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: مقدمة الدراسة وخمفيتها النظرية

           ييدؼ البحث العممي والتطوير التكنولوجي إلى تحقيؽ التنمية االقتصادية واالجتماعية 

 والثقافية والعممية والتكنولوجية ألي دولة، والجزائر كانت مف بيف الدوؿ التي اىتمت بيذا المجاؿ،

فقد سطرت وزارة التعميـ العالي والبحث العممي ىدفا يتمثؿ في اإلصالح الشامؿ والعميؽ لمتعميـ 

العالي مف خالؿ وضع ىيكؿ جديد لمتعميـ العالي مصحوب بتحسيف لمبرامج البيداغوجية، ييدؼ 

إلى توفير تكويف نوعي مف اجؿ إدماج ميني أفضؿ لمطالب الجامعي، و الذي يعد أساس جوىري 

لما يشكمو مف أىمية في تحديد مقدار ما يتحقؽ مف أىداؼ تعميمية، و الطالب المتوجو لميداف 

التعميـ أي أستاذ فرض عميو التغيير الكبير الذي يشيده العالـ اليـو في مجاالت الحياة واجبات 

ومسؤوليات جديدة ومتعددة لمسايرة العصر والتعامؿ مع تحديات المستقبؿ، فاألدوار الجديدة لـ 

يصبح معيا األستاذ ممقنا بؿ قائدا لطالبو لبموغ ذرى اإلبداع واالبتكار، مرشدا إلى مصادر 

المعرفة، منسقا لعمميات التعميـ ومقوما لنتائج التعميـ، فتكاثرت أدواره، فبات يفترض أف يكوف أستاذا 

ومربيا ومرشدا ومالحظا سيكولوجيا، و رائدا اجتماعيا، ومنظما إداريا، وميندسا تقنيا، وباحثا 

 ، ويتطمب مف األستاذ أيضا أف يكوف متحكما وممما بجميع الميارات المينية و(262،ص06)عمميا
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الكفايات التي عمى أساسيا يتـ تحقيؽ ما ىو مخطط لو مف أىداؼ منشودة، ىذا وأصبح مف أدواره 

(. 03،ص09)أيضا تشخيص التعميـ ،وتحفيز الطمبة ، و إدارة بيئة التعمـ، و تنظيـ خبرات التعمـ

          ولتكويف أستاذ حسب ما تتطمبو وتفرضو سوؽ العمؿ وجب عمى الجامعة تكريس جميع 

اإلمكانيات والمتطمبات وذلؾ لضماف تكويف أستاذ يعوؿ عميو في ظؿ األىداؼ األساسية التي 

يطمح قطاع التربية الوطنية إلى تحقيقيا في إطار إصالح المنظومة التربوية في كبح ظاىرة تقيقر 

تحضيرىا و  المستوى العاـ لمتعميـ، و مردود المنظومة التربوية، و تحديد األدوات و الوسائؿ الواجب

 . التدابير المتمثمة في تحسيف و تأىيؿ المستخدميف وتحسيف الوسائؿ التربوية تثمينيا لتنفيذ عدد مف

         والتربية البدنية والرياضية بما أنيا جزء مف العممية التربوية تعكس فمسفة المجتمع وتطويره 

بوصفيا عممية اجتماعية فيي تعمؿ عمى تحسيف واقع العممية التعميمية الخاصة بيا مف خالؿ 

الحرص عمى إعداد جيد ألساتذتيا مف مختمؼ النواحي، وعميو فيجب أف يكوف أستاذ التربية البدنية 

عمى أعمى قدر مف اإلعداد الميني والتربوي مسمحا بالعديد مف الميارات الالزمة لمقياـ بواجباتو 

.   المناطة بو خاصة في ىذا العصر الذي يوصؼ بعصر التفجير العممي والتخصصية

  :   مشكمة الدراسة

   تأتي الجامعة في أعمى ىـر النظاـ التربوي لتتوج المجيود الوطني في مجاؿ التربية و التكويف 

في شكؿ مخرجات كمية و كيفية يفترض أف تدخؿ الدورة اإلنمائية الوطنية بكفاءة 

، فمف اجؿ ذلؾ كاف لزاما عمى الجامعة الجزائرية توفير تكويف جامعي (148،ص04)وريادية

 تغير التعميـ يتماشى و االىداؼ التي تتوخاىا الجامعة لتتواصؿ مع مجتمعيا و محيطيا، وبذلؾ

الجديد  النظاـ إلى   الكالسيكي النظاـ مف طواعية بالتدرج يسير وىو مناىجو في الجزائر في الجامعي

 . (د .ـ.ؿ )

:   وأحدث ىذا النظاـ الجديد عدة تغيرات حيث أصبح نظاما تخصصيا ييدؼ إلى

تمكيف الطالب مف اكتساب المعارؼ وتعميقيا وتنويعيا في اختصاصات تفتح منافذ عمى - 

قطاعات نشاط مختمفة وكذلؾ تمكيف الطالب مف تقييـ قدراتو في استيعاب األسس العممية المطموبة 
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لكؿ شعب التكويف وجميع العناصر المساعدة عمى اختبار ميني ويعتمد النظاـ مف البداية عمى 

التخصص استجابة لحاجات القطاع االقتصادي واالجتماعي بعدما كاف النظاـ القديـ يقـو نصفو 

عمى الجذع المشترؾ ونصفو األخر عمى التخصص خالؿ فترة التكويف حيث ينظـ النظاـ الجديد 

تكوينا يضـ شعبا موزعة في شكؿ مياديف حيث يشمؿ الميداف مجموعة اختصاصات مجمعة في 

.  لمتكويفةشكؿ متجانس مف الناحية األكاديمية أو مف ناحية المنافذ الميني

 لكف النظرية، الناحية مف والعصرنة التطور يساير نظاـ  ىو )د.ـ.ؿ( لمتكويف المعتمد النظاـ    إف

 إلى باإلضافة وطبيعتو، تخصص أو فرع، كؿ خصوصيات حسب يختمؼ التطبيقية الناحية مف

 الذي األمر لكف الجزائر، في جامعية كؿ مؤسسة والية و في كؿ في المتوفرة واإلمكانيات الوسائؿ

 عمى يمتد كاف الذي الكالسيكي الدراسة نظاـ وفؽ ىؿ التكويف ىو استفياـ عالمة مف أكثر يطرح

 وطابع والثانية، األولى السنتيف في المشترؾ الجذع عمييا طابع في التدرج يغمب سنوات أربع مدار

العالي  التعميـ لنظاـ الجديدة الييكمة ظؿ في التكويف مف أفضؿ الثالثة والرابعة السنتيف في التخصصي

عدد  قمة رغـ تفريعاتو وتشعب مواده، وكثرة الزائدة، تخصصيتو  بحكـ) د.م.ل(بنظاـ  يعرؼ ما أو

ويضـ التكويف في النظاـ الجديد عمى نمطيف مف التكويف األوؿ أكاديمي   التدرج، مرحمة في سنواتو

واآلخر ميني، أما التطبيقي الميداني في النظاـ الجديد في التربية البدنية والرياضية فيو قميؿ قياسا 

. بالنظاـ الكالسيكي

  ال احد ينكر اف الطمبة بعد تخرجيـ و ولوجيـ سوؽ العمؿ يعانوف عدة مشاكؿ منيا ما يكوف مع 

تعامميـ األولي مع المحيط الجديد، والقصور الذي يظير عمى مستوى العالقات و االندماج و 

كذلؾ مستوى اإلعداد الوثائقي و يظير كذلؾ عمى مستوى العالقات و االندماج مع اآلخريف،  ما 

يؤدي بنا إلى التساؤؿ عف مدى نجاعة النظاـ الجديد بالمقارنة بالنظاـ القديـ  وعف نوعية التكويف 

الذي يتمقاه الطمبة في شقو العممي و شقو النظري و نوعية الميارات المينية التي نمت لدى الطمبة 

دور التكوين في إكساب طالب معاهد طيمة ىذا التكوف، و لذلؾ جاءت دراستنا المعنونة بػ    ً
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دراسة مقارنة بين "و أقسام التربية البدنية والرياضية لبعض المهارات المهنية  

 :         لتطرح األسئمة التالية"د.م. الكالسيكي و نظام لمالنظا

التي يكسبيا التكويف لطمبة معاىد و أقساـ التربية * ما الميارات المينية: االشكالية العــامة 

لدى  2**وىؿ تختمؼ الميارات المينية المكتسبة باختالؼ متغيرات الدراسة1البدنية و الرياضية

 عينة البحث؟
 :االشكاليات الفرعية 

. ما الميارات المينية التي يكسبيا التكويف لطمبة معاىد و أقساـ التربية البدنية و الرياضية ؟- 

. ؟)د.ـ.نظاـ ؿ- نظاـ كالسيكي)ىؿ تختمؼ الميارات المينية المكتسبة باختالؼ نظاـ الدراسة - 

عف رغبة )ىؿ تختمؼ الميارات المينية المكتسبة باختالؼ متغير الرغبة في دراسة التخصص - 

. ؟ (أو عف غير رغبة

 (باتنة– بسكرة– الجزائر–الشمؼ)ىؿ تختمؼ الميارات المينية المكتسبة باختالؼ نوع الجامعة - 

. ؟

 

 

 :نسعى مف خالؿ ىذه الدراسة إلى محاولة:  أهداف الدراسة
 الميارات المينية التي يكسبيا التكويف لطمبة معاىد و أقساـ التربية البدنية التعرؼ عمى- 

. والرياضية

                                                 

يهارة انًهاو انتذريسيت - 3يهارة انتفاػم انصفي - 2يهارة وضغ االهذاف انتؼهيًيت - 1: انًهاراث انًهنيت انًقصىدة في انذراست هي  - *

يهارة انتقىيى  - 5يهارة انًهاو انًتؼهقت بتنًيت انصفاث انؼهًيت نهًتؼهى - 4

. (باتنة– بسكرة– اجلزائر–الشلف)نىع انجايؼت - 2  ( ل و د –كالسيكي  )نظاو انذراست -  1: يتغيراث انذراست هي  - **

 (ػن غير رغبت- ػن رغبت  )انرغبت في دراست تخصص انتربيت انبذنيت و انرياضيت -3
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نظاـ )التعرؼ فيما إذا كانت ىناؾ فروؽ في الميارات المينية المكتسبة تعزى إلى نظاـ الدراسة - 

. ) د.ـ.نظاـ ؿ- كالسيكي

التعرؼ فيما إذا كانت ىناؾ فروؽ في الميارات المينية المكتسبة تعزى إلى متغير الرغبة في - 

 . (عف رغبة أو عف غير رغبة )التخصص 

التعرؼ فيما إذا كانت ىناؾ فروؽ في الميارات المينية المكتسبة تعزى إلى نوع -  

. (باتنة– بسكرة– الجزائر–الشمؼ)الجامعة

: أهمية الدراسة
 تستمد ىذه الدراسة  أىميتيا مف طبيعة الموضوع الذي تتناولو مف جية، ومف نوع المشكالت التي 

، كذلؾ فاف ىذه الدراسة تقـو بتحديد الجوانب االيجابية تطرحيا لمتمحيص والتقصي مف جية ثانية

والسمبية لمتكويف الجامعي مف خالؿ التقصي عف الميارات المينية التي يكستبيا طمبة معاىد و 

كما يتناوؿ بحثنا جزءًا , ر وذلؾ باعتبار الجامعة مصدرا لالطارات و الطاقات البشرية.ب.أقساـ ت

وزيادة , ميمًا مف متطمبات العممية التدريسية وىي الميارات المينية ألستاذ التربية البدنية والرياضية 

. ر مف خالؿ تنمية الميارات المينية وتطويرىا.ب.الوعي بأىمية الرقي باألداء الميني ألساتذة ت

 

 

 

 

 

: مفاهيم أساسية لمصطمحات الدراسة
لغة كوف الشيء بمعنى ركبو بالتاليؼ بيف اجزائو، وتكوف الشيء بمعنى حدث، و يقاؿ : التكوين

نقؿ المعارؼ و "، اما اصطالحا فيعرؼ التكويف عمى انو (806،ص01)كونو فتكوف و تحرؾ 

 .(97،ص07)"الميارات الالزمة مف اجؿ االداء الجيد
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 السابح بو يوصؼ ما وأكثر عمؿ، بكؿ الحاذؽ :والماىر الشيء في الحذؽ  الميارة "لغػػة ىي: المهارة

   (22،ص02)"حاذًقا بو صرت أي ميارة بو أمير األمر بيذا ميرت :ويقاؿ ميرة، والجمع المجيد،

 "ودقة بسيولو معيفٍل  مجاؿٍل  في معتمد حركي فعؿ أداء عمى عالية قدرة "وتعرؼ عمى انيا

( 45،ص11)

 ىي جممة مف العمميات التي يكتسبيا الطالب أثناء دراستو ويتمرف عمييا ليتمكف :المهارات المهنية

: مف التدريس، وفي دراستنا ىذه تتحدد بالميارات التالية

ميارة المياـ التدريسية - 3ميارة التفاعؿ الصفي - 2وضع األىداؼ التعميمية - 1

. ميارة التقويـ- 5دراسة المياـ المتعمقة بتنمية الصفات العممية لممتعمـ - 4

ىو ذلؾ الشخص الذي سمحت لو كفاءتو العممية باالنتقاؿ مف المرحمة الثانوية إلى : الطالب

المرحمة الجامعية تبعا لتخصصو الفرعي، ويعتبر الطالب احد العناصر األساسية و الفاعمة في 

العممية التربوية طيمة التكويف الجامعي، ونقصد بو في دراستنا كؿ الطمبة الذيف يدرسوف بمعاىد 

التربية البدنية و الرياضة تخصص تربية بدنية و رياضية و الذيف يستطيعوف بعد التخرج العمؿ 

.  كأساتذة في الطور المتوسط و الثانوي

يمثؿ النظاـ الكالسيكي منظومة قديمة في ىيكؿ النظاـ العالي تيدؼ الى : النظام الكالسيكي

:  التكويف  باكساب المعارؼ العممية و تعميقيا حسب مستوييف 

 :وبو تكوينيف : مستوى التدرج    -

  BAC + 3او ديبمـو الدراسات الجامعية التطبيقية : تكويف قصير المدى    -

و ىو نوعيف  : تكويف طويؿ المدى    -

 BAC + 4: الميسانس        _        

 BAC + 5: ميندس دولة               _ 

 و بو تكوينيف: مستوى ما بعد التدرج    -

 BAC + 6: الماجستير       _ 
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 BAC + 10: الدكتوراه       _ 

والدكتوراه منظومة جديدة ماستر يمثؿ نظاـ الميسانس واؿ: (ودكتوراه ماستر ليسانس و) د.م.لنظام 

في ىيكؿ التعميـ العالي تقوـ خاصة عمى بناء وتاطير التكويف الجامعي حسب ثالث مستويات 

: متمايزة ومترابطة لرصد تطور كفاءات الطالب وتتمثؿ ىذه المستويات في

 3+بكالوريا: طور الميسانس

 5+بكالوريا: طور الماستر

 8+بكالوريا: طور الدكتوراه

 :الدراسات المشابهة 

 : (78-61،ص08) دراسة عطاء اهلل أحمد و عمر عمور-
بمعاىد وأقساـ " ليسانس، ماستر، دكتوراه"الدراسة بعنواف تأىيؿ وتقويـ التدريس بالنظاـ الجديد 

ىدفت ىذه الدراسة التي أجريت التربية البدنية والرياضية في ضوء التجربة الجزائرية، حيث 

أستاذا اختيروا عشوائيا مف قسمي التربية البدنية  والرياضية بكؿ مف  (30)طالبا، و (40)عمى

 :جامعة مستغانـ وجامعة وىراف إلى معرفة
. مقارنة بما كاف يتوقع لو (L.M.D)ما حققو  التدريس بالنظاـ الجديد  ليسانس ماستر دكتوراه - 1

 .معرفة مدى توافر اإلمكانيات التي تساعد عمى تطبيؽ ىذا النظاـ- 2

 .معرفة درجة استفادة الطالب مف التكويف في ظؿ ىذا النظاـ الجديد- 3

. معرفة النقائص المسجمة ميدانيا، و الحموؿ المقترحة لنجاحو- 4

أعد ليذه الدراسة الوصفية استبياف خاص بالطمبة وآخر لألساتذة مكوف مف خمس محاور، جمعت 

النتائج وباستخداـ التكرارات و النسب المئوية توصمت إلى أف األساتذة والطمبة يؤيدوف ىذا النظاـ، 

، كما أف قمة (...المادية، اإلدارية، البيداغوجية)الذي يبقى نجاحو مرىوف بمدى كفاية اإلمكانيات 

الدورات التكوينية والممتقيات، ونقص وسائؿ التدريب والوسائؿ التعميمية، ونقص المراجع الحديثة، 

كميا عوامؿ تؤثر بصفة سمبية عمى سير ىذا النظاـ، وعميو البد مف وضع مناىج عممية مناسبة، 
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وتطبيقيا بصورة كاممة في حدود الحجـ الساعي المخصص لذلؾ، أما عف درجة استفادة الطالب 

الجامعي مف ىذا النظاـ الجديد فأكد الباحثاف أف االستفادة مزدوجة نظريا وتطبيقيا وىذا دائما 

بحسب أراء الطالب واألساتذة، مع وجوب تضافر جيود كؿ مف الطمبة، األساتذة، واإلدارة داخؿ 

 .محيط الجامعة

   :(258-247،ص05) دراسة جعفر فارس العرجون، غازي الكيالني، صادق الحايك-

ىي دراسة مقارنة لمدى اكتساب الطمبة المعمميف لمميارات المينية في كميتي العمـو التربوية والتربية 

ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى درجة اكتساب الطمبة المعمميف  ىدفتالرياضية بالجامعة األردنية، 

لمميارات المينية في كميتي العمـو التربوية والتربية الرياضية بالجامعة األردنية مف وجية نظر 

، وتكونت عينة الدراسة (الكمية، الجنس، المستوى األكاديمي)الطمبة، والفروؽ فييا تبعا لمتغيرات

طالب وطالبة تـ اختيارىـ بالطريقة العمدية مف طمبة كميتي العمـو التربوية والتربية  (128)مف

مف مستوى طمبة  (2008-2007)الرياضية بالجامعة األردنية المسجميف في الفصؿ الدراسي الثاني

السنة الثالثة والسنة الرابعة، طبؽ عمييـ استبياف يقيس  الميارات المينية لمطمبة المعمميف المعد 

: محاور ىي (5) فقرة موزعة عمى42والمكوف مف  (2007الحايؾ والكيالني، )والمصمـ مف طرؼ

مياـ وضع األىداؼ التعميمية، مياـ التفاعؿ الصفي، المياـ التدريسية، مياـ التقويـ، مياـ تنمية 

 .وتطوير الصفات العممية لممتعمـ

: لممجموعات المستقمة تـ التوصؿ إلى اآلتي " t"بعد التحميؿ اإلحصائي، وباستخداـ اختبار

الكمية، )أف درجة اكتساب الطمبة المعمميف لمميارات المينية ال تختمؼ باختالؼ متغيرات الدراسة- 

 وفي ضوء ذلؾ أوصى فريؽ البحث بضرورة تضميف الخطط ،(الجنس، المستوى األكاديمي

في الكميتيف عمى أجزاء تيدؼ إلى تنمية  (الميسانس)الدراسية لممواد المقررة لمنح درجة البكالوريوس

الميارات المينية خاصة تمؾ المتعمقة بمياـ التفاعؿ الصفي، ومياـ وضع األىداؼ التعميمية، 

 . ومياـ تنمية وتطوير الصفات العممية لممتعمـ

( 03)دراسة عطا اهلل احمد-
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د في معاىد التربية البدنية .ـ.الدراسة بعنواف اكتساب متطمبات جودة التكويف في النظاـ الجديد ؿ

 والرياضية دراسة مقارنة بيف جامعة وىراف وجامعة مستغانـ، حيث ىدفت ىذه الدراسة الى معرفة

د بيف طمبة التدريب  ـ ؿ الجديد النظاـ تطبيؽ ظؿ في والرياضية البدنية التربية في التكويف جودة

الرياضي و التربية البدنية و الرياضية المتخرجيف مف جامعة مستغانـ، كذلؾ بيف طمبة التربية 

البدنية و الرياضية المتخرجيف مف جامعة مستغانـ و الطمبة القادميف مف جامعة وىراف، ايضا بيف 

 .طمبة التدريب الرياضي المتخرجيف مف جامعة مستغانـ و الطمبة القادميف مف جامعة وىراف
 استبياف خاص بالطمبة مكوف مف خمس محاور، جمعت النتائج  المقارنةأعد ليذه الدراسة الوصفية

  توصمت إلى أف( LSDمعامؿ )تحميؿ التبايف االحادي و بحساب قيمة االقؿ فرؽ داؿ وباستخداـ 

اكتساب الصفات الشخصية وميارة التخطيط وتحديد االىداؼ ومجاؿ ادارة القسـ او الفريؽ 

والعالقات مع المتعمـ او المتدرب وفي مجاؿ الرقابة والتقويـ كاف عاليا بتفوؽ طمبة التربية البدنية 

والرياضية المتخرجيف مف جامعة مستغانـ عمى طمبة التربية البدنية والرياضية المتخرجيف مف 

 وكذا تفوؽ طمبة التدريب الرياضي المتخرجيف مف جامعة مستغانـ عمى طمبة ،جامعة وىراف

 الركيز  البد مف فقد اكد الباحث عمى انو وعميوالتدريب الرياضي المتخرجيف مف جامعة وىراف،

عمى توحيد مناىج التكويف في الجامعتيف حتى تكوف موحدة وتخدـ التكويف بشكؿ عاـ واالستفادة 

مف الخبرات الموجودة في الجامعتيف حتى تتوحد الجيود خدمة لمتكويف، كذلؾ اعادة النظر في سير 

التكويف في جامعة وىراف بما ينسجـ مع متطمبات التكويف، واخيرا اجراء بحوث وذراسات تيتـ 

  .الخ مف مكونات التكويف...بالمكوف واالدارة والطالب والبرامج
 :إجراءات الدراسة- 
  :عينة الدراسةالمجتمع االصلي و- 

في بحثنا ىذا المجتمع األصمي لمبحث ىو طمبة التربية البدنية و الرياضية سنة رابعة نظاـ 

د، والذيف يدرسوف بأقساـ التربية البدنية والرياضية بجامعات .ـ.كالسيكي و السنة ثالثة نظاـ ؿ

، والذيف قدر عددىـ اإلجمالي 2010/2011بالموسـ الجامعي  (الشمؼ، الجزائر، باتنة، بسكرة)
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الشمؼ، الجزائر، )و عمى جامعات ( د.ـ.ؿ)طالبا موزعيف عمى النظاميف الكالسيكي و  (2030)

.   مف كال النظاميف412 طالبا مقسمة بالتساوي 824قمنا باخذ عينة تقدر ب . (باتنة، بسكرة

إعتمدنا في ىذه الدراسة عمى المنيج الوصفي، باعتباره األنسب لطبيعة موضوع : منهج الدراسة- 
  .البحث

 :مرت أداة الدراسة األساسية بالعديد مف المراحؿ قبؿ االعتماد عمييا نذكر منيا  :الدراسةأداة -
. مراجعة الكتب المتعمقة بتنمية مختمؼ الميارات المينية ألستاذ التربية البدنية والرياضية- 

 بعد (2009)استعاف الباحث بأداة الدراسة التي استعمميا الكيالني والحايؾ والعرجوف 

 : بند، والمرور باآلتي42 بند بعدما كانت تحوي 68إضافة بعض البنود حيث أصبحت تحوي 

.  مف قبؿ مجموعة مف المتخصصيفةتحكيـ األدا- 

. تعديؿ ما طمب تعديمو لما يخدـ األداة بشكميا الصحيح- 

عادة التطبيؽ)تـ حساب ثباتيا بأحد أنواع طرؽ حساب الثبات -  ، وكذا (التطبيؽ وا 
  .(صدؽ المحكميف، الصدؽ المنطقي)د بطرؽ مختمفة وعدـ االكتفاء بنوع واحاصدقو

: اشتممت األداة عؿ خمس محاور أساسية ىي -

ميارات مياـ - ميارات مياـ التفاعؿ الصفي -ميارات مياـ وضع األىداؼ التعميمية  - 
. التقويـ

 .ميارات المياـ المتعمقة بتنمية الصفات العممية لممتعمـ- ميارات المياـ التدريسية- 
:  إجراءات الثقل العلمي ألداة الدراسة-

 حيث طبقنا أداة القياس عمى فوجيف يضـ كؿ (TEST-RE-TEST)تـ المجوء إلى  :الثبات-

و طمبة السنة الرابعة كالسيكي  د ميداف التربية الحركية.ـ.الثالثة ؿطالبا مف طمبة السنة  (30)فوج

الموسـ جامعة بسكرة  بتخصص تربية بدنية و رياضية بمعيد التربية البدنية والرياضية

عولجت النتائج المحصؿ عمييا بحساب معامؿ االرتباط البسيط الذي ، ـ2010/2011:الجامعي

  .(α  0,01 ≤)يعرؼ باسـ ارتباط  بيرسوف العزومي، وبالنظر لمقيـ الجدولية عند مستوى 
 (.60=ن)مثل معامل االرتباط بيرسون بين التطبيق األول والثاني لمجاالت الدراسةي ( 1 )جدول رقم
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معامل  االحنراف املعياري املتوسط احلسايب 

 االرتباط

مستوى 

 إعادة التطبيق التطبيق إعادة التطبيق التطبيق الداللة

مهام وضع االهداف 

 التعليمية

47.25 46.95 5.91 5.56 0.90** 0.01 

 0.01 **0.95 7.86 7.86 55.90 56.38 مهام التفاعل الصفي

 0.01 **0.93 10.51 10.00 54.43 54.88 مهام التقومي

 0.01 **0.93 6.77 6.70 41.50 41.56 املهام التدريسية

املهام املتعلقة بتنمية 

 الصفات العلمية للمتعلم

48.68 49.55 8.90 8.91 0.95** 0.01 

 0.01 **0.97 26.85 26.59 248.33 248.76 الكل

وىذه القيمة أعمى مف القيمة  (0.97)أف قيـ معامؿ الثبات لألداة ككؿ قد بمغ (1)يبيف الجدوؿ رقـ

مما  (59: )ودرجة الحرية المساوية لػ (α  0,01 ≤)الجدولية لمعامؿ ارتباط بيرسوف عند مستوى 

 .لدراسة وثباتيا  يشير إلى مناسبتيا ألىداؼ

لحساب صدؽ أداة الدراسة تـ المجوء إلى عدة طرؽ لمتأكد مف أف أداة القياس تقيس  :الصدق-

 : ىافبالفعؿ ما وضعت ألجمو، وـ
:  صدق المحكمين-     أوال

تـ عرض االختبار عمى مجموعة مف المحكميف مف أساتذة جامعييف و دكاترة باحثيف في 

.  ، العمـو النفسية والتربوية، اإلحصاء ومنيجية البحثةمياديف التربية البدنية والرياضي

 :الصدق المنطقي- ثانيا   

 و الصدق معامل االرتباط بيرسون بين التطبيق األول والثاني لمجاالت الدراسة (2)الجدول رقم

 (60=ن)المنطقي 
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 الصدق املنطقي معامل االرتباط املهارات املهنية

 مهام وضع األهداف التعليمية
0.90** 

 
0.95 

 مهام التفاعل الصفي
0.95** 

0.97 

 مهام التقومي
0.93** 

0.96 

 املهام التدريسية

0.93** 

0.96 

 0.97 **0.95 املهام املتعلقة بتنمية الصفات العلمية للمتعلم

 0.98 **0.97 الكل

 

أف أداة الدراسة ككؿ بمحاورىا الخمسة تتمتع بدرجة عالية مف الثبات  (2)يبيف الجدوؿ رقـ

. والصدؽ المنطقي وبالتالي فإنيا مناسبة لتحقيؽ أىداؼ الدراسة

 :محددات الدراسة- 

. 2010/2011 مف السنة الجامعية السداسي الثاني: المحدد الزماني

تـ إجراء البحث في شقو الميداني بأربع جامعات ممثمة لموطف الجزائري بشقو : المحدد المكاني

 :الغربي و الشرقي والوسط و الجنوب، و ىذه الجامعات ىي
. جامعة العقيد الحاج لخضر باتنة- جامعة حسيبة بف بوعمي الشمؼ      - 

. جامعة محمد خيضر بسكرة     - 3جامعة الجزائر    - 

والسنة رابعة كالسيكي   د.ـ.ؿ ثالثة أجريت الدراسة عمى عينة مف طالب السنة :المحدد البشري

 .           بدنية ورياضية  تربيةتخصص

 :اشتملت هذه الدراسة على المتغيرات اآلتية: تصميم الدراسة- 
 : المتغيرات المستقلة: أوال
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 .د.ـ.نظاـ ؿ-  نظاـ كالسيكي:نظام الدراسة- 

 .جامعة بسكرة- جامعة باتنة- جامعة الجزائر- جامعة الشمؼ: الجامعة- 

 .عف غير رغبة- عف رغبة  :الرغبة في الدراسة - 

 :المتغيرات التابعة : ثنيا
 .استجابة أفراد عينة الدراسة عمى استمارة الميارات المينية      - 

 :تمت المعالجة اإلحصائية عف طريؽ المعادالت التالية :المعالجات اإلحصائية- 
 .المتوسط الحسابي االنحراؼ المعياري -

 .لمعينات المستقمة (ت)إختبار  -

 .ANOVA ONE WAYإختبار تحميؿ التبايف األحادي  -

 .ختبار توكي  لممقارنات البعديةإ -

 

 
 :عرض نتائج الدراسة- 

. عرض النتائج: اوال
: عرض نتائج السؤال األول

 مف ميارة لكؿ والترتيب المعيارية واالنحرافات الحسابية يمثؿ المتوسطات :(11) رقـ الجدوؿ

 .والرياضية البدنية التربية ىدامع طالب نظر وجية مف المينية الميارات
المتوسط المحاور  الرقم

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الرتبة

 02 7,65 45,01 مهام وضع األهداف التعليمية 01

 01 9,21 46,20 مهام التفاعل الصفي 02

 04 8,99 44,79 مهام التقومي 03
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 05 6,97 35,71املهام التدريسية  04

 03 8,75 43,88املهام املتعلقة بتنمية الصفات العلمية للمتعلم  05

 - 33,60 215,60 اجملموع الكلي   -

ما الميارات المينية التي يكسبيا التكويف لطمبة معاىد و أقساـ التربية البدنية و الرياضية؟ 

 متقاربة،ما عدى الميارة األخيرة نجدىا (11) رقـ في الجدوؿ الواردة القيـ مالحظة خالؿ مف    

 طالب نظر وجية مف األولى المرتبة التفاعؿ الصفي بمياـ الخاصة المينية الميارة احتمت حيث

 قدره معياري وبانحراؼ (46,20) قدره حسابي بمتوسط البدنية والرياضية التربية معاىدو أقساـ

 وبانحراؼ (45,01) قدره حسابي بمتوسط وضع األىداؼ التعميمية  مياـ ميارة تمتيا ، (9,21)

الثالثة  التقويـ عمى المرتبة بمياـ الخاصة المينية الميارة حافظت بينما ،( 7,65)  قدره معياري

 .(8,99)و انحراؼ معياري قدره  (44,79)بمتوسط حسابي قدره 

 معاىد طالب نظر وجية مف الرابعة المرتبة في جاءت التدريسية بالمياـ المتعمقة المينية الميارة

 (8,75).    ؿ مساوي معياري وانحراؼ (43,88) قدره حسابي بمتوسط والرياضية البدنية التربية

 المينية لمميارة عادت والرياضية البدنية التربية ىدامع طالب نظر وجية مف األخيرة المرتبة

 .6,97 ))قدره معياري وبانحراؼ ( 35,71 ) :قدره حسابي بمتوسط التدريسية بالمياـ الخاصة

: عرض نتائج السؤال الثاني

 بيف الفروؽ داللة لقياس (ت) وقيـ المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات :(12) رقـ جدوؿ

 .الدراسة نظاـ الختالؼ تبعا المينية الميارات حوؿ والرياضية البدنية و أقساـ التربية ىدامع طمبة

قيمة  جديد(412=ن)  كالسيك(412=ن)    المحاور

 (ت)

 الداللة

 ح م ح م

 0.10 -1.61 7.34 45.44 7.93 44,58 مهام وضع األهداف التعليمية
غري دال 

 0.01 -2.46 8.29 46.99 9.99 45,41 مهام التفاعل الصفي
 دال



   2012 ماي 16 -15يومي -  جامعة مسيلة – واقـــع التكويــن اجلامعــي يف اجلزائــر : ملتقى
 

 15 

 0.01 -2.41 8.39 45.54 9.52 44,03 مهام التقومي
دال 

 0.73 -0.33 6.18 35.79 7.68 35,63املهام التدريسية 
 غري دال

املهام املتعلقة بتنمية الصفات العلمية 
للمتعلم 

43,10 9.42 44.65 7.95 2.55- 0.01 
 دال

 0.01 -2.42 30.55 218.43 36.20 212,77 المقياس ككل
 دال

؟ )د.ـ.نظاـ ؿ- نظاـ كالسيكي)ىؿ تختمؼ الميارات المينية المكتسبة باختالؼ نظاـ الدراسة - 

 (-2.42)   فبمغت-مجتمعة المينية الميارات أي -الكمية  بصورتو لممقياس  المحسوبة)ت (قيمة

الجديد  الدراسة نظاـ طالب ولصالح  ،( α ≤0,01 ) الداللة مستوى عند إحصائيا دالة القيمة وىذه

 .الكالسيكي الدراسة نظاـ بطالب  مقارنة(د.ـ.ؿ)

 طالب بيف ( α ≤ 0,01)الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ توجد نقوؿ العموـ عمى

 (د.ـ.نظاـ ؿ, النظاـ الكالسيكي) التدريسي النظاـ لنوع تعزى والرياضية البدنية التربية معاىد

 .(د.ـ.ؿ) الجديد النظاـ ولصالح

: عرض نتائج السؤال الثالث

 بيف الفروؽ داللة  لقياس)ت (وقيـ المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات :(13) رقـ جدوؿ
الختالؼ متغير الرغبة في  تبعا المينية الميارات حوؿ والرياضية البدنية أقساـ التربية طمبة

 .  التخصص
قيمة  بدون رغبة(267=ن)  برغبة(557=ن)  المحاور

 (ت)

 الداللة

 ح م ح م

 0.04 2.02 7.23 44.23 7.81 45.38 مهام وضع األهداف التعليمية
 دال

 0.69 -0.39 8.72 46.38 9.45 46.12 مهام التفاعل الصفي
 غري دال
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 0.72 -0.35 8.51 44.95 9.23 44.71 مهام التقومي
 غري دال

 0.14 -1.44 7.29 36.22 6.80 35.47املهام التدريسية 
 غري دال

املهام املتعلقة بتنمية الصفات العلمية 

للمتعلم 

43.92 9.11 43.78 7.96 0.21 0.82 
 غري دال

 0.98 0.01 31.23 215.58 34.70 215.62 المقياس ككل
 غري دال

 فروؽ عدـ وجود يتضح (13) رقـ لمجدوؿ وبالعودة الكمية بصورتو المينية الميارات مقياس عمى

الطالب الذيف ليـ رغبة في التخصص و أولئؾ الذيف ليس ليـ رغبة في  آراء بيف ذات داللة

  وىي اقؿ مف(0.01)ككؿ  المينية الميارات في المحسوبة (ت)  بمغت قيمة حيث التخصص،

   الختالؼ متغير الرغبةتعزى فروؽ ذات داللة إحصائية عدـ وجود يعني مما الجدولية (ت) قيمة

 .ككؿ الميارات المينية مقياس في في دراسة التخصص
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: عرض نتائج السؤال الرابع

الشمؼ، )يمثؿ تحميؿ التبايف األحادي تبعا لنوع الجامعة لطالب جامعات  :(14) رقـ الجدوؿ
. في جميع المحاور (الجزائر، باتنة، بسكرة

مستوى 

 الداللة

متوسط  قيمة ف

 المربعات

درجات 

 الحرية

مجموع 

 المتوسطات

  مصدر التباين

 
28,15 1499,64 

3 
مهام وضع األهداف  بين المجموعات 4498,92

التعليمية 
0.000  

53,25 
820 

 داخل المجموعات 43669,97

 823 ـــ  دال
 المجموع 48168,90

 
1,93 163,96 

3 
مهام التفاعل الصفي  بين المجموعات 491,90

0.122  
84,65 

820 
 داخل المجموعات 69419,60

 823 ـــ  غير دال
 المجموع 69911,51

 
1,22 98,69 

3 
مهام التقويم  بين المجموعات 296,094

0.301  
80,92 

820 
 داخل المجموعات 66362,00

 823 ـــ  غير دال
 المجموع 66658,09

 
9,41 443,68 

3 
المهام التدريسية  بين المجموعات 1331,04

0.000  
47,15 

820 
 داخل المجموعات 38664,06
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 823 ـــ  دال
 المجموع 39995,11

 
1,01 77,97 

3 
المهام المتعلقة بتنمية  بين المجموعات 233,938

الصفات العلمية للمتعلم 
0.384  

76,58 
820 

 داخل المجموعات 62795,64

 823 ـــ  غير دال
 المجموع 63029,58

 
4,42 4938,11 

3 
 المقياس ككل بين المجموعات 14814,33

0.004 
 1115,17 

820 
 داخل المجموعات 914445,83

 823 ـــ  دال
 المجموع 929260,17

 فروؽ لنا وجود يتضح (14) رقـ لمجدوؿ وبالعودة الكمية بصورتو المينية الميارات مقياس عمى  

 الميارات في المحسوبة) ؼ (قيمة بمغت حيث المجموعات و داخميا، بيف داللة إحصائية ذات

 فروؽ ذات داللة إحصائية وجود يعني مما الجدولية (ؼ) قيمة وىي كبر مف (4.42)ككؿ  المينية

و لتحديد داللة الفروؽ بيف ، ككؿ المينية الميارات مقياس في  الختالؼ  نوع الجامعةتعزى

المجموعات الستة قمنا باختبار توكي لممقارنات البعدية لتحديد مصادر الفروؽ بيف متوسطات 

: الطمبة في الميارات المينية تبعا لمتغير نوع الجامعة كما يبينو الجدوؿ التالي
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يمثل نتائج اختبار توكي لممقارنات البعدية لتحديد مصادر الفروق بين متوسطات  (15):الجدول رقم 

. طمبة في المهارات المهنية تبعا لمتغير نوع الجامعةال

المحاور  الفئات فرق المتوسطات الداللة الداللة لصالح

 مهام وضع األهداف التعليمية الجزائر- الشلف *4,43128- 0,000 لصاحل جامعة اجلزائر

 باتنة- الشلف *5,89430- 0,000 لصاحل جامعة باتنة

لصاحل جامعة بسكرة  بسكرة - الشلف *4,68750- 0,000

باتنة  - الجزائر 1,46302-  

بسكرة - الجزائر 25622,-  

 بسكرة -باتنة  1,20680  

 املهام التدريسية الجزائر- الشلف *2,76147- 0,000 لصاحل جامعة اجلزائر

 باتنة- الشلف 16140,-  

بسكرة - الشلف *2,50833- 0,000 لصاحل جامعة بسكرة

باتنة  - الجزائر *2,60007 0,000 لصاحل جامعة اجلزائر

بسكرة - الجزائر 25314,  

*2,34693- 0,000 لصاحل جامعة بسكرة
 بسكرة -باتنة  

 املقياس ككل الجزائر- الشلف 8,76602-  

 باتنة- الشلف 6,56404-  
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لصاحل جامعة بسكرة  بسكرة - الشلف *10,55417- 004,

باتنة  - الجزائر 2,20198  

بسكرة - الجزائر 1,78815-  

 بسكرة -باتنة  3,99013-  

الخاص بنتائج اختبار توكي و بالتحديد في  (15)مف خالؿ النتائج الموضحة في الجدوؿ رقـ 

محور مياـ وضع األىداؼ التعميمية، يتضح أف ىناؾ فروؽ في ميارة وضع األىداؼ التعميمية 

بيف طمبة جامعة الشمؼ وطمبة جامعة الجزائر و لصالح طمبة جامعة الجزائر، وىناؾ فروؽ في 

نفس الميارة بيف طمبة جامعة الشمؼ وطمبة جامعة باتنة لصالح جامعة باتنة، و نالحظ كذلؾ 

. فروؽ في نفس الميارة بيف طمبة جامعة الشمؼ وجامعة بسكرة لصالح جامعة بسكرة

الخاص بنتائج اختبار توكي و بالتحديد في  (15)     مف خالؿ النتائج الموضحة في الجدوؿ رقـ 

محور المياـ التدريسية، يتضح أف ىناؾ فروؽ في ميارة المياـ التدريسية بيف طمبة جامعة الشمؼ 

و طمبة جامعة الجزائر ولصالح طمبة جامعة الجزائر، و ىناؾ فروؽ في نفس الميارة بيف طمبة 

جامعة الشمؼ و طمبة جامعة بسكرة ولصالح طمبة جامعة بسكرة، و نالحظ كذلؾ فروؽ في نفس 

الميارة بيف طمبة جامعة الجزائر و طمبة جامعة باتنة و لصالح طمبة جامعة الجزائر، ويتبيف لنا 

كذلؾ وجود فروؽ في نفس الميارة بيف طمبة جامعة باتنة و طمبة جامعة بسكرة و لصالح طمبة 

.  جامعة بسكرة

 مقياس لنا وجود فروؽ عمى يتضح (15) رقـ الجدوؿ   وبالعودة إلى النتائج الموضحة في

بصورتو الكمية بيف طمبة جامعة الشمؼ و طمبة جامعة بسكرة و لصالح طمبة  المينية الميارات

 .  جامعة بسكرة

تحميل ومناقشة النتائج : ثانيا
: السؤال األول

بالجامعات قيد الدراسة فقد  والرياضية البدنية و أقسام التربية معاهد طالب حسب- 

: رتبت المهارات المهنية حسب اهميتها عمى الشكل التالي



   2012 ماي 16 -15يومي -  جامعة مسيلة – واقـــع التكويــن اجلامعــي يف اجلزائــر : ملتقى
 

 21 

ميارة المياـ المتعمقة - 3ميارة مياـ وضع االىداؼ التعميمية - 2ميارة مياـ التفاعؿ الصفي  - 1

. ميارة المياـ التدريسية- 5ميارة مياـ التقويـ  - 4بتنمية الصفات العممية لممتعمـ  

 اف طالب معاىد وأقساـ التربية البدنية والرياضية قد  رتبوا الميارات حسب أىميتيا ألستاذ التربية 

البدنية والرياضية لمقياـ بميامو التدريسية عمى أحسف وجو، حيث جاءت ميارة مياـ التفاعؿ 

أف التفاعؿ الصفي يشكؿ الركيزة  (39،ص10)الصفي في المرتبة األولى وىذا ما يتفؽ مع الطرح 

األساسية بيف األستاذ والتمميذ في الموقؼ التعميمي، ألنو يؤدي إلى تحقيؽ األىداؼ التعميمية 

الخاصة بالدرس، ويرجع الباحث أسباب ترتيب ىذه الميارة في المرتبة األولى لكونيا ميمة في 

عممية التواصؿ بيف األستاذ و التمميذ فاف لـ يكتسبيا األستاذ، لف يستطيع أف يقـو بتنفيذ الدرس 

 .وتقويـ التمميذ، كذلؾ دونيا لف يستطيع اف يقـو بالتغذية الراجعة

: السؤال الثاني
 و ) د.م.ل -كالسيكي ) نظام الدراسة  باختالف المهارات المهنية المكتسبةتختمف- 

 . (د.م.ل)لصالح نظام 
د عمى النظاـ الكالسيكي في إكساب الميارات .ـ.         أفضت نتائج الدراسة إلى تفوؽ نظاـ ؿ

المينية منيا التفاعؿ الصفي والذي رتب في المرتبة األولى حسب وجية نظرىـ، وميارة تنمية 

الصفات العممية لممتعمـ، وميارة التقويـ، كما ظير التفوؽ في المقياس ككؿ، ىذا ما يدؿ عمى أف 

د يتميز بجودة عالية، وىذا ما اتفقت عميو معنا كؿ مف دراسة عطاء احمد وعمر .ـ.نظاـ ؿ

د عمى .ـ.ودراسة عطاء اهلل احمد، كذلؾ ويرجع الباحث أسباب تفوؽ نظاـ ؿ (2009)عمور

 : النظاـ الكالسيكي إلى كوف أف

 التدريسي النظاـ في تشجع العممي والبحث العالي التعميـ وزارة رأسيا وعمى الجزائرية الدولة -

 النظاـ محؿ وليحؿ إلنجاحو المادية والبشرية اإلمكانات كؿ لو تسخر فيي وبالتالي الجديد

 .التدريس في الكالسيكي
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 عمى التدفؽ عمى شجع الطالب مما كاممة سنة الطالب يختزؿ وفيو بالمرونة الجديد النظاـ يمتاز -

 القديـ، النظاـ عف يغيب الذي األمر النظاـ ىذا ظؿ في والمتابعة المرافقة إلى إضافة النظاـ، ىذا

 .والثانوية األساسية والوحدات باألرصدة يعمؿ النظاـ ىذا وأف كما

 الطالب، تكويف لمسار بالمرونة ويسمح المفتوحة، االختصاصات وفؽ نوعي تكويف يضمف -

 .المواد بيف التكامؿ ترقية عمى يعمؿ و عممو، استقاللية ويشجع

 شكؿ عمى كاف  سواء :المتبع لممسار تبعا التقويـ مستوى بإظيار يسمح الذي النوعي المسعى -

 .مشاريع أو اختيارية أو إجبارية وحدات

 والتكيؼ التواصؿ عمى والقدرة بالمسؤولية، والتحمي التجديد، كروح القيـ متعددة أبعاد تنمية -

 .والمنافسة

 ممفو تحويؿ مف الطالبة أو الطالب خاللو مف يتمكف حيث بالحركية، ىذا النظاـ يمتاز -

 .خارجيا أو الجزائر في جامعية مؤسسة أي في والتسجيؿ البيداغوجي

 مما أكثر تكتسب الجديد النظاـ ظؿ في المينية الميارات أف لنقوؿ بنا أدت تميز نقاط كميا وىذه

 .الكالسيكي النظاـ ظؿ في عميو كانت

: السؤال الثالث
عن ) متغير الرغبة في التخصص  باختالف المهارات المهنية المكتسبةال تختمف- 

. (رغبة أو عن غير رغبة
يرجع الباحث أفضمية  اكتساب ميارة مياـ وضع االىداؼ التعميمية لمذيف ليـ رغبة في 

التخصص مقارنة بالذيف ليس ليـ رغبة في التخصص، لما تحتمو ىذه الميارة مف اىمية، حيث 

، اما عدـ وجود فروؽ في اكتساب باقي (11)جاءت في المرتبة الثانية كما يظيره الجدوؿ رقـ 

الميارات المينية و الميارات ككؿ بيف الذيف ليـ رغبة في التخصص مقارنة بالذيف ليس ليـ رغبة 

في التخصص، فيرى الباحث اف السبب في عدـ وجود فروؽ يعود ربما الى العوامؿ الثقافية، 

واالجتماعية، والتي ليا تأثير عمى تكويف اختيار التخصص، وىذا ما أكدتو عديد الدراسات كدراسة 
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أف العوامؿ الثقافية واالجتماعية مف أكثر العوامؿ تأثيرا عمى :" والتي مف أىـ نتائجيا (كاريسوف)

تكويف االتجاىات لدى الطمبة، إضافة إلى المفيـو الخاطئ ليذا الميداف باعتباره ميداف معدـو 

 (.385،ص13)" األىداؼ ويقتصر عمى إعداد الرياضييف فقط

والتي بينت أف أغمب اآلباء، لـ يكونوا في دعميـ لمتربية البدنية، وال  ( ورفاقوؿتانيا)ودراسة 

يدركونيا باعتبارىا مادة كبقية المواد األكاديمية األخرى، كما أف الطالب ال يدعموف برنامج التربية 

(. 151،ص12)الرياضية بصورة كبيرة 

 أف عدـ وجود االختالؼ  في اكتساب ىذه الميارات يرجع إلى اف الذيف ليس ليـ رغبة 

في التخصص قد تكيفوا مع نوع التكويف خالؿ المسار التكويني، وأحسوا بالحاجة اليو، وعرفوا انو 

أف االتجاىات السمبية نحو شيء ما قد تكوف :"(169-168،ص14)تخصص ممتاز، وىذا ما يراه 

اتجاىات خاطئة، طورىا الفرد بصورة خاطئة، لذلؾ فإف تعديميا يحتاج إلى أف يتعامؿ الفرد مع 

عناصرىا ويجمع معمومات كافية عنيا، لتصحيح التشوىات التي اختزنت ويستبدليا بخبرات أكثر 

 ".صحة، وبالتالي يطور اتجاىا ايجابيا حياؿ ذلؾ

: السؤال الرابع
 – الجزائر –بسكرة ) نوع الجامعة باختالف المهارات المهنية المكتسبةتختمف-  

(. الشمف - باتنة

تتفؽ دراستنا مع دراسة عطاء اهلل احمد  حيث ظيرت اختالؼ في اكتساب الميارات بيف طالب 

إدارة القسـ أو الفريؽ و العالقات مع )جامعة مستغانـ ووىراف لصالح جامعة مستغانـ في ميارات 

الصفات ,مجاؿ التخطيط, مجاؿ تحديد األىداؼ وصياغتيا, مجاؿ التقويـ, المتعمـ أو المتدرب

في حيف ال تتفؽ مع دراسة جعفر فارس العرجاف وغازي محمد خير الكيالني وصادؽ , (الشخصية 

، حيث لـ يجدوا أي اختالؼ في اكتساب الميارات بيف كميتيف بالمممكة (2009)خالد الحايؾ 

 .الياشمية األردنية 
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ويرجع الباحث أفضمية قسـ التربية البدنية والرياضية لجامعة بسكرة في إكساب الميارات المينية 

فتح , ر لجامعة بسكرة ,ب,ويرجع الباحث ذلؾ إلى كوف قسـ ت, (باتنة,الجزائر,الشمؼ)عمى أقساـ 

 كذلؾ كاف ميما بتخصص بالتربية البدنية والرياضية فمـ يقـ بفتح 2003/2004اال منذ موسـ 

 ناىيؾ عف توفرىا أساتذة منضبطيف ومتخصصيف 2009/2010تخصص إال في العاـ الماضي 

. في مجاؿ التربية البدنية والرياضية 

 

   :توصيات الدراسة

: ما يميب الباحث وصي، وبعد مناقشة النتائج يا وتساؤالتوالدراسةفي ضوء أىداؼ 

.  د تخصصي.ـ.جعؿ الطمبة يختاروف التخصص مف السداسي األوؿ وذلؾ الف نظاـ ؿ-    

داغوجيا التطبيقية وجعؿ التربص الميداني يالزيادة في الحجـ الساعي المخصص لمقياس الب- 
 . يرافؽ جميع سنوات التكويف ساعتيف في األسبوع عمى األقؿ 

تنظيـ أياـ دراسية وجمسات تنسيقية بيف األقساـ والمعاىد بغرض التفكير في االرتقاء بنوعية -    
. التكويف

 . توحيد مناىج التكويف بيف الجامعات قصد وضع معايير لتقويميا - 

 . د .ـ.توفير اإلمكانيات الضرورية التي يحتاجيا نظاـ ؿ- 

.  توحيد مضاميف المقاييس المشتركة لتوضيح الصورة وتسييؿ فيـ مضمونيا - 

. تخصيص وثيقة مرافقة مخصصة لمطمبة تحتوي عمى جميع المقاييس وبرامجيا - 

التنسيؽ بيف األساتذة في الجامعة وبيف مفتشي المادة عمى مستوى الوطف عف طريؽ ورشات - 
. عمؿ قصد التفصيؿ في الميارات المينية ألستاذ التربية البدنية والرياضية ومعالجة النقائص  

إجراء المزيد مف الدراسات المشابية في موضوع الميارات المينية ألستاذ التربية البدنية - 
 . والرياضية لنقص الدراسات حوليا 
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