
 10العدد                              3102  أكتوبرمجلة االبداع الرياضي                                   جامعة المسيلة 

 

 

 

 

 

 

11 

 الصفحة

 

 -2 -تقيمي همارات التدريس لطلبة معهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرايضية جبامعة قس نطينة 

 ـ2ـ جامعة قس نطينة                                      د. مسعود بورغدة محمد

 ـ2ـ جامعة قس نطينة                                       أأ. مريوح عبد الوهاب

 املــلخــص:

ستامثره يف تمنية مواردها  البرشية و تنش يط مؤسساهتا يعترب التعلمي أأداة حتقيق التمنية، فالشعوب اليت أأدركت هذه احلقيقة مبكرا متكنت من ا 

 اال جامتعية و اال قتصادية، يف حني بقيت الشعوب اليت مل تدرك هذه احلقيقة تعاين التخلف يف مجيع مظاهره.

ة اجلزائر أأدركت منذ اال س تقالل أأمهية التعلمي يف التمنية، فأأنشأأت املدارس واجلامعات، وغريت بيداغوجيات التدريس، فانتقلت من بيداغوجي

ىل املقاربة ابلكفاءات مرورا ببيداغوجية الأهداف.املضام  ني ا 

 معاهد و أأقسام الرتبية البدنية و الرايضية عرب الوطن غريت مناجهها متاش يا مع أأحدث البيداغوجيات، ومن بني هذه املعاهد، معهد علوم و

خرتانه يف دراستنا-2-تقنيات النشاطات البدنية و الرايضية جبامعة قس نطينة  ل م  –لتقومي همارات التدريس لطلبة الس نة الثالثة   ، اذلي ا 

 و من مثة تقومي مدى جناح املعهد يف تطبيق املقاربة ابلكفاءات يف التدريس.  -د

                    (2113ـ  2112( طالبا، مث تقـــييـــمهم يف مقياس بيداغوجية تطبيقية، خالل الس نة اجلامعية )115مشلت عينة البحث )

                                                                 

ىل النتاجئ التالية:  توصلنا من خالل هذه ادلراسة ا 

 طلبة قسم الرتبية البدنية و الرايضية يقدمون مس توى جيدا يف حمور التخـــطيط.

 التنفــــــــيذ.طلبة قسم الرتبية البدنية و الرايضية يقدمون مس توى متوسطا يف حمور 

 يف حمور التقـــــــومي . طلبة قسم الرتبية البدنية و الرايضية يقدمون مس توى متوسطا

دارة. الفصل       طلبة قسم الرتبية البدنية و الرايضية يقدمون مس توى ضعيفا يف حمور تـنظـمي و ا 
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 مقدمة:        

جامتعية      آمةل مهنا حتقيق أأعىل مردود مكي وكيفي من أأجل بلوغ هنضة علمية و ثقافية و ا  ترصد ادلول مبالغ خضمة للمنظومة الرتبوية أ

قتصادية و عتبار الطالب عصب العملية الرتبوية و تعترب مراقبة ، س ياس ية  وا  املهارات التدريس ية و حتسيهنا رضورة ال جناح هدا الأستامثر، اب 

 أأحد مكوانهتا الأساس ية.و 

 عكف العلامء يف امليدان الرتبوي عىل البحث عن طريقة أأكرث فعالية تسمح ابحلمك عىل معل الأس تاذ بعدما فشل التعلمي التقليدي اذلي اكن  

نسانية واملدرسة يصدر أأحاكما عامة و غري دقيقة، فظهرت ثالث مدارس فلسفية لتقيمي الأس تاذ، و يه املدرسة السلوكية و املدرسة اال  

 الرباغامتية:

يكون التقومي من خاللها حسب السلوك الظاهري للأس تاذ اذلي يمتثل يف مجموعة من املهارات و امليول والكفاايت، و  :املدرسة السلوكية -

 املظاهر السلوكية اليت حيتاهجا الأس تاذ. وتس تعمل هذه املدرسة معايري موحدة مجليع الأساتذة. 

نساان انميا و مفيد لنفسه وملن حوهل، كام يعترب رشياك فعاال ومتساواي يف احلقوق و الواجبات و يف توجيه  :نسانيةاملدرسة اال   - تعتربالأس تاذ ا 

آخر، و يمتزي مبالءمة الكفاايت للخصائص واال حتياجا ىل أ ت و تنفيذ العملية الرتبوية. والتقومي اال نساين هو تقومي خشيص خيتلف من أأس تاذ ا 

 للمعمل. اذلاتية 

آاثر يف تعمل التالميذ، خبالف املدرسة السلوكية و املدرسة اال نسانية فهيي هتمت  :املدرسة الرباغامتية - ىل أأداء الأس تاذ مبا ينتجه من أ تنظر ا 

 بهناايت التدريس دون ظروفه، وهو ما ال تربره الكثري من اال عتبارات اال نسانية و املنطقية.

خرتان لتقيمي مس توى   ىل  و البدنية الرتبية قسم لطلبة التدريس ية اتاملهار  ا  الرايضية أأسلوب املقاربة ابلكفاايت اليت يعود الفضل يف ظهوره ا 

ىل عمل النفس السلويك، و مشلت عينة البحث   طالبا من قسم الرتبية البدنية و الرايضية جبامعة قس نطينة.115املدرسة السلوكية أأو ا 

 

 الاشاكلية: -1

عتربته يف دس تور    قتصادي واجامتعي. وماكنته يف بالدان  1913مل هتمل اجلزائرالتعلمي اذلي ا  أأساس التمنية والعنرص احملوري لأي تغيري ا 

نتقل من  -12طالبا يف الس نة اجلامعية  2725تربهن عليه املزيانيات الضخمة  لوزارة الرتبية و التعلمي العايل، و عدد الطلبة اجلامعيني اذلي ا 

ىل  298يؤطرمه  1913 . هذا التطور الكبري 2115/2111أأس تاذا يف الس نة اجلامعية  25229طالبا يؤطرمه  721833أأس تاذا، ليصل ا 

لهيم و تعمتد عىل الأجانب حىت وصلت نس بة الأساتذة اجلزائريني يف التعلمي الثانوي  طارات اجلزائر اليت اكنت تفتقر ا  ىل تكوين ا  أأدى ا 

111% . 

عتبار هذا التخصص حسب املرشع اجلزائري جزءا ال يتجزأأ من من بني    اال طارات اليت كونهتم اجلزائر أأساتذة الرتبية البدنية و الرايضية اب 

 املنظومة الرتبوية، وأأداة هممة يف تكوين الطفل اجلزائري يف اجلوانب البدنية و النفس ية و اال جامتعية و الفكرية.
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هامتم اجلزائر ابلرتبية البد   نية و الرايضية ميكن مالحظته من خالل فتح أأقسام الرتبية البدنية و الرايضية يف أأغلب هجات الوطن، فبعدما ا 

براهمي -اكن تكوين الأساتذة يف هذا التخصص يقترص عىل قسم الرتبية البدنية يف جامعة اجلزائر  نترش يف العديد من جامعات -دايل ا  ، ا 

ليفتح يف وهران و مس يةل وابتنة و سوق أأهراس و شلف و بسكرة، ومؤخرا يف جامعيت سطيف و الوطن بدءا من مس تغامن مث قس نطينة 

 تبسة. 

نية و و لنجاح التعلمي و اعمتدت اجلزائر عىل املقاربة ابلكفاءات كأسلوب حديث تبنته ادلول املتقدمة، فهل تبين معاهد و أأقسام الرتبية البد

ىل تكوين أأس تاذ قادر عىل أأداء همامه  الرايضية لبيداغوجية الكفاءاتفي العلمي يف ميدان علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الراييض أأدى ا 

 التعلميية بكفاءة؟

 

 فرصيات البحث: -2

 الفرصية العامة: -2-1

 التدريس يةالالزمة لأداء نشاطهم التدرييس طلبة الرتبية البدنية و الرايضية ال ميتلكون املهارات

 زئية:الفرضيات اجل -2-2

 . يف حمور التخطيط الالزمة لأداء نشاطهم التدرييس التدريس ية طلبة الرتبية البدنية و الرايضية ال ميتلكون املهارات -1 -2-2

 . يف حمور التنفيد التدريس يةالالزمة لأداء نشاطهم التدرييس طلبة الرتبية البدنية و الرايضية ال ميتلكون املهارات -2 -2-2

 . يف حمور التقومي التدريس يةالالزمة لأداء نشاطهم التدرييس الرتبية البدنية و الرايضية ال ميتلكون املهاراتطلبة  -3 -2-2

دارة الفصل. التدريس يةالالزمة لأداء نشاطهم التدرييس طلبة الرتبية البدنية و الرايضية ال ميتلكون املهارات -2-2-4   يف حمور تنظمي و ا 

 مهنج البحث:  -2

هنج الوصفي مناس با دلراستنا، فهو حسب محمد زاين معر "عبارة عن مسح شامل للظواهر املوجودة يف جامعة معينة، و يف ماكن يعترب امل

ليه يف التخطيط  للمس تقبل "وهتمت البحوث  معني ووقت حمدد حبيث حياول الباحث كشف ووصف الأوضاع  القامئة و اال س تعانة مبا يصل ا 

 لقامئة بني املتغريات.الوصفية بظروف العالقات ا

 .املهنج الوصفي ال يمتثل فقط يف مجع البياانت و املعلومات و تبويهبا و عرضها بل يش متل عىل التحليل ادلقيق لهذه البياانت واملعلومات  

 حيث يفرسها من أأجل الوصول للحقائق والتعماميت اليت تسامه يف تقدم املعرفة اال نسانية.

 الصدق و ثبات:  -3

س تبيان تقيمي أأداء أأساتذة الرتبية البدنية والر   لهيا يف دراستنا للصدق الظاهري و صدق اال تساق ادلاخيل تؤكد متزي ا  ايضية النتاجئ املتوصل ا 

س تعامهل يف دراستنا.  ابلصدق، مما ميكننا من ا 
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س تعامل التقنيات التالية:  و نظرا للنتاجئ املتحصل علهيا اب 

 التجزئة النصفية  -

 لثبات كرونباخ معامل ا -

 حتليل الثبات بتقنية حذف لك عبارة. -

س تبيان تقيمي املهارات   عتبارا  س تعامهل يف دراستنا. ميكن ا   التدريس ية بأأنه يمتزي بثبات عايل، و ابلتايل ميكن ا 

 

 عينة البحث:  -4

طالبايدرسون يف الس نة  115الرايضية جبامعة قس نطينة، بلغ مجموع العينة عينة البحث يه عينة عشوائية من طلبة قسم الرتبية البدنية و 

 الثالثة.

 أأدوات مجع املعلومات:  -5

س تبيان تقيمي املهارات   عداد ا   التدريس ية قام الباحثان اب 

 حمتوى اال س تبيان: 1-1

ىل قسمني:    س تبيان ا   ينقسم ا 

مس الطالب. -     اجلزء الأول : يتضمن ا 

 اين : هيدف لقياس حماور أأداء أأساتذة الرتبية البدنية و الرايضية التالية: اجلزء الث -   

 عبارات.  11ختطيط ادلرس و يتضمن     -                       

 عبارة.  15تنفيذ ادلرس و يتضمن     -                       

 عبارات.  17التقومي و يتضمن     -                       

دارة الفصل و يتضمن     -                         عبارة. 13تنظمي و ا 

 درجات اال س تبيان: 1-2

  :درجات 15يشمل اال س تبيان عىل  

 ضعيف جدا : نقطة واحدة.  -

 ضعيف      : نقطتان.  -

 نقاط.  13متوسط      :  -
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 نقاط.   14جيد          :  -

 نقاط.   15جيد جدا     :  -

 

 جماالت البحث:  -7

 اجملال الزمين: 7-1

جراء البحث خالل الس نة      . 1321-1221ادلراس ية  مت ا 

 اجملال املاكين: 7-2

 قس نطينة:  جبامعة البدنية الرتبية أأجريت ادلراسة يف قسم  

 

 

 اجملال البرشي: 7-3

الثالثة ل م د اختصاص تربية بدنية و يدرسون يف الس نة  قسم الرتبية البدنية و الرايضية، من طالبا 115أأجريت ادلراسة عىل عينة من   

 حركية.

 أأدوات التحليل اال حصايئ:  -8

س تعمل الباحث الربانمج اال حصايئ املسمى احلقيبة اال حصائية للعلوم اال جامتعية   عمتد عىل التقنيات اال حصائية التالية :  SPSSا   ، كام ا 

 املتوسط احلسايب لقياس مدى مركزية اال جاابت.  -

تفاق و عدم تشتت اال جاابت.  -  اال حنراف املعياري لقياس مدى ا 

ختبار)  -  (  دلراسة الفروق بني مجموعات ادلراسة.  tا 

 للبحث يف العالقة بني متغريات     ادلراسة.   PEARSONمعامل اال رتباط بريسون  -

 .معامال الثبات كرونباخ  -

 حتليل الثبات عن طريق حذف العبارة.  -

 ادلراسة نتاجئ -  9

 التخطيط:   9-1

 اجلدول التايل يوحض مس توى الطلبة يف حمور ختطيط ادلرس:   

 : مس توى الطلبة يف حمور التخطيط. 11جدول رمق 
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املتوسط  

 احلسايب

اال حنراف 

 املعياري

 جيد جدا جيد متوسط ضعيف ضعيف جدا

 22 1 1.7945 3.4147 التخطيط

19.1% 

23 

21% 

71 

11.9% 

1 

 

حنراف معياري  3.4147أأن املتوسط احلسايب للطلبة يف حمور التخطيط قدر بـ  11يتضح من خالل اجلدول   ، مما يدل 1.7945و اب 

طالبا عىل درجة ضعيف  22عىل أأن مس توى الطلبة اكن متوسطا يف هذا احملور. و تعرب عن ذكل ادلرجات املتحصل علهيا حيث حتصل 

من عدد الطلبة اال جاميل، بيامن أأكرب عدد من الطلبة  %21طالبا عىل درجة متوسط بنس بة  23حتصل من عدد الطلبة و  % 19.1بنس بة 

 أأس تاذا. 115من عدد الطلبة املقدر بـ  % 11.9طالبا حتصل عىل درجة جيد بنس بة  71املقدر بـ 

هامتم الحظنا أأن الطلبة مل يتحصلوا عىل درجة ضعيف جدا و جيد جدا، و اكنت درجاهتم يف أأغلهب   ىل املتوسط، مما يؤكد ا  ا متيل ا 

عتباره يساعد عىل تنظمي الأفاكر و ترتيهبا و تسهيل معلية املراجعة و التنقيح و التعديل والتقومي وتاليف النس ي  ان. الطلبةهبذا احملور اب 

عامتد التعلمي يف اجلزائر ىل ا  عىل املقاربة ابلكفاايت، وتعترب  نعتقد أأن عدم حصول الطلبة عىل مس توى أأحسن يف حمور التخطيط يرجع ا 

س تعاملها.  بيداغوجية جديدة يف منظومتنا الرتبوية، ذلكل الحظنا صعوابت كبرية يف فهمها من طرف الطلبة والتخطيط لدلروس اب 

 التنفيذ:  9-2

 ميكن التعرف عىل مس توى الطلبة يف حمور التنفيذ من خالل اجلدول التايل:  

 يف حمور التنفيذ. : مس توى الطلبة12جدول رمق  

املتوسط  

 احلسايب

اال حنراف 

 املعياري

 جيد جدا جيد متوسط ضعيف ضعيف جدا

 31 1 1.4158 2.1871 التنفيذ

31.3% 

79 

18.7% 

1 

 

1 

حنراف معياري  2.1871أأن املتوسط احلسايب للطلبة يف حمور التنفيذ قدر بـ 12يتضح من خالل اجلدول  ، مما يدل عىل ضعف 1.4158و اب 

طالبا( حتصل عىل درجة متوسط بنس بة  79يف هذا احملور، و يفرس هذا الضعف درجات الطلبة املتحصل علهيا، فأأغلبيهتم )  أأداء الطلبة

 طالبا. 115من عدد الطلبة املقدر بـ  % 31.3طالبا عىل درجة ضعيف بنس بة  31من عدد الطلبة اال جاميل، بيامن حتصل %  18.7
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ىل عدم اال ستيعاب اجليد للمقاربة ابلكفاايت اليت تعترب جديدة يف نظامنا يرجع حسب رأأينا املس توى  الضعيف للطلبة يف حمور التنفيذ ا 

ىل تقدمي أأداء ضعيف قد يتحسن  الرتبوي، اذلي ختىل عن بيداغوجية الأهداف، كام أأن اخللط بني الطريقتني البيداغوجيتني أأدى ابلطلبة ا 

  املقاربة ابلكفاايت. عن طريق التكوين اجليد و املس متر يف

 التقومي: 9-3

 اجلدول التايل يوحض مس توى الطلبة يف حمور التقومي   

 : مس توى أأساتذة الرتبية البدنية و الرايضية يف حمور التقومي: 13جدول رمق 

 

املتوسط  

 احلسايب

اال حنراف 

 املعياري

 جيد جدا جيد متوسط ضعيف ضعيف جدا

 التقومي

 

3.5131 

 

1.5121 1 1 51 

48.7% 

59 

51.3% 

1 

 

حنراف معياري    3.5131يف حمور التقومي قدر بـ  أأن املتوسط احلسايب للطلبة 13يتبني من اجلدول رمق      1.5121اب 

  51.3طالباعىل درجة جيد بنس بة  59من العدد اال جاميل للطلبة، بيامن حتصل %  48.7طالبا عىل درجة متوسط بنس بة  51حتصل   

   طالبا، مما يدل عىل أأن أأداء الطلبة يف هذا احملور يعترب متوسطا. 115اال جاميل للطلبة املقدر بـ من العدد %

ىل    ضافة ا  ىل أأمهيته يف حتديد مس توى التالميذ ومس توى تقدم الربامج و جناح الأس تاذ، ا  هامتم الطلبة هبذا احملور يرجع حسب رأأينا ا  ا 

يف اال متحاانت الرمسية و خاصة يف شهادة البااكلوراي، مما جيعل الطلبة هيمتون مبحور التقومي من أأجل  أأجبارية مادة الرتبية البدنية والرايضية

 توى التالميذ لتحقيق نتاجئ أأفضل.حتسني مس  

دارة الفصل:  9-4  تنظمي و ا 

دارة الفصل:    حناول من خالل  اجلدول التايل حتديد مس توى الطلبة يف حمور تنظمي و ا 

 

دارة الفصل. : مس توى 14رمق   الطلبة يف حمور تنظمي و ا 

املتوسط  

 احلسايب

اال حنراف 

 املعياري

 جيد جدا جيد متوسط ضعيف ضعيف جدا
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 تنظمي 

دارة  و ا 

 الفصل

3.1871 1.4158 1 1 31 

31.3% 

79 

18.7% 

 

1 

دارة الفصل قدر بـ  14يتضح من خالل اجلدول     حنراف  3.1871أأن املتوسط احلسايب لطلبةالرتبية البدنية والرايضية يف حمور تنظمي و ا  اب 

من  %31.3طالبا عىل درجة متوسط بنس بة  31، مما يدل عىل أأن أأداء الطلبة اكن متوسطا يف هذا احملور، حيث حتصل 1.4158معياري  

طالبا، وحسب  115من العدد اال جاميل للطلبة  املقدر بـ  % 18.7طالباعىل درجة جيد بنس بة  79 للطلبة، و حتصل العدد اال جاميل

 دراستنا مل يتحصل أأي طالب عىل درجات ضعيف جدا وضعيف و جيد جدا. 

دارة الفصل يعترب من    لهيا من خالل هذه ادلراسة، أأن حمور تنظمي و ا  أأمه حماور أأداء االطلبة و من العوامل يتبني من النتاجئ املتوصل ا 

دارة الفصل تؤ  ىل الهامة لنجاح التدريس. أأمهية احملور تمكن يف أأنه يؤثر يف حموري التنفيذ و التقومي لأن عدم التحمك يف التنظمي و سوء ا  دي ا 

 فشل الأس تاذ يف هممته و لو اكن تكوينه عال.

دارة الفصل يف دراستن   ىل التكوين امليداين العايل اذلي توفره اجلامعة اجلزائرية من خالل البيداغوجية حتمك الطلبة يف تنظمي و ا  ا نرجعه ا 

 هنيي به الطالب دراس ته اجلامعية. التطبيقية و ادلروس التطبيقية والرتبص امليداين اذلي ي 

 املهارات التدريس ية: -9-5

 كلك. التدريس ية نقوم فاميييل بدراسة مس توى هماراهتمللطلبة يف مجيع حماور  التدريس ية بعد دراستنا ملس توى املهرات  

 .للطلبة التدريس ية : مس توى املهارات 15جدول رمق 

 اال حنراف املعياري املتوسط احلسايب 

 ااملهارات

 التدريس ية

3.3211 1.5158 

 

حنراف معياري قدر بـ  3.3211أأن املتوسط احلسايب لطلبة الرتبية البدنية و الرايضية قدر بـ  15يتضح من خالل اجلدول    ، مما 1.5158اب 

تعترب متوسطة. الحظنا هذه النتيجة كذكل من خالل النتاجئ املتحصل علهيا يف حماور التخطيط  التدريس للطلبة يدل عىل أأن همارات

 3.75 3.51 3.25 2.75 2.51 القمي

 59 11 19 14 22 لتكرار

 51.3 19.1 17.8 12.2 19.1 النس بة
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دارة الفصل. يؤكد مس توى االطلبة املتوسط عىل أأن أأعىل متوسط حتصل عليه االطلبة اكن يف حدود والتنفيذ و ا ، 3.75لتقومي، و تنظمي و ا 

 2.51وأأدىن متوسط اكن يف حدود 

ىل بيداغوجية الكفا   نتقلت املدرسة اجلزائرية ا  ىل التغريات املتكررة للربامج. فبعد بيداغوجية الأهداف، ا  ايت نرجع أأداء االطلبة املتوسط ا 

ايضية اليت دون التكوين اجليد للمؤطرين و خاصة املرشفني. و رمغ اجلهود اليت تقوم هبا اجلامعة اجلزائرية ممثةل يف أأقسام الرتبية البدنية و الر

ن عىل اال دارة تكثيف الرتبصات اخلاصة ابملقاربة ابلكفاايت. كام نرجع ن  تاجئ غريت براجمها و جعلهتا تامتىش مع املقاربة اجلديدة، وعليه فا 

 كرثة التالميذ و ضعف اال ماكنيات.الأساتذة املتوسطة للظروف العمل الصعبة املمتثةل يف قةل املالعب وصغرها و 

 اخلامتة: 

ىل أأن طلبة الرتبية البدنية و الرايضية ميلكون املهارات   التدريس ية الالزمة لأداء واجهبم التدرييس، و لكن  توصلنا من خالل دراستنا ا 

 مس توى الأداء اكن متوسطا يف مجيع حماور الأداء اليت مشلهتا ادلراسة: 

 التخطيط. -         

 التنفيذ.  -         

 التقومي.  -         

دارة الفصل. -           تنظمي و ا 

ىل     ن هذا اجلهد مل يؤد ا  رمغ اجملهودات املبذوةل من طرف قسم الرتبية البدنية و الرايضية اذلي كيف براجمه مع أأحدث البيداغوجيات، فا 

نتقلت من  طلبةالرتبية البدنية والرايضية، و نرجع ذكل للتغريات املتكررة يف مناجه الرتبية تقدمي أأداء عال من طرف  البدنية والرايضية، اليت ا 

ىل املقاربة ابلكفاايت بقرارات فوقية ودون التحضري اجليد لها. كام أأن ظروف العمل الصعبة املمتثةل يف قةل اال ماك نيات بيداغوجية الأهداف ا 

البدنية والرايضية اذلي ال يعرب عن  وقةل ساحات اللعب وكرثة التالميذ و غريها، اكنت سببا يف املس توى املتوسط لأداء أأساتذة الرتبية

اجملهودات املبذوةل من طرف الأساتذة القسم، و اليت جيب أأن تتواصل من خالل تكثيف التكوين و توفري لك رشوط جناح مادة يعتربها 

 ال يتجزأأ من املنظومة الرتبوية. املرشع اجلزائري جزءا 
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