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انعكاس التدريس بمنهاج المقاربة بالكفاءات على دافعية اإلنجاز أثناء حصة التربية البدنية والرياضية لدى
."سنة18 -15" تالميذ الطور الثانوي

-الجزائر-)ساسي عبد العزيز أستاذ (جامعة البوبرة/د
: الملخص
" انعكاس التدريس دبنهاج ادلقاربة بالكفاء ات على دافعية اإلصلاز أثناء حصة الًتبية البدنية: تناولت الدراسة موضوع
 وبذلك فهي هتدؼ إذل إبراز مدى انعكاس ىذا ادلنهاج على دافعية،) سنة18-15( والرياضية لدى تالميذ الطور الثانوي
 حيث أجرى الباحث دراستو على بعض ثانويات. اإلصلاز لدى تالميذ الطور الثانوي أثناء حصة الًتبية البدنية والرياضية
 أما فيما ؼلص أدوات البحث فقد قمنا باستخداـ االستبياف وتوزيعو على، وانتهج يف ذلك ادلنهج الوصفي،والية البويرة
 وىذا ألخذ أرائهم، ومقابلة مفتش الًتبية البدنية والرياضية لوالية البويرة،األساتذة الشاغلُت يف الثانويات زلل الدراسة
 فيما مت اختيار العينة،ووجهات نظرىم حوؿ ادلوضوع واالستفادة من إجاباهتم واقًتاحاهتم البناءة يف أغراض علمية حبتة
 أستاذ موزعُت على سلتلف120  أستاذ من بُت العينة األصلية اليت عددىا30  وقد تكونت من،بطريقة مقصودة وعشوائية
.ثانويات البويرة ومفتش واحد للًتبية البدنية والرياضية
Résumé: L’étude consiste sur le thème suivant : La réflexion
dl’enseignement par l’approche par compétence sur l’achèvement de
motivation dans la séance d’éducation physique et sportive chez les élèves
de secondaire (15-18) ans. A ce propos, l’étude à pour objectif de démontrer
la réflexion de cette approche sur l’achèvement motivation chez les élèves
de secondaire dans la séance d’éducation physique et sportive.
Notre
études ces dérouler au niveau de certains lycées au niveau de Bouira, tout en
utilisant la méthode descriptive. En ce qui concerne les outils de recherche
nous avons utilisé le questionnaire et distribué aux enseignent de secondaire
pour l’étude, et d’interroger l’inspecteur de l’éducation physique et sportive
pour l’état de bouira pour prendre leurs points de vue sur le sujet et de
profité de leurs avis et leurs suggestions constructives a des fins purement
scientifiques, comme l’échantillon a été choisi d’une façon composé de 30
professeurs répartis dans différents lycées de la wilaya de Bouira, et un
inspecteur pour l’éducation physique et sportive.
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 -1مقدمة وإشكالية البحث:
تعترب حصة الًتبية البدنية و الرياضية ،ىي الشكل الرئيسي الذي تتم فيو عملية الًتبية والتعليم يف ادلدرسة،
وىو أيضا شكل أساسي دلزاولة الرياضة يف ادلدرسة ،فهي وس يلة من الوسائل الًتبوية لتحقيق األىداؼ ادلسطرة
لتكوين الفرد ،حبيث أف احلركات البدنية اليت يقوـ هبا الفرد يف حياتو على مستوى تعليم بسيط يف إطار منظم
ومهيكل تعمل على تنمية وربصُت وتطوير البدف ومكوناتو من مجيع اجلوانب العقلية والنفسية واالجتماعية
1

واخللقية واؿصحية وىذا لضماف تكوين الفرد وتطويره وانسجامو يف رلتمعو ووطنو.

ومع بداية القرف 21م دخل العادل يف حركة غَت عادية ونشيطة وديناميكية وتغَتات يف مجيع اجملاالت وادليادين
وعرؼ حقيقة ال ؽلكن إخفاءىا وىي العودلة.
وباعتبار اجلزائر جزء من ىذا العادل فهي تسعى دلواكبة التغَتات اجلارية يف العادل وربديث سلتلف القطاعات دبا
فيها النظاـ الذي مستو  ،وكذلك التغَتات يف طرؽ ومنهاج التدريس أ دى بادلنظومة الًتبوية إلعادة النظر يف الًتبية
البدنية والرياضية بإعطائها العناية الفائقة وذلك بإعادة النظر يف الكثَت من التعليمات سوا ء يف الكفاءات أو
ادلنشآت والوسائل وكذا إدراجها يف االمتحانات الرمسية (شهادة التعليم ادلتوسط والبكالوريا ) وكذلك يف الربامج

التعليمية واستبداذلا بنظاـ يسباشى مع طموحات ادلادة من جهة و التطورات احلاصلة يف ميادين الًتبية والتدريس من
جهة أخرى دبا يضمن ذلا مسايرة ادلستجدات اليت طرأت يف الساحة العادلية  ،ويتمثل ىذا النظاـ يف التدريس
بادلقاربة بالكفاءات الذي انتهج منذ سنة 2003م ،حيث استطاعت بذلك وزارة الًتبية الوطنية أف تضع يف
أيدي األساتذة منهاج جديد للعمل بو  ،ويتضمن ىذا النظاـ اال نتقاؿ من منطق التعليم والتلقُت إ ذل منطق التعلم
عن طريق ادلمارسة والوقوؼ على مدلوؿ ادلعارؼ ومدى أعليتها يف احلياة اليومية للفرد فهي ذبعل ادلتعلم زلورا
أساسيا فيها ،وتعمل على إشراكو يف مسؤوليات قيادية وتنفيذ عملية التعلم  ،وتقوـ أىدافها على اختيار وضعيات
تعليمية مشتقة من احلياة يف صيغة مشكالت وترمي عملية التعلم إذل حلها باستعماؿ ادلعارؼ واألدوات الفكرية
وتسخَت ادلهارات احلركية الضرورية  ،ويعتمد ىذا النظاـ على ادل علم الذي يلعب دور ادلنشط  ،ادلنظم ،ادلشجع،
احملفز ،وادلوجو ،وادلتعلم شريك مسؤوؿ على التعلم ذاتو ،حيث يبادر ويساىم يف ربديد مساره التعليمي عن طريق
2
ادلمارسة الفعالة خالؿ حل ادلشكالت ادلطروحة أمامو.
يعمل أستاذ الًتبية البدنية والرياضية يف إطار التدريس دبنهاج ا دلقاربة بالكفاءات على تنمية دافعية االصلاز لدى
التالميذ وػلاوؿ جاىدا القضاء على العراقيل اليت ؽلكن أف ربد أو تنقص من تلك الدافعية  ،إذ يقوـ بتوجيو
التالميذ ضلو القياـ ببعض النشاطات شلا يسمح بالوصوؿ إذل مجلة من األىداؼ ،اليت ال ؽلكن ربقيقها إال إذا كاف
التلميذ على استعداد كامل لبذؿ أقصى طاقاتو من اجل اصلاز ذلك النشاط و على النحو ادلطلوب منو  ،أي غلب

أف تكوف دافعية االصلاز لديو كبَتة  ،ويف ىذا السياؽ عرؼ "موراي" الدافع لالصلاز باعتباره حرص الفرد على
ربقيق األشياء اليت يراىا اآلخروف صعبة التحكم يف األفكار وحسن تناوذلا وتنظيمها  ،سرعة األداء ،االستغاللية،
التغلب على العقبات وبلوغ معايَت االمتياز ،التفوؽ على الذات ومناقشة اآلخرين والتفوؽ عليهم واالعتزاز بالذات
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وتقديرىا بادلمارسة الناجحة للقدرة  3،وغلب اإلشارة إذل أف التلميذ يتجو خالؿ ىذه الفًتة إذل القياـ باألنشطة
التنافسية الذي يغلب عليها طابع االندفاع الكبَت..
إف منهاج ادلقاربة بالكفاءات يف ادلرحلة الثانوية يهدؼ إذل استقطاب الكثَت من اىتماـات ادلراىقُت  ،شلا غلعل
من حصة الًتبية الدنية والرياضية أفضل وسيلة لبناء معارؼ التلميذ وقدراتو العقلية والرياضية حسب ميولو ورغباتو
وبالتارل تنمية تفكَتىم وقدراهتم على حل ادلشكالت اليت تواجههم يف حياهتم الدراسية واليومية.
ومن ىذا ادلنطق ارتأينا إذل طرح إشكالية حبثنا وادلتمثلة يف التساؤل الرئيسي التارل:
 ىل ينعكس التدريس دبنهاج ادلقاربة بالكفاءات أثناء حصة الًتبية البدنية والرياضية على دافعية االصلاز لدىتالميذ الطور الثانوي " "18 – 15سنة؟.

ويندرج ربت ىذا التساؤؿ الرئيسي ،التساؤالت الفرعية التالية:

-1ىل اعتماد التدريس دبنهاج ادلقاربة بالكفاءات يؤدي إذل ربقيق األىداؼ الًتبوية القاعدية حلصة الًتبية البدنية
والرياضية؟.
 -2ىل يساىم التدريس دبنهاج ادلقاربة بالكفاءات يف الرفع من دافعية االصلاز لدى التالميذ أثناء حصة الًتبية
البدنية والرياضية؟.

-3ىل يساىم التدريس دبنهاج ادلقاربة بالكفاءات يف ربفيز ادل تعلمُت على التعلم وربسُت مردودىم أثناء حصة
الًتبية البدنية والرياضية؟.
-2الفرضيات:

 -1-2الفرضية العامة:
 للتدريس دبنهاج ادلقاربة بالكفاءات انعكاس على دافعية االصلاز لدى تالميذ الطور الثانوي أثناء حصة الًتبيةالبدنية والرياضية.
 -2-2الفرضيات الجزئية:

-1اعتماد التدريس دبنهاج ادلقاربة بالكفاءات يؤدي إذل ربقيق األىداؼ الًتبوية القاعدية حلصة الًتبية البدنية
والرياضية.
 -2يساىم التدريس دبنهاج ادلقاربة بالكفاءات يف الرفع من دافعية االصلاز لدى التالميذ أثناء حصة الًتبية البدين ة
والرياضية.
-3يساىم التدريس دبنو اج ادلقاربة بالكفاءات يف ربفيز ادلتعلمُت على التعلم وربسُت مردودىم أثناء حصة الًتبية
البدنية والرياضية.
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-3أىداف البحث:
لكل حبث علمي ىدؼ علمي يسمو إليو ،ودلعرفة ادلزيد حوؿ منهاج ادلقاربة بالكفاءات الذي ىو موضوع
دراستنا ،تتجلى على ضوء األىداؼ التالية:
اذلدؼ الرئيسي من ىذا البحث ىو إبراز انعكاس التدريس دبنهاج ادلقاربة بالكفاءات على دافعية االصلاز لدى
تالميذ الطور الثانوي ،كما يهدؼ إذل:
معرفة مدى ربقيق األىداؼ الًتبوية القاعدية حلصة الًتبية البدنية والرياضية يف ظؿ اعتماد التدريس دبنهاجادلقاربة بالكفاءات.
 معرفة مدى مساعلة التدريس بادلقاربة بالكفاءات يف رفع من دافعية االصلاز لدى تالميذ الطور الثانوي. معرفة مساعلة التدريس دبنهاج ادلقاربة بالكفاءات يف ربفيز ادلتعلمُت على التعلم والتحسُت من مردودىم.-4تحديد المصطلحات والمفاىيم:
يف موضوع دراستنا ىذا توجد بعض ادلصطلحات وادلفاىيم اليت وجب توضيحها وربديدىا بدقة ،حىت يستطيع
ادلطلع عليها فهم معناىا وادلقصود منو ،وىذه ادلفاىيم ىي:

-1-4التدريس:

*التعريف االصطالحي:
ػلدث التدريس عندما ػلاوؿ فرد مثقف واحد مساعدة فرد

أخر أو رلموعة أفراد يف أداء أو تعلم نشاط

خاص،
و يقصد بو ىو توافر القصد أو النية من جانب ادلدرس ليمد بادلساعدة وىذه احملاولة ادلثقفة أو ادلدروسة تعترب
مفهوما أساسيا لو ،ولقد عرؼ التدريس بأنو >>أي تأثَت يهدؼ إذل ربسُت تعليم شخص أخر>> وغرض
التدريس ىو مساعدة التالميذ عند التعلم والنمو  ،لتصميم بيئة تغيَت من السلوؾ ادلعريف واحلركي واالنفعارل يف
4
االذباه ادلرغوب وأداء ىذا كلو بسلوؾ غلذب التالميذ خلربات التعلم اليت يدرسوهنا.
*التعريف اإلجرائي:

ىي طريقة يستعملها الفرد من اجل تعليم
ادلعلومات و ادلعارؼ والقدرات الفنية والبدنية.

أو مساعدة فرد أخر أو رلموعة من األفراد من ا جل اكتساب

-2-4المقاربة:

*التعريف االصطالحي:
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ىي طريقة تناوؿ موضوع ما وسبثل اإلطار النظري الذي يعاجل قضية ما.
وىي كيفية معينة لدراسة مشكلة أو تناوؿ موضوع ما بغرض الوصوؿ إذل نتائج معينة ،وترتكز كل مقاربة على
اسًتاتيجية عمل وضحها "لوجندل">>:إف كل مقاربة تتطلب إسًتاتيجية ،وكل إسًتاتيجية تتطلب تقنية أو
5
تقنيات ،وكل تقنية تتطلب إجراء ،وىكذا حىت الوصوؿ إذل الوصفة.
*التعريف اإلجرائي:
ادلقاربة ىي تقريب الشيء والدنو منو اعتمادا على قواعد نظرية موجودة يف احلياة اليومية وذلك قصد إغلاد
حلوؿ افًتاضية لوضعيات ومشكالت حقيقة مت تطبيقها يف احلياة اليومية.
-3-4الكفاءة:

*التعريف االصطالحي:

يف قولو تعاذل" :أو لم يكف بربك انو على كل شيء

{فصلت .}53

6

أي سد حاجتو وجعلو يف غٌت عن غَته وكفى بو عادلا رل انو بلغ مبلغ الكفاية يف العلم.
تعٍت سلتلف أنواع وأشكاؿ األداء اليت سبثل احلد الالزـ والضروري لتحقيق ىدؼ ما ،وبعبارة أكثر تدقيقا،
تعترب الكفاءة رلموعة القدرات وادلهارات واألداء وإشكاؿ ادلمارسات ادلبنية اليت تساعد يف تسهيل ربقيق العملية
7.
التعليمية ادلعرفية منها والوجداينة .

*التعريف اإلجرائي:

ىي قدرة الشخص على استعماؿ ادلهارات وادلعارؼ الشخصية يف وضعيات جديدة كما تتضمن أيضا تنظيم
العمل وزبطيطو وكذا االبتكار والقدرة والتكيف مع النشاطات غَت العادية  ،كما أف الكفاءة تتضمن ادلزايا الفردية
الضرورية للتعامل مع الزمالء.

-4-7المقاربة بالكفاءات:
*التعريف االصطالحي:

ىي بيداغوجية وظيفية تعمل على التحكم يف رلريات احلياة ،بكل ما ربملو من تشابك يف العالقات وتعقيد يف
الظواىر االجتماعية  ،ومن مث فهي اختبار منهجي ؽلكن ادلتعلم من النجاح يف ىذه احلياة على صورهتا  ،وذلك
8
بالسعي إذل تثمُت ادلعارؼ ادلدرسية وجعلها صاحلة لالستعماؿ يف سلتلف مواقف احلياة.

*التعريف اإلجرائي:

ىو ادلنهاج اجلديد الذي يستعملو أستاذ الًتبية لبدنية والرياضية يف التدريس وذلك منذ صدور ادلرسوـ
الصادر يف سنة .2004

10
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-5-المنهاج:

*التعريف االصطالحي :ىو"الطريق الواضح " كما جاء يف لساف العرب االبن منظور  ,وؽلكن القوؿ إف كلمة
ادلنهاج تعٍت الطريق اليت ينتهجها الفرد حىت يصل إذل ىدؼ معُت فمثال ادلدرسة أو الكلية تتبع ادلنهج العلمي يف
9
األىداؼ وادلعارؼ واألنشطة ادلختلفة لتحقيق أىدافها الًتبوي ،فهذا األسلوب ادلتبع يسمى منهاج.
*التعريف اإلجرائي:

ىو الطريق الصحيح وادلبٍت على أسس علمية ,يعمل بو الفرد الباحث من اجل الوصوؿ إذل نتيجة علمية
صحيحة.

-6-7الدافعية:

*التعريف االصطالحي:
تعرؼ الدافعية على أهنا مصطلح عاـ يدؿ على العالقة الديناميكية بُت الفرد وبيئتو وتستعمل العوامل واحلاالت
ادلختلفة (الفطرية وادلكتسبة) الداخلية واخلارجية ،ادلتعلمة والغَت متعلمة الشعورية والغَت شعورية إذل اليت تعمل على
توجيو وبدء استمرار السلوؾ وبصفة خاصة حىت يتحقق ىدؼ ما ،فالدافع ىو حالة من التوتر الداخلي تعمل
10
على إثارة السلوؾ وتوجيهو لتحقيق ىدؼ معُت.
*التعريف اإلجرائي:
ىو االندفاع إذل رلموعة من األفعاؿ ذات ىدؼ وغاية.

-7-7دافعية االنجاز:

*التعريف االصطالحي:

تعريف "موراي">>:دافعية االصلاز ىي رغبة أو ميل الفرد للتغلب على العقبات وشلارسة القوى وادلكافحة
11
أو اجملاىدة ألداء ادلهاـ الصعبة بشكل جيد وبسرعة ؾدلا أمكن ذالك>>.

*التعريف اإلجرائي:
تشَت الدافعية إذل طموح الفرد ادلستمر يف ربقيق شلاثل دلعايَت معنية لالمتياز وذلك يف منافسة ما ,أو يف أداء
مهمة معينة على مستوى زلدد لالمتياز.
-8-8حصة التربية البدنية والرياضية:

*التعريف االصطالحي:
ىي الوحدة الصغَتة يف الربنامج الدراسي للًتبية الرياضية اليت سبثل اصغر جزء من ادلادة وربمل كل خصائصها،
فاللحظة الشاملة دلنهاج الًتبية البدنية والرياضية بادلدرسة تشمل كل أوجو النشاط الذي يريد ادلدرس أف ؽلارسها
12
تالميذ مدرستو.
*التعريف اإلجرائي:ىي العملية اليت يتم من خالذلا شلارسة النشاط البدين الرياضي داخل ادلؤسسة الًتبوية ،هبدؼ
إكساب الفرد ادلتعلم الصفات البدنية وادلعرفية واالجتماعية وادلهارات واخلربات.
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-1الهدف من الدراسة الميدانية:كل دراسة ميدانية البد من أف تكوف ذات أىداؼ ألنو بتحديد ىذه األىداؼ ؽلكن ربديد الوسائل والطرؽ ا ليت
ذبري بواسطتها وؽلكن ربديد أىداؼ دراستنا ادليدانية فيما يلي:
ربقيق األىداؼ اليت مت تسطَتىا.
التأكد من صحة الفرضيات بعد ربليل ومناقشة النتائج.
معاجلة بعض اجلوانب الغامضة اليت دلسناىا يف ادلوضوع وإعطاء بعض االقًتاحات والتوصيات.
فتح رلاؿ أماـ دراسات أخرى أكثر تعمقا يف ادلوضوع.

-2-4الدراسة االستطالعية:

تعد الدراسة االستطالعية اخلطوة األوذل اليت تساعد الباحث يف إلقاء نظرة عامة حوؿ جوانب الدراسة ادليدانية
لبحثو ،فبعد اإلحساس بادلشكلة مت االتصاؿ بادلسئولُت على مستوى مديرية الًتبية بوالية البويرة إلعطاء شروحات
وافية تساعدنا يف اختيار العينة.

الرقم

اسم الثانوية

المكان

عدد األساتذة

01

شيباف عبد الرمحاف

سور الغزالف(البويرة)

02

02

بعزيز زلمد

األخضرية (البويرة)

02

03

العقيد سي احلواس

األخضرية (البويرة)

03

04

زلمد الصديق بن ػلي

البويرة

03

05

الرائد عبد الرمحاف ـيرة

البويرة

03

06

كرمي بلقاسم

البويرة

02

07

محالوي شارؼ قاسم

عُت احلجر(البويرة)

02
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08

خالص سليماف

بشلوؿ (البويرة)

03

09

زلمد ادلقراين

عُت بساـ (البويرة)

04

10

بربار عبد اهلل

عُت بساـ (البويرة)

03

11

امزيل ازلمد

حيزر (البويرة)

03

المجموع

11

/

30

وقد قمنا بدراسة استطالعية لبعض ثانويات والية البويرة قصد اإلطالع عن قرب عن خفايا ادلوضوع وإثرائو مع
بعض األساتذة ،وذلك للتأكد من مالئمة مكاف الدراسة للبحث وضبط العينة اليت ستجرى عليها الدراسة،
والتحقق من مدى صالحية األدوات ادلستعملة جلمع ادلعلومات ،وأيضا معرفة الزمن ادلناسب وادلتطلب إلجرائها.
وقد خلصنا جملموعة من االستنتاجات كانت دبثابة ادلوجو لعملية ربضَت فرضياتنا وكذلك االستبياف وأسئلة ادلقابلة.
-3-4الدراسة األساسية:
-1-3-4المنهج العلمي المتبع:
مشكلة حبث باألساس على طبيعة
ففي رلاؿ البحث العلمي يعتمد اختيار ادلنهج السليم والصحيح لكل
ادلشكلة ،ومن خالؿ كل ىذه ادلعطيات ونظرا لطبيعة موضوعنا ،ومن أجل تشخيص الظاىرة وكشف جوانبها
بات
من الضروري استعماؿ ادلنهج الوصفي ألنو يتسم بادلوضوعية ويعطي احلرية للمستجوبُت يف التطرؽ ألدائهم ،كما
13
نراه مناسبا لدراستنا.
-3-3-4مجتمع البحث:
ؽلكن ربديده على أنو كل األشياء اليت سبتلك اخلصائص أو السمات القابلة للمالحظة،القياس ،والتحليل
اإلحصائي ولذا فقد اعتمدنا يف حبثنا وارتأينا أف يكوف رلتمع البحث خاص باألساتذة الناشطُت يف ثانويات والية
البويرة.
واشتمل اجملتمع اإلحصائي يف حبثنا على 120أستاذ موزعُت على 54ثانوية.
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-4-3-4عينة البحث وكيفية اختيارىا:
حرصنا للوصوؿ إذل نتائج أكثر دقة وموضوعية ومطابقة للواقع باختيار عينة حبثنا كاأليت:

أوال/العينة الخاصة باالستبيان  :ىي عينة اختَتت بطريقة عشوائية ،وقد خصصت ألساتذة الًتبية البدنية

والرياضية من اجلنسُت (ذكور ،إناث) ادلدرسُت للطور الثانوي ،ومت اخيتار العينة بطريقة عشوائية .

و تتكوف العينة من 30أستاذ ،موزعُت على رلموعة من الثانويات (11ثانوية) ،مت اختيارىا بطريقة عشوائية عن
طريق القرعة البسيطة.
والجدول التالي يوضح توزيع أفراد عينة البحث:
 الجدول رقم ( :)02يمثل توزيع أفراد العينة على الثانويات.ثانيا/العينة الخاصة بالمقابلة:ىي عينة قصدية أو عمدية او كما يصطلح عليها بالعينة الغرضية وىي" رلموعة
من األفراد تؤخذ من اجملتمع األصلي بطريقة مقصودة ،تستعمل عندما يكوف اجملتمع األصلي قليل العدد" ،وقد مت
اختيار العينة اخلاصة بادلقابلة تشمل مفتش الًتبية دلادة الًتبية البدنية والرياضية (الطور الثانوي).
-1-عرض وتحليل ومناقشة النتائج:

 -1-1-5عرض وتحليل ومناقشة نتائج االستبيان الخاص باألساتذة:

-1المحور األول :اعتماد طريقة التدريس بالمقاربة بالكفاءات يؤدي إلى تحقيق األه داف التربوية القاعدية
لحصة التربية البدنية والرياضية.

 -العبارة رقم ( :)01ىل أنت مقتنع بتطبيق منهاج ادلقاربة بالكفاءات خالؿ حصة الًتبية البدنية والرياضية؟

 الهدف منها :مدى اقتناع األساتذة بتطبيق منهاج ادلقاربة بالكفاءات خالؿ حصة الًتبية البدنية والرياضية. الجدول رقم ( :)08يبُت التكرارات والنسب ادلئوية وقيم كا 2للعبارة رقم (.)01اإلجابات التكرارات

النسبة
ادلئوية

نعم

21

%70

ال

09

% 30

اجملموع

30

%100

2

كا
احملسو
بة
4.8

2

كا
اجملدولة
3.84

مستوى
الداللة
()α
0.05

درجة
احلرية

()df
1

االستنتاج
اإلحصائي
داؿ
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الشكل رقم( :)05التمثيل البياني لنتائج العبارة رقم (.)01

-تحليل ومناقشة النتائج:

2

2

2

كما توضحو اإلجابات يف اجلدوؿ رقم  1ويؤكده اختبار كا نالحظ أف قيمة كا احملسوبة أصغر من قيمة كا

اجملدولة عند مستوى الداللة 0.05وبدرجة حرية  ،1ومنو نستنتج أف الفرضية ا لصفريةH0مقبولة وبالتارل ال

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بُت النتائج واالختالؼ راجع لعامل الصدفة ،وىذا االختالؼ يتجسد يف كوف

نسبة  %70من األساتذة اقتنعوا بتطبيق منهاج ادلقاربة بالكفاءات خالؿ حصة الًتبية البدنية والرياضية ،دلا يرونو
مهما يف الكشف عن القدرات الكامنة للتلميذ والتعبَت عن قدراتو ،يف حُت نسبة %30غَت مقتنعوف بتطبيق ىذا

ادلنهاج خالؿ احلصة.

وبالنسبة لمفهوم ىذا ادلنهاج فقد كانت معظم وجهات نظر األساتذة تتمحور حوؿ أف منهاج ادلقاربة بالكفاءات

ىو جعل ادلتعلم زلورا أساسيا يف عملية التعلم ،وإشراكو يف مسؤوليا ت القيادة والتنفيذ ،ومن مزاياه السعي إذل
تثمُت ادلعارؼ ادلدرسية وجعلها صاحلة لالستعماؿ يف سلتلف ميادين احلياة.
 االستنتاج :نستنتج من ىذه اإلجابات أف األساتذة مقتنعوف بتطبيق منهاج ادلقاربة بالكفاءات خالؿ حصة
الًتبية البدنية والرياضية ،دلا لو من أعلية بالغة ؿدلتعلم (التلميذ) ،حيث غلعل التلميذ احملرؾ األساسي لعملية
التعلم ،وتكييف غاياتو ادلدرسية مع الواقع ادلعاصر يف ادليداف (السلوكيات ،احلياة اليومية).
 المحور الثاني  :تساىم طريقة التدريس بالمقاربة بالكفاءات في الرفع من دافعية اإلنجاز لدى التالميذربية البدنية والرياضية.
أثناء حصة الت

 العبارة رقم ( :)09ىل منهاج ادلقاربة بالكفاءات ػلمس التالميذ على القياـ بالنشاطات ادلقدمة إليهم أثناءاحلصة بدرجة؟.

 الهدف منها :معرفة ما إذا كاف ىذا ادلنهاج ػلمس التالميذ على القياـ بالنشاطات ادلقدمة إليهم أثناء احلصة. -الجدول رقم ( :)15يبُت التكرارات والنسب ادلئوية وقيم كا 2للعبارة رقم (.)09
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اإلجابات التكرارات

2

كا
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المحسو
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بة
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16
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11
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قليلة

03

%10

المجموع
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%100

8.6
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()df

2

0.05

دال

الشكل رقم( :)12التمثيل البياني لنتائج العبارة رقم (.)09
100

100

100

53,33

36,66

100
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 تحليل ومناقشة النتائج:
كما توضحو اإلجابات يف اجلدوؿ رقم

2

2

 8ويؤكده اختباركا نالحظ أف قيمة كا احملسوبة أكرب من قيمة

كا2اجملدولة عند مستوى الداللة  0.05وبدرجة حرية  ،2ومنو نستنتج أف الفرضية الصفرية  H0مرفوضة وبالتارل
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بُت النتائج ،تتجسد يف كوف أغلبية األساتذة أي نسبة %53.33يؤكدوف أف
منهاج ادلقاربة بالكفاءات ػلمس التالميذ على القياـ بالنشاطات ادلقدمة إليهم أثناء احلصة بدرجة كبَتة ،أما نسبة

 %36.66يروف أف ىذا ادلنهاج ػلمس التالميذ بدرجة متوسطة ،يف حُت بعض األستاذة يروف بأف ىذا ادلنهاج
ػلمس التالميذ بدرجة قليلة أي بنسبة .%10
 االستنتاج:

شلا سبق نستنتج أف معظم األساتذة يؤكدوف أف منهاج ادلقاربة بالكفاءات ػلمس التالميذ على القياـ بالنشا طات
تبنيهم ادلعارؼ حسب
ادلقدمة إليهم أثناء احلصة بدرجة كبَتة ألنو ؼللق جوا من التفاعل واحليوية ،إضافة إذل
14
قدراهتم العقلية وميوذلم ورغباهتم وسباشيا مع ظلوىم تفاديا للمعارؼ اليت تتطلب احلفظ والتطبيق.
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-3المحور الثالث :تساىم طريقة التدريس بالمقاربة بالكفاءات في تحفيز المتعلمين (التالميذ) على التعلم
وتحسين مردودىم أثناء حصة التربية البدنية والرياضية.

 العبارة رقم( :)17ىل يتماشى منهاج ادلقاربة بالكفاءات أثناء حصة الًتبية البدنية والرياضية وقدرات التالميذ؟ الهدف منها :معرفة ما إذا كاف منهاج ادلقاربة بالكفاءات يتماشى وقدرات التالميذ أثناء حصة الًتبية البدنيةوالرياضية.

2

 الجدول رقم ( :)23يبُت التكرارات والنسب ادلئوية وقيم كا للعبارة رقم (.)172
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 تحليل ومناقشة النتائج:
كما توضحو اإلجابات يف اجلدوؿ رقم

2

2

 14ويؤكده اختباركا نالحظ أف قيمة كا احملسوبة أكبر من قيمة

كا2اجملدولة عند مستوى الداللة 0.05وبدرجة حرية تساوي  ،1ومنو نستنتج أف الفرضية الصفرية H0مرفوضة
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وبالتارل توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بُت النتائج ،تتجسد يف كوف نسبة  %73.33من رلموع األساتذة
يعتقدوف أف منهاج ادلقاربة بالكفاءات أثناء حصة الًتبية البدنية والرياضية يتماشى وقدرات التالميذ ،أما نسبة

 %26.66من حجم العينة يروف عكس ذلك أي أف منهاج ادلقاربة بالكفاءات ال يتماشى وقدرات التالميذ
أثناء حصة الًتبية البدنية والرياضية.

 االستنتاج:
من خالؿ النتائج ادلتحصل عليها نستنتج أف منهاج ادلقاربة بالكفاءات يتماشى وقدرات التالميذ أثناء حصة
الًتبية البدنية والرياضية ،دلا لو من أعلية يف الكشف عن القدرات الكامنة للتالميذ ،و تزويد ادلتعلم (التلميذ)
15
بوسائل التعلم ما يسمح لو بأف يتعلم كيف يفعل وكيف يكوف.

 االستنتاج عام:
من خالؿ الدراسة اليت قمنا هبا حاولنا تسليط الضوء على انعكاس التدريس دبنهاج ادلقاربة بالكفاءات أثناء حصة
الًتبية البدنية والرياضية على دافعية االصلاز لدى تالميذ الطور الثانوي " "18 – 15سنة ،وعند ربليل نتائج ىذه

الدراسة اليت كانت عن طريق عرض وربليل نتائج االستبياف اخلاص بأساتذة الًتبية البدنية والرياضية وربليل نتائج
ادلقابلة اخلاصة دبفتش الًتبية البدنية والرياضية ،مت التوصل لبعض احلقائق اليت سطرت يف الفرضيات وادلتمثلة يف أف
معظم األساتذة مقتنعوف بتطبيق منهاج ادلقاربة بالكفاءات خالؿ حصة الًتبية البدنية والرياضية دلا يرونو مهما يف
الكشف عن القدرات الكامنة للتلميذ والتعبَت عن قدراتو وإعداد مواطن ماىر يًتؾ التعلم فيو أثر إغلابيا ،كما تبُت
أف ىذا ادلنهاج ػلفز التالميذ لإلقباؿ على شلارسة حصة الًتبية البدنية والرياضية ،كما أف أىداؼ الًتبية البدنية
والرياضية وأبعادىا الًتبوية تتحقق يف ظل ادلقاربة بالكفا ءات ،كما تبُت لنا أف طريقة التدريس بادلقاربة بالكفاءات
تساىم يف ربقيق األىداؼ القاعدية حلصة الًتبية البدنية والرياضية ،وىذا ما حقق صحة الفرضية اجلزئية األوذل اليت

مفادىا أف " اعتماد التدريس بمنهاج المقاربة بالكفاءات يؤدي إلى تحقيق األىداف التربوية القاعدية لحصة
التربية البدنية والرياضية".
ومت إثبات أف منهاج ادلقاربة بالكفاءات ػلمس التالميذ على القياـ بالنشاطات ادلقدمة إليهم أثناء احلصة بدرجة
كبَتة ألنو ؼللق جوا من التفاعل واحليوية ،كما أنو يساعد على استثارة دافعية االصلاز لدى التالميذ  ،ويكسبهم
الثقة بالنفس أ ثناء أدائهم دلهامهم داخل الفوج من خالؿ تنمية اإلرادة وادلثابرة ،كما تبُت أف الدافعية لإلصلاز تزيد
من قدرة التالميذ على األداء وترفع من مردودىم أثناء حصة الًتبية البدنية والرياضية ،وىذا ما حقق صحة الفرضية
اجلزئية الثانية اليت مفادىا أف " التدريس بمنهاج المقا ربة بالكفاءات يساىم في الرفع من دافعية االنجاز لدى
التالميذ أثناء حصة التربية البدنية والرياضية".

143

مجلـ ــة ال ـتـ ـم ـيـز لعـ ـلـوم الـرياضـ ــة  -جامعة محمد خيضر بسكرة -

العدد الثالث

كما مت أيضا إثبات أف منهاج ادلقاربة بالكفاءات يتماشى وقدرات التالميذ أثناء حصة الًتبية البدنية والرياضية،
وأف ىبوط وتراجع مستوى التالميذ مرتبط كنتيجة حتمية بع دـ مراعاة تطبيق منهاج ادلقاربة بالكفاءات أثناء
احلصة ،كما تبُت أف التلميذ يتمتع أثناء حصة الًتبية البدنية والرياضية يف ظل ادلقاربة بالكفاءات حبرية أوسع يف
نشاطاتو والكشف عن إمكانياتو وقدراتو الفكرية والنفسية واحلركية يف ظل ادلقاربة بالكفاءات ،كما تساعد التدليذ
على استغالؿ إمكانياتو وأداء واجباتو أثناء حصة الًتبية البدنية والرياضية بكفاءة ،ويتيح سهولة التعلم وربسُت
أدائو أثناء حصة الًتبية البدنية والرياضية  ،وىذا ما حقق صحة الفرضية اجلزئية الثالثة اليت مفادىا أف " التدريس
بمنهاج المقاربة بالكفاءات يساىم في تحفيز المتعلمين على التعلم وتحسين مردودىم أثناء حصة التربية

البدنية والرياضية".

ويف األخَت ؽلكن القوؿ أف للتدريس دبنهاج ادلقاربة بالكفاءات انعكاس على دافعية اإلصلاز أثناء حصة الًتبية
البدنية والرياضية لدى تالميذ ادلرحلة الثانوية ( )18 – 15سنة ،إف أحسنا أدائو بالشكل ادلطلوب واحًتمنا
قوانينو اليت ربتاج إذل نوع من اللزوـ.
 خـ ــاتم ـ ـ ــة:
لقد بدأنا حبثنا من اجملهوؿ وىا ضلن اآلف ننهي ىذا العمل ادلتواضع دبا ىو معلوـ ،وبدأنا دبا ىو غامض وىا
ضلن اآلف ننهيو دبا ىو واضح ،وبدأنا بإشكاؿ وافًتاضات وىا ضلن اآلف ننهيو حبلو ؿ ونتائج ،حيث أف لكل بداية
هناية ولكل منطلق ىدؼ مسطر ومقصود ،وىا ضلن اآلف طلط أسطر خاسبة حبثنا اليت سنحاوؿ من خالذلا تقدمي
زبدة ادلوضوع ومدى ربقيق اذلدؼ ادلرجو من ذلك وتقدمي توصيات تساعد الباحثُت على مواصلة البحث أو
إعادة دراستو من جوانب أخرى ،حيث انطلقنا من تعاريف ومصطلحات ،وجسدت جبمع ادلعلومات ومعاجلتها
وربليلها معتمدين يف ذلك على العمل ادلنهجي الذي ال ؼللوا من الضوابط وااللتزامات ادلنهجية ادلطلوبة ،حيث
وضعنا يف مقدمة أىدافنا إزالة الغموض وااللتباس الذي دلسناه أثناء بداية ىذا ادلوضوع ،ذلذا كانت من أىم
اخلطوات ادلعتمدة ىي تنظيم العمل يف إطار علمي ومنهجي.
فمن خالؿ دراستنا اليت دل تكن زلض صدفة أو عشوائية ،بل كانت نابعة عن قناعة وكاف اذلدؼ منها ىو
تسليط الضوء على انعكاس التدريس دبنهاج ادلقاربة بالكفاءات أثناء حصة الًتبية البدنية والرياضية على دافعية
االنجاز لدى تالميذ الطور الثانوي " "18 – 15سنة ،وتوصلنا يف النهاية إذل أف اعتماد التدريس دبنهاج ادلقاربة
ىذا ادلنهاج ػلفز
بالكفاءات يؤدي إذل ربقيق األىداؼ الًتبوية القاعدية حلصة الًتبية البدنية والرياضية ،ألف
التالميذ لإلقباؿ على شلارسة حصة الًتبية البدنية والرياضية ،كما أف طريقة التدريس بادلقاربة بالكفاءات تساىم يف
ربقيق األىداؼ القاعدية للحصة ،كما مت إثبات أف التدريس دبنهاج ادلقاربة بالكفاءات يساىم يف الرفع من دافعية
االصلاز لدى التالميذ أثناء حصة الًتبية البدنية والرياضية ،ألنو ػلمس التالميذ على القياـ بالنشا طات ادلقدمة
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إليهم أثناء احلصة بدرجة كبَتة خبلق جو من التفاعل واحليوية ،كما أنو يساعد على استثارة دافعية االصلاز لدى
التالميذ ،وإكساهبم الثقة بالنفس أثناء أدائهم دلهامهم داخل الفوج من خالؿ تنمية اإلرادة وادلثابرة ،إضافة إذل أف
التدريس وفق ىذا ادلنهاج يساىم يف ربفيز ادلتعلمُت على التعلم وربسُت مردودىم أثناء حصة الًتبية البدنية
والرياضية ،من خالؿ سبتع التلميذ حبرية أوسع يف نشاطاتو والكشف عن إمكانياتو وقدراتو الفكرية والنفسية
واحلركية يف ظل ىذه ادلقاربة ،ومساعدتو على استغالؿ إمكانياتو وأداء واجباتو أثناء احلصة بكفاءة.
وعلى ضوء االستنتاجات واستنادا إذل ىذه الدراسة اليت قمنا هبا واليت أكدنا هبا صحة فرضياتنا توصلنا إذل التأكد
من حقيقة انعكاس التدريس دبنهاج ادلقاربة بالكفاءات أثناء حصة الًتبية البدنية والرياضية على دافعية االصلاز
لدى تالميذ الطور الثانوي " "18 – 15سنة.

* اقتراحات وتوصيات:
يف ضوء دراستنا لنتائج االستبياف اخلاص باألساتذة وادلقابلة اخلاصة دبفتش الًتبية ،والدراسة ادلفصلة اليت توصلنا
إليها يف اجلانب النظري ،وكذا ادلناقشة اليت سبثلت يف اجلانب التطبيقي ،واليت سبحورت حوؿ انعكاس التدريس
دبنهاج ادلقاربة بالكفاءات أثناء حصة الًتبية البدنية والرياضية على دافعية االصلاز لدى تالميذ الطور الثانوي "15

–  "18سنة ،وأثبتت حقيقة ىذا االنعكاس ،خلصنا إذل رلموعة من االقًتاحات والتوصيات واليت نأمل أف

تكوف بناءة وتعمل على مساعدهتم يف مهمتهم وكذا ترؽةي ادلستوى العلمي وسبثل بداية النطالؽ حبوث ودراسات
أخرى يف ىذا اجملاؿ بتوسع وفهم أكثر وؽلكن حصرىا فيما يلي:
 إعادة رسكلة األساتذة الذين غلدوف صعوبة يف تطبيق ادلنهاج اجلديد من خالؿ تنظيم ندوات وأياـ دراسيةوطة.
وملتقيات هبدؼ إزالة الغموض وإبراز اجلوانب اخلفية منو بصورة مكثفة وبرزنامة مضب
 توفَت األدوات والوسائل البيداغوجية ادلرافقة دلنهاج ادلقاربة بالكفاءات يف مجيع ادلؤسسات التعليمية. ربديد طبيعة الربامج لألساتذة الًتبية البدنية والرياضية من طرؼ الوزارة الوصية لغرض توحيد الرؤية بُتاألساتذة وإعطاء الفرصة للعمل اجلماعي ادلوحد.
 تنظمي اجتماعات وملتقيات تقييمية لدراسة احملصلة احلالية يف تنفيذ ادلنهاج اجلديد وذبسيد وربديد النقائصوالسلبيات وإعطاء احللوؿ.
 زبصيص ميزانية كافية تتماشى مع متطلبات ىذا ادلنهاج اجلديد (ادلقاربة بالكفاءات). تكوين األساتذة وفق منهاج ادلقاربة بالكفاءات يف مراحل اإلعداد األكادؽلي. الزيادة من معامل ادلادة إلضفاء أعلية أكرب من طرؼ التالميذ ،وكذا زيادة احلجم الساعي للحصص خالؿاألسبوع.
 -تبسيط ادلصطلحات ادلتعلقة بادلقاربة اجلديدة لضماف فهم األساتذة ذلم.
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 االىتماـ بالتكوين األكادؽلي فيما ؼلص منهاج ادلقاربة بالكفاءات. زبصيص الدورات واألياـ الدراسية ادلوجهة يف إطار إصالح ادلنهاج اجلديد. تقليص عدد التالميذ يف القسم حسب متطلبات األستاذ. توفَت ادلرافق اخلاصة بالًتبية البدنية والرياضية. صلاح طريقة التدريس بادلقاربة بالكفاءات مرتبط ارتباطا وثيقا بدور الفرد الذي ي شغلها ألهنا وسيلة وليستغاية.
 يستحسن انتهاج أسلوب التدريس بادلقاربة بالكفاءات ألنو يتيح إمكانية التواصل بُت كل األطراؼ ادلهتمةبالتعليم ،إدارة ،أساتذة ،تالميذ.
 ضرورة توظيف كل اإلمكانيات الفكرية والًتبوية وادلادية ادلتوفرة عند األستاذ للوصوؿ إذل تطبيق ا دلنهاج بكلفعالية وإصرار وتكيف.
 وجوب ربديد األىداؼ وتصميم الكفاءات بالتساوي مع قدرات ومهارات التالميذ حسب مستوياهتم يف كلنشاط مربمج.
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