضوء ذلك ميكن اعتبار الرتبية الرياضية  الرمسية اليت تتميز برتكيزها الواضح على دراسة نشاط أو ظاهرة ما،
نظاما تربويا باعتبار أن تركيزها األساسي ينصب على دراسة ظاهرة حركة األستاذ و نشاطه البدين ،و الرتبية البدنية 

ور جور رئيسي يف التنشئة االجتماعية للفرد على الرياضي و من احل الرياضة و بذلك يستفيد اجملتمع من هلا  د
 احلصائل االجتماعية الرتبوية الرياضية.
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 يفمفاهيم وتعار  -1
 تعريف التربية العامة  -1-1
فنقول رىب الولد أي أنشاه و غذاه أو هذبه و أدبه و نقول رىب  : بأهنا مصدر الفعل "رىب"لغويا تعرف الرتبية   

 الشيء مناه أو زاده.
فهو التنشئة و التنمية و قد اختلفت تعريفات الرتبية باختالف املدارس الفكرية  :اصطالحاأما معىن الرتبية      

 ا هل أما يف نظر الفيلسوف األملاين ،يرى أبو حامد الغزايل أن أهم أغراض الرتبية يف نظره هي الفضيلة و التقرب إىل
 " اميانويل كونت" فهي ترقية جلميع أوجه الكمال اليت ميكن ترقيتها يف الفرد.

أما املريب السويسري "ستا لوزي" فريى أن الرتبية الرياضية هي عملية تتفتح فيها قبليات املتعلم الكاملة كما      
. و كما نعلم أن الرتبية هي احلياة يتعلم الفرد فيها احلياة عن طريق نشاطه و بتوجيه  (1)تتفتح النبتات و األزهار

من املعلم و الرتبية التقدمية هتتم بتعليم احلياة و ليس فقط بتعليم العلوم أهنا هتتم بالتلميذ ككل و بنمه كوحدة 
لتوازن و التوازي و فيها أيضا يهتم واحدة و بشخصيته من كل جوانبها جسميا وعقليا اجتماعيا و انفعاليا يف ا

 (2)املريب بتعليم التلميذ أكثر من تعليم املادة و يعتقد أن للتلميذ احلق يف تعليم يناسب قدراته و ميوله.

أما معىن الرتبية عند "جون ديوي" فهي مساعدة احليوانات الصغرية النامي العاجز لكي يصبح إنسان سعيدا     
 .(3)فؤاذا أخالق قادرا فعال ك

ال ميكن الوصول إىل تعريف حمدد للرتبية و هذا راجع إىل كرب جماهلا و عظمة معناها ألهنا تعترب عملية شاملة و 
بل البد من اجتاه عملي اقتصادي و اجتاه سياسي وهذا القول يؤدي بنا إىل  متكاملة ال تؤدي وضيفتها يف فراغ،

 (4)كنولوجياأو الت فكرة تتخلص يف أن كل تعبري ميس العلم،
أو اجملتمع يؤثر حتما يف وظيفة الرتبية و أهدافها و حتتم القائمني عليها على البحث عن مناهج و طرق و 

  أساليب جديدة متكنهم من حتقيق ما يصبو إليه من غايات و أهداف.
 تعريف الرياضة:  -1-2
عن معىن الرياضة يشبه الوقت ألنه من البديهي أن يسأل الفرد عن تعريفه وهناك اختالف بسيط يف تقسيم      

األنشطة الرياضية خاصة يف كرة القدم و كرة اليد وكرة السلة و التنس و مسابقات امليدان و املضمار كرياضات،و 
حتتوي على نفس العناصر اليت توجد يف كرة غالبا ما نطلق على الصيد و املعسكرات بأهنا رياضة فهل يا ترى 

                              
 99،ص8991صاحل حممد علي أبو جادو ،عتم النفس الرتبوي،دار املسرية للنشر و الطباعة ،عمان، -1 
 30،ص9009،علم الكتب،القاهرة، 3حامد عبد السالم زهران ،اإلرشاد و التوجيه النفسي،ط -2 
 55،ص8،89،3قاموس جون ديوي،مكتبة االجنلو مصرية،ط -3 
 5،ص8991املوجه الرتبوي للمعلمني يف األهداف اإلجرائية و فنيات التدريس،باتنة،اجلزائر، أوحيدة،علي  -4 
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القدم و كرة السلة وغريها و هل ميكن اعتبار تسلق اجلبال نوع من أنواع الرياضة أيضا...........؟  لقد قام 
 ادواردز بنوع من األنظمة و تقسيم األفراد.

باألنشطة وحيدة القطب  إذ وصفها بناء على معايري معينة و ذلك لتوضيح مفاهيم املنافسات و األلعاب،    
فعرفها قائال :إن الرياضة باالشرتاك يف األنشطة هلا سجالت رمسية تارخيية و ضغوط وجهود بدين خالل 

  (1)املنافسة.
املعاين اخلاصة بالرياضة عديدة مثلما تعددت أنواع الرياضات و اختلفت فكل خمتص يعرف الرياضة         

 العلمية ، فالفسيولوجي يتكلم عن القيمة الطاقية و التعود على اجلهد العضلي،حسب اختصاصه و زاوية نظرته 
عامل النفس  املختص يف عامل األعصاب يتكلم عن التنسيق احلركي و معاجلة املعلومات عن طريق اجلهاز العصيب ،

 يتكلم عن الشخصية و تطورها أثناء املمارسة الرياضية.
رياضة اجلانب الثقايف و خصوصيات اجملتمع الصناعي و التكنولوجي أما املختص عامل االجتماع يرى يف ال        

 يف التاريخ فيعود بنا إىل أصل التكوين و ظهور الرياضة و تطورها بالتوازي مع ظهور وتطور احلضارات و الشعوب.
كل هذه املعلومات و تعريف املختص "بيار بارلبا" :أما كل هذه املفاهيم قام املختص بيار بارلبا جبمع        

 (2)خلصها يف ثالثة عوامل إذ تصادف وجودها معا فهذا يعين وجود رياضة حيضر املعين .
 العوامل الثالثة:  
الباحث يرى أن هذا التعريف يدخل ضمن النشاط العضلي و التدخل احلركي مثل املالئمة  املالئمة احلركية: -8 

هي عملية و ليست حركية و هذا ما وصل به أن رمي البندقية تعترب رياضة أما يف الشطرنج ف احلركية لرمي البندقية،
   و ينفي هذا التعريف على الشطرنج.

 هذا العامل يفرض قوانني متنع الغرور للمنافس أو الفريق.  تقنني التنافس: - 9

 البطوالت.أي أن التنظيم الوطين أو الدويل هو الذي ينظم هذه املنافسات و  التنظيم الرمسي: -3

أما أصل   يعرفها على أهنا ترمجة لكلمة توسبورت االجنليزية و معناها القيام بنشاط بدين،تعريف أدبي للرياضة:  
و الذي كان معناها التسلية و  كلمة سبورت فيعود حسب بعض املؤرخني إىل اللغة الفرنسية القدمية )ديسبورت(

اضة فهو نشاط بدين ميارس يف شكل العاب أو رياضات فردية أو أما التعريف األكثر تداوال ملعىن الري اللعب،
 (3)مجاعية باحرتام قوانني معينة .

 

                              
مدينة  دار الفكر العريب، دليل معلم الفصل و طالب الرتبية العملية، الرتبية الرياضية املدرسية، أمني أنور اخلويل و آخرون، -1

 83،ص8991نصر،القاهرة،
  2- منري دروال، قاموس الرياضات، دار هومه للنشر و التوزيع،اجلزائر،9002،ص،

  3- منري دروال  ، قاموس الرياضات ، مرجع سابق ، ص،1 .
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 معنى التربية البدنية :    -1-3
إذا قورن بأي تعبري فهو قريب من الرتبية  إن تعبري الرتبية البدنية أوسع كثري و أعمق بالنسبة للحياة اليومية،       

 الرتبية البدنية حتت إشراف قيادة مؤهلة تساعد على جعل حياة الفرد أغىن و اسعد.الشاملة اليت تشكل من 
 يفهم الكثري من الناس تعبري الرتبية البدنية فهما خاطئا و لذلك كان من الواجب العمل على توضيح املقصود،  

ية هي خمتلف الرياضات و فبعض األفراد يعتقدون أن الرتبية البدن من هذا التعبري يف عقول الطلبة و التلميذ،
 آخرون يفكرون يف الرتبية أهنا عضالت وعرق و هي بالنسبة جملموعة أخرى تعين اذرع و أرجل قوية ونوايا حسنة،

 (1)و يظن اآلخرون أهنا تربية األجسام ،كما أهنا بالنسبة للبعض متارين بدنية اليت تؤدي على البعد التوافقي .

لرتبية العامة أو مظهر من مظاهرها فكلمة البدنية يشري إىل البدن و املظهر اجلسماين الرتبية البدنية جزء من ا -  
و هي تشري إىل البدن أو جلسم كمقابل للعقل على ذلك و حينها نضيف كلمة بدنية حنصل على تعبري الرتبية 

مي وتصون جسم اإلنسان أو البدنية و املقصود هبا تلك العمليات الرتبوية اليت تتم عند ممارسة النشاطات اليت تن
عندما يقوم اإلنسان باملشي، اجلري، السباحة أو يتدرب على التوازن أو ميارس أي لون من ألوان الرتبية البدنية اليت 

 تساعد يف تقوية جسمه و سالمته.
يعترب  "شارمن"أما  هذه الرتبية جتعل حياة هذا اإلنسان أكثر جناحا. فان عملية الرتبية تتم يف نفس الوقت،       

الرتبية البدنية ذلك اجلزء من الرتبية العامة الذي عنه طريق النشاط الذي يستخدم اجلهاز احلركي لإلنسان ،و الذي 
  (2)ينتج عنه أن يكتسب الفرد بعض االجتاهات السلوكية.

 "روبرت بوبان"الرتبية البدنية تعرف من بعض األخصائيني يف هذا اجملال و تأخذ بعض التعاريف حيث عرفه  
الرتبية البدنية هي تلك النشطة البدنية املختارة لتحقيق حاجات الفرد من اجلوانب البدنية و العقلية و النفس 

 (3)حركية هبدف حتقيق النمو الكامل للفرد.

خمتارة من كل التعاريف الثالثة نستنتج أن هناك إمجاع على أن مفهوم الرتبية البدنية فهي بصفة عامة مجلة        
 من النشاطات البدنية اليت هتدف إىل تكوين الفرد من الناحية البدنية و العقلية و االنفعالية و االجتماعية.

 مفهوم التربية البدنية و الرياضية 1-4
و اليت تستمد نظرياهتا من العلوم املختلفة و اليت تعمل  إن الرتبية البدنية هي إحدى فروع الرتبية العامة،          

  (4)على تكييف الفرد مبا يالئم مع حاجات اجملتمع الذي يعيش فيه ،هي تعمل على تطويره و التقدم به.

                              
  1- قاسم حسن البدوي ، نظرية الرتبية الرياضية، مطبعة جامعة بغداد ، د ط ،8919 ، ص881.

 .35ص ،8991، 8ط ، القاهرة ، العريبدار الفكر  ، أصول الرتبية البدنية و الرياضية ، أمني أنور اخلويل -2
  30،ص8992املكتبة االجنلو مصرية، القاهرة، ، ترمجة حسن معوض صاحل عبده أسس الرتبية البدنية، تشارلز بيكو، -3
 13،ص9،8999ط ديوان املطبوعات اجلامعية، نظريات يف طرق الرتبية البدنية ، ، فيصل ياسني عوض البسيوين، -4
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إن تعبري الرتبية البدنية و الرياضية أوسع معنا و أعمق داللة بالنسبة للحية اليومية فهو قريب جدا من جمال        
و هي تؤدي إىل نشاط كبري للعضالت و القواعد املرتتبة عليه   الرتبية الشامل الذي تشكل الرتبية البدنية جزء فيه،

دون أن يكون هناك عائق  و تساهم يف منو الطفل حىت يستفيد لألقصى قدر مستطاع من العملية الرتبوية، كبرية،
 (1)لنموه.

اد الفرد من كل النواحي ، من مهارات وعادات و معارف و معلومات و و الرتبية البدنية و الرياضية مشلت إعد   
وذلك كله من خالل األنشطة البدنية و األلعاب الرياضية اليت ميارسها الفرد ،سواء   معان وسلوك اجتماعي مميز،

 (2)كان يف املدرسة أو املنزل أو النادي.

سب للرتبية البدنية و الرياضية فانه جيب توضيح الدور الذي لكن إذا أردنا أن نوضح املعىن احلقيقي و املنا         
تلعبه يف حتقيق أغراض الرتبية العامة فعن طريق ممارسة أنشطتها املوجهة توجيها علميا سليما بتحقيق االتزان 
العقلي و النفسي و االجتماعي فهي بذلك تعترب تربية شاملة و كاملة عن طريق نشاط عضوي أساسه احلكة ،و 

حيث قال  ميز هذا النوع من الرتبية بشموله الفرد كله جسما و عقال و نفسا و وجدانا فلقد حتدث عنها "ناش"يت
عن الرتبية البدنية بأهنا جزء من الرتبية العامة تستغل دوافع األنشطة الطبيعية املوجودة يف كل شخص لتنميته من 

 (3)الناحية العضوية و التوافقية و االنفعالية.
 المفهوم التربوي للتربية لبدنية والرياضية:-1-5

الرتبية البدنية و الرياضية نضام تربوي له أهدافه إىل حتسني األداء اإلنساين العام وتعمل الرتبية البدنية        
والرياضية كنظام على اكتساب املهارات احلركية وإتقاهنا و العناية باللياقة من صحة أفضل و حياة أكثر نشاط 
باإلضافة إىل حتصيل املعارف و تنمية اجتاهات اجيابية حنو النشاط الرياضي و يف هذا السياق ميكن التعريف 
بالرتبية البدنية و الرياضية كنظام تربوي أكادميي بأنه بنية املعارف املنظمة الرمسية إيل تتميز بالرتكيز الواضح على 

يا الن تركيزها األساسي ينصب على دراسة ظاهرة حركة دراسة نشاط وظاهرة ما ،و ميكن أيضا نظام ا تربو 
اإلنسان و نشاطه البدين ،و الرتبية الرياضية تشارك يف حتقيق األهداف الرتبوية يف اجملتمع ،ولكن خالل أنشطتها 

و على هذا األساس ال جيب أن تتعارض أهداف الرتبية و أهداف الرتبية العامة مادام  و طريقتها اخلاصة هبا،
 (4)ها واحد إال وهو إعداد الفرد مشوليا ليكتمل كمواطن ينفع نفسه و وطنه .هدف

 

                              
 99مرجع سابق،ص ، سس الرتبية البدنيةأ تشارلز بيكو، -1
مؤسسة الشرق األوسط للطباعة و النشر ،بريوت،  ، 9 ط ، الرتبية العملية التطبيقية يف املدارس العراقية و التكميلية ، امحد خمتار عضاضة -2

 893،ص89،1
 9،ص9008، مصر ، املنتزه ، و مطبعة اإلشعاع الفنية الرتبية الرياضية و قانون البيئة ،مكتبة حسن امحد الشايف، -3
 89مرجع سابق،ص ، أمني أنور اخلويل -4
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 الفرق بين التربية البدنية و التربية الرياضية: -2
عند حتليلنا لبعض التعاريف املختلفة و املتنوعة للرتبية البدنية السابقة جند أهنا تضمنت بعض املفاهيم مثل أوجه  

الذي يصاحب هذه األوجه من النشاطات و الذي يتحقق عن طريق املمارسة و لو نشاط بدنية خمتارة،و التعلم 
 نظرنا إىل تعريف "تشارلز بيوكو" للرتبية الرياضية جنده يعرفها:

على أهنا جزء متكامل من الرتبية العامة ميدان جترييب هدفه تكوين املواطن الالئق من الناحية البدنية و العقلية و   
و هذا يدل  االنفعالية و االجتماعية عن طريق ألوان من النشاطات البدنية املختارة هبدف حتقيق هذه األغراض،

االنفعالية واالجتماعية عن طريق ممارسة ألوان الرياضات  على اكتساب صفة التكامل سواء للناحية العقلية و
املختلفة فالشجاعة والتعاون ال تعود على البدن فقط و ال تكسب تنمية تدريب البدن عليها و لكنها تكتسب 

                                                                                                  (1)نتيجة ملمارسة املواقف التعليمية الرتبوية يتعرض هلا الفرد أثناء ممارسته للرياضة وهلذا يفضل
إصالح لفظ الرياضة أكثر من الرتبية البدنية ،فالرتبية الرياضية عبارة عن تربية بدنية رياضية وألن الرتبية الرياضية 

   (2).أعم و أمشل يكون اصطالح الرتبية الرياضية أكثر عمقا وأمشل معىن

 أهمية التربية البدنية و الرياضية : -3
اهتم اإلنسان منذ األزل جبسمه و صحته ولياقته وشكله ،كما تعرف عرب ثقافته املختلفة على الفوائد و      

املنافع اليت تعود عليه من جراء ممارسة األنشطة البدنية و اليت اختذت أشكاال اجتماعية كاللعب و األلعاب و 
البدنية ،و الرقص و التدريب البدين و الرياضة كما ادر كان املنافع الناجتة عن ممارسة هذه األشكال من التمرينات 

وإمنا تعرف على اآلثار االجيابية النافعة هلا )اجلوانب  األنشطة مل تتوقف على اجلانب البدين الصحي و حسب،
ركية املهارية و اجلوانب اجلمالية الفنية ....( و هي النفسية االجتماعية و اجلوانب العقلية املعرفية و اجلوانب احل

جوانب يف جمملها تشكل شخصية الفرد تشكيال شامال منسقا ومتكامال و منثل الوعي بأمهية هذه األنشطة يف 
تنظيمها يف اطر ثقافية و تربوية ،عربت عن اهتمام اإلنسان و تقديره وكانت الرتبية البدنية و الرياضية هي التتويج 
املعاصر جلهود تنظيم هذه األنشطة ،و اليت اختذت أشكاال و اجتاهات تارخيية و ثقافية خمتلفة يف أطرها و 
مقاصدها لكنها اتفقت على أن جتعل من سعادة اإلنسان هدفا تلقائيا تارخييا و لقد أقدمت النصوص اليت 

يف مفكرة اإلغريق عندما كتب ))على "سقراط" أشارت إىل أمهية النشاط البدين على املستوى القومي ما ذكره
املواطن أن ميارس الرتبية البدنية للحفاظ على لياقته البدنية كمواطن صاحل خيدم شعبه و يستجيب إىل نداء الوطن 

 إذا دعا الداعي.((

                              
 81،ص،899أساليب و تطوير درس الرتبية الرياضية ،منشأة املعارف باإلسكندرية ،مصر، حممد سعيد عزمي، -1 
 81ق، ص،مرجع ساب أساليب و تطوير و تنفيذ  درس الرتبية الرياضية حممد سعيد عزمي، -2 
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"ريد"  أن اإلنسان يكون إنسانا عندما يلعب، أما املفكر أما املؤلف "شيلر" فلقد ذكر يف رسالته "مجاليات الرتبية"
فيعتقد أن الرتبية البدنية متدنا بتهذيب اإلرادة فيقول ))انه ال يأسف على الوقت الذي خيصص لأللعاب يف 

        (1)فإنه الوقت الوحيد الذي ميضي على خروجه((. مدارسنا بل على النقيض،
 أهمية التربية البدنية و الرياضية في الجزائر: -3-1

تعرف الرتبية البدنية يف اجلزائر على أساس أهنا نظام تربوي عميق اإلنتاج الرتبوي الشامل فلقد اهتمت         
اجلزائر اهتماما بالرتبية البدنية و الرياضية و ذلك لدورها العظيم يف تكوين املواطن اجلزائري الصاحل القوي من 

تبعة يف هذا امليدان يف خمتلف املؤسسات الرتبوية عرب الوطن الناحية البدنية و النفسية ،و هذا ما تؤكده السياسة امل
 ،و نوادي رياضية وثقافية إىل جانب اهتمامها بتكوين املكونني و اإلطارات يف هذا امليدان.

فلقد أسست معاهد خاصة لتكوين أساتذة الرتبية البدنية و الرياضية و هذا ألمهية هذا القطاع احلساس و        
 ة الرتبية البدنية و الرياضية يف اجلزائر بالدول األوربية فإننا جندها قد اختذت بعدا البأس به إىل األمام،مبقارنة وضعي

فالرتبية البدنية و الرياضية يف اجلزائر ختضع إىل نفس الغايات و األهداف اليت تسطر أليا الرتبية العامة و اليت ترمي 
 2إىل إعداد وتكوين املواطن الصاحل.

ر تؤمن بأن الرتبية البدنية و الرياضية عامل مهم يف جتنيد الشعب من اجل رفع مستوى اإلنتاج و الدفاع عن فاجلزائ
 (3)فاحلركة الرياضية يف اجلزائر تقوم على أساس أربعة نقاط هي: الوطن،

تبار و كل :كأساس التعبري و النقد املوضوعي لوضع احلركة الرياضية فوق اجلميع و فوق كل اع الدميقراطية -8
 الصراعات و األهداف الذاتية و اخللفيات السياسية. 

:كقاعدة أساسية للعمل التدرجيي الذي يقوم على مبادئ عملية دقيقة للوصول إىل األهداف  التخطيط -9
 املربجمة سواء كانت قصرية أو طويلة املدى .

خمتلف الرياضيات و الرياضيني باختالف إن تكون احلركة الرياضية الوطنية شاملة متكاملة تضم  الشمولية: -3
 أدائهم من اجل خدمتها دون حتيز أو إقصاء رياضة معينة دون أخرى. 

الالمركزية :إن تنشر احلركة الرياضية و تعم كافة إرجاء الوطن لتضمن استمراريتها دون الرتكيز على منطقة  -2 
فتحسن قدرات  معينة على حساب منطقة أخرى و تشمل عموما الرتبية البدنية و الرياضية إىل األهداف البدنية،

اعات و االضطرابات النفسية للتعبري عن الكبت و الفرد الفيزيولوجية و احلركية و النفسية و تقضي على الصر 
و أهداف اجتماعية كتقوية العالقات بني خمتلف أفراد  النفعاالت العميقة بتجنب خمتلف اإلمراض النفسية،

                              
 . 28،مرجع سابق،ص الرتبية الرياضية املدرسية ، وآخرون ، أمني أنور اخلويل-1 
 .88،ص ،مرجع سابق نظريات يف طرق الرتبية البدنية و الرياضية ، فيصل ياسني الشطي ، حممد عوض البسيوين-2 
 .8،8ص ،8919د ط، ، بريوت أنور اجلندي ،الرتبية و بناء األجيال يف ضوء اإلسالم ،دار الكتاب،-3 
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مناطق الوطن حيث تقضي على اجلهوية و العزلة ،وأهداف ثقافية كما تنمي روح االنضباط و التعاون و الشعور 
 ح الرياضية العالية و أهداف اقتصادية كتحسني و زيادة اإلنتاج .باملسؤولية و الرو 

 أهمية التربية البدنية و الرياضية بالنسبة للمجتمع :  -3-2
احملا فضة على بقاء اجلماعة و متاسكها: و كانت اجملتمعات القدمية حترص على تلقني أبنائها  تقاليدها ،و  -

و بذلك تضمن بقائها و استمراريتها و بالتايل  خل بني القبائل األخرى،ذلك حىت ال تذوب القبيلة و األسرة و تد
أما اآلن فاملدرسة هي اليت تقوم بغرس الرتاث االجتماعي يف نفوس األجيال و تربيتهم على قيم  نفوذها هذا قدميا،

من ناحية أخرى اجملتمع و طبائعهم القومية و بذلك تتحقق الوحدة و االنسجام و التماسك بني أفراد اجملتمع 
 يضمن بقاءه و استمراره.

استمرار اجلماعة و تقدمها و تطورها: إن دور املؤسسة الرتبوية ال يقتصر على زرع العادات و التقاليد و احلفاظ  -
 عليها بل تعمل إزالة بعض الظواهر اليت ال تتماشى مع العصر احلديث .

 (1)جملتمع.احملافظة على الثروة البشرية و توجيهها ملصلحة ا -

                                 أهمية التربية البدنية و الرياضية في اإلسالم:               -3-3
لقد اهتم الدين اإلسالمي احلنيف بالناحية البدنية و الصحية للفرد إضافة اهتمامه بالناحية الروحية و        

 العقلية و النفسية و الربط بني بعضها البعض .
لقد أكد اإلسالم على الرتبية البدنية و يف هذا العدد يقول الرسول صلى ا هل عليه و سلم )إن لبدنك         

عليك حقا( و يقول أيضا )علموا أبنائكم السباحة و الرماية و ركوب اخليل ( فالسباحة تكسب الفرد املقاومة 
الذي ميارس السباحة اقل تعرضا إىل و هي هتدي اإلنسان السعادة ،و هلذا يرى اإلنسان  ضد اإلمراض،

 اإلصابات املرضية.
إن الرتبية يف مفهوم اإلسالم هي إنشاء اإلنسان إنشاء مستمرا من الوالدة حىت الوفاة، هذا على االمتداد       

 عقلية باملعرفة و جسمانية بالرياضة. األفقي، أما على االمتداد الراسي فهي تربية كاملة متوازنة،
و  غزايل يف كتابه "األحياء" أن الطفل يأيت للحياة و نفسه صحيفة بيضاء خالية من كل نقش و تصوير،و يقول ال

مائل  أن املريب هو الذي ينقش على هذه الصحيفة ما يشاء من خري و شر و الصيب قابل لكل ما ينقش عليه،
 لكل ما ميال إليه .

من ا هل تعاىل على اعتدال اخللق وصفاء القلب والرياضة  ويستعان يف تأديب الصيب يف حياته فاحلياء بشارة     
 البدنية تقوي جسم الطفل.

                              
 8،8ص مرجع سابق ، ، الرتبية و بناء األجيال يف ضوء اإلسالم أنور اجلندي ، -1 
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 فألطفال خيرجون بالتقليد واحملاكاة ولكسرها يأخذوهنا بالنصح واإلرشاد، قال معاوية بن أيب سفيان ملعلم ولده:
عت والقبح ما "ليكن إصالحك لولدي إصالحك لنفسهم فإن عيوهنم معقودة عليك، فاحلسن عندهم ما صن

  (1)تركت".
 أهداف التربية البدنية و الرياضية:  -4 

الرتبية البدنية والرياضية جزء متكامل من الرتبية العامة وميدان جترييب هدفه تكوين الفرد الالئق من الناحية       
ومجاعية ( وهذا ال ميكن البدنية واالجتماعية وذلك عن طريق ممارسة ألوان خمتلفة من النشاط البدين )العاب فردية 

أن يتحقق بتوفري القيادة الرتبوية اليت تقوم بعملية التوجيه واإلرشاد ، والرتبية البدنية تطورت أغراضها وأهدافها 
 بالرغم من تعددها وميكن حصرها فيما يلي :

 و تتمثل فيما يلي: األهداف العامة : -4-1 
  ـ األهداف الصحية : 4-1-1
فاهلدف األول من ممارسة الرتبية البدنية والرياضية هو توفري الصحة عن النمو السنوي للفرد ، فالتمتع بالصحة    

اجليدة وامتالك التوازن البدين وحسن سري الوظائف العضوية تعفي النفس من كل قلق وتشعرها بالثقة يف األداة 
لفرد من الناحية الفيزيولوجية والنفسية بالقضاء على اجلسدية ، فالرتبية البدنية هتدف إىل تطوير قدرات ا

 االضطرابات والصراعات النفسية والتحكم يف اجلسم أكثر وتكيفه املستمر مع الطبيعة .
 ـ األهداف التربوية :4-1-2

البدنية إن الرتبية البدنية تشارك يف تكوين كل التالميذ وترقيتهم إىل امليدان الثقايف ، ملمارسة النشاطات        
والرياضية ، وتعيد االعتبار إىل اجلسم كقيمة معنوية واحلركية هي العالقة مع احمليط الفيزيائي واإلنساين وتعطي 
الفرصة للطفل للتعبري بطريقة معربة للوضعية املدرسية البحثة ، وبصفتها مادة تعليمية فإهنا تستعمل يف تعليم 

 من خالهلا : نشاطات بدنية ورياضية كقاعدة تربوية ميكن
ـ اهلدف إىل تنمية جمموع الطاقات اليت تساعد على حتويل احلركة املوروثة إىل حركة مبلورة ومتطورة ، وبالسلوكيات 

   (2)احلركية اليت تتطلبها فان الرتبية البدنية تساعد على:
 افق العضلي ،املرونة.التو  ،القوة، التحمل ـ احملا فضة وإثراء عوامل الفعالية والسهولة احلركية )السرعة،

 ـ معرفة وفهم الظواهر املتعلقة بالنشاط البدين
 ـ تعليم التلميذ حتصيل املساعي الختيار وحتريك طاقته بفعالية لبناء املهارات احلركية .

                              
 92،د ط ،بغداد ، ص رياضة العاب املاء ،مطبعة العمال املركزية فيصل رشيد العباس، -1 
 .901، الديوان الوطين ملطبوعات املدرسية،اجلزائر،ص8التعليم األساسي ،مناهج التعليم األساسي ،ط وزارة الرتبية الوطنية ،مديرية -2 
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هتيئ الفرد حلسن التسيري والتطلع إىل التوازن والوجداين األفضل وباألهداف اليت تطمح إليها فان الرتبية البدنية -
والرياضية تندمج يف خمطط اجناز نظام قيم متفتح، ويف هذا االجتاه فهي متثل عنصرا أساسيا يف الرتبية ، الثقافة 

 (1)واحلياة األخالقية واالجتماعية .

 (2) و تتمثل يف :هداف التعليمية :ـ األ4-1-3
اهلدف التعليمي للرتبية البدنية هو تعميم املهارات واحلركات والتمرينات ، وهتدف الرتبية البدنية والرياضية إىل ما 

 يلي :
تطوير القدرات احلركية بشكل طبيعي ومنظم ومن الضروري تأكيد املهارات احلركية األساسية اليت هي إحدى  -

 األمور الضرورية كنظام احلياة .
تطوير القدرات احلركية بشكل طبيعي و منتظم و من الضروري تأكيد املهارات احلركية األساسية اليت هي  -

  إحدى األمور الضرورية كنظام احلية
 احلصول على املعارف الرياضية و اخلربات من كل اجلوانب  -
تعليم وحفظ املهارات احلركية عند التالميذ ،و من الضروري حتضري هذا اجلانب فضال عن ضرورة هتيئة  -

اإلمكانيات النفسية و مراقبة األمور الوطنية الن هذه املرحلة يكون فيها الطفل يف مستوى جيد من التطور 
 (3) فان املهارات احلركية تتطور بشكل جيد و اجيايب للرغبة و امليل الشديد للحركة. العصيب،

فاهلدف الرئيسي لنظام الرتبية البدنية مبفهومه املدرسي هو التنشئة االجتماعية ملواطن صاحل و ذلك من خالل  -
ات احلركية اليت يستفيد منها بدنيا معطيات سلوكية يكتسبها الفرد معرفيا و انفعاليا ،و القدرات البدنية و املهار 

 ،عقليا و اجتماعيا. 
 ومن بني األهداف العامة للرتبية البدنية والرياضية جند أيضا :

 تنمية المهارات الحركية : -4-1-4
ومن بني أهداف الرتبية البدنية والرياضية تبدأ براجمها من فرتة الطفولة لتنشيط احلركة األساسية وتنمية أمناطها 

 ائعة واليت تنقسم إىل .الش
 حركات انتقالية : املشي ،اجلري ، الوثب. -
 حركات غري انتقالية : الثين ،اللف ، امليل. -
 الركل. الدفع، حركات معاجلة : الرمي، -

                              
 .901وزارة لرتبية الوطنية ، مديرية التعليم األساسي ، مرجع سابق ، ص -1 
 . 31،ص ،3،ص8991،اجلزائر،اجمللة الثقافية املدرسية ،املدرسة العليا ألساتذة الرتبية البدنية و الرياضية ،جامعة مستغامن -2 
 820، ص 8991الكتاب السنوي األول ، مطبعة املركز الوطين لوثائق الرتبوية ، د ط ، اجلزائر ،  -3 



 الفصل الثاني :...............................................التربية البدنية والرياضية  

 

 
44 

 (1)ومن مث تأسست احلركة على هذه األمناط فهي مهارات متعلمة .
 التنمية المعرفية : -4-1-5

يتصل هذا اجلانب العقلي واملعريف بالرتبية البدنية، حبيث تساهم يف تنمية املعرفة والفهم والتحليل والرتكيب، من 
خالل اجلوانب املعرفية املتضمنة يف نشاطات بدنية ورياضية فقد وىل العصر الذي كانت هتتم وتعتمد فيه الرياضة 

احلركية يعتمد يف مراحلها األوىل على اجلوانب املعرفية  على القوة البدنية وحدها ، يف حني تعلم املهارات
واإلدراكية، وهي األبعاد املعرفية لألنشطة الرياضية حبث تشكل لدى الفرد حصيلة ثرية ملا ميكن أن يطلق عليه 

وتساعده  الثقافة الرياضية ، كما ميكن للرياضة أن تنمي لدى الفرد املهارات الذهنية اليت تفيده يف حياته اليومية ،
 (2)على التفكري يف اختاذ القرارات السليمة .

 التنمية العضوية :                                -4-1-6
من خالل األنشطة البدنية يكتسب الفرد القوة والسرعة ،اجلهد العضلي والتحمل الدوري والتنفسي والقدرة   

  .على االرتقاء مبقومات وأسس اللياقة البدنية العضلية والرشاقة والتوافق العضلي العصيب مما يساعد 
 التنمية االجتماعية والثقافية : -4-1-7

إن الرتبية البدنية والرياضية احلاملة للقيم الثقافية واخللقية ، تقود أعمال املواطنني وتساهم يف تعزيز الوئام الوطين 
روح االنضباط والتعاون واملسؤولية والشعور وتوفري الظروف املالئمة للفرد كي يتعدى ذاته يف العمل ومتنحه 

بالواجبات املدنية ، كما ترمي إىل التخفيف من التوترات اليت تشكل مصدر اخلالفات بني أفراد اجلماعة الواحدة 
 (3) أو بني جمموعات تنتمي إىل سلك اجتماعي واحد ومساعدة بذلك على إنشاء عالقات إنسانية أوسع.

 الجمالية:التنمية  -4-1-8
أهنا توفر فرص  تؤدي اخلربات اجلمالية الناجتة من ممارسة النشاط الرياضي قدرا كبريا من املتعة والبهجة ،كما     

التذوق اجلمايل و األداء احلركي املميز واإلشكال املختلفة للموضوعات احلركية كالعروض اجلمالية لتمرينات 
اجلمباز والقيم اجلمالية يف الرياضة ، إمنا هي قيم أصلية من صميم طبيعتها ذلك الن للرياضة لغتها اخلاصة اليت 

شاعر التصوير فهي اللغة اليت جتذب املشاهدين واملمارسني إليها وهو ختتلف عن لغة املوسيقى أو الذي يفق امل
     (4)األمر وينمي التذوق .

 
                                                             

                              
 .33تشارلز بيكو ، أسس الرتبية ، مرجع سابق ،ص -1 
 .98مرجع سابق، ص أمني أنور اخلويل ،الرتبية البدنية و الرياضية املدرسية، -2 
 .99و آخرون ، مرجع سابق ، ص اخلويل،أمني أنور  -3 
 .1،، د ط ، ص8911سامي الصفار و آخرون ، الرتبية البدنية و الرياضية ، جامعة بغداد ،  -4 
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 التنمية النفسية -4-1-9 
ط الرياضي يف تنمية شخصية الفرد تستفيد الرتبية الرياضية من املعطيات االنفعالية الوجدانية ملمارسة النشا       

تنمية تتم باالتزان والشمول والنضج هبدف التكيف النفسي االجتماعي للفرد مع جمتمعه ، تعتمد أساليب 
ومتغريات التنمية االنفعالية يف الرتبية البدنية والرياضية على عدة مبادئ منها الفروق ، انتقال اثر التدريب على 

املكتسبة من املشاركة يف الربامج تنعكس أثرها من داخل امللعب إىل خارجه يف شكل  اعتبار إن القيم النفسية
سلوكيات مقبولة ، ومن هذه القيم النفسية السلوكية يتحسن مفهوم الذات النفسية والذات اجلسمية ، الثقة 

 ( 1). بالنفس ، تأكيد الذات ، إشباع امليول واالجتاهات النفسية واالجتماعية

 ـ األهداف العامة للتربية الرياضية لمراحل التعليم العام :5
تعمل مناهج الرتبية الرياضية يف إطار اإلعداد والتخطيط اجليد هلا على االقرتاب من اكتمال منو التلميذ منوا شامال 

ن حتديد األهداف متزنا من مجيع الزوايا البدنية واحلركية والنفسية واالجتماعية واملعرفية ،ولتحقيق ذلك البد م
العامة ، مث األهداف السلوكية الواجب حتقيقها من خالل املناهج املدرسية للرتبية الرياضية لكل مرحلة دراسية وفقا 

 خلصائص هذه املرحلة ومتطلباهتا الرتبوية .
 ـ األهداف العامة للتربية الرياضية للحلقة األولى من التعليم األساسي )االبتدائي( :1ـ5
 ل على الوقاية الصحية للتالميذ ، وتنمية القوام السليم .العم - 
 تنمية الصفات البدنية )القوة ، السرعة ، املرونة ، التحمل ، الرشاقة ... (.  - 
 تنمية املهارات احلركية الطبيعية )املشي ، اجلري ، الوثب ، احلجل ، التعلق ... (. - 
         (2)املكتسبة لألنشطة الرياضية املعروفة .اكتساب التوافق األويل للمهارات احلركية  - 
 إشباع ميول واحتياجات التالميذ .         - 
 العمل على اكتساب التالميذ الروح الرياضية واإلحساس باجلمال الرياضي . - 
 إكساب املعارف الرياضية البسيطة . - 
 االهتمام باجلانب الرتوحيي للتالميذ .  - 

 العامة للتربية الرياضية للحلقة الثانية من التعليم األساسي )اإلعدادي(: األهداف -2ـ5
 العمل على الوقاية الصحية للتالميذ ، وتنمية القوام السليم. -
 تنمية الصفات البدنية وفقا خلصائص التالميذ ومستوياهتم وأولوياهتم . -
 . تعليم وتنمية املهارات احلركية لألنشطة الرياضية املكتسبة -

                              
 .1،سامي الصفار و آخرون ،مرجع سابق، ص -1 
 .83د ط ،ص حمسن حممد محص ، املرشد يف تدريس الرتبية الرياضية ،منشأة املعارف ،اإلسكندرية ،مصر، -2 
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 التدريب على تطبيق املهارات الفنية واخلططية بالدرس وخارجه . -
 (1) .رعاية النمو النفسي لتالميذ املرحلة يف ضوء السمات النفسية هلم  -
 تنمية اجلوانب االجتماعية واخللقية )الروح الرياضية ، القيادة ،التعاون ، االحرتام( -
 العمل على نشر الثقافة الرياضية واملرتبطة هبا )صحية ـ تنظيمية ـ تشرحيية (- 
 االهتمام باجلانب الرتوحيي من خالل النشاط بالدرس وخارجه .- 
 األهداف العامة للتربية الرياضية للمرحلة الثانوية :  3 -ـ5
يتم حتقيق نفس األهداف السابقة للمرحلة اإلعدادية وفقا خلصائص منو طالب املرحلة الثانوية ومستوياهتم ،  

                                                                                                                          (1)ومتطلباهتم الرتبوية .
داف العامة للرتبية الرياضية يوجه العملية التعليمية والرتبوية إلكساب التالميذ اخلربات داخل املدرسة إن هذه األه

أو خارجها ، وجيب أن نعلم أن لكل مرحلة دراسية أهدافها إيل تعمل على حتقيقها من خالل الربامج التنفيذية 
 ملناهج الرتبية الرياضية وطرق تدريسها .   

هداف تتحدد يف ضوء خصائص لكل مرحلة نسبية ،فكل مرحلة تتمثل فيها األهداف مجيعها وهذه األ        
ولكن االختالف يف الكم والكيف فمثال تعمل األهداف يف املدرسة االبتدائية على تنمية املهارات احلركية الطبيعية 

وفة "السلة ـ الطائرة ـ القدم ـ القوى ، ويف املدرسة اإلعدادية تركز على إكساب مهارات حركية لألنشطة احلركية املعر 
ـاجلمباز" واكتشاف ميول التالميذ جتاه هذه األنشطة ، أما يف املرحلة الثانوية البد أن يتم اهلدف هنا باإلعداد 
اخلاص ، والصقل للمهارات احلركية لألنشطة الرياضية من خالل ملنافسة داخل وخارج درس الرتبية الرياضية، 

 الرياضية وإشباعها وهكذا بقية األهداف املعرفية والوجدانية .وتشجيع هوايتهم 
وجيب أن تنعكس هذه األهداف أيضا على حتضري درس الرتبية الرياضية حيث جيب على املدرس القيام        

 بالصياغة السلوكية لألهداف اليت يسعى الدرس إىل حتقيقها وهي تنحصر يف اجملاالت التالية :
 عريفاجملال امل -     
 اجملال النفسي احلركي أو املهاري -     
 (2)اجملال العاطفي أو الوجداين   -     

 

 

 

                              
 83،82حمسن حممد محص ، املرشد يف تدريس الرتبية الرياضية ،مرجع سابق ، ص -1 
 82،85حمسن حممد محص، مرجع سابق ، ص -2 
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 النظم التعليمية في التربية البدنية و الرياضية في فنلندا و ألمانيا:               -6
التعليم يف إطار هناك مراحل عديدة مير عليها  نظام التربية البدنية و الرياضية في التعليم الفنلندي: -6-1

الرتبية البدنية و الرياضية يف فنلندا فقد مت تقسيم التعليم يف هذه الدولة إىل التعليم قبل املدرسي مث مرحلة املدرسة 
 (1)الشاملة ،مث املستوى املتوسط مث املدرسة الثانوية مث املعاهد املهنية و يف األخري اجلامعات.

و هي مراكز لرعاية الطفل من يوم امليالد حىت سبع سنوات ،فيتم (:التعليم قبل المدرسي )الحضانة -6-1-1
تقسيم األطفال إىل قسمني قسم ملن هلم اقل من أربع سنوات و قسم ألكثر من أربع سنوات و هناك مراكز 
 باألطفال املعاقني ذوي االحتياجات اخلاصة فينضم هذه األنشطة ثالث من املشرفني الذين تلقوا تأهيال يف الرتبية
 و الرعاية ،وهناك مسؤوليات توكل ملعلم رياض األطفال و هلم احلرية يف تنظيم األنشطة اخلاصة هلؤالء األطفال . 

ينبغي لكل  يتضمن هذا املنهج اغلب األمناط اهلامة لتدريبات البدنية و اليتالمدرسة الشاملة :و -6-1-2
 اضات الشتاء،،العاب الكرة ،العاب القوى ،ريطفل فنلندي أن يصبح على ألفة هبا و هي تتضمن :اجلمباز 

الشتوية  من دروس الذكور و للتزجل أمهية كربى يف األلعاب¼ من دروس البنات و  8/3السباحة .و يعترب اجلمباز
ذ و تشتمل الرتبية تعترب الرتبية البدنية يف هذه املرحلة مادة عامة لكل التالميالمدرسة الثانوية :-6-1-3.

لبدنية و الرياضية و متثل مقررات يف املدرسة الثانوية و يقوم بتدريسها خرجيو اجلامعات يف الرتبية االبدنية مخس 
 العناصر األساسية التالية :

التدريب للياقة البد    -  
اجلمباز اإليقاعي   -  

 أنشطة خارجية  -    
 العاب الكرة  -    
 التمرينات   -    
 

 
 
 
 
 
  

                              
 .(20-99، ص)8992، 9جويل جويب و آخرون ، نظام الرتبية البدنية يف التعليم الفنلندي، دار الفكر العريب ،ط -1 
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هدف هذه املعاهد و اجلامعات هو تزويد الطالب باملهارات املهنية و اليت هي  المعاهد المهنية: -6-1-4
متطلب قبلي ألي تدريب الحق ،و فضال عن هذا فان التدريب املهين جيب أن حيسن وعي الطالب و استعداده 

 (1)يف احملاالت التالية:
 تنمية شخصية الطالب  -     
 محاية البيئة والطبيعة     -     

 املساواة بني اجلنسني   -     
 احرتام الثقافة القومية -     
                                                 االرتقاء بالسالم العاملي و التعاون. -     

 (2)تقسم الرتبية البدنية و الرياضية إىل مخس مراحل و هي: نظام التربية البدنية و الرياضية في ألمانيا: -6-2 
 ( سنة و فيها أربع مراحل ،8إىل  ،مرحلة التعليم اإللزامي من سن ) -
 سنوات(9اىل،مرحلة الصفوف الدراسية األوىل ) -
 سنة(89اىل80مرحلة الصفوف الدراسية الثانية ) -
 سنة(،8اىل 83مرحلة الصفوف الدراسية الثالثة) -
 مرحلة التعليم الثانوي -
                                                                                                                                                                                                                 مرحلة التعليم العايل و املهين   -

أخرى و يكون ملدرس الرتبية البدنية حرية اختيار  ختتلف أوقات العمل من صنف إىل أخر و من مرحلة إىل
الطريقة املناسبة ملوقف التعليمي و لكن عليه أن يتقيد مبناهج الرتبية البدنية املربجمة حسب كل مستوى و هي 

 تشمل يف العموم :
 التمرينات األساسية               -
 اجلمباز                             -
 البدنية  تدريبات اللياقة -
 مسابقات امليدان و املضمار       -
 األلعاب الرياضية -
 السباحة -

                              
 . 28جويل جويب و آخرون ، مرجع سابق ، ص -1 
 .،88،ص8991، 8مركز الكتاب للنشر ،مصر،ط حممد احلماص ،عفت خمتار عبد السالم، مدخل يف الرتبية البدنية املقاربة و الرياضة، -2 
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كما يتم مراعاة مبدأ التكافؤ و الشمول و التكامل يف دروس الرتبية البدنية و الرياضية املدرسية واالهتمام         
 (1)مببدأ اإلعداد العام للتالميذ دون الرتكيز على التخصص الرياضي .

 لمحة تاريخية عن تطور التربية البدنية والرياضية :   -7
تبني لنا من خالل دراسة تاريخ الشعوب األوىل أن نشاط الرتبية البدنية األساسي كان منحصرا  على الكفاح      

حبثا عن الطعام ، كما اتضح أن هذه الشعوب أدجمت يف نشاط بدين خدمها يف التعبري عن انفعاهلا ، ويعترب 
قص من ابرز هذه النواحي التعبريية اليت كانت مل تتصل مبظاهر النشاط اليومي فحسب بل باملعتقدات الر 

 والديانات أيضا ، ومن اجلدير بالذكر أن الشعوب البدائية اليت تزال تعيش يف عصرنا هذا متارس ألوان من الرقص 
، كما أن هناك رقصات تؤدى يف االحتفاالت تصور مظاهر قوى الطبيعة اليت حتتاج ملقاومتها على الدوام       

الدينية ورقصات تعدهم للحرب والنصر وأخرى ال غاية هلا سوى املرح والرتويح ومع أن لديها من املصادر ما 
هناك نواحي غري الرقص كاأللعاب واملباريات كانت تعترب من مظاهر حياة الشعوب القدمية ، إال أننا ال  يثبت أن

ن الرقص احتل مكانا خاصا يف نشاط هذه الشعوب وهناك ما يثبت أيضا وجود ألوان من النشاط نغايل إذا قلنا أ
البدين غري الرقص فقد ظهرت مع هذه الشعوب األوىل سباقات اجلري واستخدام األقواس واحلرب واملالكمة وكذا 

ية كبرية نظرا ملا انفرد به شعب هذا التسلق والرماية والسباحة وبعض العاب الكرة ويعترب تاريخ الصني القدمي له أمه
البلد من نظم وديانات وتقاليد خاصة ومع أن هذه املظاهر من حياة الصني القدمية هلا أمهيتها إال أهنا مل ترتك اثر 
يفسر ما كانت تعنيه تلك األبعاد الداخلية واملباريات الكثرية اليت ظهرت عندهم وما امتازت  به العاب اخلالء من 

                  الكرات ومع أن مثل هذا النشاط كان له قيمة إال انه مل يؤثر كثريا على نظم الرتبية الرياضية ومظاهرها ،  استعمال
يف مصر القدمية ظهرت نقوش وصور على مقابر القدماء املصريني متعددة تدل على اهتمامهم بالرياضة و        

ش ما يدل على أهنم برعوا يف املصارعة واملبارزة بالعصي ولعب الكرة وولعهم بالنشاط البدين يف أثرهم على النقو 
وأنواع الصيد واستعملوا القوس والسهام واحلراب وعنيت مصر القدمية باملبارزة واملنافسة ، فنظم املصريون القدماء 

 (اإلقليم مباريات تشمل على مجيع فنون املسابقات كما عنيت أيضا فكانت بعض الوظائف الرئيسية )كإدارة
تتطلب من يشغلها أن يتصف باللياقة البدنية لذا يتحتم إجراء اختبار له كاجلري مسافة طويلة أما عند الفرس فقد 
 اهتموا بالتدريب اخللقي واكتساب املهارات البدنية وكانت هذه تتصل يف كثري من النواحي بالفروسية وفن املقاتلة 

ويدربون على اخلشونة للخدمة يف اجليش وكان الشباب جبانب هذه ولقد كان شبان الفرس يؤهلون        
التدريبات العسكرية يؤدي كثري من األلعاب والعاب القوى واملنافسات الفردية والرقص قدميا وحديثا عند حد 

ة للتمرينات ومل تكن الرتبية الرياضية تعترب وسيلة نظامية وطريق املظهر فقط وإمنا يف الفلسفة اليت بنيت عليها أيضا،
الصناعية سوى أداة لتقوية العضالت وبناءها ،أو وبرناجمها أليا للذراعني والرجلني وراء اجلمال والفن واللياقة 

                              
  .881حممد احلماص ، مرجع سابق، ص  -1 
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والواقع أن الرتبية الرياضية كانت جزءا حيويا من نظام الرتبية اإلغريقية اليت هتدف إىل تنمية قوى الفرد من كل 
فإهنم مل ينسوا اعتبارا هاما هو وحدة اإلنسان الذي شبهوه باملثلث املتساوي  النواحي الروحية والعقلية والبدنية

األضالع قاعدته اجلسم وضلعاه ميثالن العقل والروح ،وبعد ذلك تطورت الرتبية الرياضة اإلغريقية واشتملت على 
واخلامس قبل امليالد كان  أنواع األنشطة اليت يسودها العنف كاملالكمة واملصارعة ورفع األثقال ويف القرن الرابع

العصر الذهيب ملمارسة أنشطة الرياضة كالرقص واجلمباز ورمي الرمح والقرص ومسابقات اجلري واملصارعة 
واالهتمام باملوسيقى يف ممارسة ألوان من التمرينات الرياضية اإليقاعية ويف عصر النهضة وبالضبط يف أوروبا بدأت 

ناءها بالرتبية الرياضية وتعتمد يف خمتلف مظاهرها على ما كانت عليه حاالت املعهد واملدارس تعتين برتبية أب
التدريب اإلغريقية القدمية كألوان املهارات احلركية واأللعاب الرتوحيية والتدريبات العسكرية على صور منافسات 

 (1)رياضية هتدف إىل تنمية قوة البدن وزيادة احتماله واإلعداد للمهارات احلركية .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
 (89، 81، ص )9001حنو مفهوم جديد لتدريس املواد و األنشطة الرتبية الرياضية ، العلم و اإلميان للنشر و التوزيع،  حممد الشحات ، -1 
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 الخالصة:
ومن خالل ما سبق من دراستنا يف هذا الفصل يتضح لنا أن مادة الرتبية البدنية والرياضية من بني املواد      

األساسية اليت على املسريين املسؤولني االهتمام هبا ملا هلا من أمهية يف التقليص من حدة الضغطات اليت يعيشها 
املواد اليت جتعلهم حيسون بامللل والضجر، والشيء املهم يف هذه املادة ليس ما تقدمه التالميذ والطلبة يف باقي 

للتلميذ من مهارات وتقنيات رياضية بل هو ما تقدمه على شكل عالج نفسي وخلق إرادات جديدة عند التلميذ 
املمارسة الفعلية للرياضة، لكون هذه املادة تساهم يف عملية الرتبية أوال مث تأيت فيما بعد عملية تنشئة البدن و 

هي إال وسيلة لتحقيق أهداف تربوية تكون مسطرة على حسب  الرياضة يف مادة الرتبية البدنية والرياضية ما
 احتياجات التالميذ .

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
: لثالثالفصل ا  

 المراهقة
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 : دــتمهي
سلوكهم انتباه الكبار الذين يشعرون بعدم القدرة على فهمهم، ولذى  وأمناطاملراهقني  اجتاهات ثريما تكثريا       

من وجهة النظر اخليالية، فاملراهقة  واة سواء من وجهة النظر العلمية احلساسفقد تعدد الكتابات عن هذه املرحلة 
 إىلعليها يف هذا الفصل ،فتطرقنا يف البداية  الضوءات، وقد حاولنا تسليط فرتة حامسة تكتفها العديد من التغري 

،  املتأخرة، املراهقة املتوسطة ، املراهقة األوىلمراحلها، كل مرحلة على حدى )املراهقة  أدرجناتعريف املراهقة، مث 
التغري االنفعايل، واالجتماعي، النفسي والتغري ه الفرتة )التغري اجلنسي، اجلسميمتغريات هذ أهمبعدها عرجنا على 

 وأخريا التغري العقلي واملعريف ( . 
مع اجنازنا لبعض النظريات املفسرة للمراهقة )االجتاه البيولوجي، االجتاه االجتماعي، االجتاه التفاعلي )اجتاه        

ملراهقة ويف األخري  اخلصائص بيولوجي اجتماعي ( والنظرية النفسية اليت ركزنا فيها على فـرويد واهم ما قاله يف ا
    واملشاكل اليت يتعرض هلا املراهق .
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  :المراهقةتعريف  -1
، واليت وتعين التدرج حنو النمو adolescéreمشتقة من الفعل الالتيين  adolescenceكلمة املراهقة    

togrow ،حالة النضج واحلصول  إىلن الوصول النمو للنضج وال يتضمن النضج النمو اجلسمي وحده لك أو
عقليا فيصبح الفرد ناضجا  أمافات اجلسمية متيز الفرد الناضج، ومنو اجلهاز اجلنسي، مما جيعل التناسل ممكنا ،صال

 )1(لك نضجا انفعاليا اجتماعيا ذنتوقع تبعا ل أندرجات النمو، وميكننا  أقصى إىلكاؤه ذ حينما يصل 

 هقة متنوعة منها : وهناك تعار يف أخرى للمرا  
عرف راجح للمراهقة بأهنا املرحلة اليت ميكن حتديدها ببدء نضج الوظائف اجلنسية، وقدرة الفرد على التناسل،  -

  النضج.تنتهي بني لرشد وإشراف القوى العقلية املختلفة على متام 
فيزيولوجي ونفسي واجتماعي،  الرشد، تغري طبيعي إىلاملراهقة هي مرحلة تغري ممن الطفولة  أنويرى مسارت  -

البلوغ، وان بداية  أثناءونتيجة التغري الفيزيولوجي الذي حيدث يف هذه املرحلة فان النضج اجلنسي حيتل مكانة 
 (2)املراهقة ختتلف بني األفراد .مرحلة 

فيها النشء  لناحية االجتماعية إذا تعلم ا أن مرحلة املراهقة مرحلة فاصلة من 2791ويقرر امحد زكي صاحل  -
 (3)حتمل املسؤوليات االجتماعية وواجباهتم كمواطنني يف اجملتمع .

سنة تقريبا، وتنتهي حوايل الثامنة عشر أو العشرين وتصل إليها  21وتبدأ مرحلة املراهقة من سن البلوغ يف  -
 (4)الفتاة قبل الفىت بنحو عامني، وهي تتناول كل جوانب شخصية املراهق.

 :هقةالمرامراحل  -2
 ثالثة مراحل :  إىلحسب تصنيف العديد من العلماء، وقد قسمها سواليقان  اىل مراحل املراهقة تنقسم فرتة 

  :المبكرةفترة المراهقة  2.1
لذلك حياول املراهق  puberte هذه املرحلة بظهور اجتاه لفرد إىل االهتمام اجلنسي نتيجة البلوغ اجلنسي،تتميز 
 (5)والعزلة.روابط والصالت االجتماعية حىت ال يشعر بالوحدة ه الفرتة إقامة الذيف ه

الفرتة اليت يكتمل فيها النضج اجلسدي ويكو مبقدار  إىلعملي البلوغ تشري  tanner 2799وقد عرفها تاير 
 اإلنسان اإلجناب . 

 

                                                 
 .111ص  1001عية االزاريطة ،اإلسكندرية جمدي امحد عبد اهلل : النمو النفسي بني السوء واملريض ، دار املعرفة اجلام - 1
 .211، ص 2777سهري كامل امحد : الصحة النفسية والتوافق ، مركز اإلسكندرية للكتاب  - 2
 .12،ص2،1001ابوبكر مرسي حممد مرسي : أزمة اهلوية يف املراهقة واحلاجة لإلرشاد النفسي : مكتبة النهضة املصرية ،القاهرة، ط - 3
 .9، ص2العيسوي : الرتبية النفسية للمراهق ، دار الراتب اجلامعية بريوت ، ط عبد الرمحان - 4
 .291، ص2771، 2لبنان، طالفكر  ، دارالتحليل النفسي والشخصية عباس:فيصل  - 5
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سنة 21-00 بني اإلناثعند  تبدأالتغريات البلوغ  أن roch et davilaهب كل من روش ودافيال ذو        
سنةوفارق السنني 12 إىلسنوات 2هده الفرتة عندهم من تبدأ كورذ ال أنسنة، يف حني 29ويبلغن هناية البلوغ يف 

 ( 1).قبل الذكور  األخرحنو اجلنس  اإلناثجيعل حتول 
والتوتر،  وهي فرتة تتسم باالضطرابات املتعددة، حيث يشعر املراهق بعدم االستقرار النفسي واالنفعايل، وبالقلق  

مجاعة الرفاق  ز للسلطة يف اجملتمع، وامليل إىلتضارب املشاعر، رفض اجتاهات الوالدين واملدرسني باعتبارهم رم
   .واجتاهاهتم كما حيول حتقيق االستقاللية مبختلف اجملاالت أرائهموتقليدهم يف سلوكهم وتبين 

االضطرابات  األمر ووظائفه، ومما يعقد ر اجلسممظاهبتغريات  عنيفة مصحوبةوتعد هذه املرحلة فرتة تقلبات 
الصفات اجلنسية الثانوية ويالحظ إن املرحلة ترتبط على وجه  ووضوحاملصاحبة هلذه التغريات الفيزيولوجية 
 اخلصوص بثالث مظاهر عامة هي : 

 (2).االهتمام بفحص الذات وحتليلها،ووصف املشاعر الذاتية اجتاه النفس والغري  -أ
 املظاهر الطبيعية  وقضاء اكرب الوقت خارج البيت .امليل إىل  -ب

 التمرد على التقاليد القائمة واملعايري السائدة . –ج     
 المرحلة الوسطى:  -1.1

سنة وهي الفرتة املمتدة ملدة سنتني تقريبا وهي اقرب للمراهقة  املبكرة منها إىل املرحلة املستقلة أو 29-21من  
ذه املرحلة بان املراهق يشعر فيها باهلدوء والسكينة ويتقبل وبزيادة القدرة على التوافق، القائمة بذلتها، وتتميز ه

وبالرغم من بقاء اجلماعة الرفاق مهمة يف حياة املراهق، إىل انه يعطينا نفس القدرة من االهتمام الذي كانت 
 (3)حتظى به سابقا . 

 أماخاصة من الوالدين على النفس بشكل اكرب و  واالعتمادعن االستقاللية  يبحثمع العلم انه         
االعتماد على ذاته وتطوير هذه  يفالتحديات اليت تواجه املراهق يف هذه الفرتة فهي حماولة املراهق ان ينمي قدرته 

ه املرحلة علينا أن نقلل إصدار عرب هذبروح املسؤولية، وكلما تقدمت به السن  األصدقاءالذات والتعامل مع 
 (4)ل من التدخل يف إقامة عالقة ودية مع غريه .لالنواهي، والتوجيه واإلرشاد بشكل مباشر، وان نق و األوامر

 المراهقة المتأخرة:  -2.3.
اخلاصة  أساليبه سنة، تتميز هذه املرحلة باستقرار الذات، واجتاهات للفرد وقيمته كما يتخذ الفرد 12 -29من  

واألفكار غري الواقعية اليت تعلمها يف املراحل  األوهاممن  رق والصراع، ويتحر يف احليل اليت يواجه هبا نواحي القل
 (5)السابقة.

                                                 
 . 279، ص2779، 2عربية طدار القلم للنشر والتوزيع، اإلمارات ال األول،اجلزء  االجتماعية:التلوث اإلنساين والبيئة  الصايف:حممد البدوي  - 1
 . 119، ص2779رمضان حممد القذايف: علم النفس الطفولة واملراهقة، املكتب اجلامعي اإلسكندرية،  - 2
 .291، ص2771فيصل عباس: التحليل النفسي للشخصية، دار الفكر اللبناين، لبنان،  - 3
 .17،ص1000لنشر، لبنان ،تربية املراهقني، دار الفكر للطباعة وا عيس:حممد عبد الرحيم  - 4
 .291، صفيصل عباس: مرجع سابق - 5
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 أكثريكون  أن إىلدرجة النمو العقلي واالجتماعي واالنفعايل تدفعه  إىلويف هذا السن يكون املراهق قد وصل 
 (1)جمتمعه. وعاداتتوافق مع قيم  أكثرتكيفا اجتماعيا ونفسيا، وبالتايل يكون 

تعترب مرحلة التفاعل  املتأخرة املراهقة إىلكما يشعر باالستقالل وبوضوح اهلوية وبالتزام، ويشري العلماء       
واضحة والقرارات مستقلة، ويكون  األهداف أصبحت أنفيما بينها، بعد  والتنسيقالشخصية  أجزاءوتوحيد 

 ؟ (2)يــ؟ وما هو هدف أكونومن  أنا" من عن كل التساؤالت اليت كانت تشغله : مثل  أجاباملراهق قد 
 تغيرات فترة المراهقة :  -3.

مما يسبب له كثريا  الرشد، فيها يكافح املراهق وسط جمموعة من التغريات إىلمرحلة املراهقة فرتة انتقال من الطفولة 
 . هاقد تكون جسمية، انفعالية نفسية، اجتماعية وغري  من اإلحباط والصراع والقلق,

 : phsycalet sescual devlopementالنمو الجسمي والجنسي  - .2.1
وتكوين  واألطرافويف هذه الفرتة حتدث تغريات فيزيولوجية واضحة من النمو والعضالت والعظام واجلدع          

تدرجيية وقد حتدث مبكرة آو آخر، وعملية النمو قد تكون فجائية  ألسبوع أسبوعالوجه، ونالحظ التغريات من 
 كنه سرعان ماغري مسرتيح نتيجة هذه التغريات، ول املراهق كوني خالل سنوات املراهقة، وغالبا ما متأخرة آو

 يستعيد االنسجام والتوافق يف اجملتمع . أنيستطيع 
ومير كل من اإلناث والذكور مبجموعة من املراحل املتتابعة واملتدرجة، وذلك بسبب زيادة النشاط الغدة         

مية املوجودة باملخ واليت تنظم عملية إنتاج اهلرمونات وتبد هذه املراحل عند اإلناث بظهور الثديني، وظهور النخا
شعر العانة، وتليها فرتة منو بدين سريع يف البداية، مث تأخذ يف البطء ويتلوه بدء احليض وحتدث معظم التغريات 

ما يف احلالة الذكور فتبدأ هذه العمليات بزيادة حجم بفعل اهلرمون " االس تروجني " الذي يفرزه املبيضان، أ
اخلصيتني وظهور شعر العانة وخشونة الصوت، وقذف املين، كما مير الذكر بفرتة منو جسدي سريع يعقبه بطء يف 

زه اخلصيتان، الذي تفر  ذلك مث ظهور الشعر مبنطقة الصدر، وحتدث هذه التغريات بفعل هرمون " توستوستريون "
 .حوايل عامني على التقريب  هذه العملياتوتستغرق 

سنة مما يدفعهم اىل الزيادة يف النشاط والثقة يف 29و21ويالحظ إن عضالت الذكور تزيد مبقدار الضعف، بني 
 (3)النفس والقدرة على منافسة الكبار.

  ثالث:وعموما مير النمو اجلنسي يف فرتة املراهقة مبراحل 
 : مرحلة ما قبل البلوغ -

ر فيها اخلصائص اجلنسية االولية املرتابطة جبنس املراهق، يف هذه املرحلة تبدأ امليوالت اجلنسية يف الظهور وتظه
 لكل من اجلنسني .

                                                 
 .112، 111جمدي امحد عبد اهلل: مرجع سابق، ص - 1
 .112مرجع سابق ،ص  : رمضان حممد القدايف -  2
 .112قدايف : مرجع سابق، صرمضان حممد ال - 3
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 : مرحلة البلوغ -
 . اإلناثالبويضة لدى  أو  وان املنوي لدى الذكورــاحلي بإفـرازتكتمل القدرة اجلنسية من حيث الوظيفة، وذلك 

 :بلوغمرحلة ما بعد ال -
 (1)واإلجناب.التناسلية مما يسمح بالقدرة على الزواج  األعضاءتكتمل الوظائف العضوية لدى اجلنسني، وتتضح 

 : النمو النفسي و االجتماعي - .1.1
هناك تغريات نفسية واضحة املعامل تصاحب سن البلوغ عند املراهقني لكال اجلنسني، ومن ابرز علماء        

النفسية املصاحبة ملرحلة  االضطرابات أنفرويد فانا فرويد ترى  انأبالتغريات النفسية العاملة  النفس الذين اهتموا
اريكسون يرى   أماوغياهبا يعترب ظاهرة  غري طبيعية نفسح هلا اجملال للحدوث  أناملراهقة هي ظواهر طبيعية، جيب 

ام وتظهر التغريات على شكل أعراض مرضية من االضطرابات النفسية بالتوجيه واالهتمانه ميكن محاية املراهق 
 تكون نتيجة سببني اثنني : 

  حالة الشد اليت تصيب املراهقني حيث يالحظ التغريات اليت حتدث يف اجلسم عموما    -أ
اليوم مراهق بالغ، ولكن مل تكتمل رجولته بعد  أصبححالة الضياع اليت يشعر هبا املراهق، فعندما كان طفال  -ب

على والديه، ويف نفس الوقت يكون غري قادر على االستقاللية التامة واالعتماد على نفسه ويرفض االعتماد 
كارثة البحث عن أو  والكيان واهلوية، وهذا ما يعرف بدوامة املراهقة  وهنا يدخل صراع البحث عن الذات

  (2)اهلوية كما امساها اريكسون.
وتعرتيه الكوابيس، مما ثارة، ويفقد الشهية للطعام ويقل نومه املراهق بالقلق ويصبح سريع االست وقد يصاب         

 (3)ب حبالة اكتئاب .ايؤدي إىل قلة الرتكيز الذي سيؤثر على التحصيل الدراسي، وقد يص
من الناحية  املقربني األصدقاءالرفاق يف هذه املرحلة واضحا، وخاصة  تأثريمن الناحية االجتماعية يبدو  أما

 األصدقاءعل املراهق يقلدهم يف احلديث وامللبس ويف الكثري من جوانب سلوكهم، كما قد يؤثر لدرجة جت العمرية،
 إىلزاولته وغالبا ما يكون اللجوء ممثل التعليم ونوع العمل الذي يود  أخرىعلى مسات واجتاهات  أحيانا

طرة عليهم وتوجيههم واحلد من الذين حياولون السي اآلباءغبة املراهق يف االستقاللية وخاصة على األصدقاء هو ر 
الضغوط اليت يواجهوها املراهق يف عمليات التوافق املستمرة اليت يقوم هبا واملشاكل اليت  إىل باإلضافةنشاطهم 
 ال يستطيع التعامل معا مبفرده . يصادفها و 
ض النزاعات تكون فرتة املراهقة حماطة بصراعات شديدة، ذات قوى متعارضة حيث تتعار  وعادة ما         

الفطرية ضد عوامل الكبت بسبب الرغبة يف حتقيق املتعة من جهة كما تتعارض اجتاهات الفرد االجتماعية مع 
 زيادة اضطرابات املراهق وحريته .  إىلمما يؤدي  أخرىمن جهة  االجتماعيضرورة مراعاة الواقع 

                                                 
 .111جمدي امحد عبد اهلل: مرجع سابق، ص - 1
 21، 21اهقة والبلوغ، بريوت، ،ص صملر وليام ماست رزالف رز : ا -  2
 نفس املرجع السابقوليام ماست رزالف رز :  - 3
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لنظم االجتماعية السائدة يعترب شئ ضروريا، الن ا اجتاه املراهقني حنو الثورة ضد أنويرى علماء التحليل النفسي 
تغيري تلك النظم واستبدال القدمي  جتاوز مرحلة املراهقة، على حماوالتعلى  يكربهذا يساعد املراهق بعدما 

 .األحداثخطرية عندما تقود املراهق اىل ظاهرة احنراف  أثار إىل أحيانباحلديث، وقد تؤدي الثورة على التقاليد 
 :مو االنفعاليلنا - .1.1

للبيئة احمليطة به، والتغريات  اإلدراكيةميثل النمو االنفعايل  جانبا رئيسيا يف بناء الشخصية املراهق، فاملعامل         
والرغبات  امليوالتتثارة للدوافع  الشد والعمق وما يصاحبها من اسانفعالية كبرية يف أثارالنمائية واجلسمية ترتك 

 (1).ته وسلوكهاليت تؤثر يف شخصي
وتتميز الطاقة االنفعالية بنوع من التناقض والصراع، فاملراهق يعيش حالة من التناقض الوجداين )احلب، الكراهية، 

 إقدام، إحجام (، كما يالحظ عدم الثبات االنفعايل ) تقلب سلوك املراهق بني سلوك الطفل وتصرفات
 ( 2)(.الكبار  

لدى املراهق االجتاهات الوجدانية ومظاهر القدرة اخلارجية ويتعلم كيـف يتنازل  فباإلضافة إىل ذلك تنمو         
  .عن حاجته العاجلـة اليت تغضب والديه، وينمو األنـا األعـلى  آو الضمري، ونقل خماوفه وتبدو لديه امليوالت املهنية

يف  مالحمهاوالقلق واالضطرابات تتحدد املراهقة تتسم بالتوتر االنفعايل  أنعلماء النفس  وقد قرر كثري من       
الثورة والتمرد على الوالدين واحمليطني به والتناقض الواضح يف انفعاالته وبني الفرح واحلزن واالنقباض والتهيج، 

حياة الراشدين، فاملراهق الزال يرغب يف بعض السلوكات  الطفولية،  إىلاملراهق انتقل  أنويفسر هذا على أساس 
انه جيد نفسه حمل نقد لسلوكه مما يولد لديه  إذمل يعد سلوكه مقبوال من الكبار من حوله،  أخرىحية ولكنه من نا

 قوياالضطراب االنفعايل هبذا الشكل، والتعبري االنفعايل عند املراهق، دائما يكون غري مالئم، فقد يكون شديد 
الثورة صاخبة ن الغضب ولقد  أودوية من الضحك بنسبة تفوق الواقع واملقبول، فاملثري البسيط يثري فيهم عاطفة م

 : كاأليتانفعاالت املراهقني   Hurlokوصف 
 عدم الثبات االنفعايل وقلة دوامها . -أ

 عدم الضبط أو نقص القدرة على التحكم يف االنفعاالت . -ب
 منو عواطف نبيلة مثل الوطين الوفاء والوالء وكذلك منو النزعات دينية وصوفية. -ج

 أن انفعالية املراهقني سببها املدرسة ومشاكلها ومبا 
نوعية احلياة العامة اليت تعيق سري النمو عامة، أو الباعث  أوالعمل واختيار املهنة أو احلرفة، أو عدم اإلعداد له،   

 (3) واالجتماعية.االنفعالية  املشاكلاجلنسي الذي يسبب 

 

                                                 
 .  191، 192، 190: مرجع سابق، صرمضان حممد اتقدايف - 1
 . 11،110ابوبكر مرسي حممد مرسي: مرجع سابق،ص - 2
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 : النمو العقلي والمعرفي - .3.1
وتربز  سنة 20و العقلي يف بداية املراهقة مث يسرع بعد ذلك، فالذكاء يرتفع يف الثامنة عشريقل معدل النم

  (1)هوايات.القدرات اخلاصة يف صورة 
التطور يف النمو اجلسمي عند املراهقني يصاحبه منو هائل نوعي بنفس  أنويرى الكثري من علماء النفس        

بدوين كيتس   دراسة وقد أكدت معريف.ولذلك يعتربون املراهقة فرتة منو عقلي القدر يف القدرات العقلية واملعرفية، 
خصائص النمو  إىلسنة، كما تشري الدراسات  21-21على تزايد املرونة والضغط يف العمليات العقلية يف سن 

الرموز اجملردة، اخلربات احملسوسة، حيث يزداد التفكري لتجريب واستخدام  أسرار تتحرر منالعقلي يف هذه املرحلة 
، وتؤكد دراسة "نادلسون" ذلك اآلخرينالنمو والتطور يكون نتيجة التصال املراهق وتفاعله مع  أنيرى بياجيه و 

سنة فرتة تتزايد فيها بشكل ملحوظ القدرات العقلية املعرفية لدى املراهقني  21-21الفرتة من  أنحيث يشري 
 الشروط املعطاة هلم .  إطارعمل ضمن على استعداد وهتيأ ذهين للتفكري وال وأهنم
 21-21سن يف  إىل منطلق املراهق " أن املراهقلدر يف كتاهبما "من منطلق الطفل هنيإ اجيه ويكل من ب  أورد

ما حيتمل وجوده، عكس الطفل الذي  إىل باإلضافةسنة، أن يستخدمها نظاما مركبا. أي انه يفكر فيما موجود 
نتائج. ويف  إىلاستطاعة املراهق ا ينظم ويكشف كل العالقات احملتملة، ويصل موجود فقط، وب يفكر فيما هو

 منطقي .  وإدراكهفيصبح تفكريه موضوعي  إدراكهمن التمركز حول الذات يف  املراهقهذه املرحلة يتخلص 
 إىلالفكر احملسوس احلياة العقلية املتعمدة ومن  إىلشخصية املراهق تسري من احلياة العقلية البسيطة  أنميللر  ويرى

العلمي  اإلخبار إمكانية إىلالقدرة على التعميم وفهم التعميمات ويتواصل املراهق  املراهقاجملرد. وتنمو لدى 
الصحيح، والنظر يف املشكالت والعوائق اليت يصادفها يف حياته حيث حيقق فيها وخيرتع احللول. واستنتج بياجيه 

 لتفكري لدى املراهق منم أبرزها:ومعاونيه بعض النتائج حول  خصائص ا
   إن املراهق يستطيع أن يفكر انطالقا من فرضيات جمردة  -2
أي القدرة على مزج قيم  -االستداليل– نطق القضايا اليت تسمح بالتفكري ألغرضييتوصل املراهق إىل م -1

 حقيقية، آو خطا القضايا املتخذة كفرضيات واستخالص نتائجها املمكنة. 
 (2)يز بني الشكل واحملتوى يف العمليات العقلية.التمي -1
القدرة على استعمال عمليات من الدرجة الثانية، أي التوصل إىل عمليات عقلية باالعتماد على عمليات  -1

 عقلية أخرى.
ويرى من جهة أخرى أن التفكري املنطقي عند املراهق يعتمد على منو اجلهاز العصيب وكذا توفر الظروف البيئية 

 (3)لسليمة واملالئمة .ا
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يفهم نفسه ويتبصر مبا ينظم  أنعلى  ويساعدهلنمو العقلي للمراهق عامال حمددا يف تقدير قدراته العقلية اويعترب 
 (1)السليم.هذا النمو يساعد من يقوم على تنشئة املراهق بالشكل  أنشخصيته، كما 

 :النظريات المفسرة للمراهقة -3
هذه الدراسات، واليت  بأهم اإلملاموالدراسات ولقد حاولنا  األحباثالعديد من  إىلاهقة فرتة املر إىل  خضعت      

 مها:  أساسيتنينوجزها يف فئتني  أنميكن لنا 
جمموعة تقول أن املراهقة أزمة حتمية، يعاين خالهلا املراهق قلقا واضطرابا )من أمثال: هول و فـرويد (، تتعدد  -أ

 عنها.  انفردت حيدد هويته، لتتواصل مع غريها من اهلويات، حىت وانمسالكه، كي يتخطى أزمته و 
أما اجملموعة الثانية فرتى بان القول بارمة املراهقة ليس أمرا قطعيا، وال يعترب سلوك املراهقني يف كل اجملتمعات  -ب

 )مرغريت ميد، ليفني (، وإذا أردنا معرفة السبب البد من الرجوع للثقافة .
 البيولوجي:  االتجاه -2.3

تعترب نظرية ستانلي هول من أول النظريات اليت تناولت تفسري أزمة املراهقة حيث برز االهتمام باخلصائص        
النفسية املتصلة بنمو املراهق يف كتابات هول ملا قام من استنتاجات وكثرة املعطيات واملعلومات اليت حصل عليها 

 ة الكثري من اإلفراد .عند اطالعه على عدد من السري الشخصي
و الضغوط وميكننا تلخيصه فيما  وكثرة العواصفوقد صور هول حياة الفرد تصويرا يتصف بالشدة والتوتر        
 يلي: 

 املراهقة ميالد جديد خيتلف عما سبق وعما هو الحق، بفعل التغريات السريعة امللحوظة على شخصية الفرد. -أ
التغريات الفيزيولوجية اليت تطرأ على الغدد، وتبعا لذلك تكون النتائج متشاهبة حتدث التغريات بفعل النضج و  -ب

 عند مجيع املراهقني .
 (2)التغريات غري املستقرة والسريعة يف الفرتة دون التنبؤ بسلوك املراهقني كما تؤدي إىل صعوبة توافقه. لحتو  -ج
البيولوجي يف النمو، النضج  أمهيةعلى  أكد الذي جزيل األمريكينظرية هول عامل النفس  أتباعكان من   -

والتكلم عن صفات النضج، هذه السمكات اليت تزداد مع كل مرحلة من مراحل النمو، فاملراهقة املمتدة من 
 سنة تتميز حسبه بسمات تتمحور حول:20-29

أوضاع رئيسية:  فباإلضافة إىل هذه الدراسات السابقة فان االجتاهات االجتماعية ركزت اهتمامها على ثالث
                       .األسرة، املدرسة، الطبقة االقتصادية

عالقته مع  إىل باإلضافةكبري على تكيفه،   تأثريهلا  أسرته، فمكانة املراهقة يف األسريالوضع  إىلفبالنسبة  -
التمادي يف العاطفة  أن إال مثال يتداول دوره بني السلطة واستخدام العاطفة لألب، ونظام عالقتها. فبالنسبة أسرته

بالنسبة  أما، ختتل العالقة بينه وبني املراهق، جديد عند حماولة الوالد فرض السلطة منهذه يعيق عمله التماهي، و 
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تقوم بالدور املناط هلا مما يساعد املراهق على اكتساب استقاللية مبكرة،  ال أصبحتلوقت احلايل ايف  فهيلالم، 
، فان التدخل يف شؤون واألم األبدور إىل  فباإلضافةالعاطفي،  اإلشباعبسبب  كبرياوهذا يسب له جرحا  

 رةاملراهقني يشعرهم بعدم القد
 اآلهل. بسبب عدم ثقة دواهتمعلى حتقيق 

 إضافة إىل موقع املراهق وسط إخوته، فاالمتيازات اليت تعطى لواحد دون األخر
ه اإلمكانيات والوسائل بتوجيه الفرد)أندية، نشاطات خمتلفة( سامهت توفرت في فإذاأما بالنسبة للوضع املدرسي  -

ور فتها وتقوم بالدور العكسي، كذلك ديف تلقني الفرد االعتماد على نفسه، وحتمل املسؤولية وقد تظل أحيانا وظي
 املعلم بديل اجيابيا، وما ميارس عليه من إسقاطات، إذ يعترب هذا األخري أواملعلم وتقمص املراهق لشخصية سلبا 

 (1) .السلطةيف األب واألم 
) خاصة الربامج اليت ال تأهلهم أهم ما يثري قلق املراهقني حالياوالربامج  ميوأخريا تعترب مشكلة النظام التعلي -

 للحياة املنتجة ( .
 وأخريا الوضع الطبقي 

قة الغنية، فتتميز املراهق بالقدرة على االقتصادي:إذ تنتشر االضطرابات املراهقة يف الطبقة املتوسطة، أما الطب –
التكيف االجتماعي والوصول إىل النضج املبكر، أما يف الطبقات الفقرية، فتتضاعف مسؤوليات أفرادها، 
فباإلضافة إىل الرتبية القائمة على القسر والطاعة والعقاب مما يعيق النمو السريع للمراهق، واهم ما يثري هذه 

   ق من مكانة آبيه مما يؤخر ويعيق عملية التماهي.  املرحلة هو خجل املراه
النامي) تقدير الذات (، العالقات األنا ، االهتمامات اجلنسية، االنفعاالت األعضاءالنظام احلركي، منو  -

 (2) اخل ينتج عن ذلك احلس األخالقي وأخريا احلس الفلسفي....األنشطةاالجتماعية، االهتمامات 
 :اعي في دراسة المراهقةاالتجاه االجتم -1.3
رغم ما ذهب إليه هول إىل أن بعض احملللني النفسانيني، يعتقدون انه قد بالغ يف حتمية االضطرابات يف       

يف شخصية املراهق  للثقافة هذه املرحلة من احلياة، ومن بني رواد هذا االجتاه اجلديد مارغريت ميد اليت تويل أمهية
واليت توضح  2711حلة، وتؤيد فكرته بالدراسات اليت أجرهتا على قبائل السامو يف وسلوكه مدى تأزم هذه املر 

 اثر الثقافات يف اختالف أمناط املراهقة. 
ملراهقني ا قلق قدر ما تتسم باهلدوء النسيب، ومن مثب حسبهما أزمة متثل ال ففرتة املراهقة يف املنطقة        

ميد  أرجعتتفسر سلوك املراهقني يف كل اجملتمعات. وبالتايل فقد  ئية والهنا أوواضطراباهتم الفكرية ليست قطعية 
وفيم ثقافية متعارضة يف اختيارات الفرد، ومن مث فخربة املراهنة تتغري  عةوجود معايري متصار  إىلسلوك ملراهقني 

 لى جمال طول حياته علىرد يعتمد عليفني فان سلوك الف رأسهمسب ما يراه احملاليون على وحبتغري املناخ الثقايف. 
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يه، والتغريات اليت يعترب كائن جديد بالنسبة للكون الذي هو ف إذ،وتكمن مشكاته يف سوء توجيهه، األرض
حتسني االتصال باملراهقني، وتوفري فرص  إىلاملفهوم يدعو  وضع ال يسمح له مبعرفة ذاته. وهذا يتعرض هلا يف

 االستقالل وتنمية روح املسؤولية.
 هذه اجلماعات البدائية ال أنوهذا قد الحظ الدكتور مصطفى فهمي يف دراسة قبائل الشلوك والدبكة.        

يزيد على فرتة بلوغ قصرية، يكتمل فيها النضج اجلنسي  املراهقة وان كل ما جتده عندها ال بأزمةتعرف ما يسمى 
 به بإثقال كاهله باملسؤوليات مما يبعده مسؤولياته من جمتمع كما يتجنب احمليطنيللفرد، بدرجة تسمح له بتحمل 

 عن األزمات النفسية املالحظة يف جمتمعنا احلديث .
  :االتجاه التفاعلي ) البيولوجي، االجتماعي ( -1.3

كان رائد هذا االجتاه العامل سولنربج، الذي مشلت نظريته كل من االجتاه البيولوجي )هول( واالجتماعي)ميد 
وذلك يف مقال نشره سنة   1ملراهقة: " املراهقة مرحلة بيولوجية اجتماعية على السواء"ا أنولفني(، حيث يرى 

لدور االجتماعي املراهقة" إذ يقول " أما هؤالء الذين يهتمون بتوافق املراهقة مع ابعنوان " مفاهيم عن  2717
قرتح هلم تسمية جديدة ملوضوع لوجية فإننا نسيو الفرد الف حباجة الذي يقرصه عليه اجملتمع مع إغفال عالقة ذلك

حبثهم هي علم النفس االجتماعي للمراهقة. ويؤكد أن اجملتمع ال يتيح فرصة للمراهق للقيام بالدور الذي يتماش 
  .ومستويات نضجه اجلسمي، والعقلي، ونزعته للتحرر واالستقاللية، ومن هنا ينشا اإلحباط الذي تتسم به املراهقة

مبا هو الحق)الرشد( باعتبارها مرحلة  وتتأثرهو سابق عليها)الطفولة(  ما تتأثراملراهقة  نأو يذكر سولنربج       
 الرجولة. إىلانتقالية مستمرة من الطفولة 

 : االتجاهات النفسية - .3.3
 قبل الشعور، املوقعية الثانية" "الشعور، الالشعور، مااألوىلني تفرويد قوله باملوقع إسهامات أوضحفرويد هو من 

احلياة النفسية للفرد وحدة للقوى  أنويؤكد فرويد قي هذا الصدد  للجهاز النفسيعلى "املكونة  األنااهلو، 
يقدم صورة لتطور كمي، حيث تصبح مكونات اهلو  فأالناالشعورية،  وأخرىاملتناقضة، مكونة من عناصر شعورية 

 إىلالذات، وتستمر هذه النظرة  مبدأ الواقع ال أمبدلتحقيقه بصبغة اجتماعية تعمل وفق  األعلى األناالذي يسعى 
نتيجة الخنراط الفرد يف  األناعلى وظيفة  واإلضرابفيها نوع من التشويش  يطرأغاية حلول فرتة املراهقة، حيث 

العوامل اجلنسية، ليس جملرد حصول اللذة فقط،بل حىت الرغبة بتأثري طور البلوغ، ويبدو اهلو يف هذا الوقت موجها 
 . (2)ملة يف التناسل والتكاثرالشا
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راهق بوالديه ملعلى عالقة ا طرأت، فمع حلول فرتة املراهقة هتتز دعائمه، نتيجة التغريات اليت األعلى األنا أما -
مراحل النمو، متيزها مالحما ارتقائية،   أخرخاصة الوالد من نفس اجلنس. هذا وتعترب املراهقة حسب فرويد 

  )1(ال مسؤولية  أعمالجسية( احرتام الواقع منو امليول اجلنسي، واالنزالق قي كالتحول لعشق الذات)النر 
اعات التوازن النفسي واخلفض من حدة النز الدفاعية الستعادة  باآللياتملرحلة ايف هذه  األعلى األناويستعني  -

للتباهي، ويتعذر اإلشباع  املستفيقة من جديد، ويظهر عندئذ تعلق باألم وتعلق باألب ينظر إليه كنموذجاالدوبية 
 زاجة(.ستخدام أولياته : مثل التسامي)اإلبفعل احملظورات االجتماعية لذلك يعمل األنا على ا

، واألمانيف السياق مصدرا للحب  األهلكان إذا  فقدان الصورة لوالديه يؤثر على شخصية املراهق،  إن -
عدوانيته موجهة ضده،  أنيشعر و دوافع املراهق اجتاه ذاته.  تتغريالعالقة هبم  تنقطعويشكلون مثاال لذاته، فعندما 

 جديدة لتقدير ذاته، ولرد االعتبار واليت من بينها:  أسسللبحث عن  األنالذلك تندفع 
 االقالب العاطفي:  -

 التعلق أسريمستقال عنهم، يف حني يبقى  أصبحنقيضها، ويف اعتقاد املراهق انه  إىل األهلتتحول العواطف حنو 
من طرفهم، فيجد نفسه سجني  بعدوانيةتقابل  أهلهمتطلبات املراهق الن العدوانية اجتاه  ال ترضي هبم، هذه اآللية

 فال انقالب العاطفي يزيد من قلقه بدال من حتريره. –شية مازو  -عالقة سادو
 الدفاع عن الذات: -

الدين ...( باعتبارها موضوعات جديدة،  ، رجالأساتذةباعتباره )  األهلعن  ببدائلاليبيدو  إزاحةعن طريق 
، تعلق شديد باألهل، تعلق شديد األعلى األناتربط معها عالقات عاطفية رمزية، قد يتعلق اليبيدو باملثل: مثال 

 (2)تعين الكائن احلي وشخصيته على الصعيدين العقلي والعاطفي  أناليبيدو هذه  توجيهات بإمكانبالقائد ... 
موضوع خارجي : فيصبح األنا هو موضوع احلب، مما يؤدي إىل جيد اليبيدو  ت عندما الفاع عن الذادال -

 تضخيم أمهية األنا، ونشاطه العقلي، فيميل املراهق لالستعراض الذايت وامليل لالنطواء والعزلة. 
كنها ال تدوم، قلق جيد املراهق راحة وسعادة يف الرجوع إىل السلوكيات الطفولية، ل إذالدفاع عن طريقا النكوصية: 

 (3).االهنزام االنفعايل والشعور بفقدان اهلوية الذاتية
 :خصائص المراهقة -5 

 : الخصائص الجسمية -2.5
تظهر عند املراهق خصائص عضوية وجسمية دليل على نضج اجلسم الذي يعترب خطوة حنو اكتمال        

و املراهق من حيث الطول والوزن يف السنة قد هذه اخلصائص هي السرعة يف النمو، فمتوسط من أولالشخصية، 
منو العظام يفوق منو  إىلالضعف متوسط منوه يف أواخر مرحلة الطفولة، كما يزداد حجم منو قلبه، ونشري  إىليصل 

 التعويض بالغذاء والراحة. إىلالعضالت األمر الذي جيعل جسمه وحاجته 
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التناسلية منوا سريعا، ويف هذه املرحلة  األعضاء  الصوت ومنوتغري شكل  حنجرة وتغري أيضاومن مظاهرها        

وحجمها اكرب وكمية النسيج العضلي نوبية  بأشكالوتكون العظام عند الذكور  طوهلن أقصى إىلتصل البنات 
 (1).نشاط بعض الغدد النخامية والتناسلي إىلراجع العندهم ومن كمية الدهون وسبب هذا التغري اجلسماين  أكثر
 : الخصائص االجتماعية - .1.5

نفسه يف صراع ومواجهة اجملتمع لذلك جيد  األعرافاحلرية واالعتماد على النفس واىل التمرد على  إىلمييل املراهق 
 واألسرة اليت تفرض عليه قيود معينة وسلطة وقوانني مدرسية أو أسرية. 

يتطلع للتحرر من مجيع القيود والسعي للحصول على كما انه مييل إىل القيام بأعمال تثري انتباه اآلخرين فهو   -
 االعرتاف به كفرد كامل داخل اجملتمع. 

ولقد جاء يف كتاب حمي الدين خمتار انه من املظاهر األساسية للمراهق يف اجملتمع هي حماولته للتحرر من سلطة  -
حظ اتساع العالقات االجتماعية وتكوين كما يال  الجتماعيةااألسرة وتأكيد الذات وحماولة أشعار اآلخرين باملكانة 

 (2) الصداقات كما يبدأ شعور املراهق املسؤولية حنو جمتمعه واالهتمام به ومشاركة أحداثة.
يتناسب مع البطل الذي  سلوكه مبا فهو يكيف األبطال ةمرحل أهنااملراهقة تعرف على  أننذكر  أنتنا يفو لكما 

 اختذه منوذجا لنفسه.
 : العقلية الخصائص - .1.5

كانت الدراسات جد كبرية من طرف علماء النفس حول اخلصائص العقلية يف مرحلة املراهقة، ويظهر        
ذلك من خالل الدراسة اليت قام هبا حول املميزات العقلية يف هذه املرحلة حيث يؤكد انه يف هذه املرحلة تصل 

رتة املرهقني على التعامل مع اجملردات والتحليل املنطقي اجملرد وهي اليت متيز ف آوشكلي ال النمو إىلاملراهقة 
، فتقوى قابلية للتعلم والتعامل مع املتنوعةبعض الدراسات ان املراهق يطور فعالياته العقلية  وأكدتوالرياضي، 

 العالقات وحل املشاكل.  وإدراكاجملردة  األفكار
ما بعد سن السادسة عشرة  إىلاختيارات الذكاء يدوم  هالنمو العقلي كما تظهر  أن إىلقل ويشري فاخر عا        

     (3)العام يستمر خالل العقد لثالث من العهد.أن النمو العقلي شكله تؤكد  أخرىولكن دراسة 
 : الخصائص النفسية - .3.5

فسيا قويا، تعترب هذه املرحلة من أصعب املراحل خصوصا من الناحية النفسية ففيها يواجه املراهق صراعا ن       
ويتأرجح من حالة ألخرى، ومييل إىل التفكري يف املشاكل اليت حتيط به، فهو يرى نفسه بأنه يصعد صغريا، فيجمع 
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األطفال ويشاركهم أحاديثهم وألعاهبم، بل يرى نفسه كبري ويقحم نفسه يف أحاديث الكبار، لكن هؤالء ألهنم 
 (1). ايعتربونه صغري 

 : الخصائص االنفعالية - .5.5
يتأثر اجلانب االنفعايل لدى املراهقني بالبيئة االجتماعية والسرية اليت يعيش فيها، وما حييط به من عادالت        

 وأعراف وتقاليد واجتاهات وميول حيث يواجه سلوكه او يكيفه مع اآلخرين أو مع نفسه. 
 عاالت الطفل وجيمع علماء النفس أن انفعاالت املراهق ختتلف يف نواحي كبرية من انف

 ومتثل هذه االختالفات يف النواحي التالية:
 إىلقصري مثال: من الزهو والكربياء  يف مدى آخر إىلينتقل من انفعال  إذوعدم االستقرار  األسباب ألتفهاالنفعال 
 . واليأسالقنوط 

ويكون  الرأي إبداء يف تكوين بعض العواطف الشخصية لالعتناء بالنفس وبطريقة اجللوس والشعور باحلق يف يبدأ
 (2)اجلميلة. األشياءعاطفي حنو 

 : مشاكل المراهقة - .6
 : المشاكل النفسية - .2.6
عن اخلجل والتسرع يف اختاذ القرارات.  راهقني عن التوتر والكبت، احلاصلتنجم املشاكل النفسية لدى امل     

عن ذلك يف نفسه  ينشأفواملدرسية،  األسريةة احلرية والتملص من الواجبات والسلط إىلواملراهق مييل للتطلع 
، وأضرارهابغض النظر عن صالحها اجملتمع تنقص من قيمته،  والضياع فاملراهق يعترب يف باليأسوالشعور  اإلحباط

جمتمعه، فهو يعيش يف صراعات داخلية مكبوتة قد  أو آلسرتهتاعب الكثري من امل  وقد جيلب املراهق بتصرفاته
و التقاليد، فهو يعتقد انه جيب على اجملتمع االعرتاف بشخصه وقد تؤدي  األعرافبالتمرد على  أحيانايظهرها 

 السلوك العدواين. أوب واالنعزال إىل االكتأبالذات والقهر فيؤدي  اإلحساس إىلهذه الصراعات النفسية 
ضي والكشفي واالجتماعي لكي وميكن التغلب على هذه املشاكل بتوجيه اهتمام املراهق حنو النشاط الريا       

 يتكيف يف حياته ويتعلم االندماج يف احلياة العلمية. 
 : المشاكل االنفعالية - .1.6
تتميز مرحلة املراهقة حبدة االنفعاالت واالندفاع االنفعايل بسبب شعور املراهق بقيمته، وقد يتسرع ويندفع يف      

جملتمع، كما متتاز األفعال بسرعة التغري والتقلب، والواقع أن كل سلوكيات خاطئة تورطه يف للمشاكل مع األسرة وا
 (3)اجيابيا . أوما يستغرق اهتمام املراهق من جوانب احلياة قادرا على إثارة انفعاله سلبيا 
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ذاته  وتأكيداخلاصة  أهدافهانفعال املراهق يتخذ شكال صارما وعنيفا يعجز عن تلبية حاجياته، وحتقيق  أن إال
. ففي حاالت كهذه خيرج املراهق عن طوره ويفقد اتزانه العاطفي وميارس الكثري من اآلخرينلة واملتميزة عن املستق

  ضروب التصرف الشاذ.
 ويرى امحد عزت راجح عن الصراعات اليت يعانيها املراهق على النحو التايل: 

 صراعات بني مغريات الطفولة والرجولة .•  
 اجلماعة.  صراع بني شعوره الشديد ب•  
 بينه وبني ضمريه. أووتقاليد اجملتمع  واملتيقظصراع جنسي بني امليل •  
 صراع ديين بني ما تعلمه من شعائر وبني ما يصدره له تفكريه اجلديد. •  
 صراع عائلي بني ميله حنو التحرر من قيود األسرة وبني سلطة األسرة.•  
 صراع بني مثالية الشباب والواقع.  • 
 ع بني جيله وجيل املاضي.صرا  • 

 : المشاكل االجتماعية - .1.6
ونوعية املكانة اليت حيظى هبا املراهق  واألسرةاالجتماعية باملراهقة من حيث تعامله مع اجملتمع  املشاكلترتبط      

 داخل هذه املؤسسات االجتماعية. 
اجملتمع وبني حاجياته النفسية وهي:  سرةاألفاملراهق جيد نفسه بني سلطات هذه املؤسسات االجتماعية املدرسة 

حيقق التوازن بني  أن إمارين، اخي أمامالذات والرغبة يف االستقالل والتحرر من القيود لذلك جند املراهق  حتقيق
 األسرةان تساحمت معه نفسه منحرفا منبوذا من اجملتمع. و  فيجد دتمر ي  أن وإماحاجياه النفسية وقيود املؤسسات 

 عواقب وخيمة.  إىلد يؤدي به التمرد واملدرسة ق
 :المشاكل الصحية - .3.6
يتطلب النمو اجلسمي والعقلي واجلنسي السريع للمراهق إىل تغذية كاملة صحية حىت تعوض اجلسم ومتده مبا       

لنظر وتشوه القوام وقصر اعض املتاعب الصحية كالسمنة بفيصاب ب يلزمه لنمو كثري من املراهقني من ال جيد ذلك
وظائفها فان املراهق قد ينحرف وقد مييل إىل قراءة الكتب واجملالت اجلنسية  نضج الغدد اجلنسية واكتمالونتيجة ل

  (1)والروايات البوليسية وقصص احلب واجلرمية كما ميتاز املراهق حبب الرحالت واملغامرات.
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 : ةــــالصــخ
وتقود بالتايل إىل حدوث تغريات للها توترات شديدة ومؤثرة يف السلوك نستنتج فرتة املراهقة فرتة عاصفة تتخ       

جسمية غددية وتوترات سلوكية تفرضها الطبيعة وقد اختلف العلماء يف نظرهتم إىل مرحلة املراهقة إذ تشري كثريا 
 .من الدراسات 

عالية وحياول املراهق أن حيقق نفتتميز بالتغريات البيولوجية واالجتماعية واال ات اليتإىل أهنا مرحلة الضغوط
 ستقالليته ويدعم هويته. إ

لذلك علينا أن نراعي هذه لفرتة احلساسة ملا فيها من تغريات وذلك مبعرفة كيفية التعامل مع هذه الفئة بان       
 نفهمها وتفهمنا.
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 د:ـــتمهي
واملصادر املتمثلة يف الكتب، قوانني، جمالت،  باملراجعلك باالستعانة ذالدراسة النظرية لبحثنا، و  إهناءبعد 

 فإننالك مناهج الرتبية البدنية، وذلك قصد تغطية بعض اجلوانب اخلاصة بدراستنا، ذورسائل املاجستري وك
حنيط باملوضوع من هذا اجلانب، وذلك بالقيام بدراسة  نأاجلانب التطبيقي الذي سنحاول فيه  إىل اآلننتطرق 

حول الفرضيات  أساساالرتبية البدنية والرياضية ، الذي يتمحور  أساتذة علىميدانية عن طريق توزيع استبيان 
 بوضعها، مث القيام بتقدمي مناقشة وحتليل النتائج لألسئلة اليت طرحنها يف االستبيان، حبيث نقوم بوضعاليت قمنا 

و كذلك متثيلها يف دوائر نسبية. ويف جداول هلذه األسئلة تتضمن عدد اإلجابات والنسبة املئوية املرافقة هلا،
 بعرض االستنتاج ونوضح فيه مدى صدق الفرضيات اليت يتضمنها البحث. مناقاألخري 
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 الهدف من الدراسة الميدانية: -1
الفرضيات من أفكار، عدم صدق ما ورد يف  الربهنة عن صدق أو إىلانية هندف من خالل الدراسة امليد 

وهناك سلسلة من اإلجراءات واخلطوات اليت نقوم هبا لتحقيق غرض هذا البحث، وذلك جبمع املعلومات 
 املناسبة للظاهرة املدروسة يف واقعنا املعاش.

الرتبية البدنية و  و بالكفاءات قاربةامل لىعويف حبثنا هذا اهلدف من الدراسة امليدانية هو تسليط الضوء  
يف حتقيق األهداف البيداغوجية للرتبية مقاربة التدريس بالكفاءات  سامهةم ىبغرض التعرف عل ،الرياضية 

    .البدنية يف املرحلة املتوسطة
 المنهج العلمي المتبع: -2

لذي يعرف حبثنا امليداين ا إلجراءاملنهج الوصفي  علىدنا املوضوع واستعمالنا لالستبيان اعتم نظرا لطبيعة
 إىلجل الوصول ليل والتفسري بشكل علمي منظم من أنه طريقة من طرق التحعلى أيف الرتبية البدنية والرياضية 

لتحديد الغرض وتعريف املشكلة وحتليلها وحتديد نطاق وجمال مشكلة اجتماعية  وأحمددة لوضعية  أغراض
واستخدامها ألغراض  إىل استنتاجاتلوصول املسح وفحص مجيع الوثائق املستعملة هبا، وتفسري النتائج ل

 معينة.
يتسىن للباحث  حىتدقيقة للظاهرة احلادثة  أوصاف إعطاءنه عبارة عن على أكما يعرف املنهج الوصفي 

 حل املشكل.
 األسئلة على واإلجابةاحلقيقة  واكتشافبعها الباحث يف دراسته للمشكلة الطريقة اليت يت أيضاوهو 

يثريها موضوع البحث، وطبيعة ونوع املشكلة املطروحة للدراسة وهي حتدد نوع املنهج املتبع اليت واالستفسارات 
    من بني املناهج املختلفة. 

 البحث: أدوات -3
اليت قمنا  اإلشكاليةالطرق للتحقق من  وأجنع األمثلقمنا باستخدام طريقة االستبيان باعتباره  يف حبثنا
   املراد احلصول عليها انطالقا من الفرضيات. مجع املعلومات  نه يسهل لنا عمليةا أبطرحها، كم

 تعريف االستبيان: -3-1
حيث يقوم  اجمليب إىلهو قائمة حتتوي على جمموعة أسئلة يستخدمها الباحث لبناء أسئلة وتوجيهها 

يسمح يطبقها الباحث بدال من اجمليب، و  سئلة، واالستبيان ليس إال صحيفة استخباربنفسه بتوجيه األ
 (1)استخدام استمارة االستبيان للمجيب أن يسجل إجابات يف احلال.
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 المغلقة: األسئلة -3-1-1
 علىعتمد ي، وحتديدها لألجوبةوتكمن خاصيتها يف حتديد مسبق  األحيانغلب بسيطة يف أ أسئلةهي 

"تعم" أو "ال"  ـ:ة بإذا يتطلب من املستجوب باإلجابمنه،  الباحث والنتائج املتوخات وأغراضالباحث  أفكار
     أو اختيار اإلجابة الصحيحة. 

 المفتوحة.نصف ال: االختياريةاألسئلة  -3-1-2
جمموعة من االقرتاحات تقدم بعد السؤال ليختار منها اجمليب اقرتاح او  علىحيتوي هذا النوع من األسئلة 

  أكثر يكون جواب للسؤال املطروح. 
 األسئلة المفتوحة: -3-1-3

 املطروحة، من فوائدها أهنا ال  للتعبري عن املشكلة أرائهم إبداءيف  للمجيبنياملة احلرية الك بإعطاءتكون 
تقيد املبحوث حبصر إجابته ضمن إجابات حمددة من طرف الباحث، وكذلك  أيضا حتديد اآلراء السائدة 

   (1).اجملتمع    يف 
 أسلوب توزيع االستبيان: -3-1-4

عليه من طرف رضه علي بعض األساتذة بغرض املعاينة و املوافقة ع بعد صياغة االستبيان بصفة هنائية، و
 الرتبية البدنية أساتذة علىه توزع و اليت بدورها املتوسطاتإدارات جمموعة من  علىتوزيعه ب قمنااملشرف 

 الذين حتت تصرفها ، كما قمنا بتوزيع جزء منها بطريقة مباشرة أي منا إيل األساتذة.والرياضية، 
 رات البحث:متغي -4
هو الذي يؤثر يف العالقة القائمة بني املتغريين وال يتأثر هبا، ويف حبثنا هذا هو  المتغير المستقل: -4-1
 بالكفاءات.التدريس قاربة م
هو الذي يتأثر بالعالقة القائمة بني املتغريين وال يؤثر فيها، ويف حبثنا هذا هو المتغير التابع:  -4-2
 ية و الرياضية.لرتبية البدنلالبيداغوجية هداف ألا

 حديد المجتمع األصلي للبحث.ت -5
بوالية جباية و  ةاملتوسطاجملتمع األصلي هلذه الدراسة من مجيع أساتذة الرتبية البدنية والرياضية يف املرحلة يتكون 

املقدمة من طرف مديرية الرتبية لوالية جباية للسنة الدراسية  اإلحصائياتقد بلغ عدد املتوسطات حسب 
يزالون التدريس يف هذه  ساتذة الذيناأللعدد  اإلمجايلمتوسطة أما العدد  020ب،  0202/0202

 مديرية الرتبية هذا بالنسبة للمجتمع األصلي أما . تإحصائياأستاذ حسب  092املتوسطات فقد بلغ 
لكوهنا حتتوي على عدد كبري من الدراسة فيما وذلك  إلجراءخراطة  دائرةفقد مت اخيار المتاح : المجتمع 

 ة والعمل امليداين .مما يسهل عليه اجراء الدراس رةئالدااملتوسطات وكذلك انتماء الباحث هلذه 
 

                                                 
 . 0222-0222حماضرات األستاذة حيي شريف، منهج البحث، قسم الرتبية البدنية والرياضية، دايل إبراهيم، السنة اجلامعية  -1
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 حديد عينة البحث:ت -6
متوسطات مأخوذة  02رة خراطة بـ أننا اعتمدنا يف هذه الدراسة على اجملتمع فقد عدد متوسطات دااعتبار 

أستاذ مت أخذهم  09متوسطة لوالية جباية وقد بلغ عدد أفراد العينة بـ  020من اجملتمع الكلي الذي يساوي 
 092،وقد مت أخذهم من اجملتمع الكلي الذي يساوي  أستاذ 092من اجملتمع الكلي الذي يساوي 

 . أستاذ ،وقد اختيار عينة البحث بطريقة مقصودة 
 مجاالت البحث: -7
 المجال المكاني:-7-1

 .ستاذاأ 09 علىوقد قمنا بتوزيع االستبيان  ،جبايةوالية خراطة  دائرة متوسطاتأجرينا حبثنا يف 
 :لزمانياالمجال  -7-2

بينما  0202اىل غاية شهر ماي  وفمربناستغرق البحث عدة أشهر حيث انطالقنا من مطلع شهر لقد 
 . 0202 أفريل  امليدانية شهر مارس و الدراسة استغرقت

 لتقنية اإلحصائية )المعالجة اإلحصائية(:ا -8
استخدمنا الطريقة اإلحصائية يف حبثنا لكون اإلحصاء هو األداة بغرض اخلروج بنتائج موثوق هبا علميا، 

)القاعدة  استخراج النسبة املئوية باستخدام الطريقة التالية علىوالوسيلة احلقيقية اليت نعاجل هبا النتائج واعتمدنا 
 الثالثية(: 

 x 022%ت    س           % 022ع                   
 س      ت                 

 x 022%التكرارات                 
   = النسبة املئوية

 عدد األفراد                       
 حيث:

 ع: متثل عدد أفراد العينة.

 ت: ميثل عدد التكرارات.
 س: ميثل النسبة املئوية.

  بات البحث:صعو  -9
 جهناها أثناء إجناز حبثنا نذكر:امن بني الصعوبات اليت و 

 خيص املقاربة بالكفاءات. خاصة فيمانقص املراجع يف املكتبات  -
 أو هلا تشابه بدراستنا. ناإخراج املذكرات اليت تناولت موضوعصعوبة  -
 صعوبة توزيع االستمارات واسرتجاعها. -
 .املتوسطاتبعض  إىلصعوبة التنقل  -

 ع
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 عرض نتائج المحور األول واالجابة على الفرضية األولى
هل ترى أن  :السؤال األول  

باألهداف يف تنمية معارف التالميذ أثناء حصة الرتبية بالكفاءات أفضل من طريقة التدريس مقاربة التدريس 
 البدنية والرياضية ؟

رف التالميذ أثناء حصة الرتبية البدنية معرفة الطريقة املفضلة يف التدريس لتنمية معاالغرض من السؤال : 
 والرياضية .

: ميثل إجابات األساتذة حول الطريقة املفضلة يف التدريس . (10الجدول رقم )  
يةو النسبة المؤ   اإلجابة التكرار 

96.37 %  نعم 41 
13.64 %  ال 50 

455 %  المجموع 47 
:تحليل ومناقشة النتائج  -  

من األساتذة كانت اجاباهتم بنعم ، وهذا راجع  % 96. 37( أن نسبة 4ل رقم )يظهر لنا من خالل اجلدو      
اىل أن مقاربة لتدريس بالكفاءات تساهم بشكل إجيايب يف تنمية معارف لتالميذ خالل حصة الرتبية البدنية 

ة من اإلجابات أقرت عكس ذالك ، وهذا لعدم فهمهم وتطبيقهم ملقارب % 13. 64والرياضية وكانت نسبة 
 التدريس بالكفاءات .

نستنتج أن مقاربة التدريس بالكفاءات هي الطريقة  املفضلة يف تنمية معارف التالميذ أثناء حصة  االستنتاج :
 .الرتبية البدنية والرياضية 

( ميثل الطريقة املفضلة يف التدريس4الشكل رقم : )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26,31%

73,69%

ال نعم
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أو الندوات اليت تقام من طرف مديرية الرتبية تساعدك على لوثائق املرسلة اىل سيادتكم اهل  السؤال الثاني :
 فهم األبعاد ملعرفية هلذا املنهاج اجلديد ؟

 الغرض من السؤال : معرفة ما اذا كانت الوثائق أو الندوات تساعد األستاذ على فهم األبعاد املعرفية هلذا املنهاج .
وثائق والندوات ميثل إجابات األساتذة حول أمهية ال ( :2الجدول رقم )   

 االجابة التكرار النسبة المؤوية
 نعم 43 21.11
 ال 56 40.92

455%  المجموع 47 
 *تحليل ومناقشة النتائج 

( أظهرت أن معظم األساتذة أكدو على أن الوثائق والندوات اليت تقام من 1النتائج املبينة يف اجلدول رقم )    
أستاذ  43ومتثل  21.11عاد املعرفية للمناهج اجلديد وتقدر النسبة بـ طرف مديرية الرتبية تساعد على فهم األب

 56اجاباهتم بـ: ال وهذه األخرية متثل  من اإلجابات كانت % 40.92األكرب لألساتذة ، أما نسبة  وهو العدد
 أساتذة فقط  مما يدل على عدم فهمهم للوثائق وحضورهم للندوات .

رسلة اىل األساتذة والندوات اليت تقام من طرف مدرية الرتبية تساعدهم كثريا على نستنتج أو الوثائق امل االستنتاج :
.فهم األبعاد ملقاربة التدريس بالكفاءات   

( :يوضح أمهية الوثائق والندوات بالنسبة لألساتذة1الشكل رقم )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15,78%

84,22%

ال نعم
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خصص حلصة الرتبية البدنية والرياضية  يف ظل مقاربة التدريس بالكفاءات هل احلجم الساعي امل السؤال الثالث :
 كايف لتنمية البعد املعريف لدى التالميذ ؟ 

حلصة الرتبية البدنية كايف لتنمية البعد املعريف  املخصصمعرفة ما اذا كان احلجم الساعي الغرض من السؤال : 
 للتالميذ .

ة .: يوضح إجابات األساتذة حول احلجم الساعي املخصص للحص (3الجدول رقم )  
 اإلجابة التكرار النسبة المؤوية

13.64 %  نعم 50 
96.37 %  ال 41 

%455  المجموع 47 
 * تحليل ومناقشة لنتائج 

من األساتذة كانت اجاباهتم بـ : ال وهذا يعود اىل   % 96.37( أن نسبة 6أظهرت النتائج يف اجلدول رقم )     
غري كايف لتنمية البعد املعريف لدى التالميذ مما يعيق األساتذة  أن احلجم الساعي حلصة الرتبية البدنية والرياضية

برون أنه كاف لتنمية البعد املعريف للتالميذ . % 13.64على حتقيق اهلدف املطلوب ، بينما نسبة   
.ذنستنتج أن احلجم الساعي املخصص حلصة الرتبية البدنية غري كايف لتنمية البعد املعريف لدى التالمي االستنتاج :  

( : ميثل احلجم السعي املخصص حلصة الرتبية البدنية والرياضية6الشكل رقم )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26,31%

73,69%

نعم ال
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ها بالكفاءات هي نفس التدريسثناء تطبقك ملناهج مقاربة أهل املعلومات اليت تقدمها للتالميذ السؤال الرابع : 
 يف املنهاج القدمي ؟

املقدمة يف املنهاج القدمي واملنهاج اجلديد.معرفة الفرق بني املعلومات الغرض من السؤال :   
يوضح إجابات األساتذة بني حول املعلومات املقدمة يف الطريقة القدمية واحلديثة .: ( 4الجدول رقم )  

 االجابة التكرار النسبة المؤوية
14.50 %  نعم 51 
92.70 %  ال 40 

455 %  المجموع 47 
 * تحليل ومناقشة النتائج 

م أجابوا بـ : ال وهذا راجع اىل استيعاهب 92.70( أن نسبة  1املتحصل عليها يف اجلدول رقم )تبني النتائج 
لك طريقة التدريس باألهداف ، اىل عدم معرفتهم ألبعاد املنهاجني .وفهمهم للتدريس بالكفاءات وكذ  

املنهاج القدمي .االستنتاج : نستنتج أن املعلومات اليت يقدمها األساتذة للتالميذ اليت يقدموهنا يف   
( : يوضح الفرق بني املقومات املقدمة يف املنهاجني1الشكل رقم )  

 

 
 
 
 
 
 

أثناء تطبيقك ملقاربة التدريس بالكفاءات كيف ترى درجة استعاب التالميذ أثناء احلصة ؟السؤال الخامس :   

21,05%

78,95%

نعم ال
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ءات .: معرفة درجة استعاب التالميذ يف ظل مقاربة التدريس بالكفا الغرض من السؤال  
: يوضح إجابات األساتذة حول درجة استعاب التالميذ . (5الجدول رقم )  

 اإلجابة التكرار النسبة المؤوية
14.50 %  عالية 51 
96.32 %  متوسطة 41 
50.19  %  ضعيفة 54 

455 %  المجموع 47 
 * تحليل ومناقشة النتائج 

يرون بأن درجة استعاب  % 96.32موع بنسبة أستاذا من اجمل 41( أن 0نالحظ من خالل اجلدول رقم )     
التالميذ متوسطة يف ظل تطبيق مقاربة التدريس بالكفاءات ،وهذا يعود اىل عدم فهم التالميذ هلذا املنهاج ، أو 

يرون أن درجة استعاب التالميذ بينما كان عدد األساتذة الذين    إجياد األساتذة صعوبة يف تطبيق هذا املنهاج ، 
 ويوجد أستاذ عند تطبيق % 14.50أي  ل املقارة بلكفاءات يقدر بأربعة أساتذة ممن اجملموع عالية ف ظ

. % 50.19املقاربة بالكفاءات أي يصل نسبة   
االسنتاج : نستنتج مما سبق أن درجة االستعاب للتالميذ أثناء حصة الرتبية البدنية والرياضية متوسطة وهذا يف ظل 

.مقاربة التدريس بالكفاءات   
عاب التالميذ بالنسبة املؤويةي: يوضح درجة است (5الشكل رقم )   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21,05%

73,68%

5,27%

عالية متوسطة ضعيفة
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78,95%

21,05%

نعم ال

بالكفاءات تسمح بإمكانية تصور عدة حلول ملختلف الوضعيات  التدريسهل مقاربة السؤال السادس : 
 الرياضية لدى التالميذ ؟
مقاربة لتدريس بالكفاءات .معرفة قدرة التصور ملختلف احللول عند التالميذ يف ظل الغرض من السؤال :   

يوضح إجابات األساتذة حول قدرة التصور ملختلف احللول لدى التالميذ .:(6الجدول رقم )   
 االجابة التكرار النسبة المؤوية

92.70 %  نعم 40 
14.50 %  ال 51 

455 %  المجموع 47 
 * تحليل ومناقشة النتائج 

من األساتذة يرون أن التالميذ  % 92.70تضح لنا أن نسبة من خالل عرضنا للنتائج املبينة أعاله ي     
بإمكاهنم تصور عدة حلول ملختلف الوضعيات الرياضية يف ظل مقاربة التدريس  بالكفاءات وهذا راجع اىل أن 

من األساتذة يرن أن التالميذ لس  % 14.50التالميذ استطاعوا االستجواب األستاذ بينما كانت نسبة 
ور وإجياد احللول ملختلف الوضعيات الرياضية .باستطاعتهم التص  

االستنتاج : نستنتج أن مقاربة التدريس بالكفاءات تسمح بإمكانية تصور احللول ملختلف الوضعيات الرياضية 
 لدى التالميذ .
( : يوضح مدى إمكانية التصور عند التالميذ3الشكل رقم )  
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عد التالميذ على توظيف املعارف ملكتسبة يف مواقف خمتلف أدائهم حلصة الرتبية هل تساالسؤال السابع : 
 البدنية والرياضية ؟

على التوظيف املعارف املكتسبة خالل حصة  التالميذمعرفة أمهية األستاذ يف مساعدة الغرض من السؤال : 
 الرتبية البدنية والرياضية .

مساعدهتم للتالميذ على توظيف معارفهم أثناء حصة الرتبية  يوضح إجابات األساتذة حول :(7الجدول رقم )
 البدنية والرياضية .

 اإلجابة التكرار النسبة المؤوية
36.40 %  نعم 41 
55.55 %  ال 55 
63.20 %  أحيانا 59 

455 %  المجموع 47 
تحليل ومناقشة النتائج *  

يقومون مبساعدة التالميذ على توظيف معارفهم ( أظهرت أن معظم األساتذة 9النتائج املبينة يف اجلدول رقم )
كانت   % 36.40املكتسبة  يف املواقف اليت تصادفهم خالل حصة الرتبية البدنية والرياضية وتقدر نسبتهم بـ : 

بـ : أحيانا وهذا يعود رمبا اىل عالقة األستاذ بالتلميذ أو عدم االهتمام وهذا يعود األستاذ ، أما  إجاباهتم
: ال فكانت منعدمة .اإلجابات بـ  
نستنتج من هذا اجلدول أن أغلب أفراد هذه العينة يقومون مبساعدة التالميذ على توظيف معارفهم  االستنتاج :

 املكتسبة خالل أدائهم حلصة الرتبية البدنية والرياضية .
( :ميثل مدى مساعدة األستاذ للتلميذ9الشكل رقم )  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

36,85%

63,15%

أحيانا نعم
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التالميذ من خالل مقاربة التدريس بالكفاءات القيام بالتحليل والتفسري ملختلف  يستطيعهل السؤال الثامن : 
 التعليمات اليت تقدم هلم ؟ 

معرفة قدرة التالميذ على التحليل والتفسري ملختلف التعليمات يف ظل املنهاج اجلديد. الغرض من السؤال :  
لى حتليل وتفسري خمتلف التعليمات .يوضح إجابات األساتذة حول قدرة التالميذ ع :(8الجدول رقم )  

 االجابة التكرار النسبة المؤوية
09.75 %  نعم 44 
11.45 %  ال 52 

455 %  المجموع 47 
تحليل مناقشة النتائج .*   

من خالل النتائج املتحصل  عليها يف اجلدول أعاله نالحظ أن عدد األساتذة الذين أجابوا بنعم كان عددهم 
وهذا راجع ال كفاءة  األستاذ يف عملية التدريس مما  % 09.75وهو ما يقدر بنسبة    أستاذ من اجملموع 44

أساتذة من  52ين بـ ال ديايؤهل التلميذ اىل القيام مبتلف لعمليات العقلية ، يف حني كان عدد األساتذة احمل
اب لتالميذ ملختلف عيوقد يعود هذا اىل عدم تطبيق األستاذ للمنهاج أو عدم است % 11.45اجملموع بنسبة 

 التعليمات .
االستنتاج : من خالل اجلدول  نستنتج نه ميكن للتلميذ بالتحليل والتفسري ملتلف التعليمات اليت تقدم له من 

 طرف األستاذ يف ظل املقاربة بالكفاءات .
( : ميثل مدى التالميذ على التحليل والتفسري 2الشكل رقم )        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42,10%

57,90%

ال نعم
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على حتسني مستوى التعلم املعريف عند التالميذ خالل  بالكفاءاتهل تعمل مقاربة التدريس ع : السؤال التاس
 حصة لرتبة البدنة والرياضية ؟

ميذ للتامعرفة مقاربة التدريس بالكفاءات يف حتسني التعلم املعريف عند الغرض من السؤال :  
لكفاءات يف حتسني التعلم املعريف عند التالميذيوضح إجابات األساتذة حول دور املقاربة با :(9الجدول رقم )  

 اإلجابة التكرار النسبة المؤوية
21.14 %  نعم 43 
40.97 %  ال 56 

455 %  المجموع 47 
* تحليل ومناقشة النتائج    

من جمموع األساتذة كانت اجاباهتم بـ :  % 21.14( أن نسبة 7نالحظ من خالل نتائج اجلدول رقم )     
 % 40.97النظام اجلديد وقدرته على حتقيق األبعاد املعرفية  عند التالميذ ، وتليها نسبة  إجيابيات وهذا رجع اىل

من جمموع األساتذة هلذه العينة كانت اجاباهتم بـ : ال ورمبا يعود هذا اىل عدم تطبيق األستاذ ملنهاج مقربة 
 التدريس بالكفاءات .

لكفاءات  تعمل بشكل فعال على حتسني مستوى التعليم املعريف لدى االستنتاج : نستنتج أن مقاربة التدريس با
 التالميذ خالل حصة الرتبية البدنية والرياضية .

( : يوضح أمهية املقاربة بالكفاءات يف حتسني التعلم املعريف7الشكل رقم )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15,79%

84,21%

ال نعم
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 *تحليل نتائج المحور األول ) الفرضية األولى (
     (57-4اول ليت متثل الفرضية األوىل من ) تظهر لنا من خالل اجلد

لك استنادا اىل النسب املؤوية املتحصل عليها .أن : الفرضية األوىل قد حتققت وذ  
أي أن مقاربة  % 96.37نسبة اإلجابات حول الطريقة املفضلة يف التدريس ( كانت 4ففي اجلدول رقم )

تنمية معارف التالميذ خالل حصة الرتبية البدنية والرياضية ،  التدريس بالكفاءات هي الطريقة املثلى واملفضلة يف
حول الوثائق والندوات اليت تقام من طرف مديرية الرتبية بـ : نعم  األساتذة( كانت اجابت 1ويف اجلدول رقم )

ة ببالنس الشيء،ونفس  املنهاجحيث أثبتوا أهنا تساعد على فهم األبعاد املعرفية هلذا  % 21.11تساوي نسبة 
حيث أكدوا أن احلجم الساعي املخصص حلصة الرتبية البدنية والرياضية غري كايف لتنمية البعد  6للجدول رقم 

( تقريبا نفس النسبة ، حيث أثبتوا أن املعلومات  املقدمة يف املنهاج 1املعريف للتالميذ ، كما جند يف اجلدول رقم )
 اجلديد ليست نفسها يف املنهاج القدمي .

( كانت نسبة قدرة تصور احللول عند التالميذ تسمح بإمكانية التصور ملختلف احللول عند 3دول رقم )ويف اجل
بالكفاءات تسمح بإمكانية التصور ملختلف  التدريسوهي نسبة كبرية أكدت أن مقاربة  % 92.70التالميذ 

مل على حتسني مستوى التعلم ( أن مقاربة التدريس بالكفاءات حت7احللول عند التالميذ كما وضح اجلدول رقم )
. % 21.14املعريف عند التالميذ وهذا بنسبة   

ميذ تساهم يف تنمية البعد املعريف لدى تالاليت تنص على أن مقاربة التدريس بالكفاءات ومنه نستنتج أن الفرضية 
قد حتققت.املرحلة املتوسطة   
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ية الثانيةعرض نتائج المحور الثاني واالجابة على الفرض  

يف ظل مقاربة التدريس بالكفاءات هل تقوم بتقدمي النموذج احلركي مع تفسري خمتلف  السؤال العاشر :
 الوضعيات احلركية ؟

معرفة مدى قيام األستاذ بالنموذج احلركي وتفسريه للوضعيات احلركية يف ظل مقاربة  الغرض من السؤال :
 التدريس بالكفاءات ؟

وضح إجابات األساتذة حول قيامهم بالنموذج احلركي .ي: ( 01الجدول رقم )  
 اإلجابة التكرار النسبة المؤوية

92.70 %  نعم 40 
50.13 %  ال 54 
40.97 %  أحيانا 56 

455 %  المجموع 47 
 * تحليل ومناقشة النتائج 

العينة كانت  من أفراد % 92.70( أن نسبة 45نالحظ من خالل النتائج املتحصل عليها يف اجلدول رقم )   
على تقدمي النموذج احلكي تفسريه للوضعيات احلركية ،وكذالك  األستاذاجاباهتم بنعم ، ويرجع هذا اىل حرص 

بينما كانت النسبة  بأحياننامن أفراد العينة أجابوا  % 40.97تطبيقه للمنهاج اجلديد ، يف احلني كانت نسبة 
. % 50.13حيث تقدر نسبتهم بـ :  ال جدا من طرف األساتذة الذين أجابوا بـ : منخفضة  

االستنتاج : نستنتج أن معظم األساتذة يف ظل مقاربة التدريس بالكفاءات يقومون بتقدمي النموذج احلركي 
 ويفسرون خمتلف الوضعيات احلركية .

( :ميثل مدى قيام األساتذة بالنموذج احلركي 45الشكل رقم )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

78,95%

15,79%

5,26%

نعم أحيانا ال
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سائل والتجهيزات البيداغوجية يف مؤسستك تكفي لتحسني األداء احلركي للتالميذ؟هل الو  السؤال الحاد عشر :  
لتحسني األداء احلركي لدى التالميذ .معرفة ما اذا كانت الوسائل البيداغوجية  كافية الغرض من السؤال :   

البيداغوجية . والتجهيزاتميثل إجابات األساتذة حول الوسائل ( 00الجدول رقم )  
مؤويةالنسبة ال  اإلجابة التكرار 
64.02 %  نعم 53 
32.11 %  ال 46 

455 %  المجموع 47 
تحليل ومناقشة النتائج .*  

املبينة أعاله أن أغلبية األساتذة يرون أن التجهيزات غري كافية يف مؤسساهتم لتحسني األداء احلركي  النتائجأسفرت 
الوسائل البيداغوجية اليت يتطلبها منهاج املقاربة وهذا راجع اىل كثرة % 32.11للتالميذ حيث كانت نسبتهم 

،وكذالك قلة هذه الوسائل واالمكانيات يف املؤسسات الرتبوية من حيث مساحات املالعب والعتاد  بالكفاءات
وهي قليلة باملقاربة مع األوىل يرون عكس ذالك االستنتاج نستنتج أن الوسائل  % 64.02واألدوات أما نسبة 

لبيداغوجية املتوفرة يف املؤسسات الرتبوية كاملساحات املخصصة للمالعب والكرات وغريها من والتجهيزات  ا
 األدوات غري كافية لتحسني مستوى األداء احلركي للتالميذ.

( : يوضح أمهية الوسائل والتجهيزات البيداغوجية44الشكل رقم )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

68,42%

31,58%

ال نعم
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فاءات تشعر التالميذ أثناء حصة الرتبية البدنية والرياضية باجملهود هل مقاربة التدريس بالكعشر :  ثانيالسؤال ال

 البدين أكثر من طريقة التدريس القدمية ؟
فة الطريقة اليت تشعر التالميذ باجملهود البدين خالل حصة لرتبة البدنية والرياضية .عر مالغرض من السؤال :   

التالميذ باجملهود البدين . حول لطريقة اليت تشعر إجاباتميثل ( : 20الجدول رقم )  
 االجابة التكرار النسبة المؤوية

96.37 %  نعم 41 
13.64 %  ال 50 

455 %  المجموع 47 
 *تحليل ومناقشة النتائج 

( أن أغلبية األساتذة أكدو أن مقاربة التدريس بالكفاءات تشعر لتالميذ باجملهود 14يتضح من اجلدول رقم )
 96.37لبدنية والرياضية أكثر من طريقة التدريس القدمية حيث قدرت نسبتهم بـ : البدين خالل حصة الرتبية ا

بالكفاءات يف حني أن  التدريسوكل هذا يعود اىل  أن التلميذ هو حمور العملية لتعليمية يف منهاج مقاربة  %
كانت اجاباهتم عكس ذالك .  % 13.64هناك   

التدريس بالكفاءات تشعر التالميذ باجملهود البدين أكث من االستنتاج : من خالل اجلدول نستنتج أن مقاربة 
 طريقة التدريس باألهداف .

: يوضح شعور التالميذ باجملهود(14الشكل رقم )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

73,69%

26,31%

نعم ال
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هل زيادة عدد التالميذ يعيق م الوصول اىل حتقيق أهداف احلسي احلركي لدى التالميذ ؟ عشر : الثالسؤال الث  

معرفة مدى تأثريه عدد التالميذ على حتقيق أهداف احلسي ركي .:  رض من السؤالغال  
يوضح إجابات األساتذة يف تأثري عدد التالميذ على أهداف احلسي احلركي .( : 30الجدول رقم )  

 اإلجابة التكرار النسبة المؤوية
27.19 %  نعم 49 
45.06 %  ال 51 

455 %  المجموع 47 
 *تحليل ومناقشة النتائج

( أن معظم األساتذة يرون ن زيادة عدد التالميذ يف القسم يعيق 64هر لنا من خالل اجلداول رقم )يظ      
% 27.19الوصول اىل   حتقيق أهداف السي احلركي وتقدر نسبتهم  بـ :   

ويعود هذا اىل أن الزيادة يف عدد التالميذ ختلق عدة صعوبات لألستاذ ، كالتعرف على قدرات التالميذ وضيق 
وهي  % 5.064تدم نظام مقاربة التدريس بالكفاءات ، أما نسبة  احة املخصصة ، كم أن هذه الزيادة الاملس

لك .نسبة ضعيفة ترى عكس ذ  
االستنتاج : نستنتج أن زيادة عدد التالميذ  من العوامل اليت حتقيق األستاذ يف حتقيق ألهداف احلسي احلركي لدى 

 التالميذ .
أثري عدد التالميذ على أهداف احلسي احلركي( : يوضح ت46الشكل رقم )  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

89,47%

10,53%

نعم ال



        الفصل الخامس                          عرض وتحليل ومناقشة نتائج الدراسة الميدانية
 

 

99 

 
هل تأخذ بعني االعتبار مكتسبات التالميذ السابقة فيما خيص تعلم املهارات أثناء حصة السؤال الرابع عشر: 

 الرتبية البدنية والرياضية وتساعدهم على تطبيقها ؟
ميذ السابقة اخلاصة باملهارات.: معرفة اهتمام األستاذ مبكتسبات التال الغرض من السؤال  

حول اهتمامهم مبكتسبات السابقة تعلم املهارات.األساتذة ميثل إجابات :(04الجدول رقم )  
 االجابة التكرار النسبة المؤوية

01.36 %  نعم 45 
40.97 %  ال 56 
64.02 %  أحيانا 53 

455 %  المجموع 47 
 *تحليل ومناقشة النتائج 

من أفراد العينة أجابوا بنعم  أي أهنم يهتمون مبكتسبات  % 01.36يتبني لنا أن نسبة  من اجلدول السابق    
التالميذ لسابقة اليت ختص تعلم املهارات ، كما أهنم يقومون  مبساعدهتم على تطبيقها وممارستها يف امليدان 

وقلة اهتمامهم باملكتسبات هي نسبة األساتذة اجمليبني بأحيانا ،وقد يعود هذا اىل تقصريهم  % 64.02،وكانت 
مل يوالوا أي اهتمام هبذه  املكتسبات . % 40.97السابقة للتالميذ وبقيت نسبة   

االستنتاج : نستنتج أن هناك نسبة  كبرية من األساتذة يعريون اهتماما مبكتسبات التالميذ السابقة اليت ختص تعلم 
خالل حصة الرتبية البدنية والرياضية  املهارات  
( :ميثل مدى اهتمام األستاذ مبكتسبات التالميذ السابقة41رقم ) الشكل  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

52,63%

15,79%

31,58%

نعم ال أحيانا
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ومالعبها تسمح بالقيام بنشاطات متنوعة هل املساحات املخصصة داخل املؤسسة السؤال لخامس عشر :
 وتنمية اجلانب احلسي احلركي يف ظل مقاربة التدريس بالكفاءات .

ظام اجلديد للمنشأت الرياضية قصد تنمية اجلانب احلسي حركي .معرفة احتياجات الن الغرض من السؤال :  
الرياضية . للمنشآت( ميثل إجابات األساتذة حول احتياج النظام اجلديد 40اجلدول رقم )  

 اإلجابة التكرار النسبة المؤوية
64.02 %  نعم 53 
32.11 %  ال 46 

455 %  المجموع 47 
 *تحليل ومناقشة النتائج .

وهي متثل أغلبية األساتذة الذين يرون أن املساحات  % 11. 32( أن نسبة 40تائج اجلدول رقم )أسفرت ن    
تساهم يف تنمية اجلانب احلسي احلركي لدى التالميذ ، مما يؤثر سلبا على عملية  املخصصة داخل املؤسسة ال

لنشاطات الرياضية .يرون أن املنشأت الرياضية كافية للقيام مبختلف ا% 64.02التدريس ، أما نسبة   
االستنتاج : نستنتج أن املساحات املخصصة داخل املؤسسة ومالعبها غري كافية للقيام مبختلف النشاطات 
 الرياضية ، وكذلك عدم مسامهتها يف تنمية اجلانب احلسي احلركي لدى التالميذ يف ظل املقاربة بالكفاءات .

د للمنشآت الرياضية( : يوضح مدى افتقار النظام اجلد40الشكل رقم )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31,58%

68,42%

نعم ال
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يف ظل مقاربة التدريس بالكفاءات هل تعتمد على الفروقات الفردية أثناء عملية  السؤال السادس عشر :
 التعلم؟

على الفروقات الفردية أثناء عملية التعلم . األستاذمعرفة مدى اعتماد  الغرض من السؤال :  
يف اعتمادهم على الفروقات الفردية .( ميثل إجابات األساتذة 43اجلدول رقم )  

 اإلجابة التكرار النسبة المؤوية
09.75 %  نعم 44 
11.45 %  ال 52 

455 %  المجموع 47 
 * تحليل ومناقشة النتائج 

أستاذ من  44من األساتذة حيث كان عددهم  % 09.75( نالحظ أن نسبة 43من خالل اجلدول رقم )
نعم ، أي أن املقاربة بالكفاءات تعتمد على الفروقات الفردية أثناء عملية اجابتهم ب وكانتجمموع األساتذة  

من األساتذة الذين أجابوا بـ :  % 11.45التعليم  ويعود هذا اىل النتائج احملققة من طرف التالميذ ، تليها نسبة 
املطبق يف التدريس . سلوهبمألال وقد يعود هذا األخري   

بالكفاءات تعتمد على الفروقات الفردية أثناء عملية التعليم ونتخذها التدريس  االستنتاج : نستنتج أن مقاربة
 الطريقة املناسبة واملعتمدة يف العملية التعليمية 

( : ميثل مدى اعتماد األستاذ على الفروقات الفردية43الشكل رقم )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

57,90%

42,10%

نعم ال
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التصرف لدى التالميذ خالل حصة الرتبية  هل مقاربة التدريس بالكفاءات تنمي قدرةالسؤال السابع عشر : 
 البدنية والراضية .

 الغرض من السؤال : معرفة قدرة التصرف لدى التالميذ يف ظل مقاربة التدريس بالكفاءات .
: يوضح إجابات األساتذة حول قدرة التصرف لدى التالميذ .(  70الجدول رقم )  

 االجابة التكرار النسبة المؤوية
21.14 %  نعم 43 
40.97 %  ال 56 

455 %  المجموع 47 
 *تحليل ومناقشة النتائج 

( على أن أغلبية األساتذة يرون أن مقاربة التدريس بالكفاءات تنمي قدرة 94أسفرت النتائج يف اجلدول رقم )
ويعود هذا اىل  % 21.14التصرف  لدى التالميذ خالل حصة الرتبية البدنية والرياضية ،وتقدر نسبتهم بـ : 

جود استجابة إجيابية من قبل التالميذ ملختلف التعليمات مما يساعد األستاذ على حتقيق أهدافه خالل حصة ، و 
لك .جدا مقرننا مع األوىل يرون عكس ذوهي قليلة % 40.97أما نسبة   

احلسي  باالستنتاج : نستنتج أن مقاربة التدريس بالكفاءات هلا دور فعال يف تنمية قدرة التصرف أي تطوير اجلان
 احلركي ) جمال تعلم املهارات ( لدى التالميذ خالل حصة الرتبية البدنية والرياضية .

( : ميثل متثيل بياين وضح قدرة التصرف لدى التالميذ94الشكل رقم )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 

15,79%

84,21%

نعم ال



        الفصل الخامس                          عرض وتحليل ومناقشة نتائج الدراسة الميدانية
 

 

103 

26,31%

26,31%

47,38%

نعم ال أحيانا

 تالميذ أثناءعند تطبيقك ملقاربة التدريس بالكفاءات هل أنت راض على األداء احلركي لل عشر : الثامنالسؤال 
 حصة الرتبية البدنية والرياضية ؟

معرفة مدى قبول ورضا األستاذ ففي األداء احلركي للتالميذ أثناء الرتبية البدنية والرياضية يف الغرض من السؤال : 
 ظل املقاربة بالكفاءات.

يوضح إجابات األساتذة حول األداء احلركي للتالميذ . : (80الجدول رقم )  
يةالنسبة المؤو   اإلجابة التكرار 

13.64 %  نعم 50 
13.64 %  ال 50 
19.62 %  أحيانا 57 

455 %  المجموع 47 
 * تحليل  ومناقشة النتائج 

     % 19.62( أن نسبة 24نالحظ من خالل نتائج اجلدول رقم )
 ند تطبيقهم للنموذجع من األساتذة أجابوا بـ : أحيانا ، ويعود هذا اىل وجود بعض الصعوبات اليت تواجه التالميذ

أجابوا بنعم وأثبتوا رضاهم على األداء  األساتذةمن  % 13.64قدم  من طرف األستاذ ، أما نسبة احلركي امل
احلركي للتالميذ خالل حصة الرتبية البدنية والرياضية ويرجع هذا اىل معرفتهم بقدرات التالميذ وحسن اختيارهم 

ت اجابتهم بـ : ال.اناحلركي أما النسبة املتبقية ك النموذج  
احلركي للتالميذ خالل حصة الرتبية  األداءاالستنتاج : نستنتج مما سبق أن نصف األساتذة أحيانا ما يرضون على 

 البدنية والرياضية يف ظل مقاربة التدريس بالكفاءات .
( : يوضح مدى قبول لألداء احلركي للتالميذ24الشكل رقم )  
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ج المحور الثاني ) الفرضية الثانية (:* تحليل نتائ  

   (42- 45تبني لنا من خالل اجلداول اليت متثل الفرضية الثانية من )     
لك استنادا اىل النسب املؤوية املتحصل عليها يف اجلداول .أن الفرضة الثانية حتققت وذ  

احلرك وتفسريهم للوضعيات احلركية ( كانت نسبة إجابات األساتذة حول قيامهم بالنموذج 45ففي اجلدول رقم ) 
أي أن معظمهم يقومون بتقدمي النموذج احلركي وتفسري خمتلف الوضعيات احلركية يف ظل  % 92.70تقدر بـ : 

 املقاربة بالكفاءات .
( كانت نسبة األساتذة الذين رون أن الوسائل والتجهيزات البيداغوجية ال تكفي لتحسني 44ويف اجلدول رقم )

ويرجع هذا اىل كثرة الوسائل اليت يتطلبها النظام اجلديد . % 32.11ركي لدى التالميذ األداء احل  
( كانت النسبة عالية جدا من األساتذة الذين يرون أن زيادة عدد التالميذ يعيق 41ويف اجلدول رقم )     

( كانت 46دول رقم )ويف اجل % 27.19الوصول اىل حتقيق أهداف احلسي احلركي  لدى التالميذ ن وتقدر بـ : 
 باجملهودوهي نسبة  % 96.37نسبة شعور التالميذ باجملهود البدين يف ظل مقاربة التدريس بالكفاءات تقدر بـ : 

امهتها وقلة مس األنشطةافية للقيام مبختلف كالبدين أكثر من طريقة التدريس القدمية داخل املؤسسة ومالعبها غري  
.% 32.11اجلانب احلسي احلركي ، حيث قدرت النسبة بـ :  تنميةيف   

 21.14( كانت نسبة قدرة التصرف لدى التالميذ خالل حصة الرتبية البدنية والرياضية بـ 49ويف اجلدول رقم )
وهي نسبة عالية جدا تأكد أن املقاربة بالكفاءات تنمي قدرة التصرف لدى التالميذ . %  

الفرضية الثانية قد حتققت أي أن ملقاربة التدريس بالكفاءات دور يف تنمية البعد احلسي مما سبق نستنتج ان       
 احلركي لدى التالميذ املرحلة ملتوسطة .
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هل تعمل على توطيد العالقة بينك وبني التالميذ أثناء حصة الرتبية البدنية والرياضية ؟ السؤال التاسع عشر :  
فة دور األستاذ يف توطيد عالقة بالتالميذ أثناء حصة الرتبية البدنية والرياضية .معر الهدف من السؤال :   

ميثل إجابات األساتذة حول عالقتهم بالتالميذ خالل حصة الرتبية والرياضية . (:09الجدول رقم )  
 اإلجابة التكرار النسبة المؤوية

455 %  نعم 47 
55 %  ال 55 
55 %  أحيانا 55 

455 % عالمجمو  47   
 *تحليل ومناقشة النتائج :

كانت اجاباهتم بـ : نعم ،   % 455( يتضح لنا أن جل أفراد العينة أي نسبة 47من خالل اجلدول رقم )      
مبعىن أهنم يعملون وجيتهدون يف توطيد العالقة بينهم وبني التالميذ بشكل  مستمر أثناء حصة الرتبية البدنية 

م وكفاءهتم املهنية ومدى هبم وحرصهم على التالميذ متحملني يف ذالك مسؤولياهتم والرياضية ويعود هذا اىل قدرهت
 ، بغرض اجاح احلصة وحتقيق األهداف املرغوبة ، يف حني تنعدم اإلجابة بـ : ال وأحيانا .

 ( أن مجيع األساتذة يعملون وجيتهدون يف توطيد العالقة بينهم وبني47االستنتاج : نستنتج من اجلدول رقم )
.التالميذ  أثناء حصة الرتبية البدنية والرياضية   

( : يوضح عالقة األستاذ بالتالميذ47الشكل رقم )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100%

0%0%

نعم ال أحيانا
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 بني التالميذ خالل حصة اإلجيابية العالقاتهل مقاربة التدريس بالكفاءات تساعد يف تنمية : السؤال العشرين

 الرتبية البدنية والرياضية ؟
عرفة دور مقاربة التدريس بالكفاءات يف تنمية العالقات اإلجيابية بني التالميذ خالل مالغرض من السؤال : 

 حصة الرتبية البدنية والرياضية .
ميثل إجابات األساتذة حول مسامهة املقاربة بالكفاءات يف تنمية العالقات بني التالميذ.( : 12الجدول رقم )  

 اإلجابة التكرار النسبة المؤوية
27.19 %  نعم 49 
45.06 %  ال 51 

455 %  المجموع 47 
 *تحليل مناقشة النتائج :

أستاذ من اجلموع كانت  49من األساتذة أي  % 27.19( نالحظ أن نسبة 51من خالل رقم )       
الل بني التالميذ خ اإلجيابيةالقات عهلا دور كرب يف تنمية الاجاباهتم بـ : نعم أي أن مقاربة التدريس بالكفاءات 

 ة الرتبية البدنية والرياضية ويرجع اىل فعالية وإجيابية هذا النظام اجلديد يف تأثريه على التالميذ وكذالك احتوائهحص
كانت  اجاباهتم عكس   % 47.06من اجملموع أي نسبة  1على منهجية جيدة حتقق األغراض املطلوبة بيما 

الكفاءات أو عدم تطبيقها يف امليدان .مقاربة التدريس ب ألبعادذالك وقد يعود هذا اىل عدم فهمهم   
االستنتاج : نستنتج مما سبق ان مقاربة التدريس بالكفاءات تساعد بشكل كبري واجيايب يف تنمية العالقات 

خالل حصة لرتبية البدنية والرياضية . التالميذاإلجيابية بني   
بني التالميذ( : ميثل دور املقاربة بالكفاءات يف تنمية العالقات 15الشكل رقم )  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

89,47%

10,53%

نعم ال
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هل مبحاورة لتالميذ وتساعدهم على مناقشة وحل القضايا واملشاكل اليت تصادفهم  السؤال الواحد والعشرين :
 أثناء حصة الرتبية البدنية والرياضية ظ

 معرفة ما اذا كان األستاذ يقوم مبجاورة ومساعدة التالميذ على حل مشاكلهم خالل حصةالغرض من السؤال : 
 الرتبية البدنية والرياضية .

ميثل اإلجابات حول مسامهة  األساتذة يف حل مشاكل التالميذ يف املدان .: ( 02الجدول رقم )  
 اإلجابة التكرار النسبة المؤوية

11.45 %  دائما 52 
09.75 %  أحيانا 44 

55 %  أبدا 55 
455 %  المجموع 47 

 * تحليل ومناقشة النتائج 
أجابوا بـ : أحيانا وهذا راجع رمبا اىل اجيادهم صعوبة  % 09.75اجلدول السابق تبني أن نسبة من خالل        

يف حماورة التالميذ وقد تكمن هذه الصعوبة يف التلميذ أو األستاذ ن أو يرجع اىل بني األستاذ والتلميذ سطحية من 
. وقضاياهملتالميذ على حل مشاكلهم األساتذة أجابو بـ : دائما وهذا يدل على أهنم جيتهدون يف مساعدة ا  

 مع ال يتحاورونحرتام والرتابط أما نسبة األساتذة الذين كما أن العالقة بينهم وبني التالميذ أبوية يسودها اال
 التالميذ كانت منعدمة .

 هتم يف حلاالستنتاج : من خالل ما سبق يتبني لنا أن معظم األساتذة أحيانا ما يقومون مبحاورة التالميذ ومساعد
مشاكلهم وقضياهم ما يقومون مبحورة التالميذ ومساعدهتم يف حل مشاكلهم وقضياهم خالل حصة الرتبية البدنية 

 والرياضية .
( : يبني مدى مساعدة األساتذة على حل قضايا ومشاكل التالميذ14الشكل رقم )  

 
 
 
 
 
 
 
 

57,90%

42,10%

0%

أحيانا دائما أبدا
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لى أن االيواء التنافسية والتحفيزية خالل حصة مقاربة التدريس بالكفاءات تنص عالسؤال الثاني والعشرين : 
 الرتبية البدنية والرياضية ، هل هذه األجواء تساهم يف حتقيق الروابط االجتماعية لدى التالميذ ؟

معرفة دور األجواء التنافسية يف حتقيق الروابط االجتماعية بني التالميذ يف ظل مقاربة الغرض من السؤال : 
 التدريس بالكفاءات.

: وضح أمهية األجواء التنافسية يف حتقيق الروابط االجتماعية . (22لجدول رقم )ا  
 اإلجابة التكرار النسبة المؤوية

455 %  نعم 47 
55 %  ال 55 

455 %  المجموع 47 
 * تحليل ومناقشة النتائج 

جتماعية بني التالميذ وهذا ( يتبني لنا أن مجيع األساتذة أثبتوا وأكدو الروابط اال11من خالل اجلدول رقم )     
ويرجع هذا اىل الروابط االجتماعية الوطيدة بني األستاذ والتالميذ ،  % 455ما تؤكده النسبة حبيث تقدر بـ : 

من نتائج وفوائد ، هلذا هم جيتهدون على اتاحتها خالل حصة  التنافسيةملا حتققه هذه األجواء  األستاذومعرفة 
.الرتبية البدنية والرياضية   

االستنتاج : نستنتج  مما سبق أن األجواء التنافسية والتحفيزية اليت ى تنهي عليها مقاربة التدريس بالكفاءات 
.تساهم فعال يف حتقيق الروابط االجتماعية بني التالميذ   

( : ميثل أمهية األجواء التنافسية يف حتقيق الروابط االجتماعية11الشكل رقم )  
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78,95%

0%

21.05 %

نعم ال أحيانا

جيههم تنشيط املتعلمني وتو  يف مقاربة التدريس بالكفاءات يكون للمعلم دورا فعاال يف :الث والعشرينالسؤال الث
ل تقوم بذالكهوتنظيم النشاطات وحتفيزهم على لعمل اجلماعي ،   

فعال ؟   
معرفة دور األستاذ يف تنشيط املتعلمني وحتفيزهم على العمل اجلماعي  الغرض من السؤال :  

ميثل إجابات األساتذة حول قيامهم بعملية التنشيط خالل احلصة .: ( 23الجدول رقم )  
 االجابة التكرار النسبة المؤوية

92.70 %  نعم 40 
55 %  ال 55 

14.50 %  أحيانا 51 
455 %  المجموع 47 

 * تحليل ومناقشة النتائج :
ههم وحتفيزهم على العمل اجلماعي بتنشيط املتعلمني وتوجي يقومونالذين  األساتذة( 16لنا اجلدول رقم ) يظهر

على  األستاذويعود هذا اىل احلرص واالجتهاد من طرف  % 92.70حيث كانت  اجاباهتم بـ :  نعم بنسبة 
الل احلصة ، مما يكون عمل مجاعي ختنشط العملية التعليمية واداركه ملدى فعالية هذه األدوار يف حتقيق أهدافه 

صة الرتبية والرياضة ، يف حني كانت نسبة األساتذة الذين يرون اهنم يقومون هبذه أوي بني التالميذ وزادة حبهم حل
وه ضعيفة نوعا ما بالنسبة لألوىل ، بينما كانت نسبة األساتذة الذين ملم يكن  % 14.50األدوار أحيانا هي : 

 هلم دور يف العالقات االجتماعية منعدمة .
دور فعال يف تنشيط العملية التعليمية وعليه أن يكون منشطا ومرشدا االستنتاج : نستنتج من اجلدول أن للمعلم 

.وموجها وحريصا على العمل اجلماعي يف ظل املقاربة بالكفاءات  
( : يبني أمهية األستاذ يف العملية التعليمية61الشكل رقم )   
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واألدوار املختلفة اليت ختدمهم يف  مبساعدة التالميذ على تبين ملسؤولياتتقوم ل هالسؤال الرابع والعشرين : 
 حياهتم اليومية أثناء حصة الرتبية البدنية والرياضية ؟

معرفة دور األستاذ يف مساعدته للتالميذ على بين املسؤوليات خالل حصة الرتبية البدنية الغرض من السؤال : 
 والرياضية .

ة التالميذ على تبين املسؤوليات .يف مساعد األساتذةيوضح اإلجابات حول دور  :(42الجدول رقم )   
 اإلجابة التكرار النسبة المؤوية

92.71 %  نعم 40 
55 %  ال 55 

14.53 %  أحيانا 51 
455 %  المجموع 47 

 * تحليل  ومناقشة النتائج 
من األساتذة نسبة عالية أجابت بـ : نعم ويعود هذا اىل  % 92.71( نرى بأن نسبة 11يف اجلدول رقم )   

لى ع التالميذم األستاذ بالتالميذ وقيامه بدوره يف احلصة وشعوره باملسؤولية لذا هو حريص على مساعدة اهتما
من األساتذة الذين أجابو بـ :  % 14.53تبين خمتلف املسؤوليات  واألدوار خالل احلصة ، بينما كانت نسبة 

غري ذالك .أحيانا وقد يعود هذا اىل قلة االهتمام أو اىل طريقة تدريسهم اىل   
االستنتاج مما سبق أن معظم األساتذة يقوم مبساعدة على  تبين خمتلف املسؤوليات واألدوار خالل حصة الرتبية 

 البدنية والرياضية .
( : يبني مدى مساعدة األستاذ للتالميذ على تبين املسؤوليات واألدوار11الشكل رقم )  
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هلا دور فعال واجيايب يف مساعدة التالميذ على قدرة  بالكفاءاتتدريس مقاربة الن :والعشري السؤال الخامس
 التكيف مع الوسط املدرسي هل تالحظ ذالك .

معرفة دور مقاربة التدريس بالكفاءات يف مساعدة التالميذ على قدرة التكيف مع الوسط  الغرض من السؤال :
 املدرسي .

لى قدرة عور املقاربة بالكفاءات يف مساعدة التالميذ ميثل إجابات األساتذة حول د( : 52الجدول رقم )
 التكيف .

 اإلجابة التكرار النسبة المؤوية
19.69 %  نعم 57 

55 %  ال 55 
01.36 %  أحيانا 45 

455 %  المجموع 47 
 *تحليل ومناقشة النتائج 

يث كانت نسبة األساتذة الذين ( متقاربة نوعا ما ن بني اجمليبني بـ : نعم وأحيانا ح01كانت يف اجلدول رقم )   
هلا دور فعال واجيايب يف  مساعدة التالميذ على  بالكفاءاتويرون أن املقاربة  % 19.69أجابو بـ : نعم هي 

مع الوسط ملدرسي ، ويعود هذا اىل أن لتالميذ وجدوا متنفسا يف هذا النظام من حيث القدرة على  التكيفقدرة 
،وبينما كانت نسبة اجمليبني بـ : أحيانا هي  ال لتعليميةارهم حمورا يف العملية تفجري قدراهتم ومواهبهم  واعتب

التلميذ اىل  شخصيةويعود هذا رمبا اىل وجود بعض الصعوبات يف التأقلم واثبات الذات ، أو اىل  % 01.36
ساعد التالميذ على ت على أن ملقاربة ال ال يوافقونغري ذالك من العوائق يف حني انعدمت نسبة األساتذة الذين 

 قدرة التكيف مع الوسط املدرسي .
بالكفاءات هلا دور فعال يف مساعدة التالميذ على  التدريساالستنتاج : نستنتج من خالل ما سبق أن مقاربة 

.قدرة التكيف مع الوسط املدرس   
( : ميثل دور مقاربة التدريس يف مساعدة التالميذ على التكيف املدرسي01الشكل رقم )  
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كيف ترى العالقة املوجودة بني التالميذ أثناء احلصة يف ظل مقاربة التدريس   السؤال السادس والعشرين :
 بالكفاءات ؟

معرفة العالقة املوجودة بني التالميذ ثناء حصة الرتبية البدنية والرياضية يف ظل مقاربة  الغرض من السؤال :
 التدريس بالكفاءات .

ثل إجابات األساتذة حول العالقة املوجودة بني التالميذ .( مي31اجلدول رقم )  
 االجابة التكرار النسبة المؤوية

40.92 %  وطيدة 56 
13.64 %  سطحية 50 
09.75 %  اخوية 44 

455 %  المجموع 47 
تحليل ومناقشة النتائج .*  

بة  بالكفاءات هي عالقة أخوية أسفرت نتائج اجلدول السابق على أن عالقة التالميذ أثناء احلصة يف ظل املقرا
لك وجود روح التعاون واملساعدة وهي بني التالميذ وكذ % 09.75أي ،وكانت نسبة األساتذة يف هذا الر 

والتضامن فيما بينمهم خالل الوحدة التعليمية أم ا نسبة األساتذة الذين يرون أن العالقة املوجودة بني التالميذ 
ويرجع اىل عملهم املدؤوب واملتواصل وتطبيق تعليمات النظام اجلديد  % 29.40أثناء احلصة وطيدة فكانت : 

 ،وتقريبا نفس النسبة لألساتذة الذين يرون أن العالقة سطحية .
ية بني التالميذ خالل أدائهم حلصة الرتبية البدنية والرياضية يف ظل دو االستنتاج : نستنتج مما سبق أن هناك عالقة 

ءات ....... التدريس بالكفا  
( : يبني متثيل بياين يوضح العالقة بني التالميذ خالل احلصة31الشكل رقم )  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

57,90%
15,78%

26,31%

اخوية وطيدة سطحية
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هو تقييمك النهائي واقرتاحاتكم بالنسبة للنظام اجلديد للرتبية البدنية والرياضية  ما السؤال السابع والعشرين :  
قرتاحاهتم خبصوص النظام اجلديد.معرفة نظرة األساتذة وتقييمهم النهائي وكذا ا الغرض من السؤال :  

 تحليل وتفسير النتائج :
د جمال واح سفرت النتائج اىل وجود تضارب واختالف يف عملية تقييم هذه التجربة ، اال أنه ميكن حصرها يفأ

اجملتمع عامة واملنظومة الرتبوية خاصة . والذي يرى بأن هذا النظام مالئم ويتماشى مع التطورات احلاصلة يف  
حتقيق أهداف الرتبية البدنية والرياضية يف ظل هذا النظام اال بتوفر بالشكل من  نميك الرغم من ذالك ال على

 الشروط :
توفري الوسائل البيداغوجية بالشكل الكايف . -  
ت واهلياكل بشكل يسمح بتغطية املمارسة الرياضية داخل املؤسسات .آزيادة عدد املنش -  
(االكتظادليل من قصغرية ) تضرورة العمل باألفواج ال -  
مكانة أكثر من السابق . إلعطائهازيادة معامل املادة  -  
تطبيقه يف املرحلة االبتدائية . -  
حماولة رفع اللبس عن بعض املصطلحات الغامضة يف املنهاج . -  
ساتذة ميكن زيادة عدد الدورات التكويين من ناحية احلجم واملضمون ويف األخري وانطالقا من تصرحيات األ -

القول بأن هذا النظام املعتمد من طرف اجلهات الوصية ما له الفشل املفضي اىل عدم حتقيق أهدافه الرتبية البدنية 
.هذا النظام  إلجناحوالرياضية السامية مامل توفر له الشروط الالزمة واملختلفة   
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 تحليل نتائج المحور الثالث ) الفرضية الثالثة ( : 
لك أن : لفضية الثالثة قد حتققت وذ ( يتبني لنا13-47من خالل اجلداول اليت متثل الفرضية الثالثة من )     

 استنادا اىل النتائج والنسب املؤوية املتحصل عليها يف اجلداول :
رتبية ( كانت نسبة عمل األساتذة على توطيد العالقة بينهم وببني التالميذ خالل حصة ال47ففي اجلدول رقم )

ويف  وهي نسبة عالية جدا تؤكد حرص األساتذة على توطيد عالقاهتم بالتالميذ % 455البدنية والرياضية تقدر بـ 
( كانت نسبة مساعدة ومساهم املقاربة بالكفاءات يف تنمية العالقات اإلجيابية بني التالميذ 15اجلدول رقم )

ه العالقات كما تقوم بتوطيدها بني التالميذ ، كما أظهر أي أهنا فعال تساعد يف تنمية هذ % 27.19تقدر بـ : 
وتعرب هذه النسبة عن الدور اإلجيايب الذي تلعبه  % 455( نسبة عالية جدا حيث تقدر بـ : 11اجلدول رقم )

( كانت نسبة قيام األساتذة 16 التالميذ ، ويف اجلدول رقم  )نياألجواء التنافسية يف حتقيق الروابط االجتماعية ب
وهي نسبة   % 92.70بعملية التنشيط والتحفيز ، واهتمامهم بتوجيه التالميذ وتنظيم النشاطات املختلفة  هي 

( كانت نسبة مساعدة األستاذ 11كافية ) تأكيد صحة هذه األدوار اليت يقوم هبا األستاذ ، ويف اجلدول رقم )
أكدوا أهنم يقومون مبساعدة التالميذ على  حيث % 92.71للتالميذ على تبين خمتلف األدوار واملسؤوليات هي  

 تبين املسؤوليات واألدوار املختلفة اليت ختدمهم يف حياهتم اليومية .
ومنه نستنتج أن الفرضية الثالثة قد حتققت أي أن مقاربة التدريس بالكفاءات حتقق تنمية البعد االجتماعي 

 العاطفي لدى تالميذ املرحلة املتوسطة .
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 االستنتاج العام:
بية البدنية والرياضية رت حاولنا يف حبثا هذا تسليط الضوء على دور وأمهية املقاربة بالكفاءات يف حتقيق أهداف ال

يف املرحلة املتوسطة، وبعد حتليل وإثراء متغريات البحث نظريا وإعداد أداة الدراسة امليدانية بغرض مجع البيانات 
فر لدينا من دراسات سابقة وتناول اجلانب النظري، نستطيع أن تو يات، وعلى ما املطلوبة لإلجابة على الفرض

يف الطور املتوسط جيمعون يف اإلجابات على الفرضية األوىل من البحث، على أن املقاربة  تذةأن األسا نستنتج
منهاج املقاربة  نبالكفاءات شعاهم بشكل فعال يف تنمية البعد املعريف لدى تالميذ املرحلة املتوسطة، هذا أل

م اإلدراكية من مية قدراهتتنبالكفاءات له القدرة على تطوير قدرة التعرف والتصور الذهين لدى التالميذ وكذلك 
 بؤ ملختلف احللول يف امليدان هذا ما أكده أساتذة التعليم املتوسط يف الفرضية األوىل، وحسبنحتليل وتفكري وت

ون من خالل الفرضية الثانية يتفق جباية بدنية والرياضية يف الطور املتوسط يف واليةدراستنا هذه فان أساتذة الرتبية ال
على أن املقاربة بالكفاءات هلا دور كبري يف تنمية البعد احلسي احلركي لدى تالميذ املرحلة املتوسطة ويعود هذا إىل 

، ومنو قدرة الرتبية البدنية والرياضية متاشي املقاربة بالكفاءات مع األهداف املسطرة من قبل األستاذ خالل. حصة
 التصرف واالستجابة احلركية لدى التالميذ، لذا تظهر نتائج اجيابية على التالميذ خالل األداء احلركي.

وا ثبقوا واتفالرياضية ابية البدنية و رت ال تذةح لنا يف اجملموعة األخرية من نتائج احملور الثالث أن أغلبية أساتضوي
قدرهتم  لدى تالميذ املرحلة املتوسطة، مما يدل على طفيمية البعد االجتماعي العاتنبالكفاءات حتقق أن املقاربة 

على تكييف حمتوى هذه البيداغوجيا مع معطيات املؤسسة وأن هذه البيداغوجيا تئمي قدرة التكيف عند التالميذ 
عالقة ، وحتمل املسؤولية..( فبهذا تكون الوتعمل على زرع القيم االجتماعية يف التالميذ مذل: ) العمل اجلماعي

 ة .مية البعد االجتماعي العاطفي وحتقيق األهداف املرجو تنبني التالميذ وطيدة وأخوية مما يسهل على األستاذ 
بلوا وفهموا هذه قتالرتبية البدنية والرياضية يف الطور املتوسط  تذةمن هنا نستطيع القول بأن أغلبية أسا

 ديدة.البيداغوجيا اجل
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 خاتمة:ال
 ثنيبل الباحبأ بوجود عمل دءوب من قتتنال شك أن التغريات احلاصلة يف شىت امليادين وعلى مجيع األصعدة 

 من اجل الوصول إىل مردود أحسن يف كل اجملاالت.
والتحصيلي  يوقد عرف قطاع الرتبية هو اآلخر مجلة من التغريات اجلديدة اهلادفة إىل الرفع من املستوى العلم

 بصفة عامة من خالل الرقي يف أساليب وطرق التدريس وحتديث املناهج مبا يتماشى وطموحات اجملتمع.
نصبح  أن املؤسسات الرتبوية ينبغي أن" شعوبا وحكومات "ومع مقلم القرن احلادي والعشرين صار واضحا للجميع 
 عارف.أكنز جناحا ومردودية مع تنوع املتعلمني وتطور العلوم وامل
فاءة ة تعمل على متكني املتعلم من اكتساب املعرفة والكفوقد جاءت بيداغوجية املقاربة بالكفاءات كفلس

 الشخصية املتوازنة الفعالة للوصول به إىل املشاركة االجيابية يؤسس هبا موقعا لنفسه يف اجملتمع والعامل.
رسني وحنكتهم عامل حاسم يف جناح اجلهود من هنا ينفق معظم دعاة اإلصالح على أن زيادة فعالية املد

ل حاليا إلصالح التعليم على مستوى املنظمات الدولية واإلقليمية املتخصصة، أو على مستوى الدول ذاليت تب
التصادي واالجتماعي، كما يتفقون مجيعا على أن نوع البيداغوجيا اليت حنتاجها لتساعد ٦باختالف مستويات منوها 

من ذلك النوع  لبات ومقتضيات ابعد واكربتططموحا له من م ثرنثنوا حمتوى املناهج الدراسية األكالتالميذ على أن ي
 ب التالميذ املعارف واملهارات الروتينية الرتيبة.تسالذي حنتاجه لكي يك

لقد أصبح واضحا بدرجة اكرب أن القدرات والكفاءات اليت حيتاجها املدرسون لكي ينجحوا يف حتقيق 
د تأهيلهم خلوض ئها قصثناسطرة يف املنهاج تتطلب إعادة النظر يف برامج إعداد املدرسني قبل اخلدمة وأاألهداف امل

ن املعلمني يف حاجة إىل معارف عميقة لكي ينموا اسرتاتيجيات التدريس مل، ذلك ألشامعركة اإلصالح الرتبوي ال
تعلمني ومستويات ربات املتباينة واخللفيات اليت لدى املويطوروا املنهاج مبا يتالئم مع املدخالت املتنوعة للتعلم، واخل

 معرفتهم السابقة، ولكي يفهموا كيفية التعامل مع التالميذ وفق خصائص منوهم العقلية، اجلسمية واالنفعالية.
ويبقى يف األخري أن التدريس مبنظور املقاربة بالكفاءات يف الرتبية البدنية والرياضية هو التجسيد الواقعي 

شاهبة تباينة واملتملسخة عرب التجارب والوضعيات والواقف ارت للمعرفة املكتسبة واملهارات املبنية بالتكوين واخلربات امل
املعاشة خالل حصة الرتبية البدنية والرياضية، وبقى أيضا هذه املادة جماال خصبا ومالئما لزرع املعرفة العلمية وفق 

 جليا على عدة أصعدة وجماالت كنرية بشرط إذا ما ربطت بعدة عوامل تعمل البيداغوجيا واليت يتضح نتائجها هذه
على جناحها وشري هبا إىل بر األمان مما ينعكس على حتسني األوضاع اخلاصة بكل فرد يف إطاره االجتماعي ويساهم 

 النشاط البدين الرياضي وترقيته والبلوغ به إىل املستوى املأمول.وثقافة ة فيف بلورة فلس
أمل يف األخري أننا قد وفقنا يف كشف الدور الذي شبه املقاربة بالكفاءات يف حتقيق أهداف الرتبية البدنية ون

والرياضية لدى تالميذ املرحلة املتوسطة، وان نكون قد قربنا ولو بقليل هذه البيداغوجيا إىل ذهن الكثريين من كانوا 
رفني التهم، وتنوير القائمني عليها يف احلقل الرتبوي من مشيف السابق هي حيز انشغاهلم وان جيدوا من خالهلا ض

 وأساتذة من اجل النهوض هبا ودفعها ملسايرة عجلة التطور والنمو.



        الفصل الخامس                          عرض وتحليل ومناقشة نتائج الدراسة الميدانية
 

 

117 

 : التوصيات واالقتراحات
 نطالقا من النتائج املتوصل إليها يف حبثا هذا نوصي ما يلي:إ
 باهتا. كل اإلمكانيات للوصول إىل متطلتكوين األساتذة واملعلمني وفق هذه البيداغوجية اجلديدة وتوفري .1
كل ما   ذة الرتبية البدنية والرياضية وحماولة استو فاء علىتزيادة من عدد الدورات التكوينية والتدريبية ألسا .2

 حيتاجه األستاذ خاصة يف فهم مفاهيمها ومراميها والعمل أكثر من اجل رفع مستوى أداء األستاذ.
ومي قتواملوجهني لتزويد األساتذة بكل جديد يف جمال التخصص والسهر على  نيتشضرورة تكثيف زيارات املف .3

 فاعلية األداء.
 توفري املنشآت والوسائل البيداغوجية. .4
 طاة لتمكني تدريس املادة يف خمتلف الظروف.غبناء قاعات م .5
ذ أو من طوف مياعتبار املادة كحصة تربوية وتعليمية لكي تعطى هلا مزيدا من االهتمام سواء من طرف التال .6

 األساتذة.
 العمل على رفع من مستوى الرتبية البدنية والرياضية كمادة تساوي باقي املواد الدراسية أو .7

 أكثر.
االهتمام بالفئات خاصة يف املرحلة املتوسطة  وذلك بتعليمهم وإكساهبم املهارات واملعارف املختلفة يف مجيع  .8

 زاولة تكوينهم مبا تقتضيه املقاربة اجلديدة.األنشطة للتخلص من مشكل الفروق الفردية وم
 .ضبط عدد التالميذ يف القسم لسهولة التحكم فيهم ومعرفة مستوى كل واحد منهم  .7

الزيادة يف احلجم الساعي حلصة الرتبية البدنية والرياضية بغرض تنمية القدرات البدنية وحتقيق األهداف   .45
 املرجوة.
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 :ملخص الدراسة
ة والرياضية لدى بية البدنيرت دف هذه الدراسة ملعرفة دور مقاربة التدريس بالكفاءات يف حتقيق أهداف الهت

اربة ،. وكانت إشكالية البحث كالتايل: هل تساهم مقجبايةتالميذ املرحلة املتوسطة  يف بعض متوسطات والية 
تخدم املنهج دى تالميذ املرحلة املتوسطة. واسدريس بالكفاءات يف حتقيق أهداف الرتبية البدنية والرياضية لتال

 الوصفي يف هذه الدراسة. 
كما اعتمدنا على استمارة استبيان كأداة جلمع املعلومات، معتمدة على ثالث حماور أساسية حسب فرضيات 

 البحث:
 ملتوسطة.رحلة اامليذ مملعريف لدى تالالبعد ا تساهم مقاربة بالكفاءات يف تنمية :االول المحور
 املتوسطة. رحلةيذ املمتاللدى  ملقاربة التدريس بالكفاءات دور يف تنمية اجلانب احلسي احلركي :الثاني المحور
 ملرحلة املتوسطة.ا مقاربة التدريس بالكفاءات حتقق تنمية البعد االجتماعي العاطفي لدى تالميذ الثالث:المحور 

أستاذ، كما  173: ــب املقدر عددهم جبايةية والرياضية لوالية وحيتوي جمتمع البحث على مجيع أساتذة الرتبية البدن
أستاذ  173أستاذا ملادة الرتبية البدنية والرياضية يف الطور املتوسط من جمموع  19مشلت عينة الدراسة القصدية 

 . وأسفرت الدراسة على أن:ايةللرتبية البدنية لوالية جب
 لبعد املعريف لدى تالميذ املرحلة املتوسطة.ية امتمقاربة التدريس بالكفاءات نساهم يف 

  ةمية البعد احلسي احلركي لدى تالميذ املرحلة املتوسطتنملقاربة التدريس بالكفاءات دور يف. 
  مية البعد االجتماعي العاطفي لدى تالميذ املرحلة املتوسطة.تنمقاربة التدريس بالكفاءات حتقق 
 ي أن أ ف الرتبية البدنية والرياضية لدى تالميذ املرحلة املتوسطةمقاربة التدريس بالكفاءات يف حتقيق أهدا

الفرضيات الثالثة حتققت وهذا يعين أن هناك تصور موحد بني األساتذة يف ما خيص الدور الذي تلعبه ، 
ء على ضو و مقاربة التدريس بالكفاءات يف حتقيق أهداف الرتبية البدنية والرياضية لدى تالميذ املرحلة املتوسطة 

قيق أهداف حت ىلرتاحات اليت ميكن أن تساهم يف الوصول إقمنا جمموع من التوصيات واالهذه النتائج قل
 بشكل يتماشى مع متطلبات العصر. الرتبية البدنية والرياضية
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مالحقال  
 



ة التعليم العالي والبحث العلمي ر اوز   
–بسكرة  –ر ضجامعة محمد خي  

ية والرياضية نعلوم والتقنيات النشاطات البد معهد  
 قسم التربية الحركية
 استمارة استبيان 

 استبيان موجه األساتذة التربية البدنية والرياضية في المرحلة المتوسطة :
تحت عنوان : في اطار انجاز مذكرة التخرج لنيل شهادة الماستر تخصص تربية حركية 

داغوجية للتربية البدنية والرياضية يمساهمة مقارنة التدريس بالكفاءات في تحقيق األهداف الب
 في المرحلة  المتوسطة : دراسة ميدانية في بعض متوسطات والية بجاية 

على األسئلة بكل موضوعية  باإلجابةهذه االستمارة وذلك وفي هذا الشأن نرجو منكم ملىء 
، حتى يتسنى لنا الوصول الى معلومات تفيدنا في الدراسة ، هذا ، ونحيطكم  علما بن 

اجاباتكم ستبقى سرية ولن تستعمل اال ألطراف علمية فقط ، وفي األخير تقبلو منا خالص 
 الشكر والتقدير المسبقين .

 
 

* اشراف الدكتور                                             * من اعداد  الطالب  
فنوش نصير  -      بخوش مهدي                                              -  
 
 
 

على اإلجابة المختارة )×( توضع عالمة  مالحظة :  
 

 السنة الجامعية : 6102 /6102
 
 



أفضل من طريقة التدريس باألهداف في تنمية هل ترى أن مقاربة التدريس بالكفاءات  -0
 معارف التالميذ أثناء التربية البدنية والرياضية ؟

نعم                                                ال    
هل الوثائق المرسلة الى سيدتكم أو الندوات التي تقام من طرف مديرة التربية تساعدك – 6

لهذا المنهاج الجديد؟على فهم األبعاد المعرفية   

  نعم                                               ال

في ظل مقاربة التدريس بالكفاءات هل الحجم الساعي المخصص لحصة التربية البدنية  -3
 والرياضية كافي لتنمية البعد المعرفي لدى التالميذ ؟

                               ال                                 نعم                

هل المعلومات التي تقدمها للتالميذ أثناء تطبيقك لمنهاج مقاربة التدريس بالكفاءات هي  -4
 نفسها في المنهاج القديم ؟ 

نعم                                  ال                        

ء اثنأبالكفاءات  ، كيف ترى درجة استعاب التالميذ لتدريس أثناء تطبيق لمقاربة ا -2
 الحصة ؟

ضعيفة                       عالية                             متوسطة    

ل مقاربة التدريس بالكفاءات تسمح بإمكانية تصور عدة حلول لمختلف الوضعيات ه -2
 الرياضية لدى التالميذ ؟

    ال         نعم               

س بالكفاءات القيم بالتحليل والتفسير لمختلف يالل مقربة التدر خعد التالميذ من اهل تس-7
 التعليمات التي تقدم لهم ؟

    ال                      نعم        



هل يستطيع التالميذ من خالل مقاربة التدريس بالكفاءات القيام بالتحليل والتفسير -8
يمات التي تقدم لهم ؟لمختلف التعل  

 نعم                                        ال        

هل تعمل مقاربة التدريس بالكفاءات على تحسين مستوى التعلم المعرفي عند التالميذ -9
 خالل حصة لتربية البدنية والرياضية ؟

         نعم                                ال

في ظل مقاربة التدريس بالكفاءات هل تقوم النموذج الحركي مع تفسير مختلف  -01
لحركية ؟االوضعيات   

  نعم                   ال                   أحيانا

تكفي لتحسين األداء الحركي للتالميذ ؟ البيداغوجيةهل الوسائل والتجهيزات  -00  

ال نعم                                

هل مقاربة التدريس بالكفاءات تشعر التالميذ أثناء حصة التربية البدنية والرياضية  -03
 بالمجهود البدني أكثر من طريقة التدريس لقديمة ؟

          نعم                     ال

هل تأخذ بعين االعتبار مكتسبات التالميذ فيما يخص تعلم المهارات أثناء حصة  -04
لبدنية والرياضية وتساعدهم على تطبيقها ؟التربية ا  

أحيانا              نعم                             ال             

المخصصة داخل المؤسسة ومالعبها تسمح بالقيام بنشاطات متنوعة  المساحاتهل  -02
 وتنمية الجانب لحسي لحركي في ظل مقاربة التدريس بالكفاءات ؟

نا اأحي                  نعم                             ال        



تمد على الفروقات الفردية أثناء عملية عبالكفاءات هل ت التدريسفي ظل مقاربة -02  

 التعليم ؟

     نعم                                                 ال 

التصرف خالل حصة لتربية لبدنية والرياضية  هل مقاربة التدريس بالكفاءات تنمي قدرة -07
 ؟

 نعم                                              ال 

عند تطبيقك لمقاربة التدريس بالكفاءات هل أنت راض على األداء الحركي للتالميذ ثناء -08
 حصة التربية البدنية والرياضية ؟

    أحيانا                       نعم                                   ال

هل تعمل على توطيد العالقة بينك وبين التالميذ أثناء حصة التربية البدنية والرياضية  -09
 ؟

  نعم                          ال                               أحيانا

ية بين التالميذ خالل هل مقاربة التدريس بالكفاءات تساعد في تنمية العالقات اإليجاب -61
 حصة التربية والرياضية ؟

نعم                                     ال    

هل تقوم بمحاورة التالميذ وتساعدهم على مناقشة وحل القضايا والمشاكل لتي تصادفهم -60
 ثناء حصة التربية البدنية والرياضية ؟

تنافسية والتحفيزية خالل حصة التربية مقاربة التدريس بالكفاءات تنص على األجواء ال-66
 البدنية والرياضية ، هل هذه األجواء تساهم في تحقيق الروابط االجتماعية لدى التالميذ ؟

      نعم                         ال



في مقاربة التدريس بالكفاءات يكون للمعلم دور فعال في تنشيط المتعلمين وتوجيههم -63
وتحفيزهم على العمل الجماعي ، هل تقوم بذلك فعال ؟وتنظيم النشاطات   

 نعم                         ال                         أحيانا 

هل تقوم بمساعدة التالميذ على تبني المسؤوليات واألدوار المختلفة الت تخدمهم في -64
 حياتهم اليومية أثناء حصة لتربية البدنية والرياضية ؟

ال                           أحيانا                                      نعم     

مقاربة لتدرس بالكفاءات لها ور فعال وايجابي في مساعدة التالميذ على قدرة التكيف -62
 مع لوسط المدرسي ، هل تالحظ ذلك ؟

أحيانا                    نعم                              ال                

كيف ترى العالقة الموجودة بين التالميذ أثناء الحصة ف ظل مقاربة التدريس -62
 بالكفاءات ؟

سطحية                                            وطيدة                               أخوية 

ربية البدنية والرياضية م اهو تقييمكم النهائي واقتراحاتكم بالنسبة للنظام الجديد في  الت -67
؟.......................................................................................

........................................................................................  
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