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مسامهة التدريس ابملقاربة ابلكفاءات يف تفعيل عملية التعلم أثناء درس الرتبية

البدنية والرايضية  -دراسة وصفية من وجهة نظر أساتذة معهد علوم وتقنيات
النشاطات البدنية والرايضية (حالة معهد البويرة)

الدكتور رامي عز الدين  -جامعة البويرة

الطالب الدكتورايل بـعــوش خــالد  -جامعة البويرة

الطالب الباحث سعيدي عبد اجمليد -جامعة البويرة

-1مـقـدمة وإشكالية البحث:
لعل ما مييز عاملنا اليوم هو تنوع وتعدد األنشطة ،فلم تعد الرايضة متارس يف النوادي
واملالعب فحسب بل يف املدارس أيضا ،ابتداء من سن مبكر لكون أن هلا صلة متينة ابلقوة
واجلمال النفسي واجلسماين وبقدر العناية هبا وممارستها على أسس وقواعد سليمة بقدر ما يتكون
اجلسم تكوينا كامال ،فهي تعترب من أمثن الفرص اليت ترفع من مستوى التلميذ جسميا عقليا
ونفسيا.
فالرايضة تشجع وتطور خصاال معنوية مثل الروح اجلماعية ،حسن التضامن والتعود على
العالقات االجتماعية وال تعترب جمرد تسلية بل هي وسيلة تربوية جتعل الفرد عضوا صاحلا يف
جمتمعه ،فلم تعد تفهم على أهنا لعبة متارس يف أوقات الفراغ فحسب ،بل ختصص يتجه حنوه الفرد
حبكم الدافع وامليول ويف عصران هذا أصبحت املدرسة ،املؤسسة الرتبوية واالجتماعية اليت تلعب
الدور األساسي يف تكوين الناشئ الصاحل ،أين هتيئ الفرد لتحقيق منوه املتكامل وإدماجه يف البيئة
احمليطة به ،وذلك إبعداده مواطنا صاحلا منتجا يتأثر ويؤثر يستطيع النهوض ابلبيئة يف مجيع
مقومات حياته من أجل ذلك كانت الرتبية العامة أبهدافها وبرانجمها مساعدة جلميع قوى اجلسم
على االنتقال من الطفولة إىل الرجولة حىت يتمكن من أن يعيش عيشة متوازنة ،متمتعا بوافر
الصحة والتفكري السليم.
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وتعد الرتبية البدنية والرايضية جزء من الرتبية العامة لكوهنا تعتين وتراعي اجلسم وصحته

وهتدف إىل إعداد املواطن الصاحل جسميا ،عقليا ،وخلقيا وقادر على اإلنتاج والقيام بواجباته حنو
جمتمعه ووطنه ،كما هناك مفهوم آخر لرتبية البدنية والرايضية "أهنا جمموعة االنشطة واملهارات
والفنون اليت يتضمنها الربانمج مبختلف مراحل التعليم ،وهتدف إىل إكساب التلميذ مهارات
وأدوات تساعده على عملية التعليم ،وترمي الرتبية البدنية إىل العناية ابلكفاية البدنية أي صحة
اجلسم ونشاطه ،وشاقته وقوته ،كما هتتم بنمو اجلسم وقيام أجهزته بوظائفها(أمني أنور اخلويل:
 ،1996ص .)39
وهلذا فإن االهتمام واالعتناء ابلرتبية البدنية مرتبط ابالعتناء حبصة الرتبية البدنية والرايضية
اليت تعترب هي الوحدة املسطرة يف الربانمج الدراسي للرتبية البدنية والرايضية حيث أصبحت يف
عصران هذا أساس النمو املتكامل وال سيما النمو االجتماعي وذلك إبعداد الفرد السليم الفعال يف
حميطه وجمتمعه وألجل ذلك أضحت أبهدافها وبراجمها من العوامل والعناصر اليت تبين عليها
اجملتمعات احلديثة واملتطورة إال أننا جند الكثري من الناس يفهمون إىل احلصة الرتبية البدنية
والرايضية مبنظور خاطئ فالبعض يراها جمرد مترينات والبعض اآلخر يراها مسابقات ومنافسات
والغريب يف ذلك أننا جند من يراها مضيعة للوقت.
وابعتبار اجلزائر جزء من هذا العامل فهي تسعى ملواكبة التغريات اجلارية يف العامل وحتديث
خمتلف القطاعات مبا فيها النظام الذي مسته ،وكذلك التغريات يف طرق ومناهج التدريس أدى
ابملنظومة الرتبوية إبعادة النظر يف الرتبية البدنية والرايضية بصفة عامة وحصة الرتبية البدنية
والرايضية بصفة خاصة إبعطائها العناية الفائقة ،وذلك إبعادة النظر يف الكثري من التعليمات
سواء يف الكفاءات أو ابملنشئات والوسائل وكذلك يف الربانمج التعليمي واستبداله بنظام يتماشى
م ن طموحات املادة من جهة والتطورات احلاصلة يف ميادين الرتبية والتدريس من جهة أخرى مبا
يضمن هلا مسايرة املستجدات اليت طرأت يف الساحة العاملية ويتمثل هذا النظام يف التدريس
ابملقاربة ابلكفاءات الذي انتهج منذ سنة  2003حيث يعتمد هذا املنهاج أو النظام على
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االنتقال من منطلق التعليم والتلقني إىل منطلق التعلم عن طريق املمارسة ،والوقوف على مدلول
املعارف ومدى أمهيتها يف احلياة اليومية للفرد ،ولذلك فهي جتعل املتعلم حمورا أساسيا هلا كما
يلعب املعلم دور املنشط ،املنظم ،املشجع ،احملضر ،املوجه ،واملتعلم شريك مسؤول على التعلم
ذاته ،حيث يبادر يف حتديد مساره التعليمي عن طريق املمارسة الفعالة خالل حل املشكالت
املطروحة أمامه (حممد منري مرسي،1994 :ص .)17
كما يهدف هذا املناهج إىل استقطاب الكثري من اهتمامات الطلبة ،مما جيعل من حصة
الرتبية البدنية والرايضية أفضل السبل لتسوية سلوكاهتم وجعلهم أفراد اجتماعني ابملفهوم اإلجيايب
السليم ،يتمتعون بروح التعاون واملسؤولية خيضعون لعادات وقيم وقوانني اجملتمع يتأثرون به ويؤثرون
فيه أتثري إجيايب وابلتايل حتقيق مجيع جوانبهم.
فرغم كل هذه املستجدات واملعلومات اخلاصة حبصة الرتبية البدنية والرايضية يف ظل املقاربة
ابلكفاءات ومع مراعاة عملية التعلم ارأتينا إىل طرح إشكالية حبثنا واملتمثلة يف التايل:
*هل التدريس ابملقاربة ابلكفاءات يف درس الرتبية البدنية والرايضية يساهم يف تفعيل عملية التعلم
لدى طلبة معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية؟
ويتدرج حتت هذا التساؤل الرئيسي ،التساؤالت الفرعية التالية:
-1هل التدريس ابملقاربة ابلكفاءات يلقي اهتمام من طرف طلبة معهد علوم وتقنيات النشاطات
البدنية والرايضية؟
-2هل طريقة التدريس ابملقاربة ابلكفاءات يف درس الرتبية البدنية والرايضية تزيد من دافعية التعلم
لدى طلبة معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية؟

 -2الفرضيات:
"تعرف الفرضية على أهنا ذلك احلل املسبق إلشكالية البحث" ( Maurice
.)Angers, 1996, p 102.
 -1-2الفرضية العامة:
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من خالل التساؤل الرئيسي مت صياغة الفرضية العامة ابلشكل التايل:

 يساهم التدريس ابلكفاءات أثناء درس الرتبية البدنية والرايضية يف تفعيل عملية التعلم لدىطلبة معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية.
 -2-2الفرضيات اجلزئية:
-1-2-2التدريس ابملقاربة ابلكفاءات أثناء درس الرتبية البدنية والرايضية يلقى اهتمام من
طرف طلبة معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية.
-2-2-2طريقة التدريس ابملقاربة ابلكفاءات يف درس الرتبية البدنية والرايضية تزيد من دافعية
التعلم لدى طلبة معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية.

 -3منهجية البحث وإجراءاته امليدانية:
-1-3املنهج العلمي املتبع:
نظرا لطبيعة موضوعنا ،ومن أجل تشخيص الظاهرة وكشف جوانبها ،ابت من الضروري استعمال
املنهج الوصفي ملالئمته طبيعة الدراسة.
 -2-3متغريات البحث:
* املتغري املستقل :وهو السبب يف عالقة السبب والنتيجة أي العامل الذي نريد من خالله قياس
النتائج ( .)Deslandes Neve: 1976, p20.ويف حبثنا هذا املتغري املستقل يتمثل
يف :التدريس ابملقاربة ابلكفاءات.
* املتغري التابع :يعرف أبنه متغري يؤثر فيه املتغري املستقل وهو الذي تتوقف قيمته على مفعول
أتثري قيم املتغريات األخرى حيث أنه كلما أحدثت تعديالت على قيم املتغري املستقل ستظهر على
املتغري التابع (حممد حسن عالوي ،أسامة كامل راتب ،1999 :ص ،)219ويف حبثنا هذا
املتغري التابع يتمثل يف :عملية التعلم.
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-3-3جمتمع البحث:

ارأتينا يف حبثنا أن يكون اجملتمع خاص ابألساتذة الدائمني مبعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية
والرايضية جلامعة البويرة ،حيث اشتمل اجملتمع اإلحصائي على  18أستاذا دائما.
-4-3عينة البحث وكيفية اختيارها:
العينة هي جزء من جمتمع الدراسة الذي جتمع منه البياانت امليدانية وهي تعترب جزء من الكل،
مبعىن أنه تؤخذ جمموعة من أفراد اجملتمع على أن تكون ممثلة جملتمع البحث (رشيد زروايت:
 ،2007ص .)334
حرصنا للوصول إىل نتائج أكثر دقة وموضوعية ومطابقة للواقع ابختيار العينة اخلاصة بطريقة
قصدية ألهنا ستشمل مجيع األساتذة الدائمني مبعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية
جلامعة البويرة والبالغ عددهم  18أستاذا.
-5-3جماالت البحث:
*اجملال البشري :ميثل عدد األفراد الذين مت من خالهلم إجناز هذه الدراسة ،وقد مشل ()18
أستاذا.
*اجملال املكاين :ميثل اإلطار املكاين الذي مت فيه إجناز هذه الدراسة ،وقد مت إجراء الدراسة
امليدانية على مستوى معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية ( )i.stapsجبامعة
البويرة.
*اجملال الزماين :ميثل اإلطار الزماين الذي مت فيه إجناز الدراسة ،حيث دام إجناز البحث مبا فيه ما
بني  2016/09/10حىت .2016/10/10
-6-3األدوات املستعملة يف البحث:
* االستبيان :لقد استعملنا االستبيان كأداة يف هذه الدراسة ،ألنه أنسب وسيلة للمنهج الوصفي،
وهو أداة من أدوات احلصول على احلقائق والبياانت واملعلومات ،ومن بني مزااي هذه الطريقة أهنا
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تسهم يف احلصول على بياانت من العينات يف أقل وقت وجهد (حسني أمحد الشافعي ،سوزان
أمحد علي مرسي ،2002 :ص.)205-203
* أشكال االستبيان:
 األسئلة املغلقة :وهي األسئلة اليت حيدد فيها الباحث إجاابته مسبقا وغالبا ما تكون بـ :نعمأو ال.
 األسئلة املفتوحة :وهي عكس املغلقة إذ يعطي املستجوب احلرية التامة لإلجابة عليها واإلدالءبرأيه اخلاص.
 األسئلة املتعددة األجوبة :وهي أسئلة مضبوطة أبجوبة متعددة وخيتار اجمليب الذي يراه مناسبا(إخالص حممد عبد احلفيظ ،مصطفى حسني ابهر ،2000 :ص.)83
وجاء االستبيان إجرائيا كما يلي:
* احملور األول :من السؤال رقم ()01

إىل السؤال رقم ()05

* احملور الثاين :من السؤال رقم ()06

إىل السؤال رقم ()10

 -7-3األسس العلمية لألداة (سيكومرتية األداة):
 اجلدول رقم ( )01ميثل حتكيم االستبيان (صدق احملكمني):احملكمني الدرجة العلمية

اجلامعة

القرار

01

أستاذ حماضر "أ" جامعة البويرة

موافق  +بعض التعديل

02

أستاذ حماضر "أ" جامعة البويرة

موافق  +بعض التعديل

03

أستاذ حماضر "أ" جامعة البويرة

موافق  +بعض التعديل

-8-3الوسائل اإلحصائية :استخدمنا يف حبثنا هذا الوسائل اإلحصائية التالية:
* النسبة املئوية (الطريقة الثالثية) :بعد عملية مجع كل االستبياانت اخلاصة ابملدربني ،قمنا
بعملية تفريغها وفرزها ،حيث يتم يف هذه العملية حساب عدد تكرارات األجوبة اخلاصة بكل
سؤال يف االستبيان ،وبعدها يتم حساب النسب املئوية ابلطريقة الثالثية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ][100ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وملطابقة النتائج نقوم حبساب كا2بعد ذلك جند كا2اجملدولة بعد حتديد مستوى الداللة ()0.05
ودرجات احلرية (فريد كامل أبو زينة ،وآخرون ،2006 ،ص.)213 -212
* اختباركا :2يسمح لنا هذا االختبار إبجراء مقارنة بني خمتلف النتائج احملصل عليها من خالل
االستبيان ،ويتكون هذا القانون من:
 التكرارات املشاهدة :وهي التكرارات اليت نتحصل عليها بعد توزيع االستبيان. التكرارات املتوقعة :وهو جمموع التكرارات يقسم على عدد اإلجاابت املقرتحة (االختيارات).جدولكا 2حيتوي هذا اجلدول على:
 كا 2اجملدولة :وهي قيمة اثبتة نقارهنا مع كا 2احملسوبة الختاذ القرار اإلحصائي. درجة احلرية :وقانوهنا هو [ ن ـ ـ ،]1حيث ن هي عددا إلجاابت املقرتحة. مستوى الداللة :نقوم مبقارنة النتائج عندها وأغلب الباحثني يستعملون مستوى داللة0.05أو0.01
 االستنتاج اإلحصائي:
بعد احلصول على نتائج كا 2احملسوبة نقوم مبقارنتها ب كا 2اجملدولة فإذا:
كانت كا 2احملسوبة أكرب من كا 2اجملدولة فإننا نرفض الفرضية الصفرية H0ونقبل الفرضية
البديلةH1اليت تقول أبن الفرق يف النتائج يعود للفروق بني الفئتني أي توجد داللة إحصائية.
وإذاكانتكا 2احملسوبة أقل منكا 2اجملدولة فإننا نقبل الفرضية الصفرية  H0اليت تقول أبنه ال
توجد فروق بني النتائج وإمنا يعود ذلك إىل عامل الصدفة.

 -4عرض وحتليل ومناقشة النتائج:
 -1-4احملور األول :التدريس ابملقاربة ابلكفاءات يلقي اهتمام من طرف طلبة معهد علوم
وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية.
 السؤال رقم ( :)03حسب رأيك هل تساهم حصة الرتبية البدنية والرايضية يف ظل املقاربةابلكفاءات يف رفع معنوايت الطلبة؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ][101ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جملة تف ـ ّـوق يف علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية– العدد الثالث ماي 2017

 اهلدف منه  :معرفة مسامهة احلصة يف ظل املقاربة ابلكفاءات يف رفع معنوايت الطلبة. اجلدول رقم ( :)02يبني التكرارات والنسب املئوية وقيم كا 2للسؤال رقم (.)03اإلجاابت التكرارات النسبة
املئوية
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1
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* حتليل ومناقشة النتائج:
كما توضحه اإلجاابت يف اجلدول رقم5ويؤكده اختباركا2نالحظ أن قيمة كا2احملسوبة أكرب من
قيمة كا2اجملدولة عند مستوى الداللة  0.05وبدرجة حرية  ،1ومنه نستنتج أن الفرضية الصفرية
مرفوضة  H0وابلتايل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني النتائج ،تتجسد يف أن كل األساتذة
أي نسبة  %100يرون أن حصة الرتبية البدنية والرايضية يف ظل املقاربة ابلكفاءات تساهم يف
رفع معنوايت الطلبة ،يف حني نسبة  %00ترى العكس.
 االستنتاج :بعد حتليلنا هلذه النتائج نستنتج أن حصة الرتبية البدنية والرايضية يف ظل املقاربة
ابلكفاءات تساهم يف رفع معنوايت الطلبة ،حيث أهنا تساهم يف تنمية سلوك التعاون وتبادل
الرأي واملشاركة اجلماعية وكيفية التعامل مع اآلخرين ،فالكفاءات جتعل املعارف قابلة للتحويل
والتجنيد يف الوضعيات اليت متكننا من التصرف خارج املدرسة ومواجهة وضعيات معقدة أي
التفكري والتحليل والتوقع والتأويل واختاذ القرارات املناسبة والتنظيم والتفاوض.
 -2-4احملور الثاين :طريقة التدريس ابملقاربة ابلكفاءات يف درس الرتبية البدنية والرايضية
تزيد من دافعية التعلم لدى طلبة معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية.
 السؤال رقم ( :)07هل منهاج املقاربة ابلكفاءات حيفز الطلبة على القيام ابلنشاطات املقدمةإليهم أثناء احلصة بدرجة؟.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ][102ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جملة تف ـ ّـوق يف علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية– العدد الثالث ماي 2017

 اهلدف منه :معرفة ما إذا كان هذا املنهاج حيفز الطلبة على القيام ابلنشاطات املقدمة إليهمأثناء احلصة.
اجلدول رقم ( :)03يبني التكرارات والنسب املئوية وقيم كا 2للسؤال رقم (.)07اإلجاابت التكرارات النسبة
املئوية
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* حتليل ومناقشة النتائج:
كما توضحه اإلجاابت يف اجلدول أعاله ويؤكده اختباركا2نالحظ أن قيمة كا2احملسوبة أكرب من
قيمة كا 2اجملدولة عند مستوى الداللة  0.05وبدرجة حرية  ،2ومنه نستنتج أن الفرضية
الصفرية  H0مرفوضة وابلتايل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني النتائج ،تتجسد يف كون
أغلبية األساتذة أي نسبة  %88.89يؤكدون أن منهاج املقاربة ابلكفاءات حيفز الطلبة على
القيام ابلنشاطات املقدمة إليهم أثناء احلصة بدرجة كبرية ،أما نسبة %11.11يرون أن هذا
املنهاج حيفز الطلبة بدرجة متوسطة ،يف حني ال يوجد أي أستاذ يرى أبن هذا املنهاج حيفز الطلبة
بدرجة ضعيفة بنسبة .%00
* االستنتاج :مما سبق نستنتج أن معظم األساتذة يؤكدون أن منهاج املقاربة ابلكفاءات حيفز
الطلبة على القيام ابلنشاطات املقدمة إليهم أثناء احلصة بدرجة كبرية ألنه خيلق جوا من التفاعل
واحليوية ،إضافة إىل تبنيهم املعارف حسب قدراهتم العقلية وميوهلم ورغباهتم ومتاشيا مع منوهم
تفاداي للمعارف اليت تتطلب احلفظ والتطبيق.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ][103ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جملة تف ـ ّـوق يف علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية– العدد الثالث ماي 2017

 -5مناقشة ومقابلة النتائج ابلفرضيات:

 -1-5مناقشة ومقابلة النتائج ابلفرضيات اجلزئية:
من خالل الدراسة اليت قمنا هبا قصد معرفة أمهية التدريس ابملقاربة ابلكفاءات يف تفعيل عملية
التعلم أثناء حصة الرتبية البدنية والرايضية لدى طلبة معهد  ،STAPSقمنا بطرح سؤالني
جزئيني ،متفرعة عن اإلشكالية مث اقرتحنا فرضيتني لدراستهما ميدانيا وتسجيل النتائج من خالل
الواقع امليداين.
* مناقشة ومقابلة النتائج ابلفرضية اجلزئية األولـ ـ ـ ـ ـ ــى:
 اجلدول رقم ( :)04الداللة اإلحصائية ألسئلة احملور األول.نتائج احملور األول
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السؤال رقم 01

18

3.84

دالة

السؤال رقم 02

5.56
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دالة

السؤال رقم 03

18

3.84

دالة

السؤال رقم 04

8

3.84

دالة

السؤال رقم 05

14.22

3.84

دالة

انطالقا من الفرضية اجلزئية األوىل اليت مفادها أن "التدريس ابملقاربة ابلكفاءات يلقي اهتمام من
طرف طلبة معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية" ،ومن خالل النتائج املتحصل
عليها يف اجلداول ،والفروق ذات الداللة اإلحصائية بني النتائج (اختباركا ،)2تبني فعال أن
التدريس ابملقاربة ابلكفاءات يلقي اهتمام من طرف طلبة معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية
والرايضية،حيث أن مجيع األساتذة مقتنعني ابنتهاج لتدريس ابلكفاءات أثناء احلصة ألنه يشعر
الطلبة ابالرتياح واملتعة ويساعدهم يف التعبري عن نشاطاهتم حبرية أوسع والتعبري عن مكبواتهتم
النفسية ،وكنموذج لذلك ما الحظناه من خالل إجاابت األساتذة على السؤال رقم ( )03حيث
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ][104ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جملة تف ـ ّـوق يف علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية– العدد الثالث ماي 2017

أكدوا وبنسبة  %100أن حصة الرتبية البدنية والرايضية يف ظل املقاربة ابلكفاءات تساهم يف
رفع معنوايت الطلبة ،وذلك من خالل تنمية سلوك التعاون وتبادل الرأي واملشاركة اجلماعية
وكيفية التعامل مع اآلخرين ،فالكفاءات جتعل املعارف قابلة للتحويل والتجنيد يف الوضعيات اليت
متكننا من التصرف خارج املدرسة ومواجهة وضعيات معقدة أي التفكري والتحليل والتوقع والتأويل
واختاذ القرارات املناسبة والتنظيم والتفاوض.
وابلتايل ميكن القول أبنه قد حتققت صحة الفرضية اجلزئية األوىل بنسبة كبرية.
* مناقشة ومقابلة النتائج ابلفرضية اجلزئية الثانية:
 اجلدول رقم ( :)05الداللة اإلحصائية ألسئلة احملور الثاين.نتائج احملور الثاين
األسئلة
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السؤال رقم 06

14.22

3.84

دالة

السؤال رقم 07

25.33

5.99

دالة

السؤال رقم 08

8

3.84

دالة

السؤال رقم 09

14.22

3.84

دالة

السؤال رقم 10

18

3.84

دالة

انطالقا من الفرضية اجلزئية الثانية اليت مفادها أن "طريقة التدريس ابملقاربة ابلكفاءات فيدرس
الرتبية البدنية والرايضية تزيد من دافعية التعلم لدى طلبة معهد علوم وتقنيات النشاطات
البدنية والرايضية".
ومن خالل النتائج املتحصل عليها يف اجلداول ،والداللة اإلحصائية بني النتائج (اختباركا ،)2تبني
لنا فعال أن التدريس ابلكفاءات يزيد من دافعية التعلم لدى الطلبة حيث أنه حيسن من تصرفاهتم
أثناء احلصة ويعلمهم االنضباط والنظام واحرتام الغري يف جو من التفاهم ابإلضافة إىل أنه يزيد من
ثقتهم أبنفسهم ،وكنموذج لذلك ما الحظناه يف إجاابت األساتذة على السؤال رقم ( )07حيث
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ][105ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جملة تف ـ ّـوق يف علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية– العدد الثالث ماي 2017

أكدوا وبنسبة %88.89أن منهاج املقاربة ابلكفاءات حيفز الطلبة على القيام ابلنشاطات
املقدمة إليهم أثناء احلصة بدرجة كبرية ألنه خيلق جوا من التفاعل واحليوية ،إضافة إىل تبنيهم
املعارف حسب قدراهتم العقلية وميوهلم ورغباهتم ومتاشيا مع منوهم تفاداي للمعارف اليت تتطلب
احلفظ والتطبيق.
وابلتايل نستنتج أن الفرضية الثانية قد حتققت إىل حد كبري.
 -2-5مناقشة ومقابلة الفرضيات اجلزئية ابلفرضية العامة:
 اجلدول رقم ( :)06مقابلة النتائج ابلفرضية العامة.صياغت ـ ـ ـ ــها

الفرضي ـ ـ ـ ــة

التدريس ابملقاربة ابلكفاءات يلقي اهتمام من طرف طلبة

معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية.

الفرضيةاجلزئية

األول ـ ــى

الفرضية

الثاني ـ ـ ــة

النتي ــجة

حتققت

طريقة التدريس ابملقاربة ابلكفاءات يف درس الرتبية البدنية

اجلزئية والرايضية تزيد من دافعية التعلم لدى طلبة معهد علوم حتققت
وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية

التدريس ابملقاربة ابلكفاءات يف درس الرتبية البدنية
الفرضية العامة

والرايضية يساهم يف تفعيل عملية التعلم لدى طلبة معهد

علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية

حتققت

من خالل اجلدول رقم ( )06يتبني لنا أن الفرضيات اجلزئية قد حتققت وهذا ما يبني أن
الفرضية العامة واليت مفادها أن"التدريس ابملقاربة ابلكفاءات يف درس الرتبية البدنية والرايضية
يزيد يف تفعيل عملية التعلم لدى طلبة معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية"قد
حتققت أيضا بنسبة كبرية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ][106ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جملة تف ـ ّـوق يف علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية– العدد الثالث ماي 2017

* االستنتاج الع ــام:

يف ضوء فرضيات وأهداف البحث وحدود ما أظهرته نتائج الدراسة والظروف اليت أجريت
فيها ،والعينة اليت اختريت لتمثيل اجملتمع األصلي وبناءا على النتائج املتوصل إليها بغية إجياد حل
ملشكلة البحث وذلك يف اعتمادان على البياانت واملعلومات اليت حتصلنا عليها ،استنتجنا أن
التدريس ابملقاربة ابلكفاءات يلقي اهتمام من طرف طلبة معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية
والرايضيةألنه يشعر الطلبة ابالرتياح واملتعة ويساعدهم يف التعبري عن نشاطاهتم حبرية أوسع والتعبري
عن مكبواتهتم النفسية ،ابإلضافة إىل رفع معنوايهتم ،من خالل تنمية سلوك التعاون وتبادل الرأي
واملشاركة اجلماعية وكيفية التعامل مع اآلخرين.
من جهة أخرى استنتجنا أن طريقة التدريس ابملقاربة ابلكفاءات يف حصة الرتبية البدنية والرايضية
تزيد من دافعية التعلم لدى طلبة معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضيةحيث أنه حيسن
من تصرفاهتم أثناء احلصة ويعلمهم االنضباط والنظام واحرتام الغري يف جو من التفاهم ابإلضافة
إىل أنه يزيد من ثقتهم أبنفسهم ،وحيفزهم على القيام ابلنشاطات املقدمة إليهم أثناء احلصة بدرجة
كبرية ألنه خيلق جوا من التفاعل واحليوية ،إضافة إىل تبنيهم املعارف حسب قدراهتم العقلية
وميوهلم ورغباهتم ومتاشيا مع منوهم تفاداي للمعارف اليت تتطلب احلفظ والتطبيق.
ويف األخري ميكن القول أن التدريس ابملقاربة ابلكفاءات يف حصة الرتبية البدنية والرايضية
يزيد يف تفعيل عملية التعلم لدى طلبة معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية.

* خــاتـمـ ــة:
لقد بدأان حبثنا من اجملهول وها حنن اآلن ننهي هذا العمل املتواضع مبا هو معلوم ،وبدأان مبا
هو غامض وها حنن اآلن ننهيه مبا هو واضح ،وبدأان إبشكال وافرتاضات وها حنن اآلن ننهيه
حبلول ونتائج ،حيث أن لكل بداية هناية ولكل منطلق هدف مسطر ومقصود ،وها حنن اآلن
خنط أسطر خامتة حبثنا اليت سنحاول من خالهلا تقدمي زبدة املوضوع ومدى حتقيق اهلدف املرجو
من ذلك وتقدمي فروض مستقبلية تساعد الباحثني على مواصلة البحث أو إعادة دراسته من
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جوانب أخرى ،حيث انطلقنا من تعاريف ومصطلحات ،وجسدت جبمع املعلومات ومعاجلتها
وحتليلها معتمدين يف ذلك على العمل املنهجي الذي ال خيلوا من الضوابط وااللتزامات املنهجية
املطلوبة ،حيث وضعنا يف مقدمة أهدافنا إزالة الغموض وااللتباس الذي ملسناه أثناء بداية هذا
املوضوع ،هلذا كانت من أهم اخلطوات املعتمدة هي تنظيم العمل يف إطار علمي ومنهجي.
فمن خالل دراستنا اليت مل تكن حمض صدفة أو عشوائية ،بل كانت انبعة عن قناعة حيث
كان جممل هدفنا يصبو إىل إبراز أمهية التدريس ابملقاربة ابلكفاءات يف تفعيل عملية التعلم أثناء
حصة الرتبية البدنية والرايضية لدى الطلبة ،وبعد مروران ابملراحل األساسية اليت مير عليها كل
ابحث استطعنا ولو بشكل بسيط أن نربز هذه املسامهة من خالل تبيني اهتمام الطلبة مبنهاج
املقاربة ابلكفاءات أثناء حصة الرتبية البدنية والرايضية ،من حيث أنه يساعدهم يف التعبري عن
نشاطاهتم وقدراهتم وإظهارها حبرية أوسع ،كما أن طريقة التدريس ابملقاربة ابلكفاءات يف حصة
الرتبية البدنية والرايضية تزيد من دافعية التعلم لدى الطلبة يف جو من التفاهم ابإلضافة إىل أنه يزيد
من ثقتهم أبنفسهم ،وحيفزهم على القيام ابلنشاطات املقدمة إليهم أثناء احلصة بدرجة كبرية ألنه
خيلق جوا من التفاعل واحليوية ،وابلتايل استطعنا أن نثبتأن التدريس ابملقاربة ابلكفاءات يف حصة
الرتبية البدنية والرايضية يزيد يف تفعيل عملية التعلم لدى طلبة معهد علوم وتقنيات النشاطات
البدنية والرايضية.

* اقرتاحات وفروض مستقبلية:
يف ضوء دراستنا ومناقشتنا لنتائج االستبيان اخلاص ابألساتذة ،خلصنا جملموعة من االقرتاحات
والفروض املستقبلية واليت أنمل أن تكون بناءة وتعمل على ترقية املستوى العلمي ومتثل بداية
النطالق حبوث ودراسات أخرى يف هذا اجملال بتوسع وفهم أكثر وميكن حصرها فيما يلي:
 توفري األدوات والوسائل البيداغوجية املرافقة ملنهاج املقاربة ابلكفاءات. حتديد طبيعة الربامج لألساتذة الرتبية البدنية والرايضية من طرف الوزارة الوصية لغرض توحيدالرؤية بني األساتذة وإعطاء الفرصة للعمل اجلماعي املوحد.
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 -االهتمام ابلتكوين األكادميي فيما خيص منهاج املقاربة ابلكفاءات.

 ختصيص الدورات واألايم الدراسية املوجهة يف إطار إصالح املنهاج اجلديد. جناح طريقة التدريس ابملقاربة ابلكفاءات مرتبط ارتباطا وثيقا بدور الفرد الذي يشغلها ألهناوسيلة وليست غاية.
 يستحسن انتهاج أسلوب التدريس ابملقاربة ابلكفاءات ألنه يتيح إمكانية التواصل بني كلاألطراف املهتمة ابلتعليم ،إدارة ،أساتذة ،طلبة.
ويف األخري جيب على مجيع األساتذة االعتماد على هذا املنهاج كأـساس خالل حصص الرتبية
البدنية والرايضية ،ملا له من أثر ابلغ األمهية يف تفعيل عملية التعلم وحتسينها.
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