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                                                  :أحمد اهلل و أشكره على توفيقي في انجاز ىذا العمل المتواضع أما بعد أوال

 فكان ؛العطاء رمز إلى رأسي تاج ؛الكبير القلب صاحب ؛أجلنا من الصعاب درب خطى من إلى أىدي عملي ىذا

 الذي إلى ؛لنشأتنا العمل من سواعده تكل لم الذي إلى ؛الدفاع وقوة الحياة روحي في فبث ؛أسير حيثما تليىو ي  

 أبقى معترفا بفضلو ما الذيإلى    ؛النجاح درب إلى بنا سار الذي إلى ؛الداخلي حلمو فينا يرى أن يجب

 . لك................حييت

 كانت ؛الجنات قدميها تحت ووضعت ؛الرحمان عرش لضرعها وتميز ؛اللسان بها نطق كلمة أخف تحمل التي إلى

 التي إلى ؛انهبحنا غمرتني طالما التي الحنان شمس و الدفء خيمة إلى ؛والنجوى السعادة سر المأوى و المالذ

 معترفا سأبقى التي إلى ؛مشاكلها و الحياة ىموم أجلي من تحملت من إلى ؛تصميمي و قوتي اتهدعوا من أستمد

 .لكي.......حييت      ما بفضلها

 جنة عاقبتهما يجعل وأن والعافية؛ الصحة يمنحهما وأن الطاعة؛ على عمرىما في يطيل أن وتعالى اهلل سبحانو أسأل

 .األرض و السموات عرضها

 خالد، أمال،  اية؛  ىاني: بمدى حبـي لهم إلى إخوتي عاجزاً و تجلى قلمي إجالالً أردت الوصف وقف لساني 

 .إلى من يطلبهم قلبي و تطلبهم عيني؛ إلى نبضات قلبي إلى من حبهم يسري في قلبي

    .إلى كل العــــــائلة المحترمة ه،حفظهم اهلل من كل مكرو 

 .نسيهم قلمي ،وبيإلى كل من أحبهم قل الدرب: كل اصدقائي ال أستثني منهم اي أحد ،إلى رفقاء 
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 جهدي ثمرة أهدي

 بق لبها ترعاني تزال وال روحها في حملتني التي والروح السند والنصف الخفي الشق إلى    

 ورسمت دمعتي مسحت التي إلى الدؤوم والبسمة الرؤوم المدرسة إلى وعينيها

 الغالية. أمي.....................فرحتي

 وعلمني نفسي في الثقة منحني الذي إلى الظروف، أسوء في التف اؤل علمني الذي إلى  

 العزيز. أبي..........................الناس أعز إلى الزمان طريق في السن   كيف

 العائلة المحترمة الكبيرة و الصغيرة. أفراد كل إلى

 دربي. إلى كل رفق اء

 اهلل في وأحبه يحبني من كل إلى

 

 

 

                                        



 أ

                                                                                                         
 و ميزنا بالعقل الذي يسري طريقنا.حلمد اهلل الذي ىدانا إىل نور العلم ا

 احلمد اهلل الذي أعطانا من موجبات رمحتو اإلرادة و العزيـمة على إتـمام عملنا.

 حنمدك يا رب حـمدا يليق مبقامك و جاللك العظيم.

 يكرر الناس مل يكرر اهلل و من من مل" عليو و سلم  و مصداقا لقول سيدنا حممد صلى اهلل

 ."، فإن مل تستطيعوا فأدعو لوأىدى إليرم معروفا فرافئوه

  ميل نتقدم جبزيل الكرر و التقديروطبقا هلذا احلديث و اعرتافا باجل     

 أوليائنا الررام الذين ساندونا ماديا و معنويا يف اجناز ىذا العمل املتواضع.إىل 

                                                رشاداتو و توجيهاتو القيمة و على على إ " خيري جمال الدكتور األستاذ املكرفكما نكرر 
 و لنا طوال فرتة اجناز ىذا العمل.ملصربه وحت

 أساتذة أعضاء جلنة املناقكة على قراءة حمتويات ىذا البحث املتواضع.و نكرر  

 

 

 فلكم منا جزيل الشكر و جزاكم اهلل عنا ألف ألف خير.                                     
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حصة التربية البدنية والرياضية في ظل المقاربة بالكفاءات في تحقيق التنشئة االجتماعية  دور :عنوان الدراسة
 (سنة51-51لدى تالميذ المرحلة الثانوية)

 -دراسة ميدانية ببعض ثانويات والية البويرة-

 

 اشراف الدكتور         اعداد الطالب                                                                      

 خيري جمال        مسران سامي                                                                         

تحقيق في ظل المقاربة بالكفاءات في والرياضية حصة التربية البدنية  دوريهدف هذا الموضوع: الى ابراز      
( سنة، نظرا ألن هذا المنهاج الجديد يسهم بقسط وافر 51 – 51لدى تالميذ المرحمة الثانوية ) االجتماعية التنشئة

مع متطمباته وتعايشه مع الزمالء وبالتالي  واالنسجامفي بناء شخصية المتعمم القادر عمى التفكير والتكيف واإلبداع 
مع المجتمع ككل، عكس المنهاج القديم )المقاربة باألهداف( ، حيث أجرى الباحثان دراستهما عمى بعض ثانويات 
والية البويرة، وانتهجا في ذلك المنهج الوصفي من خالل توزيع استمارات استبيان عمى األساتذة الشاغمين في 

لحصة التربية البدنية والرياضية في ظل المقاربة بالكفاءات دور في  مة:الفرضية العا -لدراسة،الثانويات محل ا
: األول خصص لمخمفية جانبيناشتممت الدراسة عمى و ، تحقيق التنشئة االجتماعية لدى تالميذ المرجمة الثانوية

فخصص لمخمفية المعرفية التطبيقية )الدراسة الميدانية(  الثانيأما  ،محاور( 40ة النظرية وتضمن أربعة )المعرفي
 :وتضمن فصمين
 عرض وتحميل ومناقشة النتائج. -منهجية البحث واجراءاته الميدانية              

 المقاربة بالكفاءاتتطبيق منهاج : عن صحة الفرضيات المقترحةاهم نتائج المتوصل اليها وفي األخير أسفرت   
 من طرف تالميذ المرحمة الثانوية يمقى اهتمام

 الكفاءات أن يكتسب روح المسؤوليةيمكن لمتمميذ أثناء حصة التربية البدنية والرياضية في ظل المقاربة ب
طريقة التدريس بالمقاربة بالكفاءات في حصة التربية البدنية والرياضية تساهم في جعل التمميذ فردا اجتماعيا في 

 المرحمة الثانوية.
القائم عمى اعتمادنا  شكالولإللطبيعة الموضوع  البويرة واستجابةاجريت الدراسات عمى مستوى ثانويات والية  حيث 

 االستبيان حيثجمع المعمومات المتمثمة في  تسائل وادوااالعتماد عمى مجموعة من و  الوصفي وتمعمى المنهج 
 .كوسائل إحصائية لتفريغ وحساب النتائج 2كااختبار استاذا، كما تم استخدام النسب المئوية و 04كانت العينة تمثل 

لدى  حصة التربية البدنية والرياضية في ظل المقاربة بالكفاءات في تنمية الجانب االجتماعي دوروكشفت حقيقة  
( سنة، وعميه نوصي بضرورة اعتماد األساتذة عمى هذا المنهاج خالل الحصص 51 – 51تالميذ المرحمة الثانوية )

النظرية والعممية، لما له من أثر بالغ األهمية خاصة عمى الجانب االجتماعي من خالل خمق التفاهم والتعاون 
 واالحتكاك بين التالميذ.

 المراهقة.، االجتماعية التنشئةحصة التربية البدنية والرياضية، المقاربة بالكفاءات،  الكممات الدالة:



 مقدمــــــــة     

 
ش  

 

 ة:ـــدمـــقــم 

يمكن القول أن التربية البدنية والرياضية أصبحت تحتل مكانة ال بأس بيا في المناىج التربوية في العالم           
لما ليا من تأثير عمى الفرد وبالتالي المجتمع، وفي الجزائر أولت الدولة عن طريق وزارة التربية العناية  ،أجمع

الكاممة لمتربية البدنية والرياضية من خالل إحداث أقسام خاصة تعنى بالرياضة بالدرجة األولى إضافة الى ذلك فقد 
التي كانت تشوبيا بعض العيوب إلى المقاربة بالكفاءات  "ىدافالتدريس باأل"تم االنتقال من العمل بالمنياج القديم 

كما ألزم ىذا النوع من المقاربات الوزارة الوصية العمل عمى رسكمة  ،التي تجعل  من التمميذ محورا لمعممية التربوية
التربية البدنية  ألن مدرس ،أساتذة التربية البدنية والرياضية وتكوينيم تكوينا نوعيا تخصصيا لموصول إلى المبتغى

ميمة التدريس في الفضاء المفتوح عمى عكس التدريس داخل األقسام كالمواد األخرى، وبالتالي  ينفذوالرياضية 
تختمف الميارة األدائية ألستاذ التربية عن كفاءات أساتذة المواد األخرى نظرا لالختالف الواضح في طبيعة وظروف 

التربية البدنية والرياضية التي تتضمن  العمل كما أن أستاذ التربية البدنية والرياضية مجبر عمى ضبط سير حصة
شتى الطرق، التنظيمات، األجيزة والوسائل واإلجراءات التي تستخدم في التعميم بقصد رفع مستوى الكفاية التربوية 

حصة  حسب أصوليا المرجوة كاألساليب واألدوات المبرمجة الالزمة ومساحات المعب الجماعية والفردية إلنجاح
المدارس مرتبط باالعتناء بالتربية في المؤسسات التربوية و االعتناء وليذا فإن االىتمام و والرياضية،  التربية البدنية

لما ليا من أىمية خاصة تجعميا  ،بر إحدى أشكال المواد األكاديميةالرياضية التي تعتو بحصة التربية البدنية  
 محمد عوض البيسونيلعمماء من بينيم تختمف عن باقي الحصص األخرى والتي تتضح من خالل تعاريف بعض ا

لكن و تعتبر حصة التربية البدنية والرياضية أحد أشكال المواد األكاديمية مثل العموم الكيمياء، المغة  "والذي يقول 
تختمف عن ىذه المواد بكونيا تمد التالميذ ليس فقط بميارات وخبرات حركية ولكنيا تمدىم أيضا بالكثير من 

ارف لتكوين جسم االنسان، وذلك باستخدام األنشطة مثل التمرينات واأللعاب المختمفة )الجماعية المعمومات والمع
 (98ص ،7891،بسيوني)."والفردية( التي تتم تحت اإلشراف التربوي من مربين أعدوا ليذا الغرض

فالتربية ، نفسو ومجتمعووين فرد صالح يخدم المتطورة اليوم نجد التربية التي تيتم بتكالحديثة و ومن أىم العموم 
في المجال الرياضي تعتني بشخصية الفرد وىذا بتنمية جميع جوانبو النفسية، االجتماعية الروحية والبدنية، لذا 

أو  تمميذيظير جميا الدور اليام الذي تمعبو حصة التربية البدنية والرياضية في ىذا السياق وذلك بتعميم وتزويد ال
عداده و ، االجتماعية من تعاون وتسامح وتضامن وروح رياضيةالصفات المراىق بمختمف  مواطنا صالحا ليكون ا 
خالل مراحل  وضمن نشاط يتماشى واحتياجات يستطيع النيوض بالبيئة في جميع مقومات حياتوو منتجا يتأثر ويؤثر 

 نموه المتميزة.

 ايتطمب تكوينخالل حصة التربية البدنية والرياضية في التدريس  مقاربة بالكفاءاتإن اعتماد منياج ال         
ألنو يساىم بقسط وافر في بناء شخصية المتعمم القادر عمى التفكير والتكيف واالبداع نظرا  ،اأكاديميا خاص

رجي لمواجية المواقف العديدة والمتنوعة في المدرسة والحياة امع متطمباتو وتعايشو مع المحيط الخواإلنسجام 
كما يسمح باإلندماج االجتماعي وتنمية وتطوير طاقات التمميذ المخزنة، ويراعي رغباتو المتزايدة عمال  اليومية،



 مقدمــــــــة     

 
ص  

 

المراىقة، وما تتميز بو مرحمة بمبدأ التعاون والتضامن بين التالميذ، السيما وأنو يمر بأصعب مرحمة في حياتو وىي 
 واالجتماعية والمعرفية المؤسسة لو.من تربية وتنمية كل مركباتو البدنية والنفسية، الفكرية 

، دفعنا إلى تصحيح الرؤية حول ماىيتيا من االفراد  تعد مادة التربية البدنية والرياضة وجية نظر خاطئة لمكثير  
قة بالجانب االجتماعي أال وىو كمادة أساسية في البرنامج الدراسي، ودراسة إحدى المواضيع اليامة التي ليا عال

لدى تالميذ المرحمة  االجتماعية التنشئةتحقيق حصة التربية البدنية والرياضية في ظل المقاربة بالكفاءات في  دور"
 ( سنة ".79 – 71الثانوية )

 في بحثنا ىذا وبعد اإللمام ببعض المفاىيم األساسية والمصطمحات لغرض تحقيق ىذه الدراسة إلى: سنتطرقحيث 
ثارة لمموضوعكانت عبارة عن تقديم  مقدمة*   .وا 
اليدف منيا، المفاىيم سنتطرق فيو إلى اإلشكالية المطروحة، والفرضيات، أىمية الدراسة،  المدخل العام:* 

 .والمصطمحات
  
 محاور أربعةحتوي عمى يوالذي سيشمل الخمفية المعرفية النظرية، و  :ألولا الفصل: 

 األول: حصة التربية البدنية والرياضية. المحور -     
 .المقاربة بالكفاءاتالثاني:  المحور -    
 .ةاالجتماعي التنشئة الثالث: المحور -    
 .( سنة79 – 71) الرابع: المرحمة العمرية المحور -    
  عمى الدراسات المرتبطة بالبحثويشمل  الثاني:الفصل. 

 .الفصل الثالث: يشمل الجانب التطبيقي 
 الثالث: منهجية البحث واجراءاته الميدانية الفصل -
 وتحليل ومناقشة النتائج ضالرابع: عر  الفصل -

 وفي األخير، نتطرق إلى:
 * استنتاج عام.

 * خاتمة.
 المستقبمية. وض* االقتراحات والفر 

 



 التعريف بالبحث                مدخل عام                                                                     

 
1 

 

 :اإلشكالية -1
مما  ،التربية البدنية والرياضية مادة تعميمية تساعد عمى التكامؿ مع المواد االخرى وبطريقتيا الخاصة  تعتبر       

تمارس في النوادي والمالعب فحسب بؿ في  ، فمـ تعد الرياضةيافي تقريب المفاىيـ والمعاني حول قد يساىـ
متينة بالقوة والجماؿ النفسي والجسماني وبقدر العناية بيا  صمةلكوف أف ليا  مف سف مبكر ابتداء ،المدارس أيضا

وممارستيا عمى أسس وقواعد سميمة بقدر ما يتكوف الجسـ تكوينا كامال، فيي تعتبر مف أثمف الفرص التي ترفع مف 
 مستوى التمميذ جسميا عقميا ونفسيا.

واالجتماعية التي تمعب الدور األساسي  ةأصبحت المدرسة، المؤسسة التربويالحالي  في عصرنا وبذلؾ و          
دماجو متفي تكويف الناشئ الصالح، أيف تييئ الفرد لتحقيؽ نموه ال في البيئة المحيطة بو، وذلؾ بإعداده كامؿ وا 

يستطيع النيوض بالبيئة في جميع مقومات حياتو مف أجؿ ذلؾ كانت التربية  ثريتأثر ويؤ منتجا مواطنا صالحا 
وبرنامجيا مساعدة لجميع قوى الجسـ عمى االنتقاؿ مف الطفولة إلى الرجولة حتى يتمكف مف أف العامة بأىدافيا 

 يعيش عيشة متوازنة، متمتعا بوافر الصحة والتفكير السميـ.
االنشطة والميارات والفنوف التي يتضمنيا كما ىناؾ مفيـو آخر لتربية البدنية والرياضية "أنيا مجموعة         

تمؼ مراحؿ التعميـ، وتيدؼ إلى إكساب التمميذ ميارات وأدوات تساعده عمى عممية التعميـ، وترمي البرنامج بمخ
التربية البدنية إلى العناية بالكفاية البدنية أي صحة الجسـ ونشاطو، وشاقتو وقوتو، كما تيتـ بنمو الجسـ وقياـ 

 .(91ص  ،9119، الخولي) .أجيزتو بوظائفيا

في عصرنا ىذا أساس النمو المتكامؿ وال سيما النمو االجتماعي وذلؾ التربية البدنية والرياضية  أصبحت           
بإعداد الفرد السميـ الفعاؿ في محيطو ومجتمعو وألجؿ ذلؾ أضحت بأىدافيا وبرامجيا مف العوامؿ والعناصر التي 

ناس يفيموف إلى الحصة التربية البدنية تبني عمييا المجتمعات الحديثة والمتطورة إال أننا نجد الكثير مف ال
والرياضية بمنظور خاطئ فالبعض يراىا مجرد تمرينات والبعض اآلخر يراىا مسابقات ومنافسات والغريب في ذلؾ 

 أننا نجد مف يراىا مضيعة لموقت.
لقطاعات ختمؼ االجزائر جزء مف ىذا العالـ فيي تسعى لمواكبة التغيرات الجارية في العالـ وتحديث م تعدو       

بالمنظومة التربوية بإعادة النظر في  وكذلؾ التغيرات في طرؽ ومناىج التدريس أدىتو، بما فييا النظاـ الذي مس
التربية البدنية والرياضية بصفة عامة وحصة التربية البدنية والرياضية بصفة خاصة بإعطائيا العناية الفائقة، وذلؾ 

ي االمتحانات يمات سواء في الكفاءات أو بالمنشئات والوسائؿ وكذا إدراجيا فبإعادة النظر في الكثير مف التعم
مف طموحات  ىالرسمية )شيادة البكالوريا والتعميـ المتوسط( وكذلؾ في البرامج التعميمي واستبدالو بنظاـ يتماش

والتطورات الحاصمة في مياديف التربية والتدريس مف جية أخرى بما يضمف ليا مسايرة المستجدات  المادة مف جية
ـ 3002الساحة العالمية ويتمثؿ ىذا النظاـ في التدريس بالمقاربة بالكفاءات الذي انتيج منذ سنة التي طرأت في 

تمقيف إلى منطمؽ التعمـ عف طريؽ الممارسة، حيث يعتمد ىذا المنياج أو النظاـ عمى االنتقاؿ مف منطمؽ التعميـ وال
 والوقوؼ عمى مدلوؿ المعارؼ ومدى أىميتيا في الحياة اليومية لمفرد، ولذلؾ فيي تجعؿ المتعمـ محورا أساسيا ليا 

يمعب المعمـ دور المنشط، المنظـ، المشجع، المحضر، الموجو، والمتعمـ شريؾ مسؤوؿ عمى التعمـ ذاتو، حيث كما 
 تحديد مساره التعميمي عف طريؽ الممارسة الفعالة خالؿ حؿ المشكالت المطروحة أمامو.يبادر في 
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 )41ص، 4991مرسي،(

ييدؼ ىذا المناىج في المرحمة الثانوية إلى استقطاب الكثير مف اىتمامات المراىقيف، مما يجعؿ مف  حيث     
وجعميـ أفراد اجتماعيف بالمفيوـ اإليجابي السميـ،  ـسموكياتيحصة التربية البدنية والرياضية أفضؿ السبؿ لتسوية 

يتمتعوف بروح التعاوف والمسؤولية يخضعوف لعادات وقيـ وقوانيف المجتمع يتأثروف بو ويؤثروف فيو تأثير إيجابي 
 منيا. التنشئة االجتماعيةجميع جوانبيـ خاصة  تحقيؽوبالتالي 

بحصة التربية البدنية والرياضية في ظؿ المقاربة بالكفاءات فرغـ كؿ ىذه المستجدات والمعمومات الخاصة       
 لممراىقيف في المرحمة الثانوية ارتأينا إلى طرح إشكالية بحثنا والمتمثمة في التالي: التنشئة االجتماعيةومع مراعاة 

لدى  االجتماعيةئة التنشتحقيؽ في  دور حصة التربية البدنية والرياضية في ظؿ المقاربة بالكفاءاتلىؿ       
 ( سنة؟.41 – 41)تالميذ المرحمة الثانوية 

 ويتدرج تحت ىذا التساؤؿ الرئيسي، التساؤالت الفرعية التالية:      
 ؟تطبيؽ منياج المقاربة بالكفاءات يمقي إقباؿ مف طرؼ تالميذ المرحمة الثانوية  ىؿ -1
 بالكفاءات أف تكسب التمميذ روح المسؤولية ؟ىؿ يمكف لحصة التربية البدنية والرياضية في ظؿ المقاربة  -2
ىؿ طريقة التدريس بالمقاربة بالكفاءات في حصة التربية البدنية والرياضية تساىـ في جعؿ التمميذ فردا  -3

 في المرحمة الثانوية؟اجتماعيا 
 الفرضيات: -2

 ."تعرؼ الفرضية عمى أنيا ذلؾ الحؿ المسبؽ إلشكالية البحث        
 العامة: الفرضية -2-1

 مف خالؿ التساؤؿ الرئيسي تـ صياغة الفرضية العامة بالشكؿ التالي:      
 ةاالجتماعي التنشئةتحقيؽ في دور حصة التربية البدنية والرياضية في ظؿ المقاربة بالكفاءات ل -
 .( سنة41 – 41لدى تالميذ المرحمة الثانوية )  -

 فرضيات الجزئية:ال -2-2
 يمقى اىتماـ مف طرؼ تالميذ المرحمة الثانوية. المقاربة بالكفاءاتتطبيؽ منياج  -2-2-1
يمكف لمتمميذ أثناء حصة التربية البدنية والرياضية في ظؿ المقاربة بالكفاءات أف يكتسب روح  -2-2-2

 المسؤولية.
لتمميذ فردا طريقة التدريس بالمقاربة بالكفاءات في حصة التربية البدنية والرياضية تساىـ في جعؿ ا -2-2-3

 اجتماعيا في المرحمة الثانوية.
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 أسباب اختيار الموضوع: -3
يرتكز اي بحث عممي عمى جممة مف الشروط والمبادئ العامة الختياره، تحدد بدورىا سبب اختيار موضوع      

 لى اختيار ىذا الموضوع.إبرز األسباب التي قادتنا أؿ مف لعالدراسة بعينو دوف سواه، و 
 
  سباب ذاتية:أ -3-1

تحقيؽ حصة التربية البدنية والرياضية في ظؿ المقاربة بالكفاءات في  دورىي رغبتنا وفضولنا في تبيف      
( سنة، ومحاولة تقصي حقائؽ ىذا المنياج الجديد عمى 41 – 41لدى تالميذ المرحمة الثانوية ) التنشئة االجتماعية

 ساس بالقدرة عمى تناوؿ ىذا الموضوع والكشؼ عف خباياه.حإلى اإل المنظومة التعميمية في الجزائر، باإلضافة
 سباب موضوعية:أ -3-2

مف خاللو لتحقيؽ بعض األىداؼ يعد بحثنا ىذا خطوة لالىتماـ يمثؿ ىذا النوع مف البحوث، حيث تسعى  -
قص ىذا النوع مف الدراسات، وكذلؾ لن التي تعتبر مسعى كؿ باحث، بغية أثراء مكتبة المعيد بمثؿ

 الدراسات التي تناولت مثؿ ىذا الموضوع نظرا لحداثتو.
لمدراسة في ىذا  دارسيفنحف كإعطاء أىمية بالغة ليذه الشريحة مف قبؿ عمماء التربية والمربيف، جاء دورنا  -

 المجاؿ.
ثناء أ التنشئة االجتماعيةتحقيؽ في  ج المقاربة بالكفاءات ومدى فعاليتومحاولة تقديـ دراسة حوؿ منيا -

 حصة التربية البدنية والرياضية.
ىماؿ حصة التربية البدنية والرياضية مف طرؼ المسؤوليف وعدـ  ةالالمباال - عطائيا المكانة الالئقة إوا 

 والقيمة الحقيقية ليا كباقي الحصص األخرى.
 .ف المقاربة باألىداؼ الى المقاربة بالكفاءاتالمنظومة التربوية الى تغيير المنياج مباألسباب التي أدت  -

 :بحثأهمية ال -4
تحققو مف  وعمى قيمتيا العممية وما يمكف أف إف أىمية أي بحث تتوقؼ عمى أىمية الظاىرة التي تتـ دراستيا    

 نتائج يستفاد منيا وتكتسب دراستنا ىذه أىميتيا مف:
 : العممي الجانب -4-1

 يتميز بيا المنياج الجديد عف المنياج القديـ.توضيح االيجابيات التي  -
 ج الجديد بالنسبة لممنياج القديـ.ياالسيولة والمساعدة التي يقدميا المن -
 ممئ الفراغ الممموس في المكتبة وخاصة الدراسة المتعمقة بالتدريس بالمقاربة بالكفاءات. -
التنشئة  والرياضية، المقاربة بالكفاءات، تزويد مكتبة المعيد بمراجع عممية فيما يخص حصة التربية البدنية -

 .الكتب في ىذا المجاؿنظرا لقمة  ،االجتماعية
استخالص جممة مف التوصيات العممية قصد جعميا كمرجع عممي يستفيد منو الطمبة في حقؿ التربية  -

 البدنية والرياضية.
 ساتذة بمعمومات مفيدة في ىذا المجاؿ.ثراء الطمبة واألإ -
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 :العممي )تطبيقي(الجانب  -4-2

تكمف أىمية ىذا البحث في كونو دراسة ميدانية تبرز دور حصة التربية البدنية في ضؿ المقاربة بالكفاءات في      
 لتالميذ المرحمة الثانوية. التنشئة االجتماعيةتحقيؽ 
ؽ منيا في البحوث توفير مادة عممية لمدارسيف والباحثيف لالستفادة منيا، واالعتماد عمى نتائجيا أو االنطال -

 الجديدة التي تعالج مشاكؿ أخرى قد تكوف أكثر عمقا.
لمتمميذ أثناء حصة التربية البدنية التنشئة االجتماعية ابراز العالقة بيف نظاـ التدريس بالمقاربة بالكفاءات  -

 والرياضية.
 محاولة توجيو األنظار الى المرحمة التعميمية كمجاؿ ميـ لمدارسة والبحث. -
 تخرج التمميذ. مممح مدى تأثير المقاربة بالكفاءات عمى معرفة -
 ساتذة عمى التطرؽ ليذا الموضوع البكر في بالدنا لمدراسة والبحث مف جية أخرى.تشجيع الطمبة واأل -
 القارئ بالنتائج العممية ليذا البحث. إفادة -

 أهداف البحث:  5
ضرب مف الضياع، كذلؾ  ابةسموؾ غير ىادؼ يعد بمثي أو  ،لقائـ لوا وأي عمؿ قيـ مف ىدؼ يوجال يخمو      

فالطالب الباحث الذي يقدـ عمى إنجاز بحث في ىذا المستوى يكوف قد حدد جممة مف األىداؼ، التي تعتبر بمثابة 
 حتى النياية. وعممضوابط توجو 

تحقيؽ المقاربة بالكفاءات في  ظؿ البدنية والرياضية في ةدور التربي بييفواليدؼ الرئيسي مف ىذا البحث ىو ت     
الحصة، كما ييدؼ  و لمياـئأثناء أدا تصادفنالتالميذ المرحمة الثانوية وتخطي الصعوبات التي التنشئة االجتماعية 

 :ىال
 مف طرؼ تالميذ المرحمة الثانوية. معرفة ما إذا كاف التدريس بالمقاربة بالكفاءات يمقى اىتماـ -
ة والرياضية في ظؿ المقاربة بالكفاءات في إكساب التمميذ روح المسؤولية مف تبيف دور حصة التربية البدني -

 خالؿ ميامو داخؿ الفوج.
معرفة مدى مساىمة طريقة التدريس بالمقاربة بالكفاءات أثناء حصة التربية البدنية والرياضية في جعؿ  -

 التمميذ فردا اجتماعيا.
 تحديد المصطمحات والمفاهيم:  -6
 التربية الدنية والرياضية: -6-1
 التعريف اإلصطالحي: *

 ىي تمؾ العممية التربوية التي تيدؼ غمى تحسيف األداء اإلنساني مف خالؿ األنشطة المختارة لتحقيؽ ذلؾ.    
 (30ص ،4911)درويش، 

التربية البدنية جزء مندمج في المنظومة التربوية، شأنيا شأف مواد التعميـ ألخرى تساىـ بقسط وافر في تحقيؽ       
ما رسمتو الدولة إتجاه التربية والتكويف الناشئة، وىي تدرس طيمة المسار الدراسي بمنيج متجانس يعتمد عمى 
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التمميذ ميارات حركية مبنية عمى تطوير القدرات البدنية،  سابباكتاالستمرار والتدرج والتكامؿ في سيرورة التعمـ 
وفي ظؿ المقاربة المعتمدة المقاربة  وموازاة مع التكيؼ حسب مختمؼ الوضعيات التصرفية طبقا لدرجة نضج

 (01ص  ،3009)عطاء اهلل،بالكفاءات بالمنظور العاـ لمتعمـ

 التعريف اإلجرائي: *
تعد إحدى فروع التربية العامة وىي تستمد نظرياتيا وقوانينيا مف العموـ المختمفة، وىي طريقة يستعمميا الفرد        

مف أجؿ تعميـ أو مساعدة فرد أخر أو مجموعة مف األفراد مف أجؿ إكتساب المعمومات والمعارؼ والقدرات الفنية 
 والبدنية.

 حصة التربية البدنية والرياضية: -6-2
ىي الوحدة الصغيرة في البرنامج الدراسي لمتربية الرياضية التي تمثؿ أصغر جزء مف  التعريف اإلصطالحي: *

المادة وتحمؿ كؿ خصائصيا، فالخطة الشاممة لمنيج التربية الرياضية بالمدرسة تشمؿ كؿ أوجو النشاط الذي يريد 
 (403،ص 4991)عزمي،المدرس أف يمارسيا تالميذ مدرستو

 ريف اإلجرائي:* التع
ىي العممية التي يتـ مف خالليا ممارسة النشاط البدني الرياضي داخؿ المؤسسة التربوية، بيدؼ بإكساب       

 الفرد المتعمـ الصفات البدنية والمعرفية واالجتماعية والميارات والخبرات.
 :المقاربة 

 التعريف االصطالحي: *
ىي طريقة تناوؿ موضوع ما وتمثؿ اإلطار النظري الذي يعالج قضية ما، وىي كيفية لدراسة مشكمة أو تناوؿ       

موضوع ما بغرض الوصوؿ إلى نتائج معينة، وترتكز كؿ مقاربة عمى إستراتجية عمؿ وضحيا "لوجندر": )إف كؿ 
يقة تتطمب تقنية أو تقنيات، وكؿ تقنية تتطمب تتطمب طريقة، وكؿ طر  ةاستراتيجيمقاربة تتطمب إستراتجية، وكؿ 

 (11ص  ،3000، )حثروبي إجراء، وىكذا حتى الوصوؿ إلى الوصفة

 * التعريف اإلجرائي:
المقاربة ىي تقريب الشيء والدنو منو اعتمادا عمى قواعد نظرية موجودة في الحياة اليومية وذلؾ قصد إيجاد      

 حقيقية ثـ تطبيقيا في الحياة اليومية.حموؿ افتراضية لوضعيات ومشكالت 
 المقاربة بالكفاءات: -6-3
   االصطالحي: التعريف *

تعمؿ عمى التحكـ في مجريات الحياة بكؿ ما تحممو مف تشابؾ العالقات وتعتمد في الظواىر  وظيفية              
 االجتماعية، ومف ثـ فيي اختيار منيجي يمكف المتعمـ مف النجاح في ىذه الحياة عمى صورتيا وذلؾ 

 (20ص  ،آخروف)نايت ، و  بالسعي إلى تثميف المعارؼ المدرسية وجعميا صالحة لالستعماؿ في مختمؼ الحياة.
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 * التعريف اإلجرائي:
 .3002ىو المنياج الجديد الذي يستعممو أستاذ التربية البدنية والرياضية في التدريس، وذلؾ منذ سنة      

 المراهقة: -6-4
يطمؽ مصطمح المراىقة عمى المرحمة التي يتـ فييا االنتقاؿ التدريجي نحو النضج البدني والجنسي والعقمي  *

والنفسي ولفظة وصفية تطمؽ عمى الفرد غير الناضج انفعاليا وجسميا وعقميا، ومف مرحمة البموغ ثـ الرشد فالرجولة 
رشد والتي تتميز بعدد مف التغيرات الجسمية باإلضافة إلى وأيضا ىي القدرة االنتقالية االنفعالية بيف الطفولة وال

" تعني التدرج نحو النضج الجسمي والعقمي Dopescereالتغيرات الوجدانية، أما األصؿ الالتيني فيرجع إلى كممة "
مرحمة والنفسي واالجتماعي والعاطفي أو الوجداني أو االنفعالي ويشير ذلؾ إلى حقيقة ميمة ىي أف النمو ينتقؿ مف 

إلى مرحمة مفاجأة ولكنو تدريجي ومستمر فالمراىقة ليترؾ عالـ الطفولة ويصبح مراىقا بيف عشية وضحاىا ولكنو 
ينتقؿ انتقاال تدريجيا ويتخذ ىذا االنتقاؿ شكؿ نمو وتغير في جسمو وعقمو ووجدانو فالمراىقة تعد إمتداد لمرحمة 

ف كاف ىذا ال يمنع مف امتيازىا بخصا ئص معينة تميزىا عف مرحمة الطفولة وليذا فيي مرحمة حساسة الطفولة وا 
 وميمة جدا مما يتوجب معرفة  خصائصيا وحاجاتيا كي يتجنب انحرافيا.

 * التعريف اإلجرائي لممراهقة:
سنة، تعتبر مف أصعب مراحؿ العمر  34و 44ىي مرحمة انتقالية ما بيف الطفولة والرشد تعتمد غالبا ما بيف       

احبيا مف تغيرات فسيولوجية وعقمية ونفسية نتيجة ضغوط قد تفرضيا األسرة كأساليب التربية "خاطئة الفراغ مما يص
 الروحي إضافة إلى ضغوطات اجتماعية كجماعة الرفاؽ، المدرسة، الحي...........إلخ.

                                                                                                                                          
مشتؽ مف عمـ األحياء  التنشئةتذىب أغمب التعاريؼ الواردة في عمـ النفس إلى أف مفيوـ وأصؿ : التنشئة تعريف 

يأكده دارويف والبيولوجيا، ويأكد عمى ذلؾ "الزاروس " في قولو " إف مفيـو التكيؼ انبثؽ مف عمـ األحياء"، وىو ما 
بدؿ التكيؼ ، ويأكد عمى كفاح الفرد  التنشئةفي نظرية " النشوء واإلرتقاء "،وقد عدلو مف قبؿ عمماء النفس ويسمى 

 ( 54ص ،9111قريشي، ).مف أجؿ العيش والبقاء

 

مف  عند البعض والتنشئةحوؿ مدلوؿ كؿ مف مفيومي التكيؼ،  االختالؼويثير ىذا التعريؼ نقطة ىامة تتمثؿ في 
عمماء النفس ، والميتميف بالسموؾ اإلنساني . فالتكيؼ كما يقوؿ " جوف بياجيو " ىو عممية تتـ عف طريؽ تحقيؽ 
التوازف بيف مظيريف مف مظاىر التفاعؿ بيف الفرد والبيئة ، فالفرد إما أف يدخؿ عمى سموكو التعديؿ، مما يساعده 

ة المحيطة بو بكؿ مطالبيا، إما أف يحاوؿ التأثير في البيئة  عمى تحقيؽ  التوزاف بيف سموكو، وبيف ظروؼ البيئ
 (12صػ،صقر ).الذي يريده االتجاهوالوسط المحيط بو حتى تستجيب ىذه البيئة بدورىا لرغباتو، وحاجاتو في 
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 مفيـو خاص باإلنساف في سعيو لتنظيـ حياتو، وكؿ صراعاتو، ومواجية مشكالتو مف إشباعات التنشئة فييأما 
حباطات وصوال إلى ما التناغـ مع الذات ومع اآلخريف في  يسمى بالصحة النفسية، أو السواء، أو اإلنسجاـ، أو وا 

 (11ص ػ،4999الدىري، ) .األسرة، والعمؿ وفؽ التنظيمات التي ينخرط فييا اإلنساف، وعميو فالتوافؽ ىو مفيـو إنساني

 6-5-  حامد : يتمثؿ في العالقة الجيدة واإلنسجاـ الكمي بيف الفرد والبيئة المحيطة بو، ويرى ةاإلجتماعي التنشئة
أف التكيؼ اإلجتماعي ىو السعادة مع اآلخريف واإللتزاـ بأخالقيات المجتمع، ومسايرة المعايير  عبد السالم زهران

السميـ، والعمؿ لخير الجماعة ، مما اإلجتماعية، واإلمتثاؿ لقواعد الضبط اإلجتماعي وتقبؿ التغيير اإلجتماعي 
 (410ص  ،4911، زىراف). يؤدي إلى تحقيؽ الصحة اإلجتماعية 

لمفرد البد أف تتضمف التزامو بما في المجتمع مف أخالقيات نابعة مف تراثو الروحي  االجتماعيفعممية التفاعؿ 
والديني والتاريخي، ىذه األخالقيات تعتبر عالمات معنية عف طريؽ الفرد، تنبيو إلى ما في المجتمع مف أوامر 

فة أو نواحي التفضيؿ لمنمو ونواىي، وما يعتبره مف محرمات وممنوعات، وما يحبذه مف أساليػب سموكية مختم
المختمفة التي يراىا ويؤدييا الكياف الثقافي ليذا المجتمع، والتزاـ الفرد بيذه األخالقيات فيو شعور بالتوحيد مع 

 الجماعة، وبمدى رضاىا عنو وارتياحيا لما يصدر عنو ويتفؽ مع ىذه األخالقيات.
تمؾ العممية التي يقتبس فييا الفرد نمط السموؾ  ىي  ةاإلجتماعي التنشئةفي ىذا الصدد بأف  أسعد رزوقويرى     

ستجابة لحاجة  المالئـ لمبيئة، وبالنسبة لسموؾ الفرد ىو التغير الذي يطرأ تبعا لضروريات التفاعؿ اإلجتماعي، وا 
 (11ص  ، رزوؽ) الفرد إلى اإلنسجاـ مع مجتمعو، ومسايرة العادات والتقاليد اإلجتماعية التي تسود ىذا المجتمع 

وىكذا مف خالؿ التعاريؼ السابقة يتضح أف الشخص المتوافؽ مف الناحية اإلجتماعية ىو الشخص الذي     
يستطيع إيجاد عالقات منسجمة مع البيئة المحيطة بو بإشكاليا المختمفة، سواء مع أفراد أسرتو أـ المجتمع بوجو 

اآلخريف واإليماف بالتعاوف مف أجؿ خدمة عاـ، وىذه العالقة ترتكز عمى توفر مجموعة عناصر منيا: تقبؿ 
المجتمع، وخمو الفرد مف النزاعات المضادة لممجتمع كالتعصب العرقي والتمييز العنصري والنزاع العشائرية 

 .واإلخالؿ بالنظاـ العاـ ... إلخ
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 :تمهيـد 
البدنية والرياضية مف أىـ المياديف التربوية، رغـ وجود عدة مياديف بحيث استطاعت التربية البدنية  ةتعد التربي     

عداد الفرد مف كؿ النواحي، بحيث  والرياضية اف تأخذ مكانة عالية وذلؾ لدورىا الكبير الذي تمعبو في تكويف وا 
الى مفيـو  الخمفية النظريةوليذا تطرقنا في  تزوده بميارات واسعة وخبرات كثيرة وتسمح لو بالتكيؼ مع مجتمعو،

التربية البدنية والرياضية ودرس التربية البدنية والرياضية مع اغراض ومكونات ووسائؿ تعميمية لدروس التربية 
تختار منظومتنا التربوية مسعى بيداغوجيا يضع المتعمـ في جوىر العممية التعممية/  حيث، البدنية والرياضية

 التعميمية.
ومف اجؿ رفع ذلؾ التحدي تختار منظومتنا التربوية مسعى بيداغوجيا يضع المتعمـ في جوىر العممية        

 التعممية/ التعميمية.
ىذا المسعى يعتمد عمى بناء الكفاءات التي يكوف شغميا الشاغؿ ىو تزويد المتعمـ بوسائؿ تسمح لو بأف يتعمـ كيؼ 

واستخداـ أحسف الوسائؿ وأنجح  ،اذا كاف إصالح المنظومات التربوية ييدؼ إلى تحديد غايات التعميـ ،يتعمـ بنفسو
الطرائؽ ولئف تبنت المقاربة بالكفاءات ووزارات التربية لدوؿ العالـ كإستراتيجية فذلؾ لكونيا تسعى إلى تربية التعميـ 

 .وتفعيؿ التعمـ وتحديثيا
مف العمميات اليامة في حياة اإلنساف بمراحميا المختمفة مف الطفولة إلى  جتماعيةالتنشئة االعممية  تعد        

الشيخوخة، كما انيا اليدؼ األساسي الذي يصبوا إليو، ليعيش في سالـ مع نفسو ومع المحيطيف بو في جميع 
ىذه العممية تجعؿ  داـانعمف األسرة مرورا بالمدرسة، والمجتمع بوجو عاـ، ذلؾ أف  انطالقا االجتماعيةالمؤسسات 

 الفرد يتخبط في مشكالت توافقو تعيقو عف بموغ أىدافو.
 التنشئة، وكذا إلى العوامػؿ المؤثرة في اومعاييرى اوتحديد أبعادى التنشئةإلى تعريؼ المحور الثالث  وسنتطرؽ في   

 التنشئة.ية لممراىؽ، ثـ إلى الميكانيزمات الدفاعية التي يمجأ إلييا لتحقيؽ عمم االجتماعية
 

المراحؿ األساسية في حياة اإلنساف وأصعبيا لكونيا تشمؿ عدة تغيرات عمى كؿ  عف باقيالمراىقة تتميز        
 المستويات وخاصة في الجانب الفيزيولوجي نتيجة إلفرازات اليرمونات مما يؤدي إلى النمو السريع الغير منتظـ،

وتنصؼ كذلؾ ىذا المرحمة بصفة اإلندفاع والتقمبات العاطفية التي تجعؿ المراىؽ  وقمت التوافؽ العضمي العصبي،
ويفتح الطريؽ نحو  لذكروالتي تؤدي إلى القمؽ وىذا األخير يوصؿ إلى ا، اإلحتماؿ رسريع التأثر وقميؿ الصب

 اآلفات اإلجتماعية.
مراحؿ اإلنساف مف أجؿ التفاعؿ مع ىذه الشريحة ليذا أولى عمماء النفس والتربية أىمية كبيرة ليذه المرحمة مف      

 .بطريقة جيدة 
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 حصة التربية البدنية والرياضية: -1-1
 :التربية الرياضية مفهوم -1-1-1

فالتربية الرياضية ما ىي إال تربية عامة  ،تربية الفرد عف طريؽ النشاط الحركي أك البدني أك عف طريؽ المعب   
 عف طريؽ استغالؿ ميؿ األفراد لمحركة كالنشاط البدني. كلكف

 التمريف البدني''ك عب منجد أف القامكس األلماني عرؼ التربية الرياضية بأنيا ''الكلكف باستعراضنا ليذا التعريؼ 
''نشاط  كما حددت منظمة اليكنسكك مفيكما عمى انو التسمية''''الميك ك  بينما قامكس أكسفكرد الرياضي عرفيا  بأنيا

، مكاجية مع عناصر الطبيعة بيف اآلخريف أكنفسو أك بينو ك يتضمف صراعا بيف اإلنساف ك بدني لو طابع المعب ك 
رياضة حقيقية  يمكف أف تككف ىناؾ نو الأنو يجب أف يمارس بركح رياضية ك كف إذا تضمف ىذا النشاط منافسة فإل

  .دة في المعب''ادكف كجكد حي
ة بيليذا فإننا يمكف أف نقكؿ أف التربية الرياضية ما ىي إال مظير مف مظاىر التربة تيدؼ إلى ما تيدؼ إليو التر ك 

رشادىـ إلى ما فيو صالح المجتمع الذم يعيشكف فيو.تكجيييـ ك العامة مف حيث تككيف األفراد ك   ا 
االجتماع ىي التي تبر عمما كفنا فقكانيف الحركة كعمـ كظائؼ األعضاء كالتغذية كعمـ النفس ك التربية الرياضية تعك 

 فيي التي تجعميا فنا.ضية أك التمرينات البدنية ت الريااكتساب الحركا، أما الميارة في األداء ك تجعؿ منيا عمما
 (78 -77ص ،0225، محمكد)

 :مدى عالقة التربية الرياضية بالتربية العامة 1-1-2
    :ج الفرد يسير في أربعة اتجاىات متكازية ىيفي مطمع العصر الحديث عمى أف نض عمماء التربية اتفؽ   

 النضج النفسي.، دنيالنضج الب، النضج االجتماعيالنضج العقمي، 
كىكذا أصبح  ,عالقات اجتماعيةك  بدفجانسة ال يمكف تقسيميا إلى عقؿ كنفس ك كحدة متيعتبر  كلما كاف اإلنساف

حيث أصبح المقصكد بيا تمؾ العممية التربكية التي تتـ  المتربية الرياضية معنى جديد بعد إضافة كممة تربية إليي
 تصكف جسـ اإلنساف.ك ممارسة أكجو النشاط التي تنمي  عند
اضي التي تساعد عمى تقكية فحينما يمعب اإلنساف أك يسبح أك يمشي أك يباشر أم لكف مف ألكاف النشاط الري   

 ف عممية التربية تتـ في نفس الكقت. جسمو فإ
.. إف فالتربية الرياضية إذا ال تيدؼ إلى تككيف الفرد مف الناحية الجسمانية فقط بؿ إف غرضيا أسمى مف ذلؾ.

زنا مف جميع النكاحي الجسمانية كالخمقية كاالجتماعية كالعقمية اليدؼ األساسي ليا ىك تككيف الفرد تككيننا مت
 التغذية....مكمات تتعمؽ بالصحة ك سبو الفرد مف معتىذا فضال عما يك ,كالنفسية

ىي ميداف تجريبي ىدفو ة العامة ك ىمية في عممية التربيمف ىنا نرل أف التربية الرياضية تعتبر جزءا بالغ األك    
االجتماعية عف طريؽ  ألكاف مف النشاط البدني عالية ك االنفاطف الالئؽ مف الناحية البدنية كالعقمية ك تككيف المك 

قدر لممكاقؼ الجديدة نتيجة لمخبرات التي اكتسبيا اختيرت بغرض تحقيؽ ىذه األىداؼ كلمكصكؿ باإلنساف إلى فيـ أ
 ة الرياضية.مف ممارستو لمتربي
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ف التربية الرياضية بمقدكرىا القياـ بمساىمة ذات قيمة في ميداف التربية عف طريؽ كعمى ذلؾ فإننا يمكننا القكؿ بأ
 :سائؿ اآلتيةك ال
 المكانة األكلى.في كضع العالقات اإلنسانية  -أ

 عب.متمكيف كؿ فرد مف التمتع بخبرات اجتماعية غنية أثناء ال -ب
 الركح الرياضية.المجاممة كالمعب النظيؼ ك تعميـ آداب  -ج
 التعاكف مع اآلخريف.اكتساب بعض الصفات االجتماعية ك مساعدة األفراد عمى  -د
 (79ص ،0225 ،محمكد) المساىمة في تحقيؽ حياة منزلية كعائمية ناجحة. -ق
 أهداف التربية البدنية والرياضية: 1-1-3

ة تعميمية في المرحة الثانكية إلى تأكيد المكتسبات الحركية كالسمككية النفسية تسعى التربية البدنية كالرياضية كماد   
كىذا مف خالؿ أنشطة بدنية كرياضية متنكعة  كالمتكسط االبتدائيالمتناكلة في التعميـ القاعدم بشقيو  كاالجتماعية

 كثرية ترمي إلى بمكرة شخصية التمميذ كصقميا مف حيث:
 الناحية البدنية:أوال( 

 كير كتحسيف الصفات البدنية )عكامؿ التنفيذ(.تط -
 تحسيف المردكد الفسيكلكجي. -
 التحكـ في نظاـ تسيير المجيكد كتكزيعو. -
 (20صػػػ،0226 ،كزارة التربية الكطنية) تقدير كضبط جيد لحقؿ الرؤية. -
 التحكـ في تجنيد منابع الطاقة. -
 قدرة التكيؼ مع الحاالت كالكضعيات. -
 لعمميات.تنسيؽ جيد لمحركات كا -
 .المحافظة عمى التكازف خالؿ التنفيذ -
 الرفع مف المردكد البدني كتحسيف النتائج الرياضية. -

 الناحية المعرفية: ثانيا(
 معرفة تركيبة جسـ اإلنساف كمدل تأثير المجيكد عميو. -
 معرفة بعض القكانيف المؤثرة عمى جسـ اإلنساف. -
 الميدانية.معرفة قكاعد اإلسعافات األكلية أثناء الحكادث  -
 معرفة قكاعد الكقاية الصحية. -
 قدرة االتصاؿ كالتكاصؿ الشفكم كالحركي. -
 معرفة قكانيف كتاريخ األلعاب الرياضية كطنيا كدكليا. -
 تجنيد قدراتو إلعداد مشركع رياضي كطنيا كدكليا. -
 معرفة حدكد مقدرتو كمقدرة الغير. -
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 :االجتماعيةالناحية  ثالثا( -
 طرة عمييا.التحكـ في تكازنو كالسي -
 تقبؿ اآلخر كالتعامؿ معو في حدكد قانكف الممارسة. -
 التمتع بالركح الرياضية كتقبؿ اليزيمة كالفكز. -
 ركح المسؤكلية كالمبادرة البناءة. -
 التعايش ضمف الجماعة كالمساىمة الفعالة لبمكغ اليدؼ المنشكد. -
 مفهوم درس التربية البدنية:4 -1-1

كىك كحدة المنياج التي تحمؿ جميع  المدرسية حجر الزاكية في برنامج التربية البدنية يعتبر درس التربية البدني   
فيك جزء البرنامج  لتالميذكثر ضمانا لتكصيؿ الخبرات التربكية كىك يكاد أف يككف الكسيمة األكخصائصو،  صفاتو

اط الداخمي اك الخارجي التي قد جزاء البرنامج االخرل كالنشجميع التالميذ دكف تفرقة، بخالؼ أالذم يستفيد منو 
 لرياضيةاأك ما يجب اف يتمتعكا بو مف مستكل رفيع مف األنشطة  كاختيارىـتعتمد في ممارستيا عمى رغبة التالميذ 

 كمف ثـ فإف الدرس يعتبر كجبة اجبارية يتناكليا جميع التالميذ.
أف يككف ليا التشكيؽ الذم يدفع التالميذ  كأيضاف يتكفر فييا جميع الشركط الصحية، متكاممة كشاممة يجب أ   

مف خبرات  جيدا في إكساب التالميذ ما يحتاجكنوكلذلؾ فيي الفرصة التي يجب اف نستغميا  ،بينيـلإلقباؿ عمييا 
مختمفة تحقؽ البناء المتكامؿ لمنياج التربية البدنية المكزع خالؿ العاـ الدراسي الى كحدات صغيرة تنتيي بتحقيؽ 

 (700ص،027 ،متكلي)كتنفيذ دركس التربية البدنية أىـ كاجبات المعمـ التربكم. ككؿنياج ىداؼ المأ
 ط درس التربية البدنية والرياضية الناجح:شرو  اوال(
 ف يككف لمدرس ىدؼ يراد تحقيقو.أ -
 نشطة كالطرؽ المستخدمة في التدريب بطريقة سميمة لتحقيؽ أىداؼ الدرس.ف يختار األأيجب  -
 أكجو النشاط مع االمكانات المتكفرة في المدرسة.مالئمة  -
 مالئمة الدرس لقدرات األطفاؿ. -
 يجب أف يساعد الدرس عمى تنمية القيـ كالمعايير لدل األطفاؿ. -
 الدرس فرصة لتعميـ القيادة كالتبعية. -
 الحركية كالعقمية لألطفاؿ.التدرج في تعميـ الميارات  -
 درس.ضركرة التنكع كالتغير في ال -
  أف يككف محتكل األنشطة في الدرس مرغكبة لألطفاؿ. -
 مالئمة الزمف المخصص لمدرس مع أكجو النشاط فيو. -
 أف يشترؾ جميع األطفاؿ في النشاط كألطكؿ فترة ممكنة كعمى أف يككف ىناؾ تعاكف كمشاركة بينيـ. -

 (749-748ص ،0277خطايبة،)
 

 



 األول                                                                  حصة التربية البدنية والرياضية لمحورا

 
14 

 

 تعريف الحصة المدرسية: -
لرياضية ىي ـ في المدرسة، كحصة التربية اي"الشكؿ االساسي الذم تتـ فيو عممية التربية كالتعم إف الحصة ىي   
األخرل التي يزاكؿ فييا التالميذ  التنظيميةشكاؿ الرياضة في المدرسة ذلؾ بجانب األساسي لمزاكلة يضا الشكؿ األأ

 (67ص ػػػػػ.0224 ،رمزم ) الرياضة مثؿ األعياد الرياضية كالدكرات الرياضية.
 التربية البدنية: حصةأهداف   1-1-5

تكل عمى مس البرامجتعتبر حصة التربية البدنية كالرياضة عممية تربكية تعمؿ عمى تحقيؽ أىداؼ ككاجبات    
بؿ كأىـ ركيزة يسترشد بيا  ،فقطف ننظر ليا كشعارات مرفكعة تحمؿ طابع الدعاية اك اإلعالـ أالمدرسة كال يجب 

 عمى تحقيقيا كمف أىـ ىذه األىداؼ:سياسة التعميمية كالتربكية نعمؿ المخططكف لم
 م مجاؿ مف المجاالت.أاليدؼ األسمى لمعمؿ التربكم التعميمي في  -
 تككيف شخصية متكاممة كمتزنة أك عمى األقؿ التربية الشاممة لمفرد. -
كساب الكظيفيةبالكفاءة  االرتقاء -  كاكتسابالميارات الحركية كالقدرات الرياضية  ألجيزة الجسـ كبالصفات البدنية كا 

 المعارؼ الرياضية كالصحية.
نحك التربية  اإليجابية كاالتجاىاتإكساب األطفاؿ كالشباب حب العمؿ الجماعي كالتعاكف كالميكؿ الرياضي  -

كخمفية( التي تساىـ في  البدنية كفي إطار األىداؼ التربكية، كاكتسابيـ العديد مف السمات النفسية اإليجابية )إرادية
 عمى النفس. عتماداالتككيف شخصياتيـ كالنظاـ، الطاعة، الشجاعة، 

درات الجماعية عف كالق ،الكاعي اثناء ممارسة النشاط الرياضيطريؽ التفكير  إكساب التالميذ القدرات العقمية عف -
 (740 -747ص  ،7988، جبكرم) لمتمرينات البدنية. بتكارمطريؽ األداء اإل

 مكونات درس التربية البدنية: -1-1-6
يشكؿ درس التربية البدنية كحدة مصغرة مف برنامج خاص بيذه المادة، كيتكقؼ تحضير الدرس عمى العديد مف    

العكامؿ التي تشكؿ الدعامة الرئيسية في تحقيؽ اليدؼ مف ىذا الدرس، كليس المقصكد مف ذلؾ إال أف نستمر في 
متطمبات ىذا الدرس،  كما تقتضيوتناسب تيع الدركس، فكؿ درس يجب أف يسير بطريقة تدريسنا بنمط كاحد لجم

عمـ أف يختار التككيف المناسب لدرسو بما يتمشى مكقد تختمؼ مككنات درس التربية البدنية كزمف كؿ منيا كعمى ال
 (747 -742صمتكلي ،) مع الظركؼ التي يعيشيا.

  ياضية:التربية البدنية والر  حصة صفات -1-1-7
 لحصة التربية البدنية كالرياضة شركط يجب تكفرىا مف اجؿ نجاحيا كأىميا:

 أف يككف لمحصة ىدؼ معركؼ ككاضح يعمؿ عمى تحقيقو. -
أف يتماشى الدرس مع العكامؿ الصحية كيتمثؿ في )نظافة ساحة المعب، مراعاة العكامؿ المناخية، مراعاة قدرات  -

 التالميذ كفتراتيـ العمرية(.
االىتماـ بالجانب النفسي التربكم مف حيث )أكجو النشاط الشيقة كمناسبة لسف التالميذ، دراسة التالميذ سف  -

 كركح القتالية(. المنافسة في التعاكفالنشاط المقدـ، 
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 كاألخالقية. االجتماعيةمراعاة القيـ السمككية  -
يجب مراعاة النقاط التالية ك  كاألدكاتالنشاط مع امكانيات الدراسة مف حيث المساحة كتكفر األجيزة  أف يتناسب -

 عند تنفيذ الدرس:
 تالميذ.جزء األكؿ مف الدرس منشطا كجذبا لمف يككف الأ -أ

 عدـ إضاعة الكقت مف الدرس. -ب
 .بالضكابط كااللتزاـأف يسكد النظاـ كالطاعة  -ت
 الدرس متسمسمة كمرتبطة كمتصاعدة في الجيد كالشدة.أف تككف اجزاء  -ج
 العناية باألجيزة كاألدكات كحفظيا في أمكاف مخصصة. -د
 (94 -95ص،0226،كزارة التربية الكطنية) أف تشمؿ النشاطات كالفعاليات جميع أجزاء الجسـ. -ق
 أسس تشكيل األفواج في حصة التربية البدنية: -1-1-8

  لعمر التشريحي:العمر الزمني وا اوال(
ـ في العمر الزمني، فنجد الفردية في البنية الجسمية رغـ تماثمي الفركؽيالحظ عمى تشكيمة القسـ مف التالميذ  ما

 كفييـ الجسيـ كىذا ما يسمى بالعمر التشريحي. كالطكيؿ القصير
 الجنس: ثانيا(

 كامتفلذككر عادة ذك قكة كعضالت أشد ، خاصة في المرحمة الثانكية، فاكاإلناثفيناؾ فرؽ كاضح بيف الذككر 
 كيزداد الجسـ طكال ككزنا، في سف تظير عالمات األنكثة عند البنات كيممف إلى الميكنة.

 البدنية والفنية: االستعداداتثالثا( 
قد نجد في القسـ عدد مف التالميذ مف لو تكافؽ عصبي عضمي كقدرات بدنية متميزة اك جانب فني إما كراثي 

ما مكتسب كخاصية ا  جراء الممارسة كالتدريب كحسف مداعبة الكرة.مف لسرعة، كا 
 اإلمكانات المتاحة لمعمل: رابعا( 

، فمثال باألفكاجف لممساحة أك المساحات المخصصة لمعب، كالعتاد المخصص لألداء دكرا ىاما في نجاح العمؿ إ
رة عدد الكرات في نشاط كرة السمة تسمح ك كث، أكرشاتالف شساعة المكاف تسمح باستعماؿ طريقة العمؿ بأنجد 

 بتشكيؿ أكبر عدد مف األفكاج.
 زمن النشاط والحصة: خامسا( 

أك فترة أدائو  الحصةداخؿ  ياضة بصفة عامة أك النشاط الكاحديمعب التكقيت المخصص لدرس التربية البدنية كالر 
ج كبذلؾ تككف فترة العمؿ اطكؿ كتككف إما في جك حار أك بارد أك معتدؿ، بصفة خاصة دكرا في تشكيؿ األفكا

 .كبرأعمكما كمية العمؿ 
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 تقسيم حصة التربية الرياضية: 1-1-9
 دي:يالجزء التمه  -

 إف لمجزء التمييدم ثالث كاجبات رئيسية ىي:
 تحقيؽ بعض الكاجبات التربكية. -
 حمؿ.الجسـ الداخمية لمعمؿ كتقبؿ ال تجييز العضالت كاألربطة كأجيزة -
 النفسي لمعمؿ المقبؿ. االستعدادتنمية خمؽ ك  -

 الجزء الرئيسي: -
كفي الجزء الرئيسي مف الحصة يجب تحقيؽ جميع الكاجبات المحددة سمفا لمحصة كالتي تشمؿ تنمية الصفات    

ير بعض المعارؼ النظرية البدنية كاألساسية طبقا لممنياج السنكم ككذلؾ تنمية الميارات الحركية كأيضا تطك 
ثـ تعكيد التالميذ عمى طرؽ التعامؿ  ،كالشرح عند تعمـ الميارات الجديدة كاإلرشادالتكجيو عف طريؽ  لمتالميذ

شكؿ مترابط بحيث يتـ بأك  يعيا يمكف تحقيقيا إما كؿ عمى حداالصحيحة كالعادات التربكية، كىذه الكجبات جم
 تحقيؽ أكثر ىدؼ.

 الجزء الختامي:  -
 جبات ىي:كلمجزء الختامي مف الحصة ثالث كا

 تيدئة أجيزة الجسـ أك في بعض األحياف زيادة الحمؿ مرة اخرل لمكصكؿ الى نقطة تحمؿ قصكل ثانية. -
 حاسيس التالميذ.أالتكجو الى  -
(85  -80ص ،0224رمزم فييـ، ) القياـ ببعض الكجبات التربكية. -  
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أجزاء 
 الحصة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتالػػكاجبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 النفسيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة التربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكية البدنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

الجزء 
 التمييدم

    الدكرة الدمكيةإحماء  -
 العضالت.ك 
الجياز العصبي،  األربطة، -

 ية الحيكية.العمميات الكيماك 

 تغيير المالبس. -
 ب.أخذ الغيا -
 التكجو في الطابكر  -
 رقابة المالبس الرياضية. -
 

 تحديد األىداؼ. -
تجييز التالميذ نفسيا  -

 اىتماميـلمتدريب كتنمية 
 كتشكيقيـ لمدرس.

الجزء 
 الرئيسي

تحديد فترات الحمؿ كالكصكؿ  -
أكثر مف مرة الى نقطة التحميؿ 

 القصكل.

مساعدة الزميؿ عمى العمؿ  -
 كالمستقؿ. المنضبط

 االعتماد عمى النفس. -

 التعمـ. -
 البذؿ لممجيكد. -
 تحقيؽ االنشراح. -
 تحقيؽ نجاحات ذاتية. -

الجزء 
 الختامي

التيدئة اك رفع درجة التحمؿ  -
 اخرل.

 التقييـ كالمدح. -
 .كالتكديعالتكبيخ  -
 كتغيير المالبس. االغتساؿ -

تنمية االحاسيس بالنجاح  -
 كالحماس كاالنطالؽ.

 يكضح تقسيمات حصة التربية البدنية كالرياضية. : (11قم )الجدول ر 
 

 :طرق التعميم والتعمم 
 ىناؾ ثالث مجمكعات رئيسية مف طرؽ التعميـ كالتعمـ )طرؽ التدريس( :   

 المجموعة األولى: طرق قائمة عمى جهد العمل: اوال( 
يكدا كبيرا بينما يككف دكر التمميذ المتعمـ سمبيا، الرئيسي في عممية التعميـ كيبذؿ مج كرفالمعمـ ىك الذم يقـك بالد   

 سمكب النشاطي، األمرم، العرض أك التكضيحي.كىذا االسمكب في التدريس يسمى األمتمقيا لممعمكمات فقط، 
كالمدرس ىنا أحد المصادر األساسية لتنظيـ المعرفة كنقميا الى التمميذ، كيقكـ المدرس بدكر الممقف لممعمكمات بينما 

بداءف التمميذ مستقبال ليذه المعمكمات دكف مناقشتيا يكك  رأيو، كالمدرس ىنا ىك صاحب أك صانع القرار كيتخذ  كا 
سمكب في التدريس ال يراعي مف تخطيط كتنفيذ كتقكيـ، كىذا األقراراتو بنفسو في كؿ جكانب العممية التعميمية 

 العمؿ الذم سيقـك جميع التالميذ بأدائو.الخصائص الفردية لألفراد، ألف المدرس ىك الذم يقرر مستكل 
 :رئيسيتيفمي ىذه الطرؽ أك األسمكب في التدريس الى مجمكعة العرض كتشتمؿ عمى طريقتيف تكتن
 ( طريقة المحاضرة.7
 .االستنباطية( الطريقة 0
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 المجموعة الثانية: طرق قائمة عمى جهد المعمم والمتعمم: ثانيا( 
لمكجو أك المرشد بينما يككف دكر التمميذ إيجابيا بمعنى أف يككف قادرا عمى البحث عف فالمعمـ ىنا يقكـ بدكره ا   

بنفسو كيككف دكر المدرس خمؽ المكاقؼ المناسبة التي تدفع التمميذ الى اكتشاؼ الحقيقة، كىذا ما  كاكتشافياالمعرفة 
ات طكيمة كيستطيع أف يكظفيا في مكاقؼ الكشفي الذم يجعؿ التمميذ يتفيـ المعمكمة كيحتفظ بيا فتر  باالتجاهيسمى 
ك الجماعة، كعمكما ما يعتبر ىذا االسمكب في أك جديدة، كيمكف تطبيؽ ىذه الطريقة في التعمـ عمى الفرد أمشابية 

 في التعمـ. االستمرارالتعمـ مشكقا لمتمميذ كيحفزه عمى 
 المدرس الى التمميذ.كذلؾ نالحظ بعض التغيير في بعض القرارات التنفيذية التي تنتقؿ مف 

 العمؿ. كانتياءكقت بداية  -
يقاع الحركة. -  تكقيت كا 
 دؿ الحمؿ كالراحة.اتب -
 المكاف. -
 (76 -75ص،فييـ) .ظيرم، الاالبتدائية األكضاع -

كاليدؼ مف ىذا األسمكب ىك تعميـ الميارات في ظركؼ تسمح بتكفير أقصى كقت لتطبيقيا كيقكـ المدرس في ىذا 
فيك يتجكؿ بينيـ بطريقة منظمة كمخططة، كيجيب عف  اكر المصحح ألخطاء التالميذ كؿ عمى حداألسمكب بد
كما أنو ينمي  ،في العمؿ االستقالؿدرجات ؿ سمكب ينمي عند التالميذ أك كأخيرا فإف ىذا األ كاستفساراتيـتساؤالتيـ 

 فكرة أف المدرس كالتمميذ يشتركاف في عممة التدريس 
 ينتمي الى المجمكعة الثانية ىك: سمكب اخرأكىناؾ  -
 أسموب التطبيق بتوجيه الزميل:  -
( كلكؿ تمميذ دكر يقـك بو فأحدىما يقكـ بأداء الحركة كاألخر كأخرسمكب يقسـ الفصؿ أزكاجا )زميؿ كفي ىذا األ   

تمميذ المالحظ أما المدرس فيتعامؿ فقط مع ال المؤدم،يقـك بدكر المالحظ الذم يصحح كيعطي مالحظاتو لمتمميذ 
لى إلى التمميذ المؤدم فيحدث التقكيـ، ثـ يحدث بعد ذلؾ تبديؿ األدكار مف مالحظ إالمدرس  قراراتالذم يحكؿ 

 لعاب القكل(.   أنشطة الرياضية )الجمباز، األغمب أكينطبؽ ىذا االسمكب في  مؤدل،
 المجموعة الثالثة: طرق قائمة عمى التعمم الذاتي:ثالثا( 
فالتمميذ  "أسمكب التطبيؽ الذاتي" يسمىيقؿ دكر المدرس أك يكاد ينعدـ ك  ذ ىنا يقـك بالدكر الرئيسي بينمافالتممي   

القرار ك يحدث ما يسمى بأسمكب المتابعة الذاتية أك  اتخاذ يتحمؿ مسؤكلية تعممو كيبدأ في االعتماد عمى نفسو في
ىذا األداء عمى أساس محؾ محدد كفي ىذا  ثـ يقدر فيك يتعمـ مالحظة أدائو بنفسو التطبيؽ الذاتي لمتمميذ،

المكضكعية في األداء كذلؾ اتخاذ ك يعممو ىذا األسمكب األمانة ك  ،كأخطائوف التمميذ يتقبؿ حدكد قدراتو األسمكب فإ
يتخذ طيط خاصة بالنسبة لمكضكع الدرس ك في ىذا األسمكب يتخذ المدرس جميع قرارات التخك  القرارات في التنفيذ،

 تمميذ جميع القرارات لمتنفيذ أثناء تأديتو لمكاجب الحركي، باإلضافة إلى قرارات تقكيـ نفسو بنفسو.ال
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 خصائص التدريس بالكفاءات في حصة التربية البدنية و الرياضية:  1-1-11
األداء  ة بالكفاءات يقدـ إسيامات كبيرة في الترقية العممية التربكية مف حيثنمكذج التدريس بالمقارب إف   
بفعالية في حياتو المدرسية كاالجتماعية  عف طريؽ جعؿ المعارؼ النظرية ركافد مدارية تساعد المتعمـ "دكديةالمر "
في مختمؼ مكاقؼ الحياة  القيـ المتنكعةالميارات ك تجعمو مكاطنا صالحا يستطيع تكظيؼ مكتسباتو مف المعارؼ ك ك 

 ذا النمكذج في ىذه العناصر:جؿ ذلؾ يمكف حصر خصائص ىبكفاءة كمركنة كمف أ
لمكفاءة عالقة بالمجاؿ التعميمي، حيث أف كجكدىا ال يظير إال مف خالؿ كجكد نشاط معيف متضمف لمكاقؼ  -

 تطرح فيو مشاكؿ.
 .)السمككي(، البعد الكجداني البعد الميارم البعد المعرفي، لمكفاءة أبعاد مشتممة عمييا: -
 معرفية ليا.ضية قاعدة أساسية مدعمة ثقافية ك الريااألنشطة البدنية ك  اعتبار -
 (70ص ،0220، ثركبي)ح تناكؿ األنشطة بطريقة بعيدة عف التناكؿ التقميدم الذم يعتمد عمى الثقة كمردكد أساسي ليا. -
االستثمار في مكاقؼ جديدة بعيدة عف المنطؽ ك  يمثؿ اكتساب المعارؼ فييا كمفيـك اندماجي قابؿ لالستعماؿ -  

 التراكمي. يصيمالتح
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 المقاربة بالكفاءات -1-2
 : مفهوم الكفاءة  1-2-1 

وضعيات، ويستدعي مصطمح الكفاءة مجموعة الموارد التي يقوـ الفرد  عمىيمارس الكفاءة ىي نشاط مياري    
 (20صػ،2004،نايت) .بتعبئتيا في وضعية ما بيدؼ النجاح في انجاز فعؿ

يارات حركية ومواقؼ ثقافية واجتماعية تمكف مف حؿ الكفاءة عبارة عف مكسب شامؿ يمد قدرات فكرية وم   
 وضعيات إشكالية في الحياة اليومية.

يارات تسمح بالتعرؼ عمى وضعية إشكالية مف بيف عائمة مف الكفاءة ىي جممة منظمة وشاممة لمعارؼ وم   
  .(42صػ،ػ2002 ،روبي)حث الوضعيات والتمكف مف حميا بفعالية.

 كفاءة عمى أنيا حسب كؿ مف:وقد وردت بعض التعاريؼ لم
: الكفاءة مجموعة مرئية مف القدرات )النشاطات( والتي تمارس عمى محتويات في نوع أو صنؼ  (Deketele)-أ(

  .معطى مف الوضعيات لحؿ مشكمة مقدمة مف تمؾ الوضعية
صنؼ معيف التي تمارس عمى المعنويات في  واألنشطة: مجموعة منظمة مف القدرات  1996 (Deketele) -ب(

 (2005 ،العزيز، Deketele).مف الوضعيات لحؿ مشاكؿ التي تطرحيا ىذه الوضعيات
 الكفاءة: عمىتعتمد كمعالم لمتعرف  أنالمميزات التي يمكن  1-2-2

 ىذه المميزات مف خالؿ نتائج يمكف مالحظتيا فيما يمي: تتجمى    
 تتطمب عدة ميارات. -
 الميني. أوالمستوى الشخصي واالجتماعي  عمىمفيدة مف حيث ليا قيمة  إنيا -
 نشاط يمارس في حاالت واقعية.نجاز إب ىي مرتبطة -
 (2005 ،زارة التربية الوطنية)و  مف الميارات. ستفادةباالتسمح  -
 : خصائص الكفاءة 1-2-3

 تتمثؿ خصائص الكفاءة فيما يمي:    
 ؿ المعرفي. بالنسبة لمسنة، لمطور، لممرحمة، لممجا ختامية: إنها اوال(
 أي أنيا مجندة لمعارؼ وميارات ومواقؼ وفؽ الطمب االجتماعي. كمية مدمجة: إنها ثانيا(
، تبعا لمعايير تقويـ تخص الجانب المعرفي والمياري ةمف خالؿ معاينة االداء أو الميار  إنها قابمة لمتقويم: ثالثا(

 والوجداني. 
 :ةصياغة الكفاء 1-2-4 

 وفؽ الخطوات التالية: إشكاليةستوجب وضعية تصياغة الكفاءة  إف   
 .ؿ سموكية قابمة لممالحظة والقياسخيص الميمة بفعؿ أو أفعابمعنى تش ،تحديد نوع الميمة -أ
 .يد نوع السند وشروط تنفيذ الميمةتحد -ب 
 تحديد ما ىو منتظر مف المتعمـ. -ج
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نيا أف التكويني مف شأ أوالمشكؿ التعميمي  وتستدعي كؿ عممية تعميمية أو تكوينية التفكير في وضعية تعكس
 كتساب الكفاءة.اتمكف مف 

 مؤشرات الكفاءات: 1-2-5
 ة المستيدفة.والمعرف المنماةالقدرة ىي سموكات قابمة لممالحظة تصاغ بواسطة فعؿ سموكي يدمج بيف    
 .ألتحصيمييمكف تحميؿ الكفاءة مف تنظيـ التدرج وبناء جياز التقويـ التكويني والتقويـ  -
مد المؤشرات في بناء جياز تقويـ الكفاءة وذلؾ بصياغة معايير التقويـ التي تساعد المتعمـ في مراقبة نشاطو، تتع -

 وتمكف المدرس في معرفة السيرورة واكتشاؼ النقائص التي تعالج في الحيف مف خالؿ )أىداؼ إجرائية(. 
 اءات ىو قبؿ كؿ شيء تقاطع محوريف متكامميف:إف معالجة أية وضعية تعميمية وفؽ المقاربة بالكف

 محور الكفاءات:  -
ويستجيب لوضعيات إشكالية تعالج مضاميف ومستويات معرفية بشكؿ بنائي )نشاطات الكتساب الكفاءة في     

 إطار المعرفة(.
 : محور القدرات  -
 الكفاءة. ىي استعدادات فطرية ومكتسبات خاصة في محيط معيف قابمة لمنمو ضمف سيرورة    
ينتج عف تقاطع المحوريف مخطط يشمؿ جممة مف السموكات قابمة لممالحظة، تسمى مؤشرات الكفاءة وىي  -

 (75 -31ص ،2004 ،نايت) النشاطات التي يتـ التدرج فييا الكتساب الكفاءة.
 أنواع الكفاءات:  -
 تتعدد أنواع الكفاءات، وتقتصر في ىذا المجاؿ عمى ذكر ما يمي:   
 كفاءات معرفية: -أ(

وىي ال تقتصر عمى المعمومات والحقائؽ، بؿ تمتد إلى امتالؾ التعمـ المستمر واستخداـ أدوات المعرفة، ومعرفة 
 طرائؽ استخداـ ىذه المعرفة في المياديف العممية.

 كفاءات األداء: -ب(
الكفاءات تتعمؽ بأداء الفرد وتشمؿ قدرة المتعمـ عمى إظيار سموؾ لمواجية وضعيات/ مشاكؿ، عمى أساس أف     

 ال بمعرفتو، ومعيار تحققيا ىنا ىو القدرة عمى القياـ بالسموؾ المطموب.
 :كفاءات االنجاز أو النتائج -ج(
لممارسة العمؿ دوف أف يكوف ىناؾ مؤشر عمى أنو ية يعني امتالؾ المعرفة الالزمة إف امتالؾ الكفاءات المعرف   

ا امتالؾ الكفاءات األدائية فيعني القدرة عمى إظيار قدراتو في الممارسة دوف وجود امتمؾ القدرة عمى األداء، أم
 مؤشر يدؿ عمى القدرة عمى إحداث نتيجة مرغوبة في أداء المتعمميف.

فالكفاءات التعميمية كسموؾ قابؿ لمقياس ىي التمكف مف المعمومات والميارات وحسف األداء، ودرجة القدرة  ىناومف 
 مييا، وكذا نوعية الفرد وخصائصو الشخصية التي يمكف قياسيا.معيف في ضوء معايير متفؽ ع مؿ شيءعمى ع

 (07ص ،2005 ،حاجي)
 



 بالكفاءات المقاربة                                                                                                            الثانيمحور ال

 
23 

 

 الكفاءة االساسية: -د(
ىي الكفاءات التي يجب اف يمتمكيا المتعمـ لكي يتمكف مف مواصمة تعميمات دوف مشاكؿ، وذلؾ في وضعيات    

 دالة بالنسبة إليو.
 ان:كفاءات اإلتق -ه(
يف، لمواصمة و لحظة معينة مف التكو أو كفاءات التوسيع: الكفاءات التي ال تكوف ضرورية، في سياؽ أ   

 .التعميمات الالحقة بمعنى أف عدـ امتالؾ ىذه الكفاءات ال يعوؽ التالميذ عمى مواصمة التعميمات الالحقة

 (06،صسروج)

 و الممتدة:أالكفاءات المستعرضة  -ر(
 د مجاؿ تطبيقيا، أو توظيفيا إلى سباقات جديدة.ىي التي يمت   
 الكفاءات النوعية: -و(

و وجداني محدد، ىي خاصة ألنيا ترتبط بنوع محدد مف أو مياري أىي كفاءات خاصة ترتبط بمجاؿ معرفي     
درج في اطار و بفئة مف المياـ التي تتأمف ذلؾ فإف الكفاءة النوعية ىي الكفاءة المرتبطة بمياـ  نطالقااو المياـ 

 (102ص ، الدريج). و مجاالت تربوية معينةأمواد دراسية 
 الكفاءات التدريسية: -ز(
نساني موجو تنعكس آثاره مباشرة عمى مستقبؿ الفرد، األمر الذي يقتصر عمى الجيات إسموؾ  بأنياتعرؼ  -

قع فيو مف تحسيف العممية سس عممية موضوعية تمكنو مف تحقيؽ دوره البناء المتو أالمختصة انجازه مف خالؿ 
وسموؾ المعمـ التي تشمؿ المعارؼ، االتجاىات، الميارات،  التعميمية وتطويرىا، كما تعرؼ بأنيا "مجمؿ التصرفات

 (2001 ،السايح ) . و عمؿ يتسـ بالكفاءة والفاعميةأوالمعروؼ عند قيامو بأداء 

 و مجموعة ميف متشابية.أمبو وظيفة أو ميمة خاصة حسف الفعؿ والفيـ والتقييـ التي تط بأنياويمكف تعريفيا  -
 مستوى الكفاءة حسب فترات التعمم )مراحل الكفاءة( :  1-2-6

 الكفاءة القاعدية:اوال( 
 مرتبطة مباشرة بالوحدة التعميمية وىي مجموعة نواتج التعمـ االساسية المرتبطة بالوحدات التعميمية.   

 ( :ةيالكفاءة المرحمية )المجال ثانيا(
  و مجاؿ معيف.أو فصؿ أىي مجموعة الكفاءات القاعدية تتعمؽ بشير    

 الكفاءة الختامية: ثالثا(
  (24ص ،2002روبي ،حث) و طور، وىي مجموع الكفاءات المرحمية.أيتـ بناؤىا وتنميتيا خالؿ سنة    

 مفهوم المقاربة: 1-2-7
وتعتبر مف الناحية  ،حقيؽ غايةأو تحؿ مشكؿ أو وع تناوؿ مشر  أوتصور ودراسة موضوع  أسموبالمقاربة ىي    

وىي منطمؽ لتحديد  ،تعميمي تصور وبناء منياج إلييا، يستند المبادئالتعميمية قاعدة نظرية، تتضمف مجموعة مف 
واألساليب الضرورية، والمقاربة تصور ذىني، أما اإلستراتيجية فتتمثؿ في مجريات االستراتيجيات والطرؽ والتقنيات 

 (15ص ،2006، المربي) خؿ.اط البحث والتقصي والدراسة والتدشن



 بالكفاءات المقاربة                                                                                                            الثانيمحور ال

 
24 

 

في الحسباف كؿ العوامؿ  تأخذ إستراتيجية أوالمقاربة ىي تصّور وبناء مشروع عمؿ قابؿ لالنجاز في ضوء خّطة    
وسط الفّعاؿ والمردود المناسب مف طريقة ووسائؿ ومكاف وزماف وخصائص المتعمـ وال األداءالمتداخمة في تحقيؽ 
 (29ص ،2004نايت ،) .والنظريات البيداغوجية

والمقاربة تعني خطة الموجية لنشاط ما، مرتبط بتحقيؽ أىداؼ معينة، في ضوء إستراتيجية تربوية تحكميا جممة مف 
 العوامؿ والمؤثرات تتعمؽ بػ:

اغوجية، وبالظروؼ الزمنية وىي تتمثؿ في المعطيات المادية والبشرية والعممية والبيدالمدخالت )المنطمقات(:  -أ(
 والمكانية، والوسط التعميمي عموما.

وىي جممة التفاعالت التي تحدث بيف مختمؼ عناصر العممية البيداغوجية، المعمـ، الفعاليات )العمميات(:  -ب(
 المتعمـ، المحتويات، الطرائؽ، الوسائؿ، البيئة التعميمية. 

التعميمات المحققة، مف حيث الكفاءات المتنوعة وفي مختمؼ وىي نواتج المخرجات )وضعيات الوصول(:  -ج(
 المجاالت، ومؤشراتيا البارزة مف خالؿ وضعيات التقويـ المرافقة لعمميات التعميـ والتعمـ. 

 أنواع المقاربات: 1-2-8
 المقاربة بالمحتويات والمضاميف.  ( أ

 (29ص ،2004نايت، ) المقاربة بواسطة األىداؼ. ب(
 كفاءات.المقاربة بال ج(
 المقاربة بواسطة األهداف: *  
 لتعممي.االجمع بيف النشاط التعميمي  -
 األىداؼ اإلجرائية تحدد وتصاغ مف قبؿ المدرس دوف المعمـ. -
 التركيز عمى عدـ الخروج مف األىداؼ المسطرة. -
 التخطيط والتنظيـ لعممية التدريس. -
 مى تجسيدىا لضيؽ الحجـ الساعي.صعوبة تحديد األىداؼ اإلجرائية وعدـ القدرة ع -
   (25 -24 -23ص،بف عقيمة  ).وثباتو ع مجاؿ التقييـ والتقويـ ومصداقيتووض -
 معنى المقاربة بالكفاءات:  1-2-9

مف المعروؼ أف أىمية المؤسسات ىي منح شبابنا القدرات والميارات التي تسمح ليـ فعال أف يكونوا كفؤ لمقياـ    
ع المجتمع، وىذا ما يعني بو المقاربة بالكفاءات، والكفاءات تجعؿ المعارؼ قابمة لمتحويؿ والتجنيد بأشياء تنفعيـ وتنف

في الوضعيات التي تمكننا مف التصرؼ خارج المدرسة ومواجية وضعيات معقدة أي التفكير والتحميؿ والتوقع 
  (55 -54ص ،2005 ،ىمي).والتأويؿ واتخاذ القرارات والتنظيـ والتفاوض

فاكتساب المعارؼ أو القدرات ال يعني أننا صرنا أكفاء وقد نستطيع اإللماـ بالقواعد والتقنيات مثؿ المحاسبة دوف    
معرفة تطبيقيا في الوقت المناسب ليذا نقوؿ أف الكفاءات ال توجد إال ما تأكد منيا وتجمى في األداء، فالمقاربة في 

 -24 -23ص،بف عقيمة  ) ط مفيوـ الكفاءة بالميداف المينيالميني ولذا ارتب الوسط التربوي جاءت بعد تطبيقيا في الميداف

25) 
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بيداغوجية وظيفية تعمؿ عمى التحكـ في مجريات الحياة بكؿ ما تحممو مف تشابؾ بيف العالقات  وتعتبر كذلؾ   
ه الحياة عمى صورتيا، وتعقيد في الظواىر االجتماعية، ومف ثـ فيي اختيار منيجي يمكف المتعمـ مف النجاح في ىذ

 وذلؾ بالسعي إلى تثميف المعارؼ المدرسية وجعميا صالحة لالستعماؿ في مختمؼ مياديف الحياة.
تعتبر المقاربة بالكفاءات امتداد لممقاربة باألىداؼ، وتمحيص إلطارىا المنيجي والعممي وتعني االنتقاؿ مف    

لممارسة، وبذلؾ فيي تجعؿ المتعمـ محورا أساسيا ليا، وتعمؿ منطؽ التعمـ والتمقيف إلى منطؽ التعمـ عف طريؽ ا
 (2005) وزارة التربية الوطنية ، .عمى إشراكو في مسؤوليات القيادة وتنفيذ عممية التعمـ

     

 ات:الكفاءالمقاربة بدواعي اختيار  1-2-11
 أوجود الشبو واالختالؼ بيف عنصريف عقد مف التعبير عف و ة، فإف العممية أعمـ القياـ بمقارنمف الم عندما نطمب   

 إفالعالقات تشابيا واختالفا ثـ  إدراؾمفيوميف بؿ ىي تفاعؿ لعمميات معقدة تستخدـ الذاكرة والتخيؿ جميعا في 
سمـ زمني مثال،  ليست ىي المستيدفة بؿ المستيدؼ ىو  عمى المقارنة التي تجري في الصؼ بيف حدثيف تاريخييف

ذا بيا التعمـ المقارنة التي يصبح  آلية خارج المدرسة تستدعي امتالؾ واجتماعية مماثمة ة وضعيات حياتيةمواجي
 ثر طيب.أ

كؿ مواد المنياج  تتواطأذلؾ  المواد بخصوصياتيا المختمفة وعمى قدمو التاريخ لنموذج المقارنة تقدمو بقية ما إف   
ماىر ودقيؽ وفعاؿ ومتكيؼ مع كؿ  أداء إلىعنده  األداءليتحوؿ  اإلنسافلصناعة ىذا الجانب وتعزيزه عند 

مشكالت  عمىالتعممية في القسـ محاكاة لمواقع بصورة مصغرة تتكرر لمتغمب التعميمية الوضعيات، فالوضعية 
 .حياتية منتظرة بعد حياة التمدرس

 إلىىا لتصؿ بيا تنميتيا وتطوير  عمىتعمؿ  أفالمدرسة  ولد مزودا بقدرات واستعدادات وعمىي اإلنساف إف   
 إلىترقي بالقدرات النظرية  أفالمدرسة  عمىحؿ مع الزمف، لذا توجب  تضـ أفتوظؼ يمكف  غايتيا، والقدرة التي ال

تعتبر المعرفة وسيمة ال الفرد وأف  عمىتركز المناىج الدراسية  أفوعميو ينبغي  الماىر والدقيؽ. واألداءمراقي الكفاءة 
 نساف مجرد آلة إنتاج.اال وأال تعتبر المؤسساتف تنافس غيرىا مف المجتمع وأ اتغاية وأف تستجيب لمتطمب

اكتساب المعرفة  آلياتتعمـ التالميذ كيؼ يتعمموف بدال مف تقديـ المعرفة عمييا بتقديـ  أفالمدرسة  عمىوينبغي 
المدرسة لمواجية  وبدال مف تراكـ المعرفة مع الزمف يفضؿ بناؤىا والتحكـ في كفاءات تصمح لمرحمة ما بعد

 مشكالت الحياة.
 :وتتمخص دواعي استعماؿ المقاربة بالكفاءات في جممة مف التحديات ىي

 ضرورة االستجابة لتزايد حجـ المعمومات في مختمؼ المواد العممية. -
ادة معينة التساؤؿ: لماذا يتعمـ م إلىذات داللة بالنسبة لكؿ ما يتعممو التمميذ ويؤدي بو  تعمماتضرورة تقديـ  -

 .؟وبطريقة محددة
 جؿ تعميـ ناجح وتكافؤ الفرص لمجميع.فعالية داخمية مف أ إيجادضرورة  -
بيداغوجي يضع المتعمـ  مسعىمف خالؿ اختيار  األداءطمب ممح يتمثؿ في النوعية وحسف مضرورة االستجابة ل -

 في محور االىتماـ.
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ف يتعمـ كيؼ يفعؿ وكيؼ عمـ بوسائؿ التعمـ وما يسمح لو بأاعتماد بيداغوجية يكوف شغميا الشاغؿ تزويد المت -
 (27-26ص ،2004طيب نايت ، ) يكوف.

 مبادئ المقاربة بالكفاءات: 1-2-11
 تعتبر التربية عممية تسيؿ النمو، وتسمح بالتواصؿ والتكيؼ واالىتماـ بالعمؿ.   
 تعتبر المدرسة امتداد لممجتمع، وال يميؽ الفصؿ بينيما. -1
 تبر التربية عنصرا فعاال في اكتساب المعرفة.تع -2
 التمميذ وتطمعاتو لبناء مجتمعو. انشغاالتتعتبر التربية عممية  توافؽ بيف  -3
 :ػوالميارات التي تؤىمو ل والسموكات يعتبر التعمـ عنصرا يتضمف حصيمة المعارؼ -4
 )المجاؿ المعرفي(. التعرؼ عمىالقدرة  -أ

 لمجاؿ النفسي حركي(.)ا التصرؼ عمىالقدرة  -ب
 )المجاؿ الوجداني(. التكيؼ عمىالقدرة  -ج
 لعممية التعمـ وىذا ما يستدعي: األساسييعتبر التمميذ المحرؾ  -5
 عف طريؽ التعمـ. تأتي ،مكتسبة أوموىوبة  المعارؼ... فطرية -أ

 ..قدرات ناضجة، مقاسيا: الدقة، الفعالية والتوازف.الميارات. -ب
 .فسيةأو نحركية  ..عقمية،قمية.القدرات الع -ج
 عممية التعمـ، قابمة لمقياس والمالحظة عبر مؤشراتيا. تتسـ بالتعقيد عبر صيرورة انجازيوقدرة تعتبر الكفاءة  -6
 (84ص .ػػػػػ2003 ،وزارة التربية الوطنية) لتحقيؽ المممح العاـ لممتعمـ.تكامؿ والشمولية كوسيمة يعتبر مبدأ ال -7

 ربة بالكفاءات وأثرها:المقا 1-2-12
 ينتظر مف اعتماد المقاربة في بناء البرنامج:    
 حياة اليومية(.التكييؼ الغايات المدرسية مع الواقع المعاصر في الميداف )السموكيات، المواظبة، و  -1
صداراالىتماـ بالقدرة عمى تجديد المعارؼ في وضعيات متنوعة مثؿ المشكالت النفسية  -2  الحكـ. وا 
 ارؼ بوضعيات تسمح بالتعرؼ خارج المدرسة عمى استثمار المعارؼ والميارات.ربط المع -3

تبني المعارؼ حسب قدرات التمميذ العقمية وميولو ورغباتو وتكوف حسب نموه تفاديا لممعارؼ التي تتطمب الحفظ 
 (32ص ،2002 ،الجزائر،زيافم) .والتطبيؽ

 خصائص المقاربة بالكفاءات: 1-2-13
مستند إلى مشكمة بديال لمممارسة التقميدية، يقوـ عمى نظريات سموكية تعتبر التعمـ عممية تفاعمية يعد التعمـ ال   

 تنطمؽ مف واقع التمميذ ويمكف تمخيص أبرز خصائصيا فيما يمي:
توفر سؤاؿ أو مشكمة توجو التعمـ، بمعنى أنو عوض أف تنظـ الدروس حوؿ مبادئ أكاديمية بحتة وميارات   -1

يـ بالمشكمة ينظـ التعمـ حوؿ أسئمة ومشكالت ىامة اجتماعيا وذات مغزى شخصي لممتعمميف، كما معينة، فالتعم
يتناوؿ موقؼ حياتية حقيقية أصمية ال ترقى اإلجابات البسيطة إلى مستواىا وال تناسبيا، وتتوفر ليا حموؿ وبدائؿ 

 عدة.



 بالكفاءات المقاربة                                                                                                            الثانيمحور ال

 
27 

 

، يختمؼ عف األجواء التقميدية التي تستيمؾ العمؿ التفاعمي، إذ يمارس التعمـ بالمشكالت في جو تفاعمي ىادؼ  -2
 فييا معظـ األوقات في اإلصغاء والصمت، والمواقؼ السمبية التي تحوؿ دوف التعمـ الفاعؿ المجدي.

 توفير الظروؼ الكفيمة بضماف استمرارية العمؿ المنتظـ، والسماح بمراقبتو والتأكد مف مدى تقدمو.  -3
بحيث يجد المتعمـ في عمؿ الفوج )المنجز بالضرورة بصفة فردية( دافعية  اعتماد أسموب العمؿ بأفواج صغيرة،  -4

تضمف اندماجو في المياـ المركبة، ويحسف فرص مشاركتو في البحث واالستقصاء والحوار لتنمية تفكيره ومياراتو 
 االجتماعية.

لمتوصؿ إلييا وتصويرىا، أو إنتاج المنتجات ألف المتعمميف مطالبوف فيو بصناعة أشياء وعرضيا، كثر الحموؿ ا-5
تقديـ عرض تاريخي. وقد يكوف الناتج متنوعا كأف يكوف حوارا، تقريرا، نص أدبيا، شريطا مصورا، نموذج مجسما، 

                                                                                                                        (09ص ،2004 ،بف حبيمس) ...برنامجا إعالميا، أو دراسة أكاديمية لظاىرة ما مف الظواىر

 أسس المقاربة بالكفاءات: 1-2-14
 تتمثؿ أسس المقاربة بالكفاءات فيما يمي:    
يقع الدخؿ إلى التعميـ عف طريؽ الكفاءات في سياؽ االنتقاؿ مف منطؽ التعميـ الذي يركز عمى المادة المعرفية   -

 التعمـ، الذي يركز عمى المتعمـ ويجعؿ دوره محوريا في الفعؿ التربوي. إلى منطؽ
مف التربية، وىي بذلؾ تندرج  المتوخاتتحتؿ المعرفة في ىذه المقاربة دور الوسيمة التي تضمف تحقيؽ األىداؼ   -

 ضمف وسائؿ متعددة تعالج في إطار شامؿ، تتكفؿ األنشطة، وتبرز التكامؿ بينيا.
عف طريؽ الكفاءات بتجاوز الواقع الحالي المعتمد فيو عمى الحفظ والسماع، وعمى منيج المواد  تسمح المقاربة  -

 الدراسية المنفصمة.
يتفادى ىذا الطرح التجزئة الحالية التي تقع عمى الفعؿ التعميمي/ التعممي الميتـ أساسا بنواتج التعمـ، لتيتـ   -

ال متناىيا مف السيرورات المتداخمة والمترابطة  لفعؿ باعتباره كمابمتابعة العمميات العقمية المعقدة التي ترافؽ ا
 والمنسجمة فييا بينيا. 

عادات جديدة سميمة، وتنمية  الكتسابالمقاربة بالكفاءات في التدريس مف االىتماـ بالخبرة التربوية  اعتماديمكف   -
 اجاتو الضرورية.الميارات المختمفة والميوؿ مع ربط البيئة بمواضيع دراسة التمميذ وح

يؤدي بناء المناىج بيذه الكيفية إلى إعطاء مرونة أكثر، وقابمية أكبر في االنفتاح عمى كؿ جديد في المعرفة،   -
 وكؿ ما لو عالقة بنمو شخصية المتعمـ.

والثقافي، كما تتوخى الوصوؿ إلى  االقتصاديتستجيب مقاربة الكفاءات لمتغيرات الكبرى الحاصمة في المحيط  
 (28 -26ص .ػػػػػ2004نايت ، ) يترؾ التعمـ فيو أثر إيجابيا، يمكنو مف مجابية ومعالجة مشكالت حياتية. ىرااطف ممو 

 أهداف المقاربة بالكفاءات:1-2-15
ما  اف المتعمميف بقدرىلمعمومات إلى أذاإف التعمـ بالمشكمة لـ يصمـ لمساعدة المدرس عمى نقؿ كـ ىائؿ مف    
 :دة لممتعمميف عمىـ لتقديـ المساعصم
 تنمية تفكيرىـ ومياراتيـ الفكرية وقدراتيـ عمى حؿ مشكمة. -
 تعمميـ أدوار الكبار مف خالؿ مواجية المواقؼ الحقيقية والمحاكاة. -
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 تحوليـ إلى متعمميف مستقميف استقالال ذاتيا. -
وىو  .هدف واحد هو التعمم""أنها تكاد تتمخص في عمى القوؿ عف أىداؼ التعميـ بالمشكالت  بعضيـبأدى ما 

 طبعا ىدؼ يمكف تحميمو إلى سمسمة مف األىداؼ الفرعية المتضمنة، أىميا:
 اكتساب نتائج المتعمميف وتطوير خبراتيـ ومياراتيـ بفعؿ الممارسة. -
قفيـ السمبي منيا إلى موقؼ إيجابي يحفز طمب المعرفة المتعمميف بالمعرفة بعد تحويؿ مو تغيير عالقة  -

 سابيا.واكت
 استيعاب المواد الدراسية والتحكـ في سيرورة التعمـ. -
دماجو في المجتمع. -  تشجيع عمؿ الفرد مع الجماعة، مف ثمة إعداده لمحياة المينية وا 

لكافة المتعمميف في كؿ موقؼ  وىذا، فضال عف أف لكؿ مشكمة أىدافيا الخاصة التي ينبغي شرحيا وتوضيحيا
 (08ص ،2004 ، بف حبيمس).مكنيـ مف القياـ بيا بعد حصوؿ التعمـنيا تأيفترض ـ التي مي، بما في ذلؾ المياتعم

 
 مقارنة البرنامج القديم بالمنهاج الحالي: 1-2-16
 

 المنهاج الحالي البرنامج القديم
  .مبني عمى المحتويات -

أي ما ىي المضاميف الالزمة لمستوى 
 معيف، في نشاط معيف؟
 المحتوى ىو المعيار.

أي ما  .مبني عمى أىداؼ معمف عنيا في صيغة كفاءات -
 ىي الكفاءات المراد تحقيقيا لدى التمميذ في مستوى معيف؟

 الكفاءة ىي المعيار.

 .منطقة التعميـ والتمقيف -
أي ما ىي كمية المعمومات في المعارؼ  

 التي يقدميا األستاذ؟ 
 
 

 .منطقة التعمـ -
ا المتعمـ مف خالؿ التي يكتسبي تالتعميماأي ما مدى 

 اإلشكاليات التي يطرحيا األستاذ؟
وما مدى تطبيقيا في المواقؼ التي يواجييا المتعمـ في حياتو 

 ة واليومية؟يالدراس
 األستاذ: يمقف، يأمر وينيي. -
 التمميذ: يستقبؿ المعمومات. -

 األستاذ: يقترح فيو مرشد، موجو ومساعد لتجاوز العقبات. -
 يجرب، يفشؿ، و العممية، يمارس المتعمـ: محور  -

 يكسب ويحقؽ.           ينجح
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 الطريقة البيداغوجية المعتمدة ىي: -
طريقة التعميـ: النمطية أي كؿ التالميذ 

 سواسية، وفي قالب واحد.
اعتبار درجة النضج لدى التالميذ  -

 واحدة.
 اعتماد مسمؾ تعميمي واحد. -

 الطريقة المعتمدة ىي: -
العتماد اأي مراعاة الفروقات الفردية و  فروقاتالبيداغوجية 

 عمييا أثناء عممية التعمـ.
 درجة النضج متباينة لدى المتعمميف. -
 .تعمميوتحديد عدة مسالؾ  -

 اعتماد التقويـ المعياري المرحمي. -
 فيو تقويـ تحصيمي.

 عموما درجة تذكر المعارؼ. -
 ال مكاف لتوظيؼ المعارؼ. -
  

ـ عنصرا مواكبا لعممية التعمـ. فيو تقويـ اعتبار التقوي -
 تكويني قصد الضبط والتعديؿ.

 درجة اكتساب الكفاءة. -
 توظيؼ الكفاءات المكتسبة في مواقؼ. -

 (27ص ،2006 ،زارة التربية الوطنيةو ) .ج الحاليياقارنة بيف البرنامج القديـ والمنيوضح الم:  (12)الجدول رقم 
 
 
 

 هيكمة المنهاج: 1-2-17
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 التنشئة االجتماعية -1-3
هشتؽ   التىشئةتذٌب أغمب التعآرؼ الواردة فْ عمـ الىفس إلِ أف هفٍوـ وأصؿ  :التنشئةتعريف   1-3-1

و هف عمـ األحٓاء والبٓولوجٓا، وٓأكد عمِ ذلؾ "الزاروس "فْ قولً " إف هفٍوـ التكٓؼ اىبثؽ هف عمـ األحٓاء"، ٌو
ف فْ ىظٓرة "الىشوء و ها ٓأكدي دار  ذهِ  وقد عدلً هف قبؿ عمهاء "،اإلرتقاءٓو ، بدؿ التكٓؼ التىشئةالىفس ٓو

 (:9ص ،==<8قٓرشْ، ) .كد عمِ كفاح الفرد هف أجؿ العٓش والبقاءؤ ٓو
ثٓر ٌذا التعٓرؼ ىقطة ٌاهة تتهثؿ فْ اإلختالؼ حوؿ هدلوؿ كؿ هف هفٍوهْ التكٓؼ،       عىد  والتىشئةٓو

" ٌو عهمٓة تتـ عف فالتكٓؼ كها ٓقوؿ "جوف بٓاجًٓ .لذموؾ اإلىذاىْالبعض هف عمهاء الىفس، والهٍتهٓف با
د إها أف ٓدخؿ عمِ ذموكً ، فالفر ف الفرد والبٓئةطٓرؽ تحقٓؽ التوازف بٓف هظٍٓرف هف هظاٌر التفاعؿ بٓ

، إها أف ؼ البٓئة الهحٓطة بً بكؿ هطالبٍا، وبٓف ظرو دي عمِ تحقٓؽ  التوزاف بٓف ذموكً، هها ٓذاعالتعدٓؿ
ا لرغباتً، وحاجاتً فْ اإلتجاي الذي ٓ حاوؿ التأثٓر فْ البٓئة  والوذط الهحٓط بً حتِ تذتجٓب ٌذي البٓئة بدوٌر

 (8=ص ،:;<8صقر ،) .ٓٓردي
، وكؿ صراعاتً، وهواجٍة هشكالتً هف ص باإلىذاف فْ ذعًٓ لتىظٓـ حٓاتًهفٍوـ خا ْفٍ التىشئةأها 

حباطات وصوال إلِ هآذهِ بالصحة هع الذات وهع  التىاغـأو اإلىذجاـ، أو الىفذٓة، أو الذواء،  إشباعات وا 
 . ٌو هفٍوـ إىذاىْ لتىشئة، وعمًٓ فاتىظٓهات التْ ٓىخرط فٍٓا اإلىذاف، والعهؿ وفؽ الأخٓرف فْ األذرة

 (::ص ،<<<8،الدٌري)
كىٍها هكهػالف  كٓؼ هفٍوهاف هختمفاف فٓها بٓىٍها، لوالت التىشئةوبىاءا عمِ هاذبؽ ٓهكف القوؿ بأف     

توافؽ ، فاألذاف ٓتكٓؼ بلبعضٍها ذتهر ذلؾ طوؿ اجتهاعٓآولوجٓا ٓو و جىٓف فْ بطف أهً ٓو ، إذ ٓبدأ التكٓؼ ٌو
ف  تبدأ التىشئة االجتهاعٓةالدة، فْ حٓف حٓاتً وبعد الو  ذاتً فْ الذىوات األولِ هف حٓاتً، وبٍذا ترتبط هع تكٓو

صائص كؿ ثٓقا بهراحؿ الىهو الهختمفة التْ ٓهر بٍا األىذاف اىطالقا هف خارتباط و  التىشئة ، التكٓؼ والعهمٓتاف
ىتٍاءا هرحمة وهطالب الىهو فٍٓا ، عمها باف ٌذي الهطالب تختمؼ هف هرحمة ألخرى ابتداء بالطفولة وا 

إلِ أقصِ  واالىفعالٓة، االجتهاعٓةالعواهؿ ٌو الذي ٓشغؿ جهٓع  الهىشئ بالشٓخوخة، وعهوها فإف الشخص
راف، ) .جة ههكىة فْ هواجٍة هشكالتً حتِ ٓحقؽ الصحة الىفذٓة الهرغوبة فْ أٓة هرحمة ٓعٓشٍادر   (88ص  ،=><8ٌز

 محمد صافًح األخرص:كتور تعريف الد
، ألٌخافً َاىضباطا بأَاهدي َقٓهً َاتجاٌاتًؿ فٓدُ أىٍا?" عهمٓة التطبٓع هع الَاقع االجتهاعْ َتهثٓ

التالهٓخ ٌَن فْ هدحمة ؿ د االجتهاعْ بها ٓهكو إخخالً هو قٓن جخٓخة لعقَالتعبٓؿ تعتبد َذٓمة هو َذائكها 
 َاقعٍن االجتهاعْ. اكتشاؼ

ٌْ الَذٓمة التْ ٓتحقق بٍا دبط الفدخ بالهجتهع َخلك  التنشئة االجتماعيةأو ؿ أخٓدا ٓهكىىا القًَ  
فْ ، هع أخدٓو َإخهاجً ؿالقٓن َالدهَد َالهعآٓد االجتهاعٓة التْ تذهح لً بالتفاع كؿعو طدٓق تعمهً 
  الحٓاة االجتهاعٓة.

، والذي أطمؽ عمًٓ اذتعار الهفٍوـ البٓولوجْ لمتكٓؼوفْ ٌذا الذٓاؽ ٓرى هصطفِ فٍهِ أف عمـ الىفس      
،  التىشئة ح التكٓؼ اواإلجتهاعْ تحت هصطم ، واذتخداـ فْ الهجاؿ الىفذْعمهاء البٓولوجٓا هصطمح الهوائهة
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ـ هع البٓئة الطبٓعٓة ٓذتطٓع هع الظروؼ اإلجتهاعٓة والىفذٓة  والتْ تتطمب هىً باذتهرار فاألىذاف كها ٓتالء
، وظروؼ الحٓاة ىفذٍا تدفعة إلِ ٌذا التكٓؼ، وها ٓذاعدي عمِ ذلؾ هالدى الفرد أف ٓقوـ بهوائهات بٓىٍا وبٓىً

 (88ص ،>=<8،فٍهْ) .ة عمِ التطبٓع اإلجتهاعْ والذكاءهف القدر 

التىشئة ٓا هع وجٍة الىظر ٌذي فإىىا ىشٓر إلِ أف اذتعهاؿ كمهة التكٓؼ فْ ٌذي الدراذة ٓقصد بٍا وتهاش       
 .والعكس صحٓح
 ?هآٌف رئٓذٓ فاتجآٌضهف  وتعرؼ التىشئة

 اإلتجاه اإلجتماعي : 1-3-2
 .ٓرة الفرد لهعآٓر وثقافة هجتهعًوالتكٓؼ عمِ هذا التىشئةحذب ٌذا اإلتجاي فإف تحقٓؽ      
وفْ ٌذا الذٓاؽ ٓرى هصطفِ فٍهْ أف كؿ هجتهع إىذاىْ ٓىظـ هجهوعة هف القواعد والىظـ التْ تضبط      

، ٓتعرؼ عمِ ٌذي القواعد وتمؾ القواىٓف وفقا لهعآٓر التطبٓع اإلجتهاعْ عالقات الفرد بالجهاعة وتحكهٍا
ىً اإلجتهاعْ  هتثمٍا حتِ تصبح جزءا هف تكٓو  .خؿ الجهاعةوىهطا هحددا لذموكً دآو

حالة هف اإلىذجاـ والتالؤـ بٓف الفرد وبٓئتً التْ تبدو فْ قدرتً عمِ  التىشئةكها ٓرى أحهد عزت راجح أف     
تضهف ت، و ة الهادٓة واإلجتهاعٓة والثقافٓةإرضاء أغمب حاجاتً ، وتصرفً التصرؼ الهرضْ إزاء هطالب البٓئ

جتهاعٓة أو خمقٓة أو دها ٓواجً هوقفا جدٓدا أو هشكمة هادٓة أو إقدرة الفرد عمِ تغٓٓر ذموكً وعادتً عى التىشئة
 (88ص ،>=<8 ،فٍهْ) .ب الظروؼ الجدٓدة، تغٓٓرا ٓىاذصراعا ىفذٓا

تضح هف ٌذا العرض أف اإلتجاي اإلجتهاعْ ٓعاكس اإلتجاي الىفذْ بتركٓز      ي عمِ الهجتهع وهكوىاتً ٓو
رى أف الشخصٓة الهتوافقة ٌْ التمفةخاله ، غٓر أىً قمؿ هف قٓهة  الفرد تذآر الهجتهع وثقافتً وهعآٓري تْ، ٓو

 .قؼ فْ وجً تمؾ الهعآٓروطاقتً الهبدعة والتْ غالبا ها ت
 :ه التكاممي ) النفسي اإلجتماعي (اإلتجا-1-3-3

ة هركبة هف قطبٓف أذاذٓٓف ٌهاأو التكٓؼ حذب ٌذا اإلتجاي عهمٓة ح التىشئة       ف ? الفرد وها بً هٓٓو
 ، فاعٓة والثقافٓةحاجات ودوافع وطهوحات والهجتهع أو البٓئة الهحٓطة بالفرد بأبعادٌا الهختمفة الهادٓة واإلجتها

 .ؿ وتفاعؿ الفرد وهحٓطً اإلجتهاعْحدث حذب ٌذا اإلتجاي إال بتكاهتال  التىشئة
ً فالمشخص فْ ٌذا الصدد أف التكٓؼ ٓتضهف تفاعال هذتهرا بٓف الشخص وبٓئت سمية فيميوترى 

تقبؿ  تـ التكٓؼ أحٓاىا عىدها ٓرضخ الشخص ٓو حاجات ولمبٓئة هطالب وكؿ هىٍها ٓفرض هطالبً عمِ أخر ٓو
تحقؽ التكٓؼ أحٓاىا أخرى عىدها ٓبذؿ الشخص إهكاىٓاتً البىاءة  ا ٓو الظروؼ البٓئٓة التْ ال ٓقوى عمِ تغٌٓٓر

لتكٓؼ حال وذطا بٓف ، وفْ أغمب األحٓاف ٓكوف اة التْ تقؼ فْ ذبٓؿ تحقٓؽ أٌدافًفٓعدؿ الظروؼ البٓئٓ
ىشأ ذوء التكٓؼ عىدها ٓفشؿ الشخص فْ تحقٓؽ ،ٌذٓف الظرفٓف        ، فتذوء صحتً الىفذٓة هثؿ ٌذا الحؿ الوذط ٓو

فالصحة الىفذٓة إذا ٌْ قدرة الشخص عمِ التوفٓؽ بٓف رغباتً وأٌدافً هف جٍة وبٓف الحقائؽ الهادٓة 
 (8=ص  ،<=<8فٍهْ، . )ٓعٓش فْ وذطٍا هف جٍة أخرى واإلجتهاعٓة التْ 
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هف بىاء ىفذْ ٓعتهد عمِ الفرد وها ٓىطوي عمًٓ  فْ ىظر ٌذا اإلتجاي )التوفٓقْ( التىشئةوهف ٌىا فإف     
قصد بً الهحٓط الذي ٓقع فًٓ ، كها ٓعتهد عمِ الهحٓط الخارجْوحاجات ودوافع )الهحٓط الىفذْ لمفرد( ، ٓو

 .أو اإلجتهاعْ أـ الثقافْالطبٓعْ  الفرد ذواء كاف
ذتعهاال ألىً ٓهثؿ ىظرة أكثروبىاءا عمِ ها ذبؽ فإف ٌذا اإلتجاي ٌو األكثر قبوال    هوضوعٓة لعهمٓة التكٓؼ   وا 
ة فْ حٓاة الفرد وتهثؿ ذمذمة هف هحاوالت وتهثؿ ذمذمة هف هحاوالت  التىشئة أو ، فٍذا األخٓر عهمٓة حٓٓو

 .طرة الهطمقة أو الدائهة ألي هىٍافرد وهطالب البٓئة وال تكوف الذٓبٓف حاجات ال التىشئة
 :التنشئةابعاد  4-3-1

  و أف ٓكوف الفرد راضٓا عف ىفذً غٓر كار ةالشخصي التنشئة لٍا أو ىافرا هىٍا أو ذاخطا عمٍٓا  ي? ٌو
 الهكوىاتهف والضٓؽ و غٓر واثقا هىٍا، كها تتذـ حٓاتً الىفذٓة بالخمو هف هشاعر الذىب والقمؽ  يأ

 الرئٓذٓة لٍذا البعد هف التكٓؼ إشباع الفرد لدوافعً الهختمفة بصورة ترضْ الفرد والهجتهع فْ آف واحد.
 (89ص ،>=<8 ، فٍهْ)

، هع دوافعٍا لمعٓش وشحذ قوى العقؿأف بىاء شخصٓة الفرد فْ اتفاؽ  كمال دسوقيوفْ ٌذا الذٓاؽ ٓرى      
ذات العالـ الخارجْ الذي ٓحٓط بً، والداخمْ الذي تىبعث هف فكٓر إلدراؾ هحذو واذتعدادات الذكاء بالتعمٓـ والت

دارة ، ثـ اإلذتجابة لكؿ ذلؾ بآلٓات الجٍاز العصبْ الذي ٓدٓريباطىً  ،;><8 ،دذوقْ) .وٓرأذً الهخ كجٍاز توجًٓ وا 
 (= –>ص 

كذا فإف ٌذا البعد ٓخص الشخص وحدي وهدى قدرتً عمِ فؾ الصراع أو الص     راعات الداخمٓة التْ ٌو
قاس ٌذا البعد بهدى قدرة الشخص عمِ التوفٓؽ بٓف ٌذي الدوافٓشٍا بذبب تصادـ دوافعً الهختمفةٓع ، ع، ٓو

ظٍر ذلؾ فْ أف ٓكوف  ٌْ ةالشخصٓ لتىشئةفاوعمًٓ  تمؾ العهمٓة التْ ٓحقؽ بٍا الفرد هف اإلتزاف هع ىفذػػػً  ٓو
، ٍر فْ هٓمً إلِ التحرر والواقعٓة، كها ٓظاقؼ التْ ٓتعرض لٍاْ هواجٍة الهو واثقا هىٍا هعتهدا عمٍٓا ف

 .بذاط هع خموي هف األعراض الهرضٓةواإلىتهاء واإلى
  مْ بٓف الفرد والبٓئة الهحٓطة بًتهثؿ فْ العالقة الجٓدة واإلىذجاـ الك ?التنشئة ، 

رى  واإللتزاـ بأخالقٓات الهجتهع، ٓرف أف التكٓؼ اإلجتهاعْ ٌو الذعادة هع أخ حامد عبد السالم زىرانٓو
وتقبؿ التغٓٓر اإلجتهاعْ الذمٓـ، والعهؿ ، واإلهتثاؿ لقواعد الضبط اإلجتهاعْ وهذآرة الهعآٓر اإلجتهاعٓة

راف ) .ٓؤدي إلِ تحقٓؽ الصحة اإلجتهاعٓة، هها لخٓر الجهاعة  (8:8ص  ،=><8 ،ٌز

َالطدٓقة التْ ، آخد ؿإلِ جٓؿ الثقافة هو جٓؿ اىتقا عمِ أىٍا العهمٓة التْ ٓتن بٍا التنشئة االجتماعيةفتعدف 
فْ خلك ها ٓمقىً ؿ َٓخخ، األفداخ هىخ طفَلتٍن حتِ ٓهكىٍن الهعٓشة فْ الهجتهع خّ ثقافة هعٓىةؿ ٓتن بٍا تشكٓ

  َالهخدذة َالهجتهع لألفداخ هو لغة َخٓو َتقالٓخ َقٓن َهعمَهاتاالباء 
َع التىشئة االجتهاعٓة ٌَ هَضَع َاذع الىطاق ٌخا التعدٓف ٓتضح لىا أو هَضؿ هو خال    
كؿ َ، اإلعالن...الخ، الهخدذة، ألذدةكاَالتْ تذاٌن فْ تىشئة الفدخ ؿ فًٓ عخة عَاهؿ تتخخ
 ٓهكو أو ٓكَو هصخدا لمتعمن غآتً إخهاج الفدخ فْ الهجتهع.ؿ عاه
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رى      الفرد ىهط تْ ٓقتبس فٍٓا تمؾ العهمٓة ال ٌْ ةاإلجتهاعٓ التىشئةفْ ٌذا الصدد بأف  أسعد رزوقٓو
ذتجابة تهاعْ، وبالىذبة لذموؾ الفرد ٌو التغٓر الذي ٓطرأ تبعا لضروٓرات التفاعؿ اإلجالذموؾ الهالئـ لمبٓئة ، وا 

رزوؽ ، ص ) .إلجتهاعٓة التْ تذود ٌذا الهجتهع، وهذآرة العادات والتقالٓد اجة الفرد إلِ اإلىذجاـ هع هجتهعًلحا
==) 

كذا هف خال     هف الىاحٓة اإلجتهاعٓة ٌو الشخص الذي  الهىشئؿ التعآرؼ الذابقة ٓتضح أف الشخص ٌو
أفراد أذرتً أـ الهجتهع بوجً ، ذواء هع ً بإشكالٍا الهختمفةٓذتطٓع إٓجاد عالقات هىذجهة هع البٓئة الهحٓطة ب

ذي العالقة تعاـ تعاوف هف أجؿ خدهة ? تقبؿ أخٓرف واإلٓهاف بالرتكز عمِ توفر هجهوعة عىاصر هىٍا، ٌو
والتهٓٓز العىصري والىزاع العشائٓرة  ْالهجتهع ، وخمو الفرد هف الىزاعات الهضادة لمهجتهع كالتعصب العرق

 واإلخالؿ بالىظاـ العاـ ... إلخ
 ? ةالمدرسي التنشئة  1-3-5

."فالهدرذة كصورة ٓتعرض الشباب فْ الهدرذة إلِ هعآٓر هتضاربة قد تتعارض هع تمؾ الذائدة فْ بٓوتٍـ     
تمهٓذ ٓتدرج فْ اإلدهاج ، وهع أف الترات صباي وهراٌقتً حتِ ذف الرشدهف الهجتهع ٓقضْ فٍٓا الشباب ف

تعود عمِ تقبؿ ها فٍٓا هف تذمطبالهدرذة ، فعىدها ٓجِء الذف الذي الهجتهع األكبر وضوابطً وذٓطرتً ، ٓو
هف الصورة الكبٓرة التْ تىتظري هع الحذاب فٍو فْ خوؼ أف ٓىاقش الهجت ،طٓع فًٓ أف ٓىهْ همكاتً العقمٓةٓذت
? لهاذا كؿ ٌذي الهػػواد والثورة ٓحس بالقمؽ –والتْ لٓذت ٌذي )الهدرذة( غٓر صورتٍا الهصغرة  (،عالهجته)

ؿ ٌذا هطموب لمحٓاة العهمٓة؟ ها الداالدراذٓة ؟هاقٓهة كؿ ٌذا التحصٓؿ  ؟عْ لمتهذؾ بالىظاـ وتقٓٓد الحٓرة؟ ٌو
؟ ٌؿ الصهت والذكوت وعدـ ، أـ أف الذي ٓحفظ ٌو الذي ٓتفوؽهقٓاس ذمٓـ لتقٓٓـ القدرات االهتحافٌؿ 

فكر بألدب الهطموبالهىاقشة أو اإلعتراض ٌو ا حمؿ ٓو اذتقالؿ وحهاس ٓكوف غٓر هرضْ ، والذي ٓىتقد ٓو
 (>7ص  ،;><8، دذوقْ).عىً؟

توقؼ التوافؽ الهدرذْ لمتمهٓذ عمِ األوضاع أو ا    العالقات القائهة فْ الذي ٓذود الهدرذةكأذموب لجو ٓو
ِ خصائص الىهو التْ لـ ، كها ٓتوقؼ أٓضا عمٍٓا أو طرؽ التعمٓـ الهتبعة فٍٓا، أو األىظهة الذائدة فالهدرذة
 أو هف هدرذة إلِ أخرى.، تقاؿ هف هرحمة تعمٓهٓة إلِ أخرى، أو اإلىتقابؿ بعد

الغٓاب الهتكرر لمتمهٓذ وعدـ اإلىتظاـ الهذتهر فْ الدراذة بالتالػػْ فشمً  ةالهدرذٓ التىشئةهف هظاٌر ذوء      
، كؿ ٌذا ٓكوف ىتٓجة كرآٌة هف هشاكؿ اجتهاعٓةالدراذْ الذي قد ٓؤدي بً إلِ التذرب الهبكر وها ٓترتب عىً 

تمؼ عف تمؾ أو عدـ تكٓفً هع األوضاع التْ تخ ،التمهٓذ لمهدرذة أو فشمً الدراذْ، أو ذوء عالقاتً فٍٓا
 األوضاع التْ تعود عمٍٓا فْ األذرة.
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 :التنشئةمعايير   1-3-6
أخذ األشخاص العادٓٓف وكذا الهختصٓف بدراذة الذموؾ البشري هجهوعة هف الهعآٓر التْ عف طٓرقٍا     
 ةالذٓو تىشئةالت ، وهف اٌـ ٌذي الهعآٓر الهذتخدهة لمتهٓٓز بٓف حاالٓع تحدٓد ىوع الذموؾ الذي ىشاٌديٓذتط

 ?ٌْ ةوالغٓر الذٓو
 :المعيار اإلحصائي اوال( 
و عبارة عف هحؾ ٓقـو عمِ الهعىْ اإل     ، ، والوزف والذكاء، كالطوؿحصائْ الذٓرع الخصائص اإلىذاىٓةٌو

، فالشخص لة التْ تدخؿ ضهف خصائص األغمبٓةوفْ ٌذي الحالة التْ ٓىحرؼ كثٓرا عف الهتوذط أو الحا
 الىاس.ذط الذي ٓهثؿ الشطر الكبٓر هف هجهوعة الذوي ٌو الهتو 

تهكىىا هف أدوات هوضوعٓة وهوثوؽ بٍا حتِ  التىشئةتطمب ٌذا الهعٓار أف تكوف األدوات التْ تقٓس بٍا     
هاـ بداللة ، وها ٓؤخذ عمِ ٌذا الهعٓار ٌو اىً ٍٓتـ بالذموؾ الظاٌر دوف االٌتتصىٓؼ األشخاص إحصائٓا

، بٓىها ٓصعب بواذطتً قٓاس أو ٓـ االشٓاء الهحذوذة كالطوؿ هثال، كها اىً ٓصمح لتقٓذموؾ ودوافعً وىتائجً
 .لشخصٓة أو االتجاٌات وها إلِ ذلؾتصىٓؼ بعض ذٓهات ا

 (:اإلجتماعيالمعيار الحضاري ) ثانيا( 
هتثؿ لقواعد الضبطٌو الذي ٓذآر الهعآٓر اإلجتهاعٓالذوي حذب ٌذا الهعٓار فاف الشخص        ة ٓو

 .او غٓر الذوي الذي ٓتصرؼ عكس ذلؾ، والشاذ اإلجتهاعْ
هذألة ىذبٓة  التىشئةوجود هقوهات حضآرة وثقافٓة هختمفة بإختالؼ الثقافات والهجتهعات تجعؿ هف لكف      
 ،وعمًٓ لٓس ٌىاؾ هعٓار إىذاىْ عاـ، عمِ ىوع الهجتهع وحضآرة وقٓهتً هوقؼ
ع ىفذً كها ٓؤخذ عمِ ٌذا الهعٓار اف الهجته وشذوذا فْ هجتهع اخر.فها ٓعد ذوٓا فْ هجتهع قد هرضا      

، وهف ثـ ىفذٓة وأفات اإلجتهاعٓة، ٓهر بظروؼ وأوضاع تشٓع فًٓ األهراض اللٓس دائها بالهجتهع الذوي
 .التىشئةلهجتهع أهر هتىاقض لهعىِ الٍذا ٓكوف الخضوع أو اإلهتثاؿ 

، فاألفراد ىٓكٓةٓصىؼ ٌذا الهعٓار األشخاص حذب أعراض اإلكمٓ: (المعيار المرضى ) الباثولوجي  ثالثا( 
اء ( غٓر الهتوافقٓف اء ال تظٍر ، بٓىها توافقٓف أو األذٌـ الذٓف تظٍر عمٍٓـ إعراض هرضٓة)غٓر األذٓو ٓو

وؿ أف وهها ٓأخذ عمِ ٌذا الهعٓار ٌو اىً ال ٓذتطٓع تحدٓد درجة التْ ىقؼ عىدٌا وىق، عمٍٓـ ٌذي األعراض
 .ا الذموؾ ذوي أو ٌذا شاذٌذ

، وعادة هاذتهد أصولً هف عمِ أحكاـ قٓهٓة تطمؽ عمِ أشخاص ٓعتهد ٌذا أذاذا ?المعيار المثاليرابعا( 
هف كؿ ها ٌو هثالْ ، والدىو اصولً هف األدٓاف وجٍاز القٓـ األخالقٓة ، والذواء حذب ٌذا الهعٓار ٌو اإلقتراب

 (71ص  ،7991،)جابر .اذوذ ٌو اإلىحراؼ عف الهثؿ العمٓوالش
، وهف جٍة أخرى ٌو أف لٓذت هحددة تحدٓدا دقٓقا هف جٍة ٓؤخذ عمِ ٌذا الهعٓار ٌو أف الهثالٓة كؿ هال     

 .د ٓكوف غٓر ذلؾ فْ هجتهع آخرفْ هجتهع ها قطبٓعْ ها ٌو 
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   (محك المقاييس )اإلختبارات?  
، أو بطآرة االختبارات التْ د عمِ هجهوعة هف الهقآٓساألفرا عىد التىشئةلحاالت الذي ٓركز فْ تصىٓفً      

ْ وقوة التحهؿ ، واالتزاف اإلىفعالخصٓاتٍـ كالشعور بالرضا عف الذاتهف شهختمفة تٍدؼ الِ قٓاس جواىب 
، لكف ٓؤخذ عمِ ٌذا الهحؾ افتقار الهقآٓس إلِ ْ الىدهاج اإلجتهاعْ إلِ غٓر ذلؾ، التوافؽ الشخصوالذكاء
بعد واحد أو عدة أبعاد  لمتىشئة، فٍؿ أذئمة االختبار أو الهقٓاس ؟لصفة توافؽ التْ تشتؽ هىًأذاذْ  تصور
ع ىقد بالىذبة لمكثٓر هف اإلختبارات أو الهقآٓس وثباتٍا كاىت وهازالت هوضصدؽ ؟ ٌذا فضال هف أف هختمفة
 .الىفس ، والهٍتهٓف بعمـالعمهاء

، وىذبٓتً ف وتبآف ذموكً بٓف الحٓف وأخرعوبة فْ فٍـ اإلىذاٌذا العرض ىعود إلِ القوؿ بأف الصوبعد    
ٌْ أٌـ األذباب والعواهؿ التْ أدت غمِ ظٍور كؿ ٌذي الهعآٓر التْ لـ ٓتذـ أي واحد هىٍا بالشهولٓة 

د هف الهحكهات الذابقة فْ والتكاهؿ ذوى فْ ٌذا الذٓاؽ هحهد الذٓد أبو الىٓؿ أىً الٓهكف اذتخداـ واح
اءتشخٓص اال  (11ص  ،7991)الىٓؿ .ر ٌذي الهحكات جهٓعا عىد التشخٓص، بؿ ٓوضع فْ االختباذٓو

 أنًاع التنشئة االجتماعية:  1-3-7

 ٓهٓد بٓتدبٓجد َتَهاذ بٓو ىَعٓو دئٓذٓو هو التىشآت ٌها? 3
 التنشئة األًلية: اوال( 
ِ غآة ها ٓكَو عضَا فْ تشٓد إلِ تىشئة الفدخ األَلِ التْ تبخأ هو هٓالخي هدَدا بطفَلتً َإل     

 هجتهعً.
ها ٌَ هٍن َجٌَدّ َهفٓخ أَ ؿ َتهادذ التىشئة األَلٓة فْ الهحٓط األذدّ َفٍٓا ال ٓكَو لمفدخ خٓاد حَ

 التىشئة(وكالة الهىشئ )األبَٓو( )أَ ؿ جهٓعٍا هفدَضة عمًٓ هو قب، هضد
َهع تقخن التىشئة األَلٓة ، ضً الهىشئها ٓفدؿ فٓأخخٌا َٓتعمن ذبمٍا تمقائٓا خَو هعادضة أَ هقاَهة لك

تقخن فْ حٓاتً َتفٍهً َخضَعً التان لتَجٍٓات َأَاهد ؿ هو الخاص إلِ العان ٌَىاك ٓحصؿ ٓتحدك الطف
 . األبَٓو
 التنشئة الثانًية: ثانيا( 
ْ الخاخمْ الفدخ فْ هدحمة التعمن الهعدفؿ َالتْ تشٓد إلِ أثاد تابعٓات التىشئة األَلٓة َتحخٓخا عىخها ٓخخ    

َالكتابة أَ الذباحة القراءة أّ تأخخ هكاىٍا عىخها ٓقدد الفدخ تعمن ، فْ هجاالت الحٓاة بعٓخا عو هحٓط األذدة
ٌَخي ٌْ التىشئة الثاىَٓة التْ ال ، أَ أو ٓكَو دٓاضٓا أَ شدطٓا أَ هعمها أَ أبا أَ دَجا، أَ ذٓاقة الذٓادة

عو التهمك ؿ ها َال تذأشٓئ بخدجة عالٓة هع ؿ تتطمب التهاثتحتاج إلِ الهىاح العاطفْ فْ ىجاح الفدخ َال 
، هَضَعٓة هو األَلٓةأكثر عمها بأو الفدخ فْ ٌخا الىَع هو التىشئة تكَو ، لىَعٓة هحتَهة هتعخد اجتىابٍا

التعمٓن َالعذكدٓة أَ الطب أَ ؿ هعٓو هثؿ فْ هجاالت االحتداف َالتخصص بعهؿ َفٍٓا أٓضا ٓخخ
 (<;ص)العهر،  الٍىخذة.
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 إعادة التنشئة:( ثالثا
هثٓمٍا فْ ؿ َجٌَدٓة بٓىها ال تحصكبٓرة فْ التىشئة األَلٓة كٓة تطَدات َتحَالت ذمَؿ غالبا ها تحص     

تحتاج إلِ جٍَخ بىاء إعاخة و، تخدٓجْؿ بذٓطة َبشك ذموكٓةالتىشئة الثاىَٓة أّ تكَو تحَالت َتغٓدات 
 هكثفة هو هؤذذات َلٓذ أفداخ .

 ئة المتًقعة )التييئة المسبقة(:التنشرابعا(  
خخَلً ؿ هذؤَلٓة جخٓخة فْ إعخاخي َتدبٓتً ذمفا قبؿ ٓعىِ ٌخا الىَع هو التىشئة تٍٓئة الفدخ لكْ ٓتحه     

َفْ حاالت هعٓىة تقَن الثقافة االجتهاعٓة ، أَ هتَقعاؿ هجاال اجتهاعٓا جخٓخا أَ إشغالً هَقع إخادّ هحته
 .بتٍٓئة األفداخ

 :لممراىق التنشئة االجتماعيةثرة في ؤ المالعوامل  1-3-8
ة عهمٓة  التىشئةٓتضح هف خالؿ ها ذبؽ أف       اهة فْ الحفاظ عمِحٓٓو ، ٌىاؾ اإلتزاف الذاتْ لمشخصٓة ٌو

العاهؿ األوؿ فْ الفرد ىفذً بها فْ ذلؾ صحتً الىفذٓة ٓتهثؿ ، األشخاص تىشئةئٓذٓاف ٓقفاف وراء عاهالف ر 
بالفرد خصوصا البٓئة  ، أها العاهؿ الىفذْ فٓتهثؿ فْ البٓئة الهحٓطةتً العقمٓةجذهٓة وحاجاتً وقدراوال

 .، وكؿ ها ٓحٓط بالفردبوجً عاـ، كالهحٓط األذري والهدرذْ واإلجتهاعْ اإلجتهاعٓة

 :عوامل مرتبطة بالمراىق ذاتواوال( 
ْ عواه   ٓة هف حاجات ودوافع خبرات،هكوىاتً الشخص، وتتهثؿ هف جهٓع ؿ ترتبط بالهحٓط الداخمْ لمهراٌؽٌو

 (:7ص ،9=<8فآز ، ) الذموؾ الفردي.بتوجًٓ ، وعواطؼ واىفعاالت التْ تقـو وقٓـ وهٓوؿ وقدرات

واء كاىت وتأخذ الحاجات والدوافع القذـ األكبر لوقوفٍا وراء جهٓع أىهاط الذموؾ التْ ٓقوـ بٍا الفرد ذ    
التكٓؼ عمهاء الىفس عمِ أف الحاجات ٌْ ىقطة البدء فْ عهمٓة  ، حٓث ٓتفؽ الكثٓر هفهتوافقة أـ غٓر هتوافقة

 .دوف دافع ودافع بدوف ٌدؼ هحدد لً، فال ٓهكف تصر ذموؾ بواشباعٍا ٌْ ىقطة الىٍآة
، وعهر كىقطة بدآة وبالٍدؼ كىقطة ىٍآة، ٓتحقؽ فٍٓا اإلشباع أو اإلرضاءفعهمٓة التكٓؼ ترتبط بالدافع     

بٓف ىفذً  التشئةهف هحاوالت الذعْ الهتكررة هف اجؿ الحفاظ عمِ هذتوى هقبوؿ هف اإلىذاف ٓهثؿ ذمذمة 
دؼ ٓذعِ إلِ تحقٓقًوالهحٓط الذي ٓعٓش فًٓ، فوراء كؿ ذموؾ بشري  ، وكمها ىجح فْ اشباع دافع ٓثٓري ٌو

 (;<ص  ،><<8،  جابر) .تطاع تحقٓؽ هذتوى أفضؿ هف التكٓؼدوافعً كمها اذ

وٓة والتْ كٓؼ ىفذْ اجتهاعْ هقبوؿ الٓقتصر فقط عمِ إشباع دوافعً األولٓة أو العضوتحقٓؽ الهراٌؽ لت   
، الجىس، ، الىوـالجوع، العطش، أو الفٓٓزولوجٓة التْ ال غىِ لمفرد عف اشباعٍا كدافع تهثؿ الحاجات األذاذٓة

ْ حاجات ً اإلجتهاعْفًٓ اىذاىٓتً اىتهائ ، بؿ ٓتعٓف عمًٓ كذلؾ إرضاء دوافع أخرى تىهْالبحث عف الراحة ، ٌو
، التْ تعتبر ٓهر بٍا طواؿ حٓاتً هثؿ الحاجة لألهف ٓتعمهٍا ٓكتذبٍا هف خالؿ عهمٓة التىشئة اإلجتهاعٓة التْ 

ؾ وكذب األشٓاء، وتاكٓد ، والحاجة لمحب والرغبة فْ التهمزاف الىفذْ واالذتقرار االىفعالْهف أٌـ عىاصر االت
ا  .الذات تقدٌٓر
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ْ أقصر التىشئةبموغ الهذتوى الهرغوب هف ف الفرد ٓذعِ جاٌدا لوهف ٌىا فإ    ، ذواء بالطرؽ الهباشرة ٌو
الطرؽ وفْ حالة تعذر ذلؾ ٓمجأ الِ طرؽ أخرى غٓر هباشرة ٓحاوؿ بواذتطٍا بموغ هذتوى هف اإلىذجاـ 

ْ وذائؿ ع (هٓكاىٓزهات الدفا)أو والتىشئة لِ هجهوعة أشكاؿ ذعًٓ وراء التكٓؼ، الىٍا تشٓر إاإلىذاف ف، ٌو
 (89 ،ص ،زفآ) .زف ، والتالـؤ العىصري أو الىفذْالذموؾ التْ ٓمجأ الٍٓا فْ ذعًٓ وراء تحقٓقً بغٓة إعادة التوا

 .وهٓكاىٓزهات الدفاع كثٓرة هتىوعة تختمؼ بإختالؼ عىاصر التوافؽ وذىتعرض إلٍٓا بالتفصٓؿ الحقا   
 

 :عوامل متعمقة بالمدرسة والمحيطثانيا( 
التْ  إف كؿ كائف حْ إىذاىْ ٓعٓش فْ هجتهع وتحدث داخؿ إطاري عهمٓات هف التاثٓر والتأثر الهتبادلة     

حدث بتتـ بٓف أفراد ذلؾ الهجتهع ، كها اىٍـ ٓتصرفوف وفؽ هجهوعة هف ٓف ٌؤالء األفراد ىهط ثقافْ هعٓف، ٓو
 .والعادات والقٓـ التْ ٓخضوف لٍا الىظـ والقواىٓف والتقالٓد

ة الذتهرار بقائ        .اجتهاعٓاٍـ بطٓرقة صحٓحة وصوؿ إلِ حؿ هشاكمٍـ الحٓٓو
ة والثقافٓة، إذ أف الهجتهع بواذثٓر الهجتهع أكثر هف تأثٓر الفردعادة ها ٓكوف تأو        ٌو طة وذائطً التربٓو

جتهاعٓة عف القواعد اإل –الشخص –ف الصعوبة لهكاف خروج ٌذا األخٓر، هها ٓجعؿ هالذي ٓصىع الشخصٓة
كذا تأثر البٓئة بأبعادٌا الثالثة الطبٓعٓة والثقافٓة بطٓرقة هباشرة عمِ حٓاة هتفؽ عمٍٓا هف قبؿ الجهاعةال ، ٌو

-:8ص  ،>=<8 ،فٍهْ) .هع كؿ جاىب هف جواىب ٌذي البٓئة األذموب الذي ٓحقؽ لً التكٓؼ والهوائهةتحدٓد الفرد و 
;9) 

بٓئة اإلجتهاعٓة والثقافٓة فتظٍرهف خالؿ ، أها الالتكٓؼ البٓولوجْٓعٓة بشكؿ خاص بالبٓئة الطبترتبط و     
وكمٍا  الثقافٓة واإلعالهٓة، وجهاعة الرفاؽ والهؤذذات والهدرذة كاألذرةالشخص دهج فٍٓا ٓىالتْ  إجتهاعات

عمِ تْ تشرؼ ، فٍْ الجهاعة األولِ ال، ولعؿ أٌـ ٌذي الجهاعات األذرةالفرد تىشئةتأثر بشكؿ أو بآخر عمِ 
ف شخصٓتً وظٓفٓا ودٓىاهٓالمطفؿ واالجتهاعْ، الجذهْ، والىفذْالىهو  وتوجًٓ ذموكً هىذ  ، وتؤثر فْ تكٓو

ف ، تمعب العالقات بٓف الوالدٓف والعالقات بٓىٍها وبٓف الطفؿ واخوتً دورا ٌاها فْ طفولتً الهبكرة تكٓو
راف).واذموب حٓاتً ،شخصٓتً  (9=ص  ،=><8 ،ٌز

الِ ، فالهدرذة لٍا رذالة تربوٓة تٍدؼ ْ الهىزؿاالجتهاعٓة ذات االٌهٓة الكبرى التْ تمالهدرذة وتعد      
ف الشخصٓةهف هجرد التعمٓـ وتحصٓؿ الهعرفة اوذعاشهؿ و  ٌوها الهتكاهمة  ، وهف أٌـ اٌداؼ ٌذي الرذالة تكٓو
عدادي لٓكوف هواطىا صالحىا ورعآة ىهوي البدىْ والذٌىْ والوجدافل هٓغآروس، ). جتهاعْ فْ آف واحدواال متمهٓذ وا 

 (:;ص ،9><8

ؿ العادة توٓزع الطبقاتأكبر هجاؿ اجتهاعْ إلثارة الفوارؽ بٓف القدرا تعتبر الهدرذةكها        ، ت بها ٌٓؤ
ا الدراذْ فالتفوؽ  ٓغذي الطهوح لقٓادة الهجتهع أو اإلىتقاؿ عمِ األقؿ هف طبقة دىٓا هحكوهة وهغموبة عمِ أهٌر

 ، خالؿ التقدٓرات الدراذٓة هف هرحمة إلِ أخرى عىد اإلىتقاؿ هف ذىة لها بعدٌاا هتحكهة  وهتهٓزةطبقة عمٓإلِ 
 .ذةادر لمالهرحمة الواحدة ٓتقدـ ذوي الطهوح الهواٌب أو قد ٓكوىوف هف الضعاؼ والهتخمفٓف وغٓر ذوي االذتعداد 

 (79ص  ،;><8 ، دذوقْ)
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ٓكوف  لمهراٌقٓف حٓث ٓشعر ٌذا األخٓر بالذعادة حٓف ةإلجتهاعٓا التىشئةجهاعة الرفاؽ عمِ  كها تؤثر     

العبٍـ ٓهكف اذتىتاج عدة ىقاط تشٓع  ""ىاولوكؿ هعٍـ دوها تحرج، هها ذكرتً ، وٓأكوذط رفاقً ٓكمهٍـ ٓو
اإلرتٓاح و هاف فالجهاعة توفر لً شعور باأل ،ا ٓكوف ضهف ٌذا االطار االجتهاعْالهراٌقٓف أٌدافا هتىوعة عىده

 فْتفاعمً وهجهوعة الرفاؽ تذاعدي عمِ تعمهً فف التعاهؿ هع أخٓرف كها أىً ٓذتطٓع عف طٓرؽ  ،لهتعةوا
الجذهاىْ ) .وهىٍا ٓكتذب الهٍارات االجتهاعٓة والوالء اإلجتهاعْ ،وهروىة، ذط هجهوعتً اف ٓصبح أكثر تذاٌالو 
 (;78ص ،9<<8، 

، وجوا ذة هكاىا هحبوبا بالىذبة لمهراٌؽدها تكوف الهدر عى :لممراىق ةاالجتماعي التنشئةاىر حسن مظ 1-3-9
ـ هشوقة لٍـاجتهاعٓا صالحا ٓقضْ فًٓ التالهٓذ أوقات رائعة فْ  أهف  –، فتصبح هكاىا ٓقدـ لٍـ األهف ىٍاٌر

تخمصوفتحؿ فًٓ هشاكمٍـوهواٌبٍـ و  ،وهكاف ٓهارذوف فًٓ أىشطتٍـ –خاص بٍـ  هف اظطراباتٍـ وازهاتٍـ  ، ٓو
تحقؽ كٓاىً وبالتالْ ٓحس  ،فقط ٓشعر الهراٌؽ بذاتًٌىا و  ،ِ أزهة هرحمة الهراٌقةوذلؾ لمتغمب عم، الىفذٓة ٓو

ىا ٓذتطٓع تفٍـ الهرحمة التْ ٓهر بٍا ٓوتجزأ هف الهدرذة وهف الهجتهع ككؿبأٌهٓتً وبأىً جزء ال ٓ حاوؿ ، ٌو
هع عٓش فْ الواقع وتقبمً التكٓؼ ، بتفٍـ ىفذً وهحٓطً الهدرذْ األذري والالذٓطرة والتخفٓؼ هف أزهاتً
 ?الذي هف هظاٌري ةاالجتهاعٓ تىشئتًعمِ  ا هؤشر، وبعد ٌذالهواقؼ التْ تصادفً فْ حٓاتً

 : الشعور بتقدير الذات اوال( 
ذاذْ فْ تكٓفً ، كها أىٍا عاهؿ أعمٍٓا شخصٓتًإف فكرة الشخص عف ىفذً ٌْ الىواة الرئٓذٓة التْ تقوـ     

، فٍْ إذف تتكوف هف خبرات حراكات الفرد لىفذً وتقٓٓهً لٍا ، فالذات تتكوف هف هجهوعْالشخصْ واإلجتهاع
ىفعالٓة تتركز حوؿ الفرد بإعتبار   (17ص  ،>=<8،  ٍهْ)ف .، الذموؾ والوظائؼي هصدر الخبرةإدراكٓة وا 

دٌا عمِ هواجٍة هواق  ظٍر شعور الهراٌؽ بتقدٓر ذاتً برضاي عف ىفذً والدفاع عىٍا وتعٓو ؼ اإلحباط ٓو
الصراحة ، والجرأة و إتخاذي قراراتً فْ الوقت الهىاذب ،فْ قدرتً عمِ تحهؿ ىتائج أفعالً ، وكذا فْ الثقةوالفشؿ

 .رة فْ تحقٓؽ أٌدافًفْ حؿ هشاكمً واإلبتعاد عف اتكالً فْ إىجاز أعهالً والهثاب
 ?واالنطواءعن العزلة  واالبتعادإقامة العالقات ثانيا( 

، وهشاركة زهالئً فْ بعض األىشطة والٍوآات الهفضمة فْ إقاهة الهراٌؽ لعالقات صادقة ؾذلٓتجمِ      
، ألف اتذاع دائرة هف ٓرتاح إلٍٓـ البعض هىٍـ واإلذتهاع الِ اىشغالٍـ وهذاعدتٍـ وٓزارتٍـ وقبوؿ دعوة والتودد

هدي بالهذاىدة الهعىو القاتً اإلجتهاعٓة وتعدد أطرافٍاع جٍة ضغوطات العائمة والهجتهع ٓة لهوا، ٓشعري بالراحة ٓو
 (701ص  ،7999 ،  )لدٌرى .ككؿ

الشخص الذوي ٌو الذي ٓحقؽ وجودي ككائف حْ اجتهاعْ ٓعترؼ بحاجاتً الِ افراد هجتهعً وفْ تعاوىً      
س . اجؿ تحقٓؽ حٓاة افضؿ لً ولهجتهعًواضطالعً بدور اجتهاعْ هف هعٍـ   (721ص  ،7999،)لٓو
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  :ت اإلنفعاليالثباثالثا( 
ْ هف اٌـ      ز ، وال ٓذتفتً عمِ تىاوؿ األهور بصبر وأىاقة، التْ تهثؿ فْ قدر الذهات التْ تهٓز الشخص ٌو

تذـ بالٍدوء والرزاىة تحكـ فْ اىفعاالتً الهختمفة ) ،وال ٓذتشار هف األحداث التافٍة، ٓو الخوؼ، الغضب، ٓو
ذي الذهة هكتذبة ه(الكرآٌة، الغٓرة ...  .خالؿ عهمٓة التىشئة اإلجتهاعٓةف ، ٌو

كها تظٍر ٌذي الذهة أٓضا فْ قدرة الفرد أو الهراٌؽ عمِ تجاوز هواقؼ اإلحباط والتحكـ فْ هٓوالتً ورغباتً 
 .واذتعهاؿ العقؿ فْ تجذٓد طهوحاتً، ذتقرار الىذبْ لحدة اىفعاالتًالهتعددة واىخفاظ درجة تقمباتً الهزاجٓة واال

  :مع البيئة المحمية جتماعيةاال العالقات 1-3-11
شعر بأف األذرة  ،ةذر األالهراٌؽ عالقات طبٓعٓة هع   ٓف ٓظٍرأ     ، كها تحبً وتقدري وتعاهمً هعاهمة حذىةٓو

ذي العالقات ا باألهف واحتراـ افراد أذرتً لًٓشعر فْ كىفٍ عادلة عمِ هع ها لموالدٓف هف ذمطة تتىافِ ، ٌو
 ٍر الرغبة فْ قضاء وقت أطوؿ داخؿ البٓت والشعور باعتزازي باىتهائً العائمْ.، كها ٓظالهراٌؽ، توجًٓ ذموكً

 
ذر ذاعدٌـ اذا احتاج أحدٌـ لهذاعدتً، حٓث ٓىدهج هعٍـ ٓوبدو أٓضا هف خالؿ عالقتً بزهالئًكها ٓ      ، ٓو

و هحبوب هىٍـهقابمتٍـ خار  ٍتـ بهصالحٍـ الشخصٓة، ٌو قٓادٓا  اف هركزا، وقد ٓولوىً فْ بعض األحٓج الكمٓة ٓو
 (92ص ،7991، )فٍهْ .بٓىٍـ

، وهعاهمتٍـ ئً فْ األىشطة الٓراضٓة والفكٓرةهشاركة أصداقا.، وابداء حٓوٓةكها ٓتجىب الهشاجرات هعٍـ    
والغش داخؿ القذـ، التقمٓؿ هف ذة واإلبتعاد عف الفوضْ والتشوي ، والتقمٓؿ هف التغٓب عف الهدر حذىةهعاهمة

واقاهتً ، ، حذف جواري هع الىاس، الهثابرة والتركٓز والجدٓة فْ هتابعة دراذتًد اختالفً هعٍـتحدًٓ لمهدرذٓف عى
 .لعالقات طٓبة هع الزهالء

 النظرة الواقعية لمحياة : 
، وىجد هثؿ ٌؤالء األشخاص ـ قدرتٍـ عمِ تقبؿ الواقع الهعاشكثٓرا ها ىالحظ بعض األفراد ٓعاىوف هف عد     

أو إختالؿ فْ الصحة الىفذٓة وفْ الهقابؿ ىجد  التىشئةض كؿ شْء ولكف ٓشٓر إلِ ذوء هتشائهٓف تعذاء راف
شٓر ٌذا الِ  ٌؤالء األشخاص فْ الهجاؿ اإلجتهاعْ الذي  تىشئةأشخاصا ٓقبموف عمِ الحٓاة بذعادة ٓو

 .ٓىخرطوف فًٓ

 التنشئة االجتماعية ًالرياضية:  1-3-11

ٓق الدٓاضٓة ٓعىْ االعتقاخ بأو المعب َاأللعاب عبادة عو إو هَضَع التىشئة االجتهاعٓة عو طد     
أذاذٓا َجٌَدٓا فْ الخبدات األَلَٓة فْ  جاىباَتعتبد ، عىاصد أذاذٓة فْ عهمٓة التىشئة االجتهاعٓة الشاهمة

، الدٓاضٓةؿ تفتدض هعظن األبحاث التْ ٓتن إجداؤٌا عمِ التىشئة االجتهاعٓة هو خالكها الحٓاة االجتهاعٓة 
الفعالة هو  كةهجهَعة هتىَعة هو الهٍادات الضدَدٓة لمهشادؿ فْ األىشطة البخىٓة تعمن األطفا ةالهشاركأو 

 (9ص  ،باٌْ) .الىاحٓة االجتهاعٓة حٓىها ٓكبدَو
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العخٓخ هو القٓن كذاب الفدصة لمههادذٓو إلإعطاء الدٓاضة ؿ َتتٓح عهمٓة التىشئة االجتهاعٓة هو خال     
، كمٍا الخالىتهاء...الصخق َا، الطاعة، الىظان، األهاىة، التعاَوؿ هث، دَُفْ تغٓٓد َتقَٓة بعض القٓن األخ

  الههادذة الدٓاضٓةؿ قٓن تكتذب هو خال
  :بالفشل والنجاح المدرسي التنشئة عالقة 1-3-12

د تصؿ الِ ، تتذـ بالقمؽ وقحؿ ىهوي وخصوصا فْ فترة الهراٌقةهف الحٓاة الىفذٓة لمطالب فْ جهٓع هرا    
اـهذتوى ال ، كها قد ٓتعرض فْ بعض الظروؼ لحاالت هف ٍا الذبب فْ تقبمً وعدـ اذتقراري، ولعموذواس األٌو

تحوؿ دوف تحقٓؽ رغباتً  ، بذبب ضغوط الهجتهع التْىفذٓة ىتٓجة لها ٓالقًٓ هف احباطالٓأس والحزف وأالـ ال
تبع ذلؾ عادة هشكالتاهاىٓة ترتب عىً هف فقداف ، وها ٓلجو الهدرذْهع البٓئة الهدرذٓة، أو ا التىشئةعدـ  ، ٓو

، واالحذاس بضعؼ الهركز وصعوبة التعاهؿ هع صعوبة التصرؼ فْ الهواقؼ الجدٓدة، و الشعور باألهف
  .الهدرذٓة بالتالْ الفشؿ الهدرذْ الذمطة
ْ الٍروب هف الهدر ، والغٓاب ترتبط ارتباطا وثٓقا بهوبوجً عاـ فإف هشكمة التأخر      ، ذةشكمة أخرى ٌو

ذتخدـ التالهٓذ فْ ذلؾ اذالٓب هتعددة تٍدؼ جهٓعٍا الِ اىٍاء الٓوـ الهدرذْ قبؿ هوعدي ، فقد ٓرجع  ٓو
زاء حضور دروس ٌذا الهدرس ، وشعور التمهٓذ بضغط اىفعالْ قوي إروب الِ ذوء هعاهمة احد الهدرذٓفالٍ

، كها هعً اي لوف هف الهتعة الشعوٓرةد ، قد ٓكوف الٍروب تخمصا هف اعباء هتابعة الدروس التْ ال تجبالذات
قد ٓرجع الٍروب الِ تأثٓر بعض الرفاؽ الهحرفٓف الذٓف ٓجد فْ االىطواء هعٍـ تحت جهاعة واحدة هتىذقا 

  .قدٓر الكافْ فْ الهدرذة أو البٓتإلشباع الدوافع التْ لـ ٓجد لٍا اإلشباع أو الت
، وعمًٓ ٓجب أف فْ البٓئة الهدرذٓة تىشئتً ؼ عمِ وقهف ٌىا ٓتضح اف الىجاح والفشؿ الدراذْ لمهراٌؽ ٓت

اب، وتركٓز الذمطة فْ ٓد واحدةٓكوف جو اجتهاعٓا صا ، واف تكوف ذٓاذة لحا بعٓدا عف اإلذتبداد واإلٌر
المجوء الِ ، دوف ة وفٍـ ىوازع الهراٌقٓف ودوافعٍـالهدرذة هبىٓة عمِ التوجً واإلرشاد الهقروىٓف بالهحبة والعاطف

مٍا الِ ىشاطات بالرفؽ والمٓف والحكهة ...بالقوة والقذوةقهعٍا  وهف اجؿ هصمحة الهراٌؽ ٓهكف  الخ،، بؿ بتحٓو
، والتىذٓؽ هع الهؤذذات التْ تعىْ بتهضٓة األٌؿ فحذب بؿ بذوي الخبرة جهٓعالمهدرذة اف تذتعٓف بٓس ب

جهٓع ىشاطات التْ تخدـ  العاهة لحشد اوقات الفراغ الهفٓدة ) كاألىدٓة(، و اف تعهؿ جهٓعا ضهف اطار التعبئة
 .احتوائٍا وتوجٍٍٓا توجٍٓا ذمٓها ، وتعهؿ عمِالهراٌقة

 :لممراىق التنشئةوعالقتو بتحقيق  وقت الفراغ 1-3-13
، وىقصد بوقت الفراغ وقت الب وخاصة الشباب شغؿ وقت الفراغهف الهشاكؿ الٍاهة التْ تواجً الطلعؿ      

شبع هٓولً وٓقابؿ احت ٓحقؽ لمطالبالذي الىشاط  ، لوقت الفراغ أٌهٓة كبٓرة اذا ها احذف ٓاجاتًرغباتً ٓو
، حتِ ٓىشأ بعٓدا عف االىفعاالت الىفذٓة التْ تىتابً اذا ها لـ ٓجد ها ٓشغؿ تىهٓة شخصٓة الطالباذتغاللً فْ 

 .فراغً 
حأٓعتقد البعض وقد     ح ٓتصؿ بالهىاشط الجذهٓة الهبٍجة ، فاف الترٓوٓختمؼ عىٍاو هع التربٓة  ٓتىافِ ف الترٓو

ح ٓجد باب  ،اب اهرا باعثا عمِ الذآهة الهمؿحٓف اف التربٓة تتصؿ بالهاشط العقمٓة التْ ٓراٌا الشب وفْ الترٓو
 (97ص  ،>=<8،)فٍهْ .ذاىٓةأوذع اهكاىٓاتً فْ هجاؿ الحٓاة االجتهاعٓة العالقات االى
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 المرحمة العمرية -1-4
 تعريف المراهقة:  1-4-1
 .متدرج من النضج الجنسي اإلنفعاليتعني اإلقتراب الكممة أصميا التيني و         

 .وركب الشر والظمم وغشي المأثم : سفو وجيل: رىق فالن* أصمها العربي
 المراىقة ىي فترة من بموغ الحمم إلى الرشد.و  
 التعريف التربوي:  1-4-2

تنتيي عندىا ولكن ينتيي  وال، فالبموغ مرحمة تبدأ بو المراىقة ،تنتيي بالرشدلتي تبدأ بالبموغ و ىي المرحمة ا      
 .عضا  الجنسي لألفالبموغ ىو النمو الفيسيولوجي و  ،بالبموغ

 
 :إتفق عميه العمماءالتعريف الذي  1-4-3
ألنيا تعتمد  ، يمكن تحديد فترة المراىقة بدقةالولة واألنوثة و الرجحالة من النمو تقع بين الطفولة و المراىقة ىي       

غامضة من غير السيل  وبما أن عممية النمو السيكموجي ،رية في النمو الجسمي فيي متفاوتةعمى السرعة الضرو 
مما ال ريب فيو أن ىذا ، ةالنظام الغددي ناميا بصورة كميأن تقرر ىذه المرحمة من حياة اإلنسان حتى يصبح 

 اإلحتمال يجب أن ينتيي في بداية العشرينيات من العمر.
 ."1891يد الحافظ " وتعد أول دراسة جا ت عمى ،لذين ىم بالعقد الثاني من الحياةفالمراىقة تشمل األفراد ا     

 (992 -992ص  ،9002)غباري، شعيرة، 

 يعرفها عمماء النفس:اوال( 
 تنتيي بدخول المراىقين مرحمة الرشد وفق المحكات التي يحددىا المجتمع.نيا المرحمة التي تبدأ بالبموغ و بأ     
اإلجتماعي بطريقة من النضج الجسمي والعقمي والنفسي و  تعني اإلقترابلكن  ،فالمراىقة ال تعني إكتمال النضج  

 تدريجية.
الوظائف الجنسية التي تحدث تطورية تتميز بسرعة نضج العظام واألعضا  و فيو فترة  :مرحمة البموغ  1-4-4

 ، ئا يحدث بمعزل عن العوامل األخرىوبطبيعة الحال ليس حدثا مفاج، رئيسي في مرحمة المراىقة المبكرةبشكل 
 وعمى أي حال يمكننا أن ندرك أن فردا قد إنتقل إلى مرحمة البموغ. فيو جز  من عممية تحدث بصورة تدريجية،

 (204ص ،9002)أبو جادو،  حظة التي يصل فييا الفرد إلى مرحمة البموغ.صعوبة تكمن في التحديد الدقيق لمولكن ال  

 :مدة المراهقة 1-4-5
بالتحديد من الثالثة عشر أو قبل ذلك بعام أو بعامين أي و  تمتد مرحمة الفترة في العقد الثاني من حياة الفرد،       
 وليذا تعرف المراىقة بالفتوة، أحيانا باسم العشارية.     سنة" 11سنة" و" 11"

 ويعرف الفتيان بالعاشرين نسبة إلى األرقام بين عشرة سنين وعشرين سنة.   
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 :أطوار المراهقة  1-4-6
 : إلى ثالث أطوار فرعية ىي كالتاليتنقسم مرحمة المراىقة     
 :أ/ مرحمة المراهقة المبكرة  

 الرابعة عشر.تمتد بين السنتين الحادية عشر و  وىي التي     
 ب/ مرحمة المراهقة المتوسطة:

 .الثامنة عشرسنتين الرابعة عشر و وىي التي تمتد بين ال    
 مرحمة المراهقة المتأخرة:ج/ 
 .الحادية عشرسنتين الثامنة عشر و و ىي التي تمتد بين ال   
 مراحل المراهقة: 1-4-7
العمما  المختصين بدراسة التطور اإلنساني عمى فترة زمنية محددة لفترة الحظ عموما عدم إتفاق الباحثين و ي -  

 أنيم لم يتفقوا عمى المراحل الفرعية التي تتضمنيا ىذه المرحمة.  كما المراىقة.
" نياية مرحمة الطفولة تتحدد غالبا بفترة من النمو المتسارع في "ويميام و تنبوغقام  مرحمة ما قبل المراهقة: أ(
ظير في نفسية تأول عالمة و  ،ي البقا  مع مجموعة من نفس الجنسلرغبة فاجسم والتصرفات غريبة األطوار و ال

تنتيي المرحمة عندما يصل الذكر أو األنثى إلى مرحمة النمو الجسدي ميتما فييا و  سن التاسعة إلى عشر سنوات
 .خربالبقا  مع الجنس اآل

متخمصا من  كذلك يستقلر نوعي من التغيرات البيولوجية و يصل فييا المراىق إلستقرا: و المراهقة المبكرةمرحمة ب(
 .القيود المحيطة بذاتو

تحديد اإلستقرار والتكيف مع المجتمع وضبط النفس لمدخول في المجتمعات و : مرحمة المتأخرةالمراهقة مرحمة  ج(
 العمل.في السياسة و  اإلتجاىات

تقسيميا إلى ثالث قد جا ت العادة بين الباحثين عمى أن مرحمة المراىقة طويمة جدا و  "1999لوزا بيرك "تذكر و  - 
 مراحل فرعية ىي:

  .: وىي فترة من التغيرات السريعة نحو البموغسنة 14إلى  11/12المراهقة المبكرة من  -
 : حيث تكون التغيرات ذات العالقة بالبموغ قد إكتممت تقريبا.سنة 18إلى 14لمراهقة المتوسطة منا -
عموما فإن ىذا التقسيم ينسجم مع تسمسل المراحل في الكثير من دول و  :سنة 21إلى  18مراهقة المتأخرة من ال -

رسة مرحمة المدو المتأخرة تم تكوين فئة الطفولة المتوسطة و العالم حيث تأتي بعد المدرسة اإلبتدائية التي فييا ي
 (992ص ،)غباري، أبو شعيرة الجامعات.الفرد إلى الدراسة في الكميات و  أخيرا ينتقلو  ،الثانوية
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 المراهقة:البموغ و   1-4-8
 إعالن عن تغيرات فيسيولوجية تقود إلى النضج. :البموغا( 

لى بدايات مرحمة الرشد.الفرد النفسية من حدوث البموغ و  : تشير إلى خبراتالمراهقة ب(   ا 
 * المراهقة كما يراها كوليرج:  

المراىق لقدرات معرفية عالية تسمح لو أن يتصرف وفقا لمستويات عالية من تطور  يعتقد كوليرج أن إمتالك -     
 . راىقين ال يصمون إلى ىذه المرحمةوبالرغم من أن الكثير من الم، "مرحمة اإللتزام بالقانونالحكم األخالقي لديو "

 .حكم األخالقي و السموك اإلجتماعيىناك عالقة إيجابية بين مستوى ال  
 التحول الجسمي من الطفل إلى الرشد: ا(  

األول التغير الدرماتيكي في الحجم و  ،إن إطاللة المراىقة تتميز بنوعين من التغيرات اليامة في النمو الجسمي    
 الشكل لعالمات ثانوية لطفرة النمو لدى المراىق.

ناول ىذين النوعين من التغيرات سنتضجا جنسيا وقادرا عمى اإلنجاب و الثاني البموغ حيث يصير معو الطفل نا
 بشي  من التفصيل.

 طفرة النمو لدى المراهق: ب(
تدخل اإلناث ىذه الفترة في سن  ،في النمو تصف التسارع في الطول والوزن الذي يطبع بدايات المراىقةالطفرة    

الثالثة عشر والثالثة عشر  ذا النمو فيما بينيصمن في قمتيا في سن الثانية عشرة تتباطأ سرعة ىالنصف و العاشرة و 
( 11-11إنيم يدخمون طفرة النمو في سن ) ، اث بحوالي عامين إلى ثالث أعواميتخمف الذكور عن اإلن، النصفو 

 (962ص ،)الريماوي ثم يعاودون التسارع التدريجي في سن السادسة عشر.

 النمو الجنسي لدى اإلناث:   1-4-9
نضج تجمع األنسجة من عالمات ىذا الالنضج الجنسي لدى معظم الفتيات و العشرة يبدأ في سن ما بين التاسعة و    

 .الدىنية 
 التطور الجنسي لدى الذكر: 1-4-10  
  ،سنة  (11-11يبدأ ىذا التطور لدى الذكور في العمر ما بين )  
ينمو الشعر عمى الذراعين ن كما الصدغيوأخيرا عمى المحية و ، قميل يتنامى الشعر أعمى الشفتينبعد ذلك ب   

أحيانا عمى الصدر في سنوات متأخرة من المراىقة إضافة إلى كل ىذه المظاىر يالحظ التغيير في والساقين و 
  تنامي القصبة الصوتية.وتية و صوت المراىق حيث يخشن الصوت نتيجة إلستطالة األوتار الص
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 مراحل البموغ:  1-4-11
 و يمكن تقسيم فترة البموغ إلى ثالث مراحل:     

 .صائص الجنسية الثانوية في الظيور: تبدأ الخمرحمة ما قبل البموغ ا(
سمية قادرة عمى إنتاج تصبح األعضا  التنانسية الثانوية تستمر في الظيور و : فإن الخصائص الجمرحمة البموغ ب(

 الحيوانات المنوية.البويضات و 
كما أن االعضا  الجنسية  تكون الخصائص الجنسية الثانوية قد تطورت بشكل جيد،  :عد البموغمرحمة ما ب ب( 

ى عند يحدث الطمث أو الحيض عند الغالبية العظمائفيا كما ىو الحال عند الراشدين، و تصبح قادرة عمى أدا  وظ
 (204ص ، 9002،  )أبو جادو ." سنة11-11"الفتيات في الفترة ما بين 

 :في المراهقة مظاهر النمو 1-4-12
 ثم لتبمغوا أشدكم"" :الجانب الجسمي: قال تعالى ا( 

 :وىو في مظيرين أساسين      
ه و ما بعدي يتعرض ليا المراىق في البموغ و : ونقصد بو األجيزة الداخمية الغير الظاىرة التالنمو الفيسيولوجي ب( 

 .يشمل بوجو خاص الغدد الجنسية
 ( العرض ،الطول، الوزنويشمل نمو األبعاد الخارجية لممراىق )  :النمو العضوي ج( 
تميز النمو يقبل الوالدة و  طفرة ال يفوقيا في النمو إال مرحمة مامة المراىقة ىي مرحمة نمو جسمي و * مرح  

 .الجسمي بعدم اإلنتظام
، يزداد نمو األطراف السفمية عن العموية يتأخر* يزداد الطول ويتسع المنكبين وطول الجذع والذراعين والساقين و   

 .ت والعظام وزيادة الشحم عند الفتياتالوزن لزيادة نمو العضال
ينمو ير متناسق في المراىقة المبكرة والوسطى و ( فيبدو غخارجي ،داخمي* يتغير شكل الوجو في كل جز  )   

 الشعر في أجزا  محددة بصورة واضحة.
 
 قال تعالى: في أي صورة ما تشاء ركبك"." النمو الجسمي لمراهق:لجنسين في * الفروق بين ا  
زدياد في الطول وتمايز في إتساع الكتفين و أ/ الذكور:    ىتمام بالمظير أقوى جسميا وعضالتيم تنمو بسرعة وا  ا 

 الجسمي وصوت خشن.
زديادتراكب/ اإلناث:   أقل كما من في الطول والوزن أسرع وقتا و  م الشحم في مناطق معينة كالصدر والردفين وا 

 .و اإلناثالذكور، نمو عظام الحوض ميزة لنم
 (922-922ص ،)أبو شعيرة صفاة البشرة.* تيتم اإلناث بالوزن والطول وتناسق الوجو و 
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ن تواز : ىو نمو تابع لمجانب الجسمي في بداية فترة المراىقة حيث تؤدي إلى نمو سريع يتبعو عدم النمو الحركي  -
ويرتطم بما يواجيو من  ،ق بالحركات فتسقط من يده األشيا يبدي عدم توافحركي مما يجعل المراىق كسوال وساكنا و 

 .أثاث
 النمو المعرفي في المراهقة:  1-4-13
مرحمة المراىقة العقمي لمفرد وبمرحمة الطفولة و  ال يوجد حد فاصل بين النمو* خصائص التفكير لدى المراهق:  

 التحديد ىو لغرض الدراسة فقط،لممرحمة السابقة، وعممية الفصل و وبل النمو العقمي بمرحمة المراىق ىو إمتداد 
األخرى، عمى إعتبار أن كل منيما وبطبيعة الحال فإننا ال نستطيع أن نفصل النمو العقمي عن سائر جوانب النمو 

 .يؤثر ويتأثر بالجانب اآلخر
( أي العمميات المجردةبرز ما يميز تفكير المراىق بيذه المرحمة ىو وصولو إلى مرحمة التفكير الشكمي )فمعل أ -  
لعل أىم ما يطرأ عمى سموك المراىق العقمي من ة الفرد عمى التعامل مع الرموز والمفاىيم غير المحسوسة و قدر 

 الحرية بالتفكير.لذلك المرونة والحركة و سب المراىق نتيجة لذا يكتىو تحرره من التمركز حول الذات و تغيير 
 مظاهر النمو العقمي في فترة المراهقة: 1-4-14
عمى  تبدأ قدرات المراىق بالتمايز حيث تزداد القدرةو  ،بح القدرات العقمية أكثر تعبير ودقة من ذي قبلتص -  

يبني عمى أساس منطقو عمى عكس ما يميز التعميم بيذه الفترة بأنو الميارات والمعمومات و  واكتسابالتحصيل 
وتزداد قدرتو ، ج قدرة المراىق عمى نقد ما يقرأكذلك تنضو ، كان التعميم فييا يتم بشكل آلي المرحمة السابقة التي

مع مفاىيم  ىو كذلك يصبح قادرا عمى التعاملمشكالت كبيرة و  اباستيععمى اإلنتباه لفترات أطول مما يمكنو من 
  .إلخ….لحريةالفضيمة والعدالة الديمقراطية و إجتماعية مثل الخير وا

كذلك و  ،ذه الفترة إلى أعمى قمم النضجيصل ذكا  المراىق في نياية ىو ، وتظير ما يسمى بالقدرات الخاصة  
يكون قد بدأ بوضع تصور عن لمواطنة الصالحة والمفاىيم األخالقية المختمفة و يستطيع المراىق أن يطور مفاىيم ا

 مية.المينة المستقب
 :جوانب النمو المعرفي لدى المراهق 1-4-15
النقصان لألثر سة إلى آثار ىذا الشي  الممموس وجوانب الزيادة و لممراىق إدراك يمتد من األشيا  المممو  اإلدراك:ا(

 التابع لو.
اىق تذكر المر يبمغ اىق تنمو قدراتو عمى اإلستدعا  والحفظ و فالمر  ،لو أيضا أوجو مختمفة عن الطفولة :التذكر ب( 

 يتأثر المراىق بدرجة ميل المراىق ليذا الموضوع.قمتو في السنة الخامسة عشر و 
( من األجزاء إلى القاعدة)  االستقرائيةيتميز تفكير المراىق في مرحمتو األولى يحل المشاكل بالصيغة  التفكير: ج( 

ينتيي في مرحمة المراىقة ى األجزا ( و )من القاعدة إل االستنباطيةثم ينتقل في وسط المراىقة إلى الصيغة 
 :طريقة تحل لو المشكمة يأخذ بيافأي  ،بالصيغتين معا

 لمستوياتمستواه إلى البيئة المحيطة بالمراىق فيبدأ بالتعميم الرمزي  ارتفاعو يتميز ويتأثر المراىق في عمقو  -  
 .مثل الفضيمة والعدالة
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 :خالصة 
ثبتت أمادة التربية البدنية والرياضية، حيث كل من الى جميع الجوانب التي تحتوييا  ىذه المحاورتطرقنا في    

عطى ليذه المادة مكانتيا في أصبحت تحتل مكانة عميقة في حياة الفرد الصغير والكبير ذلك ما أنيا أىذه الدراسة 
ارتأت المؤسسات التربوية  ممارسيا لذلكنسانية إالمراحل التي يمر بيا الفرد )التمميذ(، فممارستيا تعبر بصدق عن 

يضا بقدر المستطاع في تطوير الرياضة بصفة عامة وترقى باألفراد لممارسة الرياضة أن تساىم ىي أالجزائرية إال 
 النزيية بصفة خاصة. 

، اتضحت لنا األىمية الكبرى التي يخص المنياج الجديد يالذ يالمحور الثانمن خالل ما تطرقنا إليو في          
أسندت إلى المتعمم، وىذا باعتباره محورا أساسيا ومسؤول عن تعميم ذاتو بذاتو، كما أننا التمسنا من ىذا المنياج 

كونو مرشدا أو مسير يساعد المتعمم عمى ممارسة التعمم، ويتولى الصيغة الحديثة لميام األستاذ والتي تتجمي في 
من ىنا يتضح الفارق بين البيداغوجيا التقميدية من جية و البيداغوجيا ، إعداد ما يناسبو من استراتيجيات وطرق

مو حسن الحديثة والمعاصرة من جية أخري، حيث أن األولى ترمي إلى إكساب التمميذ المعرفة، بينما الثانية تعم
 التصرف بيذه المعرفة.

يشير الى مدى قدرة الفرد عمى التوفيق  ةاالجتماعي التنشئةنستخمص من خالل مناقشتنا لمحاور ان مفيوم          
 واالنسجام بين اشباع حاجاتو المتعددة وامكانياتو االدائية، والعقمية الحقيقية وظروف الواقع المعاش.

، يتمثل العامل االول في الفرد نفسو، اي ما ىو مرتبط بمحيطو التنشئةوىناك عامالن رئيسيان يقفان وراء عممية   
 ،التي تقوم بتوجيو سموكو االنفعاالتالداخمي من حاجات ودوافع وخبرات، وقيم وميول وعواطف، ومختمف 

 تنشئةسرة والمدرسة، وجماعة األقران التي تؤثر عمى والعامل الثاني يتمثل في البيئة المحيطة بالفرد بما في ذلك األ
                ،و بأخر، من خالل الجماعات التي يندمج فييا والتي تتم في اطار من عمميات من التأثير والتأثرأاالفراد بشكل 

ومن  التي تختمف من فرد الى آخر،التنشئة االجتماعية الظفر بمستوى افضل من مظاىر  ااستطاعتنمن ثم و 
مراىق الى آخر، حسب اختالف جنسية وامكانياتو الشخصية، ومدى توفير الشروط المساعدة والمالئمة لتكيفو 

 السميم.
بحيث  مرحمة المراىقة مرحمة حساسة وصعبة يمر بيا الفرد، وبحكم التغيرات الجسمية والفيزيولوجية، تعتبر         

ال يجد المراىق سبيال لمتخمص منيا أو عمى األقل التخفيف من حدتيا إال بممارسة النشاطات الرياضية، فيي التي 
 .السمات الشخصية السميمة والمقبولة  اكتسابعينو عمى وتتنمي وتقوي بدنو 

راىقين نظرا لتمتعيا بقدرة الم تسموكياكما أن لمصحافة الرياضية وما تعرضو من برامج رياضية ليا تأثير عمى     
 اإلقناع والتشويق.
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 :السابقة والمشابهةالدراسات  -21-
إن الدراسات السابقة مصدر اىتمام لكل باحث ميما كان تخصصو فكل بحث ىو عبارة تكممة البحوث أخرى      

وتمييدا لبحوث قادمة لذلك يجب القيام أوال بتصفح أىم ما جاء في الكتب ومختمف المصادر واالطالع عمى 
ات وتفيد الباحث في تحديد أبعاد المشكمة الدراسات السابقة يكتسي أىمية كبيرة فيي تفيد في نواحي النقص والفجو 

( فيما يمي يتعمق بأىمية الدراسات السابقة، يقول من الضروري ربط 1894التي يبحث عنيا، يؤكد تركي رابح )
المصادر األساسية من دراسات ونظريات سابقة حتى نتمكن من تصنيف وتحميل معطيات البحث والربط بينيما 

 فيو. وبين الموضوع الوارد البحث
 ومن الدراسات التي ليا عالقة بموضوعنا نجد:    
 ( 11الدراسة األولى:) 
مذكرة لنيل شيادة الميسانس في معيد عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة آكمي محند أولحاج       
 (.2013 – 2012)  -البويرة–

 طالم السعيد، بوكريف محمد.* إعداد الطمبة: 

أثر التدريس بالمقاربة بالكفاءات في مردود حصة التربية البدنية والرياضية )الطور الثانوي(، دراسة  عنوان:* ب
 والية البويرة. تميدانية بثانويا

 مشكمة البحث: -1
ما مدى تأثير التدريس بالمقاربة بالكفاءات في المردود الذي يعود عمى حصة التربية البدنية والرياضية في  -

 ؟الطور الثانوي
 كما تدرج تحت ىذا التساؤل العام التساؤالت الفرعية التالية: -
  ىل التدريس بالمقاربة بالكفاءات أثناء حصة التربية البدنية والرياضية ينمي القدرات االجتماعية والنفسية

 لمتمميذ؟
 ىل التدريس بالمقاربة بالكفاءات ينمي الجانب البدني والمعرفي لمتالميذ؟ 
  بالمقاربة بالكفاءات عمى مردود التالميذ أثناء حصة التربية البدنية والرياضية؟ىل يأثر التدريس 
 :الفرضيات 

 الفرضية العامة: -2-1-1
التدريس بالمقاربة بالكفاءات األثر الكبير عمى مردود الذي يعود عمى حصة التربية البدنية والرياضية في        

 الطور الثانوي.
 بسطت الفرضية العامة إلى فرضيات جزئية ىي: :الفرضيات الجزئية -2 -2-2
 التدريس بالمقاربة بالكفاءات ينمي القدرات االجتماعية والنفسية لمتمميذ أثناء حصة التربية البدنية والرياضية. -
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 التدريس بالمقاربة بالكفاءات ينمي الجانب البدني والمعرفي لمتالميذ. -
 مردود التالميذ أثناء حصة التربية البدنية والرياضية.يأثر التدريس بالمقاربة بالكفاءات عمى  -
 أهداف البحث: -1

كان ىدف بحثيم الرئيسي ىو إبراز المفيوم الحقيقي لمنياج المقاربة بالكفاءات والوصول إلى األىداف التربوية      
 المسطرة أثناء حصة التربية البدنية والرياضية والتي تعمل عمى تنمية وتطوير العالقات االجتماعية داخل الحصة.

 المنهج المتبع:  -2
 دام المنيج الوصفي التحميمي ألنو يالئم ويناسب طبيعة الموضوع.عمد الباحثان إلى استخ     

 عينة البحث وكيفية اختيارها: -3
شممت عينة البحث أساتذة التربية البدنية والرياضية لمتعميم الثانوي فاختيرت بطريقة مقصودة وعشوائية وىذا     

ناث(، ولقد تم اختيار العتبة بيذه الطريقة عمى مستوى ثانويات البويرة، ولم تخصص المعبة لجنس واحد )ذكور و  ا 
 نظرا ألن منياج التربية البدنية والرياضية المبني عمى المقاربات بالكفاءات مطبق في التعميم الثانوي.

 أدوات المستعممة في البحث: -4
 األداة والوسيمة المستعممة في ىذا البحث ىي االستبيان.     

 الباحث: أهم النتائج التي توصل إليها -5
 ومن أىم النتائج التي توصل إلييا الباحثون ىي أن:   

المقاربة بالكفاءات ينمي القدرات االجتماعية والنفسية لمتمميذ أثناء حصة التربية البدنية تطبيق منياج  -
 والرياضية.

 التدريس بالمقاربة بالكفاءات ينمي الجانب البدني والمعرفي لمتالميذ. -
 ة بالكفاءات عمى مردود التالميذ أثناء حصة التربية البدنية والرياضية.يؤثر التدريس بالمقارب -

 الدراسة الثانية: -2-2
( من إعداد الطالب: بوجعطاط 2005 – 2002رسالة ماجيستير بمعيد التربية البدنية والرياضية سنة )      
 أحمد.

 صحراوي مراد. تحت اشراف الدكتور:
 المقاربة بالكفاءات في تدريس مادة التربية البدنية والرياضية لدى المربي الطالب.فعالية استعمال أسموب  عنوان:* ب

 مشكمة البحث: -1
ىل المربي الطالب في التربية البدنية والرياضية غير قادر عمى تفعيل أسموب المقاربة بالكفاءات في      

 الممارسات التعممية والتربوية؟  
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 أهداف البحث: -2
معرفة ىل المربي الطالب مقتنع بمفيوم وفعالية أسموب التعميم بالمقاربة بالكفاءات كاستراتيجية يمكن يمثل في  -

إتباعيا لتحسين  وتحقيق نتائج الفعل التعميمي والتربوي وكذلك معرفة ىل المربي الطالب في التربية والرياضية يحدد 
ت ومدى شموليا لممجاالت الثالثة لألىداف )معرفي، أىداف دروسو بطريقة سموكية سميمة وفق المقاربة بالكفاءا

 اجتماعي، عاطفي، حسي، حركي(.

 المنهج المتبع: -3
 اعتمد الباحث عمى المنيج الوصفي االرتباطي الذي يعتبر أكثر المناىج استعماال في ىذه الدراسات.     

 عينة البحث وكيفية اختيارها: -4
طالب متربص، وكان  120ابعة بمعيد التربية البدنية والرياضية وعددىم عينة البحث تتضمن طالب السنة الر      

 ىذا االختيار باستعمال الطريقة العشوائية البسيطة المنتظمة.
 األدوات المستعممة في البحث: -5

طالب متربص بمعيد التربية  120األداة والوسيمة المستعممة ىي االستبيان حيث تم توزيع االستبيان عمى     
 دنية والرياضية.الب
 أهم النتائج التي توصل إليها الباحث: -6

عدم إلمام المربي الطالب بمفاىيم المقاربة بالكفاءات وعدم إقناعو بفعاليتيا وأنيا لم تحقق األىداف التي  -
 سطرت ليا.

 عدم قدرة المربي الطالب عمى صياغة االىداف التربوية بطريقة سميمة وصحيحة. -
 الثالثة:الدراسة  -2-3

مذكرة لنيل شيادة الميسانس تحت عنوان "دور أستاذ التربية والبدنية والرياضية في تحسين صورة الممارسة         
 ( سنة"19 – 15الرياضية في ظل منياج المقاربة بالكفاءات المرحمة الثانوية )

 .2008/2010دراسة ميدانية بثانويات المدية السنة          
 داد الطمبة: منصاري محمد، عباس فضيل.من إع         

 مشكمة البحث: -1
إلى أي مدى تنعكس شخصية أستاذ التربية البدنية والرياضية  في تحسين  صورة الممارسة الرياضية في ظل 

 منياج المقاربة بالكفاءات.
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 أهداف البحث:  -2-4

أمكن مما يخص الشخصية المطموبة تزويد القائمين عمى فعل التدريس بوثيقة مبسطة، حاولنا جمع ما  -
والمتميزة وميارة التدريس التي يتطمب توفرىا في أستاذ التربية البدنية والرياضية، وذلك بتحسين صورة المادة 

 داخل المؤسسة ليصل صداىا الى التالميذ.
 
 الفرضيات: -2-5
 الفرضية العامة: 2-5-1

وفعال في تحسين الصورة الممارسة الرياضية في ظل منياج لألستاذ التربية البدنية والرياضية دور ميم      
 المقاربة بالكفاءات.

 الفرضيات الجزئية: 2-5-2
معاممة األستاذ وطريقة عممو مع التالميذ تساعد عمى تحسين الممارسة الرياضية في ظل منياج المقاربة  -

 بالكفاءات.
 فعال في تحسين صورة الممارسة الرياضية.التكوين البيداغوجي والخبرة المينية لألستاذ، ليما دور  -
 شخصية أستاذ التربية البدنية والرياضية تؤثر إيجابيا عمى تحسين صورة الممارسة الرياضية. -

 المنهج المتبع: -*
 تم استخدام المنيج الوصفي، نظرا لمالئمتو طبيعة الدراسة.       

 العينة وكيفية اختيارها: -*
 تمميذا، وقد اختيرت بطريقة عشوائية. 150أستاذا، والثانية  25األولى تتمثل في تتمثل في عينتين عشوائيتين 

 أدوات البحث: -*
 االداة والوسيمة المستعممة ىي االستبيان.

 أهم النتائج: -*
معاممة األستاذ وطريقة عممو مع التالميذ والتي تبين من خالل اسئمة االستبيان أنيا تساعد عمى تحسين  -

 الرياضية في ظل منياج المقاربة بالكفاءات.الممارسة 
 التكوين البيداغوجي والخبرة المينية لألستاذ ليا دور فعال في تحسين صورة الممارسة الرياضية. -
 شخصية أستاذ التربية البدنية والرياضية تؤثر ايجابيا عمى تحسين صورة الممارسة الرياضية. -

 أهم التوصيات: -*



 الفصل الثاني                                                                        الدراسات المرتبطة بالبحث

 
54 

 

يصال إعطاء الوقت الكافي والتك - وين المستمر أثناء الخدمة لكسب الخبرة من أجل القيام بميمة التدريس وا 
 فكرة الممارسة الرياضية لدى أغمب التالميذ.

التأكيد عمى أىمية المعاممة الطيبة المينة التي يجب تواجدىا أثناء  الحصة وحتى خارجيا بين األستاذ  -
 والتمميذ.

 بمعمومات وفترات التربص في ظل إتباع التدريس بالمنياج الجديد.مساىمة وزارة التربية بتزويد االساتذة  -
زيارات استطالعية من طرف المفتشين قصد تزويد االساتذة مما يخصيم من معمومات أو وسائل أو حتى  -

 بمنيجية العمل مع التالميذ يراىا مناسبة لذلك.
 :التعميق عمى الدراسات 

ألساسية التي يعتمد عمييا الباحث، ففي حالتا ىذه نرى أن الدراسات إن البحوث والدراسات من بين الركائز ا    
التربية البدنية والرياضية في ظل المقاربة حصة السابقة الذكر تطرقت إلى جوانب عديدة متعمقة بموضوع " دور 

 ".19 – 15بالكفاءات في تحقيق التنشئة االجتماعية لدى تالميذ المرحمة الثانوية 
سعيد وبوكريف محمد بعنوان "أثر التدريس بالمقاربة بالكفاءات في مردود حصة التربية البدنية  فمثال دراسة طالم

 والرياضية" الطور الثانوي.
حاول الباحث تبين مدى تأثير التدريس بالمقاربة بالكفاءات في المردود الذي يعود عمى حصة التربية البدنية      

 والرياضية في الطور الثانوي؟
ودراسة بوجعطاط أحمد بعنوان "فعالية أسموب المقاربة بالكفاءات في تدريس مادة التربية البدنية والرياضية لدى      

 المربي الطالب".
حاول فييا تبين مدى قناعة المربي الطالب بأسموب المقاربة بالكفاءات وفعالية كاستراتيجية يمكن إتباعيا     

 عميمي والتربوي.لتحسين وتحقيق نتائج الفعل الت
ودراسة منصاري محمد، عباس فضيل بعنوان " دور أستاذ التربية البدنية والرياضية في تحسين صورة الممارسة 

 ( سنة.19 – 15الرياضية في ظل منياج المقاربة بالكفاءات المرحمة الثانوية )
في تحسين صورة الممارسة الرياضية  حاول الباحث تبين مدى انعكاس شخصية أستاذ التربية البدنية والرياضية     

 في ظل منياج المقاربة بالكفاءات؟
نجد أن ىذه الدراسات المذكورة متقاربة إلى حد كبير فيما يخص الجانب النظري والجانب التطبيقي فمثال      

تظم، من المنيج المستعمل منيج واحد وىو المنيج الوصفي، فيو طريقة من طرق التحميل والتفسير بشكل عممي من
أجل الوصول إلى أغراض محددة لوضعية أو مشكمة اجتماعية لتحديد الغرض وتعريف المشكمة وتحميميا، أما 
طريقة اختيار العينة فكانت مماثمة فقد اختيرت بطريقة عشوائية، أما فيما يخص األدوات المستخدمة، فقد استعمل 

من اإلشكالية التي قمنا بطرحيا، كما أنو يسيل عممية جمع فييا االستبيان باعتباره األمثل، وأنجح الطرق لمتحقق 
 المعمومات المراد الحصول عمييا انطالقا من الفرضيات.
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 ةحص دورمن خالل ما قمنا بو من قراءات واستطالع لنتائج الدراسات السابقة والمرتبطة بموضوع الدراسة "  
 15تحقيق التنشئة االجتماعية لدى تالميذ المرحمة الثانوية ) التربية البدنية والرياضية في ظل المقاربة بالكفاءات في

 ( سنة.19 –
فقد تمكن الباحث من االستفادة من تمك البحوث والدراسات، حيث شكمت إطارا نظريا لموضوع الدراسة الحالية،     

 كما تم االستفادة من اإلجراءات المستخدمة من تمك البحوث من حيث:
 ري.تحديد فصول الجانب النظ -
 ضبط متغيرات موضوع الدراسة. -
 الوصول إلى الصياغة النيائية اإلشكالية البحث. -
 تحديد المنيج المستخدم. -
 كيفية اختيار العينة. -
 األدوات المستعممة في الدراسة. -
 األسموب االحصائي المستخدم. -

 :أهم النتائج المشتركة المتوصل إليها 
االجتماعية والنفسية لمتالميذ أثناء حصة التربية البدنية التدريس بالمقاربة بالكفاءات ينمي القدرات  -

 والرياضية.
 يؤثر التدريس بالمقاربة بالكفاءات عمى مردود التالميذ أثناء حصة التربية البدنية والرياضية. -

 :نقد الدراسات 
لتربية البدنية بناءا عمى الدراسات السابقة اتضح لنا أثر التدريس بالمقاربة بالكفاءات في مردود حصة ا     

والرياضية )الطور الثانوي( وفعالية استعمال ىذا األخير )اسموب المقاربة بالكفاءات( في تدريس مادة التربية البدنية 
والرياضية لدى المربي الطالب، إضافة إلى انعكاس شخصية أستاذ التربية البدنية والرياضية في تحسين صورة 

 ( سنة.19 – 15قاربة بالكفاءات المرحمة الثانوية )الممارسة الرياضية في ظل منياج الم
مقارنة بالدراسات السابقة فإنو لم يتم التطرق إلى أحد المواضع اليامة فيما يخص التدريس بالمقاربة بالكفاءات     

التربية البدنية والرياضية في ظل المقاربة بالكفاءات  حصة والذي نحن بصدد تناولو من زاوية أخرى أال وىي دور
 ( سنة.19 – 15في تحقيق التنشئة االجتماعية لدى تالميذ المرحمة الثانوية )
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 :تمهيـــــــــــــد 
في التحكم في المنيجية المتبعة فييا، وبالتالي فإن وظيفة المنيجية ىي تكمل قيمة البحوث وأىميتيا  إن        
الوقوف عمى من أجل استخالص نتائجيا و قياسيا وتحميميا و   معمومات، ثم العمل عمى تصنيفيا وترتيبيا جمع ال

 (231ص،1998معتوق ،) دراستيا. ثوابت الظاىرة المراد

التربية البدنية  دور حولالذي حاولنا من خاللو تسميط الضوء يائنا من الجانب النظري لمبحث، و انت ولذلك عند     
، سننتقل في ىذا لدى تالميذ المرحمة الثانوية ةاإلجتماعي التنشئةتحقيق والرياضية في ظل المقاربة بالكفاءات في 

اإلحاطة بالموضوع من الجانب التطبيقي، والقيام بدراسة ميدانية تيدف إلى تحقيق األىداف المسطرة من الجزء إلى 
قبل، فيما تتأكد صحة الفرضيات، حيث تم اختيار عينة عشوائية كانت محل تطبيق أداة البحث المتمثمة في 

ى نتائج تخدم البحث ا، ومنو الوصول إلاالستبيان ثم تحميمو بناء عمى عمميات إحصائية تؤكد مصداقية فرضية بحثن
البدنية والرياضية بصفة عامة، والخروج باقتراحات وتوصيات بناء عمى ما تم استخالصو   التربيةبصفة خاصة، و 
 من ىذه الدراسة.
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 الدراسة االستطالعية: -3-1
الخطوة األولى التي تساعد الباحث في إلقاء نظرة عامة حول جوانب الدراسة  االستطالعيةتعد الدراسة      

إلعطاء  بوالية البويرة رية التربيةياالتصال بالمسئولين عمى مستوى مد تم فبعد اإلحساس بالمشكمة، الميدانية لبحثو
 شروحات وافية تساعدنا في اختيار العينة.

أ( أهداف الدراسة:      
 التطبيقي والدراسة الميدانية لمبحث. الجانب في البحث يتطمبيا التي الحقائق * تقصي

 .لوالية البويرة الثانويات جمع معمومات خاصة عن * 
 .االستبيان عمى االساتذةمعرفة توزيع * 
والتنبؤ  الثانية والدراسة األساسية االستطالعيةبالدراسة  القيام أثناء المتوقعة والعراقيل الصعوبات عمى التعرف *

 .مسبقا ليا بالحمول
 المؤسسات التعميمية.* التعرف عمى االمكانيات المادية والبشرية 

 الدراسة األساسية:
 المنهج العممي المتبع: -3-2-1

التعامل بالمنيج العممي في مجال التربية البدنية والرياضية قد حقق قفزة ىائمة في دول العالم التي وصمت إن     
         المعطيات الخاصة التي تسمح بالحصولد بالبحث العممي مجموع القواعد و يقص إلى مستويات رفيعة، حيث

 عمى المعرفة السميمة في طريقة البحث عن الحقيقة لعمم من العموم.
 ،زرواتي ) الخطوات التي يتبعيا الباحث بغية تحقيق بحثو.و عبارة عن مجموعة من العمميات و ويعرف المنيج بأن

 (119ص

أسئمة يق ويساعد الباحث في ضبط أبعاد ومساعي و الذي ينير الطر  فالمنيج ضروري لمبحث إذ ىولتالي وبا
 (.combessie, P09 ) وفروض البحث.

ثم  تحديدىاأىميا التعرف عمى مشكمة البحث و  فالمنيج الوصفي كغيره من المناىج األخرى يمر عمى عدة مراحل
عدادىا مع وضع قواعد المناسبة واختيار أساليب جمع البيانات و اختيار الفرضيات ووضعيا، اختيار العينة  ا 

    .تحميميا في عبارات واضحة و مفيومةالبيانات ووضع النتائج و تصنيف 
 متغيرات البحث: -3-2-2

إلى نتائج أكثر عممية  بناءا عمى الفرضيات السابقة الذكر يمكن ضبط المتغيرات التالية من أجل الوصول
 وموضوعية.

 المتغير المستقل: -
 (p20 Deslandes Neve ,1976 ).وىو السبب في عالقة السبب والنتيجة أي العامل الذي نريد من خاللو قياس النتائج

 .حصة التربية البدنية والرياضية في ظل المقاربة بالكفاءات :وفي بحثنا ىذا المتغير المستقل يتمثل في
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 المتغير التابع: -
حيث  ىو الذي تتوقف قيمتو عمى مفعول تأثير قيم المتغيرات األخرى يؤثر فيو المتغير المستقل و تغير يعرف بأنو م

 (219ص ،1999حسن عالوي، ) .أنو كمما أحدثت تعديالت عمى قيم المتغير المستقل ستظير عمى المتغير التابع

 .ةاإلجتماعي التنشئة :وفي بحثنا ىذا المتغير التابع يتمثل في
 .المتغيرات ىي التي توضح النتائج والجوانب ألنيا تحدد الظاىرة التي نود شرحيا وىذه

 مجتمع البحث: 3-2-3
إن القصد من مجتمع البحث في ىذه النقطة ىو كما عرفو الباحثون: مجموع محدود أو غير محدود من     

جميع المفردات الظاىرة التي المفردات )عناصر الوحدات(، حيث تنصب المالحظات ويعرفو اآلخرون عمى أنو: 
 (166ص  ،2005مرسمي ، ) .يدرسيا الباحث

ىو إجراء يستيدف تمثيل المجتمع األصمي بحصة أو مقدار محدود من المفردات التي عن طريقيا تؤخذ القياسات و 
لمجتمع العينة عمى ابذلك بغرض تعميم النتائج التي يتم التوصل إلييا من ات المتعمقة بالدراسة أو البحث و أو البيان

 (20ص،2003نصر ، )العين.األصمي المسحوب من 

)ىو تمك المجموعة األصمية التي تؤخذ منيا العينة وقد تكون ىذه المجموعة مدارس،  االصطالحيةمن الناحية 
مة ائص أو السمات القابفرق، أساتذة، أو أي وحدات أخرى(، ويمكن تحديده عمى أنو كل األشياء التي تمتمك الخص

األساتذة بذا فقد اعتمدنا في بحثنا وارتأينا أن يكون مجتمع البحث خاص ولالقياس، والتحميل اإلحصائي  لممالحظة،
 .والية البويرة ثانوياتالناشطين في 

 .ثانوية 48أستاذ موزعين عمى  150عمى في بحثنا واشتمل المجتمع اإلحصائي  
 كيفية اختيارها:عينة البحث و 4 -3-2

بمعنى أنو تؤخذ  ،الميدانية وىي تعتبر جزء من الكلالعينة ىي جزء من مجتمع الدراسة الذي تجمع منو البيانات 
   (334ص  ،2007 ،زرواتي)مجموعة من أفراد المجتمع عمى أن تكون ممثمة لمجتمع البحث 

موضوعية ومطابقة لمواقع باختيار عينة بحثنا بطريقة عشوائية أي أننا لم صنا لموصول إلى نتائج أكثر دقة و ر ح
)ذكور،  الرياضية من الجنسينخصصت ألساتذة التربية البدنية و  لكنو نخص العينة بأي خصائص ومميزات، 

 وتم اختيار العينة بطريقة عشوائية لسببين:، ثانويالمدرسين لمطور ال إناث(
وقد احتوى بحثنا عمى عينة قمنا باختيار العينة بطريقة عشوائية ألنيا أبسط طرق اختيار العينات،  السبب األول: -

 .%23أستاذ أي بنسبة  150أستاذ من أصل  33من األساتذة تقدر بــــــــ 
العينة العشوائية تعطي فرصا متكافئة لكل األفراد، ألنيا ال تأخذ أي اعتبارات أو مميزات  السبب الثاني: -

 كالجنس، السن، أو صفات أخرى.
بطريقة عشوائية عن تم اختيارىا  ،(ثانوية 11)الثانويات ، موزعين عمى مجموعة من أستاذ 33و تتكون العينة من  

 طريق القرعة البسيطة )الصندوق األسود(.
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 :عينة البحثوالجدول التالي يوضح توزيع أفراد 

 عدد األساتذة المكان اسم الثانوية الرقم
 02 البويرة  كريم بمقاسم 01
 03 )البويرة( عين بسام بربار عبد اهلل 02
 03 البويرة الصديق بن يحي 03
 03 )البويرة( سور الغزالن سعد دحمب 04
 03 البويرة  الرائد عبد الرحمان ميرة 05
 02 (البويرةالمزدور) المزدور 06
 02 (البويرةعين الحجر ) عين الحجر 07
 03 (البويرةحيزر ) أمزيل أمحمد 08
 04 )البويرة( عين بسام محمد المقراني 09
 02 )البويرة( برج اخريص بداوي محمد 10
 03 )البويرة( ديرة ثانوية ديرة 11

 30 / 11 المجموع
 .ثانوياتيمثل توزيع أفراد العينة عمى ال: (33) الجدول رقم

 مجاالت البحث: 3-2-5
التي تم تسطيرىا لموصول إلى األىداف التي نريد تحقيقيا قمنا من صحة أو خطأ الفرضيات و  من أجل التحقق

 بتحديد ثالث مجاالت:
والية البويرة وكان عددىم  ثانوياتالرياضية، بمختمف مثل في أساتذة التربية البدنية و يت المجال البشري:  -

 .اأستاذ 153األصمي الذي بمغ أستاذا من المجتمع  33
 ىما:قسم إلى جانبين و  المجال المكاني:  -

 :لقد قمنا ببحثنا ىذا في مختمف المكتبات منيا مكتبة المعيد )عموم وتقنيات النشاطات البدنية  الجانب النظري   
 واالجتماعية، ومكتبات أخرى(.والرياضية، مكتبة العموم اإلنسانية 

 :والية  ثانوياتوعمى مستوى  تم توزيع االستبيان عمى أساتذة التربية البدنية والرياضية، الجانب التطبيقي
 .)أنظر الجدول الخاص بتوزيع أفراد العينة( والتي سبق ذكرىا في العينة ،البويرة
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 ىما:وقد قسم إلى جانبين و  المجال الزمني:  -

  شير مارس.نياية : لقد انطمقنا في بحثنا ىذا إبتداءا من شير جانفي إلى غاية النظريالجانب 
 :االستبيانفي ىذه المدة قمنا بتحضير أفريل، ماي( و الجانب التطبيقي فقد دام شيرين )أما  الجانب التطبيقي 

 اإلحصائية.تحميل النتائج المتحصل عمييا باستعمال الطرق وتحكيمو ثم قمنا بتوزيعو و 
 األدوات المستعممة في البحث: 3-2-6

 االستبيان:  -
لقد استعممنا االستبيان كأداة في ىذه الدراسة، ألنو أنسب وسيمة لممنيج الوصفي، وىو أداة من أدوات الحصول     

    عمى الحقائق والبيانات والمعمومات فيتم جمع ىذه البيانات عن طريق االستبيان من خالل وضع استمارة األسئمة، 
وقت كما أنيا تسيم في الحصول عمى بيانات من العينات في ومن بين مزايا ىذه الطرية أنيا اقتصاد في الجيد وال

 (205-203الشافعي مرسي ، ص) .أقل وقت بتوفير شروط التقنين من صدق وثبات وموضوعية

          ويعرف االستبيان بأنو" مجموعة من األسئمة المرتبة حول موضوع معين، يتم وضعيا في استمارة ترسل   
   بريد أو يجري تسميميا باليد تمييدا لمحصول عمى أجوبة األسئمة الواردة فييا،إلى األشخاص المعنيين بال

   وبواسطتيا يمكن التوصل إلى حقائق جديدة عن الموضوع أو التأكد من معمومات متعارف عمييا لكنيا غير
 مدعمة بحقائق

 ىي:إال أن ىذا األسموب الخاص بجمع المعمومات يتطمب إجراءات دقيقة منذ البداية و 
 .تحديد اليدف من االستبيان -
 .تحديد وتنظيم الوقت المخصص لالستبيان -
 .اختيار العينة التي يتم استجوابيا -
 .وضع العدد الكافي من الخيارات لكل سؤال -
 .وضع خالصة موجزة ألىداف االستبيان -

البحث، واالستبيان ويتجمى األسموب المثالي في وجود الباحث بنفسو ليسجل األجوبة والمالحظات التي تثري 
يتضمن نوعين كوسيمة لجمع المعمومات بوفرة وأكثر دقة، وكونو تقنية شائعة االستعمال، ووسيمة عممية لجمع 
البيانات والمعمومات مباشرة من مصدرىا األصمي، وذلك باعتباره مناسبا لمتمميذ واألستاذ، واألسئمة ىي استجابة 

 .كل سؤال مطروح لو عالقة بالفرضياتلممحاور وبالتالي استجابة لمفرضيات، ف
 االستبيان:أشكال   -

 :نعم أو ال بـ:وىي األسئمة التي يحدد فييا الباحث إجاباتو مسبقا وغالبا ما تكون  األسئمة المغمقة. 
 :اإلدالء برأيو الخاص.ب الحرية التامة لإلجابة عمييا و عكس المغمقة إذ يعطي المستجو    األسئمة المفتوحة 

إخالص ، باىر ، ) وىي أسئمة مضبوطة بأجوبة متعددة و يختار المجيب الذي يراه مناسبا. المتعددة األجوبة:األسئمة 
 (83، ص2000
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 وجاء االستبيان إجرائيا كما يمي:
 :( موزعة عمى ثالث محاور وكل محور يحتوي 20) عشرون سؤاالإحدى و ويضم  استبيان خاص باألساتذة      

 .أسئمة( 07)  األسئمةعمى مجموعة من 
 (07إلى السؤال رقم )                      ( 01من السؤال رقم ) المحور األول:
 (13(                       إلى السؤال رقم )08من السؤال رقم ) المحور الثاني:
 (20(                        إلى السؤال رقم )14من السؤال رقم ) المحور الثالث:

 :االستبيان تطبيق من الهدف  -
 .البحث مصداقية من تزيد وأفكار بمعمومات الميدانية الدراسة تزويد  -
 .اإلشكالية عن اإلجابة عمى يساعده مما الفرضيات نفي أو تأكيد  -
 أسموب توزيع االستبيان:  -

والموافقة عميو من  والتحكيم بعد صياغة االستبيان بصفة نيائية، وعرضو عمي بعض األساتذة بغرض المعاينة    
 ، واألخرى عن طريق إرساليا.ريقة مباشرة أي منا إلي األساتذةبط معظم االستمارات قمنا بتوزيع ،طرف المشرف

 :)سيكومترية االداة( العممية لألداةألسس ا 7 -3-2
  :صدق االستبيان 

ويعتبر الصدق من أىم  التي وضع لقياسياإن المقصود بصدق االستبيان ىو ان يقيس االختبار بالفعل لمظاىرة 
 (224ص ،1999، ـ عالوي، راتب). المعامالت ألي مقياس أو اختبار حيث أنو من شروط تحديد صالحية االختبار

 (167ص ،2002صابر، ، ) ويعني كذلك صدق االستبيان التأكد من أنو سوف يقيس ما أعد لقياسو.

 صدق أداة الدراسة قام الباحث باستخدام صدق المحكمين. لمتأكد من

الصدق الظاهري )صدق المحكمين(:  -  
 العممي، همبمستوا مشيود ليم محكمين، أساتذة أربعة عمى باألساتذة الخاص االستبيان استمارةعرض تم      
 توافق إمكانية لمراعاة وذلك وتحكيم بغرض العممي، البحث هجومنا الدراسية المجاالت في الميدانية تيموتجرب

 وكذلك حذف أو إضافة أو تعديل أي عبارة من العبارات. بالفرضيات المحاور وكذا بالمحاور، العبارات
 جانب من وعن أسفرت ما وىو لمبحث المنيجية المعايير وفق المحكمين بيا أوصى التي اإلشارات كل تعديل تم   وقد

 .االستبيان صدق
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 من حيث الموضوعية. ( صدق المحكمين) ستبيان: تحكيم اال(34)الجدول رقم  -

 )الرأي( الرد الجامعة الرتبة العممية المصححين
 موافق+ بعض التعديل بويرةجامعة ال "أ" محاضرأستاذ  1

 موافق+ بعض التعديل جامعة البويرة "ب" أستاذ محاضر 2

 موافق+ بعض التعديل جامعة البويرة "أ" مساعدأستاذ  3

 موافق+ بعض التعديل جامعة البويرة "أ" أستاذ محاضر 4

 الوسائل اإلحصائية: 3-2-8
ال يمكن ألي باحث أن يستغني عن الطرق واألساليب اإلحصائية ميما كان نوع الدراسة التي يقوم بيا سواء     

االعتماد عمى المالحظات ولكن كانت اجتماعية أو اقتصادية، تمد بالوصف الموضوعي الدقيق، فالباحث ال يمكنو 
 ...الخ، (74ص ،1970السيد ، ) االعتماد عمى اإلحصاء يقود الباحث إلى األسموب الصحيح والنتائج السميمة

 وقد استخدمنا في بحثنا ىذا التقنيات اإلحصائية التالية: 

منا بعممية تفريغيا األساتذة، قببعد عممية جمع كل االستبيانات الخاصة  :)الطريقة الثالثية( ويةئالم ةالنسب -
، وبعدىا االستبيانتم في ىذه العممية حساب عدد تكرارات األجوبة الخاصة بكل سؤال في يوفرزىا، حيث 

 (68ص  ،2006أبو زينة وآخرون ، ).:يتم حساب النسب المئوية بالطريقة اإلحصائية التالية

 
 x 133%ت           س                        %100ع                       
         ت                     س                       

                    
                   

 
 
 
 

 حيث أن:
 تمثل عدد أفراد العينة. ع: -
 يمثل عدد التكرارات. ت: -
 يمثل النسبة المئوية. س: -

 ع

 X 100التكرارات                                        
 =%النسبة المئوية 

 عدد األفراد                                 
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ىل يتمتع التالميذ أثناء حصة التربية البدنية والرياضية في ظل المقاربة  ومثال ذلك اإلجابة عمى السؤال التالي:
ظيار قدراتيمبالكفاءات بحرية أوسع في نشاطاتيم   ؟وا 

 .05، واإلجابة ب ال= 25فكانت االجابة ب نعم= 
 وية "الطريقة الثالثية"، تكون النتيجة كما يمي:ئلطريقة المألوفة لحساب النسب المبعد تطبيق ا   
 

 x 100       25  x100 25 نعممجموع عدد اإلجابات بـ:                     
 83.33   =       =                                                            = نعماإلجابة بـ: 

  30  "               عالمجموع الكمي ألفراد العينة "                        

  x100          5 x 100  5  مجموع عدد اإلجابات بـ: ال                  
    16.66   =    =                       =                                      الاإلجابة بـ: 

 30     "             عالمجموع الكمي ألفراد العينة "                     

 
2كاولمطابقة النتائج مع الجانب النظري نقوم بحساب 

( 0.05)ى الداللة المجدولة بعد تحديد مستو  2كابعد ذلك نجد  
 ودرجات الحرية.

حساب اختبار كاف تربيع، ويسمى ىذا االختبار حسن المطابقة أو اختبار التطابق النسبي وىو من أىم الطرق     
حقيقية بمجموعة التي تستخدم عند مقارنة مجموعة من النتائج المشاىدة أو التي يتم الحصول عمييا من تجربة 

 ،2006أبو زينة، وآخرون ، )عمى أساس النظرية الفرضية التي يراد اختيارىا. الفرضية التي وضعت أخرى من البيانات
 (213 -212ص
 
  
    

 

 

         

 :2كا اختبار -
 القانون ىذا يتكونو  ،لنا ىذا االختبار بإجراء مقارنة بين مختمف النتائج المحصل عمييا من خالل االستبيان يسمح
 :من

 .االستبيان توزيع بعد عمييا نتحصل التي التكرارات وىية: المشاىد التكرارات

 2التكرارات المتوقعة( –مجموع )التكرارت المشاىدة                  
  =2كا

 التكرارات المتوقعة                               
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 .(االختيارات) المقترحة اإلجابات عدد عمى يقسم التكرارات مجموع وىو  :المتوقعة التكرارات
 :عمى الجدول ىذا توييح  2كا جدول

 .اإلحصائي القرار تخاذإل لمحسوبةا 2كا مع نقارنيا ثابتة قيمة وىي :المجدولة 2كا
 .المقترحة اإلجابات عدد ىي ن حيث ،[1] ن ـــــــ ىو وقانونيا :الحرية درجة

 0.01 أو 0.05 داللة مستوى يستعممون الباحثينوأغمب  عندىا النتائج بمقارنة نقوم :الداللة مستوى
 اإلحصائي االستنتاج: 
 :فإذا المجدولة 2كا ب بمقارنتيا نقوم المحسوبة 2كا نتائج عمى الحصول بعد
 التي H1 البديمة الفرضية نقبلو  H0  نرفض الفرضية الصفرية فإننا المجدولة 2كا من أكبر المحسوبة 2كا كانت -

 .إحصائية داللة توجد أي الفئتين بين لمفروق يعود النتائج في الفرق نأب تقول
ذا  بين فروق توجد ال بأنو تقولالتي  H 0 الصفرية الفرضية نقبل فإننا جدولةالم 2كا من أقل المحسوبة 2كا كانت وا 

نما النتائج  .الصدفة عامل إلى ذلك يعود وا 
 :2لكيفية حساب كاتطبيقي نموذج (: 35الجدول رقم )* 
 :"2"كا كيفية حسابلمثال  -

الحساب                
 اإلجابات

 2(نت -ح)ت نت -حت نت حت
 2(نت -ح)ت

 نت
 6.66 100 10 15 25 نعم
 6.66 100 -10 15 05 ال

   30 30 المجموع
13.33     

 2كا

 شرح المثال: -
 .05، 25ة: المشاىد التكرارات -
 .15  :المتوقعة التكرارات -
 3.84 المجدولة: 2كا -
 13.33: المحسوبة 2كا -
 .1=1-2، [1] ن ـــــــ  الحرية: درجة -
  0.05 الداللة: مستوى -
 دال. :اإلحصائي االستنتاج -
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 ة:ـــــخالص 
جراءاتو الميدانية حيث وضع الباحث مشكمة الدراسة بشكل مباشر وىذا  البحث ةمنيجيالفصل شمل ىذا        وا 

يعتبر بمثابة و  ،قاعدة أساسية لكي نبين أن الظاىرة موجودة فعال بفضل الدراسة االستطالعية لممشكمة التي كانت
تحقيق أىداف البحث بسيولة  و المرشد الذي ساعدنا عمى تخطي كل الصعوبات، وبالتالي الوصول إلىأالدليل 
 .كبيرة
أدوات  المتبع،المنيج  البحث،منيا متغيرات  ،مباشردراستنا بشكل  خدمكما تناولنا فيو أىم العناصر التي ت    

من العناصر التي يعتمد عمييا أي باحث  في الجانب  ،..الخ.العمميات اإلحصائية، مجتمع الدراسة، البياناتجمع 
  .التطبيقي لدراستو

.الفصل ىذا في وردت التي بعض العناصر الغامضة المبس عن أزلنا قد نكون وبيذا 
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 :تمييــــــــــــــــــد 
مناقشة مختمف النتائج التي كشفت عنيا الدراسة وتحميل و  عرضالذي يقتضي البحث العممي يعد وصف 

 اإلطار النظري. وبين الميدانية وعمى أساس العالقة الوظيفية بينيا
التربية البدنية والرياضية في ظل  دورن أمن افتراضنا العام  وبدايةوانطالقا من ىذه االعتبارات المنيجية     

 لدى تالميذ المرحمة الثانوية. االجتماعية التنشئةتحقيق المقاربة بالكفاءات تساىم في 
من خالل تطبيق التي كشفت عنيا الدراسة الميدانية والبيانات النتائج وتحميل تفسير نعرض في ىذا الفصل س    

إلعطاء توضيحات لكل نتيجة  االستبياننتائج  سنقوم بتحميل، التي تم تبويبيا إلى ثالث مراحل حيث االستمارة
 ثم تمثيميا بيانيا.ومن توصمنا إلييا، ثم نعرض ىذه النتائج في جداول خاصة 

بداء و  ،مناقشة كل فرضية جزئية عمى حدىنختم الفصل بالنتائج العامة المتوصل إلييا مع وفي األخير      بعض ا 
 الفروض المستقبمية. و  االقتراحات
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 عرض وتحميل ومناقشة النتائج: -4-1
يمقى اىتمام من  أثناء حصة التربية البدنية والرياضية التدريس بالمقاربة بالكفاءاتالمحور األول:  -4-1-1

 .طرف تالميذ المرحمة الثانوية
حسب رأيك ىل تساىم حصة التربية البدنية والرياضية في ظل المقاربة بالكفاءات في رفع  :(10العبارة رقم )-

 .معنويات التالميذ؟
حصة التربية البدنية والرياضية في ظل المقاربة بالكفاءات في رفع معنويات  مساىمة ىمعرفة مد :امني يدفال- 

 .التالميذ
 (.01رقم )لمعبارة  2كاقيم و  مئويةالنسب التكرارات و ال يبين :(06) الجدول رقم- 

 التكرارات اإلجابات
النسبة 
 المئوية

 2كا
 المحسوبة

 2كا
 المجدولة

مستوى 
 (αالداللة )

درجة 
 الحرية

(df) 

االستنتاج 
 اإلحصائي 

  %88 24 نعم

 20 % 06 ال دال 1 8.85 3.84 10.8
 %188 38 المجموع

 

  مناقشة النتائج:تحميل و 
 2كامن قيمة  أكبرالمحسوبة  2كانالحظ أن قيمة  2كا اختبارويؤكده  1 كما توضحو اإلجابات في الجدول رقم    

وبالتالي   H0، ومنو نستنتج أن الفرضية الصفرية مرفوضة1وبدرجة حرية  0.05المجدولة عند مستوى الداللة 
حصة التربية يرون أن  %80في أن كل األساتذة أي نسبة  تتجسدتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين النتائج، 
 ترى العكس.  %20، في حين نسبة في رفع معنويات التالميذتساىم البدنية والرياضية في ظل المقاربة بالكفاءات 

في تساىم حصة التربية البدنية والرياضية في ظل المقاربة بالكفاءات بعد تحميمنا ليذه النتائج نستنتج أن  االستنتاج:
 .رفع معنويات التالميذ

 

80% 

20% 

 (01)التمثيل البياني لنتائج العبارة رقم (: 02)الشكل رقم 

 نعم

 ال
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ىل تساعد حصة التربية البدنية والرياضية في ظل المقاربة بالكفاءات التمميذ عمى تفريغ  :(02العبارة رقم ) -
 .؟النفسية من المواد األخرى بوتاتومك
حصة التربية البدنية والرياضية في ظل المقاربة بالكفاءات التمميذ عمى تفريغ  ةساعدم مدى ةمعرف :امني يدفال -
 .بوتاتو النفسية من المواد األخرىمك
 (.02رقم )لمعبارة  2كاقيم و  مئويةالنسب التكرارات و ال يبين :(07)الجدول رقم  -

 التكرارات اإلجابات
النسبة 
 المئوية

 2كا
 المحسوبة

 2كا
 المجدولة

مستوى 
 (αالداللة )

 درجة الحرية

(df) 

االستنتاج 
 اإلحصائي

 %100 30 نعم

 00 % 00 ال دال 1 0.05 3.84 30
 %100 30 المجموع

 
 :تحميل ومناقشة النتائج 

 2كامن قيمة  أكبرالمحسوبة  2كانالحظ أن قيمة  2كا اختبارويؤكده  2كما توضحو اإلجابات في الجدول رقم     

مرفوضة وبالتالي   H0، ومنو نستنتج أن الفرضية الصفرية1وبدرجة حرية  0.05المجدولة عند مستوى الداللة 
حصة من األساتذة أجمعوا عمى أن  100%في كون نسبة  تتجسدتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين النتائج، 

، بوتاتو النفسية من المواد األخرىالتمميذ عمى تفريغ مكتساعد التربية البدنية والرياضية في ظل المقاربة بالكفاءات 
 %.00في حين ال يوجد أي أستاذ يرى عكس ذلك أي بنسبة 

 :االستنتاج 
نستنتج مما سبق أن حصة التربية البدنية والرياضية في ظل المقاربة بالكفاءات تساعد التمميذ عمى تفريغ     

 التالميذ ميل إشباع عمى تعمل" ألنيا وىذامكبوتاتو النفسية من المواد األخرى، وتشعر التالميذ باالرتياح والمتعة 
كسابيم حواسيم وتدريب والنشاط الحركة إلى  االنفعاالت امتصاص عمى تساىم أنيا كما استخداميا، عمى القدرة وا 

 (81-88ص ،1993ناشف ..)التوازن"  وتحقيق والصغيرة الكبيرة العضالت وتدريب

 

 

100% 

0% 

 (02)التمثيل البياني لنتائج العبارة رقم (: 03)الشكل رقم 

 نعم

 ال
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  .ىل أنت مقتنع بتطبيق منياج المقاربة بالكفاءات خالل حصة التربية البدنية والرياضية؟ :(03العبارة رقم ) -
 .بتطبيق منياج المقاربة بالكفاءات خالل حصة التربية البدنية والرياضيةاألساتذة  مدى اقتناع :امني يدفال- 
 (.03رقم )لمعبارة  2كاقيم و  مئويةالنسب التكرارات و ال يبين :(08الجدول رقم )- 

 التكرارات اإلجابات
النسبة 
 المئوية

 2كا
 المحسوبة

 2كا
 المجدولة

مستوى 
 (αالداللة )

درجة 
 الحرية

(df) 

االستنتاج 
 اإلحصائي 

   90 % 27 نعم
 10 % 03 ال دال 1 8.85 3.84 19.2

 %188 38 المجموع

 
 مناقشة النتائج:يل و تحم 

 2كامن قيمة  أكبرالمحسوبة  2كانالحظ أن قيمة  2كا اختباريؤكده و  3وضحو اإلجابات في الجدول رقم كما ت    

وبالتالي  مرفوضة H0 ، ومنو نستنتج أن الفرضية الصفرية1بدرجة حرية و  0.05مجدولة عند مستوى الداللة ال
األساتذة اقتنعوا بتطبيق منياج من  % 90نسبة  في كون تتجسدبين النتائج،  روق ذات داللة إحصائيةتوجد ف

المقاربة بالكفاءات خالل حصة التربية البدنية والرياضية، لما يرونو ميما في الكشف عن القدرات الكامنة لمتمميذ 
 غير مقتنعون بتطبيق ىذا المنياج خالل الحصة. %10والتعبير عن قدراتو، في حين نسبة 

معظم وجيات نظر األساتذة تتمحور حول أن منياج المقاربة بالكفاءات ىذا المنياج فقد كانت  لمفيوموبالنسبة     
شراكو في مسؤوليات القيادة و و ، في عممية التعممجعل المتعمم محورا أساسيا ىو  السعي إلى  مزاياه، ومن تنفيذالا 

 في مختمف ميادين الحياة. ستعماللاللمعارف المدرسية وجعميا صالحة تثمين ا

 :بتطبيق منياج المقاربة بالكفاءات خالل حصة التربية  ونمقتنعأن األساتذة نستنتج من ىذه اإلجابات  االستنتاج
، التمميذ المحرك األساسي لعممية التعمم، لما لو من أىمية بالغة لممتعمم )التمميذ(، حيث يجعل البدنية والرياضية

 (.26)أنظر ص  )السموكيات، الحياة اليومية(، المدرسية مع الواقع المعاصر في الميدان وتكييف غاياتو 
 
 

90% 

10% 

 (03)التمثيل البياني لنتائج العبارة رقم (: 04)الشكل رقم 

 نعم

 ال
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ىل يشعر التالميذ باالرتياح والمتعة عندما يطبق منياج المقاربة بالكفاءات أثناء حصة التربية  :(04العبارة رقم )-
 .البدنية والرياضية؟

بالكفاءات أثناء حصة التالميذ باالرتياح والمتعة عندما يطبق منياج المقاربة شعور  معرفة مدى :امني يدفال- 
 .التربية البدنية والرياضية

 (.04رقم )لمعبارة  2كاقيم و  مئويةالنسب التكرارات و ال يبين :(09)الجدول رقم - 

 التكرارات اإلجابات
النسبة 
 المئوية

 2كا
 المحسوبة

 2كا
 المجدولة

مستوى 
 (αالداللة )

درجة 
 الحرية

(df) 

االستنتاج 
 اإلحصائي 

  %78   21 نعم

 30 % 09 ال دال 1 8.85 3.84 4.8
 %188 30 المجموع

 
 :تحميل ومناقشة النتائج 

 2كامن قيمة  أكبرالمحسوبة  2كانالحظ أن قيمة  2كا اختبارويؤكده  4كما توضحو اإلجابات في الجدول رقم     

مرفوضة وبالتالي   H0الصفرية، ومنو نستنتج أن الفرضية 1وبدرجة حرية  0.05المجدولة عند مستوى الداللة 
من مجموع العينة يرون أن التالميذ  %70في كون نسبة  تتجسدتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين النتائج، 

، أما نسبة باالرتياح والمتعة عندما يطبق منياج المقاربة بالكفاءات أثناء حصة التربية البدنية والرياضيةشعرون ي
 يرون عكس ذلك. 30%

 :االستنتاج 

باالرتياح والمتعة عندما يطبق منياج المقاربة بالكفاءات أثناء حصة شعرون نستنتج مما سبق أن التالميذ ي     
وفي أىداف المقاربة بالكفاءات حول تعمميم ألدوار الكبار  الجانب النظري، وىذا ما ورد في التربية البدنية والرياضية

 (.27 أنظر ص) والمحاكاةمن خالل مواجية المواقف الحقيقية 

 

70% 

30% 

 (04)التمثيل البياني لنتائج العبارة رقم (: 05)الشكل رقم 

 نعم

 ال
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ىل ترى أن منياج المقاربة بالكفاءات يحفز التالميذ لإلقبال عمى ممارسة حصة التربية  .:(05)رقم  لعبارةا- 
 .البدنية والرياضية؟

ة حصة التربية منياج المقاربة بالكفاءات يحفز التالميذ لإلقبال عمى ممارسما إذا كان ىو معرفة  :امني يدفال- 
 .والرياضية البدنية

 (.05رقم )لمعبارة  2كاقيم و  مئويةالنسب التكرارات و ال يبين :(10)الجدول رقم -

 التكرارات اإلجابات
النسبة 
 المئوية

 2كا
 المحسوبة

 2كا
 المجدولة

مستوى 
 (αالداللة )

درجة 
 الحرية

(df) 

االستنتاج 
 اإلحصائي 

   66.67%  20 نعم

  %33.33 10 ال دالغير  1 8.85 3.84 3.33
 %188 38 المجموع

 

  مناقشة النتائج:تحميل و 
 2كامن قيمة  أكبرالمحسوبة  2كانالحظ أن قيمة  2كا ختبارويؤكده ا 05كما توضحو اإلجابات في الجدول رقم     

مقبولة وبالتالي ال   H0، ومنو نستنتج أن الفرضية الصفرية1وبدرجة حرية  0.05المجدولة عند مستوى الداللة 
في كون  يتجسد، وىذا اإلختالف الصدفةتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين النتائج واإلختالف راجع لعامل 

منياج المقاربة بالكفاءات يحفز التالميذ لإلقبال عمى من مجموع العينة أي كل األساتذة يرون 66.67 %  نسبة 
لك لعمميم أن ىذا المنياج ىو األداة التي تخمق جوا من التفاعل والنشاط وذ ة حصة التربية البدنية والرياضيةممارس

يرى بأن ىاذا المنياج ال يحفز التالميذ لإلقبال عمى ممارسة  33.33%والحيوية أثناء الحصة، في حين نسبة 
  حصة التربية البدنية والرياضية.

  :عمى  المقاربة بالكفاءات فعال يحفز التالميذ لإلقبالمن خالل اإلجابات السابقة أن منياج نستنتج االستنتاج
والحوار لتنمية  ممارسة حصة التربية البدنية والرياضية لما يخمقو من جو التفاعل بين التالميذ والنشاط والحيوية

 (.26 أنظر صوفي خصائص المقاربة بالكفاءات ) الجانب النظري، وىذا ما جاء في  االجتماعية مياراتال

66.67% 

33.33% 

 (05)التمثيل البياني لنتائج العبارة رقم (: 06)الشكل رقم 

 .نعم

 ال
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 .ىل ترى أن التالميذ يستفيدون من الحصص المطبقة في ظل المقاربة بالكفاءات؟ :(06العبارة رقم ) -
 استفادة التالميذ من الحصص المطبقة في ظل المقاربة بالكفاءات. ىمعرفة مد :امني يدفال -
 (.06رقم )لمعبارة  2كاقيم و  مئويةالنسب التكرارات و ال يبين: (11الجدول رقم ) -

النسبة  التكرارات اإلجابات
 المئوية

 2كا
 المحسوبة

 2كا
 المجدولة

مستوى 
 (αالداللة )

درجة 
 الحرية

(df) 

االستنتاج 
 اإلحصائي 

 %98 27 نعم

 10% 83 ال دال 1 8.85 3.84 19.8
 %188 38 المجموع

 
 :تحميل ومناقشة النتائج 

 2كامن قيمة  أكبرالمحسوبة  2كانالحظ أن قيمة  2كا اختبارويؤكده  6كما توضحو اإلجابات في الجدول رقم     

مرفوضة وبالتالي   H0، ومنو نستنتج أن الفرضية الصفرية2وبدرجة حرية  0.05المجدولة عند مستوى الداللة 
أستاذ  27من مجموع العينة أي بمقدار  90%في كون نسبة  تتجسدتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين النتائج، 

لما يكتسبونو من ميارات مختمفة  أن التالميذ يستفيدون من الحصص المطبقة في ظل المقاربة بالكفاءاتيرون 
دماجو في المجتمعجيع عمل الفرد مع الجماعة، تشو  ،مواجية المواقف الحقيقية والمحاكاةو   %10أما نسبة  ،وا 

 أساتذة يرون عكس ذلك. 03بمقدار 
 :االستنتاج  

نستنتج مما سبق أن التالميذ يستفيدون من الحصص المطبقة في ظل المقاربة بالكفاءات، حسب ما جاء في     
جعل المعارف و ت مشكالالتنمية تفكيرىم ومياراتيم الفكرية وقدراتيم عمى حل عن طريق وذلك  الجانب النظري

وىذا ما أكده  ،(28-27ص)أنظر تماعية النظرية روافد مدارية تساعد المتعمم بفعالية في حياتو المدرسية واالج
 طيب نايت سممان )الكتساب عادات جديدة سميمة وتنمية الميارات المختمفة(.

90% 

10% 

 (06)التمثيل البياني لنتائج العبارة رقم (: 07)الشكل رقم 

 نعم

 ال
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ىل يتمتع التالميذ أثناء حصة التربية البدنية والرياضية في ظل المقاربة بالكفاءات بحرية أوسع  :(07العبارة رقم )-
ظيار قدراتيمفي نشاطاتيم   .؟وا 

ظيار قدراتيم أثناء حصة التربية  :امني يدفال-  معرفة ما إذا كان التالميذ يشعرون بحرية أوسع في نشاطاتيم وا 
 البدنية والرياضية في ظل المقاربة بالكفاءات.

 (.07رقم )لمعبارة  2كاقيم و  مئويةالنسب التكرارات و ال يبين :(12) الجدول رقم- 

النسبة  التكرارات اإلجابات
 المئوية

 2كا
 المحسوبة

 2كا
 المجدولة

مستوى 
 (αالداللة )

 درجة الحرية
(df) 

االستنتاج 
 اإلحصائي

 73.33% 22 نعم

 %26.67 08 ال دال 1 0.05 3.84 6.53
 %100 30 المجموع

 
 :تحميل ومناقشة النتائج 

 2كامن قيمة  أقلالمحسوبة  2كانالحظ أن قيمة  2كا اختبارويؤكده  7كما توضحو اإلجابات في الجدول رقم     

مرفوضة وبالتالي   H0، ومنو نستنتج أن الفرضية الصفرية1وبدرجة حرية  0.05المجدولة عند مستوى الداللة 
من مجموع العينة يرون أن التالميذ  %73.33في كون نسبة  تتجسدتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين النتائج، 

ظيار قدراتيم أثناء حصة التربية البدنية والرياضية في ظل  يتمتعون بحرية أوسع في التعبير عن نشاطاتيم وا 
من مجموع العينة يرون أن التالميذ ال يتمتعون بالحرية ألن ىذا  %26.66المقاربة بالكفاءات، في حين نسبة 

 إلرتباك وعدم القدرة عمى إظيار قدراتيم.المنياج يشعرىم بنوع من ا

 :االستنتاج 
ظيار قدراتيم أثناء حصة التربية البدنية      نستنتج مما سبق أن التالميذ يتمتعون بحرية أوسع في نشاطاتيم وا 

 والمعارف المفاىيم ويتعمم يكتشف أن التمميذىذا المنياج يستطيع  خالل منف والرياضية في ظل المقاربة بالكفاءات،
 (68ص ،1998 ، الحماحمي،)..." حولو من ويميز ويحمل يكتشف أن يمكنو وكذلك يمارسو، الذي النشاط عن والمعمومات

 

73.33% 

26.67% 

 (07)التمثيل البياني لنتائج العبارة رقم (: 08)الشكل رقم 

 نعم

 ال
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يمكن لمتمميذ أثناء حصة التربية البدنية والرياضية في ظل المقاربة بالكفاءات أن المحور الثاني:  -4-1-2
 .يكتسب روح المسؤولية

 .داخل الفوج؟ ملميامي مذ الثقة بالنفس أثناء أدائيتالميىذا المنياج يكسب الىل  :(08العبارة رقم ) -
داخل  ملميامي مذ الثقة بالنفس أثناء أدائيتالمييكسب المعرفة ما إذا كان منياج المقاربة بالكفاءات  :امني يدفال -

 .الفوج
 (.08رقم )لمعبارة  2كاقيم و  مئويةالنسب التكرارات و ال يبين :(13) الجدول رقم -

النسبة  التكرارات اإلجابات
 المئوية

 2كا
 المحسوبة

 2كا
 المجدولة

مستوى 
 (αالداللة )

 درجة الحرية
(df) 

االستنتاج 
 اإلحصائي

 83.33% 25 نعم

 16.67% 05 ال دال 1 0.05 3.84 13.33
 %100 30 المجموع

 

  مناقشة النتائج:تحميل و 
من قيمة  أكبرالمحسوبة  2كانالحظ أن قيمة  2كا اختبارويؤكده  ،08كما توضحو اإلجابات في الجدول رقم      

مرفوضة وبالتالي   H0، ومنو نستنتج أن الفرضية الصفرية1بدرجة حرية و  0.05مجدولة عند مستوى الداللة ال 2كا
منياج يرون أن  %83.33وبنسبة  األساتذةأغمب في كون  تتجسدتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين النتائج، 

وذلك من خالل اكسابيم اإلرادة  داخل الفوج ملميامي مذ الثقة بالنفس أثناء أدائيتالمييكسب الالمقاربة بالكفاءات 
  .يرون عكس ذلك %16.67والمثابرة، في حين نسبة 

 االستنتاج:

 ملميامي مذ الثقة بالنفس أثناء أدائيتالمييكسب الالمنياج من خالل النتائج المتحصل عمييا نستنتج أن ىذا     
ما ىو يؤدي إلى إعطاء قابمية أكبر في االنفتاح عمى كل ، من خالل اكسابيم اإلرادة والمثابرة، كما داخل الفوج

وتجعمو مواطنا صالحا يستطيع توظيف )التمميذ(،  ما لو عالقة بنمو شخصية المتعممجديد في المعرفة، وكل 
وىذا يتوافق مع ما ورد في  ،من المعارف والميارات والقيم المتنوعة في مختمف مواقف الحياة بكفاءةمكتسباتو 

 (.27، 19الجانب النظري )أنظر ص

83.33% 

16.67% 

 (08)التمثيل البياني لنتائج العبارة رقم (: 09)الشكل رقم 

 نعم

 ال
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ىل يؤثر تطبيق منياج المقاربة بالكفاءات أثناء حصة التربية البدنية والرياضية عمى تحسين : (09العبارة رقم ) -
 .ليا؟تصرفات التالميذ أثناء أدائيم 

تطبيق منياج المقاربة بالكفاءات أثناء حصة التربية البدنية والرياضية يؤثر عمى  معرفة ما إذا كان :امني يدفال -
 تحسين تصرفات التالميذ أثناء أدائيم ليا.

 (.09رقم )لمعبارة  2كاقيم و  مئويةالنسب التكرارات و ال يبين :(14)الجدول رقم  -

 التكرارات اإلجابات
النسبة 
 المئوية

 2كا
 المحسوبة

 2كا
 المجدولة

مستوى 
 (αالداللة )

 درجة الحرية
(df) 

االستنتاج 
 اإلحصائي

 73.33% 22 نعم

 26.67% 08 ال دال 1 0.05 3.84 6.53
 %100 30 المجموع

 
 :تحميل ومناقشة النتائج 

 2كامن قيمة  أكبرالمحسوبة  2كاأن قيمة نالحظ  2كا اختبارويؤكده  9كما توضحو اإلجابات في الجدول رقم     

مرفوضة وبالتالي   H0، ومنو نستنتج أن الفرضية الصفرية1و بدرجة حرية  0.05المجدولة عند مستوى الداللة 
تطبيق يرون أن  %73.33وبنسبة  األساتذةأغمب في كون  تتجسدتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين النتائج، 

منياج المقاربة بالكفاءات أثناء حصة التربية البدنية والرياضية يؤثر عمى تحسين تصرفات التالميذ أثناء أدائيم ليا، 
تطبيق ىذا المنياج ال  أنيرون  األساتذةمن  %26.67أما نسبة ، ائدة كبيرة في تنمية روح الجماعةمن ف لما لو

 حصة باعتقادىم أنو ال يتماشى وقدراتيم.يؤثر عمى تحسين تصرفات التالميذ أثناء ال

 االستنتاج: 

تطبيق منياج المقاربة بالكفاءات أثناء حصة التربية البدنية  أناجمعوا عمى  األساتذةنستنتج مما سبق أن معظم     
بيداغوجي اختيار مسعى و ن األداء يحسمن خالل ت والرياضية  يؤثر عمى تحسين تصرفات التالميذ أثناء أدائيم ليا

الجانب  ة عمييم وعمى مردودىم داخل الحصة، وىذا ما جاء ذكره فيليعود بالفائد، يضع المتعمم في محور االىتمام
  (.22-22ص)أنظر  النظري

73.33% 

26.67% 

 (09)التمثيل البياني لنتائج العبارة رقم (: 10)الشكل رقم 

 نعم

 ال
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 .منياج المقاربة بالكفاءات أثناء حصة التربية البدنية والرياضية يعمم التالميذ؟ىل  :(10العبارة رقم ) -
فائدة منياج المقاربة بالكفاءات أثناء حصة التربية البدنية والرياضية لمتالميذ من الناحية معرفة  :امني يدفال -

 التعميمية.
 (.00رقم )لمعبارة  2كاقيم و  مئويةالنسب التكرارات و ال يبين :(15)الجدول رقم  -

 2كا النسبة المئوية التكرارات اإلجابات
مستوى  المجدولة 2كا المحسوبة

 (αالداللة )
 الحرية درجة
(df) 

االستنتاج 
 اإلحصائي

 %36.67 11 االنضباط

 دالغير  2 0.05 5.99 0.2
 %33.33 10 النظام

 %30 09 احترام الغير
 %100 30 المجموع

 
  مناقشة النتائج:تحميل و 

 2كامن قيمة  أقلالمحسوبة  2كانالحظ أن قيمة  2كا اختباريؤكده و  10كما توضحو اإلجابات في الجدول رقم     

ال وبالتالي  مقبولة  H0، ومنو نستنتج أن الفرضية الصفرية2بدرجة حرية و  0.05مجدولة عند مستوى الداللة ال
 في كون نسبة ىذه الفروق تتجسد، والصدفةبين النتائج واالختالف راجع لعامل داللة إحصائية فروق ذات  توجد

يرون  %33.33يرون أن ىذا المنياج يعمم التالميذ االنضباط أثناء الحصة، أما نسبة من أفراد العينة  36.67%
ساتذة اتفقوا من األ %30أنو يعمميم النظام من التحكم في الفوج والتسيير الحسن داخل الحصة، في حين نسبة 
نب الميم، وثانيا دليل مكانة عمى أن ىذا المنياج يعمميم احترام الغير وىذا أوال دليل عمى وعي التالميذ بيذا الجا

 ىذا المنياج في تقوية الروابط االجتماعية من خالل احترام الغير.

 :االستنتاج 
االنضباط  نستنتج مما سبق أن منياج المقاربة بالكفاءات أثناء حصة التربية البدنية والرياضية يعمم التالميذ    

توفير الظروف الكفيمة بضمان استمرارية العمل و وكذلك النظام وتقوية الروابط االجتماعية من خالل احترام الغير 
 (.27)أنظر ص، وىذا حسب ما ذكر في الجانب النظري المنتظم، والسماح بمراقبتو والتأكد من مدى تقدمو

36.67% 

33.33% 

30% 

 (10)التمثيل البياني لنتائج العبارة رقم (: 11)الشكل رقم 

 اإلنضباط

 النظام

 احترام الغير



 عرض وتحميل ومناقشة النتائج                                        رابع                          ال الفصل

 
80 

 

 .إلى؟ يؤديىل تطبيق منياج المقاربة بالكفاءات في حصة التربية البدنية والرياضية  :(11العبارة رقم ) -
 معرفة الدور الذي يؤديو منياج المقاربة بالكفاءات لمتمميذ أثناء حصة التربية البدنية والرياضية. :امني يدفال -
 (.00رقم )لمعبارة  2كاقيم و  مئويةالنسب التكرارات و ال يبين :(16) الجدول رقم -

النسبة  التكرارات اإلجابات
 المئوية

 2كا
مستوى  المجدولة 2كا المحسوبة

 (αالداللة )
 درجة الحرية

(df) 
االستنتاج 
 اإلحصائي

جعل التمميذ محورا 
 30% 09 أساسيا

 دال 2 0.05 5.99 6.2

إشراكو في مسؤوليات 
 53.33% 16 القيادة

تنفيذه لعممية التعمم 
 %16.67 05 باستعمال المعارف

 %100 30 المجموع

 
  مناقشة النتائج:تحميل و 

 2كامن قيمة  أكبرالمحسوبة  2كانالحظ أن قيمة  2كا اختباريؤكده و  11ول رقم كما توضحو اإلجابات في الجد    

وبالتالي  مرفوضة H0 ، ومنو نستنتج أن الفرضية الصفرية2بدرجة حرية و  0.05المجدولة عند مستوى الداللة 
تطبيق منياج من األساتذة تؤكد أن  %53.33نسبة  في كون تتجسد، بين النتائج فروق ذات داللة إحصائيةتوجد 

المقاربة بالكفاءات أثناء حصة التربية البدنية والرياضية يؤدي إلى إشراك التمميذ في مسؤوليات القيادة من خالل 
أن تطبيق ىذا المنياج يجعل التمميذ محورا أساسيا في عممية التعمم، ى تر  %30تنفيذه وقيادتو لمميام، تمييا نسبة 

ترى أن التمميذ ينفذ عممية التعمم باستعمال المعارف من خالل تطبيق ىذا المنياج أثناء  %16.67في حين نسبة 
 الحصة.

 :يؤديحصة التربية البدنية والرياضية  خاللتطبيق منياج المقاربة بالكفاءات نستنتج مما سبق أن  االستنتاج 
أكثر من جعمو محورا أساسيا وتنفيذه لعممية التعمم باستعمال المعارف، ، إشراك التمميذ في مسؤوليات القيادة إلى

 (.24ص)أنظر 

30% 

53.33% 

16.67% 

 (11)التمثيل البياني لنتائج العبارة رقم (: 12)الشكل رقم 

 جعل التلميذ محورا أساسيا

 اشراكه في مسؤوليات القيادة

تنفيذه لعملية التعلم باستعمال 
 المعارف
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أثناء  مميذ عمى القيام بالنشاطات المقدمة إلييىل منياج المقاربة بالكفاءات يحمس التال: (12العبارة رقم ) -
   .؟بدرجة الحصة

 .أثناء الحصة مميذ عمى القيام بالنشاطات المقدمة إليييحمس التالما إذا كان ىذا المنياج معرفة  منو: يدفال -
 (.02رقم )لمعبارة  2كاقيم و  مئويةالنسب التكرارات و ال يبين :(17) الجدول رقم -

 2كا النسبة المئوية التكرارات اإلجابات
مستوى  المجدولة 2كا المحسوبة

 (αالداللة )
 درجة الحرية

(df) 
االستنتاج 
 اإلحصائي

 83.33% 25 كبيرة

 دال 2 0.05 5.99 35
 16.67% 05 متوسطة
 00% 00 ضعيفة
 %100 30 المجموع

 
 :تحميل ومناقشة النتائج 

 2كامن قيمة  أكبرالمحسوبة  2كاظ أن قيمة نالح 2كا اختبارويؤكده  12كما توضحو اإلجابات في الجدول رقم     

مرفوضة وبالتالي   H0، ومنو نستنتج أن الفرضية الصفرية1وبدرجة حرية  0.05المجدولة عند مستوى الداللة 
يؤكدون أن  %83.33أغمبية األساتذة أي نسبة في كون  تتجسدتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين النتائج، 

كبيرة، أما نسبة  بدرجة أثناء الحصة مميذ عمى القيام بالنشاطات المقدمة إليييحمس التال منياج المقاربة بالكفاءات
يرون أن ىذا المنياج يحمس التالميذ بدرجة متوسطة، في حين ال يوجد أي أستاذ يرى بأن ىذا المنياج  16.67%

 .%00يحمس التالميذ بدرجة ضعيفة بنسبة 

 :االستنتاج 
ميذ عمى القيام بالنشاطات المقدمة منياج المقاربة بالكفاءات يحمس التاليؤكدون أن م األساتذة مما سبق نستنتج أن معظ    
 مالعقمية وميولي يمالمعارف حسب قدرات يمتبنيألنو يخمق جوا من التفاعل والحيوية، إضافة إلى   كبيرة بدرجة أثناء الحصة مإليي

 (32ص ،2882 ، قاسم) تفاديا لممعارف التي تتطمب الحفظ والتطبيق. منموى وتماشيا مع  مورغباتي

 

83.33% 

16.67% 

0% 

 (12)التمثيل البياني لنتائج العبارة رقم (: 13)الشكل رقم 

 كبيرة

 متوسطة

 ضعيفة
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 .ىل يتماشى منياج المقاربة بالكفاءات أثناء حصة التربية البدنية والرياضية وقدرات التالميذ؟ :(13)رقم  عبارةال -
حصة التربية البدنية  كان منياج المقاربة بالكفاءات يتماشى وقدرات التالميذ أثناءمعرفة ما إذا  :امني يدفال -

 والرياضية.
 (.13رقم )لمعبارة  2كاقيم و  مئويةالنسب التكرارات و ال يبين :(18) الجدول رقم -

النسبة  التكرارات اإلجابات
 المئوية

 2كا
 المحسوبة

 2كا
 المجدولة

مستوى 
 (αالداللة )

 درجة الحرية
(df) 

االستنتاج 
 اإلحصائي

 60% 21 نعم

 40% 09 ال دال 1 0.05 3.84 4.8
 %100 30 المجموع

 
 :تحميل ومناقشة النتائج 

 2كاالمحسوبة أكبر من قيمة  2كانالحظ أن قيمة  2كا اختبارويؤكده  13كما توضحو اإلجابات في الجدول رقم      

مرفوضة وبالتالي   H0، ومنو نستنتج أن الفرضية الصفرية1وبدرجة حرية  0.05المجدولة عند مستوى الداللة 
منياج المقاربة من أفراد العينة يرون أن   %68نسبة في كون  تتجسدتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين النتائج، 

أن ىذا يرون  %40بالكفاءات يتماشى وقدرات التالميذ أثناء حصة التربية البدنية والرياضية، في حين نسبة 
 ء الحصة.المنياج ال يتماشى وقدرات التالميذ أثنا

 :االستنتاج 
منياج المقاربة بالكفاءات يتماشى وقدرات التالميذ أثناء حصة نستنتج أن من خالل النتائج المتحصل عمييا     

بوسائل )التمميذ( تزويد المتعمم التربية البدنية والرياضية، لما لو من أىمية في الكشف عن القدرات الكامنة لمتالميذ، و 
 (27-26ص ،2884 ،نايت ) يتعمم كيف يفعل وكيف يكون. التعمم ما يسمح لو بأن

 
 
 
 

60% 

40% 

 (13)التمثيل البياني لنتائج العبارة رقم (: 14)الشكل رقم 

 نعم

 ال
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طريقة التدريس بالمقاربة بالكفاءات في حصة التربية البدنية والرياضية تساىم في  المحور الثالث: -4-1-3
 جعل التمميذ فردا اجتماعيا في المرحمة الثانوية.

أن المقاربة بالكفاءات ىل يمكن لمتمميذ عند ممارسة حصة التربية البدنية والرياضية في ظل : (14العبارة رقم ) -
 سموك، الثقة المتبادلة......الخ(؟.)من حيث ال يكتشف زمالءه ويتعرف عمييم

 .ممارسة حصة التربية البدنية والرياضيةمدى إقامة العالقات بين التالميذ اثناء معرفة  :امني يدفال -

 (.14رقم )لمعبارة  2كاقيم و  مئويةالنسب التكرارات و ال يبين :(19)الجدول رقم  -

النسبة  التكرارات اإلجابات
 المئوية

 2كا
 المحسوبة

 2كا
 المجدولة

مستوى 
 (αالداللة )

درجة 
 الحرية

(df) 

االستنتاج 
 اإلحصائي

 %188 30 نعم
 %88 88 ال دال 1 8.85 3.84 38

 %188 38 المجموع

 
 

  مناقشة النتائج:تحميل و 
 2كامن قيمة  أكبر المحسوبة 2كانالحظ أن قيمة  2كا اختبارويؤكده  14كما توضحو اإلجابات في الجدول رقم    

مرفوضة وبالتالي   H0، ومنو نستنتج أن الفرضية الصفرية1وبدرجة حرية  0.05المجدولة عند مستوى الداللة 
أي كل األساتذة  أفراد العينةمن  %100نسبة في كون  تتجسدبين النتائج، فروق ذات داللة إحصائية  توجد

اكتشاف التمميذ لزمالئو والتعرف عمييم من حيث السموك والثقة المتبادلة من خالل خمق يؤكدون عمى إمكانية 
المقاربة عالقات معيم والتقرب من بعضيم البعض، وىذا ناتج عن البعد االجتماعي لمحصة في ظل منياج 

 .ترى عكس ذلك %00في حين النسبة المعدومة ، بالكفاءات

 :االستنتاج 
نستنتج في األخير أن التمميذ يكتشف زمالئو ويتعرف عمييم من حيث السموك والثقة المتبادلة، عند ممارسة    

أي أن لمحصة  ،التكيفو القدرة عمى التعرف من خالل  ،المقاربة بالكفاءاتحصة التربية البدنية والرياضية في ظل 
 (.26صالجانب النظري )أنظر في ظل ىذا المنياج أبعاد وآثار إيجابية من عدة نواحي، كما ورد في 

100% 

0% 

 (14)التمثيل البياني لنتائج العبارة رقم (: 15)الشكل رقم 

 نعم

 ال
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كفاءات التمميذ عمى االندماج ىل تساعد حصة التربية البدنية والرياضية في ظل المقاربة بال :(15العبارة رقم ) -
 .لمجتمع؟افي 
االجتماعي االندماج  فيكفاءات التربية البدنية والرياضية في ظل المقاربة بالحصة معرفة دور  :امني يدفال -

 لمتمميذ.
 (.15رقم )لمعبارة  2كاقيم و  مئويةالنسب التكرارات و ال يبين :(20)الجدول رقم  -

 التكرارات اإلجابات
النسبة 
 المئوية

 2كا
 المجدولة 2كا المحسوبة

مستوى 
 (αالداللة )

 درجة الحرية
(df) 

االستنتاج 
 اإلحصائي

 66.67% 20 كثيرا

 دال 2 0.05 5.99 16.8
 26.66% 08 قميال

 6.67% 02 ال

 %100 30 المجموع

 
 :تحميل ومناقشة النتائج 

 2كامن قيمة  أكبرالمحسوبة  2كانالحظ أن قيمة  2كا اختبارويؤكده  15كما توضحو اإلجابات في الجدول رقم     

مرفوضة وبالتالي   H0، ومنو نستنتج أن الفرضية الصفرية1وبدرجة حرية  0.05المجدولة عند مستوى الداللة 
حصة التربية البدنية  يرون أن %66.67نسبة في كون  تتجسدبين النتائج، فروق ذات داللة إحصائية  توجد

بدرجة كبيرة من خالل اإلحتكاك  لمجتمعاندماج في التمميذ عمى اإلتساعد كفاءات والرياضية في ظل المقاربة بال
فيرون أنيا تساعده بدرجة قميمة بسبب عدم تعامل التالميذ بشكل جيد مع بعضيم  %26.66داخل الفوج، أما نسبة 

 ال تساعد كفاءاتحصة التربية البدنية والرياضية في ظل المقاربة باليرون أن  %6.67البعض، في حين نسبة 
 .لمجتمعاي التمميذ عمى االندماج ف

 :تساعد حصة التربية البدنية والرياضية في ظل المقاربة بالكفاءات نستنتج من خالل ىذه النتائج أن  االستنتاج
من و ، من خالل اإلحتكاك داخل الفوج، والتعامل الجيد مع الزمالء مع الجماعة (تمميذالالفرد )تشجيع عمل في 

دماجو في   (.27صلجانب النظري )أنظر ، وىذا ما أكد صحة ما ورد في االمجتمعثمة إعداده لمحياة المينية وا 

66.67% 

26.66% 

6.67% 

 (15)التمثيل البياني لنتائج العبارة رقم (: 16)الشكل رقم 

 كثيرا

 قليال

 ال
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داخل الفوج أثناء ة مشكالتو مواجي عمىالمقاربة بالكفاءات التمميذ  منياجيساعد ىل في رأيك  :(02)رقم  عبارةلا -
 .؟الحصة 

 أثناء الحصة. لمقاربة بالكفاءاتفي ظل ا ومشكالتويحل يواجو  تمميذمعرفة إذا كان ال :امنه هدفلا -

 (.02رقم )لمعبارة  2كاقيم و  مئويةالنسب التكرارات و ال يبين :(20) الجدول رقم -

 2كا النسبة المئوية التكرارات اإلجابات
 المحسوبة

 2كا
 المجدولة

مستوى 
 (αالداللة )

 درجة الحرية

(df) 

االستنتاج 
 اإلحصائي 

 %73.33 22 نعم

 %26.67 08 ال دال 1 0.05 3.84 6.53
 %100 30 المجموع

 

  مناقشة النتائج:تحميل و 
 2كامن قيمة  أكبرالمحسوبة  2كانالحظ أن قيمة  2كا اختباريؤكده و  16ول رقم كما توضحو اإلجابات في الجد    

مرفوضة وبالتالي   H0، ومنو نستنتج أن الفرضية الصفرية1بدرجة حرية و  0.05مجدولة عند مستوى الداللة ال
 منياجمن األساتذة يرون أن  73.33% في كون نسبة تتجسدبين النتائج، فروق ذات داللة إحصائية  توجد

داخل الفوج أثناء الحصة من خالل القدرة عمى التصرف ة مشكالتو مواجي عمىالمقاربة بالكفاءات يساعد التمميذ 
داخل ة مشكالتو مواجي عمىيساعد التمميذ ال  يرونو %26.67 كما أن نسبةاليادف واتخاذ القرار السميم الصائب، 

  الفوج أثناء الحصة.

 :االستنتاج 
المقاربة  منياج، حيث معظميم يرون أن يوجد اختالف جوىري بين مواقف األساتذةنستنتج مما سبق أن      

 الجانب النظريوىذا ما جاء ذكره في  داخل الفوج أثناء الحصة،مواجية مشكالتو  عمىبالكفاءات يساعد التمميذ 
نايت  طيب) إيجابيا، يمكنو من مجابية ومعالجة مشكالت حياتية. امواطن ماىر يترك التعمم فيو أثر حول إعداد 

 (26،27ص،2884،
 

73.33% 

26.67% 

 (16)التمثيل البياني لنتائج العبارة رقم (: 17)الشكل رقم 

 نعم

 ال
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جتماعية الصفات اإل ظيارإميذ فرصة التمىل يتاح لأثناء الحصة كفاءات الفي ظل التدريس ب :(17العبارة رقم ) -
 .؟)التعاون، التواصل، التسامح، الروح الرياضية( التالية

 .من خالل تدريسو بالكفاءاتاإلجتماعية معرفة إذا كان التمميذ يظير بعض الصفات  :امني يدفال -
 (.17رقم )لمعبارة  2كاقيم و  مئويةالنسب التكرارات و ال يبين :(22) الجدول رقم -

 %النسبة تكراراتال اإلجابات
 2كا

 المحسوبة
 2كا

 المجدولة
مستوى 
 (αالداللة )

درجة 
 (dfالحرية)

االستنتاج 
 اإلحصائي

 93.33% 28 نعم
 %6.67 82 ال دال 1 8.85 3.84 22.53

 %188 38 المجموع

 
 :تحميل ومناقشة النتائج 

 2كامن قيمة  أكبرالمحسوبة  2كانالحظ أن قيمة  2كا اختباريؤكده و  17 كما توضحو اإلجابات في الجدول رقم    

مرفوضة وبالتالي   H0، ومنو نستنتج أن الفرضية الصفرية1بدرجة حرية و  0.05مجدولة عند مستوى الداللة ال
يرون أن  %93.33في كون معظم األساتذة والممثمين بنسبة  تتجسد بين النتائج، فروق ذات داللة إحصائية توجد

تعاون، تواصل، من جتماعية اإلصفات العديد من ال ظيارإميذ فرصة التمل يتيحأثناء الحصة كفاءات الالتدريس ب
 يبرزأن من التمميذ  يمكنوذلك من خالل النشاطات المختمفة الممارسة أثناء الحصة، مما  ،تسامح، روح رياضية
يرون  %6.67قميمة مقدرة بـــ بشكل أفضل، في حين يرى األساتذة اآلخرون والذين يمثمون نسبة  صفاتو االجتماعية

 .عكس ذلك
  :االستنتاج 

 جانب العملوباألخص حصة التربية البدنية والرياضية في ظل المقاربة بالكفاءات، بالنظر إلى طبيعة     
جتماعية اإلصفات العديد من ال ظيارإميذ فرصة التمل يتيحأثناء الحصة كفاءات الالتدريس بأن نستنتج جماعي، ال

درس وخارجو بحيث يستطيع من خاللو اليقع عمى عائقو اختيار أوجو النشاط المناسب لمتالميذ في  واألستاذ ىو من
.(173ص ،1977 ، خطابية) .التعميمية وترجمتيا وتطبيقيا عمى أرض الواقعو األىداف التربوية ىذه تحقيق   

 

93.33% 

6.67% 

 (17)التمثيل البياني لنتائج العبارة رقم (: 18)الشكل رقم 

 نعم

 ال
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بين  التربية البدنية والرياضية يخمق ىل تعتقد أن تطبيق منياج المقاربة بالكفاءات أثناء حصة :(18) العبارة رقم -
 .؟التالميذ

 .حصة التربية البدنية والرياضيةمعرفة نوع العالقات التي يكسبيا التالميذ من خالل ممارستيم   :امني يدفال -
 (.18رقم )لمعبارة  2كاقيم و  مئويةالنسب التكرارات و ال يبين :(23)الجدول رقم  -

 2كا المئويةالنسبة  التكرارات اإلجابات
 المحسوبة

 2كا
 المجدولة

مستوى 
 (αالداللة )

 درجة الحرية
(df) 

االستنتاج 
 اإلحصائي

 53.33% 16 جو تفاىم 

 دال 3 0.05 7.81 18

 26.67% 08 جو تآخي

 13.33% 04 جو تعارف

 6.67% 02 جو عدواني

 %100 30 المجموع

 
 :تحميل ومناقشة النتائج 

 2كامن قيمة  أكبرالمحسوبة  2كانالحظ أن قيمة  2كا اختبارويؤكده  18كما توضحو اإلجابات في الجدول رقم     

مرفوضة  H0، ومنو نستنتج أن الفرضية الصفرية 3تساوي وبدرجة حرية  0.05المجدولة عند مستوى الداللة 
، ثم تمييا النسبة الثانية  %53.33نسبة في كون  تتجسدبين النتائج، فروق ذات داللة إحصائية  توجدوبالتالي 

من حجم العينة يرون أنو يخمق جو تآخي وىذا كمو يصب في أثر ىذا المنياج، أما نسبة  %26.67المقدرة بـــ 
يعتقدون أنيا  %6.67يعتقدون أن تطبيق ىذا المنياج يخمق جو تعارف بين التالميذ، في حين نسبة  13.33%

 ربما لعدم تكيفيم مع ىذا المنياج أو شخصيتيم المائمة إلى العدوانية.تخمق جو عدواني وىذا راجع 
 :االستنتاج 

تطبيق منياج المقاربة بالكفاءات أثناء حصة التربية البدنية نستنتج من خالل تحميمنا لنتائج الجدول أن      
 (.27)أنظر صجوا من التفاىم والتآخي والتعارف أكثر منو عدواني،  بين التالميذ والرياضية يخمق

53.33% 26.67% 

13.33% 
6.67% 

 (18)التمثيل البياني لنتائج العبارة رقم (: 19)الشكل رقم 

 جو تعارف

 جو تآخي

 جو تعارف

 جو عدواني
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ىل لحصة التربية البدنية والرياضية في ظل تطبيق منياج المقاربة بالكفاءات أثر إيجابي  :(19العبارة رقم ) -
 .؟ة لمتالميذاالجتماعي التنشئةعمى 

 معرفة ما إذا كان لتطبيق ىذا المنياج أثناء الحصة أثر إيجابي عمى التنشئة اإلجتماعية لمتالميذ. :امني يدفال -
 (.19رقم )لمعبارة  2كاقيم و  مئويةالنسب التكرارات و ال يبين :(24)الجدول رقم  -

 2كا النسبة المئوية التكرارات اإلجابات
 المحسوبة

 2كا
 المجدولة

مستوى 
 (αالداللة )

 درجة الحرية

(df) 

االستنتاج 
 اإلحصائي 

 %90 27 نعم

 %10 03 ال دال 1 0.5 3.84 19.2
 %100 30 عالمجمو 

 

 :تحميل ومناقشة النتائج 
 2كامن قيمة  أكبرالمحسوبة  2كانالحظ أن قيمة  2كا اختباريؤكده و  19ضحو اإلجابات في الجدول رقم كما تو      

مرفوضة وبالتالي  H0 ، ومنو نستنتج أن الفرضية الصفرية1بدرجة حرية و  0.05مجدولة عند مستوى الداللة ال
لحصة التربية  يرون أنمن األساتذة  %90في كون نسبة  تتجسدبين النتائج، فروق ذات داللة إحصائية  توجد

التنشئة اإلجتماعية لمتالميذ، من خالل البدنية والرياضية في ظل تطبيق منياج المقاربة بالكفاءات أثر إيجابي عمى 
يرون عكس ذلك ظنا منيم أن ىذا المنياج يخمق  %10 نسبةالتفاعل واالنسجام والتبادل واالندماج داخل الفوج، أما 

 فروق فردية كبيرة بين التالميذ مما يؤدي إلى كثرة التضايق وانقسام المجموعة.

 :االستنتاج  
التربية البدنية والرياضية في ظل تطبيق منياج المقاربة بالكفاءات أثر  دور حصة نستنتج من خالل ما سبق   

)أنظر لمتالميذ من خالل التفاعل واالنسجام والتبادل واالندماج داخل الفوج،  االجتماعيةالتنشئة إيجابي عمى 
 (.27ص

 

90% 

10% 

 (19)التمثيل البياني لنتائج العبارة رقم (: 20)الشكل رقم 

 نعم

 ال
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تساىم في جعل التمميذ التي و بالكفاءات  بمنياج المقاربةقدم لنا بعض االقتراحات المتعمقة : (20العبارة رقم ) -
 .أثناء الحصةفردا اجتماعيا 

تساىم في جعل التمميذ فردا التي و المقاربة بالكفاءات  المتعمقة بمنياجمحاولة إيجاد الحمول الممكنة : يااليدف من -
 .أثناء الحصةاجتماعيا 

 :تحميل ومناقشة النتائج 
المقاربة المتعمقة بمنياج عندما قمنا بجمع األجوبة المتحصل عمييا من األساتذة والتي تخص االقتراحات    

االقتراحات ، حيث قدم األساتذة مجموعة من أثناء الحصةتساىم في جعل التمميذ فردا اجتماعيا التي و بالكفاءات 
 متقاربة وتمثمت فيما يمي: االقتراحاتوكانت ىذه 

 .فوج التربويالتقميل من عدد التالميذ في ال -
 زيادة الحجم الساعي لممادة. -
 العمل باألفواج. -
 توفير المساحات والعتاد الرياضي. -
 تعميم التالميذ المسؤولية وكيفية اتخاذ القرارات المناسبة في المواقف واألوقات المناسبة. -
 :االستنتاج 

متعمقة بمنياج  من خالل دراستنا لمنتائج الناجمة عن الفرز توصمنا إلى أن األساتذة أبدوا حمول واقتراحات     
األمر الذي يقتصر عمى الجيات  ،أثناء الحصةتساىم في جعل التمميذ فردا اجتماعيا التي و المقاربة بالكفاءات 

حيث من تحسين العممية التعميمية وتطويرىا،  مسس عممية موضوعية تمكنيأ العمل بيا وانجازىا وفقالمختصة 
نساني موجو تنعكس آثاره مباشرة عمى مستقبل الفرد، كما تعرف بأنيا إسموك  بأنيا )االقتراحات والحمول( تعرف

و عمل أ"مجمل التصرفات وسموك المعمم التي تشمل المعارف، االتجاىات، الميارات، والمعروف عند قيامو بأداء 
 ". يتسم بالكفاءة والفاعمية

عل التمميذ فردا اجتماعيا بالمفيوم عمى أن العمل بيذه االقتراحات سوف يقود إلى ج القولومن ىنا يمكن     
 اإليجابي.  
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  مناقشة ومقابمة النتائج بالفرضيات: -4-2
 النتائج بالفرضيات الجزئية: بمةمناقشة ومقا -4-2-1

حصة التربية البدنية والرياضية في ظل المقاربة بالكفاءات في  دورمن خالل الدراسة التي قمنا بيا قصد معرفة 
، قمنا بطرح ثالث أسئمة جزئية، متفرعة ( سنة18 – 15اإلجتماعية لدى تالميذ المرحمة الثانوية )تحقيق التنشئة 

 النتائج من خالل الواقع الميداني.تسجيل ثالث فرضيات لدراستيا ميدانيا و  عن اإلشكالية ثم اقترحنا

 النتائج بالفرضية الجزئية األولــــــــــــى: بمةمناقشة ومقا 
 .المحور األولالداللة اإلحصائية لعبارات : (25) الجدول رقم -
 

 

ثانويات، الرياضية في الزع عمى أساتذة التربية البدنية و الذي و نتائج االستبيان الذي قمنا بو و  تحميلبعد عرض و     
بعد عممية التحميل ثم الوصول إلى أغمبية الحقائق التي كنا قد طرحنا من خالليا فرضيات بحثنا، وانطالقا من و 

 أثناء حصة التربية البدنية والرياضية لمقاربة بالكفاءاتا تطبيق منياجالفرضية الجزئية األولى التي مفادىا أن 
 يمقى اىتمام من طرف تالميذ المرحمة الثانوية.

إضافة إلى  (،87، )(86) (،85) (،84)،(03) (،82) (،81خالل النتائج المتحصل عمييا والجداول رقم )من و 
وبما أن ىناك فروق ذات داللة ،  73.33%،98،%66.67 ، %90،78% ، 188%،%88النسب المئوية 

 نتائج المحور األول

 2كا                      
 العبارات       

  2كا

 المحسوبة
  2كا

 المجدولة
 الداللة 
 اإلحصائية

 دالة 48.3 10.8 10العبارة رقم 

 دالة 48.3 30 12العبارة رقم 

 دالة 48.3 19.2 03العبارة رقم 

 دالة 48.3 4.8 04العبارة رقم 

 دالة 48.3 3.33 05العبارة رقم 

 دالة 48.3 19.8 06العبارة رقم 

 دالة 48.3 6.53 07العبارة رقم 
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معظم األساتذة مقتنعون بتطبيق منياج المقاربة بالكفاءات خالل حصة أن (، تبين 2كا)اختباربين النتائج إحصائية 
عداد التربية البدنية والرياضية لما يرونو ميما في الكشف عن القدرات الكامنة لمتمميذ والتعبير عن قدراتو  مواطن وا 

، كما تبين  (26،27ص ،2884يب نايت ، )طماىر يترك التعمم فيو أثر إيجابيا، يمكنو من مجابية ومعالجة مشكالت حياتية
أن التالميذ يشعرون باإلرتياح والمتعة عندما يطبق ىذا المنياج أثناء الحصة، ألنيم يستفيدون من ىذه الحصص 

النفسية من  وترفع معنوياتيم فييا، إضافة إلى أنيا تساعدىم عمى تفريغ مكبوتاتيمتنمية تفكيرىم ومياراتيم الفكرية ب
ظيار قدراتيم أثناء الحصة  المواد األخرى بامتصاص انفعاالتيم، كما أنيم يتمتعون بحرية أوسع في نشاطاتيم وا 

 من زيميالتو  ليحمالت وكذلك ،الممارس النشاط عن والمعمومات والمعارف المفاىيم واويتعمم وايكتشف أن ونيستطيعو 
 (68ص ،1998 ،عيادة ). ..حولو

أثناء حصة التربية البدنية  التدريس بالمقاربة بالكفاءاتومن ىنا واستنادا إلى إجابات األساتذة نستنتج أن    
 .يمقى اىتمام من طرف تالميذ المرحمة الثانوية والرياضية

   وبالتالي يمكن القول بأنو قد تحققت صحة الفرضية الجزئية األولى بنسبة كبيرة. 
 

 النتائج بالفرضية الجزئية الثانية: بمةمناقشة ومقا 
 .المحور الثانيالداللة اإلحصائية لعبارات : (26) الجدول رقم -
 

 
يمكن لمتمميذ أثناء حصة التربية البدنية والرياضية في ظل  وانطالقا من الفرضية الجزئية الثانية التي مفادىا أن   

 .المقاربة بالكفاءات أن يكتسب روح المسؤولية

 الثانينتائج المحور 

 2كا                       
 العبارات      

  2كا

 المحسوبة
  2كا

 المجدولة
 الداللة 
 اإلحصائية

 دالة 48.3 34844 10العبارة رقم 

 دالة 48.3 38.4 19العبارة رقم 

 دالة 855. 386 00العبارة رقم 

 دالة 855. .4 02العبارة رقم 

 دالة 48.3 .38 01العبارة رقم 
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، 73.33%، %83.33إضافة إلى النسب المئوية  (،34، )(36) (،33) (،85) (،.8)رقم  ومن خالل الجداول   
أن معظم (، تبين 2كا)اختباربين النتائج وبما أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية ، %68، %83.33، %38

التالميذ أثناء حصة التربية البدنية والرياضية، منياج المقاربة بالكفاءات يتماشى وقدرات  أنجمعوا عمى أ األساتذة
ويؤثر عمى تحسين تصرفاتيم أثناء أدائيم ليا ليعود عمييم وعمى مردودىم بالفائدة داخل الحصة، كما أن تطبيق ىذا 
المنياج يؤدي بالدرجة األولى إلى إشراك التمميذ في مسؤوليات القيادة من خالل تنفيذه وقيادتو لمميام وبالدرجة 
الثانية جعمو محورا أساسيا في عممية التعمم، وأكد األساتذة عمى أن منياج المقاربة بالكفاءات يحمس التالميذ عمى 
القيام بالنشاطات المقدمة إلييم أثناء الحصة بدرجة كبيرة، ويكسبيم الثقة بالنفس أثناء أدائيم لمياميم داخل الفوج 

 من خالل تنمية اإلرادة والمثابرة.
يكتسب روح  نأ يمكن لتمميذأن اومن ىذا المنطمق واستنادا إلى ما أدلى بو األساتذة نستطيع الحكم عمى    

 .ثناء حصة التربية البدنية والرياضية في ظل المقاربة بالكفاءاتأ المسؤولية
 وبالتالي نستنتج أن الفرضية الثانية قد تحققت إلى حد كبير. 

 النتائج بالفرضية الجزئية الثالثة: بمةمناقشة ومقا 
 المحور الثالث.الداللة اإلحصائية لعبارات : (27) الجدول رقم -
 

 
طريقة التدريس بالمقاربة بالكفاءات في حصة التربية  انطالقا من الفرضية الجزئية الثالثة التي مفادىا أن   

 تساىم في جعل التمميذ فردا اجتماعيا في المرحمة الثانوية.البدنية والرياضية 

 الثالثنتائج المحور 

 2كا                    
 العبارات      

  2كا

 المحسوبة
  2كا

 المجدولة
 الداللة 
 اإلحصائية

 دالة 48.3 48 01العبارة رقم 

 دالة 855. 33.2 01العبارة رقم 

 دالة 48.3 38.4 01العبارة رقم 

 دالة 48.3 668.4 01العبارة رقم 

 دالة 18.3 .3 00العبارة رقم 

 دالة 48.3 3586 09العبارة رقم 
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 ،188%إضافة إلى النسب المئوية  (35) (،.3) (،31) (،33) (،.3) (،33)ومن خالل الجداول رقم 
بين النتائج وبما أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية  %98 ،%53.33، %93.33،  %73.33،%66.67

تطبيق منياج المقاربة بالكفاءات أثناء حصة التربية البدنية والرياضية يخمق بين التالميذ جوا أن  تبين(، 2كا)اختبار
من التفاىم والتعاون أكثر منو عدواني، وىذا ما يدل عمى األبعاد االجتماعية الواضحة المعالم ليذا المنياج، كما أن 

سجام والتبادل داخل الفوج، ويتأكد من خالل مواقف لو أثر إيجابي عمى التنشئة االجتماعية من خالل التفاعل واإلن
األساتذة أن منياج المقاربة بالكفاءات يساعد التمميذ عمى مواجية وحل مشكالتو أثناء الحصة من خالل القدرة عمى 
التصرف اليادف واتخاذ القرار السميم الصائب، ويتيح لو فرصة اكتشاف زمالئو والتعرف عمييم من حيث السموك 

 ة المتبادلة، واإلندماج في المجموعة من خالل االحتكاك والتعامل الجيد مع الزمالء.والثق
كما يتيح لو أيضا فرصة إظيار العديد من الصفات اإلجتماعية من تعاون، تواصل، تسامح، روح رياضية، وىذا ما 

 يعطي انطباع واضح عن التنشئة االجتماعية لمتالميذ. 
وبناءا عمى االقتراحات التي قدميا األساتذة والتي نذكر من ( 68رقم ) عبارةالل الإضافة إلى ذلك فقد تبين من خ

 بينيا:
 .فوج التربويالتقميل من عدد التالميذ في ال -
 زيادة الحجم الساعي لممادة. -
 العمل باألفواج. -
 توفير المساحات والعتاد الرياضي. -
 القرارات المناسبة في المواقف واألوقات المناسبة.تعميم التالميذ المسؤولية وكيفية اتخاذ  -
 أن العمل بيذه االقتراحات سوف يقود بالضرورة إلى جعل التمميذ فردا اجتماعيا بالمفيوم اإليجابي.  تبين  

  من خالل النتائج التي توصمنا إلييا يمكن القول أنيا تطابقت مع نتائج دراسة كل من:
التدريس بالمقاربة بالكفاءات ينمي ، والتي أشارت نتائجيا إلى أن ساسي عبد العزيزطالم السعيد، بوكريف محمد. 

 (2813 – 2812بوكريف ،) والنفسية لمتمميذ أثناء حصة التربية البدنية والرياضية. القدرات االجتماعية

  .بنسبة كبيرةالفرضية الجزئية الثالثة قد تحققت ىذا التطابق الكبير في النتائج يقودنا إلى القول بأن 
 وفي األخير يمكننا القول بأن الفرضيات المقترحة جاءت في سياق النتائج المتحصل عمييا.    
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 بالفرضية العامة: الفرضيات الجزئيةمقابمة مناقشة و  -4-2-2
 مقابمة النتائج بالفرضية العامة. :(28) الجدول رقم -

 

 النتيـــجة صياغتـــــــــيا الفرضيـــــــــة

 
 األولـــــىالجزئية الفرضية 

 

أثناء حصة التربية  التدريس بالمقاربة بالكفاءات
يمقى اىتمام من طرف تالميذ  البدنية والرياضية

 .المرحمة الثانوية

 
 تحققت

 
 الثانيـــــــةالجزئية الفرضية 

يمكن لمتمميذ أثناء حصة التربية البدنية 
بالكفاءات أن يكتسب والرياضية في ظل المقاربة 

 .روح المسؤولية

 
 تحققت

 
 الثالثـــــــةالجزئية الفرضية 

طريقة التدريس بالمقاربة بالكفاءات في حصة 
التربية البدنية والرياضية تساىم في جعل التمميذ 

 .فردا اجتماعيا في المرحمة الثانوية

 
 تحققت

 الفرضيةالعامة
التربية البدنية والرياضية في ظل المقاربة حصة ل

 ةجتماعياالتحقيق التنشئة في دور بالكفاءات 
 .( سنة18 – 15لدى تالميذ المرحمة الثانوية )

 تحققت

 

  
حصة  دور حول تدور والتي العامة الفرضية وىذا ما يبين أن تحققت قد الجزئية الفرضيات أن لنا يتبين       

لدى تالميذ المرحمة الثانوية  ةجتماعيتحقيق التنشئة اإلالتربية البدنية والرياضية في ظل المقاربة بالكفاءات في 
 .  قد تحققت أيضا بنسبة كبيرة ( سنة18 – 15)
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 :خالصـــــــــــة 

عمى شكل محاور وذلك لمعرفة آراء ووجيات في فصل عرض وتحميل ومناقشة النتائج  كل فرضيات  تناولنا     
دور حصة التربية البدنية والرياضية في ظل المقاربة بالكفاءات في تحقيق التنشئة اإلجتماعية نظر االساتذة حول 

 ، واستخدمنا في الحصول عمى النتائج كل من النسبة المئوية واختبار( سنة18 – 15لدى تالميذ المرحمة الثانوية )
 الداللة اإلحصائية ليذه النتائج. لمعرفة، وذلك 2كا

 وفي االخير توصمنا إلى مجموعة من الحقائق جاءت في سياق الفرضيات المطروحة.      
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 :االستنتاج عام 
حصة التربية البدنية والرياضية في ظل المقاربة  دور حولمن خالل الدراسة التي قمنا بيا حاولنا تسميط الضوء     

 ىذه نتائج تحميل وعند، ( سنة51 – 51لدى تالميذ المرحمة الثانوية ) ةجتماعياال التنشئةتحقيق بالكفاءات في 
 التوصل تم والرياضية، البدنية بأساتذة التربية الخاص االستبيان نتائج وتحميل عرض طريق عن كانت التي الدراسة
معظم األساتذة مقتنعون بتطبيق منياج المقاربة أن  في والمتمثمة الفرضيات في سطرت التي الحقائق لبعض

بالكفاءات خالل حصة التربية البدنية والرياضية لما يرونو ميما في الكشف عن القدرات الكامنة لمتمميذ والتعبير عن 
عداد  ا يطبق كما تبين أن التالميذ يشعرون باإلرتياح والمتعة عندم، مواطن ماىر يترك التعمم فيو أثر إيجابياقدراتو وا 

ظيار قدراتيم و   وايكتشف أن ونيستطيعىذا المنياج أثناء الحصة، كما أنيم يتمتعون بحرية أوسع في نشاطاتيم وا 
 التي األولىالجزئية  الفرضية صحة حقق ما وىذا م،حولي من زيميالتو  ليحمالت وكذلك والمعارف المفاىيم واويتعمم

يمقى اهتمام من طرف تالميذ  أثناء حصة التربية البدنية والرياضية التدريس بالمقاربة بالكفاءات " مفادىا أن
 ." المرحمة الثانوية

منياج المقاربة بالكفاءات يتماشى وقدرات التالميذ أثناء حصة التربية البدنية والرياضية، ويؤثر  وتم إثبات أن    
عمى القيام بالنشاطات المقدمة إلييم أثناء الحصة بدرجة كبيرة، ويكسبيم الثقة  يميحمسو عمى تحسين تصرفاتيم 

الجزئية  الفرضية صحة حقق ما وىذامن خالل تنمية اإلرادة والمثابرة، بالنفس أثناء أدائيم لمياميم داخل الفوج 
ظل المقاربة بالكفاءات أن يكتسب يمكن لمتمميذ أثناء حصة التربية البدنية والرياضية في  " مفادىا أن التي الثانية

 ." روح المسؤولية

أن تطبيق منياج المقاربة بالكفاءات أثناء حصة التربية البدنية والرياضية يخمق بين التالميذ  إثبات أيضا تم كما   
يساعد التمميذ عمى مواجية وحل مشكالتو أثناء الحصة ويتيح لو فرصة اكتشاف كما  ،جوا من التفاىم والتعاون

زمالئو والتعرف عمييم من حيث السموك والثقة المتبادلة، واإلندماج في المجموعة من خالل االحتكاك والتعامل 
الجزئية  الفرضية صحة حقق ما وىذا، االجتماعي لمتالميذ توافقما يعطي انطباع واضح عن ال، مالجيد مع الزمالء

فاءات في حصة التربية البدنية والرياضية تساهم في جعل طريقة التدريس بالمقاربة بالك " مفادىا أن التي الثالثة
 ." التمميذ فردا اجتماعيا في المرحمة الثانوية

 تحقيقفي فعال  ليا دورحصة التربية البدنية والرياضية في ظل المقاربة بالكفاءات  أن القول يمكن األخير وفي   
، إن أحسنا أدائيا بالشكل المطموب واحترمنا ( سنة51 – 51لدى تالميذ المرحمة الثانوية ) ةاالجتماعي التنشئة

 .قوانينيا التي تحتاج إلى نوع من المزوم
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 :خــــاتمـــــــة 
بدأنا بحثنا من المجيول وىا نحن اآلن ننيي ىذا العمل المتواضع بما ىو معموم، وبدأنا بما ىو غامض         

وىا نحن اآلن ننييو بما ىو واضح، وبدأنا بإشكال وافتراضات وىا نحن اآلن ننييو بحمول ونتائج، حيث أن لكل 
اتمة بحثنا التي سنحاول من خالليا بداية نياية ولكل منطمق ىدف مسطر ومقصود، وىا نحن اآلن نخط أسطر خ

مة مستقبمية تساعد الباحثين عمى مواص فروضتقديم زبدة الموضوع ومدى تحقيق اليدف المرجو من ذلك وتقديم 
ومصطمحات، وجسدت بجمع المعمومات  فيجوانب أخرى، حيث انطمقنا من تعار إعادة دراستو من البحث أو 

ى العمل المنيجي الذي ال يخموا من الضوابط وااللتزامات المنيجية ومعالجتيا وتحميميا معتمدين في ذلك عم
ع، ليذا و المطموبة، حيث وضعنا في مقدمة أىدافنا إزالة الغموض وااللتباس الذي لمسناه أثناء بداية ىذا الموض

 كانت من أىم الخطوات المعتمدة ىي تنظيم العمل في إطار عممي ومنيجي.

كان اليدف منيا ىو  صدفة أو عشوائية، بل كانت نابعة عن قناعةمحض لم تكن  التيدراستنا  ولذلك ان        
 ةجتماعياإل التنشئةتحقيق حصة التربية البدنية والرياضية في ظل المقاربة بالكفاءات في  دور حولتسميط الضوء 

أثناء حصة  بالمقاربة بالكفاءاتالتدريس ، وتوصمنا في النياية إلى أن ( سنة51 – 51لدى تالميذ المرحمة الثانوية )
ألنيم يشعرون باإلرتياح والمتعة عندما ، يمقى اىتمام من طرف تالميذ المرحمة الثانوية التربية البدنية والرياضية

ظيار قدراتيم و   أن ونيستطيعيطبق ىذا المنياج أثناء الحصة، كما أنيم يتمتعون بحرية أوسع في نشاطاتيم وا 
لتمميذ يكتسب روح ام، كما تم إثبات أن حولي من زيميالتو  ليحمالت وكذلك والمعارف المفاىيم واويتعمم وايكتشف

يؤثر عمى ذلك ألن ىذا المنياج  و  ،المسؤولية أثناء حصة التربية البدنية والرياضية في ظل المقاربة بالكفاءات
عمى القيام بالنشاطات المقدمة إلييم أثناء الحصة بدرجة كبيرة، ويكسبيم الثقة  يميحمسو  التالميذ تحسين تصرفات

من خالل تنمية اإلرادة والمثابرة، إضافة إلى أن التدريس وفق ىذا المنياج بالنفس أثناء أدائيم لمياميم داخل الفوج 
اكتشاف و أثناء الحصة  مشكالتوحل مواجية و خالل  من، يساىم في جعل التمميذ فردا اجتماعيا في المرحمة الثانوية
 .زمالئو والتعرف عمييم من حيث السموك والثقة المتبادلة

 دورالتأكد من حقيقة  إلى توصمنا صحة فرضياتنا بيا أكدنا والتي بيا قمنا التي الدراسة ىذه إلى استنادا           
لدى تالميذ المرحمة  ةجتماعياإل التنشئةتحقيق حصة التربية البدنية والرياضية في ظل المقاربة بالكفاءات في 

 .( سنة51 – 51الثانوية )

وفي األخير يمكن القول أن ىذا الموضوع بقدر ما كان شاقا كان واسعا، وأن كل ما بذلناه من جيد كان قميال     
ا وث أخرى لدراسة ىذبحرك المجال مفتوح أمام اىتمامات و مقارنة مع أىميتو ودوره في الوسط التربوي، إال أننا نت

أن تجد دراستنا ىذه بما فييا من توصيات واقتراحات آذان صاغية ، كما نأمل الموضوع من جوانب وزوايا أخرى
 لخدمة ىذه المادة حتى تقوم بدورىا التربوي القيم.
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 :اقتراحات وفروض مستقبلية 
ضوء دراستنا لنتائج االستبيان الخاص باألساتذة والدراسة المفصمة التي توصمنا إليها في الجانب النظري،  في    

حصة التربية البدنية والرياضية في ظل  دوروكذا المناقشة التي تمثمت في الجانب التطبيقي، والتي تمحورت حول 
وأثبتت حقيقة هذا  ( سنة51 – 51لدى تالميذ المرحمة الثانوية ) ةاالجتماعي التنشئةتحقيق المقاربة بالكفاءات في 

 في همعمى مساعدت وتعمل بناءة تكون أن نأمل والتي والفروض المستقبمية االقتراحاتمجموعة من ل خمصنا، رالدو 
 بحوث ودراسات أخرى في هذا المجال بتوسع وفهم أكثر النطالقبداية وتمثل  العممي المستوى ترقية وكذا هممتمه

 ويمكن حصرها فيما يمي:

  إعادة رسكمة األساتذة الذين يجدون صعوبة في تطبيق المنهاج الجديد من خالل تنظيم ندوات وأيام دراسية
براز الجوانب الخفية منه بصورة مكثفة وبرزنامة مضبوطة.  وممتقيات بهدف إزالة الغموض وا 

 ألدوات والوسائل البيداغوجية المرافقة لمنهاج المقاربة بالكفاءات في جميع المؤسسات التعميمية.توفير ا 
  تحديد طبيعة البرامج لألساتذة التربية البدنية والرياضية من طرف الوزارة الوصية لغرض توحيد الرؤية بين

عطاء الفرصة لمعمل الجماعي الموحد.  األساتذة وا 
 ات تقييمية لدراسة المحصمة الحالية في تنفيذ المنهاج الجديد وتجسيد وتحديد تنظيم اجتماعات وممتقي

عطاء الحمول.  النقائص والسمبيات وا 
 .)تخصيص ميزانية كافية تتماشى مع متطمبات هذا المنهاج الجديد )المقاربة بالكفاءات 
 .تكوين األساتذة وفق منهاج المقاربة بالكفاءات في مراحل اإلعداد األكاديمي 
 خالل لمحصص الحجم الساعي زيادة ، وكذا إلضفاء أهمية أكبر من طرف التالميذ الزيادة من معامل المادة

 األسبوع.
 .تبسيط المصطمحات المتعمقة بالمقاربة الجديدة لضمان فهم األساتذة لهم 
 .االهتمام بالتكوين األكاديمي فيما يخص منهاج المقاربة بالكفاءات 
  يطار إصالح المنهاج الجديد.إتخصيص الدورات واأليام الدراسية الموجهة في 
 .تقميص عدد التالميذ في القسم حسب متطمبات األستاذ 
 .توفير المرافق الخاصة بالتربية البدنية والرياضية 
  وسيمة وليست نجاح طريقة التدريس بالمقاربة بالكفاءات مرتبط ارتباطا وثيقا بدور الفرد الذي يشغمها ألنها

 غاية.
  يستحسن انتهاج أسموب التدريس بالمقاربة بالكفاءات ألنه يتيح إمكانية التواصل بين كل األطراف المهتمة

 بالتعميم، إدارة، أساتذة، تالميذ.
  ضرورة اإلعتماد عمى منهاج المقاربة بالكفاءات أثناء حصة التربية البدنية والرياضية ألنه ذو طابع

 االجتماعي. تحقيق التوافقفي  اجتماعي، ويساهم
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عمى هذا المنهاج كأـساس خالل حصص التربية البدنية  االعتمادساتذة وفي األخير يجب عمى جميع األ     
االحتكاك والتعامل و  التفاهم والتعاونمن خالل  ةجتماعياإل التنشئةوالرياضية، لما له من أثر بالغ األهمية عمى 

 بين التالميذ.الجيد 
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 (30)الملحق رقم

قائمة الثانويات التي تم اجراء الدراسة 
 الميدانية بها

 
 



 
 
 
 

 



 

 من طرف  اهتماميمقى  أثناء حصة التربية البدنية والرياضية المحور األول: التدريس بالمقاربة بالكفاءات
 تالميذ المرحمة الثانوية؟.

حسب رأيك ىل تساىم حصة التربية البدنية والرياضية في ظل منياج المقاربة بالكفاءات في رفع معنويات  :1س
 التالميذ؟

 ال                                         نعم                   
يغ مكبوتاتو النفسية من ىل تساعد حصة التربية البدنية والرياضية في ظل المقاربة بالكفاءات التمميذ عمى تفر  :2س

 المواد األخرى ؟
 نعم                           ال                                      

  ىل أنت مقتنع بتطبيق منياج المقاربة بالكفاءات خالل حصة التربية البدنية والرياضية؟ :3س
 

 نعم                           ال                             
 ........واذكر بعض مزاياه................................. ،إذا كانت اإلجابة بنعم، أعط مفيوما ليذا المنياج -

............................................................................................................... 
............................................................................................................... 

ىل يشعر التالميذ باالرتياح والمتعة عندما يطبق منياج المقاربة بالكفاءات أثناء حصة التربية البدنية  :4س
 والرياضية؟

           ال                       نعم                                     

 ىل ترى أن منياج المقاربة بالكفاءات يحفز التالميذ لإلقبال عمى ممارسة حصة التربية البدنية والرياضية؟ :5س
 نعم                                  ال                                 

 
 ىل ترى أن التالميذ يستفيدون من الحصص المطبقة في ظل المقاربة بالكفاءات؟: 6س
 

 نعم                         ال                                     

 إذا كانت اإلجابة بنعم، كيف ذلك............................................................................ -

.............................................................................................................. 



ىل يتمتع التالميذ أثناء حصة التربية البدنية والرياضية في ظل المقاربة بالكفاءات بحرية أوسع في نشاطاتيم  :7س
ظيار قدراتيم  ؟وا 

             ال                        نعم                                       

  يمكن لمتمميذ أثناء حصة التربية البدنية والرياضية في ظل المقاربة بالكفاءات أن يكتسب الثانيالمحور :
 روح المسؤولية؟.

 داخل الفوج؟ ملميامي مذ الثقة بالنفس أثناء أدائيتالميىل ىذا المنياج يكسب ال :8س

 ال                       نعم                          
ىل يؤثر تطبيق منياج المقاربة بالكفاءات أثناء حصة التربية البدنية والرياضية عمى تحسين تصرفات  :9س

 التالميذ أثناء أدائيم ليا؟

       ال                    نعم                            
 ..................إذا كانت إجابتك بنعم كيف ذلك........................................................... -

............................................................................................................... 

 بالكفاءات أثناء حصة التربية البدنية والرياضية يعمم التالميذ؟منياج المقاربة ىل  :11س

 احترام الغير                   النظام                     االنضباط         
 إلى؟ يؤديحصة التربية البدنية والرياضية  أثناءىل تطبيق منياج المقاربة بالكفاءات  :11س

                                   محورا أساسيا        التمميذ جعل

                إشراكو في مسؤوليات القيادة       

           تنفيذه لعممية التعمم باستعمال المعارف

 

 ؟  بدرجة ىل منياج المقاربة بالكفاءات يحمس التمميذ عمى القيام بالنشاطات المقدمة إليو أثناء الحصة :12س

     ضعيفة                     متوسطة                          كبيرة        

 



 

 ىل يتماشى منياج المقاربة بالكفاءات أثناء حصة التربية البدنية والرياضية وقدرات التالميذ؟ :13س

  ال                      نعم                           

  بالكفاءات في حصة التربية البدنية والرياضية تساهم في جعل : طريقة التدريس بالمقاربة الثالثالمحور
 التمميذ فردا اجتماعيا في المرحمة الثانوية؟.

أن يكتشف المقاربة بالكفاءات ىل يمكن لمتمميذ عند ممارسة حصة التربية البدنية والرياضية في ظل  :14س
 ؟)من حيث السموك، الثقة المتبادلة......الخ(  زمالءه ويتعرف عمييم

       ال                      نعم                                        

 ندماج في المجتمع؟مقاربة بالكفاءات التمميذ عمى اإلىل تساعد حصة التربية البدنية والرياضية في ظل ال :15س

      ال                      قميال                        كثيرا                
 .؟داخل الفوج أثناء الحصة ة مشكالتو مواجي عمىالمقاربة بالكفاءات التمميذ  منياجيساعد ىل في رأيك  :16س

 ال                  نعم                                                   

 جتماعية التاليةالصفات اإل ظيارإميذ فرصة التمىل يتاح لأثناء الحصة كفاءات الفي ظل التدريس ب: 17س
 :)التعاون، التواصل، التسامح، الروح الرياضية(

 ال                  نعم                                                  
 ؟بين التالميذ ىل تعتقد أن تطبيق منياج المقاربة بالكفاءات أثناء حصة التربية البدنية والرياضية يخمق :18س

             جو تآخي                  جو تفاىم بين التالميذ   

 جو عدواني                جو تعارف              

 التنشئة مقاربة بالكفاءات أثر إيجابي عمىل تطبيق منياج الىل لحصة التربية البدنية والرياضية في ظ :19س
 ؟لمتالميذ ةاالجتماعي

       ال                      نعم                                         
 .........................................كيف ذلك...................................إذا كانت اإلجابة بنعم،  -

............................................................................................................... 



 
تساىم في جعل التمميذ فردا اجتماعيا التي و المقاربة بالكفاءات  المتعمقة بمنياج  قدم لنا بعض االقتراحات :21س

 ؟أثناء الحصة

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 



 

نشاط الرياضية تخصص البدنية و  في ميدان عموم وتقنيات النشاطات الماسترطار التحضير لنيل شيادة في إ    
تحقيق التربية البدنية والرياضية في ظل المقاربة بالكفاءات في  حصة دور"  تحت عنوان ،بدني رياضي تربوي

 " سنة  (51 – 51لدى تالميذ المرحمة الثانوية ) ةجتماعياال التنشئة
  -البويرةوالية بعض ثانويات دراسة ميدانية ب -               

يسرنا أن نضع بين أيديكم ىذه االستمارة، التي نمتمس منكم أييا األساتذة األعزاء اإلجابة عمى أسئمتيا بكل     
بأىمية  كل ما تدلون بو يحظىدراستنا، وتأكدوا أن إجابتكم و  صدق وموضوعية من أجل التوصل إلى نتائج تفيد

 رغراض البحث العممي ألوسرية تامة، وال يستخدم إال 

 

 

 شاكرين مسبقا تعاونكم معنا

 

 أمام اإلجابة المناسبة. (x) ضع عالمة مالحظة:
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Summary (study): 

 

Title of study: The role of the share of physical education and sports under the approach 

of competencies in achieving socialization among secondary school students (15-18) 

years 

- Field study in some high schools of Bouira – 

 

Student  preparation                                                                                The supervision of Dr             

  Mesrane sami                                                                                                 khairi djamel 

 

      Is considère a topiquethe subject being a The role of the share of physical education 

and sports in light of the competency approach in achieving socialization among high 

school students (15-18) years, because This new program helps to build a personality of 

the learner who is able to think and adaptability, creativity and harmony with the 

requirements and coexistence with colleagues and thus with the community as a whole, 

unlike the old program (objectives approach), who suffers from a few flaws, where he 

held the researchers studied some schools Bouira province and province and then the 

descriptive approach by distributing questionnaires to occupants teachers in secondary 

schools study, take their views and perspectives on the topic and enjoy their responses 

and constructive suggestions for purely scientific purposes, such as the use of 

percentages and test k
2
 as a means of statistical discharge and calculate the results, and 

the study focused on two aspects: the first devoted to the background of cognitive 

theory and included four (04) chapters, and the second part background knowledge 

applied (field study) and included two chapters. 

       In the final results of the hypotheses of the proposed study and found that The rôle 

of the share of physical education and sports in light of the competency approach in 

achieving socialization among high school students (15-18) years, and therefore 

recommend the adoption of the teachers on this platform by quotas theoretical and 

practical because of its crucial impact, especially socially by creating mutual 

understanding, cooperation and friction between students. 

Keywords: Physical education and sports, competency approach, socialization, age 

range (15-18) years 

 

 

 

 

 

 


