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 مقدمة

املشاركة يف تطوير اتمع وذلك  إىلعصرنا احلايل سعيا  وصوال إىل لقد تطور نظام الرتبية كثريا منذ القدم     

حشو  إىل أدتوعلى رأسها جتزئة املعارف اليت  الرتبوية األنظمةاليت واجهت  اإلشكاالتمبحاولة ختطي خمتلف 

جيد الطالب نفسه يتعلم وينسى دون استثمار تلك  إذروابط بينها  إقامةاملعلومات يف ذاكرة التلميذ دون 

  مات يف حتليل الواقع والتكيف معه .املعلو 

رية هلا عائد اقتصادي و أن التعليم مل يعد عملية استهالكية بل أصبح عملية استثما إىللقد تنبه اجلميع    

اجتماعي ملموس ، ويف ضوء هذه التوجهات اجلديدة لقطاع الرتبية والتعليم أصبحت املدرسة مؤسسة اجتماعية 

ظهر مفهوم الكفاءة (املقاربة بالكفاءات ) الذي مت  التأهيل والتوجيه بدل التلقني ، ومن اجل ذالك إىلتسعى 

اعتماده كنظام علمي جديد يركز يف أهدافه على جعل التعليم ذا أثر فعال حيث انتقل االهتمام بناء على هذا 

  .يف التعليم وليس املعرفة  األمسىجعل املعرفة النظرية مادة حيوية فالكفاءة حينها تصبح هي اهلدف  إىلاملفهوم 

نصيبها يف ضوء هذا املنهاج اجلديد الذي تبنته  األخرىلقد نالت الرتبية البدنية والرياضية كغريها من املواد     

الذي يعترب حجر الزاوية  األستاذ أمههاو أبعاد  أوجهاملنظومة الرتبوية يف بالدنا والذي يعتمد يف سياقه على عدة 

من احتكاك مباشر بالتلميذ ، لذا وجب توفري التكوين الالزم واخلربة والعمود الفقري للعملية الرتبوية ملا ميتاز به 

 قصور و من مآخذ و ما فيهتربوية هامة رغم  أداة إىلالكفء املنهج الدراسي  األستاذالكافية له ، فقد حيول 

 غري كفء وبالتايل أستاذخربات مفككة على يد  إىلالعكس صحيح فقد ينقلب املنهج املوضوع بعناية وجهد 

  ينصرف عنه التالميذ أكثر مما يقبلون عليه .

حسن اختياره لألهداف إن رضا األستاذ على عمله يعطي له اجتاهات اجيابية حنو مادته وذلك من خالل     

  وكذا التمكن من التعامل مع خمتلف الصعوبات اليت تواجهه يف عمله. والوسائل املناسبة لتحقيقها

سنتطرق يف حبثنا هذا إىل دراسة هذا املنهج املعتمد ومدى تأثريه على أستاذ الرتبية البدنية و الرياضية من خالل 

  مقاربة التدريس بالكفاءات"" موضوع دراستنا

و قصد اإلحاطة جبميع جوانب هذا املوضوع البد أوال من التعريف بالبحث و هذا ما سنتناوله يف اجلانب 

وضوع حبثنا ففي الفصل فصول هامة مل 3ذلك سنتطرق إىل اجلانب النظري الذي نركز فيه على التمهيدي ، بعد 



 ب

 

و سنسلط الضوء يف الفصل الثاين على دافعية اإلجناز بينما يف مقاربة التدريس بالكفاءات  األول نتطرق  إىل

  الفصل الثالث سنتطرق إىل الرتبية البدنية و الرياضية .

 إىل اجلانب التمهيدي و حيتوي على فصلني ، الفصل األول نوضح فيه اإلجراءات امليدانية مث بعد ذلك نأيت    

حتليل و مناقشة النتائج  و الفصل الثاين لعرضللبحث و أداة البحث و كيفية اختيار عينة الدراسة ، بينما 

  املتحصل عليها . 

  

 



  

  

  

  

الجانب 

 التمهيدي
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  مشكلة الدراسة:  -1

يف اال الرتبوي مشلت عدة جماالت منها تطورات يف  خالل السنوات األخرية املاضية حدثت تطورات عديدة    

ا التطور ظهرت مقاربة التدريس هج و أساليب التدريس ، و يف ضل هذمنا أيضاالوسائل و التكنولوجيا و 

املنظومة الرتبوية متاشيا مع بقية الدول و مستلزمات املدرسة احلديثة ، و بالكفاءات الذي تبنته اجلزائر و أدرجته يف 

ادة الرتبية البدنية و ها منأصبح التدريس من خالل املقاربة بالكفاءات يستعمل يف مجيع املواد الدراسية و من بي

   الرياضية .

ال من منطق التعليم و التلقني إىل منطق و تعترب املقاربة بالكفاءات امتدادا للمقاربة باألهداف و تعين االنتق   

توافق مع و مقاربة التدريس بالكفاءات تالتعلم عن طريق املمارسة  واكتساب املعارف و مدى أمهيتها للفرد ، 

كافيا و تزودهم بكم من املعرفة كما يعمل   إعداداالتالميذ  إعدادعمل على ساعي املدرسة يف الوقت احلايل و تم

  ق الفردية للتالميذ .على مراعاة الفرو 

يف اال الرتبوي و التعليمي حيث يعرفها فاروق عبد الفتاح على أا  اإلجناز دافعيةو كثريا ما نستخدم مفهوم 

و اجناز األعمال و التغلب على العقبات بكفاءة و بأقل قدر ممكن من الوقت الرغبة املستمرة للسعي إىل النجاح 

  . 1داءو اجلهد و بأفضل مستوى من األ

بربط تعريف دافعية اإلجناز مع مقاربة التدريس بالكفاءات يف اال التعليمي تتمثل لنا العالقة بني مقاربة و 

الرتبية البدنية و الرياضية حيث من املعروف اختالف األساتذة  أساتذةالتدريس بالكفاءات و دافعية اإلجناز عند 

عدم يتسم البعض جبب اإلبداع و النجاح فيما البعض اآلخر بالالمباالة و  إذيف قوة الدافعية حنو اإلجناز ، 

مهمة تدريس الرتبية البدنية و الرياضية  تدريس من خالل املقاربة بالكفاءات على ليعكسه ا، و هذا ما  االهتمام

املسؤول األول  األستاذ هو، و ألن  ذـلتلمياألساسي هو ا حمورها  لبسيط حيثأو السهل اهي ليست باألمر  ليتا

على مدى تأثريه على التالميذ  احلكم و األخري يف هذه العملية يظهر ذلك يف فاعلية عمله و ذلك من خالل

خالل احلصة ، و مدى حتقيقه األهداف املراد الوصول إليها و تطوير قدرات التالميذ و تنميتها فهو قادر على 

و الفشل ، لذلك فهو ال خيتار أساليبه و طرقه و وسائله أثناء التعليم ببساطة،  و إمنا خيتار  أسباب النجاحرؤية 

  أحسنها و أنسبها للتالميذ  من أجل بلوغ اهلدف املسطر.

  و من خالل ما سبق يتبادر إىل أذهاننا التساؤل التايل 

  أساتذة الرتبية البدية و الرياضية ؟  اإلجناز لدىهل توجد عالقة بني مقاربة التدريس بالكفاءات و دافعية 

                                                           

  1  مصطفى باهي حسني ، أمينة إبراهيم شليب ، الدافعية نظريات و تطبيقات ، مركز الكتاب للنشر ، القاهرة ، 1998 ، ص: 23- 24 
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  :التاليةاألسئلة اجلزئية  من خالل هذا التساؤل تتفرع  و

 ؟ للتدريس  شكل مقاربة التدريس بالكفاءات حافز ألساتذة الرتبية البدنية و الرياضية تهل  -

 على العمل ؟ ساعد أستاذ الرتبية البدنية و الرياضيةتالتدريس بالكفاءات  هل مقاربة -

  أساتذة الرتبية البدنية و الرياضية ؟ و استياء  لقى مقاربة التدريس بالكفاءات نفورتهل  -

  :  فرضيات الدراسة -2

 الفرضية العامة :

  توجد عالقة بني مقاربة التدريس بالكفاءات و دافعية اإلجناز عند أساتذة الرتبية البدنية و الرياضية 

  الفرضيات الجزئية :

 للتدريس شكل مقاربة التدريس بالكفاءات حافز ألساتذة الرتبية البدنية و الرياضية ت -

 على العمل الرتبية البدنية و الرياضية ةساعد  أساتذتمقاربة التدريس بالكفاءات  -

  أساتذة الرتبية البدنية و الرياضية من طرف تلقى نفور و استياء مقاربة التدريس بالكفاءات -

  ية علمية و أمهية عملية .تكتسي الدراسة أمهأهمية الدراسة :  -3

 املعلومات اليت تتناوهلا الدراسة و هي : يةتتمثل يف كم األهمية العلمية :  -أ

دف الدراسة إىل الربط بني مفهومني مهمني مها مقاربة التدريس بالكفاءات و دافعية اإلجناز و   -

عالقتهما عند األساتذة حيث تربز هذه الدراسة الفروق يف الدافعية عند األساتذة و تساعدنا على معرفة 

 الكالسيكي أم احلديث .يفضلون العمل وفق النظام  اما يفضله األساتذة أثناء التدريس و ما إذا كانو 

 تسليط الضوء على على دافعية اإلجناز لدى األساتذة  -

هذه الدراسة مهمة حيث أا تسلط الضوء على مسألة حساسة و هي مستقبل األجيال التعليمي  -

 ة جتديدات تربوية ألجل العثوروموضوع االكتساب املعريف الذي لطاملا ختبطت املنظومة الرتبوية يف موج

 مالئم .  على نظام

تكمن األمهية العملية للدراسة يف تزويد األساتذة مبا ميكن أن يساعدهم يف جمال  ية :لماألهمية الع   -ب

 عملهم و تتمثل األمهية العملية للدراسة يف ما يلي : 

 ناسب مادة الرتبية البدنية و الرياضيةتساعد على معرفة النظام الذي ي -

هذا اال فهذه الدراسة متكننا من اخذ نظرة عن واقع تدريس مادة الرتبية مبا اننا مقبلون على العمل يف  -

 البدنية و الرياضية
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  أهداف الدراسة :   -4

العالقة بني مقاربة التدريس بالكفاءات و دافعية اإلجناز عند أساتذة طبيعة دف الدراسة إىل معرفة  -

  الرتبية البدنية و الرياضية 

  التدريس بالكفاءات تساعد أستاذ الرتبية البدنية و الرياضية على العملمعرفة ما إن كانت مقاربة  -

  لقاه مقاربة التدريس بالكفاءات من جتاوب أو نفور لدى األساتذةتمعرفة ما   -

  تشمل أسباب ذاتية و أسباب موضوعية أسباب اختيار الموضوع :   -5

  اختياره للموضوع .  ختص الباحث بصفة شخصية حيث يربز فيها أسبابأسباب ذاتية :   -أ

يساعد على معرفة املشاكل اليت  ألننا مقبلون على تدريس مادة الرتبية البدنية و الرياضية فهذا املوضوع -

 تواجه األستاذ 

باحث ا بل ختص املوضوع و ما ميكن أن يقدمه الباحث هي أسباب ال عالقة لل:  أسباب موضوعية  -ب

ثني األخرين أو ملن يكون لديه رغبة يف اإلطالع و التزود باملعلومات ، وتتمثل األسباب من خالله للباح

  املوضوعية يف ما يلي : 

  إثراء املكتبة  -

  تقدمي مراجع لبحوث أخرى  -

الدراسات السابقة و املشاة هي دراسات قام ا باحثون آخرون  الدراسات السابقة و المشابهة : -6

   دراسته . ميكن أن تساعد الباحث يف

  هي الدراسات اليت تشرتك مع موضوع الدراسة يف كل املتغريات ( التابع و املستقل). :الدراسات السابقة ّ  6-1

دافعية اإلجناز دراسة مكملة لنيل شهادة املاسرت يف علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية حتت عنوان   - 

  .ت ضل فلسفة املقاربة بالكفاءا يف لدى اساتذة الرتبية البدنية و الرياضية

  من اعداد الطالب عبد الستار زكرياء  -
  عبد املالكحتت إشراف الدكتور شتيوي   -

   جامعة حممد خيضر بسكرة -

  2011/2012السنة اجلامعية :  -

بية ذ الرتستاى ألداالجناز فعية داثر على ءات أبة بالكفاملقاريس بارلتداهل لعملية  مشكلة الدراسة : -

 ؟  لرياضية و البدنية ا
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ذ ستاى ألداإلجناز فعية داثر على ءات أبة بالكفاملقاريس بارلتدالعملية  الفرضية العامة للدراسة : -

 . لرياضيةو البدنية ابية الرت

 : الفرضيات الجزئية للدراسة -

 يس .رلتديف الرياضية و البدنية ابية ذ الرتحافز ألستاءات بة بالكفام املقارنظا  -

 ءات .بالكفام املقاربة لكالسيكي )على نظام النظااف  ( األهدبايس رلتدن ايفضلوة ألساتذا -

 غوجية خاصة .اسائل بيدويرتبط بتوفر ءات بة بالكفااملقاريس برلتدجناح ا -

 املنهج الوصفي المنهج المستخدم : -

 214أساتذة املرحلة املتوسطة موزعني على خمتلف متوسطات والية الوادي و عددهم  مجتمع البحث : -

 أستاذ .

 . أستاذ 65عينة البحث :  -

 اإلستبيان أدوات الدراسة :  -

  نتائج الدراسة : -

لرياضية بالرغم و البدنية ابية الرتنامج لربلتعلمية اف األهداعلى على فهم رة لقدالديهم ة ألساتذامعظم  -

 م اجلديد . لنظاا افق هذوتكوينا خاصا ا يتلقوأم مل  من 

ا لتطبيق هذة ألساتذاعلى ثري ية له تأت الرتبوسسااملؤلرياضية يف افق و املراغوجية البيدالوسائل اتوفر     -

 اج احلديث .املنه

 مقاربة التدريس بالكفاءات حيفز األساتذة على التدريس -

ما ا هذذ و ألستان البدنية يعرقالاملخصص حلصة الرتبية الساعي يف احلجم انقص و لتالميذ ة اكثر -

 املرجوة يف ضوء النظام اجلديدية اف الرتبوألهدايصده عن 

بية البدنية و الرياضية فهم يفضلونه على لدى مقاربة التدريس بالكفاءات إثر إجيايب على أساتذة الرت  -

 . النظام الكالسيكي

 ج اجلديدلتطبيقية للمنهاو النظرية ت اللمحتويابرية كن أمهية لرياضية يولوو البدنية ابية ة الرتساتذأ    -

ها   دبعاأمبختلف  لكوذلعمل ا اجتاهذ ألستاا يف حتفيزتساعد ءات بة بالكفارملقايس بارلتداغوجية ابيد -

،و فهي مرتفعة يف املرحلة املتوسطة  لرياضية و البدنية ابية ترلذ استاأعند  جنازإلافعية ابالنسبة لدو. 

يس رلتدن ايفضلو مأتثبت  ليتالثانية الفرضية ل الك ما تأكد لنا خاصة من خالذكدليل على 

نيا اميدءات بة بالكفاراملقاجل تطبيق أمن ح كفا يف  هماف ،و يس باألهدرلتداعلى املنهاج اجلديد ب

املؤسسات  يفلرياضية ا املنشآت و غوجية البيدالوسائل اتوفر ل أن لقوانستطيع ،و  ممكنجه وبأكمل 

 لرتبيةذ استاى ألدح لنجااإىل حتقيق لسعي و العمل روح اتنمية يف لفعالة العناصر ز ابرأمن  الرتبوية

لعملية أن تنص و اليت لعامة الفرضية أن اعلى كم كننا احلمي كلها هذل من خال، و لرياضية  و البدنية ا
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ثري لتأحمققة ،و الرياضية و البدنية ذ الرتبية استاى ألداإلجناز فعية داثر على ءات أبالكفاباملقاربة يس رلدا

ظل فلسفة يف لرياضية و البدنية ابية ذ الرتستاى ألداإلجناز فعية دابية على اإلجيالناحية امن ن يكو

  ءات . بة بالكفاقارامليس برلتدا

  هي اليت تشرتك مع موضوع الدراسة يف أحد املتغريات ( إما تابع و إما مستقل ). :  الدراسات المشابهة 6-2

  مذكرة لنيل شهادة املاجسرت حتت عنوان تقدير الذات و عالقته بدافعية اإلجناز عند العيب كرة القدم يف اجلزائر   - 

 من إعداد الطالب مويسي فريد  -

 حتت إشراف الدكتورة لزعر سامية -

 2004-2003السنة اجلامعية  -

 . هناك عالقة بين تقدير الذات و دافعية اإلنجاز عند العبي كرة القدمل همشكلة الدراسة :  -

  فرضيات الدراسة : -

 .القدم كرة   ات و دافعية اإلنجاز عند العبيالذ تقدير بني إحصائياهناك عالقة دالة  -

 رالتقديوالالعبين ذوي    للذات رتفعالالعبين ذوي التقدير الم بني جنازاإلفي دافعية  اختالفهناك  -

 . اتلذل فضالمنخ

 كرةقياس ودافعية اإلنجاز عند العبي الميقيسه  كما الذات  أبعاد تقدير بني إحصائياهناك عالقة دالة  -

 . القدم

 . املنهج اإلرتباطيالمنهج المستخدم :  -

ل القسم الوطني األو ألندية أكابرالقدم  كرة هذا في العبي  حبثناعينة   تتمثلمجتمع البحث :  -

 2003/2004 سملموة القدم كر الطني ميارسون باجلزائر العاصمة

ل  العبي كرة القدم و العبي القسم الوطني األو من جمتمععينة البحث  مت اختيارعينة البحث :  -

 نصر حسني، القبة ئدرا، إحتاد العاصمة  :و هي  نوادي 03العبا يف  88 بقدرة العاصمة الم للجزائر

 الداي

  مقياس تقدير الذات و مقياس تقدير الدافعية:  أدوات الدراسة -

  نتائج الدراسة : -

هدفت هذه الدراسة إىل معرفة العالقة بني تقدير الذات و دافعية اإلجناز عند العيب كرة القدم ، وكذلك 

  معرفة اإلختالف املوجود بني الالعبني ذوي التقدير املرتفع و املنخفض فيما خيص دافعيتهم لإلجناز . 

  كانت النتائج كالتايل :  اجلانب امليداين  إجرائنا وبعد 
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بني كل من تقدير الذات و دافعية اإلجناز عند العيب كرة   0.01باط دال إحصائيا عند مستوى يوجد ارت -

  القدم .

يف دافعية اإلجناز بني فئة ذوي التقدير املنخفض  0.01هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  - 

  .للذات 

 و التقدير  املرتفع ذوي فئة اإلجناز بني  دافعية في 0.01مستوى  عند إحصائية  داللة ذات فروق هناك -

  .للذات المنخفض التقدير ذوي فئة

 عند اإلجناز دافعيةو   اإلجتماعي التقدير من كل  بني 0.01مستوى  عند إحصائيا لدا يوجد ارتباط -

  .كرة القدمالعبي

 كرة العبي عند اإلجناز  دافعية و الجسمي الذات تقدير من كل  بني  إحصائيا  لدا غير ارتباط  هناك -

  .القدم

بني كل من تقدير الذان العقلي و دافعية اإلجناز  0.01مبستوى  الذات عندإحصائيا  لدا ارتباط هناك -

  عند العيب كرة القدم . 

  مصطلحات : المفاهيم و ضبط ال  -7

  المقاربة بالكفاءات :   -

 ألنشطةا منطلقها تحمتويا دبإعتما اكتساا  يتم ءاتكفا صيغة يف عنها معلن أهداف  ساسهاأ بةرمقا هي

 لتوصلا قطر ، و املنهج ( لسابقةا لتعلميةا حلاملرا تمكتسبا اكذ و ثقافية كدعامة لرياضيةا و لبدنيةا

  .  لتعلما عملية يف ساسيأ ركمحو لتلميذا على يركز يلذا)  لعملوا

 ةجديد تتعلما جهةاملو ادلإلستعد لتلميذا تؤهل راتمها و رفمعا و راتقد ىلإ تملكتسباا هذه لتتحو

 ءةكفا( هلا عامةد طلنشاا اهذ نيكو ينأ،  معينة تعلم مرحلة اية يف منه منتظر ماهو مخيد قسيا ضمن

  ) .  صخا تكوين=   يةدما

 كثرأ فلتعرا يف تساعد عملية ىخرأ و علمية تمعلوما جماإد تقتضي شاملة عملية لتعلما يتضمن كما

  1كيفيات حل املشاكل املواجهة .  على

                                                           

، الديوان الوطين الوثيقة املرفقة ملنهاج الرتبية البدنية و الرياضية السنة الثانية من التعليم املتوسط ،  اللجنة الوطنية للمناهجوزارة الرتبية الوطنية ،  1 

   84، ص  2003للتعليم و التكوين ، عن بعد ، ديسمرب 
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 التعريف اإلجرائي للمقاربة بالكفاءات :

هي مقاربة تعتمد على التعلم من خالل األنشطة يوظف فيها التلميذ معارفه و مكتسباته القبلية من املراحل 

  قاربة الفروق الفردية بني التالميذ . ، و تراعي هذه املأثناء احلصة التعليمية السابقة 

 التدريس : يفتعر  -

 لتوصيل رسملدا به ميقو دفها يتربو لتصاا سيلةو فهو ، لتعليميةا اتخلربا تنظيم يلإ يسرلتدا يشري

 لخال من تربوية تخمرجا حتقيق و ، ملتعلما يف تغري اثحدإ دف  لتالميذا يلإ راتملهاا و لقيما و تملعلوماا

  1املمارسة بني املدرس و التلميذ .  مملهاا و ألنشطةا

  التعريف اإلجرائي للتدريس :   -

هو نقل املعلومات من املعلم إىل املتعلم و ذلك يكون وفق عملية منظمة يقوم فيها املعلم بتنظيم املعارف و 

  اخلربات و ترتيبها إليصاهلا للمتعلم يف صورة يسهل عليه استيعاا .

  

    تعريف الدافعية :  -

و اليت تعين  MOVERهلا جذور يف الكلمة الالتينية   MOTIVATIONكلمة الدافعية لغة :  -

  . يدفع أو يتحرك يف علم النفس

  اصطالحا : تعريف ماكيالند :  -

   2 ينالوجدا ملوقفا يف لتغريا عن لناتجا طلنشاا دجتدو لتكاملا دةعاإ هو فعالدا

  تعريف موراي :  -تعريف دافعية اإلنجاز :   -

 مملهاا داءأل ااهدة  أو ملكافحةا و ىلقوا سةرمماو تلعقباا على للتغلب دلفرا ميل أو غبةر هي زإلجناا فعيةدا

  3الصعبة بشكل جيد و بسرعة كلما أمكن ذلك .

  التعريف اإلجرائي للدافعية :   -

                                                           

  .  114، ص  2008،  مصر،  دار الفكر العريب، 1، ط طرق تدريس الرتبية الرياضية،  حلكيما عبد لجال دةغا 1 

  .  68، ص  2000، دار غريب للطباعة و النشر ، القاهرة ،  الدافعية لإلجنازخليفة ،  ���دعبد اللطيف  2 

 
3

  ، ���	
  88 ، �ر�� ���ق ص ادا���� ����ز��د ا	ط�ف ���د 
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الفرد اجتاه حالة معينة جتعله قادر على اإلجناز و على ختطي املعيقات و  ا هي الرغبة و القبول الذي يلقامه

  .، حبيث تكون لديه رغبة كبرية يف حتقيق النجاح و الوصول بالعمل إىل درجة اإلتقان العقبات اليت تواجهه 

  مفهوم التربية البدنية و الرياضية :   -

العملية الرتبوية اليت تثري وتوافق اجلوانب البدنية، العقلية،  ذلك اجلزء املتكامل منبأا يعرفها بيرت ارنولد    

  1. االجتماعية والوجدانية لشخصية الفرد بشكل رئيسي عرب النشاط املباشر

  التعريف اإلجرائي للتربية البدنية و الرياضية :    -

القدرات البدنية و املهارات احلركية و املعرفية و اإلجتاهات  تطوير هي جمموعة من طرق و أساليب دف إىل 

إذ يتوجب على كل نشاط من أنشطة الرتبية البدنية و الرياضية أن تنمية اجلانب احلسي احلركي و اجلانب للفرد . 

 العقلي املعريف و اجلانب العاطفي الوجداين . 

  تعريف الكفاءة :  -

إشكالية وحلها من خالل  الكفاءة هي جمموعة القدرات واملعارف املنظمة واندة بشكل يسمح بالتعرف على   

  2.  نشاط تظهر فيه أداءات أو مهارات املتعلم يف بناء معرفته

  التعريف اإلجرائي للكفاءة :  -

حل املشكالت مبهارة عالية موظفا يف ذلك مجيع خرباته و معارفة و مكتسباته بطريقة فريدة  هي قدرة الفرد على

  و مميزة . 

  

  

  

  

  

                                                           

  1 أمني أنور اخلويل، أصول الرتبية البدنية والرياضية املدخل، التاريخ، الفلسفة، ط3،دار الفكر العريب، القاهرة، 2001، ص 36.

طباعة والنشر طيب نايت سلمان، زعتوت عبد الرمحان، قوال فاطمة، بيداغوجية املقاربة بالكفاءات، مفاهيم بيداغوجية يف التعليم، دار األمل لل  2 
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 :تمهيد

 ،اإلجتماعي العقلي و البدين اجلانب منو مراعاة تستدعي أصبحت العصر هذا يف البشرية التنمية إن          

تمعه و لنفسه    نافعا يكون مث من و احلياة متطلبات مواجهة على بذاته قادرا يكون لكي لإلنسان اإلنفعايل و

كبري   حد إىل تساعد ،فهي أبنائها أجل من إليه تسعى و األمة ترتضيه ما لبلوغ األساسية الركيزة الرتبوي الوسط يعدو 

 العقلية و اإلجتماعية و ذيب العادات املوروثة و الصفات احلميدة .  واهبعلى صقل املواهب امل

 و البدنية الرتبية و العامة الرتبية بأهداف الرياضية و البدنية الرتبية أستاذ يلم أن الضروري من أصبح عليه و

   الكفاءة مؤشرات خالل من ميدانيا ترمجتها و الوزاري املنهاج على اعتمادا عمليا لتجسيدها ،ويسعى الرياضية

 ،العقلي ،احلركي اجلسماين النمو ناحية من املراهقة ملرحلة العامة باخلصائص الكايف التطلع إىل كذلكو 

 متطلبات هذه مع لتتماشى العلمية أسسها وفق فعالة تدريسية وحدات إعداد له يتسىن حىت اإلنفعايل و ،اإلجتماعي

 . املرحلة
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  : مفهوم الكفاءة -1

وضعيات، ويستدعي مصطلح الكفاءة جمموعة املوارد اليت يقوم الفرد  علىميارس الكفاءة هي نشاط مهاري    

 توظيف الشخص ملعارف، معارف كينونة، الكفاءة تعين أنبتعبئتها يف وضعية ما دف النجاح يف اجناز فعل، كما 

ور ق وضعية ما، وهي دائما تابعة للتصخترج الكفاءة من سيا أنمعارف استشراف، يف وضعية معينة، مبعىن ال ميكن 

جلملة من املوارد يستدعي التوظيف من الشخص تعبئة ناجحة  أخرىه الشخص عن الوضعية، من جهة لالذي حيم

(انتماء الوضعية ملوضوع  وجدانية أوف) ر تكون هذه املوارد معرفية (معا أنعية، وميكن الوجيهة يف عالقتها بالوض

جانب تعبئة املوارد،  إىلاليت يستوجبها السياق،  أوالزميل)  أواملطلوبة من املدرس  اإلعانة( اجتماعية أوشخصي) 

 أنشطة خمتلف املوارد املتخرية...ط بنيحيسن الرب أن أيضابالنسبة للوضعية، وعليه  أجنعهاينتقي  أنشخص لا على

  1نسج شبكة عملياته ملوارد منتقاة. إمنا ال تعين تكديس املوارداالنتقاء والربط 

وحلها من خالل  إشكالية علىاندة بشكل يسمح بالتعرف موعة القدرات واملعارف املنظمة و الكفاءة هي جم   

    .2عرفتهمهارات املتعلم يف بناء مداءات أو نشاط تظهر فيه أ

  : الكفاءة علىتعتمد كمعالم للتعرف  أنالمميزات التي يمكن  - 1-2

  هذه املميزات من خالل نتائج ميكن مالحظتها فيما يلي: تتجلى   

  تتطلب عدة مهارات. -

  املهين. أواملستوى الشخصي واالجتماعي  علىمفيدة من حيث هلا قيمة  إا -

  الت واقعية.نشاط ميارس يف حاباجناز  هي مرتبطة -

  3تسمح باالستفادة من املهارات. -

  

  : خصائص الكفاءة - 1-3

  تتمثل خصائص الكفاءة فيما يلي:

  4بالنسبة للسنة، للطور، للمرحلة، للمجال املعريف.  ختامية: إنها -1- 1-3

                                                                                                                                                            

، دار األمل للطباعة والنشر والتوزيع، بيداغوجية املقاربة بالكفاءات، مفاهيم بيداغوجية يف التعليمطيب نايت سلمان، زعتوت عبد الرمحان، قوال فاطمة،  1

  .20، ص2004
،  2009، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ،  ية البدنية و الرياضية يف ضوء األهداف اإلجرائية و املقاربة بالكفاءاتتدريس الرتبزيتوين عبد القادر ،  2

  . 56-55ص 
 .56،ص  2005 ،  1، دار املسرية للنشر ، ط مقاربة التدريس بالكفاءاتخري الدين هين  ،  3
  .32نفس املرجع، ص ،مفاهيم بيداغوجية يف التعليمبيداغوجية املقاربة بالكفاءات، طيب نايت سلمان،  4
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  أي أا جمندة ملعارف ومهارات ومواقف وفق الطلب االجتماعي. كلية مدمجة:  إنها -2- 1-3

من خالل معاينة االداءات أو املهارات، تبعا ملعايري تقومي ختص اجلانب املعريف  ا قابلة للتقويم:إنه -3- 1-3

   واملهاري والوجداين. 

  :صياغة الكفاءة - 1-4

 وفق اخلطوات التالية: إشكاليةتستوجب وضعية صياغة الكفاءة  إن

  .بلة للمالحظة والقياسل سلوكية قاخيص املهمة بفعل أو أفعامبعىن تش ،حتديد نوع املهمة - أ

  .يد نوع السند وشروط تنفيذ املهمةحتد -ب 

  حتديد ما هو منتظر من املتعلم. - ج

ا أن التكويين من شأ أووتستدعي كل عملية تعليمية أو تكوينية التفكري يف وضعية تعكس املشكل التعليمي 

  متكن من اكتساب الكفاءة.

  مؤشرات الكفاءات: - 1-5

  املنماة املعرفية املستهدفة.القدرة لمالحظة تصاغ بواسطة فعل سلوكي يدمج بني هي سلوكات قابلة ل

  .ألتحصيليميكن حتليل الكفاءة من تنظيم التدرج وبناء جهاز التقومي التكويين والتقومي  - 

ة نشاطه، مد املؤشرات يف بناء جهاز تقومي الكفاءة وذلك بصياغة معايري التقومي اليت تساعد املتعلم يف مراقبتتع - 

  ومتكن املدرس يف معرفة السريورة واكتشاف النقائص اليت تعاجل يف احلني من خالل (أهداف إجرائية). 

  إن معاجلة أية وضعية تعليمية وفق املقاربة بالكفاءات هو قبل كل شيء تقاطع حمورين متكاملني:

  

  محور الكفاءات: -1- 1-5

ات معرفية بشكل بنائي (نشاطات الكتساب الكفاءة يف ويستجيب لوضعيات إشكالية تعاجل مضامني ومستوي

  إطار املعرفة).

  : محور القدرات -2- 1-5

  هي استعدادات فطرية ومكتسبات خاصة يف حميط معني قابلة للنمو ضمن سريورة الكفاءة.

وهي  مؤشرات الكفاءةينتج عن تقاطع احملورين خمطط يشمل مجلة من السلوكات قابلة للمالحظة، تسمى  - 

  1لنشاطات اليت يتم التدرج فيها الكتساب الكفاءة.ا

  

  

                                                                                                                                                            

  .75، ��31#" !�� ، ص، بيداغوجية املقاربة بالكفاءات، مفاهيم بيداغوجية يف التعليم، طيب نايت سلمان، وآخرون 1
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  أنواع الكفاءات: - 1-6

  تتعدد أنواع الكفاءات، وتقتصر يف هذا اال على ذكر ما يلي:

  كفاءات معرفية:  -أ)

وهي ال تقتصر على املعلومات واحلقائق، بل متتد إىل امتالك التعلم املستمر واستخدام أدوات املعرفة، ومعرفة 

  استخدام هذه املعرفة يف امليادين العلمية.طرائق 

  كفاءات األداء:  -ب)

وتشمل قدرة املتعلم على إظهار سلوك ملواجهة وضعيات/ مشاكل، على أساس أن الكفاءات تتعلق بأداء الفرد 

  ال مبعرفته، ومعيار حتققها هنا هو القدرة على القيام بالسلوك املطلوب.

  كفاءات االنجاز أو النتائج:  -ج)

ملمارسة العمل دون أن يكون هناك مؤشر على أنه امتلك ية يعين امتالك املعرفة الالزمة ن امتالك الكفاءات املعرفإ

القدرة على األداء، أما امتالك الكفاءات األدائية فيعين القدرة على إظهار قدراته يف املمارسة دون وجود مؤشر يدل 

  ملتعلمني.على القدرة على إحداث نتيجة مرغوبة يف أداء ا

ومن هنا، فالكفاءات التعليمية كسلوك قابل للقياس هي التمكن من املعلومات واملهارات وحسن األداء، ودرجة 

  ليها، وكذا نوعية الفرد وخصائصه الشخصية اليت ميكن قياسها.مل شيء معني يف ضوء معايري متفق عالقدرة على ع

 حتدد ما إذا كان السلوك يعرب عن مؤشر الكفاءة، أو معيار أخريا فإن عملية أجرأة الكفاءة أو اهلدف، هي اليت

، مرحلية، انتقالية. ويصاغ وسيطيةالتقومي، أو هدف إجرائي. وهذا األخري يؤدي يف بيداغوجيا الكفاءات وظيفة 

 بكيفية سلوكية، وهو يستخدم لتعريف ومعاجلة العناصر الفرعية وتفاصيل موضوع التعلم. ويدخل ضمن آفاق تنمية

  قدرة أو بناء كفاءة ما، أو تدقيق مؤشر كفاءة معينة.

على السلوكات القابلة للمالحظة، فإن الكفاءة ترتكز على املعرفة الفعلية  بولإلشارة، فإذا كان اهلدف اإلجرائي ينص

نه والسلوكية، مبعىن آخر ففي منصوص الكفاءة ال نطلب من املتعلم أن يكون قادرا على إجناز نشاط، بل نطلب م

  1إجناز نشاط، القيام بفعل.

  عناصر اكتساب الكفاءات خالل عملية االنجاز: - 1-7

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

وهي أفعال سلوكية مناسبة للهدف التعليمي املستهدف، حبيث متكن التلميذ من القدرة على إجنازها يف اية 

  مرحلة التعلم (الوحدة التعليمية).

                                                                                                                                                            
1

  28، دار القصة ، ص  ، األبعاد و املتطلباتبيداغوجية التدريس بالكفاءات حاجي فريد ،  
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ؤشرات طابع اإلدماج املرتب يف سلوكات جمسدة، ميكن مالحظتها وتقييمها من خالل هذه األفعال تكتسي امل

  نا من اختيار أهداف إجرائية بعد عملية التقومي التشخيصي.ناملشتقة من الكفاءة (اهلدف التعليمي) نفسها، واليت متك

ة امليدان، شريطة أن تعكس املستوى ميكن العمل مبؤشر واحد أو أكثر، وهذا حسب احتياجات التلميذ وحقيق

  .املشتقة منها املرغوب فيه وتكون منسجمة مع الكفاءة (اهلدف التعليمي)

  األهداف الجزئية: -2- 1-7

جتسد  تأيت نتيجة التقومي التشخيصي املنبثق من مؤشرات اهلدف التعليمي، وتأيت امتدادا هلذه املؤشرات حبيث

توي على أهداف تعليمية) يتم تطبيقها يف احلصص التعليمية (احلصة). ويصاغ مية (حتميدانيا خالل الوحدة التعل

  اهلدف اإلجرائي طبقا للشروط التالية:

  وجود فعال سلوكيا قابال للمالحظة والتقييم. - 

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

  الزمان واملكان (شروط اإلجناز).  حتديد كيفية إجناز هذا السلوك وترتيبه يف - 

  

  :(الدور) ميةالوحدة التعل -3- 1-7

  وهو خمطط ترتيب األهداف اإلجرائية حسب األولويات املعلن عنها.

ساعة) وتتوج بتحقيق هدف 1تشتمل الوحدة عدد من األهداف اليت متثل حصص تعليمية بساعة واحدة لكل منها( 

نشاط رياضي واحد باملنظور  علىإذا بقينا يف تصور التخطيط الدوري املبين تعلمي(يف نشاط فردي أو مجاعي)، هذا 

  االختالف يكمن يف االبتعاد عن  احلايل،

التدريب الرياضي احملض، والعمل مبسعى منظور املقاربة بالكفاءات الجناز  علىمنطق العمل بالتدرج التقين املبين 

  ختطيط مفاده السلوك واليت تقتضي:

  1زمة واملوالية هلا.كية العامة، يتم ترتيب التصرفات الالاصة وكذا العامة اليت ختص احلر املعرفة اخل *

  املهارات الفكرية واحلركية اليت تأيت نتيجة املشاركة الفعلية يف نشاطات مفادها األلعاب الرياضية. *

حلاالت التعلمية اهلادفة واملرتبة قدرة االتصال والتواصل وتوظيف املكتسبات واملعارف حلل املشاكل املطروحة يف ا *

  السلوك املنتظر. على

ويبقى اعتبار وتصور خمطط مفتوح أين نقرتح فيه عدة نشاطات خمتلفة، ختدم هدف تعلمي واحد بعد تفهمنا هلذا    

  املنتهج وتطوير فكرة تنمية الكفاءة وليس املهارة الرياضية اليت تصبح حتما دعامة ووسيلة عمل.    

                                                                                                                                                            
1

، السنة الثالثة من التعليم املتوسط، الديوان الوطين للمطبوعات الوثيقة املرافقة ملناهج الرتبية البدنية والرياضيةالوطنية، اللجنة الوطنية للمناهج،  وزارة الرتبية 

  .93، ص2004املدرسية، يوليو 
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  لحصة التعليمية:ا -4- 1-7

وهي مبثابة احلصة أين يتم تطبيق اهلدف اإلجرائي فيها، وتستدعي معايري التنفيذ املرتبطة بالسلوك املنتظر الذي 

مية) للهدف نفسه، بواسطة نشاط فردي أو مجاعي، يستدعي عيات تعلم مناسبة (احلاالت التعليتم تفعيله يف وض

  نشاط كونه دعامة عمل.مهارات حركية وتصرفات مكيفة ومناسبة لل

  

  معايير التنفيذ (معايير االنجاز): -5- 1-7

  وهي شروط حتقيق احلصة التعليمية واملتمثلة يف:

  ظروف االنجاز: -أ

خالل مرحلة االجناز، تعرب عن وضعيات إشكال تدفع بالتلميذ إىل الكشف على  تعلميهتقتضي ترتيب حاالت 

  ول إىل اهلدف.إمكانياته بغية إجياد احلل املناسب للوص

) حبيث تستجيب كل تعلميهمجيع التالميذ يف ورشات (كل ورشة تعرب عن حالة  باشرتاكطريقة العمل تكون 

  ورشة عمل لعوامل أمهها:

  التهوية واالرتياح. - النظافة -مساحة توفر األمن - 

  وسائل عمل خمتلفة ومتنوعة ال تشكل خطرا على التالميذ وتكون مناسبة للنشاط. - 

، وكل تعلميهزيع وترتيب الزمن احملدد للعمل اخلاص بكل مرحلة من مراحل احلصة، وكذا اخلاص بكل حالة تو  - 

  مية.  م به التلميذ خالل الوضعية التعلمهمة أو دور يقو 

  السرعة وحجم العمل املراد إجنازه من طرف التالميذ. - وترية العمل واملتمثلة يف الشدة - 

  1اصة منها بطاقات املالحظات اخلاصة بالتلميذ واألستاذ.وسائل التقييم املختلفة خ - 

  شروط النجاح: -ب

  لوضعية إشكالية (املوقف التعلمي). ةواملناسب تعلميهوهي السلوكات الواجب حتقيقها خالل كل حالة 

  2وهي مقاييس تسمح بتأكيد صحة العمل وجناح املهمة املطالب ا التلميذ.

  مفهوم المقاربة: -2

قيق غاية. وتعترب من الناحية أو حتحل مشكل أو تناول مشروع  أوتصور ودراسة موضوع  أسلوبهي املقاربة 

. وهي منطلق لتحديد تعليمي تصور وبناء منهاج إليها، يستند املبادئالتعليمية قاعدة نظرية، تتضمن جمموعة من 

                                                                                                                                                            
1

، السنة الثالثة من التعليم املتوسط، الديوان الوطين للمطبوعات بدنية والرياضيةالوثيقة املرافقة ملناهج الرتبية الوزارة الرتبية الوطنية، اللجنة الوطنية للمناهج،  

  .93، ص2004املدرسية، يوليو 
، 0420، السنة الثالثة من التعليم املتوسط، الديوان الوطين للمطبوعات املدرسية، يوليو الوثيقة املرافقة ملناهج الرتبية البدنية والرياضيةوزارة الرتبية الوطنية،  2

  .93ص
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ين، أما اإلسرتاتيجية فتتمثل يف جمريات واألساليب الضرورية، واملقاربة تصور ذهاالسرتاتيجيات والطرق والتقنيات 

  1خل.اط البحث والتقصي والدراسة والتدنش

  

يف احلسبان كل العوامل  تأخذ إسرتاتيجية أواملقاربة هي تصّور وبناء مشروع عمل قابل لالجناز يف ضوء خطّة 

وخصائص املتعلم والوسط الفّعال واملردود املناسب من طريقة ووسائل ومكان وزمان  األداءاملتداخلة يف حتقيق 

  2.والنظريات البيداغوجية

  معنى المقاربة بالكفاءات: -3

هي مقاربة أساسها أهداف معلن عنها يف صيغة كفاءات يتم اكتساا باعتماد حمتويات منطقها األنشطة البدنية 

 علىوالعمل) الذي يركز والرياضية كدعامة ثقافية وكذا مكتسبات املراحل التعلمية السابقة، واملنهج(طرق التوصل 

  التلميذ كمحور أساسي يف عملية التعلم.

قدرات ومعارف ومهارات تؤهل التلميذ لالستعداد ملواجهة تعلمات جديدة ضمن  إىلتتحول هذه املكتسبات      

ين يكون هذا النشاط دعامة هلا(كفاءة مادوية=تكو  أينيف اية مرحلة تعلم معينة، سياق خيدم ما هو منتظر منه 

  خاص).

  علىكما يتضمن التعلم عملية شاملة تقتضي إدماج معلومات علمية وأخرى عملية تساعد يف التعرف أكثر 

  3كيفيات حل املشاكل املواجهة(كفاءة عرضية=تكوين شامل).

حلفظ، وا دها التلقنياحمتويات مف علىتعليم التقليدي الذي يعتمد لما قورن با إذا يعترب هذا املنهج الرتبوي حديثا،

شكل كفاءات قوامها  علىمن حيث حتقيق أهداف مصاغة /التعلم فمسعى هذه املقاربة إذن هو توحيد رؤية تعليم

              4احملتويات، وتستلزم حتديد املوارد املعرفية واملهارية والسلوكية لتحقيق امللمح املنتظر(الكفاءة) يف اية مرحلة تعلم ما.

  كفاءات؟لماذا المقاربة بال - 3-1

مشكلة جتزئة  - لعاملكغريه من األنظمة الرتبوية يف ا  - اليت واجهت النظام الرتبوي يف بالدنا اإلشكالياتمن 

املعارف اليت ميزت املناهج السابقة، إذ تضم يف ثناياها قائمة من املفاهيم جيب على املتعلم تعلمها، وبعض املهارات 

تعلم دون إقامة روابط بينها، مما لنتيجة هي تراكم املعارف لدى املاسية، واعليه اكتساا يف كل مادة من املواد الدر 

                                                                                                                                                            

  62، مرجع سابق ، ص  تدريس الرتبية البدنية و الرياضية يف ضوء األهداف اإلجرائية و املقاربة بالكفاءات زيتوين عبد القادر ،  1

  
  .29مرجع سابق، ص ،بيداغوجية املقاربة بالكفاءات، مفاهيم بيداغوجية يف التعليم طيب نايت سلمان وآخرون، 2
، السنة الثانية من التعليم املتوسط، الديوان الوطين للتعليم والتكوين عن بعد، ديسمرب الوثيقة املرافقة ملناهج الرتبية البدنية والرياضيةوزارة الرتبية الوطنية،  3

  .84، ص2003
  10-9ص  2004، املقاربة باملشكالت يف ضوء العالقة باملعرفةمصطفى حبيلس ،  4
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حيول دون امتالكه ملنطق االجناز واالكتشاف، بعبارة أخرى، جبد نفسه يتعلم من أجل أن يتعلم ، وليس لفعل شيء 

  ما أو حتليل واقع والتكيف معه استنادا على ما تعلمه.

  

املقاربة بالكفاءات كاختبار بيداغوجي يرمي إىل االرتقاء باملتعلم، من منطق أن هذه مت اعتماد  هلذه اإلشكالية، كحلو 

املنظمة واألداءات، اليت تتيح للمتعلم ضمن  املقاربة تستند إىل نظام متكامل ومندمج مع املعارف، اخلربات، واملهارات

  ئم.اجناز املهمة اليت تتطلبها تلك الوضعية بشكل مال تعلميهوضعية تعليمية/ 

ومن مث، تغدو هذه املقاربة بيداغوجيا وظيفة تعمل على التحكم يف جمريات احلياة بكل ما حتمله من تشابك يف 

   ، وبالتايل، فهي اختيار منهجي ميكن االجتماعيةالعالقات وتعقيد يف الظواهر 

  . عمال يف خمتلف مواقف احلياةاملتعلم من النجاح يف احلياة، من خالل تثمني املعارف املدرسية وجعلها صاحلة لالست

إن هذه املقاربة كتصور ومنهج منظم للعملية التعليمية/ التعلمية، تستند إىل ما أقرته النظريات الرتبوية املعاصرة 

وخباصة النظرية البنائية اليت تعد نظرية نفسية لتفسري التعلم وأساسا رئيسيا من األسس النفسية لبناء املنهج املدرسي، 

   طلق من كون املعرفة:  الذي ين

  تبىن وال تنقل.  •

 تنتج عن نشاط.  •

  حتدث يف سياق.  •

 هلا معىن يف عقل املتعلم.  •

  .اجتماعيةعملية تفاوضية   •

 1  تتطلب نوعا من التحكم.  •

تستهدف تنمية قدرات املتعلم العقلية والوجدانية واملهارية  - من خالل خمتلف املواد الدراسية - من هنا ، فاملناهج

صبح مع األيام ومبرور املراحل الدراسية مكتمل الشخصية، قادرا على الفعل والتفاعل االجيابيني يف حميطه الصغري لي

والكبري، وعموما يف حياته احلاضرة واملستقبلية، ولكي تكون املناهج يف خدمة هذا التوجه، كان من الضروري الرتكيز 

ل نظام الوحدات الذي ميكن املتعلم من الرتكيز على مضامني على الكيف املنهجي بدال من الكم املعريف من خال

  ل متكن املتعلم من كيفية موالتكا بعينها تتوفر فيها شروط التماسك

نه مسعى ميكن إتغريات ضرورية يف ذاته للتكيف مع حاجات طارئة،  وإحداثته، ااالعتماد على نفسه، وتفجري طاق

ارية وسلوكية تتكيف مع الواقع املعاصر سواء يف عامل الشغل أو املواطنة املتعلم من اكتساب كفاءات ذات طبيعة مه

  أو احلياة اليومية.

                                                                                                                                                            

  66، مرجع سابق ، ص  نية و الرياضية يف ضوء األهداف اإلجرائية و املقاربة بالكفاءاتتدريس الرتبية البدزيتوين عبد القادر ،  1
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، باعتبارها مسار مركب ميكن من تعبئته املكتسبات أو اإلدماجهذا النوع من املناهج، يركز على بيداغوجيا 

لبات وضعية ما مع متط و تكييفهاقصد إعادة هيكلة تعلمات سابقة  معينة يف وضعية دالة، عناصر مرتبطة مبنظومة

هذه البيداغوجيا يقود املتعلم حنو تأسيس روابط بني خمتلف املواد  ومن مث، فاملنهاج املبين على الكتساب تعلم جديد.

وعموما فإن املناهج ذات الطبيعة  فاءاته وواقع جمتمعه من جهة أخرى.من ناحية، وربط هذه األخرية خبرباته وقيمه وك

  تعمل على جعل املتعلم:اإلدماجية 

يف سياق ذي داللة، وفائدة بالنسبة له، وذات عالقة بوضعيات  يعطي معىن للتعلمات اليت ينبغي أن تكون •

  ملموسة قد يصادفها فعال.

فائدة يف حياته اليومية أو ألنه  والرتكيز على هذا األخري كونه ذو يتمكن من التمييز بني الشيء الثانوي واألساسي •

 للتعلمات اليت سيقدم عليها. يشكل أسسا

 يتدرب على توظيف معارفه يف الوضعيات املختلفة اليت يواجهها. •

والعاملية، وبني غايات التعلمات، كأن يكون مثال مواطنا مسؤوال،  اتمعيةيركز على بناء روابط بني معارفه والقيم  •

 عامال كفؤا، شخصا مستقال.

ة واستغالهلا يف البحث عن التصدي للتحديات الكربى تمعه، وما يقيم روابط بني خمتلف األفكار املكتسب •

  1يضمن له التجنيد الفعلي ملعارفه وكفاءاته.

  ولتمكن املتعلم مما سبق ذكره، يستلزم أنشطة تعلم ذات اخلصائص اآلتية:

  اعتبار املتعلم حمور العملية التعليمية/ التعلمية.  -

 ة يف األنشطة التعليمية/ التعلميةالرتكيز على إدماج الكفاءات املستعرض  -

 االهتمام بتنمية األنشطة الفكرية والتحكم يف توظيف املعارف  -

 جعل املتعلم يوظف جمموع اإلمكانات املتنوعة (معارف، قدرات، معارف، سلوكية)  -

             ات.إدماج التعلمات يقاس كما بعدد األنشطة اليت تتدخل يف حتقيقه، ويقاس نوعيا بكيفيات تنظيم التعلم  -

  

  ولكي يتم اجناز النشاط بالشكل املأمول والعمل على حتقيق اهلدف منه، على املدرس أن يتيح للمتعلم:

فيه، ويشعر بأنه  وذلك بتوفري الوقت الكايف للمتعلم لتأمني اخنراطه يف عمل يفضله ويرغب : الفعال االماك  -

  ته املختلفة.ايفية نشيطة، وموظفا طاقميارس فيها تعلمه بك وضعيةأي  : يستجيب حلاجاته

 االنغماس، من خالل توفري حميط مثل الوسائل املستهلة للقيام بالنشاط التعليمي املستهدف.  -

                                                                                                                                                            
1

  68، ص  تدريس الرتبية البدنية و الرياضية يف ضوء األهداف اإلجرائية و املقاربة بالكفاءاتزيتوين عبد القادر ،   
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مي أو ما ينتج عنه، وذلك حبكم اختياره للنشاط يف ب النشاط التعلمبعىن جعل املتعلم يشعر بأنه صاح : التملك  -

 شكله وحمتواه.

             كني املتعلم من أن يرى توضيحا علميا من املدرس للكفاءات املستهدفة.مبعىن مت : مذجةنال  -

أداء املتعلم جيب أن يتبعه رد من املدرس ليشعر بأنه حمل رعاية واهتمام، وأن يكون  أنأي  : االستجابة املشجعة  -

 الرد بناءا ومشجعا.

ها التدريس باملشكلة، إذ يوضع املتعلم أمام وضعيات ينتاج إىل طرائق تدريس نشيطة من بالتعلم، حي و وهذا التعليم

  . ه روح املالحظة، اإلبداع، الفعلتطور لديتعلم باعتبارها نشاطات معقدة 

وتعترب الوضعيات  ومبعىن آخر اجناز مهمات مثل (كتابة رسالة شفهية أو كتابية، حل مشكل يف الرياضيات...).

  مبنظور بيداغوجيا اإلدماج:

إىل صياغة  هعلم: فيها يقرتح على املتعلم اجناز هدف خاص لدرس أثناء تعلمات منهجية تقودوضعيات للت  •

من خالل نشاطات ملموسة تستجيب  قاعدة...اخل، وهذه الوضعيات تنمى موضوع، فكرة، استنباط، تعريف، عرض

  حلاجات املتعلم.

ات املنتظمة، هذه املهلة هي ما يطلق عليه وضعيات لإلدماج: حبيث ختترب أثناء مهلة توقف للمتعلم خالل التعلم  •

بتجنيد خمتلف املعارف، حسب األداء، وعلى أساس حلظة اإلدماج هذه وبناءا حيث أثناءها املتعلم "لحظة اإلدماج" 

 عليها يتم تطوير املعرفة السلوكية.

م جناحا يف عملية وضعيات للتقومي: ذلك أن وضعيات التقومي متاثل وضعيات اإلدماج، إذ كلما حقق املتعل  •

كز على تالتعليم والتعلم تغريت، وبتغريها أصبح دور املدرس ير  بفأسالياإلدماج، نال ما يعرب عن هذا النجاح، وأخريا 

مساعدة املتعلم باعتباره يف قلب منظومة التعلم، إذ يقوم بتعلماته بنفسه اعتمادا على طرائق تدريس نشيطة متكنه من 

واكتساب قيم واجتاهات، والقدرة على التفكري املنطقي، وحل املشكالت وتقييم املفاهيم،  جتاوز اكتساب الكفاءات،

والثقة بالنفس، واالستقاللية، وذلك هو اهلدف اجلوهري الذي تسعى إىل حتقيقه خمتلف األنظمة الرتبوية يف العامل 

 1ومنها منظومتنا.

  

  

  ات:الكفاءالمقاربة بدواعي اختيار  - 3-2

 أوعقد من التعبري عن وجود الشبه واالختالف بني عنصرين ة، فإن العملية أملتعلم القيام مبقارنا عندما نطلب

 إنالعالقات تشاا واختالفا مث  إدراكمفهومني بل هي تفاعل لعمليات معقدة تستخدم الذاكرة والتخيل مجيعا يف 

ليست هي املستهدفة بل املستهدف هو   سلم زمين مثال، على املقارنة اليت جتري يف الصف بني حدثني تارخييني
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ثر ا التعلم إذا أاملقارنة اليت يصبح  آلية مواجهة وضعيات حياتية واجتماعية مماثلو خارج املدرسة تستدعي امتالك

  1طيب.

كل مواد املنهاج   تتواطأذلك  املواد خبصوصياا املختلفة وعلى قدمه التاريخ لنموذج املقارنة تقدمه بقية ما إن

ماهر ودقيق وفعال ومتكيف مع كل  أداء إىلعنده  األداءليتحول  اإلنسانناعة هذا اجلانب وتعزيزه عند لص

مشكالت حياتية  علىالتعلمية يف القسم حماكاة للواقع بصورة مصغرة تتكرر للتغلب التعليمية الوضعيات، فالوضعية 

  .منتظرة بعد حياة التمدرس

غايتها،  إىلتنميتها وتطويرها لتصل ا  علىتعمل  أناملدرسة  عدادات وعلىولد مزودا بقدرات واستي اإلنسان إن

مراقي  إىلترقي بالقدرات النظرية  أناملدرسة  علىتضمحل مع الزمن، لذا توجب  أنتوظف ميكن  والقدرة اليت ال

  ترب املعرفة وسيلة ال غاية وأن الفرد وأن تع علىتركز املناهج الدراسية  أنوعليه ينبغي  املاهر والدقيق. واألداءالكفاءة 

  نسان جمرد آلة إنتاج.االوأال تعترب  املؤسساتن تنافس غريها من تستجيب ملتطلعات اتمع وأ

اكتساب املعرفة  آلياتتعلم التالميذ كيف يتعلمون بدال من تقدمي املعرفة عليها بتقدمي  أناملدرسة  علىوينبغي 

ل بناؤها والتحكم يف كفاءات تصلح ملرحلة ما بعد املدرسة ملواجهة مشكالت وبدال من تراكم املعرفة مع الزمن يفض

  احلياة.

  :وتتلخص دواعي استعمال املقاربة بالكفاءات يف مجلة من التحديات هي

  ضرورة االستجابة لتزايد حجم املعلومات يف خمتلف املواد العلمية. - 

التساؤل: ملاذا يتعلم مادة معينة  إىله التلميذ ويؤدي به ذات داللة بالنسبة لكل ما يتعلم تعلماتضرورة تقدمي  - 

  ؟وبطريقة حمددة

  جل تعليم ناجح وتكافؤ الفرص للجميع.فعالية داخلية من أ إجيادضرورة  - 

بيداغوجي يضع املتعلم يف  مسعىمن خالل اختيار  األداءضرورة االستجابة لطلب ملح يتمثل يف النوعية وحسن - 

  حمور االهتمام.

ن يتعلم كيف يفعل وكيف علم بوسائل التعلم وما يسمح له بأاد بيداغوجية يكون شغلها الشاغل تزويد املتاعتم- 

  2يكون.

  مبادئ المقاربة بالكفاءات: - 3-3

  تعترب الرتبية عملية تسهل النمو، وتسمح بالتواصل والتكيف واالهتمام بالعمل.

                                                                                                                                                            

  .27،26مرجع سابق، ص ،بيداغوجية املقاربة بالكفاءات، مفاهيم بيداغوجية يف التعليم طيب نايت سلمان، وآخرون، 1

  
  
2

  .27،26مرجع سابق، ص، بيداغوجية املقاربة بالكفاءات، مفاهيم بيداغوجية يف التعليمطيب نايت سلمان، وآخرون،  
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  نهما.تعترب املدرسة امتداد للمجتمع، وال يليق الفصل بي - 1

  تعترب الرتبية عنصرا فعاال يف اكتساب املعرفة. - 2

  التلميذ وتطلعاته لبناء جمتمعه. انشغاالتتعترب الرتبية عملية  توافق بني  - 3

  :ـواملهارات اليت تؤهله ل السلوكات و يعترب التعلم عنصرا يتضمن حصيلة املعارف - 4

  (اال املعريف). التعرف علىالقدرة  - أ

  (اال النفسي حركي). التصرف لىعالقدرة  - ب

  (اال الوجداين). التكيف علىالقدرة  - ج

  لعملية التعلم وهذا ما يستدعي: األساسييعترب التلميذ احملرك  - 5

  

  عن طريق التعلم. تأيت ،مكتسبة أوفطرية موهوبة :  املعارف - أ

  درات ناضجة، مقاسها: الدقة، الفعالية والتوازن.: ق املهارات - ب

  .فسيةأو نحركية  عقلية،:  القدرات العقلية - ج

  عملية التعلم، قابلة للقياس واملالحظة عرب مؤشراا. تتسم بالتعقيد عرب صريورة اجنازيهقدرة تعترب الكفاءة  - 6

  1لتحقيق امللمح العام للمتعلم.تكامل والشمولية كوسيلة يعترب مبدأ ال - 7

  : اآلتية املبادئالتكوين املتعلقة باملقاربة بالكفاءات من حتديد  ذجمناحتليل  إمكانيةهناك من يرى،  أنكما   

  تنظيم برامج التكوين انطالقا من الكفاءات الواجب اكتساا. - 

  تغري الكفاءات وفق السياق الذي يطبق فيه. - 

  وصف الكفاءات بالنتائج واملعايري. - 

  داد هذه الربامج.وصف مشاركة األوساط املعنية لربامج التكوين يف مسار إع - 

  تقسيم الكفاءات انطالقا من النتائج واملعاير املكونة هلا. - 

         2اجلانب التطبيقي خاصة. علىاعتماد التكوين  - 

  خصائص المقاربة بالكفاءات: - 3-4

فاعلية يعد التعلم املستند إىل مشكلة بديال للممارسة التقليدية، يقوم على نظريات سلوكية تعترب التعلم عملية ت

  تنطلق من واقع التلميذ وميكن تلخيص أبرز خصائصها فيما يلي:

                                                                                                                                                            
1

، السنة الثانية من التعليم املتوسط، الديوان الوطين للتعليم والتكوين عن بعد، ديسمرب الوثيقة املرافقة ملناهج الرتبية البدنية والرياضيةوزارة الرتبية الوطنية،  

  .84، ص2003
  37، مرجع سابق ، ص   ، األبعاد و املتطلباتبيداغوجية التدريس بالكفاءات حاجي فريد ،   2
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توفر سؤال أو مشكلة توجه التعلم، مبعىن أنه عوض أن تنظم الدروس حول مبادئ أكادميية حبتة ومهارات   - 1

 وذات مغزى شخصي للمتعلمني، كما اجتماعيامعينة، فالتعليم باملشكلة ينظم التعلم حول أسئلة ومشكالت هامة 

يتناول موقف حياتية حقيقية أصلية ال ترقى اإلجابات البسيطة إىل مستواها وال تناسبها، وتتوفر هلا حلول وبدائل 

  عدة.

العمل التفاعلي، إذ ميارس التعلم باملشكالت يف جو تفاعلي هادف، خيتلف عن األجواء التقليدية اليت تستهلك   - 2

 ف السلبية اليت حتول دون التعلم الفاعل ادي.فيها معظم األوقات يف اإلصغاء والصمت، واملواق

 

 توفري الظروف الكفيلة بضمان استمرارية العمل املنتظم، والسماح مبراقبته والتأكد من مدى تقدمه.  - 3

اعتماد أسلوب العمل بأفواج صغرية، حبيث جيد املتعلم يف عمل الفوج (املنجز بالضرورة بصفة فردية) دافعية   - 4

ملهام املركبة، وحيسن فرص مشاركته يف البحث واالستقصاء واحلوار لتنمية تفكريه ومهاراته تضمن اندماجه يف ا

 .االجتماعية

أو تقدمي  ة أشياء وعرضها، كثر احللول املتوصل إليها وتصويرها،ن املتعلمني مطالبون فيه بصناعإنتاج املنتجات أل - 5

وقد يكون الناتج متنوعا كأن يكون حوارا، تقريرا، نص أدبيا، شريطا مصورا، منوذج جمسما، برناجما  عرض تارخيي.

        1إعالميا، أو دراسة أكادميية لظاهرة ما من الظواهر

  أسس المقاربة بالكفاءات: - 3-5

  تتمثل أسس املقاربة بالكفاءات فيما يلي:

 سياق االنتقال من منطق التعليم الذي يركز على املادة املعرفية إىل يقع الدخل إىل التعليم عن طريق الكفاءات يف  -

  منطق التعلم، الذي يركز على املتعلم وجيعل دوره حموريا يف الفعل الرتبوي.

من الرتبية، وهي بذلك تندرج ضمن  املتوخاتحتتل املعرفة يف هذه املقاربة دور الوسيلة اليت تضمن حتقيق األهداف   -

 تعاجل يف إطار شامل، تتكفل األنشطة، وتربز التكامل بينها.وسائل متعددة 

تسمح املقاربة عن طريق الكفاءات بتجاوز الواقع احلايل املعتمد فيه على احلفظ والسماع، وعلى منهج املواد   -

 الدراسية املنفصلة.

اسا بنواتج التعلم، لتهتم مبتابعة يتفادى هذا الطرح التجزئة احلالية اليت تقع على الفعل التعليمي/ التعلمي املهتم أس  -

ال متناهيا من السريورات املتداخلة واملرتابطة واملنسجمة فيها  العمليات العقلية املعقدة اليت ترافق الفعل باعتباره كما

 بينها. 

تنمية عادات جديدة سليمة، و  الكتساباملقاربة بالكفاءات يف التدريس من االهتمام باخلربة الرتبوية  اعتمادميكن   -

 املهارات املختلفة وامليول مع ربط البيئة مبواضيع دراسة التلميذ وحاجاته الضرورية.

                                                                                                                                                            
1

  09، ص2004، 38، العدد املقاربة باملشكالت يف ضوء العالقة باملعرفةمصطفى بن حبيلس،  
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يؤدي بناء املناهج ذه الكيفية إىل إعطاء مرونة أكثر، وقابلية أكرب يف االنفتاح على كل جديد يف املعرفة، وكل ما   -

 له عالقة بنمو شخصية املتعلم.

والثقايف، كما تتوخى الوصول إىل  االقتصاديات الكربى احلاصلة يف احمليط تستجيب مقاربة الكفاءات للتغري   -

 1يرتك التعلم فيه أثر إجيابيا، ميكنه من جماة ومعاجلة مشكالت حياتية. هرامواطن م

  أهداف المقاربة بالكفاءات: - 3-6

ان املتعلمني بقدر ما هذملعلومات إىل أاإن التعلم باملشكلة مل يصمم ملساعدة املدرس على نقل كم هائل من 

  :م لتقدمي املساعدة للمتعلمني علىصم

  تنمية تفكريهم ومهارام الفكرية وقدرام على حل مشكلة. - 

  تعلمهم أدوار الكبار من خالل مواجهة املواقف احلقيقية واحملاكاة. - 

  حتوهلم إىل متعلمني مستقلني استقالال ذاتيا. - 

 ."أا تكاد تتلخص يف هدف واحد هو التعلم"ف التعليم باملشكالت على القول عن أهدا يبعضهمأدى ما 

  وهو طبعا هدف ميكن حتليله إىل سلسلة من األهداف الفرعية املتضمنة، أمهها:

  اكتساب نتائج املتعلمني وتطوير خربام ومهارام بفعل املمارسة. - 

  ها إىل موقف إجيايب حيفز طلب املعرفة واكتساا.قفهم السليب مناملتعلمني باملعرفة بعد حتويل مو تغيري عالقة  - 

  استيعاب املواد الدراسية والتحكم يف سريورة التعلم. - 

  تشجيع عمل الفرد مع اجلماعة، من مثة إعداده للحياة املهنية وإدماجه يف اتمع. - 

علمني يف كل موقف لكافة املت وهذا، فضال عن أن لكل مشكلة أهدافها اخلاصة اليت ينبغي شرحها وتوضيحها

  2مي، مبا يف ذلك املهام اليت يفرتض منكنهم من القيام ا بعد حصول التعلم.تعل

  

  

  االنتقال من األهداف إلى الكفاءات: - 3-7

  األهداف التربوية من الجيل األول: -1- 3-7

  الهدف التربوي:  -أ

يستطيع املتعلم أن ينجزه إلظهار ما تعلمه،  هو تعبري عن النتائج املنتظرة من جراء فعل تربوي، أو أنه تعبري عما

  ومبعىن آخر ميكن اهلدف الرتبوي من تنظيم وضعية التعلم، انطالقا مما جيب أن يفعله املتعلم. 

                                                                                                                                                            

  .8،262مرجع سابق، ص بيداغوجية املقاربة بالكفاءات، مفاهيم بيداغوجية يف التعليم طيب نايت سلمان، وآخرون، 1
  .08ق، صمرجع ساب، املقاربة باملشكالت يف ضوء العالقة باملعرفةمصطفى بن حبيلس،  2
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  األهداف العامة:  -ب

  تتميز األهداف العامة بثالث خصائص هي:

  إا توجيهية على املدى املتوسط. - 

  تعىن بعدد من املواد التعليمية. - 

  ال تنصب على مناذج للتقومي. - 

  أمثلة ذلك:

  توسيع حمصول املتعلمني من األلفاظ اللغوية. - 

  1 املفاهيم األساسية للمواد العملية.التحكم يف - 

  ج/ األهداف اخلاصة:

  هي األهداف تعىن باملادة أو املوضوع مثل:

  أن يعتمد مسعى عقالين حلل مشكل حسايب. - 

  .طبوغرافيةأن يقرأ خريطة  - 

  أن يستخلص نتائج نشاط اإلنسان يف حميطه. - 

  د/ األهداف اإلجرائية:

تصاغ بعبارات دقيقة واضحة مبينة التغريات هي أهداف ترتبط بالسلوك الذي يؤديه املتعلم يف نشاط معني، و 

  السلوكية املقصودة، ومبعىن آخر، فهي عبارات حتمل أفعاال سلوكية، ويشرتط يف األهداف اإلجرائية ما يلي:

  سلوك املتعلم: الذي يتضمن فعال غري قابل للتأويل، بل يكون قابل للمالحظة والقياس.  •

 مبدأ التطبيق: الذي يتعلق مبادة أو جمال أو غريها.  •

 

 شروط اإلجناز: اإلجناز وفق شروط حمدد (الوقت، األدوات املستعملة ومعايري التقومي أو القياس).  •

لوك يظهر يف تعلم آيل يف شكل أهداف عى تعليمي يتمثل يف ستقوم على مس إن بيداغوجية األهداف،

  ووحدات قصرية تتصف مبا يلي:

  هي أهداف تقوم على تعلم أكادميي يف وحدات قصرية جمزأة وعلى املدى القريب. - 

مة (من غايات ومرامي وأهداف عا اصعوبة الربط بني الغايات واألهداف الرتبوية بسبب التفرع الكبري عند اشتقاقه - 

  إىل أهداف خاصة وأهداف إجرائية).

                                                                                                                                                            

  .22مرجع سابق، ص ،بيداغوجية املقاربة بالكفاءات، مفاهيم بيداغوجية يف التعليم طيب نايت سلمان، وآخرون، 1
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  عدم حتديد حمتويات التعلم بشكل واضح أحيانا. - 

  متصل. بسبب جتزئة العملية التعليمية وإعطاء تعلم غري واالندماجصعوبة التحول  - 

  االهتمام باجلانب املعريف واحلسي على حساب اجلانب الوجداين. - 

  امللل.م إىل غياب الدافعية لدى املتعلمني مما يؤدي  - 

  1اخللط بني منطق التعلم ومنطق التقومي. - 

واملشكل املطروح، يكمن يف أن نسبة ال بأس ا من التالميذ يتمكنون من أهداف التكوين الواردة يف الربامج 

ه التعليمية أو املقررات دون صعوبة، إال أن هؤالء التالميذ جيدون أنفسهم يف أغلب األحيان عاجزين عن تسخري هذ

جمزئة ألهداف إجرائية  املكتسبات، حلل مشكل ما، مرد ذلك أن املقاربة املعتمدة (مقاربة األهداف) مقاربة خطية

يكتفي املدرس بتحقيقها لذاا، يف حني جيب جتاوزها إىل ما ميكن من توظيف املكتسبات، يف وضعيات مشاة أو 

  وضعيات جديدة خارج الوسط املدرسي.

  ل الثاني وتسمى بالكفاءات:أهداف الجي -2- 3-7

تسمى أهداف اجليل الثاين بالكفاءات، وهي جمموعة قدرات معرفية وحسن حركية ووجدانية منظمة، يسمح 

  جتنيدها بالتعرف على إشكالية أو مشكلة، وحلها من خالل نشاط يظهر مهارات املتعلم.

فاءات، انطالقا من سلبيات املدرسة السلوكية وقد مت تصور منهجية لضبط ودعم املسار التعلمي وفق املقاربة بالك

  وما كان يف اجليل األول من األهداف السلوكية من ثغرات، ويتضح ذلك التصور يف العناصر التالية:

  تصور مسار تعليمي طموح واضح املعامل واألغراض على املدى البعيد. - 

يمي وإدماج األهداف اإلجرائية يف مشروع تعليمي إجياد عالقة وطيدة بني ما هو عام وما هو خاص يف املسار التعل - 

  ذي داللة.

  ضمان االنسجام بني الغايات والقيم من خالل معامل ملموسة. - 

  ضمان العالقة التواصلية بني املكونني حول مشروع التكوين كأهداف ورهانات. - 

  املستهدفة أي املتعلمني. عقلنة املسار التعلمي بتأكيد التعاون بني املكونني واملتدخلني لدى الفئات - 

  توضيح الرؤية بالنسبة جلانب التقومي خاصة منه التقومي التكويين. - 

، يساعد على إعطاء معىن للمعارف املدرسية املكتسبة لكفاءات، تعلما اندماجيا غري جمزأوبذلك تقرتح املقاربة با

  2يات املعيشة تعامال سليما وسديدا.بشكل بنائي، واكتساب كفاءات متدمية تضمن للتلميذ التعامل مع الوضع

                                                                                                                                                            
1

  72مرجع سابق، ص، بيداغوجية املقاربة بالكفاءات، مفاهيم بيداغوجية يف التعليمطيب نايت سلمان، وآخرون،  
  

  
2

  .23مرجع سابق، ص ة بالكفاءات، مفاهيم بيداغوجية يف التعليمبيداغوجية املقاربطيب نابت سلمان، وآخرون،  
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  مقارنة البرنامج القديم بالمنهاج الحالي: - 3-8

  المنهاج الحالي  البرنامج القديم

   .مبين على احملتويات - 

أي ما هي املضامني الالزمة ملستوى معني، يف نشاط 

  معني؟

  احملتوى هو املعيار.

 .مبين على أهداف معلن عنها يف صيغة كفاءات - 

هي الكفاءات املراد حتقيقها لدى التلميذ يف أي ما 

  مستوى معني؟

  الكفاءة هي املعيار.

 .منطقة التعليم والتلقني - 

أي ما هي كمية املعلومات يف املعارف اليت يقدمها  

  األستاذ؟ 

  

  

  

  

  .منطقة التعلم - 

أي ما مدى التعلمات اليت يكتسبها املتعلم من خالل 

  ذ؟اإلشكاليات اليت يطرحها األستا

وما مدى تطبيقها يف املواقف اليت يواجهها املتعلم يف 

  ة واليومية؟يحياته الدراس

  األستاذ: يلقن، يأمر وينهي. - 

  التلميذ: يستقبل املعلومات. - 

األستاذ: يقرتح فهو مرشد، موجه ومساعد لتجاوز  - 

  العقبات.

املتعلم: حمور العملية، ميارس جيرب، يفشل، ينجح    - 

  يكسب وحيقق.

  الطريقة البيداغوجية املعتمدة هي: - 

طريقة التعميم: النمطية أي كل التالميذ سواسية، ويف 

  قالب واحد.

  اعتبار درجة النضج لدى التالميذ واحدة. - 

  اعتماد مسلك تعليمي واحد. - 

  الطريقة املعتمدة هي: - 

أي مراعاة الفروقات الفردية  الفروقاتبيداغوجية 

  ملية التعلم.العتماد عليها أثناء عاو 

  درجة النضج متباينة لدى املتعلمني. - 

  .تعلميهحتديد عدة مسالك  - 

  اعتماد التقومي املعياري املرحلي. - 

  فهو تقومي حتصيلي.

  عموما درجة تذكر املعارف. - 

  ال مكان لتوظيف املعارف. - 

    

اعتبار التقومي عنصرا مواكبا لعملية التعلم. فهو  - 

  والتعديل.تقومي تكويين قصد الضبط 

  درجة اكتساب الكفاءة. - 

  توظيف الكفاءات املكتسبة يف مواقف. - 

  يوضح المقارنة بين البرنامج القديم و المناهج الحالية  1الجدول رقم 
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  تقويم الكفاءات: -4

  ماذا نقوم في الكفاءة؟ب - 4-1

الداخلية واخلارجية قصد حل وضعية إذا رجعنا إىل تعريف الكفاءة على أا "القدرة على جتنيد جمموعة من املوارد 

معقدة تنتمي إىل عائلة معينة من الوضعيات" سوف يتبني لنا أن اجلوانب اليت ينبغي أن تنصب عليها عملية تقومي 

  الكفاءة هي:

  المواد الالزم تجنبها: -1

  إىل موارد داخلية وموارد خارجية:تنقسم املواد اليت تقوم يف الكفاءة 

  ة:د الداخلير أ/ الموا

  وتتمثل يف:

  املعارف أي كل ما له صلة باملفاهيم والتعاريف والقواعد والقوانني واإلجراءات يف مادة واحدة أو عدة مواد. - 

  املعارف الفعلية  أي جمموع احلركات واإلجراءات والطرائق الضرورية إلجناز مهمة معينة. - 

  و موضوع أو فكرة أو نشاط.املعارف السلوكية وترتبط باالجتاهات وامليول إزاء شخص أ - 

 :د الخارجيةر ب/ الموا

ترتبط بكل أشكال الوثائق والسندات واألدوات اليت يكون املتعلم حباجة إليها ومتثل جزء من الكفاءة (وثائق، 

 سندات، خمططات، قواميس، آلة حاسبة...).

  المعقدة: ج/ الوضعية

وضع املتعلم يف إطارها لتقومي إنتاج معني يربهن من خالله عين بالوضعية املعقدة هنا أحد نشاطات اإلدماج اليت ين

يتعلق األمر يف اللغة العربية  ،على مدى حتويل مكتسباته أي قدرته على توظيف هذه املكتسبات يف وضعيات جديدة

   1 يع التعبري بنوعيه الكتايب والشفهي وبإعداد املشاريع وإجنازها...ضامثال: مبو 

ملتعلم يف هذه املوارد قبل جتنيده هلا يف الوضعيات املعقدة مثل قدرته على اسرتجاع ينبغي التأكد من حتكم ا

  املعارف  املعارف التصرحيية و

املعارف الشرطية وقدرته على استخدام السندات والوثائق املختلفة ومدى تكيفه مع زمالئه يف األعمال و املنهجية 

ا وذلك بالوقوف على نوعية اإلنتاج املطلوب ومستوى النجاح يف جتنيد الفوجية ومن مثة تنتقل إىل تقومي الكفاءة ذا

  هذه املوارد.
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  .05، ص2006، دار ا�.-�دة، التقومي يف املقاربة بالكفاءات�*( )'& ط�ھ�،  
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  متى تتم عملية التقويم؟ - 4-2

الغرض من ورائه وعليه جند من وذلك وفق الوقت الذي جيري فيه و  من التقومي أشكالميكن التميز بني ثالثة 

  منه:  جيرى

  قبل الفعل التعلمي:-ا

 السنة والغرض من ذلك هو الوقوف أوالفصل  أواحملور  أوموقع املتعلم يف بداية احلصة  ودف من ورائه حتديد

 إيقاظكفاءاته القاعدية قصد تدارك الناقص منها قبل االنطالق من التعلم الالحق وكذا   على موارده القبلية وعلى

  هو بصدد تناوله الحقا من نشاطات.  ما بأمهيةالدافعية للتعلم عنده بتحسيسه 

  أثناء الفعل التعلمي:-ب

تنمية الكفاءة(أو الكفاءات)املدرجة يف  علىالتعلم أي  علىيساير الفعل التعلمي واهلدف منه مساعدة التالميذ 

  احلصة والغرض منه هو تسهيل عملية التعلم عندهم. أثناءاملنهاج وذلك بالتحقق املستمر من مكتسبام 

 أنميكن لتلميذ  التقومي واملراقبة اليت ختتم جبزاء يف شكل نقطة عددية، ال مييز بني هذا نأاملعلم هنا  علىيتعني 

  التنقيط. إذا كانت انتاجاته ستخضع إىلويتدرج يف تعلمه  وخيطئيتعلم 

حتقيق التالميذ انتاجات مؤقتة تكون مبثابة حجج تسمح بتحديد  إمكانية على إذايعتمد التقومي التكويين 

  .وجتريب الطرق... األخطاء

التنقيط، وبذلك سوف يتعلم التالميذ  إىلختضع  أن أوحمل تصحيح دوري  األعمالال تكون هذه  أنينبغي 

  1 التفكري يف أي حكم يصدر عليهم. أوخالل عدة حصص دون خوف من اجلزاء 

  

  :علىالتقومي الذي ال مكانة فيه للنقطة، يساعد املتعلمني  إن

حيتكون باملشكل وحياولون البحث عن احللول  إماز املهمات، حصص اجن أثناء تشخيص املشكل املطروح - 

  التكهن باجلواب الصحيح املنتظر من املعلم. إىلاملناسبة وتقدمي الفرضيات والقيام مبحاوالت كون السعي 

التعلم عند بناء شبكات املعاير اليت تسمح هلم بتصور املهمة  إىلمستوى جناحام والوعي حباجام  إدراك - 

  .إال وسائل للتعلمما هي  األخطاءالتقومي الذايت، كما يكتشفون بان  أدوات وإعدادناجحة ال

تبقى للتعلم قصد  املكتسبات و النجاحات اليت حتققت وقياس ما علىالدرس، للوقوف  أثناءخذ الوقت الكايف أ - 

  حتسني هذه النجاحات.

  هذه الكفاءات.      على إال، فالتقومي التكويين ال جيري اتعقيد أكثر(النقطية) بكفاءات  ربط املكتسبات القاعدية - 

                 

                                                                                                                                                            
1

  .��08#" !�� ، ص، التقومي يف املقاربة بالكفاءات�*( )'& ط�ھ�،  
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  :التعلميبعد الفعل  -ج

حصيلة مكتسبات املتعلم بالتأكد من مدى حتكمه يف املوارد الضرورية لتنمية  علىوالغرض منه هو الوقوف 

  الكفاءة دائما بالتحقق من فعالية معاجلة الوضعية املقرتحة.

املوارد  علىالتقومي التجميعي الذي ينصب  كويين الذي يتماشى واكتساا وعلىالتقومي الت علىلكفاءة ويركز يف ا

  توظيفها يف وضعيات جديدة.  علىقدرة املتعلم  وعلى

  تقويم الكفاءات: - 4-3

خصية، استعراض املعارف الش نشاطات حمددة، بدال مناجناز  علىمعاينة القدرة  شيءتقومي الكفاءة هو قبل كل 

ة هلذه األخرية، لذا يتم تقومي الكفاءة يف وضعية حيقق أجر أأو املهارات اليت تثري الكتساب الكفاءة هي  االداءات

 أواءات دفيها املتعلم مهمة يظهر من خالهلا سلوكات ذات داللة، ومبعىن آخر، فان تقومي الكفاءة يتم من خالل اال

  الكفاءة. ستلزمهااملهارات اليت 

اجلوانب التالية معاجلة وضعيات إشكالية حقيقية أو شبه حقيقية، تتضمن مطالب  الكفاءة من خالل يتم تقومي

  تأخذ بعني االعتبار:

  جمموع األبعاد واملعارف املدجمة يف الكفاءة. - 

  املسعى التحليلي والبنائي للوضعية املطلوبة. - 

  1تربير االختبار أو األسلوب املعتمد. - 

طرق تقومي فعالة، واملبدأ األساسي يف ذلك هو أن جيري هذا التقومي يف  لكفاءات اللجوء إىللب املقاربة باوتتط

  سياق معني مبعىن:

  اليت يقرتحها املقوم مبهمة تنفذ من طرف التالميذ يف اية التعلم.متثل وضعية التقومي  أن - 

  التالميذ. علىت املعرفة املقررة ن يستدعي عددا معتربا من جماالكون التقومي شامال قدر اإلمكان وأأن ي - 

  املالحظة، املقابلة....). ( جوانب التعلم علىأن يستعمل فيه خمتلف الوسائل اليت تسمح بالوقوف  - 

  أن يشارك التالميذ فيه بشكل نشط. - 

  أن يساهم يف تنمية الكفاءة. - 

  عليها التالميذ. معايري متعددة وحمددة مسبقا ويطلع علىحكم املعلم القائم  علىأن يبىن  - 

جيعل من  أنكل ممارسة تقوميية يف املقاربة بالكفاءات، يتعني عليه   علىالغالب  حكم املعلم هو الطابع أنومبا 

تدمج  اليت ن خيطط مسار التقومي والتعلم بشكل متزامن وذلك بتحديد الوسائلمن التعلم وأ يتجزأ التقومي جزءا ال

  لية التعلم.مالتقومي ضمن ع

                                                                                                                                                            
1

  13 ص مرجع سابق، التقومي يف املقاربة بالكفاءات، حممد علي طاهر، 
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باستخدام التقومي ، التالميذ مسؤولية كبرية يف تقومي تعلمهم وذلك من منظور طريقة اكتسام للمعرفةيتحمل 

ن لله ويواجه أفكاره بأفكار غريه وأن املتعلم مدعو أن يعي مسار تعلمه وحيأالذايت والتقومي التعاوين والتقومي التباديل، 

  لها.يتبادل الرأي مع معلمه لكي يعدل الطرق اليت يستعم

  1ها له.وتسهيل تعلمانهتدرج كل تلميذ يف  توجيه ن من أهم أغراض ممارسة التقومي يف القسم هووعموما نقول أ

  

  التدريس :   -5  

  مفهوم التدريس : 5-1

يشري التدريس إيل تنظيم اخلربات التعليمية ، فهو وسيلة اتصال تربوي هادف يقوم به املدرس لتوصيل املعلومات و    

و املهارات إيل التالميذ دف إحداث تغري يف املتعلم ، و حتقيق خمرجات تربوية من خالل األنشطة و املهام القيم 

  )2(املمارسة بني املدرس و التلميذ 

و يف تعريف أخر جند بان " التدريس هو عبارة عن سلسلة من اإلجراءات و الرتتيبات و األفعال املنظمة اليت يقوم    

من التخطيط حىت اية تنفيذ التدريس و يساهم فيها التالميذ نظريا و عمليا حىت ميكن أن يتحقق له ا املعلم بدا 

  )3.(التعليم 

  خصائص التدريس : 5-2

التدريس عملية شاملة ، تتويل تنظيم كافة مدخالت العملية الرتبوية ، من املعلم وتالميذ ، ومنهج ،وبيئة مدرسية  -   

  يمية .  ، لتحقيق األهداف التعل

  التدريس مهنة إنسانية مثالية . - 

  التدريس عملية اجيابية هادفة تتويل بناء اتمع . - 

 التلميذ ميثل حمور العملية التعليمية يف التدريس . - 

 يتميز التدريس بتنوع األنشطة واألساليب واخلربات اليت يكتسبها التلميذ. - 

  سمية والنفسية للتالميذ.يهدف التدريس إيل تنمية القوى العقلية واجل - 

  يعترب عملية اجيابية دف إيل إشباع رغبات التالميذ وحتقيق أماهلم يف املستقبل. - 

  يستخدم التدريس الوسائل التعليمية والتكنولوجية ، واالستفادة من الدراسات احلديثة يف اال التعليم .      - 
  

  

                                                                                                                                                            
1

  .15ثائق: اجلزائر، بدون تاريخ، ص، املركز الوطين للو 15، امللف التقومي الرتبويوزارة الرتبية الوطنية،  
  .114، ص  2008، مصر ، دار الفكر العريب ،  1، ط  طرق تدريس الرتبية الرياضيةغادة جالل عبد احلكيم :  .2
، مصر ، دار الوفاء ،  1، ط   طرق تدريس الرتبية البدنية و الرياضية بني النظرية و التطبيقيةي : عصام الدين متويل عبد اهللا ، بدوي عبد العال بدو  .3

                                 .                                                                                                                             15، ص  2006
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  عوامل اختيار طريقة التدريس :  - 5-3

إن اختيار طريقة التدريس ترتبط بأهداف التعلم ، فكل طريقة تسهم يف حتقيق أهداف األهداف المنشودة  :   - 

                          .املعارف ، ال تكون جمدية يف تنمية املهارات العملية اكتساب اسبة لتحقيق األهداف يف معينة فالطريقة املن

ناسب مع اهلدف مثل طريقة حل فمن اجل تطوير مهارة التفكري لدي التالميذ ينبغي اختيار طريقة تدريس تت

  املشكالت.

أن تراعي عند اختيار الطريقة الفروق الفردية بني املتعلمني من حيث التعلم وأساليب  جيبمستوى المتعلمين :  -   

  كما تراعي أعمارهم وجنسهم وخلفيام االجتماعية .،التفكري 

اختيار طريقة التدريس، فلكل درس حمتوى  يؤثر احملتوى يف  المحتوى العلمي للدرس وطبيعة المادة : -   

  وخصائص تدرس به،وملا كانت املادة متنوعة، لذا فانه من الضروري تنويع الطرق لتتناسب مع طبيعة املادة وحمتواها.

أي تطوير رغبات التعلم لدى التالميذ،فيجب أن تكون الطريقة مثرية لدوافع التالميذ وميوال : دوافع التالميذ  -   

  ىت ميكن حتقيق األهداف املرجوة.م،ح

ينبغي على املعلم التعرف على اإلمكانيات املوجودة لديه، ألا تيسر له اختيار  : اإلمكانيات المادية المتاحة -   

  الطريقة املناسبة.

ها ، واالستفادة أن حتفز الطريقة املستخدمة التالميذ على التقومي الذايت ودراسة النتائج اليت يصلون إلي التقويم : -   

  )1(منها مستقبال.

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                            

 (1) . غادة جالل عبد احلكيم : طرق تدريس الرتبية الرياضية، مرجع سابق ، ص 109 – 110.
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  : الفصل األول ةـــخالص

وهذا باعتباره حمورا  املتعلم، نا األمهية الكربى اليت أسندت إىلمن خالل ما تطرقنا إليه يف هذا الفصل، اتضحت ل

هام األستاذ واليت تتجلي من هذا املنهاج اجلديد الصيغة احلديثة مل التمسناننا أساسيا ومسؤول تعليم ذاته بذاته، كما أ

  ممارسة التعلم، ويتوىل إعداد ما يناسبه من اسرتاتيجيات وطرق. علىيف كونه مرشدا أو مسري يساعد املتعلم 

جهة أخرى، حيث احلديثة واملعاصرة من  و البيداغوجيامن هنا يتضح الفارق بني البيداغوجيا التقليدية من جهة 

  ذ املعرفة، بينما الثانية تعلمه حسن التصرف ذه املعرفة.            إكساب التلمي أن األوىل ترمي إىل

 



 

 

 

 

 

ثاني الالفصل   

 دافعية اإلنجاز
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 :تمهيد

 يف الباحثني اهتمام حمور كانت واليت ،اإلنسانية الدوافع منظومة يف املهمة الركائز أحد اإلجناز دافعية متثل

 القرن من الثاين النصف بداية وتعد ،الصناعي النفس علم و االجتماعي النفس علم و الرتبوي النفس علم جمال

 اليت الدراسات اتسمت التاريخ هذا قبل أن إذ ،عام بشكل الدافعية موضوع دراسة يف هامة حتول نقطة العشرين

 حيث وضوحا و دقة أكثر الدراسات هذه أصبحت التاريخ هذا بعد لكن و ،الدقة بعدم املوضوع هذا ناولت

 .النظري إطاره ضمن وضعه مت كما ،عناصره و املفهوم هذا أبعاد حتديد إىل أدت

 ويعد ،األخرى االجتماعية الدوافع بباقي مقارنة الدراسات من األكرب النصيب اإلجناز دافعية موضوع تلقى

 مكونات من أساسيا مكونا باعتبارها اإلجناز لدافعية مفهوما قدم من أول هو موراي هنري األمريكي النفس عامل

 .الشخصية
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 : للدافعية عام مدخل -1    

 : الدافعية تعريف 1-1-  

 كلمة MOTIVATION الالتينية الكلمة يف جذور هلا MOVER أو يدفع تعين واليت   

 .1النفس علم يف يتحرك الدافعية

 حىت يوجد ال ذالك رغم انه إال الدافعية مفهوم و الدافع مفهوم بني التفريق الباحثني من البعض حاول ولقد  

 الدافعية ملصطلح كمرادف الدافع مصطلح الباحثني أغلب يستخدم و , بينهما الفصل موضوع يربر ما ،اآلن

 وانطالقا

   .نفسه الشيء نقصد فإننا املفهومني هذين من ألي استخدامنا عند فإنه هذا من

 : التعريفات هذه أهم يلي وفيما خمتلفة نظرية توجهات جمملها يف عكست للدافعية تعريفات عدة وردت ولقد

 : يونج تعريف -  

 .معني هدف حتقيق إىل تدفعه و السلوك تثري داخلي توتر و استثارة حالة عن عبارة هي  

 : ماسلو فيتعر   -  

 .احلي الكائن أحوال كل يف تأثريا متارس عامة و مركبة و متغرية و مستمرة و ثابتة خاصية هي  

 : ستاتس تعريف -  

 .التدعيم مصدر يوجهها و مركبة و حمددة ملنبهات انفعايل تشريط هي الدافعية  

 : كاجان تعريف -  

 متثيل وتشبه ،هرمي أو متدرج بشكل تنتظم مفضلة أو مرغوبة ألهداف معرفية متثيالت عن عبارة هو الدافع  

 .عام بشكل املفاهيم

 : آخرون و ماكيالند تعريف -  

 .2الوجداين املوقف يف التغري عن الناتج النشاط وجتدد التكامل إعادة هو الدافع   

 : الدافعية راسة د أهمية1- 2-   

 التطبيقي و النظري املستويني على داللة و أمهية النفس علم موضوعات أكثر من الدافعية موضوع يعترب

 يف الرئيسي بالدور تقوم اليت الفرد بدوافع االهتمام دون السيكولوجية املشكالت من العديد مواجهة الصعب فمن

 االجتماعي النفس علم و الرتبوي النفس علم ميدان يف صريح بشكل الدوافع دراسة أمهية تظهر و سلوكه حتديد

 .الصناعي النفس علم و

 : التالية النقاط يف الدافعية دراسة أمهية حصر ميكن و   

                                                           

 .68ص  ،  2000القاهرة، النشر، و للطباعة غريب دار ،لإلجناز الدافعية ،خليفة حممد اللطيف عبد  - 1
  2- عبد اللطيف حممد خليفة، الدافعية لإلجناز، مرجع سابق، ص 69. 
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 إذا كثريا تزداد لذاتنا معرفتنا ألن ذلك و األشخاص من لغريه و لنفسه اإلنسان فهم من تزيد الدافعية دراسة  -

  سلوكهم تفهم من متكننا الغري لدافع معرفتنا أن كما ،توجهه و سلوكنا تثري اليت املختلفة الدوافع على تعرفنا ما

 . الصحيح النحو على تفسريهو 

 فرتة يف ما فرد دوافع عرفنا ما فإذا ،املستقبل يف اإلنساين بالسلوك التنبؤ على كذلك تساعدنا الدافعية دراسة -

 . الحقة فرتات يف بسلوكه التنبؤ من متكننا معينة

هلم  يئ كأن الصحيحة الوجهات حنو سلوكهم توجيه و ضبط علىدراسة دوافع الغري متكننا من مساعدم  - 

 املواقف اخلاصة اليت من شأا أن تثري دوافعهم وحتفزهم حنو القيام باألعمال اليت نريد منهم أدائها.

 : الفرد داخل الدافعة القوى أنماط 3-1-  

 :منا كل داخل الدافعة القوى من منطني بني التمييز ميكن   

 : اإليجابي النمط -  

 على إليها ينظر اليت و واحلاجات الشهوات و الرغبات مثل حاالت أو أشياء حنو بالشخص تدفع إجيابية قوىأ  

 .معينة

 : السلبي النمط -  

 أو على إليها ينظر اليت و املكاره و املخاوف مثل معينة حاالت أو أشياء عن بعيدا بالفرد تنأى سلبية قوىأ  

 متشابه معىن له القوى من النمطني كال فإن كل وعلى ،متاما خمتلف القوى هذه من كل عن الناتج السلوك يبدو

  2. إليهما ينظر وكالمها متمايزا يكون ورمبا 1للسلوك املعززتان و املمهدتان و القوتان ما

 : بالدافعية المرتبطة المفاهيم بعض 4-1-

 أجل من عليهما التعريج ينبغي وغريمها احلافز و احلاجة كمفهوم الدافعية مبفهوم املرتبطة املفاهيم من العديد هناك

 . األخرى املفاهيم بباقي ارتباطه ومدى الدافعية مفهوم حدود معرفة

 : الحاجة مفهوم 1-4-1- 

 احلاجة على للداللة احلاجة مفهوم يستخدم و، معني شيء إىل باالفتقاد احلي الكائن شعور إىل احلاجة تشري  

 فإن ذلك على بناء و اإلشباع حتقق وجد ما إذا ،معني شيء من حرمانه نتيجة احلي الكائن إليها يصل اليت

 .3إشباعها حيقق الذي االجتاه يف وتدفعه طاقته حتفز واليت احلي الكائن دافعية إلثارة البداية نقطة هي احلاجة

 : الحافز مفهوم 2-4-1- 

 إصدار إىل بالتايل تؤدي و معني منبه عن الناجتة و الدافعة الداخلية العمليات جمموع أنه على احلافز يعرف  

 عن يعرب منهما كل أن باعتبار مرتادفان مصطلحان احلافز و الدافعية من كل أن الباحثني بعض يرى و السلوك

                                                           

  .10، ص  1998مركز الكتاب للنشر، القاهرة ، )، الدافعية ( نظريات و تطبيقات مصطفى باهي حسني، أمينة إبراهيم شليب،  -1

  2– مرجع نفسه، ص 10.  
  .78 ص سابق، مرجع ،الدافعية لإلجناز خليفة، حممد اللطيف عبد -3
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 أن باعتبار املفهومني هذين بني مييز من هناك أن حني يف معينة حباجة الفرد شعور عن الناتج العام التوتر من حالة

 يعرب حني يف االجتماعية و البيولوجية احلاجات عن للتعبري األول املفهوم يستخدم حيث ،احلافز من أعم الدافعية

 .1فقط البيولوجية احلاجات عن الثاين املفهوم

 : الباعث مفهوم 3-4-1- 

 وجود أو الطعام كرؤية واحد آن يف ترضيه و الدافع تنشط اليت املواقف بعض على الباعث اصطالح يطلق  

على املعايري  أيضا يطلق و به الظفر إىل الفرد يطمح مما ذلك غري أو أجرة يف ارتفاع أو منافسة أو منافسة أو جائزة

 والقوانني االجتماعية اليت حتمل الفرد على تعديل سلوكه وتكييفه وفقا ملطالب اتمع وبالتايل مصلحة الفرد.

 : مصادرها و اإلنسان عند الدافعة الحاجات أبعاد 5-1- 

 اخنفض و اإلشباع حتقق وجد ما إذا حتقق وجد ما إذا معني شيء إىل باالفتقاد اإلنسان شعور إىل احلاجة تشري  

 مصدر ذات احلاجة هذه تكون وقد الدافعية الستثارة البداية نقطة تعترب احلاجة ومنه ،التوازن استعيد و التوتر

 .اجتماعي أو وجداين أو معريف أو بيولوجي

 لذلك معينة حاجات خالهلا من وتكمن الدوافع إليها تنتمي جماالت مبثابة املصادر هذه النفس علماء اعترب لقد

 . للدافعية دارسة كل عند ومصادرها الدافعية احلاجات أبعاد االعتبار بعني األخذ املهم من فإن

 : اإلنسان عند الدافعية الحاجات أبعاد -16- 

البعد  و الوجداين البعد و املعريف البعد و البيولوجي البعد: هي اإلنسان عند الدافعية للحاجات أبعاد أربعة توجد  

  .االجتماعي

  

 

  : البيولوجي البعد 1-6-1- 

 يف الفسيولوجي باجلانب املهتمني بني وخاصة حوله يدور اجلدل يزال وما بدراستها ارتبط بيولوجي بعد للدافعية  

  . النفس علم دارسات

 أن أي, العصبية الطاقة تفريغ مبفهوم ارتبط– نفسه ماكدوغل به خرج كما– الغريزة فمفهوم  

 ماكدوغل واعترب باإلنفال مرتبطة فالغريزة لديه العصبية الطاقة تفريغ مبثابة هو احلي الكائن لدي الغريزة إشباع

  .     فطرية طبيعية نزعات متثيل البشري لدي غريزية موروثات أناك

 اإلنسان جسم أن يري الذي ذلك الداخلي التوازن يف الدافعية دور إىل السيكولوجي الفكر وعندما توجه

 معني مستوي علي احلفاظ إيل اجلسم كميل النفسي و البيولوجي التوازن من معني مستوي علي احلافظ إىل مييل

 احلاجة وأصبحت احلافز ونقص التوتر مفهوم إىل املختصني الفكر هذا وجه فقد, السكر ونسبة احلرارة درجة من

                                                           

 .188/189ص ،  1969مصر، ، القاهرة ،  01ط املصرية، النهضة مكتبة ،الرتبوي للعمل توجيهه و النفسي الفكر الشافعي، إبراهيم -1
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 إلشباع إيل إضافية داخلي وزانت إىل يؤدي الفسيولوجية احلاجات فإشباع ونفسي فسيولوجي بتوجيه مرتبطة

 حد على ونفسية فسيولوجية مبطالب يتعلق احلاجة مفهوم وأصبح خارجي توازن إىل تؤدي اليت البيئة حاجات

 من ليشبع احلي الكائن نشاط يعقبها اليت االستشارة من معني ملستوى نتيجة تتولد حالة فهو الدافع سواء أما

  .1اخلارجية واحلاجات الداخلية احلاجات بني العالقة لتفسري مدخال االستشارة مفهوم وأصبح ما حاجة خالله

 : المعرفي البعد 2-1-6-1- 

 واألمل واللذة الغريزة مفاهيم كرست اليت – الكالسيكية النظريات أساس علي الدافعية دارسة يف االجتاه ساد لقد  

 بضرورة نادت أخري اجتاهات فيه ظهرت اليت العشرين القرن منتصف غاية اليت– األخرى املفاهيم من ذلك وغري

 كائنا ليس النظري اإلطار هذا وفق املنظرون يري كما فاإلنسان املعرفية اإلبعاد حنو الدافعية دارسات تتجه أن

 بفصل ويستطيع إرادته ميتلك نشط حي كائن هو وإمنا, سلوكه وتوجه اخلارجية أو الداخلية املثريات تتقاذفه حي

 .2العمليات العقلية اليت يتمتع ا أن يقيم نتائج سلوكه 

 : البيولوجي البعد 3-1-6-1- 

 بال شغلت أسئلة ظهرت إيل طولية لفرتة النفسية الدراسات عن مغيبا اإلنسان عند الوجداين اجلانب ظل  

 األخرى؟ األنشطة باقي دون معني بنشاط واهتمامه تفكريه كل يوجه اإلنسان جيعل الذي منها الباحثني

 اليت باألعمال القيام إىل دوما يتوجه فاإلنسان اإلنسان سلوك تفسري يف الوجداين اجلانب دور ظهر هنا ومن

 فإن البعد هلذا ووفقا، له ضيق مصدر ومتثل تزعجه اليت باألعمال القيام ويتجنب، له سرور مصدر ومتثل ترضيه

  .له املصاحبة السمات أحد يعترب األقل علي أو املدفوع للسلوك أساسيا حمددا يعترب االنفعال

 

 : االجتماعي البعد 4-1-6-1- 

 يف اآلخرين وجود بأن القائل الفرض قبيل من السلوك تفسري يف االجتماعي اال إيل البحوث تطرقت

 .اإلنسان حوافز أو دوافع الستثارة مصادر يكون املواقف

 الفهم يف الشك أو انتباهه تشتيت إيل باإلنسان تؤدي قد عوامل بعدة ملئ االجتماعي املوقف أن شك فال

 ومن، له اآلخرين استحسان إيل يتطلع اإلنسان ألن ذلك القلق إيل باإلنسان تدفع قد العوامل وهذه له اآلخرين

 مرغوب صورة تقدمي إيل حاجاته يعكسان لإلنسان االجتماعي التوجيه و االجتماعي املوقف أن القول أمكن هنا

 وأن أساسيا دافعا يعد اآلخرين لدي جيد انطباع تكوين يف اإلنسان رغبة أن علي راسل ويؤكد اآلخرين لدي فيها

 بشأن اإلنسان خوف نتيجة ينشأ القلق ألن أو ما مبستوي قلق عنه ينشأ ذلك حدوث عدم من اإلنسان خوف

  .3مناسبة بطريقة لآلخرين ذاته تقدمي علي قدرته

                                                           

  .30/39، ص 2004، دار الفكر العريب ,القاهرة , 01، ط دافعية اإلنسان بني النظريات املبكرة وإلجتاهات احلديثةمحدي علي الفرماوي،  -1
   .32ص، مرجع سابق  الدافعية لإلجنازعبد اللطيف حممد خليفة ،  -2
  .31، مرجع سابق، ص احلديثة واالجتاهات املبكرة النظريات بني اإلنسان دافعيةالفرماوي،  علي محدي -3
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 :اإلنسان عند الدافعية الحاجات مصادر 2-6-1-  

 اليت و املتعددة الدافع مصادر حيدد)  هيوت(فإن ضوئها يف الدافعية تدرس اليت األبعاد أو للمجاالت طبقا

 :هي املصادر وهذه إليه تنتمي اليت البعد أو للمجال طبقا تصنيفها يتم حاجات عن تعرب

 :الخارجية السلوكية المصادر -

 )فطرية مسببات بواسطة تستدعي (إستثارات -

 .(سارة غري وتتاليات، فيها مرغوب غري مطالب من هروب أو) ، جوائزمرضية ( أو سارة تتالياترغبات (  -

 :االجتماعية المصادر - 

 .تقليدها تستدعي إجيابية مناذج  -

 .قيمة ذا عضوا أو اجلماعة يف فردا اإلنسان أن كون -

 : البيولوجية المصادر -

 نقصانه) أو التنشيطاالستثارة ( زيادة  -

 )صر، بع، مسوق، ذملس، شماحلواس ( عمل  -

 .إخل...الراحة وعدم العطش و باجلوع الشعور خفض  -

 : المعارفية المصادر -

 .متحدي أو ممتع أو مهم شيء إيل االنتباه حماولة -

 .فهمه أو لشيء معين علي احلصول  -

 انفصاله) أو الغموضاملعريف ( التوازن عدم زيادة -

 .القرار صنع أو املشكالت حل-

 .ما لشيء معني شكل حتديد -

 استبعاد ديد أو خطر ما. - 

 :الوجدانية المصادر -

 .التفاؤل من مناسب مستوى إىل الوصول -  انفصاله أو الوجداين التنافر زيادة -

 .األحسن أو باألفضل الشعور زيادة -

 .الذات تأكيد يهدد ما لنقص نتيجة باألمن الشعور نقص -

 .التفاؤل من مناسب مستوى إىل الوصول -

 : التروعية المصادر -

 .  للهدف اجلماعية أو الفردية املواجهة -

 .شخصي حلم حتقيق -

 .تنميتها أو الذات فاعلية من مستوى على احلصول -
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 .احلياة مناحي يف للتحكم ما بأسلوب األخذ -

 : الروحية المصادر -

 .احلياة من اهلدف أو املعىن فهم -

 .1 بالغيبيات الذات تعلق -

 :الدافعية خصائص 7-1-

 : فيمايلي نوجزها اخلصائص من الدافعية تتميز 

 .بالواجب الشعور أو التفوق يف كالرغبة نفسية حالة أو العطش أو كاجلوع جسمية حالة يكون قد الدافع

 قد ،االجتماعي الدافع و االستطالع كحب نسبيا ثابتة دائمة حالة أو الغضب أو كاجلوع مؤقتة حالة يكون قد

 .بالواجب كالشعور مكتسبا أو كاجلوع موروثا فطريا الدوافع يكون

 هدفه بلوغ عن الدافع أعيق ولئن يرضيه هدف أو غاية إيل السلوك يثري فهو واحد أن يف موجهة حمركة قوة الدافع

 الغاية هو خارجي ووجه حمرك داخلي وجه وجهني ذو استعداد فالدافع أخرى وبعبارة, التوتر من حالة يف الفرد ظل

 .2الدافع عن الصادر السلوك إليه يتجه الذي اهلدف أو

 حمالة ال جنده كامل ليوم جائعا استمر الذي فالشخص عنه الناجتة الطاقة مقدار مع املثار الدافع قوة تتناسب

 .للطعام حاجته إلشباع بقوة يكافح

 أخر مسار يسلك قد معني هدف حتقيق أجل من اجلهد بذل يف يستمر الذي فالفرد اهلدف مسار لتغري القابلية

  .اهلدف إىل يوصله ال يسلكه الذي املسار أن شعر ما إذا

 

 : الدافعية وظائف 1- 8-

 :التايل النحو علي إجيازها ميكن أساسية وظائف بأربعة الدافعية تقوم

 السلوك: استثارة 1-8-1-

 املتوسط املستوى أن النفس علماء بني وقد معني بسلوك القيام على اإلنسان حتث اليت هي فالدافعية

 للدافعية

 يؤدي االستثارة من املنخفض املستوي أن لكون ذلك ويرجع إجيابية نتائج حتقيق ىلإ يؤدي الذي هو ) (االستثارة

 . الرتكيز و القلق ارتفاع أىل يؤدي املرتفع املستوي أن كما اإلهتمام وعدم امللل ىلإ

 السلوك: توجيه -1-8-2

                                                           

  .33مرجع سابق، ص ،  احلديثة واالجتاهات املبكرة النظريات بني اإلنسان دافعيةمحدي علي الفرماوي،  - 1 

  .64ص 1986، دار الكتاب العريب للطباعة و النشر ، القاهرة، 07، ط أصول علم النفسأمحد عزت راجح ، - 2 
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 الطريقة على تدلنا حنو األفكار واالفعال اليت يتوجب علينا االهتمام ا كما اا سلوكنا فالدافعية توجه

 أكرب ينتبه جنده الرياضية و البدنية نشطةاأل ألداء عالية دافعية لديه الذي الالعب فمثالاملناسبة لفعل ذلك، 

  .منخفضة دافعية ذو أخر بالعب مقارنة وذلك املنافسة أو التدريب أثناء مدربه لتوجيهات

 : الحاجة مدى على اعتمادا السلوك شدة تحديد 0-3-8-1

 و بشدة السلوك تثري الدافعية فإن له كبرية قيمة ميثل معني شيء إىل باإلفتقاد احلي الكائن شعور كان إذا

 حاجته أن جتد أكثر أو يوم ملدة يأكل مل شخص فمثال ، بالرضا الفرد شعور و اهلدف حتقيق فرص لزيادة ذلك

 .الطعام على احلصول أجل من كبرية بقوة السلوك يستثري لديه اجلوع دافع فإن لذالك كبرية تكون للطعام

  :التوازن وإعادة الهدف تحقيق حتى السلوك إستمرارية و ديمومة على المحافظة 8-1- 4-

 الذي اهلدف يتحقق حىت الفعل ذلك عن يتوقف لن وجهه و السلوك أثار الذي الدافع أن فيه شك ال مما

 .1توجيهه و السلوك استثارة يف الدافعية دور يوضح التايل الشكل و التوازن يعيد و التوتر يزيل

 : للدافعية المفسرة النظريات 9-1-

 أسس تفسري و شرح حاولت اليت و خمتلفة نظرية توجهات وجود يف الدافعية حتتلها اليت املكانة سامهت لقد

 الكربى النظرية األطر أهم عرض سنحاول يلي ما يف و اإلنساين السلوك خلف تقف اليت الدوافع أمناط مكونات

 : الدافعية ملوضوع

 : النفسي التحليل نظرية 1-9-1-

 ( بريادة النظرية هذه إهتمام إنصب قد و القرن هذا من األول النصف خالل النظرية هذه شاعت

 البدين اإلتزان مها دافعني مفهومني النظرية هذه تتضمن و ،الشاذ السلوك معاجلة و فهم على ) فرويد سيجموند

 مذهب حيدد بينما ، السلوك تنشيط أو السلوك إستثارة على اإلتزان يعمل و اللذة أو املتعة ومذهب احليوي أو

  . السلوك أو األنشطة إجتاه املتعة

 هذا يشري و خالله من الدافعية إىل لينظر األعضاء وظائف علم من احليوي التوازن مبدأ مفهوم فرويد إستعار وقد

 ،خيال ما إىل احلالة هذه تعرضت ما إذا اإلتزان من األوىل حالته إليه تعيد أنشطة من اجلسم به يقوم ما إىل املفهوم

 و اإلنسان عن يصدر نشاط ألي الرئيسيان اهلدفان مها األمل جتنب و السعادة أن على يؤكد املتعة ومذهب

 توجيهه و السلوك إستثارة مفتاح أن فرويد يرى و ، تام توازن حالة يف و مشبع يكون الذي هو السعيد الشخص

    .2األعلى األنا و األنا و اهلو يف يتمثل

 

                                                           

  .67ص ت، .،د بريوت ، املسرية دار ، النفسي التحليل ضوء يف الشخصية، عباس فيصل 1

  
 1 .5،ص سابق مرجع ،) الدافعية ( نظريات و تطبيقات شليب، إبراهيم أمينة ، حسني مصطفى باهي  2 
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 : الباعث -الحافز نظرية 2-9-1-

 حوافزه تثري اليت هي احلي الكائن فحاجات احلافز وجود أساس هو احلرمان أن مبدأ على النظرية هذه تبىن

 الباعث أو اهلدف موضوع إىل الوصول من اجلي الكائن يتمكن حىت النشاط و الطاقة متأل اليت هي احلوافز أن و

 . احلاجة إشباع بعد النهاية يف احلافز هذا ينخفض مث

 تسبقه احلي الكائن به يقوم فعل أي أن خالهلا من يرى اليت النظريات هذه رواد من )هل كالرك( يعترب و

 : التايل النحو على الشهرية معادلته تضمنته ما هذا و إليه تدفع حاجة أوتصاحبه

 . احلافز دافعية *احلافز* العادة قوة = اإلستثارة جهة

 سرعة طريق عن امليل هذا درجة تتحدد و معني سلوك إلصدار احلي الكائن ميل إىل اإلستثارة جهد يشري حيث

  .اإلستجابة لتلك احلي الكائن تعلم درجة إىل العادة قوة تثري بينما ،للخمود مقاومتها مدىشدا   أو

فتشري  الباعث دافعية ،أما التوازن إختالل نتيجة احلي الكائنا  يشعر اليت التوتر درجة إىل احلافز يشري حني يف

ميكن  ال فإنه النظرية هلذه وفقا اإلستجابة، و إلستثار ملساعدته نوعها و احلي للكائن املقدمة املكافأة حجم إىل

   .1احلافز غياب يف معني سلوك أي إصدار احلي للكائن

  : المعرفية النظرية 3-9-1-

 شأنا شأ العقل ملكات من واحدة تعد فاإلرادة كبري دور النظرية هذه يف اإلنسان إرادة فكرة لعبت لقد

 التفكري

 تتجاذبه ال اإلنسان و أفعاله عن مسؤوال يكون أن بد فال إرادته يف يتحكم أن يستطيع الفرد مادام و الشعور و

 . حيققها و رغباته يشبع حىت العامل يشكل أن يستطيع هو إمنا و عليها السيطرة ميلك ال قوى حوله من

 ولعل، الدافعية مسألة يف أسسها يف املعرفية النظرية وجهة بقوة اليوم حيتفظون اليوم النفس علماء من نفر يزال وال

 بأن يؤمن ال فهو ، عنده وجود الدافعية ملصطلح يكون يكاد ال الذي -كيلي جورج– هؤالء على مثال أحسن

 الرئيسية املشكلة وأن الدوام على نشط السلوك بأن يؤمن إمنا و ، حيركه أو يدفعه ما إىل حاجة يف أمر السلوك

 قيم و أفكار من الشخصية تكويناته على يتوقف إمنا اإلنسان إليه يتوصل الذي القرار و البدائل إختيار يف ترتكز

 .1العامل حنو

 : اإلنسانية النظرية 4-9-1-

 ،لإلنسان احلرة اإلرادة على تؤكد اليت الوجودية الفلسفة يف الدافعية يف اإلنسانية النظرية جذور تكمن

 وإمنا ، املعرفني املنظرين يرى كما سلفا حمددا ليس اإلختيار هذا و اإلختيار و عملي خالل من لسلوكه وحتديد

 . بنتائجه التنبؤ يصعب اختيار

                                                           

،  1988القاهرة الشروق دار ،  01ط ، جنايت عثمان حممد  :مراجعة ، سالمة العزيز عبد أمحد  :ترمجة ، اإلنفعال و الدافعية ، موراي .ج .إدوارد 1 
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 الكامل توظيفه ومدى السيكولوجي منوه على و للفرد الشخصية للخربة كربى أمهية اإلنسانيون املنظرون يعطي و

 تعد و ذاته حتقق سبيل يف الفرد جماهدة مدى على النظرية هذه خالل من البشري السلوك يتحدد و مكاناتهإل

 . اإلطار هذا يف وضعت نظرية أهم ماسلو نظرية

 : ماسلو نظرية-

 : التوايل على هي مستويات عدة يف للدوافع هرميا تنظيما ماسلو قدم

 .الفيزيولوجية احلاجات -

 . األمن حاجات -

 . احلب و اإلنتماء حاجات -

 . الذات تقدير حاجات -

 . الذات حتقيق حاجات -

    .1واملعرفة الفهم حاجات- 

 : الوظيفي اإلستقالل نظرية 5-9-1-

) الفطرية(األولية اإلجتاهات و امليول أن من تنطلق و -آلبورت غوردن– الباحث النظرية هذه صاحب

 ،الثاين السلوك تكون أخرى ميول و احلاجات تكون إىل ميهد هو و األول للسلوك األساسي العنصر تكون

  . معني سلمك يف أصبح كلما السلوك عنده يتولد اإلنسان فإن وهكذا

 : الجذب نظرية 6-9-1-

 إىل النظر دومنا املدفوع السلوك نوع على الوقوف املمكن من أنه افرتاض أساس على النظرية هذه تقوم

 تشكيل يف احلوافز تلعبه الذي الدور أمهية من يقللون النظرية هذه وفق الباحثني أن أي ، للطاقة املعيبء احلافز

  . له الداخلية احلالة أو إليه احلاجة ليست و الفرد جيلب الذي هو اخلارجي فاهلدف ، الفرد دافعية

 

 : األلم و اللذة نظرية 7-9-1-

 يف بالرغبة مدفوعون البشر أن على ينص فهو اليونانية الفلسفة يف سيقت اليت املبادئ من املبدأ هذا يعترب

 ذلك -بنتام– الفيلسوف يد على رواجا املبدأ هذا لقي عشر التاسع القرن بداية يف و، املتعة و اللذة على احلصول

 سالمة على به حتكم أن جيب الذي املنطقي احملك أن منطلق من ، النفس علم دراسات على إنعكس الذي

 عليها قام اليت اإلجتاهات من إجتاها ميثل املبدأ هذا أصبح و املفيدة أو النافعة نتائجها هو اإلنسانية التصرفات

 املوقف مع تعامله يف احلي الكائن أن )النفس علم مبادئ ( كتابه يف -سبنسر– فريى، اإلنسان سلوك تفسري

 . 2األمل عن مبتعدا و السرور أو اللذة ناحية داخلي توجه حيركه

                                                           

  .87ص  ، سابق مرجع،  الدافعية لإلجناز ، خليفة حممد اللطيف عبد   1 
  .60،ص،   2006، ،عمان الفكر ،دار  01،ط العاطفي الذكاء و الدافعية، شريف ،سليم عمور ،أميمة الصايف احلكيم ،عبد رياش أبو حسني 2 
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 : اإلنجاز دافعية 2-

 : اإلنجاز دافعية تعريف 1-2-

 : يلي ما منها بالذكر ختص اإلجناز لدافعية تعريفات عدة وردت لقد

 : موراي تعريف -

 ااهدة الداء املهام أو املكافحة و القوى وممارسةعلى عقبات  للتغلب الفرد ميل أو رغبة اإلجناز هي دافعية

  .1ذلك أمكن كلما بسرعة و جيد بشكل الصعبة

 : كليالد ما تعريف -

 النجاح يف الرغبة هي ببساطة أو التفوق و اإلمتياز من حمدد مستوي ضوء يف األداء هي اإلجناز دافعية

 : أتيكسون تعريف -

 عليه يرتتب جناح بلوغ أو حتقيق سبيل يف مثابرته و الفرد سعي مدي حيدد الشخصية يف نسبيا ثابت استعداد هي

 .اإلمتياز من حمدد مستوي ضوء يف وذلك اإلشباع من نوع

 : فرجسون تعريف -

 يتميز وفيه املختلفة املفاهيم يف املستويات أعلي علي للحصول اإلمتياز أجل من النضال هي اإلجناز دافعية((

 اهلدف)). حتقيق حنو مباشرة تتجه الدافعية وأن الفشل أو بالنجاح األداء

 :الفتاح عبد فاروق تعريف -

 وبأقل بكفاءة العقبات على التغلب و صعبة أعمال وإجناز النجاح إيل للسعي املستمرة الرغبة هي اإلجناز دافعية((

 من وجهد وقت بأقل لألعمال املتميز األداء يف الرغبة 2األداء من مستوي وبأفضل الوقت و اجلهد من ممكن قدر

 )).أممكن ىلإ اإلجناز دافعية تعريف ميكن سبق ما خالل

 :اإلنجاز دافعية أنوع 2-2-

 :مها لإلجناز الدافعية من أساسيان بني) مسيث وشارلز فريوف( ميز

 :الذاتية اإلنجاز دافعية

  . اإلجناز مواقف يف الشخصية أو الداخلية املعايريويقصد  ا 

 :االجتماعية اإلنجاز دافعية

 كلما يعمل أن ويكمن باآلخرين الفرد أداء مقارنة أي, اإلجتماعية املقارنة على تعتمد اليت معاير تطبيق وتتضمن

 ا قو  ولكن املوقف نفس يف النوعني هذين من كانت فإذا املوقف على وسيطرة سيادة أكثر أليهما وفقا ختتلف

24 - 2  

                                                           

  .  20،ص سابق مرجع ، احلديثة واالجتاهات املبكرة النظريات بني اإلنسان دافعية الفرماوي، علي محدي 1 

  . 88،ص سابق مرجع،  الدافعية لإلجنازخليفة،  حممد اللطيف عبد  2 
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 العكس و اإلجتماعية اإلجناز دافعية تتبعها ما غالبا فإنه املوقف على سيطرة و أكرب وزن هلا الذاتية اإلجناز دافعية

  1صحيح

 : اإلنجاز لدافعية المفسرة النظرية األطر 3-2-

  : يلي ما منها بالذكر خنص اإلجناز دافعية تفسري حاولت نظريات عدة وضعت لقد

 

 : القيمة – التوقع منحنى ضوء في لإلنجاز الدافعية 1-3-2-

 يف  -توملان– قدمها اليت التوقع نظرية هي احلايل بالسياق إرتباطا أكثرها لكن و التوقع نظريات من العديد هناك

 كما، البيئة أو اخلارجية و الداخلية اهلاديات خالل من يتحدد السلوك أن إىل فيها أشار اليت و، الدافعية جمال

 : هي املتغريات من أنواع ثالث بني التفاعل حمصلة أو دالة هو معني فعل ألداء امليل أن توملان أوضح

 . معني هدف حتقيق يف الرغبة أو احلاجة يف ويتمثل : الدافعي املتغري -

 .اهلدف موضوع إىل يؤدي سوف معني موقف يف ما فعل بأن اإلعتقاد : التوقع متغري -

 . للفرد بالنسبة اهلدف قيمة أو : الباعث متغري -

 التوقعات كانت كلما عام بشكل و املنشود اهلدف حتقيق حنو يوجه و السلوك يستثار املتغريات هذه خالل ومن

  . صحيح العكس و اإلجناز حنو املوجه السلوك إستثارة شدة قلة كلما حمدودة و ضئيلة اإلجناز بقيمة املرتبطة

  2اإلطار   هذا خالل من وضعتا نظريتني أهم أتيكسون نظرية و ماكليالند نظرية من كل وتعد

 : السببي العزو ضوء في لإلنجاز الدافعية 2-3-2-

 ليس اإلنسان أن يرى إذ " هيدر"  األملاين اإلجتماعي النفس عامل إىل السبيب العزو لنظرية األساسية اخللفية ترجع

 الذي هو الفرد سلوك أن م حدوثها سبب يف مفكر إمنا و السلوكية النظرية يف احلال هو كما لألحداث مستجيبا

 ألسباب بالعزو يقومون األفراد أن -هيدر– يفرتض و عليها حيصل اليت النتيجة ليست و القادم سلوكه على يؤثر

 للسبب الفرد إدراك أن إذ إليه أدت اليت بالظروف السلوك لربط حماولة عن عبارة وهو عندهم الفشل أو النجاح

 حىت نتائجهم أسباب حول األفراد معتقدات أن -هيدر– يعتقد و البيئة من اجلزء ذلك على السيطرة يف ساعدهي

  توقعام تفسري عند االعتبار بعني تأخذ أن جيب حقيقة تكن مل ولو إما

 صعوبة و احلظ مثل بيئية )خارجية عوامل إىل ،3القدرة و اجلهد مثل (م األسباب يرجعون األفراد أن إىل وأشار

  .4مثل (اجلهد و القدرة) داخلية تتعلق عوامل إىل أو العمل

  
                                                           

  23 .ص ,سابق مرجع ,) الدافعية ( نظريات و تطبيقات شليب ميھإبر أمينة  ,يھبا حسني مصطفى 1 

   59،ص سابق مرجعالدافعية لإلجناز ، خليفة،  حممد اللطيف عبد  2 
  . 107صمرجع سابق ، ، الدافعية إلجناز، خليفة  حممد اللطيف عبد   3 

  . 74ص ، 2003، القاهرة املصرية، النهضة مكتبة ، 1ط التعلم، و الدافعية زايد، حممد نبيل 4 
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 : المعرفي التنافر نظرية ضوء في لإلنجاز الدافعية 3-3-2-

 هذه تشري و القيمة – التوقع منحىن إىل امتدادا – فستنجر ليون – قدمها اليت املعريف التنافر نظرية متثل

 كما) سلوكنا ضروب و أهدافنا و ،نكره ما و حنبه ما( بذاته معرفة تتضمن معرفية عناصر منا لكل أن إىل النظرية

 حبيث آخر عنصر مع العناصر هذه من عنصر تنافر فإذا حولنا من العامل يعيش ا اليت بالطريقة معرفة منا لكل أن

 . منه التخلص ضرورة علينا ميلي الذي التوتر حدث اآلخر غياب منطقيا أحدمها وجود يقضي

 أنساق وبني معتقداته نسق أو معارفه بني اإلتساق لتحقيق الفرد على ضغوطا هناك أن النظرية هذه وتفرتض

 : مها أساسني مصدرين هناك أن إىل – فستنجر – وأشار ،سلوكه و معتقداته

 . القرار إختاذ بعد ما آثار -

 . اإلجتاهات و للمعتقدات املضاد السلوك آثار -

 دون قرارا إختذ الفرد ألن نظرا سلوكه بني و الفرد يتبناها اليت املعتقدات و اإلجتاهات بني اإلتساق عدم ينشأ فقد

 يعمل فقد لإلجناز املضاد السلوك بآثار يتعلق ما يف أما، قيمه و إجتاهه على املرتتبة بالنتائج معرفة أو تروي

 قيمة قيمة يعطيه فهو، احلقيقة يف عنه يرضى ال أنه من الرغم على كربى أمهية يعطيه و معني عمل يف الشخص

 توصف و السلوك و القيم بني اإلتساق عدم ينشأ هنا ومن، مادي كسب على ورائه من احلصول مثال يريد ألنه

  املعريف. التنافر حاالت من حالةا بأ هذه اإلتساق عدم أشكال

 : الدافعية تنمية برامج 4-2-

 : ماكليالند نظر وجهة من اإلنجاز دافعية تنمية 1-4-2-

 : اإلجناز دافعية لتنمية أساسية حماور أربعة يتضمن برناجما ماكليالند صمم

 . اإلجناز بدافعية التعريف _

 . الذات دراسة _

 . اهلدف حتديد _

 . املساعدة و التدعيم _

 : اإلنجاز بدافعية التعريف -

 يبدأ و اإلمتياز حنو بالسعي املرتبط، السلوك و املشاعر و التفكري من شبكي نظام هي اإلجناز دافعية إن

 مفهوم على التعرف على املشاركني بتدريب يستهله و الشبكي النظام ذلك بتكوين برناجمه يف ينطلق و ماكليالند

 يطلب أن منها متعددة بأشكال ذلك يتم و اإلجنازية املفاهيم إطار يف التفكري على تدريبهم و اإلجناز دافعية

 يف بتصحيحها يقوموا مث املوضوع تفهم إختبار بطاقات على قصصا يكتبوا أن املشاركني من التدريب على القائم

  . اإلجناز لغة هي جديدة لغة إكتساب و اإلجنازية األفكار معايشة على يساعدهم مما اإلجنازية املفاهيم ضوء
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 الربنامج عن املسؤول هلم يقدم حيث املنجز الشخص خصائص على التعرف يف مرة ألول املشاركون يبدأ وهنا

 : التالية اخلصائص يتضمن تعريفا

 . الذات مع التنافس _

 . اآلخرين مع التنافس _

 . طويل عمل يف اإلستغراق _

 . املتميز الفردي اإلجناز _

 بدقة يستوعب أن املشارك يستطيع ما بقدر: ( كاآليت اإلجنازي بالتفكري اخلاص املدخل ماكليالند يصيغ و

 من على التدريب ويهدف ).1لديه اإلجنازي الدافع ويقوي ينمو ما بقدر اإلجنازي الشبكي النظام مفاهيم ووضوح

 يعين ما وهو حباته يف عليه تدريب ما تطبيق على القدرة الفرد إكتساب إىل اإلجنازي السلوك و اإلجنازي التفكري

 . التدريب أثر انتقال

 :الذات دارسة -

 وملا بالفرد يتعلق ما بينها من يكن ومل املشارك عند اإلجناز دافعية تنمية حمولة حول احلديث متحور لقد

 ترك من بد فال, الفرد لدى والسلوكي الفكري املستويني على تعديل أو تغري إحداث حماولة هو اهلدف كان

 اإلجناز دافعية تتأثر أن وكيف وقيمة وبأهدافه وبعمله حبياته اخلاصة احلقائق يستبصر لكي الربنامج يف له الفرصة

 .احلقائق لديه اته

 :الهدف تحديد  -

 على الربنامج القائمون حبيث هلا العملي التطبيق أو اإلجنازية السبكة ىعل التدريب مبثابة املدخل هذا يعد

 وضع على حبثه ذلك ويتم إليها الوصول يريدون اليت األهداف صياغة ومساعد م على اهتمام املشاركني إستثارة

 تنميتها املطلوب و املرغوبة اإلستجابات حتديد يف بذلك املشارك فيبدأ صغرية أهداف إىل حيلله هدف عام

  . تعديلها أو عنها التخلي املطلوب و مرغوبة واإلستجابات الغري

  

  

 : المساعدة و التدعيم  -

 أن يوضح حيث السلوك تعديل إىل يهدف أي بناء يف دور له األفراد بني التفاعل أن كليالند ما يري

 املرتبطة للشبكة االنفعالية الصيغة بأنه يعرف الدافع أن وخباصة املعرفية اخلربة عن تنفصل ال االنفعالية اخلربة

 ميكن ال أمرا يعد املدرب وبني وبينهم أنفسهم املشاركني بني املتبادل التفاعل أن على ماكليالند يؤكد هنا ومن,به

 اعتاده عما الفرد ختلي بالطبع يتطلب تغري إحداث هو اهلدف أن ماكليالند أشار وقد, التدريب يف أثره إغفال

                                                           

  .97مرجع سابق، ص ،  الدافعية لإلجنازعبد اللطيف حممد خليفة:  1 
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 العالقة دفء دور ويربز التغري يعطل معوقا قلق من ذلك يصاحب وما السلوك و التفكري من قائمة أساليب من

 .1التغيري هذا عن الناجم القلق ختفيف يف الصادقة

 نظر (الشولر) وجهة اإلنجاز من دافعية تنمية 4-2- 2-

 األساس يف سواءا للربنامج الرئيسية يف( كليالند ما) مع السيكولوجية الرتبية جمال يف عملو ممن كثريا يتفق

  . اإلجناز دافعية بناء يف الشولر وضعها اليت األسس نعرض هؤالء ومن الربنامج حمتوي يف أو النظري

 :وهي الدافعية تنمية يف تعتمد أجرائية خطوات ست يف األسس تلك الشولر يلخص

 . واالن ماجيري يف املشاركني أنتباه ركز  -

 . جديدين وسلوك وانفعاالت جديدة ألفكار ومتكاملة مركزة خربات قدم  -

 . تعليمها ميكن مفاهيم يف اخلربة بتقدمي وذلك اخلربات هلذاه معين إستخالص على املشاركني ساعد - 

 . األخرين أو الذات عن وأهدافهم قيمهم وبني اخلربات تلك بني العالقة إدراك على املشاركني ساعدر   -

  علما اخلربة وممارسة عليها بالتدريب اجلديدين السلوك و األفكار تثبيت على إعمل -

جزاء من  تصبح أي ومشاعرهم أفكارهم نسيج يف اخلربة فإا ستدخل املشاركون تلك يتمثل أن بعد - 

 .2شيخصيام

 :اإلنجاز دافعية قياس طرق  5-2-

 اإلسقاطية املقاييس مها رئيسني قسمني إيل تنقسم اإلجناز دافعية قياس يف استخدمت اليت املقاييس أن تبني

 .املوضوعية املقاييس و

  مت صور أربع من مكون اإلجناز دافعية لقياس اختيار بإعداد كليالند ما قاماإلسقاطية:  المقاييس  1- 2-5

 بتصميمه فقام األخر البعض أما موراي أعمده الذي (T:A:T)اشتقاق بعضها من اختبار تفهم املوضوع 

 أمام ثانية عشرين ملدة شاشة علي الصور من صورة كل عرض يتم اإلختيار هذا ويف. لإلجناز الدافع لقياس

 :هي واألسئلة, صورة لكل بالنسبة أسئلة تغطي قصة كتابة املبحوث من الباحث يطلب مث املبحوث

 األشخاص؟ هم ؟ومن حيدث ما  -

 ؟ املوقف إىل أدى الذي ما - 

 ؟ العمل ذا يقوم الذي ومن ؟ عمله املطلوب ؟وما التفكري حمور ما - 

 عمله؟ جيب الذي وما ؟ حيدث ذا ما -

 مدة يف الواحدة القصة عناصر ويستكمل صورة لكل بالنسبة األربعة األسئلة هذه عن باإلجابة املبحوث يقوم مث

 ويرتبط, دقيقة عشرين حوايل األربعة الصور إستخدام حالة يف كله اإلختبار إجراء ويسغرق دقائق أربع عن تزيد ال

                                                           

  . 195ص ,سابقة مراجع ,العاطفي الذكاء و الدافعية ،  شريف سليم  ,عمور أميمة ,الصايف احلكيم عبد ,رياش أبو حسني  1 

  . 198ص,سابقة مراجع،  العاطفي الذكاء و الدافعية  ,شريف سليم  ,عمور أميمة ,الصايف احلكيم عبد ,رياش أبو حسني 2 
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 ما ضوء يف احملتوي من معني لنوع اخليال نوتج أو القصص حتليل ويتم اإلبداعي بالتخيل أساسا األختبار هذا

  .1لإلجناز الدافع إىل يشري أن ميكن

 ليست الطرق هذه أن البعض يري إذ الشديد للنقد اإلجناز دافعية قياس يف اإلسقاطية الطرق هذه تعرضت ولقد

 إجته درجة ثباا لذلك فقد يف شككو، كما املبحوث النفعاالت وصف عن عبارة ولكنها اإلطالق على مبقاييس

  .2الدافعية لقياس موضوعية أكثر مقاييس تصميم يف التفكري حنو الباحثني من كبري نفر

  الموضوعية المقاييس:  -2- 2-5

 لدي لإلجناز الدافع لقياس أعد بعضها زاإلجنا الدافعية لقياس املوضوعية املقاييس بإعداد الباحثون قام

 امليل عن) مهربيان( مقياس مثل الكبار لدى لإلجناز الدافع لقياس أعد وبعضها ,)وينر( مقياس مثل األطفال

   .3)هومانز( ومقياس) لن( ومقياس لإلجناز

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

                                                           

  . 199ص ,سابق مرجع،  العاطفي الذكاء و الدافعية ,شريف سليم ,عمور أميمة ,الصايف احلكيم عبد ,رياش أبو حسني 1 
  . 97ص ,سابق مرجع ,الدافعية لإلجنازخليفة حممد اللطيف عبد 2
  .100املرجع نفسه، ص  3
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  : الثاني خالصة الفصل -

  من خالل ما سبق ميكن أن نستخلص النقاط التالية :

 . بالسلوك الرتباطها ذلك و وتعقيدا أمهية النفس علم موضوعات أكثر بني من الدافعية تعترب  _

 . معني هدف حتقيق حنو توجهه و السلوك تثري اليت الداخلي التوازن عدم من حالة عن عبارة الدافعية  _

 . بالسلوك مرتبطة أخرى مفاهيم مع الدافعية مفهوم األحيان من الكثري يف يتداخل  _

 . السلوك وبني بينها العالقة لتعقد ذلك و واحد أساس وفق الدوافع تصنيف الصعب من  _

 على احملافظة و الالزمة السلوك شدة حتديد إىل باإلضافة وتوجيهه السلوك إستثارة يف الدافعية وظائف تتمثل  _

 . اهلدف يتحقق حىت دميومته

 نظرية و اإلنسانية النظرية و املعرفية النظرية أمهها الدافعية تفسري حاولت اليت النظرية األطر من العديد وضعت  _

 . النفسي التحليل

 على وتعرف األخرى األنواع بباقي مقارنة بأمهيتها تتميز و املنشأ اإلجتماعية الدوافع من اإلجناز دافعية تعترب  _

  .ممكنني وقت و جهد بأقل لألعمال املتميز األداء يف الرغبة 

 األكثر األخري النوع هذا يعد ،و املوضوعية املقاييس أو اإلسقاطية املقاييس طريق عن لإلجناز الدافعية ميكن  _

 األول بالنوع مقارنة ثباتا و صدقا نوعا



 

 

 

 

 

ثالث الالفصل   

 التربية البدنية و

 الرياضية
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  تمهيد:

تعترب الرتبية البدنية والرياضية عنصرا فعال ومهما يف حياة الفرد نظرا للفوائد اليت جتنيها منها عند   

ممارستها، سواء من الناحية النفسية أو االجتماعية واليت تساعد على تكوين شخصية قوية والتكيف واالندماج 

طوير القيم األساسية اليت تفيد األمة كاحلرية وروح مع اتمع، كما تعمل الرتبية البدنية والرياضية على ت

  املسؤولية واملعرفة واألخوة وبذل اجلهد.

وحسب أراء علماء علم االجتماع الرياضي فإن الرتبية البدنية والرياضية تعمل على الرتبية اجلسمية   

ية والرياضية، كما هو احلال فقط بل تساهم يف عملية الرتبية العامة فيجب أن نعطي نفس األمهية للرتبية البدن

يف الدول املتقدمة اليت أصبحت تتنافس فيما بينها من أجل إبراز تفوقها احلضاري، فممارسة الرتبية البدنية 

والرياضية يف املدرسة يتضمن احلالة الصحية ألطفالنا واحملافظة عليها وتنمية القدرات احلركية والنفسية وحتسني 

بعض يرى أن الرتبية البدنية والرياضية حشو داخل الربنامج الدراسي أو كوقت العالقات االجتماعية، وال

للراحة بعد دروس مرهقة وذلك نتيجة للجهل الثقايف حول أمهية هذه املادة اليت تعترب مبثابة النظام الرتبوي 

النواحي ملواجه الذي يندمج يف النظام العام للرتبية والذي يهدف بطريقة مباشرة إىل تكوين الفرد من مجيع 

  صعوبات وعراقيل احلياة اليومية.
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  التربية العامة:-1 

  المقصود بها:

الرتبية هي تبليغ الشيء إىل كماله، وهي كلمة مشتقة من الفعل رىب يربوا والذي يعين، ويف العربية معناها:  -

اسة أو اإلدراك أو التوحيد أو التغذية والتهذيب للزيادة أو النمو وتستخدم عند املفكرين املسلمني مبعىن السي

  القيادة، أي قيادة الفرد من حالة إىل أخرى.

الرتبية تقوم على مسلمة مقبولة من طرف املنظرين واملفكرين واملطبقني وهي أن اإلنسان قابل للتغيري،   

ت تعريفام هلا إذن اإلنسان قابل للرتبية، ولكن اختلفت نظرة املفكرين أو الباحثني منذ القدم للرتبية، واختلف

  1حيث يرى أرسطو: "أا إعداد العقل لكسب العلم كما تعد األرض للنبات أو الزرع".

مل تنضج أو ألجيال الناضجة حنو األجيال اليت ويقول دوركامي: " الرتبية هي العمل الذي تقوم به ا  

مي لدى الفرد احلاالت العقلية يأ بعد االخنراط يف سلك احلياة االجتماعية أو هي دف إىل أن يثري أو تن

الذي يعده للحياة". فالرتبية  واجلسمية اليت يتطلبها منه جمتمعه السياسي يف عمومه ويتطلبها منه جمتمعه احمللي

وجزء ال يتجزأ من بناء اتمع    و إمنا هي عملية بناء اجلسم والعقلبنائها أألليست خدمة زائدة تقدمها الدولة 

يف املقام األول ويقاس  إنتاجياكان العمل الرتبوي عمل   آخر، ومن مثألي بناء  ككل، بل هي األساس

فإن الرتبية ليست ضرورة اجتماعية أو ثقافية وإمنا هي فوق كل ضرورة مبقاييس اقتصادية حمفة، ولذا  مرددوه

حيث قال: "  من ضروريات التنمية االقتصادية الشاملة للمجتمع مثلما أكده املريب األمريكي" جون ديوي"

     2اتمع املتخلف اقتصاديا متخلف تربويا".

  مفهوم التربية البدنية والرياضية: -2

 Wuest etلقد تعددت مفاهيم الرتبية البدنية والرياضية بني الباحثني حيث عرف   

Bucher)1990( دف إىل حتسني األداء اإلنساين ا هي العملية الرتبوية اليتمن خالل  الرتبية البدنية بأ

ألنشطة البدنية املختارة لتحقيق ذلك، وذكرت " لو مبكني" أن البعض يرى أن الرتبية البدنية وسيط، وهو ا

والرياضية إمنا هي مرادف للتعبريات مثل: التمرينات، األلعاب، املسابقات الرياضية، وبعد تعريفها لكل هذه 

بية البدنية والرياضية يعتمد على كون هذه الربامج تضمني هذه املكونات يف برامج الرت التعبريات أوضحت أن 

نطاق اال الوظيفي أو خارجة وغري منظمة أو عفوية تنافسية أو غري تنافسية، إجبارية أو اختيارية داخل 

  ذلك من املتغريات، ولكنها أبت إىل أن تبدي برأيها يف صياغة التعريف على النحو التايل:

                                                 

 
 .10، ص 1990، اجلزائر، 2ط، ديوان املطبوعات اجلامعية، أصول الرتبية والتعليم تركي رابح،1

 .15- 11، ص 1968،  ، دار املعارف، مصر1،جالرتبية وطرق التدريسصاحل عبد العزيز عبد ايد، 2
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أفضل املهارات البدنية والعقلية واالجتماعية ية اليت يكسب من خالهلا الفرد "الرتبية البدنية هي العمل  

  واللياقة من خالل النشاط البدين".

ومن تشيكوسلوفاكيا (السابقة) يربز تعريفا كوبسكي كوزليك بأن الرتبية البدنية جزء من الرتبية العامة   

اسطة عدة ألوان من النشاط البدين املختار لتحقيق هدفا تكوين املواطن بدنيا وعقليا وانفعاليا واجتماعيا بو 

  1اهلدف.

ومن فرنسا وضع روبرت بوبان بأن الرتبية البدنية هي:" تلك األنشطة البدنية املختارة لتحقيق   

  دف حتقيق النمو املتكامل للفرد". والنفس حركيةحاجات الفرد من اجلوانب البدنية والعقلية 

ولد تعريفا للرتبية البدنية حيث يرى بأا: "ذلك اجلزء املتكامل من العملية ومن بريطانيا ذكر بيرت أرن  

الرتبوية اليت تثري وتوافق اجلوانب البدنية، العقلية، االجتماعية والوجدانية لشخصية الفرد بشكل رئيسي عرب 

  2النشاط املباشر".

د، وإمنا تعددت مفاهيمها بني ومن هنا جند أن الرتبية البدنية والرياضية مل تنحصر يف مفهوم واح  

العديد من الباحثني فكل منهم أعطى رأيه اخلاص، ولكنهم يتفقون يف مضمون واحد مفاده أن الرتبية البدنية 

إنشاء الفرد وتكوينه يف مجيع ااالت البدنية، االجتماعية، االنفعالية، العقلية من خالل النشاط تعمل على 

 خيدم وطنه.البدين حىت يكون مواطنا صاحل 

  

  أهداف التربية البدنية والرياضية وأبعادها: -3

  األهداف: - 3-1

السعي من وراء تدريس مادة الرتبية والبدنية والرياضية يف نطاق املقارنة بالكفاءات املعتربة هو حتقيق   

لكفاءات اخلاصة يف النوايا الرتبوية الشاملة يف إطار تكميلي مع املواد التعليمية األخر، وهي دف إىل تنمية ا

  عدة جوانب:

  الجانب النفسي الحركي: -1- 3-1

  تنمية القدرة احلسية والفكرية. - 

  تنمية قوة اإلدراك، التوازن، التنسيق، إجناز حركات خمتلفة األشكال واألحجام. - 

  القرار املناسب للفعل املرغوب فيه.القدرة على اختاذ  - 

  دف إىل تنمية احلركات املختلفة. - 

                                                 

 .19، ص 1979، مطبعة اجلامعة، بغداد رية الرتبية البدنيةنظ قاسم حسن البصري،  1
 .36، ص 2001، القاهرة، ،دار الفكر العريب3، طأصول الرتبية البدنية والرياضية املدخل، التاريخ، الفلسفة ويل،أمني أنور اخل 2
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تسمح بإكساب خربات حركية تؤهل التلميذ لالستجابة لكل احلاالت والوضعيات املتاحة والتعبري عن  - 

  إمكانياته احلركية يف حميط يسمح له بتنمية وتطوير كفاءاته.

  الوجداني:الجانب  -2- 3-1

  عاطفي، للتعبري عن الثقة بالنفس يف التسيري التنظيم، التحكم يف إمكانياته.نفس 

طفي، للتعبري عن قدرة التعايش مع اجلماعة واالندماج فيها بفضل تبين املسؤوليات واألدوار اجتماعي عا

  املفيدة اليت ختدمه.

  دف إىل املشاركة الطوعية يف احلياة االجتماعية. - 

ارسة حق العضوية، الرغبة يف ممو لالندماج يف اجلماعة تسمح بإكساب خربات وعالقات تؤهل التلميذ  - 

   1العالقات االجتماعية اإلجيابية يف اجلماعة واتمع. الوضعيات الصعبة اليت تقتضي علىالتكيف مع 

  الجانب المعرفي: -3- 3-1

القدرة يف التعرف على النشاطات البدنية والرياضية املقرتحة، القدرة على توظيف املعارف العلمية   

على معرفة طرق تنظيم وتسيري العمل وحسن  واملعلومات القبلية واآلنية املرتبطة ذه النشاطات، القدرة

  التبليغ.

  دف إىل ضمان الصحة والوقاية واألمن.

املواقف، إمكانية حترر عدة حلول والواجبات باستثمار  تسمح بإكساب توظيف املعارف عند مواجهة

رسي، ويأيت ذلك عن املعلومات املكتسبة، القدرة على تكييف تصرفاته احلركية واملعرفية داخل وخارج احليز املد

  اجتماعية بواسطة النشاطات البدنية والرياضية. سلوكياتطريق ممارسة 

  ألبعاد الرتبوية يف إطار التكوين الشامل.كما تساهم املادة يف تنمية الكفاءات املناسبة ل  األبعاد: - 3-2

  بعد المواطنة: -1- 3-2

الدميقراطي، واهلدف منها تكوين املواطن  عناصره التنموية هي البعد الوطين، البعد العاملي، البعد  

  صاحل النزيه واحملب لوطنه واملتفتح على العامل واإلحساس باالنتماء االجتماعي.ال

  البعد االجتماعي: -2- 3-2

تكمن عناصره التنموية يف الرتبية البدنية والبيئية، الرتبية العلمية، الرتبية السكانية والتنموية   

الصحية والوقائية، اهلدف منها توظيف املعارف من خالل املواد التعليمية املقرتحة على  واالستهالكية، الرتبية

  التلميذ.

  

  

                                                 

 102- 101،ص 1988ة املوصل،،دار الكتب للطباعة والنشر،جامعالرتبية البدنية والرياضيةحممد صادق غسان،الصفار سامي:1
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  البعد الخلقي: 3- 3-2

تكمن عناصره التنموية يف حسن تعامله مع احمليط واألفراد، والتحكم يف االنفعاالت أثناء املواجهة،   

بية لفائدة اجلماعة، واهلدف منها تنمية القدرات حسن التعرف يف املواقف الصعبة، دعم األدوار اإلجيا

  1واالندماج واالنتماء االجتماعي.

  عالقة التربية البدنية بالتربية العامة: -4

تعد الرتبية البدنية والرياضية جزءا ال يتجزأ من الرتبية العامة، حيث أن هذه األخرية عبارة عن عملية   

، فعن طريق برنامج الرتبية اإلنسانالبدنية اليت تنمي وتصون جسم تربوية تتم عند ممارستها أوجه النشاطات 

 املهارات الالزمة لقضاء أوقات ا وسليما بكسب األطفال واملراهقنيالبدنية والرياضية املوجه توجيها صحيح

لوكيام املعيشية، وللحصول على من س فراغهم بطرق مفيدة، كما أم يشرتكون يف نشاطات التحسني

ارتباطا واضحا ومتفقتني  يبعضهمادنية والرياضية والرتبية العامة مرتبطتني بية البدة تربوية من الرت أقصى فائ

الغرض واملعىن الذي حيدد تنمية وتطوير وتكيف الفرد من كل النواحي، سواء اجلسمية أو االجتماعية أو 

إشراف القيم اإلنسانية وذلك حتت  االنفعالية، وذلك عن طريق النشاطات الرياضية املختارة بعرض حتقيق امسا

    مؤهالت تربوية.

  أهمية التربية البدنية والرياضية للمراهق: -5

إن الرتبية البدنية والرياضية هي جزء من الرتبية العامة وميدان يهدف لتكوين املواطن الالئق من   

شاطات البدنية اليت اختريت لغرض الناحية البدنية والعقلية واالنفعالية واالجتماعية وذلك عن طريق أنواع الن

األهداف املدرسية فهي حتقق النمو الشامل واملتزن للتالميذ وحتقق اختيارام البدنية والرياضية اليت حتقيق هذه 

هلا دور هام جدا يف عملية التوافق بني العضالت واألعصاب وزيادة االنسجام يف كل ما يقوم به التالميذ من 

ية البيولوجية، إذن فممارسة الرتبية البدنية والرياضية هلا تأثري على جسم وسلوك حركات، وهذا من الناح

  2املراهق من الناحية البيولوجية، وكذا فهي تؤثر على اجلانب النفسي واالجتماعي للتلميذ.

  مفهوم درس التربية البدنية والرياضية: -6

، فاخلطة الشاملة ملنهاج الرتبية الرياضية يف هو الوحدة الصغرية يف الربنامج الدراسي للرتبية الرياضية  

املدرسة تشمل كل أوجه النشاط اليت يريد املدرس أن ميارسها تالميذ هذه املدرسة وأن يكتسبوا املهارات اليت 

  يصاحب ذلك من مصاعب مباشرة وغري مباشرة.تنظمها هذه األنشطة باإلضافة إىل ما 

                                                 

 .112"، مرجع سابق، ص أصول الرتبية والتعليمرابح تركي، "  1
 22ص  ،2004، مركز الكتاب للنشر، االسكندرية،2،ططرق التدريس يف الرتبية الرياضيةناهد حممد سعيد زغلول، نيلي رمزي فهيم،  2
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ن القيام بتدريسه وإكساب التالميذ كل املهارات املتعددة اليت ومبا أن املنهاج املباشر العام ال ميك  

يف كل سنة  يتضمنها دفعة واحدة لذلك جلأ املختصون إىل تقسيم هذا املنهاج العام إىل مناهج متعددة

صغرى أي إىل مراحل ميكن تنفيذ كل مرحلة (دورة) يف الشهر مثال، دراسية، وهي األخرى جزئت إىل أقسام 

الشهرية إىل أجزاء صغرى حىت وصلنا إىل وحدة التدريس أو وحدة اكتساب اخلطة (الدورة)  مث قسمت هذه

وهذه الوحدة هي درس الرتبية البدنية والرياضية،  املهارات احلركية وما يصاحبها من تعليم مباشر وغري مباشر،

اخلطة األوىل واهلامة ولو أردنا أن حجر واوية يف كل مناهج الرتبية البدنية والرياضية به والدرس ذا املعىن هو 

. لذا وجب أن ندرس الرتبية البدنية والرياضية إمجاال وتفصيال وأن نلم جنين الفائدة املرجوة يف املناهج كلها

   1بكل ما ميكن من معلومات عن هذا احلجز األساسي يف بناء مناهج الرتبية البدنية والرياضية.

   ضية:برنامج التربية البدنية والريا -7

إن دروس الرتبية البدنية والرياضية وما تقدمه من فوائد للتالميذ يف خمتلف ااالت تعترب غري كافية   

املرامي اليت ذكرناها سابقا هذا ألن التلميذ يعترب طوقا إىل كل األنشطة اليت تضفي عليه السعادة للوصول إىل 

القلق وكذلك كل الضغوطات وخاصة داخل األقسام كون أكثر تفاعال وإجيابية متخلصا بذلك من والبهجة وت

نية والرياضية وظيفتها، وضع هلا برنامج يستويف كل النقاط إن مل تقل أسوار املدرسة وحىت تؤدي الرتبية البد

املذكورة وهذا من خالل دعم الدروس بأنشطة داخلية تكون خارج جمال هذا األخري وكذلك أنشطة خارجية 

   رسة وسنعرض فيما يلي كل عنصر بشيء من التفصيل:تكون خارج أسوار املد

  النشاط الداخلي: - 7-1

يعترب النشاط الداخلي امتداد لدرس الرتبية البدنية والرياضية وتظهر أمهيته يف مدى استفادة التالميذ   

لك األوجه من خمتلف أوجه هذا النشاط سواء من الناحية البدنية احلركية، أو النفسية االجتماعية وغريها وهو ت

من النشاط اليت ميارسها التالميذ وينظفها ويشرف على تالميذها مدرسوا املادة خارج أوقات الدوام الرمسي 

وغري مفيدة باجلدول  الدراسي وتكون داخل أسوار املدرسة وجيب أن ال يتعرض توقيت النشاط الداخلي مع 

ول وأثناء احلصة أو عقي الدراسة أو فرتة العصر اجلدول الدراسي باملدرسة، فيمكن ممارسة فبل بدأ الدرس األ

  ينهم أو أيام اجلمعة. نية إذا كانت املدرسة قريبة من بحيث يرجع التالميذ للمدرسة مرة ثا

  النشاط الخارجي: - 7-2

وتعترب استقرار للنشاط الداخلي وألنه يقوم على تلك األنشطة اليت ميارسها التالميذ خارج أسوار   

  2قيام الرتبوية اليت تسعى الرتبية البدنية والرياضية لتحقيقها.تيح للتلميذ اكتساب العديد من الي واملدرسة فه

                                                 

 .106 "، دار الفكر العريب،القاهرة، صاضيةالتنظيم واإلدارة يف الرتبية الريحسن عوض "  أحسن شلتوت،  1

 .152-151 ، ص1997، دار الفكر، القاهرة، املناهج املعاصرة يف الرتبية الرياضيةرو زكي خطايبية، . تك2
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ومن هنا ميكن أن نستنتج أن درس الرتبية البدنية والرياضية والنشاط الداخلي واخلارجي يعتربون   

واخلططية وكذلك العملية  يف تنمية مجيع نواحي التالميذ، البدنية واملهاريةوحدة واحدة يساهم يف جمملها 

  والنفسية واالجتماعية.

  

  تعريف حصة التربية البدنية والرياضية: -8

تعترب حصة الرتبية البدنية والرياضية أحد أشكال املواد األكادميية مثل: علوم الطبيعة واحلياة    

ارف واملعلومات اليت تغطي ده أيضا بالكثري من املعوالكيمياء واللغة، ولكنها ختتلف عن هذه املواد لكوا مت

اجلوانب الصحية والنفسية واالجتماعية، باإلضافة للمعلومات اليت تغطي اجلوانب العلمية لتكوين جسم 

اإلنسان، وذلك باستخدام األنشطة احلركية مثل التمرينات واأللعاب املختلفة: اجلماعية والفردية، واليت تتم 

  1ا الغرض.حتت اإلسراف الرتبوي ألساتذة أعدوا هلذ

من خالل هذين التعريفني نستنتج أن حصة الرتبية البدنية والرياضية هي الوحدة األوىل يف برنامج   

الرتبية البدنية والرياضية يف خمتلف املدارس التعليمية واليت من خالهلا يتسىن لألستاذ تعليم وتطوير مستوى 

ك يف حدود أساليب وطرق تعليمية من مترينات اجلانب احلركي واملهاري ملختلف الفعاليات الرياضية، وذل

  وألعاب بسيطة.

  ماهية وأهمية حصة التربية البدنية والرياضية: -9

للحصة الرتبية البدنية والرياضية أمهية خاصة جتعلها ختتلف عن باقي احلصص األخرى تتضح من   

: تعترب حصة الرتبية البدنية خالل تعاريف بعض العلماء جند من بينهم "حممود عوض البسيوين" والذي يقول

والرياضية أحد أشكال املواد األكادميية مثل العلوم، الكيمياء واللغة ولكن ختتلف عن هذه املواد بكوا متد 

دهم أيضا الكثري من املعارف واملعلومات بتكوين جسم اإلنسان التالميذ مهارات وخربات حركية ولكنها مت

ثل التمرينات واأللعاب املختلفة، اليت تتم حتت اإلشراف الرتبوي من مربني وذلك باستخدام األنشطة احلركية م

   2أعدوا هلذا الغرض.

وحيدد " أمحد خاطر" أمهية حصة الرتبية البدنية والرياضية يف اكتساب التالميذ القدرات احلركية   

  3ومستقبل أكثر حظا من غريهم.وينطلقون بكل قوائم لتحقيق حياة أفضل 

تتجلى عند " كما عبد احلميد" إن حصة الرتبية البدنية حصة الرتبية البدنية والرياضية أما أمهية   

والرياضية يف املنهاج املدرسي هو توفري العديد من اخلربات اليت تعمل على حتقيق املطالب يف اتمع، فيما 

   1املعلومات.يتعلق ذا البعد ومن الضروري االهتمام بتقومي التكيف البدين واملهاري وتطور 

                                                 

  .94، ص 1990"، ديوان املطبوعات اجلامعية، سنة " نظريات وطرق الرتبية البدنيةد عريف بسيوين وآخرون، و حمم 1

 .09، مرجع سابق، ص نظريات وطرق الرتبية البدنية،  وآخرونحممود بسيوين  -  2
 .18، ص 1988، بغداد، القياس يف اال الرياضيأمحد خاطر،  -  3
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ويستخلص الباحث بأن حصة الرتبية البدنية والرياضية تطمح من خالل كل تطبيقاا أن تكون ذلك   

  الفرد املتكامل من مجيع النواحي وهذا بالقضاء على مجيع النقائض لدى الفرد خالل مراحله الثالثة.

  

  أهداف حصة التربية البدنية والرياضية: -10

جزء من األهداف التعليمية والرتبوية مثل االرتقاء  ودنية والرياضية إىل حتقيق ولتسعى حصة الرتبية الب  

على الكفاءة الوظيفية لألجهزة الداخلية للمتعلم وكذا إكسابه املهارات احلركية وأساليب السلوكية السوية، 

  وتتمثل أهداف احلصة فيما يلي:

الرتبية البدنية والرياضية هو رفع القدرة اجلسمانية إن اهلدف التعليمي العام حلصة  أهداف تعليمية: -10-1

  :اآلتيةبوجه عام وذلك بتحقيق جمموعة األهداف اجلزئية للتالميذ 

  تنمية الصفات البدينة مثل: القوة، التحمل، السرعة، الرشاقة واملرونة. - 

  تنمية املهارات األساسية مثل: اجلري، الوثب، الرمي، التسلق، املشي. - 

  إكساب التالميذ معارف نظرية رياضية، صحية ومجالية.تدريس و  - 

واليت يتطلب اجنازها سلوكا معينا وأداء خاصا، وبذلك تظهر القدرات العقلية للتفكري والتعرف، فعند   

تطبيق خطة يف اهلجوم أو الدفاع يف لعبة من األلعاب تعترب موقفا حيتاج إىل تعرف سليم والذي يعرب عن 

  2إزاء املوقف. نشاط عقلي

إن حصة الرتبية البدنية والرياضية ال تغطي مساحة زمنية فقط، ولكنها حتقق أهداف تربوية: -10-2

األهداف الرتبوية اليت رمستها السياسات التعليمية يف جمال النمو البدين والصحي للتالميذ على كل املستويات 

  وهي كاآليت:

  التربية االجتماعية واألخالقية: -10-3

ة باشر ه الرتبية البدنية يف صقل الصفات اخللقية، والتكيف االجتماعي يقرتن مبإن اهلدف الذي تكتس  

تتجمد فيها الصفات ية البدنية حافلة باملواقف اليت مما سبقه من أهداف يف العملية الرتبوية، ومبا أن حصة الرتب

أللعاب اجلماعية يظهر التعاون، التضحية، تعطي كالمها صيغة أكثر داللة، ففي ا اخللقية وكان من الالزم أن

إنكار الذات، الشجاعة والرغبة يف حتقيق إجنازات عالية، حيث يسعى كل عنصر يف الفريق أن يكمل عمل 

   3حتقيق الفوز، وبالتايل ميكن ألستاذ الرتبية البدنية أن حيقق أهداف احلصة.صديقه وهذا قصد 

  

  
                                                                                                                                            

 .64، ص مرجع سابق، طرق التدريس يف الرتبية البدنية، نيلي رمزي فهمي، زغلول ديناهد حممود سع -  1
 .80، ص 1984، بغداد، ال الرتبية البدنيةطرق التدريس يف جمالسمرائ، بسطويس ،  عباس أمحد -  2
 30، ص 1994، دار الفكر العريب، القاهرة، 3ط، الرتبية الرياضية املدرسية عدنان درويش وآخرون، -  3



التربية البدنية والرياضية                                                                  الثالثالفصل الجانب النظري                           

 

64 

 

  التربية لحب العمل: -10-4

ية البدنية والرياضية تعود التلميذ على الكفاح يف سبيل ختطي املصاعب وحتمل املشاق، حصة الرتب  

الرقم القياسي، الذي ميثل تغلبا على الذات، وعلى املعوقات والعراقيل، وهذه وخري دليل على ذلك هو حتطيم 

اليت يقوم ا التلميذ  لتحمل مصاعب العمل يف حياته املستقبلية ومتثل املساعدةالصفات كلها يئ التلميذ 

يف حصة الرتبية البدنية والرياضية كإعداد امللعب ومحل األدوات وترتيبها عمال جسمانيا يريب عنده احرتام 

  العمل اليدوي وتقدير قيمته.

  التربية الجمالية: -10-5

تشمل على إن حصة الرتبية البدنية والرياضية تساهم يف تطوير اإلحساس باجلمال، فاحلركة الرياضية   

العناصر اجلمالية بصورة واضحة، من انسياب ورشاقة وقوة وتوافق وتتم هذه الرتبية اجلمالية عن تعليقات 

األستاذ القصرية، كان يقول هذه احلركة مجيلة. وتشمل الرتبية اجلمالية أيضا على حتقيق نظافة املكان 

   1س باجلمال احلركي.واملالبس يف حصة الرتبية البدنية حىت ينمو اإلحساواألدوات 

  

  الطبعة التربوية للتربية البدنية والرياضية: -11

إن حصة الرتبية البدنية والرياضية هلا نفس مهام الرتبية وهذا من خالل وجود التالميذ يف مجاعة، فإن   

الرتبوية عملية التفاهم تتم بينهم يف إطار القيم واملبادئ للروح الرياضية، اليت تكسبهم الكثري من الصفات 

 حبيث تقوم على تنمية السمات األخالقية كالطاعة والشعور بالصداقة والزمالة واملثابرة واملواطنة، وتدخل صفة

الشجاعة والقدرة على اختاذ القرار ضمن عملية تأدية احلركات والواجبات مثل: القفز يف املاء واملصارعة، 

   2صية للتلميذ.حيث كل من هذه الصفات هلا دور كبري يف تنمية الشخ

  أغراض حصة التربية البدنية والرياضية: -12

تنعكس على العملية الرتبوية يف اال املدرسي أوال إن حلصة الرتبية البدنية والرياضية أغراض متعددة   

  مث على اتمع كله ثانيا.

نة والرياضية فجدد  حبصة الرتبية البديولقد وضع الكثري من الباحثني واملفكرين هذه األغراض اخلاصة   

  كل من "عباس أمحد صاحل السمرائي" و " بسطوسي أمحد بسطوسي".

والدفاع عن  اإلعداداحلميدة، أهم هذه األغراض فيما يلي: الصفات البدنية، النمو احلركي، الصفات اخللقية 

  3والتعود على العادات الصحية السليمة، النمو العقلي، التكيف االجتماعي.الوطن، الصحة 

  وميكن تلخيص أهم أغراض حصة الرتبية البدنية والرياضية كاآليت: 
                                                 

 .68-67، مرجع سابق، ص طرق التدريس الرتبية البدنية، ، نيلي رمزي فهيمزغلول يدناهد حممود سع -  1
 .95مرجع سابق، ص ، نظريات وطرق الرتبية البدنية،  حممود عوض البسيوين وآخرون -  2
 .73، مرجع سابق، ص طرق التدريس يف جمال الرتبية البدنية،  عباس أمحد السمرائي، بسطوسي -  3
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  تنمية الصفات البدنية: -12-1

أن أهم أغراض حصة الرتبية البدنية  وسي" طويرى "عباس أمحد السمرائي" و "بسطوسي أمحد بس  

املرونة وتقع أمهية هذه والرياضية: تنمية الصفات البدنية األساسية كالقوة العضلية والسرعة والتحمل والرشاقة و 

  الصفات أو العناصر وتنميتها يف جمال الرياضة املدرسية.

ليس فقط من واقع عالقاا بتعلم املهارات والفعاليات الرياضية املختلفة املوجودة يف املنهاج   

  املدرسي، بل يتعدى هذه األمهية حلالة التلميذ إليها يف اتمع.

ج" الغرض األول الذي تسعى حصة الرتبية البدنية والرياضية إىل وتقول " عنايات حممد أمحد فر   

وترتبط  حتقيقه هو تنمية الصفات البدنية، ويقصد بالصفات البدنية، الصفات الوظيفية ألجهزة جسم اإلنسان

  1فسية واإلرادية للفرد.ارتباطا وثيقا بالسمات الن

ول "حممد حسن العالوي" مايلي: تتضح )سنة يق18-15وعن مميزات النمو العقلي للفئة العمرية (  

القدرات العقلية املختلفة وتظهر الفروق الفردية يف القدرات، وتنكشف استعدادام الفنية والثقافية والرياضية 

    2واالهتمام باملتفوق الرياضي واتضاح املهارات البدنية.

   تنمية المهارات الحركية: -12-2

لرئيسية حلصة الرتبية البدنية والرياضية، ويقصد بالنمو احلركي تنمية يعترب النمو احلركي من األعراض ا  

املهارات احلركية عند املتعلم، واملهارات احلركية تنقسم إىل مهارات حركية الطبيعية والفطرية واليت يزاوهلا الفرد 

  حتت الظروف العادية، مثل العدو، املشي، القفز...

أو الفعاليات املختلفة اليت تؤدي حتت إشراف األستاذ، وهلا  أما املهارات الرياضية فهي األلعاب  

  أن ترتقي إىل مهارات حركية رياضية.تقنيات خاصة ا، وميكن للمهارات احلركية األساسية 

وترى "عنايات حممد أمحد فرج" يف هذا املوضوع ما يلي: ويتأسس تعليم املهارات احلركية على التنمية   

  .الشاملة للصفات البدنية

 

  النمو العقلي: -12-3

إن عملية النمو معقدة ويقصد ا التغريات الوظيفية واجلسمية والسيكولوجية اليت حتدث للكائن   

البشري، وهي عملية نضج القدرات العقلية، ويلعب أستاذ الرتبية البدنية والرياضية دورا إجيابيا وفعاال يف هذا 

  صة.النمو بصورة عامة، والنمو العقلي بصورة خا

  

                                                 

 .21، ص 1989، بغداد، أصول الرتبية الرياضية يف مرحلة الطفولة املبكرةندالوي وآخرون، قاسم امل 1
 .21، ص 1992، دار املعارف، القاهرة، 3ط، رتبويعلم النفس ال حممد حسن عالوي،  2
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  فوائد حصة التربية البدنية والرياضية: -13

  لقد حتددت فوائد وواجبات حصة الرتبية البدنية والرياضية يف النقاط التالية:  

  املساعدة على االحتفاظ بالصحة والبناء البدين السليم لقوائم التالميذ. - 

لكيفية ممارستها داخل وخارج  املساعدة على تكامل املهارات واخلربات احلركية ووضع القواعد الصحية - 

  املؤسسة مثل القفز، الرمي، الوثب.

  املساعدة على تطوير الصفات البدنية مثل: القوة، السرعة، املرونة،...اخل. - 

  التحكم قي القوائم يف حاليت السكون واحلركة. - 

  يولوجية والبيوميكانيكية.اكتساب املعلومات واحلقائق واملعارف على األسس احلركية، والبدنية وأحواهلا الفز  - 

  والتعاون مع اآلخرين.التعود على املمارسة املنتظمة لألنشطة الرياضية  - 

  1تنمية االجتاهات اإلجيابية حنو ممارسة النشاط الرياضي من خالل األنشطة الرياضية. - 

رة على إعطاء دومما سبق ذكره يتبني لنا أن الرتبية البدنية تؤدي وظيفتها القائمة على أسس علمية قا  

 تفسريات واضحة  وأمهيتها وجوهرها داخل املنظومة الرتبوية.

  

  بناء حصة التربية البدنية والرياضية: -14

حصة الرتبية البدنية أو خطة العمل هي عبارة عن جمموعة من التمارين املختارة املرتبة حسب قواعد   

زاء: اجلزء التحضريي، اجلزء الرئيسي، اجلزء موضوعة ذات أغراض معينة هلا، وتنقسم احلصة إىل ثالثة أج

  2اخلتامي.

   الجزء التحضيري: -14-1

القسم يتبع األستاذ ثالثة مراحل قبل الدخول بالتالميذ إىل القسم الرئيسي، فاملرحلة األوىل يف هذا   

ب تسلسله، مرحلة إعداد التالميذ تربويا، إذ يتخللها تطبيق النظام كتبديل املالبس، الدخول يف الصف حس

مج واملرحلة الثانية هي مرحلة اإلمحاء، وتشمل أجهزة اجلسم املختلفة استعدادا للنشاط املرب الدخول إىل امللعب 

للوقاية من اإلجابات املفاجئة، وعليه وجب التدرج يف العمل أما املرحلة الثالثة فهي الدخول يف بداية اجلزء 

  الرئيسي.

  البدين يف اجلزء التحضريي باحلصة يراعى ما يلي: يف حالة استخدام تدريبات اإلعداد

  أن تعمل على حتسني الصفات البدنية لدى التالميذ. - 

  أن تكون على هيئة منافسات بني التالميذ. - 

                                                 

 .96، مرجع سابق، ص  نظريات وطرق الرتبية البدنية حممود عوض البسيوين وآخرون 1
 .33،ص1982القاهرة،يب،دار الفكر العر ،1ط،منهاج الرتبية البدنية املعاصرةأمني أنور اخلويل،مجال الدين الشافعي، 2
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  أن يكون روح التعاون يف اجلماعة بني التالميذ. - 

  أن يكون تقومي ذايت بني التالميذ يف بعض التدريبات. - 

الرشاقة،  لتنفسي،ي االبدنية التالية: القوة العضلية، اجلهاز العضلي، اجلهاز الدور أن تتضمن املكونات  - 

  املرونة، القدرة، السرعة، التوافق، الدقة، التوازن.

امللعب وليس على هيئة أن تؤدي باستعمال بعض األدوات، وأن تؤدى والتالميذ يف حالة انتشار حريف  - 

  تشكيالت.

  الجزء الرئيسي: -14-2

ذا اجلزء حياول األستاذ حتقيق مجيع األهداف اليت مت حتديدها مسبقا، وال توجد قاعدة عامة يف ه  

لألغراض واألهداف، فمثال لبناء هذا اجلزء من احلصة حىت تطبق على مجيع احلصص، وال يوجد ترتيب معني 

يف تكوين الشخصية  تنمية القدرات احلركية وتعليم تكتيك رياضي، أو توصيل وحتصيل املعلومات واملسامهة

   1وكما يشمل هذا اجلزء على قسمني:

  النشاط التعليمي: -14-2-1

يقوم هذا النشاط على املهارات واخلربات اليت جيب تعليمها سواء كانت لعبة فردية أو مجاعية، وهي   

ضاح يبدأ "بالشرح والتوضيح"، وبعد الشرح والعرض واإليتعرب عن أسلوب األستاذ لتوصيل املادة املتعلمة، 

التالميذ بتنفيذ احلركات واألنشطة سواء كانوا يف جمموعات أو على جمموعة واحدة، وجيب على األساتذة 

  االلتزام بالنقاط التالية:

  األداء موضحا اخلطوات التقريبية وصلب احلركة وايتها.متابعة حركة التالميذ أثناء  - 

  خول والعودة.تنظيم حركة التالميذ أثناء األداء من حيث الد - 

  2يقوم األستاذ بتصحيح األخطاء اليت يقع فيها التالميذ. - 

يوضح األستاذ الطريقة الصحيحة، وذلك باالستعانة بأحسن التالميذ، أو تكون املساعدة دورية إذا كانت  - 

  احلركة بسيطة وليست خطرية.

لصاحل التالميذ وذلك من عملها إن النشاط التعليمي له عدة مزايا ميكن لألستاذ أن يستعني ا، وتست - 

  خالل.

  السماح لألستاذ باإلشراف على التالميذ وخاصة ذوي اإلمكانيات احملدودة. - 

  السماح للتالميذ باألداء الصحيح للمهارات، وإعطائهم الفرصة ملشاهدة بقية أفراد الصف. - 

  

                                                 

 .506، ص 1989" منشأ املعارف، اإلسكندرية، الرتبية البدنية والرياضية طرق تدريسعفاف عبد الكرمي: " 1
 36،مرجع سابق،ص منهاج الرتبية البدنية املعاصرةأمني أنور اخلويل،مجال الدين الشافعي، 2
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  النشاط التطبيقي: -14-2-2

باالستخدام الواعي للواقع العلمي ويتم ذلك يف األلعاب والشواهد واملفاهيم ويقصد به نقل احلقائق   

الفردية كألعاب القوى واأللعاب اجلماعية ككرة القدم، وهو يتميز يروح التنافس بني جمموعة التالميذ والفرق 

  حسب الظروف.

جيب على األستاذ مراعاة كيفية تطبيق التالميذ للمهارات املكتسبة حديثا ويتدخل يف الوقت   

ب عند حدوث أي خطأ يصاحب هذا النشاط إتباع القواعد القانونية لكل لعبة، كما يتطلب اجلانب املناس

  التالميذ باملتعة وهذا باإلضافة إىل إتباع قواعد األمن والسالمة.الرتوحيي واحلرص على شعور 

  الجزء الختامي: -14-2-3

در األماكن إىل ما كانت عليه يهدف هذا القسم إىل يئة أجهزة اجلسم الداخلية، وإعادا بق  

مترينات التهيئة بأنواعها املختلفة كتمرينات التنفس واالسرتخاء وبعض األلعاب سابقا، ويتضمن هذا اجلزء 

التالميذ يقوم األستاذ بإجراء تقومي النتائج الرتبوية، ويشري إىل الرتوحيية ذات الطابع اهلادئ، وقبل انصراف 

احلصة يكون شعار للفعل أو نصيحة واألخطاء اليت حدثت أثناء احلصة وختام  اجلوانب اإلجيابية والسلبية

  ختامية.

كما أخذت الدراسات احلديثة بعني االعتبار الساعة اليت تلي حصة الرتبية البدنية والرياضية إذا    

  كانت تتطلب من التلميذ الرتكيز واالنتباه، فيجب التهدئة واالسرتخاء.

الدوام املدرسي، فيمكن تصعيد اجلهد عن طري ألعاب سريعة تثري وتشد انتباه  أما إذا كانت يف اية  

  .1التلميذ

  

  تحضير حصة التربية البدنية والرياضية: -15

  

دميقراطية يف تعليمه يتطلب ذلك أن يكون األستاذ متمكنا من مادته خملصا يف بذل اجلهود،   

  رتبوية والنظامية جيب مراعاة ما يلي:ومعامالته، ولكي يكون التحضري ناجحا من الناحية ال

اشرتاك التالميذ يف وضع الربنامج فهذه العملية الدميقراطية فيها تدريب لشخصية التلميذ، فهي تشعره بأن  - 

برناجمه، وأنه مل يفرض عليه، بل اشرتك يف وضعه فيكون تفاعله معه قويا، فيقل بذلك انصرافه هذا الربنامج 

  آخر أو مبعىن آخر اخلروج عن النظام واملوضوع.نشاط  عن النشاط املوضوع إىل

                                                 

 .161ص 1990، دار الفكر العريب، القاهرة، : دوافع التفوق يف النشاط الرياضيأسامة كامل راتب 1
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أن تكون أوجه النشاط مالئمة ملواصفات ومميزات أطوار النمو والتطور للمرحلة اليت وضع هلا الربنامج  - 

فرياعي ميوهلم ورغبام وقدرام وهذا جيعل التالميذ يرون هدفا يتماشى نع ما حيبونه فيقبلون على النشاط 

  .بروح عالية

 جعل املوقف الرتبوي مشحونا أوجه النشاط اليت حتتوي على املنافسة، حيث يؤدي ذلك إىل إدخال - 

  باالنفعال مما يضمن عدم انصراف التالميذ من احلصة.

  1أن يكون يف احلصة أوجه نشاط كافية لكل تلميذ خالل الفرتة املخصصة هلا. - 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

                                                 

1 203، ص 2006، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، اإلدارة والتنظيم يف الرتبية الرياضيةيد إبراهيم: مروان عبد ا. 
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  : الفصل الثالث خالصة

  

الرتبوية، وعالقتها بالرتبية لقد تطرقنا إىل مفهوم الرتبية البدنية وعرفنا أمهيتها وأسسها العلمية وأهدافها   

العامة والدور الفعال الذي تلعبه يف تكوين الشخصية القوية واملواطن الصاحل بدنيا وعقليا وخلقا ونفسيا 

هداف والغايات اليت تسعى إليها الرتبية العامة يف إعداد واجتماعيا وعرفنا أن للرتبية البدنية والرياضية نفس األ

شخصية الفرد املراهق، وهذا ما قدمنا إىل القول بأن الرتبية البدنية والرياضية هي جزء ال يتجزأ من الرتبية 

العامة، وال ميكن االستغناء عنها يف تكوين شخصية املراهق وتنشئته تنشئة اجتماعية سليمة جتعل منه مواطنا 

  صاحلا تمعه بصفة خاصة والمته بصفة عامة.
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 التطبيقي



 

 

 

 

 

األولالفصل   

اإلجرائات الميدانية 

 للبحث
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 المنهج المستخدم :   -1

 ت واــلبياناع ــة مجــد كيفيــجنإذ ي ــلعلماث ــلبحاة ــل يف عمليــحاملرام ــهأن ــرب مــث يعتــلبحانهج ــمر اــختيإن ا    

لتدريس مقاربة اة ــسراتم بدــيهي ذــلواث ــلبحع اوــن موضــا مــنطالقروس وادــملع اوــملوضل اوــح تاــملعلوما

  الرتبية البدنية و الرياضية . أساتذةعية اإلجناز لدى بالكفاءات و عالقتها بداف

اءات إلجراجمموعة و املنهج الذي اتبعناه يف دراستنا هو املنهج الوصفي ، و يعرف املنهج الوصفي بأنه : " 

ا ـــــمعاجلته ونيفها ـــــتصت واـــــلبيانواائق ـــــحلقاع ـــــى مجـعلدا اـعتمع اوـملوضة أو الظاهراليت تتكامل لوصف البحثية ا

   1النتائج "ىل ل إوـــــلوصواا ـــــاللتهص دتخالـــــا الســـــقيقد وا ـــــيال كافيـــــا حتلـــــحتليلهو

ايف ـــلكر ادـــلقينقصها  ايت ـــلاة ـــسراللدة دـــجديت االــتح جمـــل فـــجأن ـــنهج مــملا اذـــهام تخدـــساىل إث ـــلباحاأ ــيلجو

ث ــلبحع اوــموضة و اهرــلظار ــن عناصــعوتفصيلية ة  ــقيقدة ــىل معرفإل ــلتوصاذلك ــد بــو يريــهرف واــملعان ـــم

  2خاصة ا . مستقبليةاءات جرإضع أو وق فهم هلا ــد يف حتقيــيت تفيــلا

و ذلك ألن املستجوبني جيدون كل احلرية يف و يعد املنهج الوصفي من أحسن املناهج اليت تتسم باملوضوعية 

اإلجابة و إبداء آرائهم ، إظافة إىل ذلك فموضوع دراستنا يتطلب هذا النوع من املناهج و ذلك ما دفعنا إىل 

  اختياره . 

  : تحديد المتغيرات  -2

                       مقاربة التدريس بالكفاءاتالمتغير المستقل :  - 

         دافعية اإلجنازالمتغير التابع :   -

                     الدراسة اإلستطالعية :   -3

يقوم ا الباحث على عينة قبل قيامه ببحثه دف اختبار أساليب البحث و  عبارة عن دراسة أولية هي 

  3أدواته 

عبارة عن زيارة ملديرية الرتبية لوالية بسكرة و ذلك دف معرفة عدد ثانويات و عدد أساتذة  كانتو دراستنا  

أستاذ تربية  39مؤسسة ثانوية و  13هي  بدنية يف بلدية بسكرة ، و كانت اإلحصائية املقدمة لناالرتبية ال

    .بدنية و رياضية 

                                                           

  1   بشري صالح الرشدي ، مناهج البحث الرتبوي ، ط1 ،  كلية الرتبية، جامعة الكويت ، 2000 ، ص 66 

  2 محمد علي محمد، علم االجتماع  و املنهج العلمي، ط3، دار املعارف اجلامعية ، االسكندرية ، مصر، 1986،ص181 
   101ص  2000، مركز الكتاب للنشر، القاهرة  ، طرق البحث العلمي و التحليل اإلحصائيإخالص حممد عبد احلفيظ ، حسني باهي 3
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ثانويات ( ثانوية السعيد بن شايب ،  3و بعد ذلك قمنا بزيارة عدد من ثانويات بلدية بسكرة متثلت يف 

عدد من األساتذة يف كل مع مقابلة بإجراء ثانوية العريب بن مهيدي و ثانوية سي احلواس ) حيث قمنا 

قاربة بالكفاءات و عن من خالل املمؤسسة و طرحنا عليهم جمموعة من  األسئلة حول رأيهم يف التدريس 

و لقينا جتاوب كبري من طرف األساتذة حيث قدمو لنا إجابات عن  ،دوافعهم للعمل إجتاه اإلصالح الرتبوي 

  و ذلك ما ساعدنا يف أخذ نظرة عامة حول املوضوع . معظم األسئلة 

   مجتمع البحث :   -4

اموعة   ( مدارس ،  ذهـــه نوـــتك دـــقو ةـــلعينا اـــمنه ذـــتؤخ يتـــلا ليةـــألصا اموعات  كـــتلجمتمع البحث هو 

 1.  فرق ، تالميذ ، أساتذة  ، سكان أو أي وحدات أخرى )

يف املرحلة الثانوية على مستوى بلدية بسكرة و  و جمتمع البحث يف دراستنا هو أساتذة الرتبية البدنية و الرياضية

  2015/2016حسب إحصائيات مديرية الرتبية للسنة الدراسية  أستاذ 39 عددهم

  عينة البحث :  -5

البحث األصلي و هي اليت تؤخذ منها املعلومات و العينة هي عبارة  جزء أو نسبة معينة من أفراد جمتمعالعينة هي 

  عن أفراد ميثلون اتمع األصلي .

 اتمع  ىـــعل ةـــسرالدا ائجـــنت مـــعمت مث ،ليـــألصا اتمع ادرـــفأ نـــم ةـــمعين بةـــنس أو نيـــمع ءزـــج يـــه إذا ةـــفالعين

  2تكون أشخاصا أو أحياءا أو شوارع أو مدن أو غري ذلك .  لعينةا اتحدوو ه  ـــكل

أساتذة  9 لكن بسبب امتناع دراسة مسحية  كانت   أي و يف دراسانا هذه مشلت الدراسة كل جمتمع البحث

أستاذا من أصل  30 يقدر عددها ب عينة البحث  أصبحت ةعدم رغبتهم يف التعاون معنا  عن اإلجابة

  .  من اتمع كله % 77على مستوى ثانويات بلدية بسكرة أي بنسبة أستاذ  39

   الدراسة :  مجاالت  -6

  ) 04الملحق رقم ( انظر   ثانوية 13ثانويات بلدية بسكرة و هي المجال المكاني :  -

  المجال الزماني :   -

  مراحل و هي :  4انقسم اال الزماين للدراسة إىل 

                                                           

، ص  1995، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ، مناهج البحث العلمي و طرق إعداد البحوث  ، الذنبياتد محمد محموش ، بوحور عما 1

56   
   334، ص  2007، دار اهلدى ، عني مليلة ، اجلزائر ،  1، طمناهج البحث العلمي يف العلوم اإلجتماعية رشيد زروايت ،  2
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مرحلة املوافقة على البحث : هي املرحلة اليت مت فيها قبول املوضوع من الدكتور املشرف حيث مت فيها   - 

  . 2015أكتبوبر حتديد موضوع الدراسة ، و كان ذلك خالل شهر 

يف إجناز اجلانب التمهيدي : حيث بدأنا شرعنا يف إجناز اجلانب التمهيدي للبحث من مرحلة الشروع   - 

حتديد ملشكلة الدراسة و حتديد الفرضيات و ما إىل ذلك مما حيتويه اجلانب التمهيدي و كان ذلك خالل 

  . 2016شهر جانفي 

إىل غاية  2016من شهر مارس  مرحلة الشروع يف إجناز اجلانب النظري : بدأنا العمل على إجنازه بداية  - 

  . 2016ماي 

مرحلة الشروع يف إجناز اجلانب التطبيقي : مشل ذلك توزيع استمارة اإلستبيان على األساتذة  مث عملية   - 

    . 2016إىل غاية ماي  2016أفريل اسرتجاعها و كان ذلك خالل الفرتة املمتدة من 

  

 أدوات البحث :  -7

 ىلإ أـــيلج أن ولاـــحيو لباحثا يستخدمها ليتا لوسائلوا دواتألا من جمموعة علمي حبث أو سةدرا لكل

   تاـــملعلوما نـــم ايفـــلكا ردـــلقا ىـــعل لـــليحصو اـــليهإ عىـــيس يتـــلا ائقـــحلقا ىلإ لهـــتوص يتـــلا دواتألا

  :تالية لا دواتألا على عتمدناا حبثنا عموضو يف تفيدنا ليتا تملعطياوا

  اإلستبيان :    7-1  

 طريق عن تلبياناا هذه مجع فيتم تملعلوماوا تلبياناوا حلقائقا على لحلصوا أدوات من أداة نهأ على فيعر 

و اجلهد ، كما  لوقتا يف دالقتصا،ا لطريقةا هذه ياامز  بني من،و ألسئلةا رةستماإ ضعو لخال منة نالستبياا

أا تسهم يف احلصول على بيانات من العينات يف أقل وقت بتوفري شروط التقنني من صدق و ثبات و 

  1موضوعية.

  طريقة بناء اإلستبيان :  1- 7-1

 ىــعل اذــهل  لوــللحص ةدــلعديا ائلــلوسا دــحأ ربــيعت يذــلا نتبياــالسا يف إجناز هذه الدراسة على أداة دناــعتما 

 ىـعل  فرـلتعا و عـقالوا ىلإ لـلتوصا و ائقـحلقا ىـعل لللحصو لعلميا لبحثا أدوات من أداة يــه و تاــلبيانا

 يف عهاـضو تمـي ئلةـألسا نـم ةـجمموع عن رةعبا هوو. راءآلوا تالجتاهاا و قفاملوا ةـسدرا و الوـألحا و وفرـلظا

إجابام ومن مث إعادا ، و تظمنت استمارة اإلستبيان  جيلــبتس اوــليقوم األساتذة  ىلإ تسليمها  يتم رةتماـسا

  :كانت عناوينها كما يلي   حماور  3سؤال مقسمة على  24على 
                                                           

   205شأة املعارف ، اإلسكندرية ، ص من،  مبادئ البحث العلمي يف الرتبية البدنية و الرياضية ،حمد مرسليان أضو، رلشافعي احمد أ حسني 1
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  .  مقاربة التدريس بالكفاءات حافز ألساتذة الرتبية البدنية و الرياضيةتشكل   المحور األول :  -

  . 8إىل غاية  1أسئلة مرقمة من  8هذا احملور  حيتويو 

  .الرتبية البدنية و الرياضية على العمل ةساعد  أساتذتمقاربة التدريس بالكفاءات  المحور الثاني :  -

  .  17إىل غاية  9أسئلة مرقمة من  8و حيتوي هذا احملور على 

  مقاربة التدريس بالكفاءات تلقى نفور و استياء من طرف أساتذة الرتبية البدنية و الرياضية .  :المحور الثالث  -

  .  24إىل غاية  18أسئلة مرقمة من  8و حبتوي هذا احملور على 

  و اعتمدنا يف أسئلة اإلستبيان على: 

  األسئلة المغلقة :   -

 دـــقو ،بـــــ (نعم) أو (ال)  ةـــإلجابو تكون ا  متفهاـــسإ كلـــش ىـــعل حرـــتط ناـــألحيا بـــغلأ يف ئلةـــسأ يـــهو

 بقـــمس دــحتدي يف يتهاـــخاص تكمن،حيحةــلصا ةـــإلجابا راـــخيت أن بتجوــملسا ىـــعل ناــألحيا ضـــبع يف تمـــيتح

  1. منها حدوا رختياإ بملستجوا علىو دةحمد جوبةأ تتضمنوموافق  ريـــغ قـــفامو عالنوــب ةـــلألجوب

  أسلوب التحليل اإلحصائي :    7-2

 ائيـإلحصا لـلتحليا بلوـبأس اـقمن هلةـسو حةـضوا رةوـبص رةتماـإلسا ائجـنت ـلىع لتحليلوا لتعليقا لنا يتسىن لكي

و ذلك الستخراج   spssعلى برنامج  رةإلستماا لخال من عليها حتصلنا ليتا لنتائجا حتويل طريق عن اذـه و

  من الفرضيات .  قو ذلك للتحقملعرفة داللة العبارات و كذا داللة احملاور   ²كذلك قيمة كالنسب املئوية و  ا

  : صدق المحكمين  -8

إن صدق اإلستبيان من أهم األمور اليت جيب على الباحث مراعاا عند القيام بالبحث ، حبيث يعرض على 

   جمموعة األساتذة ، حبيث عرضنا اإلستبيان على دكتور قام بتحكيمه و تصحيحه . 

                                                           

    54، ص  1986، معهد اإلمناء العريب ، بريوت ،  االجتماعمارات استبيان و مقابلة لدراسات يف جمال علم است، التري عمر مصطفى  1



 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

عرض و تحليل و 

 مناقشة النتائج
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  ج : ئعرض و تحليل النتا  -1

  المحور األول : - 1-1

  ألساتذة الرتبية البدنية و الرياضية . تشكل مقاربة التدريس بالكفاءات حافز الفرضية األولى :    -

  ؟ هل املقاربة بالكفاءات تشكل بالنسبة لك حافز للتدريس:  1السؤال رقم   -

  :   1رقم ميثل نتائج السؤال  : 1الجدول رقم  

   اإلجابات   

 ²كا

 المحسوبة

  

 ²كا

 الجدولية

  

درجة 

 الحرية

  

مستوى 

الداللة عند 

0.05 

 ال نعم

  

  

السؤال 

1 

  

 التكرار

  

18 

  

12 

  

5.200  

 

  

3.841 

  

1 

  

 دال

  

النسبة 

 المئوية

  

60% 

  

40% 

   1الجدول رقم                                                             

  

  :  1تحليل نتائج الجدول رقم   -

من األساتذة  يرون أن املقاربة بالكفاءات تشكل  %60نالحظ أن نسبة  1رقم من خالل نتائج اجلدول    

  يرون عكس ذلك . األساتذةمن  %40 بالنسبة هلم حافز للتدريس يف حني  أن نسبة 

عند  3.841اجلدولية و املقدرة ب  ²من كاجندها أكرب  5.200احملسوبة و املقدرة ب  ²و عند مالحظة قيمة كا

الذين يرون أن ، مما يدل أنه توجد داللة إحصائية لصاحل إجابات األساتذة  0.05و نسبة داللة  1درجة حرية 

  . املقاربة بالكفاءات تشكل بالنسبة هلم حافز للتدريس 

اتذة الرتبية البدنية و الرغبة أكثر عند أسن املقاربة بالكفاءات تلقى الرضا و القبول و و ميكن تفسري ذلك يف أ

  الرياضية .
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   ؟ هل مقاربة التدريس بالكفاءات تعطيك دافع قوي للعمل جبد:  2السؤال رقم   -

  .  2ميثل نتائج السؤال رقم :  2الجدول رقم   -

   اإلجابات     

 ²كا

 المحسوبة

  

 ²كا

 الجدولية

  

درجة 

 الحرية

  

مستوى 

الداللة عند 

0.05 

 ال نعم

  

  

السؤال 

2 

  

 التكرار

  

18 

  

12 

  

5.200  

 

  

3.841 

  

1 

  

 دال

  

النسبة 

 المئوية

  

60% 

 

  

40%  

  2الجدول رقم                                                             

  :  2تحليل نتائج الجدول رقم   -

يرون أن مقاربة التدريس بالكفاءات  من األساتذة   %60نالحظ أن نسبة  2من خالل نتائج اجلدول    

  من األساتذة يرون عكس ذلك . %40 تعطيهم دافع قوي للعمل جبد يف حني  أن نسبة 

عند  3.841اجلدولية و املقدرة ب  ²جندها أكرب من كا 5.200احملسوبة و املقدرة ب  ²و عند مالحظة قيمة كا

اللة إحصائية لصاحل إجابات األساتذة الذين يرون أن ، مما يدل أنه توجد د 0.05و نسبة داللة  1درجة حرية 

  مقاربة التدريس بالكفاءات تعطيهم دافع للعمل جبد . 

املعنويات املهنية  ألساتذة الرتبية البدنية و  هلا عالقة يف رفعو ميكن تفسري ذلك يف أن مقاربة التدريس بالكفاءات 

  .  الرياضية
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   ؟ لكفاءات بيداغوجيةمقاربة التدريس با تعترب هل : 3السؤال رقم  -

   3ميثل نتائج السؤال رقم :  3الجدول رقم  -

   اإلجابات     

 ²كا

 المحسوبة

  

 ²كا

 الجدولية

  

درجة 

 الحرية

  

مستوى 

الداللة عند 

0.05 

 فاشلة ناجحة 

  

  

السؤال 

3 

  

 التكرار

 

19 

  

11 

  

5.323  

 

  

3.841 

  

1 

  

 دال

  

النسبة 

 المئوية

  

63%  

 

  

37%  

  3الجدول رقم 

  

  :  3تحليل نتائج الجدول رقم   -

أن نسبة األساتذة الذين يعتربون مقاربة التدريس بالكفاءات  نالحظ  3من خالل نتائج اجلدول رقم     

  من األساتذة يعتربون أا بيداغوجية فاشلة .  % 37يف حني أن نسبة    %63بيداغوجية ناجحة هي 

اجلدولية و املقدرة ب  ²كا  قيمة  جندها أكرب من 5.323ب  احملسوبة و املقدرة ²و عند مالحظة قيمة كا

، مما يدل على أنه توجد داللة إحصائية لصاحل إجابات  0.05و نسبة داللة  1عند درجة حرية  3.841

  األساتذة الذين يعتربون أن مقاربة التدريس بالكفاءات بيداغوجية ناجحة . 

اكثر جناعة يف الوصول إىل س و حمتوى منهاج املقاربة بالكفاءات أكثر جناعة يف التدريو ميكن تفسري ذلك يف أن 

  حتقيق األهداف املسطرة .
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  مع مقاربة التدريس بالكفاءات ؟ كيف ترى جتاوب زمالئك األساتذة :  4السؤال رقم  -

     4ميثل نتائج السؤال رقم :  4الجدول رقم   -

   اإلجابات     

 ²كا

المحسو 

 بة

  

 ²كا

 الجدولية

  

درجة 

 الحرية

  

مستوى 

الداللة عند 

0.05 

تجاوب 

 قوي

تجاوب 

 ضعيف

عدم 

 التجاوب

  

  

السؤال 

4 

  

 التكرار

 

17 

  

13  

  

0 

  

4.731  

 

  

3.841 

  

1 

  

 دال

النسبة 

  المئوية

 

  

57%  

  

43% 

 

0%  

  

   4الجدول رقم   

 :  4تائج الجدول رقم تحليل ن -

يف  %57أن نسبة األساتذة الذين يرون أن جتاوب زمالئهم قوي هي  4نتائج اجلدول رقم نالحظ من خالل    

يرو أن جتاوب زمالئهم ضعيف ، األساتذة الذين يرون أنه ليس هناك أي جتاوب من قبل  %43حني أن نسبة 

  . %0زمالئهم هي 

عند  3.841دولية و املقدرة ب اجل ²جندها أكرب من كا 4.731احملسوبة و املقدرة ب  ²و عند مالحظة قيمة كا

، مما يدل على أنه توجد داللة إحصائية لصاحل إجابات األساتذة الذين  0.05و مستوى داللة  1درجة حرية 

  يرون أن جتاوب زمالئهم مع املقاربة بالكفاءات جتاوب قوي .

   . يف عملية التدريسو ميكن تفسري ذلك إىل أن مقاربة التدريس بالكفاءات جتعل األساتذة أكثر تفاعال 
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  هل الحظت أن لديك رغبة أكرب للعمل بعد تبين الدولة مقاربة التدريس بالكفاءات ؟ : 5السؤال رقم  -

   5نتائج السؤال رقم  ميثل:  5الجدول رقم  -

   اإلجابات     

 ²كا

 المحسوبة

  

 ²كا

 الجدولية

  

درجة 

 الحرية

  

مستوى 

الداللة عند 

0.05 

 ال نعم

  

  

السؤال 

5 

  

 التكرار

 

18 

  

12 

  

5.200  

 

  

3.841 

  

1 

  

 دال

  

النسبة 

 المئوية

  

60%  

 

  

40%  

  5الجدول رقم 

  

  :  5تحليل نتائج الجدول رقم  -

من األساتذة الحظوا أن لديهم رغبة أكرب للعمل بعد  %60من خالل نتائج اجلدول األول نالحظ أن نسبة    

  . من األساتذة مل يالحظوا ذلك  %40 بالكفاءات  يف حني  أن نسبة تبين الدولة مقاربة التدريس 

عند  3.841اجلدولية و املقدرة ب  ²جندها أكرب من كا 5.200احملسوبة و املقدرة ب  ²و عند مالحظة قيمة كا

الحظوا الذين  ، مما يدل أنه توجد داللة إحصائية لصاحل إجابات األساتذة 0.05و نسبة داللة  1درجة حرية 

  . أن لديهم رغبة أكرب للعمل بعد تبين الدولة مقاربة التدريس بالكفاءات

  لعمل . اعلى و ميكن تفسري ذلك يف أن مقاربة التدريس بالكفاءات هلا عالقة حتفيزية لألساتذة 
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  هل تدريس مادة الرتبية البدنية و الرياضية من خالل املقاربة بالكفاءات ؟ :  6السؤال رقم  -

  6ميثل نتائج السؤال رقم :  6الجدول رقم  -

   اإلجابات     

 ²كا

 المحسوبة

  

 ²كا

 الجدولية

  

درجة 

 الحرية

  

مستوى 

الداللة عند 

0.05 

 أسوء أفضل 

  

  

السؤال 

6 

  

 التكرار

 

18 

  

12 

  

5.200  

 

  

3.841 

  

1 

  

 دال

  

النسبة 

 المئوية

  

60%  

 

  

40%  

  6الجدول رقم 

  :  6تحليل نتائج الجدول رقم 

نالحظ أن نسبة األساتذة الذين يرون أن تدريس مادة الرتبية البدنية و الرياضية  6من خالل نتائج اجلدول رقم    

  من األساتذة يرون عكس ذلك .  % 40يف حني أن نسبة  %60من خالل املقاربة بالكفاءات أفضل هي 

عند  3.841اجلدولية و املقدرة ب  ²جندها أكرب من كا 5.200احملسوبة و املقدرة ب  ²و عند مالحظة قيمة كا

الذين يرون أن  ، مما يدل أنه توجد داللة إحصائية لصاحل إجابات األساتذة 0.05و نسبة داللة  1درجة حرية 

  .لرياضية من خالل املقاربة بالكفاءات أفضل تدريس مادة الرتبية البدنية و ا

  وميكن تفسري ذلك يف أن منطق األنشطة الذي جاءت به مقاربة التدريس بالكفاءات  يالئم األساتذة أكثر
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  هل أنت مقتنع مبا تقدمه للتلميذ من خالل حمتوى املنهاج ؟ :  7السؤال رقم  -

   7ميثل نتائج السؤال رقم :  7الجدول رقم   -

  

   اإلجابات     

 ²كا

 المحسوبة

  

 ²كا

 الجدولية

  

درجة 

 الحرية

  

مستوى 

الداللة عند 

0.05 

 ال نعم

  

  

السؤال 

7 

  

 التكرار

 

21 

  

9 

  

7.112  

 

  

3.841 

  

1 

  

 دال

  

النسبة 

 المئوية

  

 70%  

 

  

30%  

 7الجدول رقم 

 

  : 7تحليل نتائج الجدول رقم  -

نالحظ أن نسبة األساتذة الذين يقتنعون مبا يقدمونه للتلميذ من خالل حمتوى  7من خالل نتائج اجلدول رقم     

  من األساتذة غري مقتنعني بذلك .  % 30يف حني أن نسبة  %70املنهاج هي 

عند  3.841اجلدولية و املقدرة ب  ²جندها أكرب من كا 7.112احملسوبة و املقدرة ب  ²و عند مالحظة قيمة كا

، مما يدل أنه توجد داللة إحصائية لصاحل إجابات األساتذة الذين يقتنعون  0.05و نسبة داللة  1درجة حرية 

  مبا يقدمونه للتلميذ من خالل حمتوى املنهاج . 

  و ميكن تفسري ذلك يف أن مقاربة التدريس بالكفاءات جتعل األستاذ أكثر كفاءة يف تأدية عمله .
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  هل حبك ملهنتك ازداد مع هذا اإلصالح الرتبوي ؟ :  8السؤال رقم  -

  :  8ميثل نتائج السؤال رقم :  8الجدول رقم  -

   اإلجابات     

 ²كا

 المحسوبة

  

 ²كا

 الجدولية

  

درجة 

 الحرية

  

مستوى 

الداللة عند 

0.05 

 ال نعم

  

  

السؤال 

8 

  

 التكرار

 

18 

  

12 

  

5.200    

 

  

3.841 

  

1 

  

 دال

  

النسبة 

 المئوية

  

60%  

 

  

40%  

 8الجدول رقم 

  

   :  8تحليل نتائج الجدول رقم  -

نالحظ أن نسبة األساتذة الذين ازداد حبهم ملهنتهم بعد اإلصالح الرتبوي  8من خالل نتائج اجلدول رقم     

   من األساتذة مل يزدد حبهم ملهنتهم بعد اإلصالح الرتبوي . % 40يف حني أن نسبة  %60هي 

عند  3.841اجلدولية و املقدرة ب  ²جندها أكرب من كا 5.200احملسوبة و املقدرة ب  ²و عند مالحظة قيمة كا

ازداد ، مما يدل أنه توجد داللة إحصائية لصاحل إجابات األساتذة الذين  0.05و نسبة داللة  1درجة حرية 

  حبهم ملهنتهم بعد اإلصالح الرتبوي . 

 بة التدريس بالكفاءات هلا عالقة يف حب و رغبة األساتذة يف العمل . مقار و ميكن تفسري ذلك يف أن 
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  سئلة المحور األولأل يمثل النسب المئوية :  1رقم رسم بياني ال
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  المحور الثاني - 1-2

  مقاربة التدريس بالكفاءات تساعد األساتذة على العمل الفرضية الثانية :  -

  هل يساعدك نظام املقاربة بالكفاءات على تأدية واجبك على أكمل وجه ؟ :  9السؤال رقم  -

  : 5ميثل نتائج السؤال رقم :  9الجدول رقم  -

   اإلجابات   

 ²كا

 المحسوبة

  

 ²كا

 الجدولية

  

درجة 

 الحرية

  

مستوى 

الداللة عند 

0.05 

 ال نعم

  

  

السؤال 

9 

  

 التكرار

  

20 

  

10 

  

6.641  

 

  

3.841 

  

1 

  

 دال

  

النسبة 

 المئوية

  

67% 

  

33% 

  9الجدول رقم 

  

  :  9تحليل نتائج الجدول رقم  -

نالحظ أن نسبة األساتذة الذين يرون أن نظام املقاربة بالكفاءات يساعدهم  9من خالل نتائج اجلدول رقم    

من األساتذة ال يساعدهم نظام املقاربة  % 33يف حني أن نسبة  %67على تأدية واجبهم على أكمل وجه هي 

  بالكفاءات يف ذلك . 

عند  3.841اجلدولية و املقدرة ب  ²جندها أكرب من كا 6.641احملسوبة و املقدرة ب  ²و عند مالحظة قيمة كا

، مما يدل أنه توجد داللة إحصائية لصاحل إجابات األساتذة يرون أن نظام  0.05و نسبة داللة  1درجة حرية 

  قاربة بالكفاءات يساعدهم على تأدية واجبهم على أكمل وجه . امل

أن اإلصالح الرتبوي قدم مناهج بشأا أن تساعد األساتذة يف تسيري الدروس و حتقيق و و ميكن تفسري ذلك يف 

  .  أفضل مما  كانت عليه قبله األهداف بصورة
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  ؟ تطوير ذاتك باستمرارهل تساعدك املقاربة بالكفاءات على :   10السؤال رقم  -

   10ميثل نتائج السؤال رقم :  10الجدول رقم  -

   اإلجابات     

 ²كا

المحسو 

 بة

  

 ²كا

 الجدولية

  

درجة 

 الحرية

  

مستوى 

الداللة عند 

0.05 

 ال احيانا نعم

  

  

السؤال 

10 

  

 التكرار

 

9 

  

13  

  

8 

  

3.861  

 

  

5.991 

  

2 

  

 غير دال 

النسبة 

  المئوية

 

  

30%  

  

43% 

 

27%  

  

  10الجدول رقم 

  : 10تحليل نتائج الجدول رقم  -

مقاربة التدريس بالكفاءات يرون أن نالحظ أن نسبة األساتذة الذين  10من خالل نتائج اجلدول رقم    

س بالكفاءات يف حني الذين أجابوا بأن مقاربة التدري %30ستمرار هي على تطوير ذام باتساعدهم  

يف حني األساتذة الذين أجابو بأن مقاربة التدريس  %43طوير ذام باستمرار هي تساعدهم أحيانا على ت

  . % 27بالكفاءات ال تساعدهم يف تطوير ذام باستمرار هي 

 5.991اجلدولية و املقدرة ب  ²جندها أقل من قيمة كا 3.861احملسوبة و املقدرة ب  ²و عند مالحظة قيمو كا

. مما يدل على أن مقاربة التدريس بالكفاءات ال تساعد األساتذة  0.05 و مستوى داللة 2عند درجة حرية 

  على تطوير ذام بصورة مستمرة و دائمة . 

  و ميكن تفسري ذلك بأم ال تزال هناك صعوبات يواجهها األساتذة مع النظام اجلديد ( املقاربة بالكفاءات ) .
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  ؟هل تواجه صعوبات يف التأقلم مع املقاربة اجلديدة :  11السؤال رقم  -

   11ميثل نتائج السؤال رقم :  11الجدول رقم  -

   اإلجابات   

 ²كا

 المحسوبة

  

 ²كا

 الجدولية

  

درجة 

 الحرية

  

مستوى 

الداللة عند 

0.05 

 ال نعم

  

  

السؤال 

11 

  

 التكرار

  

16 

  

14 

  

4.178  

 

  

3.841 

  

1 

  

 دال

  

النسبة 

 المئوية

  

53% 

  

47% 

  11الجدول رقم 

  

  :  11تحليل نتائج الجدول رقم  -

نالحظ أن نسبة األساتذة الذين يرون أم يواجهون صعوبات مع املقاربة  11من خالل نتائج اجلدول رقم     

  . جهون صعوبات مع املقاربة اجلديدةمن األساتذة ال يرون أم يوا % 47يف حني أن نسبة  %53اجلديدة  هي 

عند  3.841اجلدولية و املقدرة ب  ²جندها أكرب من كا 4.178احملسوبة و املقدرة ب  ²و عند مالحظة قيمة كا

، مما يدل أنه توجد داللة إحصائية لصاحل إجابات األساتذة الذين يرون أم  0.05و نسبة داللة  1درجة حرية 

  يواجهون صعوبات مع املقاربة اجلديدة .

املقاربة اجلديدة حىت و إن كانت تنال القبول لدى األساتذة إىل أنه تبقى هناك  أنو ميكن تفسري ذلك يف 

  صعوبات تصادف األستاذ أثناء التدريس . 
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  هل تساعدك املقاربة بالكفاءات يف تطوير مستوى التلميذ ؟ : 12السؤال رقم  -

   12ميثل نتائج السؤال رقم  : 12الجدول رقم  -

   اإلجابات   

 ²كا

 المحسوبة

  

 ²كا

 الجدولية

  

درجة 

 الحرية

  

مستوى 

الداللة عند 

0.05 

 ال نعم

  

  

السؤال 

12 

  

 التكرار

  

19 

  

11 

  

5.323  

 

  

3.841 

  

1 

  

 دال

  

النسبة 

 المئوية

  

63% 

  

37% 

  12الجدول رقم 

  

  

  :  12تحليل نتائج الجدول رقم  -

نالحظ أن نسبة األساتذة الذين يرون أن مقاربة التدريس بالكفاءات  12من خالل نتائج اجلدول رقم    

  .  ذلكمن األساتذة ال يرون  % 37يف حني أن نسبة  %63تساعدهم على تطوير مستوى التلميذ  هي 

عند  3.841ملقدرة ب اجلدولية و ا ²جندها أكرب من كا 5.323احملسوبة و املقدرة ب  ²و عند مالحظة قيمة كا

يرون أن ، مما يدل أنه توجد داللة إحصائية لصاحل إجابات األساتذة الذين  0.05و نسبة داللة  1درجة حرية 

  .مقاربة التدريس بالكفاءات تساعدهم على تطوير مستوى التلميذ 

العملية التدريسية و ميكن تفسري ذلك يف منطق مقاربة التدريس بالكفاءات حيث يكون للتلميذ دور فعال يف 

  على عكس النظام القدمي الذي يعتمد على التلقني . 
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   ؟ يف ظل مقاربة التدريس بالكفاءات هل أنت:  13السؤال رقم  -

   13: ميثل نتائج السؤال رقم  13الجدول رقم  -

   اإلجابات   

 ²كا

 المحسوبة

  

 ²كا

 الجدولية

  

درجة 

 الحرية

  

مستوى 

الداللة عند 

0.05 

أكثر 

استعدادا 

 للعمل

أقل 

  استعدادا

 للعمل

  

  

السؤال 

13 

  

 التكرار

  

18 

  

12 

  

5.200  

 

  

3.841 

  

1 

  

 دال

  

النسبة 

 المئوية

  

60% 

  

40% 

  13الجدول رقم 

  

  : 13تحليل نتائج الجدول رقم  -

 م أكثر استعدادا للعمل يف ظل نالحظ أن نسبة األساتذة الذين يرون أ 13من خالل نتائج اجلدول رقم    

يرون أم اقل استعدادا للعمل يف ضل املقاربة  % 40يف حني أن نسبة  %60مقاربة التدريس بالكفاءات هي 

  .  بالكفاءات 

عند  3.841اجلدولية و املقدرة ب  ²جندها أكرب من كا 5.200احملسوبة و املقدرة ب  ²و عند مالحظة قيمة كا

يرون أم  ، مما يدل أنه توجد داللة إحصائية لصاحل إجابات األساتذة الذين 0.05داللة  و نسبة 1درجة حرية 

   . أكثر استعدادا للعمل يف ظل  مقاربة التدريس بالكفاءات

و ميكن تفسري ذلك يف أن هناك عالقة حتفيزية بني مقاربة التدريس بالكفاءات و دافعية اإلجناز لدى أساتذة 

لرياضية حبيث يكون األساتذة يف حالة نفسية جيدة بعيدا عن الضغوطات النفسية مما جيعلهم الرتبية البدنية و ا

  أكثر استعدادا للعمل يف ظل هذه املقاربة . 
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  هل تطبق نظام املقاربة بالكفاءات يف امليدان ؟ :   14السؤال رقم  -

  :  14ميثل نتائج السؤال رقم  : 14الجدول رقم  -

   اإلجابات   

 ²كا

 المحسوبة

  

 ²كا

 الجدولية

  

درجة 

 الحرية

  

مستوى 

الداللة عند 

0.05 

  

 نعم

  

 ال

  

  

السؤال 

14 

  

 التكرار

  

20 

  

10 

  

6.641  

 

  

3.841 

  

1 

  

 دال

  

النسبة 

 المئوية

  

67% 

  

33% 

  14الجدول رقم 

  

 :  14تحليل نتائج الجدول رقم  -

نالحظ أن نسبة األساتذة الذين أجابوا بأم يطبقون نظام املقاربة  14من خالل نتائج اجلدول رقم     

أجابوا بأم ال يطبقون نظام املقاربة بالكفاءات  % 33يف حني أن نسبة  % 67بالكفاءات يف امليدان هي هي 

  ميدانيا  . 

عند  3.841اجلدولية و املقدرة ب  ²أكرب من كا جندها 6.641احملسوبة و املقدرة ب  ²و عند مالحظة قيمة كا

، مما يدل أنه توجد داللة إحصائية لصاحل إجابات األساتذة الذين يطبقون  0.05و نسبة داللة  1درجة حرية 

  نظام املقاربة بالكفاءات ميدانيا . 

الصادر من الوزارة ، يق و ميكن تفسري ذلك بأن األساتذة حيرصون على تأدية واجبهم كامال و حيرصون على تطب

لوثائق من األساتذة ال يطبقون هذا النظام ميدانيا و إمنا يكتفون بالعمل ذا النظام يف ا نسبة معتربة وجد إال أنه ت

  الرمسية فقط و ليس يف امليدان حبجة أن نظام التدريس باملقاربة بالكفاءات ال يساعدهم يف التدريس .
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  ؟الرياضية  املقاربة بالكفاءات يتناسب مع طبيعة مادة الرتبية البدنية وهل نظام :  15السؤال رقم  -

   15ميثل نتائج السؤال رقم  : 15الجدول رقم  -

   اإلجابات   

 ²كا

 المحسوبة

  

 ²كا

 الجدولية

  

درجة 

 الحرية

  

مستوى 

الداللة عند 

0.05 

  

 نعم

  

 ال

  

  

السؤال 

15 

  

 التكرار

  

18 

  

12 

  

5.200  

 

  

3.841 

  

1 

  

 دال

  

النسبة 

 المئوية

  

60% 

  

40% 

  15الجدول رقم 

  :  15تحليل نتائج الجدول رقم  -

نالحظ أن نسبة األساتذة الذين أجابوا بأن نظام املقاربة بالكفاءات يتناسب مع  15من خالل اجلدول رقم   

  من األساتذة أجابوا بالعكس .  % 40يف حني أن نسبة  % 60طبيعة مادة الرتبية البدنية و الرياضية هي 

عند  3.841اجلدولية و املقدرة ب  ²جندها أكرب من كا 5.200احملسوبة و املقدرة ب  ²و عند مالحظة قيمة كا

 اأجابو  الذين  ، مما يدل أنه توجد داللة إحصائية لصاحل إجابات األساتذة 0.05و نسبة داللة  1درجة حرية 

  تناسب مع طبيعة مادة الرتبية البدنية و الرياضية بأن نظام املقاربة بالكفاءات ي

و ميكن تفسري ذلك بأن مقاربة التدريس بالكفاءات هو األنسب لتدريس مادة الرتبية البدنية و الرياضية ألا تقوم 

اربة على أنشطة و متارين رياضية و بدنية و تتيح للتلميذ إبراز قدراته البدنية و احلركية و املعرفية حبث أن املق

  بالكفاءات تراعي الفروق الفردية بني التالميذ . 
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  هل تشعر بالرضا عن العمل الذي تقوم به من خالل املقاربة بالكفاءات ؟ : 16السؤال رقم  -

  .  16ميثل نتائج السؤال رقم  : 16الجدول رقم  -

  

   اإلجابات   

 ²كا

 المحسوبة

  

 ²كا

 الجدولية

  

درجة 

 الحرية

  

مستوى 

عند الداللة 

0.05 

  

أشعر 

 بالرضا

  

أشعر 

بأني قادر 

على 

تقديم 

 المزيد

  

  

السؤال 

16 

  

 التكرار

  

16 

  

14 

  

4.178  

 

  

3.841 

  

1 

  

 دال

  

النسبة 

 المئوية

  

53% 

  

47% 

  16الجدول رقم 

    :  16تحليل نتائج الجدول رقم  -

أجابوا بأم يشعرون بالرضا عن العمل نالحظ أن نسبة األساتذة الذين 16من خالل نتائج اجلدول رقم      

أجابوا بأم من األساتذة  % 47يف حني أن نسبة  %53هي الذي يقومون به من خالل املقاربة بالكفاءات  

  قادرون على تقدمي املزيد .

عند  3.841اجلدولية و املقدرة ب  ²جندها أكرب من كا 4.178احملسوبة و املقدرة ب  ²و عند مالحظة قيمة كا

الذين يشعرون ، مما يدل أنه توجد داللة إحصائية لصاحل إجابات األساتذة  0.05و نسبة داللة  1رجة حرية د

  .بالرضا عن العمل الذي يقومون به 

أن األساتذة يسعون إىل تقدمي  نالحظ من خالل النتائج أن النسب متقاربة إىل حد كبري و ميكن تفسري ذلك يف

و يدل ذلك على أن هناك عالقة بني مقاربة التدريس األفضل للوصول إىل الرضا عن العمل الذي يقومون به . 

  .ة حيث تساعدهم و على تطوير مستوى التلميذ بالكفاءات و العمل الذي يقوم به األساتذ
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  محور الثاني ال يمثل النسب المئوية ألسئلة 2الرسم البياني رقم 
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  : المحور الثالث 1-3

  مقاربة التدريس بالكفاءات تلقى نفور و استياء من طرف أساتذة الرتبية البدنيةو الرياضية الفرضية الثالثة :  

  ما هو النظام النظام املفضل لديك يف العمل ؟ :  17السؤال رقم  -

   17: ميثل نتائج السؤال رقم 17 الجدول رقم -

   اإلجابات   

 ²كا

 المحسوبة

  

 ²كا

 الجدولية

  

درجة 

 الحرية

  

مستوى 

الداللة عند 

0.05 

  

المقاربة 

  بالكفاءات

 

المقاربة 

 باألهداف 

  

  

السؤال 

17 

  

 التكرار

  

18 

  

12 

  

5.200  

 

  

3.841 

  

1 

  

 دال

  

النسبة 

 المئوية

  

60% 

  

40% 

  17الجدول رقم 

  :  17تحليل نتائج الجدول رقم  -

نالحظ أن نسبة األساتذة الذين أجابوا بأن النظام املفضل لديهم يف العمل  17من خالل نتائج اجلدول رقم     

من األساتذة أجابوا بأن النظام املضل لديهم  % 40يف حني أن نسبة  %60هو نظام املقاربة بالكفاءات  هي

  هو نظام املقاربة باألهداف .

عند  3.841اجلدولية و املقدرة ب  ²جندها أكرب من كا 5.200احملسوبة و املقدرة ب  ²عند مالحظة قيمة كاو 

أجابوا بأن  ، مما يدل أنه توجد داللة إحصائية لصاحل إجابات األساتذة الذين 0.05و نسبة داللة  1درجة حرية 

  النظام املفضل لديهم يف العمل هو نظام املقاربة بالكفاءات .

  و ميكن تفسري ذلك يف أن التدريس مبنطق املقاربة بالكفاءات أسهل و أنسب ملادة الرتبية البدنية و الرياضية . 
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  هل أنت جمرب على التدريس بنظام ال يالئمك ؟  : 18السؤال رقم 

   18: ميثل نتائج السؤال رقم  18اجلدول رقم 

   اإلجابات   

 ²كا

 المحسوبة

  

 ²كا

 الجدولية

  

درجة 

 الحرية

  

مستوى 

الداللة عند 

0.05 

  

 نعم

  

 ال

  

  

السؤال 

18 

  

 التكرار

  

12 

  

18 

  

5.200  

 

  

3.841 

  

1 

  

 دال

  

النسبة 

 المئوية

  

60% 

  

40% 

  18ل رقم الجدو 

  : 18تحليل نتائج الجدول رقم  -

جمربون على التدريس  غري نالحظ أن نسبة األساتذة الذين أجابوا بأم 18من خالل نتائج اجلدول رقم     

  من األساتذة أجابوا بأم جمربون على ذلك . % 40يف حني أن نسبة  %60بنظام ال يالئمهم  هي

عند  3.841اجلدولية و املقدرة ب  ²جندها أكرب من كا 5.200احملسوبة و املقدرة ب  ²و عند مالحظة قيمة كا

داللة إحصائية لصاحل إجابات األساتذة الذين هم  ، مما يدل على أنه توجد 0.05و نسبة داللة  1درجة حرية 

  غري جمربين على التدريس بنظام ال يالئمهم .

و ميكن تفسري ذلك يف أن أغلب األساتذة ال يعانون مشاكل مع النظام اجلديد  و ميارسون عملهم يف ظروف 

  طبيعية . 
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  كفاءات يف كل ما حتتويه ؟نظام املقاربة بالهل ينتقد زمالئك األساتذة :19السؤال رقم 

  19ميثل نتائج السؤال رقم  : 19الجدول رقم 

    

   اإلجابات   

 ²كا

 المحسوبة

  

 ²كا

 الجدولية

  

درجة 

 الحرية

  

مستوى 

الداللة عند 

0.05 

  

 نعم

  

 ال

  

  

السؤال 

19 

  

 التكرار

  

6 

  

24 

  

9.308  

 

  

3.841 

  

1 

  

 دال

  

النسبة 

 المئوية

  

20% 

  

80% 

  19الجدول رقم 

   19ليل نتائج الجدول رقم تح -

نالحظ أن نسبة األساتذة الذين أجابوا بأن زمالئهم ال ينتقدون نظام  19من خالل نتائج اجلدول رقم      

من األساتذة أجابوا بأن زمالئهم  % 20يف حني أن نسبة  %80املقاربة بالكفاءات يف كل ما حيتويه  هي

  ينتقدون املقاربة بالكفاءات يف كل ما حيتويه .

عند  3.841اجلدولية و املقدرة ب  ²جندها أكرب من كا 9.308احملسوبة و املقدرة ب  ²و عند مالحظة قيمة كا

 أجابوا بأن تذة الذين، مما يدل أنه توجد داللة إحصائية لصاحل إجابات األسا 0.05و نسبة داللة  1درجة حرية 

  .زمالئهم ال ينتقدون نظام املقاربة بالكفاءات يف كل ما حيتويه 

و ميكن تفسري ذلك يف أن األساتذة يعارضون نقاط حمددة يف نظام املقاربة بالكفاءات مثل العدد الكبري للتالميذ 

، مما  لة الكرات و ضيق مساحة املالعبحلصة الرتبية البدنية و الرياضية مثل ق ، و عدم توفر كل الوسائل الظرورية

  .يصعب يف تطبيق هذا النظام 
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  ؟ هل ترغب يف العودة للتدريس بالنظام الكالسيكي:  20السؤال رقم  -

  :  20السؤال رقم ميثل نتائج :  20الجدول رقم  -

   اإلجابات   

 ²كا

 المحسوبة

  

 ²كا

 الجدولية

  

درجة 

 الحرية

  

مستوى 

الداللة عند 

0.05 

  

 نعم

  

 ال

  

  

السؤال 

20 

  

 التكرار

  

12 

  

18 

  

5.200  

 

  

3.841 

  

1 

  

 دال

  

النسبة 

 المئوية

  

60% 

  

40% 

  20الجدول رقم 

  :  20تحليل نتائج الجدول رقم  -

نالحظ أن نسبة األساتذة الذين أجابوا بأم ال يرغبون يف العودة للتدريس  20من خالل نتائج اجلدول رقم      

من األساتذة أجابوا بأم يرغبون يف العودة إىل النظام  % 40يف حني أن نسبة  %60بالنظام الكالسيكي هي

  الكالسيكي .

عند  3.841و املقدرة ب اجلدولية  ²جندها أكرب من كا 5.200احملسوبة و املقدرة ب  ²و عند مالحظة قيمة كا

أجابوا  ، مما يدل أنه توجد داللة إحصائية لصاحل إجابات األساتذة الذين 0.05و نسبة داللة  1درجة حرية 

  . بأم ال يرغبون يف العودة إلة النظام الكالسيكي 

  ية و الرياضية . و ميكن تفسري ذلك يف أن مقاربة التدريس بالكفاءات تلقى إقبال من طرف أساتذة الرتبية البدن
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  ؟ما هي الطريقة اليت تفضل اإلعتماد عليها يف تدريس التالميذ :  21السؤال رقم  -

  : 21 : يمثل نتائج السؤال 21الجدول رقم  - 

   اإلجابات   

 ²كا

 المحسوبة

  

 ²كا

 الجدولية

  

درجة 

 الحرية

  

مستوى 

الداللة 

عند 

0.05 

  

مراعاة 

الفروق 

 الفردية

  

الطريقة 

 النمطية

  

  

السؤال 

21 

  

 التكرار

  

26 

  

4 

  

9.756  

 

  

3.841 

  

1 

  

 دال

  

النسبة 

 المئوية

  

87% 

  

13% 

  21الجدول رقم 

  :21نتائج الجدول تحليل  -

نالحظ أن نسبة األساتذة الذين أجابوا بأم يفضلون مراعاة الفروق الفردية  21من خالل نتائج اجلدول رقم     

يفضلون الطريقة النمطية يف من األساتذة أجابوا بأم  % 13يف حني أن نسبة  %87هي التالميذ  يف تدريس

  . التالميذ  تدريس

عند  3.841اجلدولية و املقدرة ب  ²جندها أكرب من كا 9.756احملسوبة و املقدرة ب  ²و عند مالحظة قيمة كا

أجابوا  لة إحصائية لصاحل إجابات األساتذة الذين، مما يدل أنه توجد دال 0.05و نسبة داللة  1درجة حرية 

  بأم يفضلون مراعاة الفروق الفردية يف التدريس .

يف تدريس التالميذ ، مبا فيهم الكثري يفضلون مراعاة الفروق الفردية و نالحظ أن األغلبية الساحقة من األساتذة 

ك بأن مراعاة الفروق الفردية يف تدريس مادة من األساتذة املتمسكني بالنظام الكالسيكي ، و ميكن تفسري ذل

  هلا عالقة كبرية يف حتقيق األهداف املرجوة من احلصة . الرتبية البدنية و الرياضية 
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  كيف يكون دورك أثناء احلصة ؟ :  22السؤال رقم  -

   22: ميثل نتائج السؤال رقم  22 الجدول رقم -

   اإلجابات   

 ²كا

 المحسوبة

  

 ²كا

 الجدولية

  

درجة 

 الحرية

  

مستوى 

الداللة عند 

0.05 

  

توجه و 

 ترشد

  

تلقن و 

تأمر و 

 تنهى

  

  

السؤال 

22 

  

 التكرار

  

27 

  

3 

  

9.833  

 

  

3.841 

  

1 

  

 دال

  

النسبة 

 المئوية

  

90% 

  

10% 

  22الجدول رقم 

   :22تحليل نتائج الجدول رقم  - 

ظ أن نسبة األساتذة الذين أجابوا  بأن دورهم أثناء احلصة عبارة عن نالح 22من خالل نتائج اجلدول رقم      

دورهم عبارة عن تلقني و أمر و من األساتذة أجابوا بأم  % 10يف حني أن نسبة  %90هيتوجيه و إرشاد 

  .  ي

عند  3.841اجلدولية و املقدرة ب  ²جندها أكرب من كا 9.833احملسوبة و املقدرة ب  ²و عند مالحظة قيمة كا

بأن أجابوا  ، مما يدل أنه توجد داللة إحصائية لصاحل إجابات األساتذة الذين 0.05و نسبة داللة  1درجة حرية 

  .دورهم أثناء احلصة عبارة عن توجيه و إرشاد

على دراية تامة باألمهية الكبرية اليت تكمن يف منح الفرصة للتلميذ على إظهار  ميكن تفسري ذلك بأن األساتذة 

كفائته و قدراته أثناء حصة الرتبية البدنية و الرياضية ، حيث تكمن تلك األمهية يف اكتشاف مواهب قادرة على 

  التطور و املنافسة يف أكرب احملافل الرياضية . 
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  من تطبيقك ملقاربة التدريس بالكفاءات ؟هل تتضايق :  23السؤال رقم  -

   23ميثل نتائج السؤال رقم  : 23الجدول رقم  -

   اإلجابات   

 ²كا

 المحسوبة

  

 ²كا

 الجدولية

  

درجة 

 الحرية

  

مستوى 

الداللة عند 

0.05 

  

 نعم

  

 ال

  

  

السؤال 

23 

  

 التكرار

  

10 

  

20 

  

6.641  

 

  

3.841 

  

1 

  

 دال

  

النسبة 

 المئوية

  

33% 

  

67% 

  23الجدول رقم 

  

  :  23تحليل تائج الجدول رقم  -

م ال يتضايقون من تطبيق مقاربة نالحظ أن نسبة األساتذة الذين أجابوا  بأ 23نتائج اجلدول رقم  من خالل

  .  من األساتذة أجابوا بأم يتضايقون من تطبيقها % 33يف حني أن نسبة  %67 هي التدريس بالكفاءات

عند  3.841ولية و املقدرة ب اجلد ²جندها أكرب من كا 6.641احملسوبة و املقدرة ب  ²و عند مالحظة قيمة كا

أجابوا  ، مما يدل أنه توجد داللة إحصائية لصاحل إجابات األساتذة الذين 0.05و نسبة داللة  1درجة حرية 

م ال يتضايقون من تطبيق مقاربة التدريس بالكفاءات بأ.  

  .و ميكن تفسري ذلك بأن مقاربة التدريس بالكفاءات تلقى إقباال من طرف أساتذة الرتبية البدنية و الرياضية 
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  ؟ يف ظل املقاربة بالكفاءات كيف متارس عملك:  24السؤال رقم  -

   24ميثل نتائج السؤال رقم    : 24الجدول رقم  -

   اإلجابات   

 ²كا

 المحسوبة

  

 ²كا

 الجدولية

  

درجة 

 الحرية

  

مستوى 

الداللة عند 

0.05 

  

أحاول 

تقديم 

 األفضل 

  

تأدية 

واجب 

 فقط

  

  

السؤال 

24 

  

 التكرار

  

21 

  

9 

  

7.112  

 

  

3.841 

  

1 

  

 دال

  

النسبة 

 المئوية

  

70% 

  

30% 

  24الجدول رقم 

   24تحليل نتائج الجدول رقم  -

نالحظ أن نسبة األساتذة الذين أجابوا  بأم حياولون تقدمي األفضل هي  24من خالل نتائج اجلدول رقم    

  من األساتذة أجابوا بتأدية واجب فقط . % 30يف حني أن نسبة  70%

عند  3.841اجلدولية و املقدرة ب  ²جندها أكرب من كا 7.112احملسوبة و املقدرة ب  ²و عند مالحظة قيمة كا

أجابوا  ، مما يدل أنه توجد داللة إحصائية لصاحل إجابات األساتذة الذين 0.05و نسبة داللة  1جة حرية در 

  بأم حياولون تقدمي األفضل . 

 ل مقاربة التدريس بالكفاءات .على تطوير كفاءام املهنية يف ظ و ميكن تفسري ذلك بأن األساتذة حريصني
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  المحور الثالث  النسب المئوية ألسئلة يمثل  3الرسم البياني رقم  
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  لكل محور ²جدول قيم كا -

  لكل حمور  ²ميثل قيم كا:  25الجدول رقم  -

مستوى الداللة   درجة الحرية  الجدولية ²كا  المحسوبة ²كا  المحور

  0.05عند 

  دال  4  9.488  14.333  المحور األول

  دال  8  15.507  17.800  المحور الثاني

  دال  7  14.067  15.267  المحور الثالث

  25الجدول رقم 

  

  ة لكل محور يولالمحسوبة و الجد ²: يمثل قيم كا 4الرسم البياني رقم 
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  مناقشة النتائج : -2

  :  التحقق من الفرضية الجزئية األولى - 2-1

يف التدريس ، و قد لقد افرتضنا أن مقاربة التدريس بالكفاءات تشكل حافزا ألساتذة الرتبية البدنية و الرياضية 

، حيث أظهرت  8إىل  1من التحقق منها من خالل حتليل نتائج اإلستبيان يف احملور األول و ذلك يف األسئلة 

جتاوب قوي من طرف أساتذة الرتبية تفاعل و لقى النتائج من خالل تلك األسئلة مقاربة التدريس بالكفاءات ت

، إظافة إىل اقتناعهم مبا يقدمونه للتلميذ من خالل حمتوى منهاج املقاربة بالكفاءات و الرتبية البدنية و الرياضية 

يف احملور األول حيث كانت  نسبة إجابات األساتذة بذلك هي   7ذلك ما ييظهر جليا يف نتائج السؤال رقم 

70 %  .  

 9.488اجلدولية املقدرة ب  ²أكرب من قيمة كا 14.33احملسوبة للمحور و املقدرة ب  ²و عند مالحظة قيمة كا

أن هناك داللة إحصائية على أن مقاربة التدريس  . مما يدل 0.05و مستوى داللة  4عند درجة حرية 

  إذن الفرضية اجلزئية األوىل حمققة  البدنية و الرياضية يف التدريس ، بالكفاءات تشكل حافزا ألساتذة الرتبية

و تطابق نتيجة دراستنا هذه نتيجة الدراسة السابقة اليت قام ا الطالب عبد الستار زكرياء يف املوسم اجلامعي 

  حيث كانت نتيجة دراسته هي " مقاربة التدريس بالكفاءات حتفز األساتذة على التدريس " 2011/2012
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  الثانية : من الفرضية الجزئية  التحقق  2-2

و لقد مت التحقق منها من  مقاربة التدريس بالكفاءات تساعد األساتذة على العملنصت الفرضية الثانية على أن 

أن حيث تبني النتائج ،  16إىل  9خالل حتليل نتائج اإلستبيان يف احملور الثاين و ذلك من خالل األسئلة من 

و أم حريصون على تطبيقه ألنه يتناسب مع طبيعة مادة الرتبية  من خالل هذا املنهاجيعملون بأرحيية األساتذة 

  البدنية و الرياضية ، مما يساعدهم يف تطوير مستوى التلميذ 

اجلدولية و املقدرة ب  ²أكرب من قيمة كا 17.800احملسوبة للمحور و املقدرة ب  ²و عند مالحظة قيمة كا

، مما يدل على أن هناك داللة إحصائية تدل على أن  0.05مستوى داللة و  8عند درجة حرية  15.507

  الفرضية اجلزئية الثانية حمققة .مقاربة التدريس بالكفاءات تساعد األساتذة على العمل ، و بذلك تكون 
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  التحقق من الفرضية الجزئية الثالثة :  2-3

نصت الفرضية اجلزئية الثالثة أن مقاربة التدريس بالكفاءات تلقى نفور و استياء من طرف أساذة الرتبية البدنية و 

  الرياضية . 

 24إىل  17و لقد مت التحقق منها من خالل حتليل نتائج اإلستبيان يف احملور الثالث و ذلك يف األسئلة من 

اءات تلقى إقبال لدى األساتذة حيث أكدت إجابام على أم حيث تبني النتائج أن مقاربة التدريس بالكف

حيث كانت نسبة  22و  21أكثر استعدادا للعمل من خالل املقاربة بالكفاءات و ذلك ما تؤكده نتائج األسئلة 

و نسبة األساتذة الذين يدعمون املنطق  %87األساتذة الذين أجابو بأم حيبذون مراعاة الفروق الفردية هي 

، مما يثبت أن مقاربة التدريس  % 90ي يقول أن األستاذ يكون دوره موجه و مرشد أثناء احلصة هي الذ

  بالكفاءات تلقى إقباال من طرف أساتذة الرتبية البدنية و الرياضية .

اجلدولية و املقدرة  ²أكرب من كا 15.267احملسوبة للمحور الثالث و املقدرة ب  ²و عند مالحظة قيمة كا

  ، و هذا ما جيعلنا نرفض الفرضية الثالثة باعتبارها فرضية صفرية .  14.67ب

و تطابق نتيجة دراستنا هذه نتيجةالدراسة السالقة اليت قام ا الطالب عبد الستار زكرياء يف املوسم اجلامعي 

ة البدنية مقاربة التدريس بالكفاءات إثر إجيايب على أساتذة الرتبيحيث كانت نتيجة دراسته "   2012/ 2011

  و الرياضية فهم يفضلونه على النظام الكالسيكي .
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   العام االستنتاج - 3

أولية يف دراستنا إلبراز العالقة بني مقاربة التدريس  بعد أن قمنا بالتحقق من الفرضيات الذي اعتمدناها  كحلول

  بالكفاءات و عالقتها بدافعية اإلجناز توصلنا إىل النتائج التالية 

مبدأ مراعاة الفروق الفردية يف عملية التدريس الذي جاءت به مقاربة التدريس بالكفاءات يلقى جتاوب   - 

 ا يدل على أنه يسهل عليهم الوصول إىل األهداف ، كبري عند األساتذة حيث حيبذ استعماله الغالبية مم

منطق التلقني و احلشو و صب املعلومات للتلميذ قد عفا عنه الزمن ، حيث أصبح األستاذ موجها و  - 

 مرشدا يف العملية التعليمية .

تكوينا فيما خيص مقاربة التدريس بالكفاءات إىل أم حريصون  على الرغم من أن األساتذة مل يتلقو - 

على تطبيقه يف امليدان و ذلك ألم يرون أم يستطيعون من خالله تقدمي مستوى أعلى مما كانو عليه 

 قبل اإلصالح الرتبوي 

عى من . حيث يسنظام املقاربة بالكفاءات هو األكثر حتفيزا و مساعدة لألساتذة يف عملية التدريس  - 

 . خالله إىل تطوير مستوى التلميذ و يسعى دائما إىل تقدمي األفضل

ال تلقى املقاربة بالكفاءات نفور و استياء أساتذة الرتبية البدنية و الرياضية ، حيث أا تلقى جتاوب من  - 

  طرف األساتذة .

اربة التدريس بالكفاءات و من خالل هذا يمكن القول أن الفرضية العامة التي تنص أنه توجد عالقة بين مق

و عالقتها بدافعية اإلنجاز لدى أساتذة التربية البدنية و الرياضية محققة ، حيث أنها عالقة إيجابية تحفيزية 

  تعطي دافع قوي لألساتذة و تساعدهم في عملية التدريس . 



 

  خاتمة

  

بدافعية اإلجناز   و عالقتها لقد حاولنا من خالل دراستنا أن نسلط الضوء على مقاربة التدريس بالكفاءات      

اعدنا يف إسدال الستار ، أذ يس نظرا لألمهية البالغة اليت حيملها بني طياتهرياضية ، لدى أساتذة الرتبية البدنية و ال

يعتمل يف صدور األساتذة اجتاه اإلصالح الرتبوي ملعرفة النظام و املنهاج الذي من شأنه أن حيرك حوافزهم  عما

ممكن من اكتساب ا أن تصل بالتلميذ إىل أكرب قدر يف العمل اليت بإمكا كفاءملتفجري طاقام و اظهار  

  ذلك تبادر إىل أذهاننا طرح هذا التساؤل :تساعده يف املستقبل ، و على ضوء اليت قد  و املعارف  رباتاخل

  .هل توجد عالقة بني مقاربة التدريس بالكفاءات و دافعية اإلجناز لدى أساتذة الرتبية البدنية و الرياضية ؟   

و كحل مؤقت لذلك التساؤل افرتضنا أنه توجد عالقة بني مقاربة التدريس بالكفاءات و دافعية اإلجناز لدى 

نظام املقاربة  أن  البدنية و الرياضية  أما أن تكون حتفيزية من شأا أن تساعده على العمل أوأساتذة الرتبية 

 ستياءا و نفورا من طرف األساتذة ، و بعد الدراسة امليدانية اليت قمنا ا على مستوى ثانوياتبالكفاءات يالقي ا

  بسكرة  كانت نتائج اإلجابة على تلك األسئلة كما يلي : بلدية

  مقاربة التدريس بالكفاءات تشكل حافز ألساتذة الرتبية البدنية و الرياضية  - 

  مقاربة التدريس بالكفاءات تساعد اإلساتذة على العمل  - 

  مقاربة التدريس بالكفاءات تلقى جتاوب األساتذة و ليس النفور و اإلستياء . - 

  فرضية الثالثة .أي أن الفرضيتني األوىل و الثانية حتققتا يف حني مل تتحقق ال 

لدى أساتذة الرتبية البدنية و  دريس بالكفاءات و دافعية اإلجنازو ذلك ما يدل على وجود عالقة بني مقاربة الت

  الرياضية ، 

ب و يف األخري نتمىن أن نكون قد وفقنا يف اإلحاطة بكل جوانب حبثنا ، و إن كنا قد أغفلنا جانبا من اجلوان    

، فنطلب من زمالئنا الطلبة و الباحثني أن يواصلو الطريق يف هذا  من استمرارية البحث العلميفهذا ما يتميز به 

  . اال و اهللا ويل التوفيق

  

  

   

  



 

 

 

 

  إلقتراحاتا

  و التوصيات 



 ا��را
�ت و ا��و���ت

 

 

 

  
  
  

مستقبل األجيال التعليمي و موضوع اإلكتساب ف البحث في مجال انظمة و أساليب التدريس ألنها تكثي �

 . المعرفي

تكثيف البحث في موضوع المقاربة يالكفاءات وعالقتها بالدافعية ألن نتائج دراستنا كانت متقاربة في جوانب  �

  .عديدة 

  .محاولة تقليص عدد التالميذ في الصف الواحد لتسهيل تطبيق نظام المقاربة بالكفاءات  �

يجب على أساتذة التربية البدنية و الرياضية العمل أكثر لتحسيس المجتمع بأهمية هذه المادة التي ال تلقى  �

  .اهتماما كبيرا كغيرها من المواد
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  2  حي سيدي غزال بسكرة  سيدي غزال اجلديدة

  3  الزواكة بسكرة  حممد خري الدين

  3  حي األمل بسكرة  حممد  بوصبيعات

  2  بسكرة حي الوادي  رضا العاشوري



  

  خص البحث :ــــــــــــــــــــــــــــــمل

                  مقاربة التدريس بالكفاءات و عالقتها بدافعية اإلجناز لدى أساتذة الرتبية البدنية و الرياضية                عنوان الدراسة:

  –ثانويات بلدية بسكرة غلى مستوى دراسة ميدانية  –

الدراسة إىل معرفة طبيعة العالقة بني مقاربة التدريس بالكفاءات و دافعية اإلجناز عند أساتذة الرتبية البدنية دف  -:أهداف الدراسة

  و الرياضية

 عرفة ما إن كانت مقاربة التدريس بالكفاءات تساعد أستاذ الرتبية البدنية و الرياضية على العملم -

 أو نفور لدى األساتذةلقاه مقاربة التدريس بالكفاءات من جتاوب تمعرفة ما  -

  ؟ توجد عالقة بني مقاربة التدريس بالكفاءات و دافعية اإلجناز لدى أساتذة الرتبية البدنية و الرياضية هل : االشكالية

  :فرضيات الدراسة

  . الرياضيةتوجد عالقة بني مقاربة التدريس بالكفاءات و دافعية اإلجناز عند أساتذة الرتبية البدنية و  :الفرضية العامة

  التدريس بالكفاءات حافز ألساتذة الرتبية البدنية و الرياضيةتشكل مقاربة  -:الفرضيات الجزئية

 مقاربة التدريس بالكفاءات تساعد األساتذة على العمل  -

 .مقاربة التدريس بالكفاءات تلقى نفور و استياء من طرف أساتذة الرتبية البدنية و الرياضية -

   على األساتذةاملنهج املستخدم هو املنهج الوصفي،واألداة هي االستبيان وزع : المستعملة في البحثالمنهج واألدوات 

  اجراءات الدراسة الميدانية:

 . أستاذ تربية بدنية و رياضية 30ثانويات بلدية بسكرة لعينة متثل  على مستوى مت اجرائه : المجال المكاني -

 .مايشهر امتد من جانفي اىل غاية : نظريالجانب ال: المجال الزماني -

  .: امتد من أيام شهر أفريل اىل غاية شهر مايالجانب التطبيقي      

  النتائج المتوصل اليها :

من خالله إىل تطوير مستوى التلميذ و  بالكفاءات هو األكثر حتفيزا و مساعدة لألساتذة يف عملية التدريس . حيث يسعىنظام املقاربة  -1

  .يسعى دائما إىل تقدمي األفضل

 .ال تلقى املقاربة بالكفاءات نفور و استياء أساتذة الرتبية البدنية و الرياضية ، حيث أا تلقى جتاوب من طرف األساتذة -2

 البدنية و الرياضية ، و هي عالقة إجيابية حتفيزية .توجد عالقة بني مقاربة التدريس بالكفاءات و دافعية اإلجناز لدى أساتذة الرتبية  -3

  اقتراحات وتوصيات :

  تكثبف البحث يف جمال انظمة و أساليب التدريس ألا مستقبل األجيال التعليمي و موضوع اإلكتساب املعريف  �

 ة يف جوانب عديدةتكثيف البحث يف موضوع املقاربة يالكفاءات وعالقتها بالدافعية ألن نتائج دراستنا كانت متقارب �

  واد.جيب على أساتذة الرتبية البدنية و الرياضية العمل أكثر لتحسيس اتمع بأمهية هذه املادة اليت ال تلقى اهتماما كبريا كغريها من امل �


