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  باتنةجامعة  – الرياضيةالبدنية ومعهد علوم وتقنيات النشاطات 
 :ملخص الدراسة

 لمدرسي التربية البدنية من وجهة )الكفاءات التربوية( داءات التدريسية، والقيم الشخصيةهدفت هذه الدراسة إلى على بعض األ
  .تعلم وطبيعة التفاعل بين التالميذ فيما بينهم، وبين التالميذ ومدرسيهمنظر تالمذتهم، وتحديد مستوياتها ،  وعالقتها بدافعية ال

سنة في أعمارهم ببعض ثانويات مدينة  16,18، بمعدل ) تلميـذة 70تلميذ و 95(تلميذ   165وتكونت عينة الدراسة من 
 كشف عن عالقـة إرتباطية بين أو الوصفي التحليلي من خالل ال -المنهج اإلرتباطي  -أستخـدم كما استخدم المنهج سطيف، 

التدريسية والقيـم الشخصية لدى معلمي التربية البدنية والرياضية من وجهة تقديرات تالمذتهم ،وبين دافعية هذا  الكفاءات 
 معلميهم كفاءاتاستبيان استطالع آراء التالميذ حول : األخير للتعلم والتفاعل داخل جماعة القسم ، وباستخدام أدوات البحث 

استخلص من خالل مراجعة األدبيات التي كتبت في موضوع الدافعية للتعلم، إضافة ألداة ، ومقياس دافعية التعلم الذي التربوية 
معامل وحمدان للتفاعل الصفي على شكل بطاقة مالحظة، وباالستعانة بالوسائل اإلحصائية المناسبة كالمتوسطات الحسابية 

لعينتين مستقلتين، لمعرفة داللة الفروق ) ت(ة واتجاه العالقة بين متغيرين عشوائيين، اختبار كوسيلة لقياس شد" بيرسن"ارتباط 
لقياس " ألفا كرونباخ"لمعرفة نسبة االتفاق في االختبارات،  معادلة  Bellack (1966)، " باالك"بين متوسطات عينتين، معادلة 

  :معامل ثبات االختبارات، تم التوصل إلى النتائج التالية
وجود عالقة ارتباط موجبة ودالة إحصائيا بين كفاءات التدريس ، ونظيرتها من مجموع القيم الشخصية، كما ان هناك عالقة 

  .ارتباط موجبة ودالة إحصائيا بين دافعية التالميذ للتعلم وبين مستوى إدراكهم للكفاءات التربوية لدى مدرسي المادة
 .ذ للتعلم، وفي مستوى إدراكهم لكفاءات معلميهم التربوية، بين مجموعتي التفاعل توجد فروقات في مستوى دافعية التالمي

Résumé 
Le but de cette étude est d’identifier le niveau des compétences d’enseignements (compétences de démarche 
d’enseignement  et compétences personnels),  des enseignants d’EPS au secondaire, du point de vue de leurs  
élèves, et  sa relation avec la motivation d’apprentissage des élèves et l’interaction du groupe dans Ia 
démarche d'enseignement-apprentissage. 
J’ai situé l'enseignement de l'éducation physique au secondaire en Algérie  avec un échantillon de 165 élèves 
(95 garçons et 70 filles), nous avons choisi ces élèves dans les établissements secondaires de la ville de Sétif 
Dans la recherches descriptive  présentée ici , nous avons utilisé des instrument de collecte de données :-une 
fiche d'observation qui mesure l’interaction dans la classe, élaborée par HAMADDAN, -deux questionnaires, 
le premier de la motivation d’apprentissage, et le deuxième de compétences des enseignants . 
Les résultats des données ont été traités et analysé séparément selon la technique de collecte de données 
utilisée avec défirent outils d’analyse comme les pourcentages et ses moyennes,  le T-test, la formule de 
Bellack (1966), pour obtenir le coefficient de 
Fidélité. 
Les principaux résultats de cette recherche, sont globalement les suivants : il existe une corrélation 
significative et positive entre les compétences d’enseignements, et le niveau de la motivation 
d’apprentissage, et l’interaction pédagogique dans le groupe (enseignant- élève).  

  :ة البحثة وأهميـمقدم
الوصول إلى غاياته والمحافظة على بقاء و بـر عملية التربية الوسيلة التي يستطيع بها اإلنسان تحقيق حاجياتهتتع

 ،االجتماعية التي يعيش فيها البيئة الطبيعية كل نشاط يؤثر في الطفل سواء كان الطفل نفسه أو تعني هذه التربية التي ،جنسه
كما تعتبر التربية ، والوجدانية من كافة جوانبها الجسمية والعقلية والنفسية واالجتماعية الفرد  ـيةالتربية شخص  وتتناول عملية

وأصبحت  ،، تسعى إلى نفس الغايات التي تسعى التـربية إلى بلوغها الشاملة الرياضية أحد الميادين الهامة للتربية  و البدنية
كبير على المستوى االجتماعي بعد أن زاد وعي الجماهير بقيمها  في العصر الحـديث من المجاالت التي توسعت بشكل

 األنشطة اإلنسانية المتدخلة في وجدان الناس جميعا على مختلف أعمارهم الصحية و الترويحية والتربوية ولقد أصبحت من
عبوا مفهـوم الرياضـة و استو وثـقافتهم وطبقاتهم، فالطفل الصغير و المرأة المسنـة و ابن القرية وابن الحضر جميعا قد

 . )95ص 1985 فايز مهنا،(ومغزاها أدركوا معناه
وال جدال في أن عملية التجديد والتطوير في مختلف الميادين مسألة طبيعية، بل ضرورة تقتضيها التغيرات والمستجدات، بهدف 

وير هو قطاع التربية والتعليم، باعتباره فاألولى بالتط"التطوير وتحقيق الفعالية والسعي نحو األفضل في كل مناحي الحياة، 
 2000حلمي أحمد الوكيل، ، ("الثروة التي ال تنضب والعمود األساسي لبناء مجتمع المعرفة الذي أصبح سمة العصر الحديث

هتمام االهتمام بمقومات وكفاءات المربي المعرفية والوجدانية والبدنية واالجتماعية، وكذا اال، ولتحقيق ذلك ال بد من )7ص
بأركان العملية التعليمية األخرى كالمنهج الدراسي وسلوك التالميذ وذلك لما لهذه األخيرة من آثار ودالالت تربوية تؤثر وتتأثر 

 .بها، فالمربي الكفء يبقى صمام األمان للعملية التعليمية
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بمـا  جع إلى دور الـمعلمري، إلى أن نجـاح عملـية الجودة في التعليم  )19ص 1985عزيز حنا وآخرون،(ويشـير
، في حين إنما تمثلـه العنـاصر األخرى من أركان عملية التعلـيم كالمنـاهج المـدرسية واإلدارة ال يتجاوز %60يماثـل 

 ، وبالرغم من تطور مستحدثات التربية وما تقـدمه تكنولوجيا التعليم من أساليب ووسائل مبتكـرة تستهدف 40%
يـزال وسيظل العامـل الحـاسم في هذا المجـال فهو الذي ينظم الخبـرات  فان المعلم ال تسييـر عمليـة التعليم،

ـم مظـاهر نجاحه وفشلـهالتعليمية، وينفذها لتحقيـق األهداف المحددة ويقي. 
ن ممارسة التربية البدنية في المؤسسات أ"(Weust D.A &Bucher, 1991p 75)" بـوتشر"و"ويست"وقد ذكرت 

والتجهيزات، أيضا توفر األساتذة المختصين في هذا الميدان لتحقيق حاجيات  حتاج إلى مجموعة من الشروط والوسائلت التربوية
، في صورة دوافع وميول )الحاجات النفسية( إذ تظهر هذه األخيرة تالمذتهم االجتماعية والجسمية والعاطفية والنفسيـة ،

ألن من أهداف المنظومة التربوية العمل على تحقيق "، " ة المهيأة للسلـوك السويواتجاهات والتي تعتبر من بين العوامل النفسي
وقد تفاوتت اهتمامات المناهج "رغبات واتجاهات وميول التالميذ في المراحل التعليمية المختلفة كمعايير لجودة التعليم وفعاليته، 

منهج التقليدي أنّه أهمل التلميذ وكل ما يرتبط به من ميول وعادات التربوية بالميول تفاوتاً ملحوظاً، إذ نجد من خالل دراستنا لل
واتجاهات ومشكالت وقدرات، بينما نجد أن المنهج الحديث قد اهتم بالتّلميذ وكّل ما يرتبط به من ميول وعادات 

  .)45ص  1999حسن بشير محمود، حلمي أحمد الوكيل، ، "(واتّجاهات
أن الدوافع واالتجاهات توجـه السـلوك وتؤثـر فيه وتتأثـر فـي تكـوينها "، ) 20ص 1975 فؤاد البهي السيد،(كما يرى 

 ".بالتفـاعل القائـم بين الفـرد وأنماط بيئته االجتماعية التـي يحيـا في إطـارها
يب بها المعلم ومن هذا وذاك يبدو لنا أن طبيعة العالقة التفاعلية بين المعلم وتالمذته، وكذا الطريقة الفعالة التي يستج

فإذا كـانت مقبولة تربويا  ،والتي يتفاعل بها معهم أثناء الدرس، هما أساس نجاح أو فشل الموقف التعليمي ميذ،مع التال
ومضمونا في أعمالهم سواء داخل المدرسة أو  شكال وعمليـا فإن التالميـذ يقبلون ويندفعون على العلم والتعلم، ويتخذونها

الن نتائج التعليم في المدرسة ال تكون جيدة إال إذا كانت "تسهل عليهم عملية المتابعة والتحصيل الدراسي ، خارجها ، و بالتالي 
يشعر بالراحة واالطمئنان من طرف معلمه قد يساعد  لما، قائمة على الود واالحترام، فالتلميذ )التفاعل(تلك العالقة بين الطرفين 

  ).105ص 1865صقر، محمد حجال(" النجاحظهور هذا حتما على

مربي التربية البدنية  لدى ينبغي توافرها لهذا أكدت في هذه الدراسة على مجموعتين من الكفاءات التربوية، التي
لتعلم المادة الدراسية، في ضوء طبيعة التفاعل بين المربي  و  أن تـؤثر على دافعيـة تالمذتهم والتي من شـأنها ،والرياضية
، من تخطيط )كفاءات تدريسية(تتصل المجموعة األولى بمهام التدريس ،'interaction (enseignant- enseigné)   lالتالميذ 

، وتتمثل في )القيم الشخصية(بشخصية المعلم  تتصلف  إدارة وتنظيم الفصل، أما المجموعة الثانيةكذا وتنفيـذ وتقويم الدرس و
  ).الوجدانية, ، االجتماعيةالنفسية(القيم األخالقية والقيم الجسمية وقيم الوقت 

وهذا لما يمكن أن تقدمه من أهمية و إسهامات نظرية وتطبيقية من خالل دراسة العالقة القائمة بين دافعية تعلم التالميذ لمادة 
لدى ) صيةالتدريسية والقيم الشخ(وبين متغيرات الكفاءات التربوية  التربية البدنية وطبيعة العالقة التفاعلية داخل جماعة القسم،

إذ أن " حيث تزيد من فرص نجاحهم فيها، مدرسي المادة، كمؤشرات يمكن االستعانة بها في اختيارهم وأعدادهم للمهنة،
السلوكية لهم بهدف  االتجاهات التربوية الحديثة في برامج إعداد وتدريب المعلمين، تؤكد دائما على االهتمام بكل المدخالت

  . )5ص  2005حاجي فريد،"(المطلوبة ات الكفايةالحصول على مخرجات ذات مواصف
  :وأما اإلسهامات التطبيقية التربوية التي يمكن أن تضيفها الدراسة فتتمثل في اآلتي

القسم،   الت الكفايات التربوية لمدرسي التربية البدنية وأخرى لقياس نوعية التفاعل داخلاتقديم أدوات مقننة لقياس عدد من مج
  .   همـأنفس  للمدرسين  دمـتق  أن  يمكن  التي و
  :إشكالية الدراسة وأسئلتها  

انطالقا مما سبق ذكره في مقدمة الدراسة يمكن صياغة اإلشكالية الحقيقية وراء الكشف عن مستوى الكفاءات التربوية       
دافعية التعلم ( سوسيولوجية  -لمدرسي التربية البدنية والرياضية من وجهة إدراك التالميذ وعالقتها ببعض المتغيرات النفس

  : على شكل تساؤل كاآلتي) والتفاعل الصفي
له  ،أثناء التدريس) ةيمدرسي التربية البدنية والرياض(هل انه من منطلق إدراك التالميذ للكفايات التربوية لدى مدرسيهم 

 التالميذ وهل أن دافـعية تعلم ؟، سوء الدرعالقة بدافعيتهم لتعلم المادة الدراسية وبنوعية التفاعل داخل جماعة القسم أثنا
  .بين الذكور واإلناث ؟تختلف 

  :ونشتق من هذا التساؤل أسئلة فرعية كاآلتي
هل توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين الكفايات التدريسية لمدرسي التربية البدنية والرياضة وقيمهم الشخصية  - 1

  .من وجهة نظر تالمذتهم؟
) التدريسية والقيم الشخصية(ارتباط ذات داللة إحصائية بين مستوى إدراك التالميذ للكفايات التربوية هل توجد عالقة  - 2

  .لدى مدرس التربية البدنية، وبين دافعتيهم للتعلم؟
هل هناك اختالف في مستوى إدراك التالميذ للكفايات التدريسية، والقيم الشخصية لمدرس التربية البدنية لمتغير طبيعة  - 3

  .؟)اإليجابي والسلبي(فاعل الت
  .؟)اإليجابي والسلبي(هل هناك اختالف في مستوى دافعية تعلم التالميذ لمادة التربية البدنية بين مجموعتي التفاعل  - 4
  .في  اختالف في دافعية تعلم التالميذ تعزى لمتغير جنس التالميذ؟  هل هناك - 5
  :ساؤالتها يمكن صياغة الفرضية العامة والجزئية على النحو التاليمن خالل الطرح إلشكالية الدراسة وت: فروض الدراسة   
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   :الفرضية العامة 
لدى مدرسي ) التدريسية والقيم الشخصية(أن هناك عالقة ارتباط موجبة و دالة إحصائيا بين مستوى الكفايات التربوية

  .ونوعية التفاعل داخل جماعة القسموبين دافعية هذا األخير للتعلم  التربية البدنية من وجهة إدراك تالمذتهم،
  :الفرضيات الجزئية      
هناك عالقة ارتباط موجبة و دالة إحصائيا بين الكفايات التدريسية لمدرسي التربية البدنية والرياضة وقيمهم  -1

  .الشخصية من وجهة نظر تالمذتهم
التدريسية والقيم (ايات االتربوية توجد عالقة ارتباط موجبة و دالة إحصائيا بين مستوى إدراك التالميذ للكف -2

  .لدى مدرس التربية البدنية، وبين دافعيتهم للتعلم) الشخصية
هناك اختالف في مستوى إدراك التالميذ للكفايات التدريسية، والقيم الشخصية لمدرس التربية البدنية بين مجموعتي  -3

  ).اإليجابي والسلبي(التفاعل 
 .)اإليجابي والسلبي(التالميذ لمادة التربية البدنية بين مجموعتي التفاعل هناك اختالف في مستوى دافعية تعلم  -4
 .ال توجد فروق  في دافعية تعلم التالميذ تعزى لمتغير الجنس -5

  :لقد كان الغرض الرئيسي من تحقيق هذه الدراسة، يتمثل في إنجاز خطوة أولية على درب  :أهداف الدراسة
وتحديد  ، والقيم الشخصية لمدرسي التربية البدنية من وجهة إدراك تالمذتهم،داءات التدريسيةالتعرف على بعض األ - 1

  .مما قد تسهم في معالجة برامج المعلم الكفء مستوياتها،
الجزائرية من خالل تشخيص طبيعة العالقات  التفاعلية أثناء الحصص ،  توصف واقع العملية التربوية في الثـانويا -  2

  .مباشرة التي تؤثر في هذا التفاعللاوالعوامل المباشرة وغير 
إمكانية التنبؤ بدافعية التالميذ لتعلم المادة، وكذا نوعية التفاعل أثناء الدروس، من خالل تجسيد الوزن النسبي للكفايات  - 3

لدراسي رغم ما به فقد يتحول المنهج ا"وذلك لما لهذه األخيرة من آثار ودالالت تربوية تؤثر وتتأثر بها،  التربوية لدى معلميهم،
من قصور إلى أداة تربوية هامة في يد المربي الكفء في شخصه وآداءاته، وقد يحدث العكس، فقد يكون المنهج موضوعا 
بعناية وجهد، وينقلب على يد مربي غير كفء إلى خبرات مفككة ينصرف عنها التالميذ أكثر مما يقبلون عليها ويستفيدون 

  .) 153ص ص 1990بو غريب، فاطمة إبراهيم حميدة، عايد عباس أ(في دراسة" منها
  :مـفاهيم تتعلق بالبحث     
  .فهو كاف عن غيره أي استغنى به وكفاه الشيء كفاية، كفاه،: مشتق لفظ الكفاية من المصدر: لغة:  الكفاية -1

مهارات  ات خاصة أوالقدرات على استخدام مهار" ،حيث يعتبر الكفاية على أنهاFinch" فينش"يعرفه  :اصطالحا   
  .)160ص1982محمد زياد حمدان،"(ظيفية استجابة لمتطلبات خاصة، بموقف تربوي معينو
مفهوم الكفاءة التربوية ويعرفها بأنها مقدار تطبيق المدرس  ،)12ص 1980أحمد الرفاعي غنيم ،(أستخدم  :الكفاءة التربوية*

 .ألكبر من األهداف التربوية المتفق عليها في زمان ومكان معينللعلوم التربوية واستخدام طرق تربوية لتحقيق الجزء ا
بأنها مدى توفر مجموعة المهارات  ، تعريفا إجرائيا لمفهوم الكفاءة التربوية،)09ص 1989 نعيمة محمد يونس،(كما استخدمت 

دورها في  تمكنها من أداء نلدى المربي نحوها والخصائص الشخصية والتوافق األسري والرضا عن المهنة واالتجاهات الموجبة
  .التربوية العملية
هو عملية تربوية هادفة، تأخذ في اعتبارها كافة العوامل المكونة للتعليم، ويتعاون خاللها كل من المعلم والتلميذ  :التدريس -2

لعملية التربوية اتي تهمهم لتحقيق ما يسمى باألهداف التربوية،وهي أيضا عملية اجتماعية انتقائية تتفاعل فيها كافة األطراف ال
  .)123ص 1982 محمد زياد حمدان،(من إداريين وعاملين ومعلمين وتالميذ 

 2000 "عثمان عبد المعز رسالن:"تر "  .White Ralph K"، وقام المتاع بكذا،أي تعدلت قيمته به "قوم" من  :لغة  :مـالقي-3
  .)35ص 2000 عثمان عبد المعز عبد الوهاب رسالن، (

أحمد بن محمد بن علي (مة هي الثمن الذي يقوم به المتاع، أي يقوم مقامه، وقومت المتاع أي جعلت له قيمة معلومة والقي
  .)714ص 1925المقري الفيومي،

هي مجموعة معتقدات وأفكار موجهة،آمرة وناهية،معينة للرغبات واالتجاهات واالهتمامات  :اصطالحا
  ).18محمد مصطفى زيدان، ص(والمعايير

 يستخدم مفهوم التفاعل لإلشارة إلى التأثير المتبادل بين نظامين أو أكثر، ويشير التفاعل االجتماعي بوجه خاص، :التفاعل -4
محمد (التي تجعل سلوك أي منهما منبها لسلوك اآلخر جماعتين صغيرتين،أو  إلى تلك العالقة القائمة بين طرفين، فردين

  ).89ص، مصطفى زيدان
جاء في معجم مصطلحات العلوم االجتماعية، أن التفاعل البيداغوجي هو تبادل بين أفراد جماعة القسم،  :غوجيالتفاعل البيدا

  .همأو بين فرد وجماعة بكاملها يقوم على نشاط متبادل ومبادرة األفراد وتدخالتهم وردود أفعـال
 ;Kozeki .B & Entwistel)" ستمرار السلوكإشارة وتوجيه ال"على أنها "أندرسـن"من أهم تعريفاتها تعريف : الدافعية-5

N, 1983). 
حالة داخلية تنتج عن حاجة ما، وتعمل هذه الحالة على تنشيط أو استثارة السلوك الموجه عادةً "  : كما يمكن تعريفها على أنها
من  نفترض وجوده إالّ وحقيقة الدافعية أنها شيء ضمني، )22، ص1999ليندا دافيدوف،   ("   نحو تحقيق الحاجة المنشّطة

  .خالل سلوكيات معينة
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ة، ذا أبعاد يهو الشخص المكلف بالتدريس، والذي تلقى تكوينا بمعهد التربية البدنية والرياض  :مدرس التربية البدنية - 6
لكنها تنصب كلها في محور  ،مهنية وأكاديمية معرفية، وقد تعددت التعاريف حول المدرس وتكاد ال تحصى بيداغوجية

 ".غيرهلمها أنه الماهر في صناعة يعلّ " د وهوواح
  :الدراسات السابقة والمشابهة

دراسة الكفايات : ، وموضوعها)105ص2000عبد الرحمـن صالح األزرق، (  Yalin , H , 1992دراسة  -1
كفايات في المجال الضرورية الستخدام التقنيـات التربوية لدى معلمي المرحلة الثانوية، وتهدف هذه الدراسة إلى تحديد ال

، وتضمنت أداة البحث االستبيان البريدي على "بنسلفـانيا"التربوي لتحسين نوعية التدريس لمعلمي المرحلة الثانوية بوالية 
  :خمسة أساليب علمية في التدريس، وعددها تسع وأربعون كفاية تغطي مجاالت وهي

وات اتصال في التعليم،  تشغيل معدات واألجهزة،  اختبار و إنتاج كأد, استخدام وسائل االتصال الجماهيري ، أساليب التخطيط
  .المواد التعليمية

مربيا في كليات التربية في مختلف الواليات المتحدة 145وعددا , معلما في المدارس العامة 220وقد شملت العينة على عدد 
  .األمريكية

، من خالل تقديرات تالميذ المدارس )تخصص علوم( عن تقويم كفاءة الطالب المعلمين ، 1990دراسة علي راشد  -2
  :إلى اإلجابة عن األسئلة اآلتية هذه الدراسة الثانوية بمصر، وتهدف

  ما مدى كفاءة الطالب المعلم التدريسية في رأي تالميذ المدارس الثانوية؟ -
  ما مدى تجاوب التالميذ مع الطالب المعلم في رأي هؤالء التالميذ؟ -

كفاية، وتوصلت الدراسة إلى النتائج  34إستبانة لقياس تقديرات التالميذ للطالب المعلمين تشتمل على عدد وصمم الباحث 
  :التالية
تعد كفاية الطالب المعلمين والمعلمات مقبولة حسب تقديرات التالميذ وفقا للمعيار المستخدم، حيث تراوحت نسبة التالميذ  -

 %)76و%59(مابين الذين أقروا بوجود الكفايات التالية 
دراسة تحليلية لبعض السمات : في مجال علم االجتماع التربوي، تحت عنوان )1986أوزنجة العيد،(" دراسة  -3  

االنفعالية والكفاءات التربوية عند المعلم على تحصيل تالميذه، وقد اختار الباحث معلم العلوم الطبيعية بالصف الرابع متوسط 
قابليته للتفاعل في المواقف التربوية،أي  :ااملين هامين رأى تأثيرهما على أداء المعلم لمهنته همكمجال لبحثه، وانطلق من ع

السمات الدالة على استعداده على التفاعل،   إعداده الفعلي، ويقصد به تحصيله في نواحي المهارات والمعلومات، وتوصل في 
  .التربوية الالزمة بمعاهد إعداد المعلمين النهاية إلى تحديد معايير السمات االنفعالية والكفايات

حول الكفاءات الالزمة للمعلم في دولة قطر ، واستهدفت إجراء  )1993سليمان خضري الشيخ، وعبد الرحيم،( دراسة -4
استطالع آلراء العاملين في سلك التربية والتعليم عن الكفاءات الضرورية للمعلم ، وقد أعد الباحثان قائمة بالكفايات 

الفلسفة التربوية،التقويم،التخطيط للدرس،تنفيذ الدرس،الكفاءة : كفاية موزعة على أربعة محاور هي 48 بلغت
وقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائيا بين الذكور .العلمية،النمو المهني والنظام والعالقات اإلنسانية

وجاء .الفلسفة التربوية،تنفيذ الدرس والتقويم: لمجاالت التاليةواإلناث في إدراكهم لألهمية النسبية للكفاءات وعلى ا
تقدير المعلمين أعلى من تقدير المعلمات فيما يتعلق بمجال الفلسفة التربوية،بينما جاء تقدير المعلمات أعلى من تقدير 

إحصائية بين الجنسين  كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة.المعلمين فيما يتعلق بمجالي تنفيذ الدرس والتقويم
 .في بقية المجاالت وهي الكفاءة العلمية وتخطيط الدرس والنظام والعالقات اإلنسانية

  :التعليق على الدراسات السابقة -
أكدت معظم البحوث والدراسات السابقة مدى أهمية الكفايات التربوية لألستاذ المعلم، سواء أثناء اإلعداد أو أثناء  �

  .بفاعليته التربوية) كفايات التدريس(مباشرته للتدريس 
تؤكد البحوث والدراسات السابقة العربية واألجنبية ارتباط إنجاز المدرسين للكفايات الالزمة بفاعلية التدريس، سواء  �

 .من في شخصية المعلم أو من حيث التأثير اإليجابي على تحصيل التالميذ
 .داغوجية داخل القسم، بين المربي وتالمذتهبي -لم تأخذ بعين االعتبار طبيعة العالقات النفس �
 .تناولت البحوث قضايا الكفاءات التدريسية للمدرس ، خارج مجال التربية البدنية والرياضية �

 :المنهجية العلمية والطرق المتبعة
، وقد تحتاج أكثر يحدد منهج البحث في إطار أبعاد طبيعة المشكلة وأهدافها و المشكلة تختار منهج بحثها : المنهج المستخدم

وانطـالقا من طبيعة الكفايات التدريسية والقيم الشخصية لمدرس التربية البدنية  وفق طبيعتها وتحليل أبعادها ،من منهج
والرياضة في الطور الثانوي من وجهة إدراك تالمذتهم، وعالقتها بدافعية هذا األخير للتعلم والتفاعل داخل القسم وأثناء 

أو الوصفي التحليلي الذي يهتم بدراسة عالقة التالزم في التغير بين متغيرين أو  - المنهج اإلرتبـاطي  - س،أستخـدم والدر
الدراسة من خالل الكشف  هذه استخدام معامالت االرتباط ،ويأتي استخدام هذا المنهج فيبأكثر، وقياس درجة العالقة بينهما 

من وجهة تقديرات  يـم الشخصية لدى معلمي التربية البدنية والرياضية،عن عالقـة إرتباطية بين الكفايات التـدريسية والق
وبين دافعية هذا األخير للتعلم والتفاعل داخل جماعة القسم، أيضا كشف العالقة بين الكفايات التدريسية والقيم  تالمذتهم،

                     .العالقة بين الدافعية للتعلم والتفاعلكذا الشخصية و
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   :ع الدراسة وعينهمجتم
تلميـذ وتلميـذة،  27إلى 17في سبعـة أقسام تحتوي على تمثلت عينة الدراسة األساسية، باإلضافة إلى العينة االستطالعية

إجابة، إضافة  23ويرجع هذا التفاوت إلى إلـغاء بعض اإلجابات التي لم تخضع للمعايير المطلوبة في اإلجابة، حيث ألغيت 
كان العدد النهائي حيث اإلعفاء،  اتد بين األقسام العلمية واألدبية وكذا سهولة حصول التالميذ على شهادإلى تفاوت األفرا

سنة في أعمارهم، وهذا من المجتمع األصلي لبعض  16.80فرد في المجموع، بمعدل  165أي ) تلميـذة 70تلميذ و 95 (للعينة
  ).ة مليكة قايد، ثانوية ابن خلدون، ثانوية المعزثانوية محمد القيرواني ،ثانوي( ثانويات مدينة سطيف 

  :تطلبت الدراسة الحالية األدوات التاليـة:   أدوات البحث
الذي يقيس الدافعية لتعلم مادة التربية البدنية، استخلص من خالل مراجعة األدبيات التي كتبت في : مقياس الدافعيـة  -1

  .موضوع الدافعية للتعلم
  .Dun  &Dun1971آراء التالميـذ حول كفايات معلـميهم التربوية لـ استبيان استطالع  -2
  .في صورتها المبسطة، على شكل بطاقـة مالحظة للتفاعل داخـل القسم" للتفاعل الصفي " أداة حمدان: بطاقة مالحظة -3

 :اإلجراءات القبلية لتطبيق األدوات
ى مديرية التفتيش والمؤسسات التعليمية، وذلك بهدف االلتقاء بمفتشي قبل إعداد التصميم النهائي لألدوات، كانت لنا زيارات إل

التـربية البدنية والرياضية ومعلمي المادة وكذا التالميذ، لمخاطبتهم ومناقشتهم وشرح أدوات الدراسة وطريقة اإلجابة عليها، 
للتمكن من تعديلها وإعداد  وهذا ا،أيضا الحصول على معلومات واقتراحات أكثر فيما يخص وضوح العبارات وسهولة معانيه

أن الدراسة تتطلب الدخول إلى المعلمين والتالميذ في األقسام وأثـناء الدراسة لمالحظة  ،لهم احيث بين ،الصورة النهائية لها
لحصول ل من المعلمين والتالميذ ضرورة التفهم والتعاون معنا ناورصد ما يحدث من تفاعل باستخدام بطاقة المالحظة، كما طلب

 .على نتائج أكثر صدق وموضوعية
  :صدق وثبات األدوات

لدراسة صدق استبيان الكفايات التربوية ومقياس الدافعية، اعتمد الباحث على صدق المضمون، حيث اتفق أغلب  :الصدق - 1
سم االختبار مطابق األساتذة والمفتشين في إجابتهم على أن المفردات مالئمة لما تقيسه، وأن التعليمة واضحة، كما أن ا

أنهم أشاروا إلى بعض العبارات التي لم تكن مصاغة جيدا، بإعادة صياغتها وتبسيطها وفك التداخل  للموضوع الذي يقيسه،إالّ
وإلى جانب دراسة الصدق الظاهري، ، فيما بينها، وكذا حذف بعض العبارات التي ال تخدم غرض االختبار الذي تنتمي إليه

ذاتي والذي يقاس بحساب الجذر التربيعي لمعامل الثبات لالختبار، حيث يزداد الصدق تبعا لزيادة الثبات، درس أيضا الصدق ال
ولهذا الصدق أهمية في تحديد الحد األعلى لمعامل صدق االختبار، أي أن معامل الحد األعلى لمعامل الصدق يساوي معامل 

  )152ص1993مقدم عبد الحفيظ، (صدقه الذاتي
بينما اختبار استطالع أراء التالميذ حول ،  0.93 دد تم التوصل إلى معامل الصدق الذاتي لمقياس دافعية التعلم وفي هذا الص

مرتفعة ودالة إحصائيا،ولما كان الصدق الذاتي مكمل للصدق النظري، فإن  قيم وهي ،0.83فيعادل   كفايات معلميهم التربوية
  .ال هذه األدوات مع العينة المدروسةالنتيجة المتوصل إليها تبين إمكانية استعم

لى عينة من األفراد في مناسبتين ع ثبات االختبار هو مدى دقة أو استقرار نتائج الظاهرة فيما لو طبقت :الثبات - 2
س تجدر اإلشارة إلى أن الباحث لم يلجأ إلى تطبيق االختبار على عينة ثانية من أجل دراسة الثبات،وإنما استعمل نفومختلفتين،

المعطيات التي تحصل عليها من التطبيق األول في الدراسة االستطالعية لالختبار، وهذا بعد تعديل وتصحيح بعض العبارات 
على "  ألفا كرومباخ"المقترحة من طرف المحكمين وكذا حذف عبارات أخرى، ثم حسب معامل الثبات بتطبيق قانون معادلة 

 ، و0.88 تساوي  وصل الباحث إلى أن معامالت الثبات لدافعية التعلم بهذه الطريقةنتائج أفراد العينة االستطالعية ،وقد ت
ويالحظ أن معامالت  ،)بالنسبة لكفايات القيم الشخصية 0.60التدريس و لكفايات   بالنسبة  0.64 (  0.70 التربوية للكفايات 

  .ة اعتماد هذه األدوات في هذه الدراسةضمن إمكانينهذا ب، و)نوعا ما مرتفعةأي (الثبات المتحصل عليها مقبولة
لم نكتف بعرض البيانات وجمعها، بل عمدنا إلى تحليلها إحصائيا و تفسيرها وتمثلت المعايير اإلحصائية : المعالجة االحصائية

  :فيما يلي
  .كوسيلة لقياس شدة واتجاه العالقة بين متغيرين عشوائيين" بيرسن"معامل ارتباط  -
  .تين مستقلتين، لمعرفة داللة الفروق بين متوسطات عينتينلعين) ت(اختبار  -
  .لمعرفة نسبة االتفاق في االختبارات Bellack (1966)" باالك"معادلة  -
  .لقياس معامل ثبات االختبارات" ألفا كرونباخ"معادلة  -
  . المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري، والنسب المئوية -

  :نتائج الدراسة مناقشة
   .بين الكفاءات التدريسية والقيم الشخصية لمدرسين موجبة و دالة إحصائياهناك عالقة ارتباط : لفرض األولا -/1

  .وقيمه الشخصية, ال توجد عالقة ارتباط بين كفايات المدرس التدريسية:الفرض الصفري
لمدرس التربية البدنية والرياضية , صيةأن معامل االرتباط بين الكفاءات التدريسية وكفاءات القيم الشخ) 1(يتبين من الجدول*

، ومنه يرفض الفرض الصفري ونقبل الفرض البديل، أي وجود 0.523حيث بلغ  0.01كان موجبا وداال إحصائيا عند مستوى 
م عالقة موجبة دالة إحصائيا بين الكفاءات التدريسية والقيم الشخصية،  ويمكن تفسير هذه العالقة بين كفايات التدريس و القي

المعرفية لدى المدرس، وقدراته  على وجه الخصوص بالرجوع إلى محتوى كفايات التدريس، فهي تعبر عن الجوانب الشخصية
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األدائية و المهارات التي اكتسبها هذا األخيرأثناء التكوين، أو عن طريق الخبرة والتجربة في المهنة، و هي نتائج توافق ما 
أن هناك ثمة عالقة بين إتقان ، "األزرق عبد الرحمن صالح"      :ترجمة  mirton،"رتنمي"و   Waller "ويلر"توصل إليه   

المعلم للكفايات األدائية، وبين توفر مجموعة من الخصائص النفسية واالجتماعية  تتسم بها شخصيته، منها ما يتصل بالجانب 
 Caused-  توقع لتلك العالقة هي ليست عالقة سببية  الوجداني، ومنها ما يتصل بالجوانب االجتماعية والمعرفية، غير أن ال

relation ship-  وإنما هـي عالقـة إرتباطية، فقد تسهم خصائص أخرى يتسم بـها المعلم في تنمية واكتساب بعض
  .و الكفايات المهنية عموما المهارات

قيم الشخصية لدى المدرسين عموما، ومدرس الو  ة بين مهارات المهنةـأن هناك عالق: أيضا ما يمكن استخالصه من نتائجه و
  .التربية البد نية و الرياضة على وجه الخصوص 

) التدريسية والقيم الشخصية(بين الكفايات التربوية  موجبة و دالة إحصائياأن هناك عالقة ارتباط مفاده : الفرض الثاني-/2
  .تعلم المواد الدراسيةتالميذتهم لللمدرسين وبين دافعية 

  .للتعلم ه ميذال توجد عالقة ارتباط بين الكفايات التربوية لدى المدرس ودافعية تال: الصفريالفرض 
و دافعية التعلم عند  )التدريسية والقيم الشخصية(يبين قيم معامالت اإلرتباط بين متغيرات الكفايات التربوية) 2(جدول 

  . 0.01مستوى الداللة 
 مستوى الداللة الحريةدرجة  دافعية التعلم الكفايات التربوية
 0.335 كفايات التدريس

 0.395 القيم الشخصية 0.00 165
 0.421 الكفايات التربوية

و  )التدريسية والقيم الشخصية(التالية، بين متغيرات الكفايات التربوية وجود عالقات االرتباط) 2(يتبين لنا من الجدول*
  :الدافعية للتعلم

بين الدافعية و كفايات التدريس حيث بلغ معامل  0.01عند المستوى  –دالة إحصائيا  –وجود عالقة ارتباط موجبة  -
 .0.335ارتباطها 

بين الدافعية والقيم الشخصية حيث بلغ معامل ارتباطها  0.01عند المستوى  –دالة إحصائيا  –وجود عالقة ارتباط موجبة  -
0.395. 

وع الكلي للكفايات التربوية و الدافعية للتعلم حيث بلغ معامل ارتباطها بين المجم موجبة كما أن هناك عالقة ارتباط -    
  .، وهو أعلى معامالت االرتباط بين المتغيرات و الدافعية0.421
والمجموع  )والقيم الشخصية (دالة إحصائيا بين الكفايات التربوية التدريسية  –رفض الفرض الصفري،أي وجود عالقة يو منه 

  .دى مدرسي التربية البد نية و الرياضية و بين دافعية تالميذهم لتعلم المادة، لالكلي للكفايات
أمال أحمد (وتأتي هذه النتيجة مطابقة لتوقع الباحث واستنتاجاته المستمدة من اإلطار النظري السابق، وهي نتائج موافقة لدراسة 

يفضلها طالب التعليم الثانوي وعالقتها بدافعية  العوامل النفسية و الشخصية للمعلمين التي:" ، تحت عنوان)1989محمود،
  . اإلنجاز

دراسة :   " بعنوان )1988علي الشعير عواطف و منسي محمود عبد الحليم، (" أيضا أيضا توافقت النتائج مع دراسة الباحثان 
  ".  دافعية التالميذ للتعلم أثر استخدام أسلوب النماذج في التدريس بالتعليم الثانوي على أساليب التعلم وطرق االستذكار و

بما تتضمنه من مهام و صفات خلقية، تعد أحد المؤشرات  ،وال شك أن كفايات التدريس و خصائص القيم الشخصية للمدرس 
تالميذ وتقوية الة المعلم التي  تظهر في ممارساته التدريسية داخل الفصل، فينعكس بطريقة أو بأخرى على تحصيل اءالمهمة لكف

  .نحو العلم والتعلم و دوافعهمم هتجاهاتإ
لتعلم  هعلى دافعية تالميذالفعال األثر المباشر و للمدرس، وخالصة القول أن لكفاءات المعلم التربوية بما فيها القيم الشخصية

  .المادة الدراسية
لمدرس التربية البدنية هناك اختالف في مستوى إدراك التالميذ للكفايات التدريسية، والقيم الشخصية  :الفرض الثالث -/3

  ).اإليجابي والسلبي(بين مجموعتي التفاعل 
ال يوجد اختالف في مستوى إدراك التالميذ للكفايات التدريسية، والقيم الشخصية لمدرس التربية البدنية بين  :الفرضية الصفرية
  ).اإليجابي والسلبي(مجموعتي التفاعل 

  :و لمعالجة هذا الفرض لزم علينا التطرق إلى
  ): األدائية(الكفايات التدريسية  - 1

  بين مجموعتي التفاعل فيما يخص كفايات التدريس) ت(يبين قيمة ) 3(جدول 

 العدد المجموعات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 )ت(قيمة
  درجة
 الحرية

 مستوى الداللة

 3.26 9.64 78 مجموعة التفاعل اإليجابي
4.50 163 0.01 

 3.226 7.32 87 بيمجموعة التفاعل السل
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مقارنة بمجموعة  منه يتبين أن المتوسط الحسابي الخاص بمجموعة التفاعل اإليجابي أعلى) 3(من خالل الجدول رقم 
، α  =0.01وهي قيمة لها داللة إحصائية عند المستوى  ،4.50تساوي ) ت(أن    التفاعل السلبي، وعند دراسة الفرق وجد

ائيا بين المجموعتين، و يمكن تحديد اتجاه العالقة بين المجموعتين في هذه الحالة، باالعتماد بمعنى أن هناك فرق دال إحص
  .على المتوسطات الحسابية، إذ أن المتوسطات الحسابية  للكفايات التدريسية أكبر عند مجموعة التفاعل اإليجابي

  :القيم الشخصية - 2
  .كفايات القيم الشخصية ، فيما يخص)السلبي -بيااليجا(بين مجموعتي التفاعل ) ت(يبين قيمة ) 4(جدول*

 العدد المجموعات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 درجة الحرية )ت(قيمة
مستوى 

 الداللة
 3.74 12.70 78 االيجابي التفاعل مجموعة

 3.95 9.77 87 السلبي التفاعل مجموعة 0.01 163 4.87
لمتوسط الحسابي الخاص بمجموعة التفاعل االيجابي أكبر منه لدى مجموعة التفاعل يظهر أن ا) 4(من خالل الجدول رقم*   

، بمعنى أن 0.01، وهي قيمة لها داللة إحصائية عند المستوى 4.87وجد أنها تساوي ) ت(السلبي، و عند دراسة داللة الفرق 
االيجابي (يم الشخصية بين مجموعتي التفاعلفي الق –دال إحصائيا  –هناك فرق دال إحصائيا بين المجموعتين، أي وجود فرق 

، كما يمكن تحديد اتجاه العالقة بين المجموعتين في هذه الحالة، بقيم المتوسطات الحسابية، حيث أنها أكبر عند )و السلبي
  .مجموعة التفاعل االيجابي

  ):التدريسية والقيم الشخصية(  المجموع الكلي للكفايات  -3
  ).التدريسية والشخصية(لكفايات اين مجموعتي التفاعل فيما يخص ب) ت(يبين قيمة) 5(جدول

 المتوسط الحسابي العدد المجموعات
االنحراف 
 المعياري

 مستوى الداللة درجة الحرية )ت(قيمة

 5.69 22.34 78 التفاعل االيجابي مجموعة
 6.39 17.09 87 مجموعة التفاعل السلبي 0.01 163 5.549

يتبين أن المتوسط الحسابي المتعلق بمجموعة التفاعل االيجابي أعلى منه لدى مجموعة ) 5(قم من خالل الجدول ر *
 0.01( ، وهي قيمة لها داللة إحصائية عند المستوى5.54تساوي ) ت(التفاعل السلبي، و عند دراسة داللة الفرق وجد أن قيمة 

 =α  (   نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة، كما يمكن  بين المجموعتين، إذ –دال إحصائيا–بمعنى أن هناك فرق
 .تحديد اتجاه العالقة في حالة الكفايات التربوية ككل، باالعتماد على المتوسطات الحسابية، وهي باتجاه التفاعل االيجابي

، من خالل )الكفايات التربوية(ي من خالل النتائج السابقة التي أكدت أهمية الكفايات التدريسية والقيم الشخصية، والمجموع الكل
السابقة، في تحسين نوعية التفاعل والسير به نحو األفضل و اإليجاب داخل القسم  أثناء العمل التربوي، ) 5) (4) (3(الجداول 

الذي  و نوعية سلوكه، األثر االيجابي ، بأن لكفاءة المدرس التدريسية Stinnet  1965" ستينت" و تؤكد هذه النتائج ما ذكره 
  ) التفاعل الجيد(يحدثه في التدريس الفعال وتوطيد العالقة بينه وبين تالمذته  

، من خالل البحث عن السمات الشخصية التي تؤثر في أداء المعلم و  )1986أوزنجة العيد،(" كما تؤيد هذه النتائج دراسة 
  .الدالة على استعداده للتفاعل داخل جماعة القسم 

1967 "جون هوج"وبعده    NED.A.FLANDERS 1954" ناد فلندرز" لدراسة  ونفس الشيء بالنسبة
 

تر     2000
حيث بينا أن السلوكات الخاصة باألستاذ وقدراته  JHON.B.HOUGH )2000 عثمان عبد المعز عبد الوهاب رسالن، (

داخل القسم بين األستاذ و تالميذه، كما قام المهارية، لها األثر البالغ على سلوك التالميذ و على ردود أفعالهم، أي نوع التفاعل 
  باحثون آخرون بتحليل الوظائف المحتملة  من  طرف  األستاذ  

في الوضعية  البيداغوجية، مشيرين  بذلك  إلى شبكة من الكفاءات التعليمية، على شكل شبكة وظائف أساسية التي أنجزها 
، وهذا القتراح (Delan sheere, G, & Beyer, E, 1969)  )1973حتى  1969(في السنوات  "   بايير"و"شير دوالند"

  .نموذج ألحسن المعلمين في عالقتها بالتفاعل داخل القسم
هناك فروق ذات داللة احصائية في مستوى دافعية التالميذ للتعلم بين مجموعتي والذي ينص على أنه : الفرض الرابع/04

  ).السلبي -االيجابي(التفاعل 
  .فيما يخص دافعية التعلم) السلبي -االيجابي(المحسوبة بين مجموعتي التفاعل )ت(يمة يبين ق) 6(جدول

 درجة الحرية )ت(قيمة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المجموعات
مستوى 

 الداللة

 14.80 114.80 78 االيجابي التفاعل مجموعة
 15.05 108.78 87 السلبي التفاعل مجموعة 0.01 163 2.609

، وهذه يدل على أن 0.01المحسوبة دالة إحصائيا، عند مستوى الثقة ) ت(يتبين لنا أن قيمة ) 6(ومن الجدول رقم*
بين مجموعتي التفاعل فيم يخص الدافعية،وهي لصالح مجموعة التفاعل االيجابي، حيث أن - دال إحصائيا –هناك فرق جوهري
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فاعل السلبي بالنسبة لدافعية التالميذ للتعلم بين مجموعتي التفاعل، أي متوسط هذه األخيرة أكبر منه لدى مجموعة الت
، وهذه النتيجة تؤكد صحة الفرض القائل أن هناك فرق دال بين مجموعتي التفاعل فيما يخص الدافعية )108.78> 114.85(

 .للتعلم
صائية، وباستعمال المتوسطات الحسابية، و قيمة من خالل نتائج الدراسة النهائية بالمعالجة اإلح :تفسير نتائج الفرض الرابع* 

تبين لنا أنه يوجد فرق دال إحصائيا في دافعية التعلم بين مجموعتي التفاعل االيجابي و السلبي، وبالرجوع إلى ) ت(الداللة
  .جابيالمتوسطات الحسابية نجد أن مستوى الدافعية أعلى عند مجموعة التفاعل االيجابي أي في اتجاه التفاعل االي

وهذا يدل على أن هناك عالقة تأثير واضحة بين دافعية التالميذ للتعلم و نوع التفاعل داخل القسم، وهي نتيجة تتفق مع نتائج 
  :أخرى لدراسات منها
تم قياس العالقة بين الدافعية والتحصيل   (Bloom, B, 1976)و ) CROSS  &  WHITE)28 ، 1972الدراسة التي قام بها 

 DOTY  و ENGELمفردة متعلقة بحب الرياضيات و الدراسة التي قام بها 12ستخدام استبيان يتضمن عن طريق ا
  .))1990ماجدة حبشي سليمان، (تر

ومنه نستطيع القول بأن الدافعية تمثل عامال داخليا هاما تتفاعل مع قدرات الفرد ليؤثر على سلوكه التعليمي و ردود أفعاله، و 
مثل القوة المباشرة التي تحرك الفرد، و تستثير نشاطه، أي قوة الحماس والرغبة في القيام بالنشاط تحصيله الدراسي، فهي ت

بحيث تنعكس على كثافة الجهد الذي يبذله الفرد و على درجة تفاعله المستمر أثناء العمل التربوي، و كذا على مدى تقديمه 
  .ألفضل ما عنده من قدرات و مهارات

أثناء العمل التربوي، من خالل معرفة دافعية التالميذ ) السلبي -االيجابي(مكننا التنبؤ بنوعية التفاعل و خالصة القول أنه ي
  .للتعلم

  .مفاده عدم وجود فروق في دافعية تعلم التالميذ بين الذكور واإلناث :الفرض الخامس / 05
  .هناك فروق في دافعية التالميذ في التعلم حسب متغير الجنس): ص(الفرض 

  .للمقارنة بين متوسط الجنسين فيما يخص اختبار الدافعية) ت(يبين نتيجة اختبار ) 9(جدول*

 درجة الحرية )ت(قيمة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الجنس
مستوى 

 الداللة
 15.61 108.5 95 ذكور

 13.60 115.9 70 إناث 0.01 163 3.161
فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث، فيما يخص دافعيتهم لتعلم مادة  من الجدول السابق يظهر أنه توجد*

بين الجنسين، وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة   3.163بلغت ) ت(التربية البدنية و الرياضية، حيث أن قيمة
، و بذلك يقبل )108.5>  115.9(ح اإلناث، وبفحص هـذه المتوسطات الحسابية بين الجنسين نجد أن هذه الفروق لصال0.01

الفرض الصفري ويرفض الفرض البديل، أي وجود فرق دال إحصائيا بين الذكور واإلناث فيما يخص دافعيتهم لتعلم مادة 
  .التربية البدنية

عية التالميذ أوضحت النتائج السابقة وجد فروق ذات داللة إحصائية، في مستوى داف: تحليل و تفسير نتائج الفرض الخامس*
، 1995"بن كروم "و "فورنر" لتعلم مادة التربية البدنية بين الذكور واإلناث و لصالح اإلناث، إذ تؤيد هذه النتائج نتائج دراسة 

مركز التحكم " فـي دراسته  )1991الكناني ممدوح عبد المنعم،"(ببحث خاص بدافعية التعلم عند المراهقين المغاربة، و دراسة 
،  حيث توصلوا إلى فروق  ذات داللة إحصائية بين "في التدعيم و عالقته ببعض متغيرات الدافعية) الخارجي -الداخلي(

 &  FORTER.N، أما بالنسبة لدراسة )اإلناث(الذكور واإلناث فيما يخص متغيرات الدافعية، و كانت كلها لصالح البنات
LUENG  يتوصال إلى وجود فروق دالة إحصائية بين الذكور  م، فل )1993وعبد الرحيم،, سليمان خضري الشيخ(في

  :واإلناث، كما يمكن إرجاع هذه االختالفات في نتائج الدراسات السابقة إلى عدة عوامل منها 
، المرحلة التعليمية المختارة للدراسة )الخ...علمية، أدبية، نشاط(اختالف ثقافة ومعتقدات المجتمعات، طبيعة المادة التعليمية 

  .)دائي، متوسط، ثانويابت(
وبعد معالجة الفرضيات الجزئية األولى والثانية الخاصة بالعالقات عن طريق معامل بيرسن والفرضيات الجزئية الثالث 

  :توصلنا إلى) ت(المتبقية الخاصة بالفروقات عن طريق اختبار
ت التدريس لمدرسي التربية البدنية، الفرضية األولى تحققت، أي وجود عالقة ارتباط موجبة ودالة احصائيا بين كفايا - 1

  .ونظيرتها من مجموع القيم الشخصية
الفرضية الثانية تحققت أيضا، أي وجود عالقة ارتباط بين مستوى دافعية التالميذ لتعلم التربية البدنية والرياضية وبين  - 2

  .مستوى إدراكهم للكفايات التربوية لدى معلمي المادة
والرابعة تحققتا، أي أن هناك فروق في مستوى دافعية التالميذ للتعلم، وفي مستوى  الفرضيتان الجزئيتان الثالثة - 3

  ).اإليجابي والسلبي( إدراكهم لكفايات معلميهم التربوية، بين مجموعتي التفاعل  
.                             اضيةأما فيما يخص الفرضية األخيرة فلم تتحقق، أي أن جنس التالميذ يؤثر على دافعية تعلمهم للتربية البدنية والري - 4

  :والتوصيات  االقتراحات
القيام ببحوث مماثلة خاصة بالكفايات التربوية، و تحديد مستواها النسبي في مختلف المراحل التعليمية بهدف وضع برامج  -1

  .لتنمية هذه الكفايات وفقا لمتطلبات كل مستوى
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من شأنها التأثير على دافعية التالميذ للتعلم وعلى نوعية التفاعل داخل  –مباشرة و غير مباشرة  -دراسة عوامل أخرى  -2
  .القسم، كأساليب المعاملة الوالدية، وذلك كون األسرة المؤسسة األساسية التي ينمى على مستواها الدافع

والمدرسات إستبانة مقننة،  ن، ثم تقدم للمدرسي)منظومة قيم(القيام ببحوث معمقة خاصة بالقيم الشخصية، بوضع قائمة للقيم  -3
فيؤخذ رأيهم بالموافقة المطلقة أو بالموافقة مع التعديل، أو بغير الموافقة مع اقتراح البديل في كل قيمة، ثم تعالج االستجابات 

تالميذ إحصائيا، ثم تبنى المنظومة على شكل سلم قيم للتعليم الفعال في وجهة نظر المعلمين، و يمكن إجراء ذلك على عينة من 
  .المدارس الثانوية أو غيرها

  .و نوعية التفاعل داخل القسم) مؤشراتها (يقترح إجراء دراسات للكشف عن العالقة اإلرتباطية بين متغيرات الدافعية -4
أن  القيام بدراسة حول األساليب المستخدمة في التدريس، وأثرها على دافعية التالميذ للتعلم وعلى نوعية التفاعل، و يمكن -5

  .الخ...حل المشكلة, أسلوب اإللقاء، الحوار و التعلم الجماعي المشروع: تشمل هذه الدراسة
و دورها الفعال في إثارة دافعية التالميذ ) المربي(لألستاذ ) التدريسية والقيم الشخصية(و نظرا ألهمية الكفايات التربوية  -6

فإنه يقترح بناء مقياس لها، و تقنينه حسب معطيات المجتمع , القسم للتعلم و تحسين التفاعل االيجابي المنظم داخل جماعة
وإدراجه في المشروع البيداغوجي، كما يمكن استغالله في مجال البحث التربوي  و المجاالت التي لها عالقة , الجزائري

 .الخ...بالعملية التربوية، كالتقويم التربوي و التوجيه المدرسي،  و اإلرشاد النفسي
دا على نتائج الدراسة التي أكدت على خصائص القيم الشخصية و الوظيفية األدائية للمدرس، و التي ال تختلف في استنا - 7

أهميتها لرفع مستوى دافعية تالميذه للتعلم و تحسين نوعية التفاعل، لذا فإننا نوصي بضرورة االهتمام بكافة المدخالت 
  .و العمل على تنميتها في المرحلة الجامعية السلوكية لدى الطالب الملتحقين بمهنة التدريس،
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