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ال د الرا

واقع تدريس التربية البدنية والرياضية في ظل اصﻼحات الجيل الثاني من المقاربة بالكفاءات
في الطور المتوسط من وجهة نظر المدرسين.

اعداد:

أ.د أحسن أ د معهد الﱰبية البدنية والرياضية جامعة مستغا

.

د بوشيبة مصطفى معهد الﱰبية البدنية والرياضية جامعة مستغا

.

د بناصر ﳏمد معهد الﱰبية البدنية والرياضية جامعة مستغا
مل

.

1

.

البحث:
يتناول هذا البحث التعرف على مدى دراية اﳌدر ﲟحتوى اﳌنهاج وفق اﳌقاربة بالكفاءات لﻼعتماد عليه ﰲ ﲢقيق
وحداته التعليمية  ،ودراسة مدى امكانية استعمال طر التدريس اﳌعروفة ﰲ تطبيق منهاج الﱰبية البدنية والرياضية باﳌقاربة
بالكفاءات وأﳘية التقو ﰲ اح العملية  ،والتعرف على صعوبات سﲑ العملية التعليمية وفق اﳌقاربة بالكفاءات من حيث
اﻻمكانات اﳌتوفرة وعملية ادماج اﳌتمدرسﲔ .واشتملت عينة البحث على  0أستا الﱰبية البدنية والرياضية اختﲑوا بطريقة
عشوائية .اعتمدت فيها على اﳌنه الوصفي حيث كان اﻻستبيان أدا ًة لتطبيق هذه الدراسة.
وبعد اجراء عملية القيا واﳌعاﳉة اﻹحصائية  ،التوصل ا نتائ أﳘها:
أن جل اﻷساتذة ﳍم دراية ﲟحتوى اﳌنهاج حيث يعتمدون عليه ﰲ ﲢقيق الوحدات التعليمية وفق اﳌقاربة بالكفاءات.
أن العراقيل الﱵ تصعب مهمة اﻷستا ﰲ العملية الﱰبوية تتمثل ﰲ اﻻمكانات اﳌادية والبشرية اﳌتوفرة ﰲ اﳌ سسة والﱵ تشكل
عائقا أمام إدماج اﳌتمدرسﲔ ﰲ سﲑ الوحدة التعليمية.
ﳝكن استعمال الطرائق اﳌعروفة عامة ﰲ تطبيق اﳌنهاج باﳌقاربة بالكفاءات.

الكلمات المفتاحية  :الﱰبية البدنية والرياضية  ،اﳌقاربة  ،اﳌقاربة بالكفاءات.
This study deals with the extent to which the teacher is aware of the
content of the curriculum according to the approach of competencies to be relied
on in achieving his educational units, and study the possibility of using the
teaching methods known in the application of the curriculum of physical
education and sports by the competency approach and the importance of
evaluation in the success of the process. Where available facilities and the
integration of teachers. The research sample included 50 physical education and
sports teachers who were randomly chosen. In which the questionnaire was
adopted as a tool for applying this study.
After the process of measurement and statistical processing, the results
were reached the most important:
most teachers are familiar with the content of the curriculum where they rely
on it in the achievement of educational units according to the approach
competencies.

وا

جلة علوم و تقنیات النشاط البدني الریاضي
د وضیا
ا ة ال لوم و ال نولو یا
و را

ال د الرا

The obstacles that make the task of the professor difficult in the educational
process are the physical and human resources available in the institution, which
is an obstacle to the integration of teachers in the course of the educational unit.
ethods generally known in the application of the curriculum can be used by
competency approach.
physical education and sports, approach, competency approach

 .1مقدمة:

لقد شرعت وزارة الﱰبية الوطنية ابتداء من السنة الدراسية  2004 200ﰲ احداث تغيﲑات ﰲ اﳌناه الدراسية ﰲ
تل مراحل التعليم دف ﲢقيق ايات ومقاصد التعليم وجعل هذه العملية أكثر انسجاما مع حاجات الفرد وفقا للتغﲑات
الثقافية للمجتمع اﳉزائري و اشيا مع التطور اﳊادث ﰲ ﳎال التكنولوجيا لﻼستفادة أكثر من هذا ا ال ﰲ زيادة فعالية عملية
التعليم والتعلم على مستوى اﳌ سسات التعليمية ﲟختل أطوارها.
ويعد التدريس باﳌقاربة بالكفاءات أحد أهم هذه التغيﲑات  ،وهي حديثة التواصل ميدانيا ﰲ اﳌناه الﱰبوية اﳉزائرية ومنها
مناه الﱰبية البدنية والرياضية الﱵ أعطت بعدا تربويا وتصورا جديدا لعملية التدريس من خﻼل ﲢويل ارسات التعلم ا
سلوكيات بناءة تتيح للمتعلم فرصا أكﱪ للتفكﲑ ﰲ تقد حلول متعددة ﳌشكلة واجدة من خﻼل بالتفكﲑ اﻻبداعي.
ان التدريس بالكفاءات عل من اﳌدر عنصرا موجها ومشرفا لتفعيل اﳌواق التعليمية دف تنمية اﳌواهب اﻻبداعية لدى
التلميذ وتطوير أساليب اﳌعاﳉة الفكرية لديه ﳊل اﳌشكﻼت من أجل اﳌساﳘة ﰲ بناء اﻷفكار وفهم اﳊركات وتقييم نفسه بنفسه
انطﻼقا من الكفاءات القاعدية وصوﻻ ا الكفاءات النهائية  ،وعليه فان اﻻعتماد على عملية التلقﲔ اﳌباشر للتلميذ دون أي
مساﳘة فعلية منه أصبحت ﻻ تفي بالغرض  ،كما أن مشاركة التلميذ الفعلية تتطلب دراية كافية من اﳌدر باﳌناه اﳊديثة وطر
التدريس اﳌناسبة و تل طر ووسائل التقييم اضافة ا اﳌامه بطبيعة دوره كموجه وما يتطلبه هذا الدور من مواصفات علمية
ونفسية ومعرفية.
وقد مر على اﳌمارسة اﳌيدانية لعملية التدريس باﳌقاربة بالكفاءات ما يقارب  11سنة  ،وانطﻼقا من اﳌضمون النظري
للمنهاج الوزاري باﳌرحلة اﳌتوسطة تأﰐ دراستنا اﳌتواضعة هذه لتقييم تطبيق منهاج الﱰبية البدنية وفق اﳌقاربة بالكفاءات من حيث
التداخل ﰲ اﳌفاهيم واﳌصطلحات وصعوبة التعامل معها وكذا أساليب اﳌمارسة أو اﳌعاﳉة ﳍذه اﳌفاهيم وما يواجهها من صعوبات
وعراقيل ﰲ الواقع  ،و لك من وجهة نظر اﻷساتذة اﳌمارسﲔ لعملية التدريس ميدانيا.

 .2مشكلة البحث :
تسعى اﳌدرسة اﳉزائرية ا ﲡديد مناهجها لبلو كفاءات ﲟختل مستويا ا  ،تظهر ﰲ سلوكيات وتصرفات التلميذ
عند مواجهته ﳌا يصادفه من إشكاﻻت ﰲ مساره الدراسي وﰲ حياته اليومية العادية  ،وهذا يستدعي تغيﲑ الطر وﲡديد اﶈتويات
ﲟا يتناسب والتغﲑات السياسية واﻻجتماعية والثقافية للمجتمع اﳉزائري  ،وﰲ إطار هذا التجديد تبﲏ التدريس باﳌقاربة
بالكفاءات ﰲ ﲨيع اﳌواد الدراسية ومنها الﱰبية البدنية والرياضية.
وﲟا أن اﳌدر هو اﳌس ول اﻷول على اح هذه العملية  ،فان فاعليته تظهر من خﻼل خصائ نشاطه ومواصفات
تأثﲑاته ﰲ ﳎال تنظيم النشاط الﱰبوي على أسا مراعاة ا صائ اﳌميزة لنمو شخصية التلميذ حيث أن طبيعة عمله مرتبطة
اصية التأثﲑ اﳌتبادل بينهما أثناء النشاط التعليمي  ،فاﳌدر ليس ناقﻼ للمعارف إ ا منظم وقائد  ،فهو القادر على ر ية
أسباب النجاح والفشل  ،واختيار أحسن الطر واﻷساليب وكذا تشخي وتصميم النشاط اﳌعرﰲ للتﻼميذ  ،ويتوقع النتائ الﱵ
ﳝكن اﳊصول عليها.
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وعليه فمن واجب اﳌدر اﻹﳌام اﳉيد ﲜميع ما يتعلق بالنشاط الرياضي اﳌدرسي من مهارات رياضية  ،وطر للتدريس
 ،وأساليب حديثة ﰲ التعليم )ﳏمد سعد ز لول،مصطفى السائح ﳏمد ،(20: ،2001،حيث تفرض عليه الﱰبية اﳊديثة
الدور اﳉديد الذي يتعدى نطا اﳌادة التعليمية  ،إ مساعدة التﻼميذ على حل مشاكلهم و الذي يتطلب منه أن يكون معداً
إعداداً خاصاً ﳍا  ،وقادرا على الكش عن نواحي ضع اﳌتعلم وإعداده باﻷساليب اﳌناسبة وفق اﳌقاربة بالكفاءات.
كما أنه ب أن يكون على دراية ﲟحتوى مناه التدريس وفق اﳌقاربة بالكفاءات ومدى مناسبة طر التدريس اﳌتبعة
معتمدا ﰲ لك على عملية التقو وفق اﻻمكانات اﳌتوفرة وهذا يعﱪ عن واقع تدريس الﱰبية البدنية و الرياضية وفق اﳌقاربة
بالكفاءات  ،وعليه نطرح التسا ﻻت التالية:
 هل للمدر دراية كافية ﲟحتوى اﳌنهاج وفق اﳌقاربة بالكفاءات لﻼعتماد عليه ﰲ ﲢقيق وحداته التعليمية
 هل طر التدريس اﳌتبعة ﰲ اخراج در الﱰبية البدنية والرياضية باﳌقاربة بالكفاءات مناسبة
 هل تشكل اﻻمكانات اﳌتوفرة وعملية ادماج اﳌتمدرسﲔ صعوبة ﰲ سﲑ العملية التعليمية وفق اﳌقاربة بالكفاءات

 .أهداف البحث:
 التعرف على مدى دراية اﳌدر ﲟحتوى اﳌنهاج وفق اﳌقاربة بالكفاءات لﻼعتماد عليه ﰲ ﲢقيق وحداته التعليمية
 دراسة مدى امكانية استعمال طر التدريس اﳌعروفة ﰲ تطبيق منهاج الﱰبية البدنية والرياضية باﳌقاربة بالكفاءات وأﳘية
التقو ﰲ اح العملية.
 التعرف صعوبات سﲑ العملية التعليمية وفق اﳌقاربة بالكفاءات من حيث اﻻمكانات اﳌتوفرة وعملية ادماج اﳌتمدرسﲔ.

 .فرضيات البحث:
 ان درجة دراية اﳌدر ﲟحتوى اﳌنهاج وفق اﳌقاربة بالكفاءات مقبولة لﻼعتماد عليه ﰲ ﲢقيق وحداته التعليمية
 هنا امكانية ﻻستعمال طر التدريس اﳌعروفة ﰲ تطبيق منهاج الﱰبية البدنية والرياضية باﳌقاربة بالكفاءات أساسها
التقو .
 تشكل اﻻمكانات اﳌتوفرة وعملية ادماج اﳌتمدرسﲔ صعوبة بدرج متوسطة ﰲ سﲑ العملية التعليمية وفق اﳌقاربة
بالكفاءات.

 .مصطلحات البحث:
 التربية البدنية الرياضية  :هي العملية الﱰبوية الﱵ دف إ ﲢسﲔ أداء الثانويﲔ عن طريق وسي وهو اﻷنشطة البدنية
اﳌختارة لتحضﲑهم لشهادة البكالوريا الرياضية.

 التدريس  :هي طريقة يستعملها الفرد من أجل تعليم أو مساعدة فرد خر أو ﳎموعة من اﻷفراد من أجل اكتساب
اﳌعلومات واﳌعارف والقدرات الفنية والبدنية ولقد عرف التدريس بأنه أي تأثﲑ يهدف إ ﲢسﲔ تعليم شخ
خر .
 المقاربة  :هي طريقة تناول موضو ما و ثل اﻹطار النظري الذي يعا قضية ما  ،وهي كيفية معينة لدراسة مشكلة أو
تناول موضو ما بغرض الوصول إ نتائ معينة  ،وترتكز كل مقاربة على إسﱰاتيجية عمل وضحها لوجندر  :إن
كل مقاربة تتطلب إسﱰاتيجية  ،وكل إسﱰاتيجية تتطلب طريقة  ،وكل طريقة تتطلب تقنية أو تقنيات  ،وكل تقنية
تتطلب إجراء  ،وهكذا ح الوصول إ الوصفة.
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 المقاربة بالكفاءات  :اﳌقاربة بالكفاءات اﳌطلوبة هي السبل الﱵ ينتهجها اﳌعلم للرفع من قدرات اﳌتعلم ﰲ تو ي
مفاهيم النشاطات الﱰبوية ﲟختل أهدافها و الﱵ ﲡعله يبﲏ تعلمه الذاﰐ و توجيه سلوكياته و البناء اﳌعرﰲ
اﻻجتماعي.كما تعرف باﳌنهاج اﳉديد الذي يستعمله أستا الﱰبية البدنية والرياضية ﰲ التدريس  ،و لك منذ 200م
 .منه البحث :إن اختيار اﳌنه السليم والصحيح ﰲ ﳎال البحث العلمي يعتمد باﻷسا على طبيعة اﳌشكلة
نفسها وقد استخدمنا اﳌسح كأحد أ اط اﳌنه الوصفي لكونه أنسب اﳌناه للوصول إ التحقق من أهداف
الدراسة.
 .7عينة البحث  :لت عينة البحث اﻷساتذة اﳌشرفﲔ على تدريس الﱰبية البدنية و الرياضية باﳌتوسطات على مستوى
مدينة معسكر حيث اختيارهم عشوائيا وبلغ عددهم  0أستا ا.

 .8مجا ت البحث:
 المجا البشر  :اﻷساتذة اﳌشرفﲔ على عملية تدريس الﱰبية البدنية و الرياضية باﳌتوسطة.
 المجا المكاني  :اكماليات مدينة معسكر .
 المجا الزماني  :سبتمﱪ 2014
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 .9طر و وسائل البحث:

 جمع وتحليل الماد ال برية  :وهي عملية سرد و ﲢليل اﳌعطيات النظرية الﱵ ترتب ارتباطا مباشرا ﲟوضو البحث
وتتناسب مع أهدافه حيث اعتمدنا على اﳌصادر و اﳌراجع ﲟختل
الدراسات السابقة و اﳌرتبطة .

أنواعها سواء عربية أو أجنبية إضافة إ

 ا ستبيان  :هو قائمة ﲢتوي على ﳎموعة أس لة ترتب بأهداف و فرضيات البحث تستعمل ﳉمع اﳌعلومات اﳌتعلقة
بالظاهرة موضو الدراسة وقد استعمال العبارات اﳌوجبة.

.1

التجربة ا ستطﻼعية:

أو  :تقد اﻻستبيان موعة من اﻷساتذة باﳌعهد قصد التعرف على ما يلي:
 سهولة العبارات ووضوحها
 مناسبة اﳌقيا لعينة البحث من حيث اللغة
 ﲢديد أفضل طريقة لتطبيق اﳌقيا .
 ﲢديد طريقة التصحيح اﳌناسبة
وقد اتفق اﻷساتذة على أن العبارات سهلة وواضحة من حيث اللغة وهي مناسبة  ،حيث التأكيد على أن تكون
كلها ﰲ اﻻﲡاه اﳌوجب لتسهيل عملية التصحيح  ،كم اﻻتفا على استخدام التدري ا ماسي ﰲ عملية التصحيح  ،أما فيما
طريقة تطبيق اﳌقيا فقد أكد اﻷساتذة على ضرورة توفﲑ نفس الظروف عند عملية التطبيق وكذا ي ة اﳌختﱪين جيدا قبل
عملية التطبيق  ،اضافة ا ضرورة أن يكون اﻻستبيان واضحا من حيث الكتابة.
انيا  :تطبيق وإعادة تطبيق اﻻستبيان على عينة من أساتذة اﳌرحلة اﳌتوسطة عددها  10و لك ل راض التالية :

1
2

معرفة مدى وضوح تعليمات اﻻستبيان.
معرفة وضوح العبارات و فهم اﻷساتذة ﳍا.

وا

جلة علوم و تقنیات النشاط البدني الریاضي
د وضیا
ا ة ال لوم و ال نولو یا
و را

وا
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التحقق من صد و ثبات اﻻستبيان.

.11

ا سس العلمية لﻼستبيان :

أو  :بات ا ستبيان  :وقد اتبعنا طريقة إعادة اﻻختبار ﻹ اد ثبات اﻻستبيان حيث قمنا بتطبيقه وإعادة تطبيقه
بفاصل زمﲏ قدره أسبو  ،على عينة مكونة من  10أساتذة  ،و إ اد معامﻼت اﻻرتباط بﲔ التطبيقﲔ  ،وقد تراوح الثبات
بالنسبة ﶈاور اﻻستبيان بﲔ  0.و  ، 0. 2كما هو موضح ﰲ اﳉدول رقم ).(01
انيا  :صد ا ستبيان  :وقد ا اد صد اﳌقيا بطريقتﲔ:

صد المحتوى أو الم مون  :كما وضحناه سابقا من خﻼل عرض اﳌقيا على ا ﱪاء ،حيث حصلت العبارات على
موافقة أراء ا ﱪاء وبذلك فهي صادقة ومنطقية من حيث اﶈتوى واﳌضمون.

الصد ال اتي  :و لك ﲝساب جذر الثبات  ،حيث تراوحت قيم معامﻼت الصد لكل بعد بﲔ 0.80و ،0.8كما

يوضحه اﳉدول رقم ).(01
وتعتﱪ معامﻼت الصد والثبات اﶈصل عليها مرضية بالنسبة ﳍذا النو من اﳌقاييس.

جدو ) : 1يوضح معامﻼت الثبات والصد الذاﰐ لﻼستبيان بطريقة إعادة اﻻختبار.
التطبيق اﻷو

أس لة اﻻستبيان

التطبيق الثاﱐ

َ

مناسبة طر التدريس اﳌتبعة ﰲ
إخراج در الﱰبية البدنية والرياضية
باﳌقاربة بالكفاءات
العراقيل الﱵ تصعب مهمة اﻷستا
ﰲ عملية الﱰبوية

اعتماد الطرائق اﳌعوفة عامة ﰲ
تطبيق اﳌنهاج باﳌقاربة بالكفاءات
التقو أسا اح التدريس
باﳌقاربة بالكفاءات
تو ي ﳏتوى اﳌنهاج حسب
اﻻمكانات اﳌتوفرة ﰲ اﳌ سسة
ادماج اﳌتمدرسﲔ ﰲ سﲑ الوحدة
التعليمية عمليا ونظريا

الثبات

َ

تكوين فكرة عن اﳌنهاج اﳉديد
4.
18.
عند ﲢديد اﻻهداف وفق اﳌقاربة
دراية اﻷستا ﲟحتوى اﳌنهاج ومدى
بالكفاءات
اعتماده عليه ﰲ ﲢقيق أهداف
التداخل بﲔ الكفاءات ﲟختل
وحداته التعليمة
.81 1 . 0
أنواعها واﻷهداف التعليمية
واﻻجرائية

معامل

معامل
الصد
الذاﰐ

1 .0

.

0.80 0.

18.

.

0.82 0. 8

. 8 18. 2

1 .8

0. 2 4.0

0.8

.84 1 .

1 .

0.

0.8

2.41

. 2 18. 1 2.88 1 . 4

0.84 0. 1

.01 1 .88 2.

0.8

18. 1

الثا  :موضوعية ا ستبيان  :و توي اﻻستبيان على تعليمات واضحة  ،وطريقة تصحيح ثابتة ﻻ تل

0.

عليها اﶈكمون

كما أنه يعتمد على اعطاء درجات لكل استجابة وفق سلم تدر ي من أعلى ا أد درجة  ،وبالتا فهو يتميز بدرجة
مقبولة من اﳌوضوعية.

جلة علوم و تقنیات النشاط البدني الریاضي
د وضیا
ا ة ال لوم و ال نولو یا
و را

.12عر

ال د الرا

النتائ ومناقشتها:

 .1.12ال صائ

الش صية والتنظيمية فراد عينة الدراسة:

جدو )  : 2يوضح ا صائ

الشخصية والتنظيمية ﻷفراد عينة الدراسة.

ا صائ

التوزيع

الشهادة اﶈصل عليها

شهادة الليسانس ﰲ التعليم الثانوي

النسبة اﳌ وية

التكرار

2

1

شهادة أستا مساعد ﰲ الرياضة
ا ﱪة اﳌهنية

4

أكثر من عشر سنوات

2

8

اقل من عشر سنوات

21

42

4

2

04

08

فأكثر

ا ﱪة ﰲ التدريس باﳌقاربة
بالكفاءات
أقل من

ان العينة الﱵ التعامل معها هي بنسبة  100كور ،ويوضح اﳉدول أن نسبة  4من اﳊاصلﲔ على شهادة أستا
مساعد ﰲ الرياضة بينما د نسبة  2حاصلﲔ على شهادة ليسانس ﰲ التعليم الثانوي  ،وهنا نسبة  8ﳍم خﱪة أكثر
ا ﱪة ﰲ التدريس باﳌقاربة بالكفاءات د
من عشر سنوات  ،بينما د نسبة  42ﳍم خﱪة أقل من عشر سنوات ،وفيما
أن أكﱪ نسبة وهي  2ﳍا خﱪة بدرجة مرتفعة.
ونستنت أن عينة الدراسة أ لبها يتلق تعليما جامعيا  ،إﻻ أ م ﳝتازون ﱪة طويلة ﰲ التعليم اﳌتوس  ،كما أن أ لب
أفراد العينة لديهم خﱪة ﰲ التدريس باﳌقاربة بالكفاءات من خﻼل عمليات التكوين الﱵ تلقوها وكذا اﳌشاركة ﰲ الندوات
واﳌلتقيات التكوينية اضافة ا ا ﱪة اﳌيدانية.
 .2.12قيا المستوى حسبكل محور:
المحور ا و  :دراية اﻷستا ﲟحتوى اﳌنهاج ومدى اعتماده عليه ﰲ ﲢقيق أهداف وحداته التعليمة
جدو )

 :يوضح دراية اﻷستا ﲟحتوى اﳌنهاج ومدى اعتماده عليه ﰲ ﲢقيق أهداف وحداته التعليمة.

اﶈاور
تكوين فكرة عن اﳌنهاج اﳉديد عند ﲢديد
اﻷهداف وفق اﳌقاربة بالكفاءات.
دراسة التداخل بﲔ الكفاءات ﲟختل
أنواعها واﻷهداف التعليمية واﻹجرائية

درجة مرتفعة
التكرار

درجة متوسطة
12

كا 2اﶈسوبة

2 .48

مستوى الدﻻلة

0.01

التكرار

2

درجة منخفضة

0

11

كا اﶈسوبة

1 .12

مستوى الدﻻلة

0.01

نﻼح من اﳉدول أن القيم اﶈسوبة  2 .48و  1 .12دالة احصائيا عند مستوى دﻻلة  0.01وعليه فان مستوى
اﻷساتذة ﰲ تكوينهم لفكرة عن اﳌنهاج اﳉديد ﰲ تدريس الﱰبية البدنية والرياضية عند ﲢديد اﻷهداف وفق اﳌقاربة بالكفاءات.
أن مستوى دراستهم لعملية التداخل بﲔ الكفاءات ﲟختل أنواعها واﻷهداف التعليمية واﻹجرائية مستوى متوس ا مرتفع.

وا

جلة علوم و تقنیات النشاط البدني الریاضي
د وضیا
ا ة ال لوم و ال نولو یا
و را

ال د الرا

ونستنت ا كر أعﻼه أن جل اﻷساتذة ﳍم دراية ﲟحتوى اﳌنهاج حيث يعتمدون عليه ﰲ ﲢقيق الوحدات التعليمية
وفق اﳌقاربة بالكفاءات  ،وهذا كون ﳍم فكرة أو دراية عن اﳌنهاج اﳉديد ﰲ تدريس الﱰبية البدنية والرياضية عند ﲢديد اﻷهداف
وفق اﳌقاربة بالكفاءات اضافة ا دراستهم لعملية التداخل بﲔ الكفاءات ﲟختل أنواعها واﻷهداف التعليمية واﻹجرائية.
المحور الثاني :مناسبة طر التدريس اﳌتبعة ﰲ إخراج در الﱰبية البدنية والرياضية باﳌقاربة بالكفاءات
جدو )

 :يوضح راء اﳌدرسﲔ حول مناسبة طر التدريس اﳌتبعة ﰲ إخراج در الﱰبية البدنية والرياضية باﳌقاربة بالكفاءات
درجة مرتفعة

اﶈاور
إمكانية استعمال الطرائق اﳌعروفة عامة ﰲ
تطبيق اﳌنهاج باﳌقاربة بالكفاءات
التقو أسا اح التدريس باﳌقاربة
بالكفاءات

التكرار

درجة متوسطة

درجة منخفضة

11

04

كا 2اﶈسوبة

1. 2

مستوى الدﻻلة

.

التكرار

2

14

كا 2اﶈسوبة

1 .22

مستوى الدﻻلة

0.01

0

نﻼح من اﳉدول )  (0أن القيم اﶈسوبة  1. 2و  1 .22دالة احصائيا عند مستوى دﻻلة  0.01وهذا يعﲏ
أن جل اﻷساتذة يرون أن هنا امكانية ﻻستعمال طرائق التدريس اﳌعروفة ﳌادة الﱰبية البدنية والرياضية وفق اﳌقاربة بالكفاءات ،
وأن اح عملية التدريس باﳌقاربة بالكفاءات يعتمد أساسا على عملية التقو
ومنه نستنت أن الطر اﳌتبعة ﰲ تدريس الﱰبية البدنية والرياضية مناسبة ﻹخراج الدر باﳌقاربة بالكفاءات حيث هنا
إمكانية ﻻستعمال الطرائق اﳌعروفة عامة ﰲ تدريس الﱰبية البدنية والرياضية لتطبيق اﳌنهاج باﳌقاربة بالكفاءات كما أن التقو يعتﱪ
أساسا لنجاح هذه العملية.
المحور الثالث :العراقيل الﱵ تصعب مهمة اﻷستا ﰲ عملية الﱰبوية
جدو )

 :يوضح راء اﻷساتذة حول العراقيل الﱵ تصعب مهمة اﻷستا ﰲ عملية الﱰبوية.

اﶈاور
تو ي ﳏتوى اﳌنهاج حسب اﻹمكانات
اﳌتوفرة ﰲ م سستكم
إدماج اﳌتمدرسﲔ ﰲ سﲑ الوحدة التعليمية
عمليا ونظريا

التكرار

درجة مرتفعة

درجة متوسطة

درجة منخفضة

02

2

2

كا 2اﶈسوبة

1 .48

مستوى الدﻻلة

0.1

التكرار

2

18

كا 2اﶈسوبة

14.

مستوى الدﻻلة

0.01

0

نﻼح من اﳉدول )  (0أن القيم اﶈسوبة  1 .48و  14.دالة احصائيا عند مستوى  0.01وهذا يعﲏ ان
اﻻمكانات اﳌتوفرة تشكل عائقا أمام تو ي ﳏتوى اﳌنهاج ﰲ أ لب اﳌ سسات وهذا أدى إ وجود تفاوت ﰲ تو ي ﳏتوى
منهاج الﱰبية البدنية والرياضية باﳌقاربة بالكفاءات ضمن العملية الﱰبوية  .كما ان عملية ادماج اﳌتمدرسﲔ ﰲ سﲑ الوحدة
التعليمية عمليا ونظريا والﱵ يقوم عليها نظام اﳌقاربة بالكفاءات تتم بصورة متوسطة ا مرتفعة.

وا

جلة علوم و تقنیات النشاط البدني الریاضي
د وضیا
ا ة ال لوم و ال نولو یا
و را

ال د الرا

ومنه نستنت أن العراقيل الﱵ تصعب مهمة اﻷستا ﰲ العملية الﱰبوية تتمثل ﰲ اﻻمكانات اﳌادية والبشرية اﳌتوفرة ﰲ اﳌ سسة
والذي يشكل عائقا أمام إدماج اﳌتمدرسﲔ ﰲ سﲑ الوحدة التعليمية عمليا ونظريا لضمان ﲡسيد مهمة التدريس وفق اﳌقاربة
بالكفاءات والرفع من قدرا م ﰲ تو ي اﳌكتسبات واﳌهارات النظرية واﳌعرفية وبالتا بناء شخصيتهم اﳌستقبلية.
 . .12مقارنة المستوى حسب ال بر المهنية

المحور ا و  :دراية اﳌدر ﲟحتوى اﳌنهاج ومدى اعتماده عليه ﰲ ﲢقيق أهداف وحداته التعليمة
جدو )7

 :يوضح مقارنة حسب ا ﱪة ﰲ ﳏور دراية اﳌدر ﲟحتوى اﳌنهاج ومدى اعتماده عليه ﰲ ﲢقيق أهداف وحداته
التعليمة.

تكوين فكرة عن اﳌنهاج اﳉديد
عند ﲢديد اﻷهداف وفق
اﳌقاربة بالكفاءات.

دراسة التداخل بﲔ الكفاءات
ﲟختل أنواعها واﻷهداف
التعليمية واﻹجرائية

درجة
مرتفعة

درجة
متوسطة

درجة
منخفضة

2

أقل من  10سنوات

1

04

02

1 .

 10سنوات فأكثر

18

08

0

12.0

كا 2اﶈسوبة

0.

كا 2اﳉدولية

.

كا
اﶈسوبة

أقل من  10سنوات

10

0

04

02.

 10سنوات فأكثر

20

04

0

1 . 1

كا 2اﶈسوبة

.0

كا 2اﳉدولية

.

2

كا
اﳉدولية
.

يتضح من اﳉدول )  (0أن القيمة اﶈسوبة )  (0.و )  ( .0ﲑ دالة احصائيا وعليه فان ا ﱪة اﳌهنية ﻻ ت ثر ﰲ
تكوين فكرة عن اﳌنهاج اﳉديد عند ﲢديد اﻷهداف وفق اﳌقاربة بالكفاءات  ،كما أ ا ﻻ ت ثر ﰲ قدرة اﻻستا على فهم عملية
التداخل اﳌوجود بﲔ الكفاءات واﻷهداف التعليمية ﳌنهاج الﱰبية البدنية والرياضية وفق اﳌقاربة بالكفاءات.
ونستنت ا سبق كره أن دراية اﻷستا ﲟحتوى اﳌنهاج ومدى اعتماده عليه ﰲ ﲢقيق أهداف وحداته التعليمية ﻻ يتأثر
با ﱪة اﳌهنية.
المحور الثاني  :مناسبة طر التدريس اﳌتبعة ﰲ إخراج در الﱰبية البدنية والرياضية باﳌقاربة بالكفاءات

أو  :إمكانية استعمال الطرائق اﳌعروفة عامة ﰲ تطبيق اﳌنهاج باﳌقاربة بالكفاءات

وا

جلة علوم و تقنیات النشاط البدني الریاضي
د وضیا
ا ة ال لوم و ال نولو یا
و را

ال د الرا

جدو ) : 8يوضح مقارنة حسب ا ﱪة ﰲ ﳏور مناسبة طر التدريس ﰲ إخراج الدر وفق باﳌقاربة بالكفاءات.
درجة
مرتفعة
إمكانية إستعمال الطرائق
اﳌعروفة عامة ﰲ تطبيق اﳌنهاج
باﳌقاربة بالكفاءات

درجة
متوسطة

كا
اﶈسوبة

أقل من  10سنوات

1

04

01

1 .

 10سنوات فأكثر

18

0

04

11.24

كا 2اﶈسوبة

.

.

أقل من  10سنوات

10

10

01

0 . 0

 10سنوات فأكثر

1

04

0

1 . 2

كا 2اﶈسوبة

كا
اﳉدولية

1.48

كا 2اﳉدولية
التقو أسا اح التدريس
باﳌقاربة بالكفاءات

درجة
منخفضة

2

2

.

يتضح من اﳉدول ) (08ان القيمة اﶈسوبة ) (1.48ﲑ دالة احصائيا ا يعﲏ عدم وجود فر بﲔ التكرارات
اﳌشاهدة والتكرارات اﳌتوقعة ومنه فان إمكانية استعمال الطرائق اﳌعروفة عامة ﰲ تطبيق اﳌنهاج باﳌقاربة بالكفاءات ﻻ تتأثر با ﱪة
اﳌهنية.بينما د القيمة اﶈسوبة )  ( .دالة احصائيا عند مستوى  0.0ا يعﲏ وجود فر بﲔ التكرارات اﳌشاهدة
والتكرارات اﳌتوقعة ومنه فان اعتبار التقو كأسا لنجاح التدريس باﳌقاربة بالكفاءات يتأثر با ﱪة اﳌهنية لصا اﻷساتذة الذين
لديهم خﱪة أكثر.
ومنه نستنت أن أراء اﻷساتذة حول مناسبة طر التدريس اﳌتبعة ﰲ إخراج در الﱰبية البدنية والرياضية باﳌقاربة
بالكفاءات ﻻ تتأثر با ﱪة اﳌهنية وهي درجة مرتفعة تدل على اﳌوافقة ،بينما د أن ا راء حول اعتبار عملية التقو أسا لنجاح
التدريس باﳌقاربة بالكفاءات تتأثر با ﱪة اﳌهنية ا يعﲏ أن ا ﱪة اﳌهنية تلعب دورا ا ابيا ﰲ اﻻعتماد على عملية التقو لتحسﲔ
عملية التعلم.

المحور الثالث  :العراقيل الﱵ تصعب مهمة اﻷستا ﰲ العملية الﱰبوية
جدول )  (0يوضح مقارنة ﰲ ﳏور العراقيل الﱵ تصعب مهمة اﻷستا ﰲ العملية الﱰبوية.
درجة
مرتفعة
تو ي ﳏتوى اﳌنهاج حسب
اﻹمكانات اﳌتوفرة ﰲ اﳌ سسة

درجة
متوسطة

درجة
منخفضة

كا
اﶈسوبة

أقل من  10سنوات

1

0

02

08.8

 10سنوات فأكثر

1

11

02

12.01

كا 2اﶈسوبة

2. 2

كا 2اﳉدولية
إدماج اﳌتمدرسﲔ ﰲ سﲑ
الوحدة التعليمية عمليا ونظريا

2

.

أقل من  10سنوات

14

0

1

12.28

 10سنوات فأكثر

1

12

04

0 .02

كا 2اﶈسوبة

2. 2

2

كا
اﳉدولية
.

وا

جلة علوم و تقنیات النشاط البدني الریاضي
د وضیا
ا ة ال لوم و ال نولو یا
و را

ال د الرا

يتضح من اﳉدول ان القيمة اﶈسوبة ) (2. 2ﲑ دالة احصائيا ا يعﲏ عدم وجود فر بﲔ التكرارات اﳌشاهدة
والتكرارات اﳌتوقعة ومنه فان تو ي ﳏتوى اﳌنهاج حسب اﻹمكانات اﳌتوفرة ﰲ اﳌ سسة وكذا إدماج اﳌتمدرسﲔ ﰲ سﲑ الوحدة
التعليمية عمليا ونظريا ﻻ يتأثر با ﱪة اﳌهنية.
ومنه نستنت أن ا ﱪة اﳌهنية ﻻ ت ثر على راء اﻷساتذة حول العراقيل الﱵ تصعب مهمة اﻷستا ﰲ العملية الﱰبوية
والﱵ تتمثل ﰲ اﻻمكانات اﳌتوفرة ﰲ اﳌ سسة والﱵ ت ثر سلبا على عملية إدماج اﳌتمدرسﲔ ﰲ سﲑ الوحدة التعليمية عمليا
ونظريا.

.1

ا ستنتاجات:

 أن جل اﻷساتذة ﳍم دراية ﲟحتوى اﳌنهاج حيث يعتمدون عليه ﰲ ﲢقيق الوحدات التعليمية وفق اﳌقاربة بالكفاءات ،
كون ﳍم دراية باﳌنهاج اﳉديد ﰲ تدريس الﱰبية البدنية والرياضية عند ﲢديد اﻷهداف وفق اﳌقاربة بالكفاءات اضافة
ا دراستهم لعملية التداخل بﲔ الكفاءات ﲟختل أنواعها واﻷهداف التعليمية واﻹجرائية .
 أن الطر اﳌتبعة ﰲ تدريس الﱰبية البدنية والرياضية مناسبة ﻹخراج الدر باﳌقاربة بالكفاءات حيث هنا إمكانية
ﻻستعمال الطرائق اﳌعروفة عامة ﰲ تدريس الﱰبية البدنية والرياضية لتطبيق اﳌنهاج باﳌقاربة بالكفاءات كما أن التقو
يعتﱪ أساسا لنجاح هذه العملية.
 أن العراقيل الﱵ تصعب مهمة اﻷستا ﰲ العملية الﱰبوية تتمثل ﰲ اﻻمكانات اﳌادية والبشرية اﳌتوفرة ﰲ اﳌ سسة والﱵ
تشكل عائقا أمام إدماج اﳌتمدرسﲔ ﰲ سﲑ الوحدة التعليمية عمليا ونظريا لضمان ﲡسيد مهمة التدريس وفق اﳌقاربة
بالكفاءات والرفع من قدرا م ﰲ تو ي اﳌكتسبات واﳌهارات النظرية واﳌعرفية وبالتا بناء شخصيتهم اﳌستقبلية.
 أن دراية اﻷستا ﲟحتوى اﳌنهاج ومدى اعتماده عليه ﰲ ﲢقيق أهداف وحداته التعليمية ﻻ يتأثر با ﱪة اﳌهنية.
 أن أراء اﻷساتذة حول مناسبة طر التدريس اﳌتبعة ﰲ إخراج در الﱰبية البدنية والرياضية باﳌقاربة بالكفاءات ﻻ تتأثر
با ﱪة اﳌهنية  ،بينما د أن ا راء حول اعتبار عملية التقو أسا لنجاح التدريس باﳌقاربة بالكفاءات تتأثر با ﱪة
اﳌهنية ا يعﲏ أن ا ﱪة اﳌهنية تلعب دورا ا ابيا ﰲ اﻻعتماد على عملية التقو لتحسﲔ عملية التعلم.
 أن ا ﱪة اﳌهنية ﻻ ت ثر على راء اﻷساتذة حول العراقيل الﱵ تصعب مهمة اﻷستا ﰲ العملية الﱰبوية والﱵ تتمثل ﰲ
اﻻمكانات اﳌتوفرة ﰲ اﳌ سسة ا ي ثر سلبا على عملية إدماج اﳌتمدرسﲔ ﰲ سﲑ الوحدة التعليمية عمليا ونظريا.
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ال ﻼصة العامة:

يعتﱪ منهاج الﱰبية البدنية والرياضية من أهم اﳌناه الﱰبوية الﱵ أدخل فيها التعديل والتحسﲔ وفقا للتطور الذي شهدته
اﳌنظومة الﱰبوية اﳉزائرية بصفة عامة والﱰبية البدنية والرياضية بصفة خاصة ،من حيث أ ا ﲢضى باهتمام متزايد ﰲ تل الدول،
ويعد التدريس باﳌقاربة بالكفاءات أحد أهم هذه التغيﲑات ،وهي حديثة التواصل ميدانيا ﰲ مناه الﱰبية البدنية والرياضية الﱵ
أعطت بعدا تربويا وتصورا جديدا لعملية التدريس من خﻼل ﲢويل ارسات التعلم ا سلوكيات بناءة تتيح للمتعلم فرصا أكﱪ
للتفكﲑ ﰲ تقد حلول متعددة ﳌشكلة واحدة من خﻼل التفكﲑ اﻻبداعي.
وهذا يستدعي من اﳌدر مساعدة التﻼميذ على حل مشاكلهم والذي يتطلب منه أن يكون قادرا على الكش عن
نواحي ضع اﳌتعلم وإعداده باﻷساليب اﳌناسبة وفق اﳌقاربة بالكفاءات ،وعلى دراية ﲟحتوى مناه التدريس وفق اﳌقاربة
بالكفاءات ومدى مناسبة طر التدريس اﳌتبعة معتمدا ﰲ لك على عملية التقو وفق اﻻمكانات اﳌتوفرة وهذا يعﱪ عن.

وا

جلة علوم و تقنیات النشاط البدني الریاضي
د وضیا
ا ة ال لوم و ال نولو یا
و را

ال د الرا

وقد مر على اﳌمارسة اﳌيدانية لعملية التدريس باﳌقاربة بالكفاءات ما يقارب  14سنة ،وانطﻼقا من اﳌضمون النظري
للمنهاج الوزاري باﳌرحلة اﳌتوسطة تأﰐ دراستنا اﳌتواضعة هذه للتعرف على واقع تدريس الﱰبية البدنية والرياضية وفق اﳌقاربة
بالكفاءات لتقييم تطبيق منهاج الﱰبية البدنية والرياضية من حيث التداخل ﰲ اﳌفاهيم واﳌصطلحات وصعوبة التعامل معها وكذا
أساليب اﳌمارسة أو اﳌعاﳉة ﳍذه اﳌفاهيم وما يواجهها من صعوبات وعراقيل ﰲ الواقع ،و لك من وجهة نظر اﻷساتذة اﳌمارسﲔ
لعملية التدريس ميدانيا.
و لت عينة الدراسة  0مدرسا ﰲ ﳎال الﱰبية البدنية والرياضية باﳌرحلة اﳌتوسطة ﲟدينة معسكر ،حيث استخدمنا اﳌنه
ﲢضﲑه وفق اﻷسس العلمية يتطلب اﻻستجابة على ﳎموعة من العبارات ،وبعد اﳌعاﳉة
الوصفي معتمدين على مقيا
اﻻحصائية والتحليل واﳌناقشة التوصل ا نتائ أﳘها:
أن جل اﻷساتذة ﳍم دراية ﲟحتوى اﳌنهاج حيث يعتمدون عليه ﰲ ﲢقيق الوحدات التعليمية وفق اﳌقاربة
بالكفاءات.
أن العراقيل الﱵ تصعب مهمة اﻷستا ﰲ العملية الﱰبوية تتمثل ﰲ اﻻمكانات اﳌادية والبشرية اﳌتوفرة ﰲ
اﳌ سسة والﱵ تشكل عائقا أمام إدماج اﳌتمدرسﲔ ﰲ سﲑ الوحدة التعليمية
ﳝكن استعمال الطرائق اﳌعروفة عامة ﰲ تطبيق اﳌنهاج باﳌقاربة بالكفاءات
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التوصيات:

 اعتماد منهجية موحدة ﰲ ﲢديد اﻷهداف من خﻼل ﲢديد اﳌصطلحات اﳌستعملة وتو يفها حسب اﳌقاربة
بالكفاءات.
 التنويع ﰲ استخدام طر التدريس ﲟا يتماشى والكفاءات اﳌطلوبة لتحقيق اﻷهداف اﳌنشودة.
 اﻻعتماد على التقو اﳌستمر للكفاءات القاعدية والنهائية كأسا لنجاح العملية التعليمية.
 تو ي اﻻمكانات اﳌتوفرة واستغﻼﳍا بصورة تسمح بتحقيق اﻷهداف اﳌطلوبة وفق اﳌقاربة بالكفاءات.
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