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ریاضیة مساھمة طرائق التدریس في تحقیق ملمح التالمیذ لمادة التربیة البدنیة وال
في المستوى المتوسط

اعیةقواإلیعلوم وممارسات األنشطة البدنیة الریاضیةمخبرالعید معیوف
.ملخص

من خالل التطرق لموضوع طرائق التدریس، یجب معرفة السیرورة البیداغوجیة في كیفیة االنتقال 
.أخرى التي تعطي الملمح الذي یتخرج منھ التالمیذمن مقاربة تعلیمیة إلى مقاربة 

فلھذا رأینا أنھ من الضروري إبراز مساھمة طرائق التدریس في إعطاء ملمح التخرج لتالمیذ 
المستوى المتوسط، حیث تطرقنا إلى األھمیة التي تعنى بالمحافظة على التسلسل التعلیمي من مستوى إلى 

.الذي یخص االنتقال للطور الموالي أال ھو  الثانويوعلى المدى البعیدالذي یعطي النتیجة المرجوةوآخر
.طرائق التدریس، سیرورة بیداغوجیة، مقاربة تعلیمیة، ملمح الخروج، تلمیذ المتوسط:الكلمات الدالة

Summary.
Getting back to the teaching methods, commonly called Curricula, we take

hold of pedagogical process, in which the transition of a didactic approach into
another one; being likely to engender the coming out’s profile of pupils
(students). Hence, we have seen that it’s so necessary to show how these
teaching methods can contribute to elaborate this coming out’s profile at pupils
(students) of middle school. Thus, we have evoked the importance focusing on
the didactic gradation keeping of a level to another, which brings the expected
result in the long term, concerning the moving into a secondary level.
Keywords: Teaching methods, Pedagogical process, Didactic approach, Coming
out’s profile, Pupil (student) of middle school.

.مقــدمــة
ال شك أن التطور العلمي والتكنولوجي المتسارع قد فرض تطورات أخرى في شتى المیادین منھا 

بناء المناھج، : وبالفعل فقد شھد المجال البیداغوجي تطورا شمل كل جوانب العملیة التربویةمیدان التربیة، 
المقاربات المعتمدة، الوسائل، التقییم، طرق التدریس وأسالیبھ التي أصبحت متعددة، یمكن للمعلم أن یختار 

.ما یناسب ھدفھ
- غیره من األنظمة التربویة في العالمك–ومن بین اإلشكاالت التي واجھت النظام التربوي في بالدنا 

مشكلة تجزئة المعارف التي میزت المناھج السابقة، إذ تضم في ثنایاھا قائمة من المفاھیم یجب على المتعلم 
تعلمھا، وبعض المھارات علیھ اكتسابھا في كل مادة من المواد الدراسیة، والنتیجة ھي تراكم المعارف لدى 

نفسھ یتعلم دون إقامة روابط بینھا، مما یحول دون امتالكھ لمنطق اإلنجاز المتعلم بعبارة أخرى یجد 
فقد . واالكتشاف، من أجل أن یتعلم، ولیس لفعل شيء ما أو تحلیل واقع والتكیف معھ استنادا على ما تعلمھ

من منطلق االعتماد على المقاربة بالكفاءات كاختیار بیداغوجي یرمي إلى االرتقاء بالمتعلم،تم بھذا الصدد
االداءات، وأن ھذه المقاربة تستند إلى نظام متكامل ومندمج من المعارف، الخبرات، المھارات المنظمة

.تعلمیة انجاز المھمة التي تتطلبھا تلك الوضعیة بشكل مالئم/ والتي تتیح للمتعلم ضمن وضعیة تعلیمیة
م في مجریات الحیاة بكل ما تحملھ من ومن ثم، تغدو ھذه المقاربة بیداغوجیة وظیفیة تعمل على التحك

تشابك في العالقات والتعقید في الظواھر اإلجتماعیة، وبالتالي، فھي اختیار منھجي یمكن المتعلم من 
.النجاح في الحیاة، من خالل تثمین المعارف المدرسیة وجعلھا صالحة االستعمال في مختلف مواقف الحیاة

التعلمیة تستند إلى ما أقرتھ النظریات التربویة / للعملیة التعلیمیةإن ھذه المقاربة كتصور ومنھج منظم 
.المعاصرة
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ففي بحثنا ھذا سنتطرق إلى دراسة ھذا المنھاج المعتمد في المنظومة التربویة الجزائریة، وبخاصة في 
مساھمة استعمال طرائق: مادة التربیة البدنیة والریاضیة، وھذا من خالل موضوعبحثنا المتمثل في

.التدریس في تحقیق ملمح تخرج التالمیذ الرابعة متوسط
باعتبار الجزائر جزء في ھذا العالم فھي تسعى لمواكبة التغیرات الجاریة في العالم وتحدیث مختلف 
القطاعات بما فیھا النظام الذي مستھ وكذلك التغیرات في طرق ومناھج التدریس أدى بالمنظومة التربویة 

تربیة البدنیة والریاضیة بإعطائھا العنایة الفائقة، وذلك بإعادة النظر في الكثیر من بإعادة النظر في ال
شھادة (التعلیمات سواء في اإلعفاءات أو بالمنشآت والوسائل وكذا إدراجھا في االمتحانات الرسمیة 

وحات المادة من وكذلك في البرنامج التعلیمي واستبدالھ بنظام یتماشى مع طم) البكالوریا والتعلیم األساسي
جھة والتطورات الحاصلة في میادین التربیة والتدریس من جھة أخرى، بما یضمن لھا مسایرة المستجدات 

2004التي طرأت في الساحة العالمیة، ویتمثل ھذا النظام في التدریس بالمقاربة بالكفاءات الذي أنتھج منذ 
طاعت وزارة التربیة الوطنیة أن تضع في المستخرج من تلك السنة، حیث بذلك است10حسب المرسوم 

جدید للعمل بھ، ویتضمن ھذا النظام على االنتقال من منطق التعلیم والتلقین ) نظام(أیدي األساتذة منھاج 
إلى منطق التعلم عن طریق الممارسة، والوقوف على مدلول المعارف ومدى أھمیتھا ولزومیتھا في الحیاة 

.محورا أساسیا لھا) التلمیذ(المتعلم الیومیة للفرد، وذلك فھي تجعل
وتعمل على إشراكھ في المسؤولیات والقیادة وتنفیذ عملیة التعلم، وتقوم أھدافھا على اختیار وضعیات 
تعلیمیة مشتقات من الحیاة في صیغة مشكالت، وترمي عملیة التعلم إلى حلھا باستعمال المعارف واألدوات 

الضروریة، ویعتمد ھذا النظام على المعلم الذي یلعب دور المنشط، الفكریة وتسخیر المھارات الحركیة
المنظم، المشجع، المحضر، والمتعلم شریك مسؤول على التعلم ذاتھ، حیث یبادر في تحدید مساره التعلیمي 

ویتضمن . )17.، ص1994مرسي، (عن طریق الممارسة الفعالة خالل حل المشكالت المطروحة أمامھ
.ثالث أنواع من الكفاءات التي تتمثل في كفاءة نھائیة، ختامیة، وكفاءة قاعدیةھذا المنھاج على

وفي إطار المنظومة التربویة الجزائریة، ما ھي المقاربة البیداغوجیة المالئمة لبناء األجیال 
لبناء مع العلم أن المقاربات السابقة أدت إلى التسرب المدرسي، ھل المقاربة بالكفاءات تھدف المستقبلیة؟

الملمح السلوكي لتخرج  التلمیذ الذي یسمح لھ بالتكیف مع الحیاة المھنیة والفردیة في المستقبل؟
ما مدى تأثیر المقاربة بالكفاءات على : خاص بالموضوعالمن خالل كل ما سبق یمكن طرح سؤال 

.ملمح خروج تالمذة السنوات الرابعة متوسط؟

.مبادئ التربیة. 1
البدنیة والریاضیة مكانة ھامة في المنظومة التربویة، بحیث تعتبر أنھا من أھم السبل في تحتل التربیة 

النشء وتربیتھ تربیة شاملة، وعنصرا فعاال في اإلعداد لمجتمع أفضل، ألنھا تساھم في العملیة التربویة 
اعیة للفرد، كما أنھا التمخي تھدف إلى تحسین األداء اإلنساني وإثراء الجوانب البدنیة والعقلیة واإلجتم

ویقصد بالتربیة البدنیة قابلیة الفرد .تسعى إلى تحقیق التوازن والتعاون ضمن التركیبة التي ینشط فیھا الفرد
على التكیف مع طبیعتھ وبیئتھ وسیطرتھ علیھا وكذلك قابلیة النمو، فھي تنمي شخصیتھ من جمیع النواحي 

كما تكسبھ العدید من صفات المواطنة الصالحة التي تؤھلھ ألن وتعده للحیاة لھدف القیام بدور إجتماعي 
.یكون شخصا نافعا لنفسھ ومجتمعھ

ھما أساس التعلیم المتمیز بالعمل یجب جون دیوي عند إن مبدأ النفعیة البرجماتیة وطریقة المشروع
أن : التعلمأن یوضع الطفل في موقف تسمح لھ بالتفكیر والبرھنة من أجل الوصول بجھده الخاص إلى

شكل الحقیقي لیكون یظھر الم، قیة للتجربة ویكون في نشاط مستمریكون التلمیذ موجودا في وضعیة حقی
تظھر للتلمیذ حلول مؤقتة ، قوم بمالحظات ضروریة إلیجاد حلولیكون التلمیذ معلومات وی، حافزا للتفكیر

لتدعیم أفكاره وتطبیقھا من أجل تحدید تعطى لھ إمكانیات وفرص، سؤوال على اإلعداد المنظم لھاویكون م
.أثرھا واكتشاف مدى صالحیتھا بنفسھ

عدم فصل المدرسة ، كز النشاط المدرسي على نمو الطفلیرت، تربیة عملیة النمو: ومبادئھا تتمثل في
فطریقة المشروع إذا كانت مطبقة بروح نفعیة تكون النتیجة إیجابیة ألنھا تستدعي مزج .عن المجتمع
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اط العقلي بالنشاط الجسمي في وسط تسمح العالقات اإلجتماعیة بتحقیق نمو التلمیذ لیصبح بذلك النش
).2005،2وثیقة تربویة، (مواطنا بإمكانھ أن یعیش في وسط دیمقراطي

.مفھوم التربیة البدنیة والریاضیة. 2
لقد اختلف مفھوم التربیة البدنیة والریاضیة من مفكر إلى آخر فنجد مفھوم التربیة البدنیة والریاضیة 

أنھا لیست مجرد إعداد للحیاة وإنما ھي الحیاة نفسھا ومعایشتھا، وھنا تبرز معاني ، Deweyدیوي لدى 
لتربیة المستمدة من خالل تثقیف الخبرة المربیة التي ال یتوقف اكتسابھا على سن معینة، كما یبرز مفھوم ا

حیث ینظر للتربیة البدنیة والریاضیة على أنھا أسلوب للحیاة وطریقة مناسبة لمعایشة . الفرد مدى الحیاة
الحیاة وتعاطیھا من خالل خبرات الترویح البدني واللیاقة البدنیة  والمحافظة على الصحة وضبط الوزن 

Vanderفندرواج ویرى المفكر .سق مع التربیة مدى الحیاةوتنظیم الغذاء والنشاط، وھو مفھوم یت
waoig إلى أن مفھوم التربیة البدنیة والریاضیة ھو ولید القرن العشرین، فھي تتعامل مع برامج الریاضة

والرقص وغیرھا من أشكال النشاط البدني في المدارس وھكذا ظھرت التربیة البدنیة كنوع من التغییرات 
).30، 2001آخرون، وأنور الخولي(لوضع التربوي في ا) المظلیة(

ونجد االجتماعیین ینظرون إلى التربیة كعملیات تطبیع وتنشئة إجتماعیة لألطفال والشباب على تقالید 
المجتمع وثقافتھ ونظامھ اإلجتماعي، وفي ھذا السیاق تحتل التربیة البدنیة مكانة تربویة مھمة بعد أن وضح 

ي لألطفال والشباب من خالل اللعب واأللعاب والریاضة التي تحكمھا معاییر وقواعد تماما دورھا التطبیع
ونظم أشبھ بتلك التي توجد في المجتمعات المعیاریة اإلنسانیة، فھي صورة مصغرة لھا، من ھذه األشكال 

ضا والبھجة األطفال والشباب على قیم المجتمع ومعاییره في إطار یتسم بالحریة والر) تدریب(الحركیة یتم 
.فضال عن التلقائیة وبعیدا عن التلقین

مجموعة أسالیب وطرق فنیة تستھدف : أما بالنسبة للمفھوم اإلجرائي للتربیة البدنیة والریاضیة ھو
مجموعة قیم ومثل تشكل األھداف ، الحركیة، والمعرفیة، واالتجاھاتاكتساب القدرات البدنیة والمھارات

مجموعة نظریات ومبادئ تعمل على ، برامج واألنشطةمحكات، وموجھات للواألغراض، وتكون بمثابة 
).30، 2001آخرون، وأنور الخولي(تبریر وتفسیر استخدام األسالیب الفنیة 

.أھداف التربیة البدنیة والریاضیة. 1.2
حركیة تسعى التربیة البدنیة والریاضیة كمادة تعلیمیة في المرحة الثانویة إلى تأكید المكتسبات ال

والسلوكیة النفسیة واإلجتماعیة المتناولة في التعلیم القاعدي بشقیھ االبتدائي والمتوسط، وھذا من خالل 
:أنشطة بدنیة وریاضیة متنوعة وثریة ترمي إلى بلورة شخصیة التلمیذ وصقلھا من حیث

، ود الفسیولوجيتحسین المرد، )عوامل التنفیذ(الصفات البدنیة تطویر وتحسین:الناحیة البدنیة- 
، 2006وزارة التربیة الوطنیة، (تقدیر وضبط جید لحقل الرؤیة ، م تسییر المجھود وتوزیعھالتحكم في نظا

تنسیق جید للحركات ، درة التكیف مع الحاالت والوضعیاتق، التحكم في تجنید منابع الطاقة، )03
.المردود البدني وتحسین النتائج الریاضیةالرفع من ، المحافظة على التوازن خالل التنفیذ، والعملیات

لقوانین معرفة بعض ا، اإلنسان ومدى تأثیر المجھود علیھمعرفة تركیبة جسم :الناحیة المعرفیة- 
معرفة قواعد الوقایة ، األولیة أثناء الحوادث المیدانیةمعرفة قواعد اإلسعافات ، المؤثرة على جسم اإلنسان

خ األلعاب الریاضیة وطنیا معرفة قوانین وتاری، صل الشفوي والحركياالتصال والتواقدرة ، الصحیة
.معرفة حدود مقدرتھ ومقدرة الغیر، إلعداد مشروع ریاضي وطنیا ودولیاتجنید قدراتھ ، ودولیا

عامل معھ في حدود قانون تقبل اآلخر والت، التحكم في توازنھ والسیطرة علیھا:الناحیة اإلجتماعیة- 
التعایش ، روح المسؤولیة والمبادرة البناءة، مة والفوزالتمتع بالروح الریاضیة وتقبل الھزی، الممارسة

.ضمن الجماعة والمساھمة الفعالة لبلوغ الھدف المنشود
Dudley Sargentأھداف التربیة البدنیة والریاضیة حسب دوولي سارجنت . 2.2

، 2001آخرون، وأنور الخولي(1879في عام Dudley Sargentلقد استطاع دودلي سارجنت 
:أن یعبر عن أھداف التربیة البدنیة والریاضیة المتمثلة في)105
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على تشریح أعضاء الجسم التعرف، التناسق الطبیعي في جسم اإلنسانتقدیر:الناحیة الصحیة- 
.المالبس، التھویةدراسة المؤثرات الصحیة العادیة مثل التمرین، التغذیة، النوم، االستحمام، ، ووظائفھا

عرض القدرات العقلیة والجسمیة، وخاصة تلك التي یمكن استخدامھا في الوصول :الناحیة التربویة- 
.الخ...إلى مھارات مھنیة أو بدنیة، كالسباحة، االنزالق، القولف

ط، تأدیة تجدید القوى الحیویة التي یمكن الفرد من استئناف أعمالھ البدنیة بنشا:الناحیة الترویحیة- 
.واجباتھ بسھولة

.استعادة الوظائف التي طرأ علیھا خلل، وإصالح العیوب واألخطاء الجسمیة:الناحیة العالجیة- 

.تحدید األھداف البیداغوجیة. 3
حیث یجب حصر وتعیین األھداف العامة التي تحدد من طرف السیاسة التربویة حتى نحصل على 

إجرائیة على مستوى عمل حقیقي ودائم من طرف المربیین مع تالمیذ نموذج سلوكي الذي یجب أن تتم 
لذا عمل تحلیل خصوصیات األھداف یجري على مستوى خمسة مراحل متتابعة ومتسلسلة وھي .تھم

. )2001،111آخرون،وأنور الخولي(عبارة عن مستویات تدركھا
.  الغــــایــــات: المستوى األول. 1.3

البیداغوجیة، والتي تصل إلى إنتاج وثائق رسمیة وھي والفلسفیة، السیاسیة: الكبرىالغــــایــــات 
بمثابة توجیھات بیداغوجیة، برامج مدرسیة، فھي بالتالي تحدد وفقا للنظام السیاسي والعناصر المرفقة لھ 

لتي بواسطتھا یثبت فھي تأتي تأكحیدا للمبادئ ا.والذي یعني أساسا بتعیین الدرجة العامة للمساعي التربویة
، تكوین أخالقي واجتماعي، )مواطن سلیم(المحافظة على صحة المواطن :أمثلـــــة.بھا المجتمع قیمھ

.التفتح على العلوم، التكنولوجیا والمعرفة
.  المــــرامـــي: المستــوى  الثـانـي. 2.3

تیارات، تعني تجزئة المنھاج وال األھداف العامة حیث تتطابق مع االخ) المعلم(ال تعني المربي 
وتحلیل التصنیفات المناسبة للمساعي الحقیقة لمجاالت المحتویات والمواضیع بعد تحدیدھا وتنظیمھا لضبط 

للمرامي طابع العمومیة أقل من الغایات، تبین طبیعة ومظھر المھارات والھیأة .المستوى السلوكي
والتي ترمي إلى إنتاج ) الوزارة(تضبطھا المؤسسة . التي تناسب متطلبات عملیة تكوینیة ما) الموقف(

، لنشاط البدني عن طریق تدریب منظمتنمیة قدرات ا:أمثلـــــة. الغایات المناسبة للسیاسة التربویة
المشاركة في التكوین األخالقي واالجتماعي من خالل طریقة دینامیكیة أین یتم فیھا توزیع المسؤولیات 

ً من أجل خلق جللتالمیذ عبد العزیز، (روح التفاھم، وقدرة الفھم، التقییم والبحث، و اجتماعیا تربویا
1993 ،40(.

. األھداف العـامـة: المستـوى  الثالـث. 3.3
بعد تلقین عملیة تعلیمیة لمادة معینة . لھا طابع التوسع النسبي وتمثل النتیجة التي یراد الوصول إلیھا

یشمل الھدف العام، التحكم في مجموعة أعمال أو مواقف .مناسبا لھاتكون مطابقة لبرنامج تدریس 
تحدد وتضبط ھذه األھداف من طرف لجان .المناسبة لھذه العملیة التعلیمیة للوصول إلى القدرات المرجوة

) األساسیة(القدرات البیولوجیة الظروریة :أمثلـة.البرامج الوطنیة ویدلي علیھا في مقدمات ھذه البرامج
عناصر اجتماعیة (القدرات العالئقیة ، )عناصر نفسیة حركیة(قدرات التنسیق ، لعناصر التنفیذیةل

.قدرات التفكیر والتذكر، )وسلوكیة
.األھداف الخاصة: المستـوى  الرابع. 4.3

وھي أیضا ).موجزة، في نھایة دور، لحصة تعلیمیة(في مھلة محددة ) المرجوة(وھي النتائج المنتظرة 
تتمثل في التوضیح المدفق للمھام التي تطلب .ة تجزئة األھداف العامة التي تمثل الكفاءة المنتظرةنتیج

التنقل لمدة ، التنقل بسرعة، الجري باستقامة وعلى خط مستقیم، الرمي بقوة وبدقة:أمثلـــــــة.من التلمیذ
، اآلخرین إجابیا أو سلبیاقبول الحكم ونقد،رمي وإلخ/ جري –قفز / التنسیق جري ، طویلة ممكن

التخطیط –معرفة حول كیفیة البرمجة ، مع زمیل بعد االختیار) في المكان وفي الزمان(المشاركة في مھام 
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فھم وترجمة األوامر، تعلیمة ، ألولویات التي یجب التأثیر علیھاتحدید ا، )1994،76مرسي، (والتنظیم
.....). ة الخطة، رسم ، تسلسل ، نظام ، صور(وتوجیھات 

.  األھداف اإلجرائیة: المستـوى الخامس. 5.3
وھي مرحلة نتیجتھا سلوكا منتظرا ومرئي، كما یجب أن یعطي لنا بدقة المنتظرة من جراء الفعل 

فھي . التربوي في الحدود التي تمكننا من إجراء عملیة التقویم بدون التباس وفي أي حالة یتم الوصول إلیھا
ألستاذ في المیدان ببناء حاالت تعلیمیة بغیة ترجمة مجموعة كفاءات إلى أھداف من صنع احترافیة ا

أین تكن شروط ، على شكل سلوكات قابلة للمالحظة، غیر قابلة للتأویل:إجرائیة تكون لھا الشروط التالیة
.دون تناسي مؤشرات النجاح، اإلنجاز محددة

.عناصر اكتساب الكفاءات خالل عملیة االنجاز. 4
.)الھدف التعلیمي(مؤشرات الكفاءة . 1.4

وھي أفعال سلوكیة مناسبة للھدف التعلیمي المستھدف، بحیث تمكن التلمیذ من القدرة على إنجازھا في 
، تكتسي المؤشرات طابع اإلدماج المرتب في سلوكات مجسدة، یمكن )الوحدة التعلیمیة(نھایة مرحلة التعلم 

نفسھا، والتي تمكننا من ) الھدف التعلیمي(األفعال المشتقة من الكفاءة مالحظتھا وتقییمھا من خالل ھذه 
اختیار أھداف إجرائیة بعد عملیة التقویم التشخیصي، یمكن العمل بمؤشر واحد أو أكثر، وھذا حسب 
احتیاجات التلمیذ وحقیقة المیدان، شریطة أن تعكس المستوى المرغوب فیھ وتكون منسجمة مع الكفاءة 

.المشتقة منھا) تعلیميالھدف ال(
.األھداف الجزئیة. 2.4

تأتي نتیجة التقویم التشخیصي المنبثق من مؤشرات الھدف التعلیمي، وتأتي امتدادا لھذه المؤشرات 
یتم تطبیقھا في الحصص التعلیمیة ) تحتوي على أھداف تعلیمیة(بحیث تجسد میدانیا خالل الوحدة التعلمیة 

إبراز ، وجود فعال سلوكیا قابال للمالحظة والتقییم:رائي طبقا للشروط التالیةویصاغ الھدف اإلج). الحصة(
تحدید كیفیة إنجاز ھذا السلوك ، عنصر أو أكثر من شروط النجاح التي تؤكد على صحة ھذا السلوك

). شروط اإلنجاز(وترتیبھ في الزمان والمكان 
).الدور(الوحدة التعلمیة . 3.4

اإلجرائیة حسب األولویات المعلن عنھا، تشتمل الوحدة عدد من األھداف وھو مخطط ترتیب األھداف
في نشاط فردي أو (وتتوج بتحقیق ھدف تعلمي) ساعة1(التي تمثل حصص تعلیمیة بساعة واحدة لكل منھا

، ھذا إذا بقینا في تصور التخطیط الدوري المبني على نشاط ریاضي واحد بالمنظور )جماعي
في االبتعاد عن منطق العمل بالتدرج التقني المبني على التدریب الریاضي الحالي،االختالف یكمن

:المحض، والعمل بمسعى منظور المقاربة بالكفاءات النجاز تخطیط مفاده السلوك والتي تقتضي
معرفة الخاصة وكذا العامة التي تخص الحركیة العامة، یتم ترتیب التصرفات الالزمة والموالیة ال- 

؛)93، 2004لتربیة الوطنیة، وزارة ا(لھا
؛المھارات الفكریة والحركیة التي تأتي نتیجة المشاركة الفعلیة في نشاطات مفادھا األلعاب الریاضیة- 
قدرة االتصال والتواصل وتوظیف المكتسبات والمعارف لحل المشاكل المطروحة في الحاالت - 

اعتبار وتصور مخطط مفتوح أین نقترح فیھ عدة ویبقى.التعلمیة الھادفة والمرتبة على السلوك المنتظر
نشاطات مختلفة، تخدم ھدف تعلمي واحد بعد تفھمنا لھذا المنتھج وتطویر فكرة تنمیة الكفاءة ولیس المھارة 

.الریاضیة التي تصبح حتما دعامة ووسیلة عمل
.الحصة التعلیمیة. 4.4

وھي بمثابة الحصة أین یتم تطبیق الھدف اإلجرائي فیھا، وتستدعي معاییر التنفیذ المرتبطة بالسلوك 
للھدف نفسھ، بواسطة نشاط فردي أو ) الحاالت التعلمیة(المنتظر الذي یتم تفعیلھ في وضعیات تعلم مناسبة 

.عملجماعي، یستدعي مھارات حركیة وتصرفات مكیفة ومناسبة للنشاط كونھ دعامة
).معاییر االنجاز(معاییر التنفیذ . 5.4

:وھي شروط تحقیق الحصة التعلیمیة والمتمثلة في



SPAPSAواإلیقاعیةاألنشطة البدنیة الریاضیة ةعلوم وممارسمخبر

74

تقتضي ترتیب حاالت تعلمیة خالل مرحلة االنجاز، تعبر عن وضعیات إشكال :ظروف االنجاز- 
العمل تكون تدفع بالتلمیذ إلى الكشف على إمكانیاتھ بغیة إیجاد الحل المناسب للوصول إلى الھدف، طریقة

بحیث تستجیب كل ورشة عمل ) كل ورشة تعبر عن حالة تعلمیة(باشتراك جمیع التالمیذ في ورشات 
وسائل عمل مختلفة ومتنوعة ال تشكل ، التھویة واالرتیاح- النظافة- مساحة توفر األمن:لعوامل أھمھا

لعمل الخاص بكل مرحلة من توزیع وترتیب الزمن المحدد ل، خطرا على التالمیذ وتكون مناسبة للنشاط
، مراحل الحصة، وكذا الخاص بكل حالة تعلمیة، وكل مھمة أو دور یقوم بھ التلمیذ خالل الوضعیة التعلمیة

وسائل التقییم ، السرعة وحجم العمل المراد إنجازه من طرف التالمیذ- وتیرة العمل والمتمثلة في الشدة
.)93، 2004وزارة التربیة الوطنیة، (ة بالتلمیذ واألستاذالمختلفة خاصة منھا بطاقات المالحظات الخاص

وھي السلوكات الواجب تحقیقھا خالل كل حالة تعلمیة والمناسبة لوضعیة إشكالیة :شروط النجاح- 
وزارة (وھي مقاییس تسمح بتأكید صحة العمل ونجاح المھمة المطالب بھا التلمیذ). الموقف التعلمي(

.)سبق ذكره، نفس الصفحةالتربیة الوطنیة، مرجع 

لماذا المقاربة بالكفاءات؟. 5
مشكلة -كغیره من األنظمة التربویة في العالم- من اإلشكالیات التي واجھت النظام التربوي في بالدنا

تجزئة المعارف التي میزت المناھج السابقة، إذ تضم في ثنایاھا قائمة من المفاھیم یجب على المتعلم 
المھارات علیھ اكتسابھا في كل مادة من المواد الدراسیة، والنتیجة ھي تراكم المعارف لدى تعلمھا، وبعض 

المتعلم دون إقامة روابط بینھا، مما یحول دون امتالكھ لمنطق االنجاز واالكتشاف، بعبارة أخرى، بجد 
وكحل .على ما تعلمھنفسھ یتعلم من أجل أن یتعلم، ولیس لفعل شيء ما أو تحلیل واقع والتكیف معھ استنادا

لھذه اإلشكالیة، تم اعتماد المقاربة بالكفاءات كاختبار بیداغوجي یرمي إلى االرتقاء بالمتعلم، من منطق أن 
ھذه المقاربة تستند إلى نظام متكامل ومندمج مع المعارف، الخبرات، والمھارات المنظمة واألداءات، التي 

.انجاز المھمة التي تتطلبھا تلك الوضعیة بشكل مالئمتعلمیة/ تتیح للمتعلم ضمن وضعیة تعلیمیة
ومن ثم، تغدو ھذه المقاربة بیداغوجیا وظیفة تعمل على التحكم في مجریات الحیاة بكل ما تحملھ من 
تشابك في العالقات وتعقید في الظواھر اإلجتماعیة، وبالتالي، فھي اختیار منھجي یمكن المتعلم من النجاح 

إن . ل تثمین المعارف المدرسیة وجعلھا صالحة لالستعمال في مختلف مواقف الحیاةفي الحیاة، من خال
التعلمیة، تستند إلى ما أقرتھ النظریات التربویة / ھذه المقاربة كتصور ومنھج منظم للعملیة التعلیمیة

األسس النفسیة المعاصرة وبخاصة النظریة البنائیة التي تعد نظریة نفسیة لتفسیر التعلم وأساسا رئیسیا من 
تحدث في سیاق؛ تنتج عن نشاط؛ تبنى وال تنقل: لبناء المنھج المدرسي، الذي ینطلق من كون المعرفة

تتطلب ؛ عملیة تفاوضیة إجتماعیة؛ لھا معنى في عقل المتعلم؛ )06، 2006المجلة الجزائریة للتربیة، (
.  نوعا من التحكم

تستھدف تنمیة قدرات المتعلم العقلیة والوجدانیة - الدراسیةمن خالل مختلف المواد - من ھنا ، فالمناھج
والمھاریة لیصبح مع األیام وبمرور المراحل الدراسیة مكتمل الشخصیة، قادرا على الفعل والتفاعل 
االیجابیین في محیطھ الصغیر والكبیر، وعموما في حیاتھ الحاضرة والمستقبلیة، ولكي تكون المناھج في 

كان من الضروري التركیز على الكیف المنھجي بدال من الكم المعرفي من خالل نظام خدمة ھذا التوجھ،
الوحدات الذي یمكن المتعلم من التركیز على مضامین بعینھا تتوفر فیھا شروط التماسك والتكامل تمكن 

مع المتعلم من كیفیة االعتماد على نفسھ، وتفجیر طاقاتھ، وإحداث تغیرات ضروریة في ذاتھ للتكیف 
حاجات طارئة، إنھ مسعى یمكن المتعلم من اكتساب كفاءات ذات طبیعة مھاریة وسلوكیة تتكیف مع الواقع 

یعطي معنى للتعلمات التي ینبغي أن تكون : المعاصر سواء في عالم الشغل أو المواطنة أو الحیاة الیومیة
یتمكن من التمییز ؛ د یصادفھا فعالفي سیاق ذي داللة، وفائدة بالنسبة لھ، وذات عالقة بوضعیات ملموسة ق

بین الشيء الثانوي واألساسي والتركیز على ھذا األخیر كونھ ذو فائدة في حیاتھ الیومیة أو ألنھ یشكل 
یركز ؛ یتدرب على توظیف معارفھ في الوضعیات المختلفة التي یواجھھا؛ أسسا للتعلمات التي سیقدم علیھا

المجتمعیة والعالمیة، وبین غایات التعلمات، كأن یكون مثال مواطنا على بناء روابط بین معارفھ والقیم 
یقیم روابط بین مختلف األفكار المكتسبة واستغاللھا في البحث عن ؛ مسؤوال، عامال كفؤا، شخصا مستقال



)2015مارس ()2015/1(07رقم مجلة علوم وممارسات األنشطة البدنیة الریاضیة والفنیة

75

المجلة الجزائریة (التصدي للتحدیات الكبرى لمجتمعھ، وما یضمن لھ التجنید الفعلي لمعارفھ وكفاءاتھ
.)2006یة، للترب

.خاتمة
من خالل ماسبق التطرق إلیھ، یمكن القول أن اإلنتقال من طرائق مختلفة لتدریس مادة التربیة البدنیة 
والریاضیة، یجعلنا نركز على اختالف في المحتوى بدال عن اإلختالف عن المقاربات العلمیة من 

امتدادا بیداغوجیا ھدفھ اعطاء تلمیذ لھ ملمح انتھاءا بالكفاءات، ألن ذلك نراه والمضامین مرورا باألھداف
.واضح یحترم قواعد اإلنتقال إلى المستوى الثانوي لمزاولة معطیات ھذه المادة األكادیمیة

.المراجع والمصادر
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.الجزائرالسنة الثالثة من التعلیم المتوسط، الدیوان الوطني للمطبوعات المدرسیة، 
عة الدیوان المناھج والوثائق المرافقة، السنة الثالثة من التعلیم المتوسط، مطب).2006، مارس(.وزارة التربیة الوطنیة
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