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ربة وفق المقامنهاج التربية البدنية والرياضية  مراعاة مدى معرفة إلى الدراسة هذه هدفت

 مهارات –ة المعرفة الصحي –)المعرفة العلمية  بالكفاءات للتعليم المتوسط لجوانب المجال المعرفي

 المنهج حثالبا استخدم الدراسة أهداف ولتحقيق ،مهارات الحياتية العقلية( –التفكير لتصنيف بلوم 

 ينةع اختيار تم حيث المسحي، الوصفي المنهج التحليلي، الوصفي المنهج: وهما بنوعيه الوصفي

 في الرياضيةو البدنية التربية واساتذة ،(2100) عددهم بلغ متوسط الرابعة السنة تالميذ من الدراسة

 اجمنه في المتضمنة الكفاءات مؤشرات جميع اختيار تم كما ،(182) وعددهم المتوسطة المدارس

 الدراسية واتالسن لجميع المتوسطة للتعليم بالكفاءات المقاربة أساس على والرياضية البدنية التربية

 . التحليل لعملية خضعت التي والرابعة والثالثة والثانية األولى

حصيلي، مقياس أداة تحليل المحتوى، االختبار الت كما قام الباحث ببناء األدوات البحثية التالية:

ة. ء األساتذالقرار، مقياس مهارات التفكير لبلوم، استبيان استطالع أراحل المشكالت، مقياس اتخاذ 

 وقد تم التأكد من صدقها وثباتها. وكشفت نتائج الدراسة عن اآلتي:

ي فقيد الدراسة  جوانب المجال المعرفي أظهرت نتائج الدراسة أن هناك قصور في تضمين -1

 منهاج التربية البدنية والرياضية.

على  يركز ال المتوسط للتعليم والرياضية البدنية التربية منهاج أن االساتذة نظر وجهات تؤكد -2

 .قيد الدراسة جوانب المجال المعرفي

 جاء سةالدرا قيد لجوانب المجال المعرفي التالميذ اكتساب مستوى أن الدراسة نتائج أظهرت -3

  .ضعيف بتقدير

جوانب  بالكفاءات، والرياضية، المقاربة البدنية التربية تقويم، منهاج :الكلمات المفتاحية

 المجال المعرفي.

Résumé 

Cette étude vise à déterminer dans quelle mesure le curriculum 

d'éducation physique et sportive basé sur l'approche par compétences prend 

en compte les aspects du domaine cognitif 

Pour atteindre les objectifs de l'étude, le chercheur a utilisé la méthode 

descriptive analytique, Dans l'échantillon de l'étude sélectionné il y a 

(2100) élève de la quatrième année moyenne, et (182) enseignants de 

l'éducation physique et sportive, il y a aussi Tous les indicateurs de 

compétence inclus dans le curriculum d'éducation physique et sportive, 

pour la première, deuxième, troisième et quatrième années moyenne. 



 ك
 

Le chercheur a également construit les outils de recherche suivants: 

Analyse du contenu, test de connaissance, test de résolution de problèmes, 

test de prise de décision, test des habiletés de raisonnement selon la 

taxonomie de Bloom, Questionnaire adressé aux enseignants. 

Après avoir confirmé la validité et fiabilité des outils mentionné, et 

recueilli et analysé les données statistiquement, nous avons conclu les 

résultats suivants: 

1. Les résultats de l'étude ont montré qu'il y a un manque d'inclusion des 

aspects du domaine cognitif dans le curriculum d'éducation physique et 

sportive. 

2. Les professeurs croient qu'il y a une faible présence des aspects du 

domaine cognitif dans le curriculum d'éducation physique et sportive.  

3. Les résultats de l'étude ont montré que le niveau d'acquisition des des 

aspects du domaine cognitif chez les élèves était faible. 

Mots clé : évaluation, le curriculum d'éducation physique et sportive, 

approche par compétences, les aspects du domaine cognitif. 

 

 

Abstract 

This study aims to determine to what extent the curriculum of physical 

education and sports based on competency approach takes into account the 

aspects of the cognitive domain,  

To achieve the objectives of the study, the researcher used the analytical 

descriptive method. In the selected study sample, there are (2100) students 

in the fourth grade, and (182) teachers of physical education and sports, 

there are also All competency indicators included in the curriculum of 

physical education and sports, in the first, second, third and fourth years 

average. 



 ل
 

the researcher constructed the following research tools: Content analysis, 

knowledge test, problem solving test, decision-making test, Bloom's 

taxonomy reasoning skills test, Questionnaire addressed to the teachers. 

After confirming the validity and reliability of the tools mentioned, and 

collecting and analyzing the data statistically, we concluded the following 

results: 

1. The results of the study showed that there is a lack of inclusion of 

aspects of the cognitive domain in the curriculum of  physical education 

and sport. 

2. Teachers believe that there is a weak presence of aspects of the 

cognitive domain in the curriculum of  physical education and sport. 

3. The results of the study showed that the level of acquisition of aspects 

of the cognitive domain among students was low 

Keywords: Evaluation, curriculum of physical education and sport, 

competency approach, aspects of the cognitive domain. 
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  :المقدمة

 التي اتالتغّيرو التحديات لمواجهة وإعداده اإلنسان في الحياة محوريا   دورا   التّربية تشكل

ا قادر ، فهي وسيلة وأداة المجتمعات إلعداده وبنائه على أسس سليمة وراسخة ليصبحبه تعصف

 شتى في فياوثقا حضاريا والتطوير التغيير وقيادة مع بيئته التكيففي  به ممارسة دوره الَمنوط على

   الحياة. ميادين

 في يعالسر التغير سماته من الذي والتكنولوجي العلمي التقدّم عصر في اآلن نعيشه ما ولعلّ 

 حتى الدراسية المناهج يدعوا إلى تطوير ذلك كل المعرفي، االنفجار وعصر الحياة، جوانب جميع

 لعقودفي ا العالم يشهدها التي والتكنولوجية والمعرفية العلمية التطّورات مع تتوافق وتتكيف

 ؛2015وخليل،  دبلة وخينش)والمدوي  القوي بخطابها العولمة أخيرا والتي جسدتها األخيرة،

 يقتصر لمو التربوية أنظمتها في النظر الدول تعيد من كثير بدأت هنا من(. 2005الوكيل والمفتي، 

 لها تجد أن يالتربو نظامها خالل من الساعية النّامية الدول حتى فقط، بل المتقدمة الدول على األمر

 .الجديد القرن هذا حضارة في مكانا

، العصر وقد برزت في العالم المعاصر توجهات تجعل من المنهاج وسيلة للتغلب على تحديات

وُصنَّاِعها  لةالشام يةكونه أداة التربية المثلى إلعداد الموارد البشرية القادرة على أن تَكون أداة التّنم

 (.2012الشعيلي والمحروقي، )

 جديدا وبظهور المقاربة بالكفاءات في المناهج التّربوية الحديثة أعطت بعدا تربويا وتصورا

 التي األنشطة من للقيام بمجموعة للمتعلم اكبر مساحة توفير من خالللقضايا التّربية والتّعليم، ذلك 

 وريةالضر جديدة، وباكتساب الكفاءات مواقف في وتوظيفها تطبيقيهاالمعارف، و  له ببناء تسمح

 قدرةوال تواجهه التي المشكالت وفهم التي تساعده على التكيّف مع مختلف المتغيرات المحيطة،

 يدرك ما مالمتعل وجعل التّعلم إلى معنى إعطاء إلى ، لذا فإنّها تهدف(2005 حاجي،)معالجتها  على

 .((Roegiers, 2004في المدرسة  تعلمه

بت اتجاه المنظومة نحو هدف ال يولي ظهره  ،للمعارف وقد أفرزت هذه التجربة معطيات صوَّ

 رسةلتكون المد وال يرفض المحتويات وإنّما يؤكد عليها من منحى آخر هو التفعيل والممارسة،

 طريق المتعلم إلى الحياة ووجهته العلمية والعملية، بحيث تساهم في:

  المتعلم فاعال ومنتجا.جعل   - 

 فاعال.توجيه المتعلم للتفكير اإليجابي الهادف لحّل وضعية مشكلة حال عمليا وواقعيا و  - 

 إدماج المكتسبات وتفعيلها.  - 



2 
 

 هج،اللجنة الوطنية للمناتنظيم المكتسبات واستغاللها في وضعيات جديدة ذات داللة )  - 

2006.)  

 من بالكفاءات المنتهجة في الجزائر على عدد من األبعاد التربويةويؤكد مشروع المقاربة 

ة قاعد في أبرزها دعم الكفاءات ورفع المستوى الثقافي والعلمي والتكنولوجي، وجعل التلميذ يتحكم

بعد  ين ماالتي تُمكنه من مواصلة الدّراسة والتكو التأهيلية،من الكفاءات التربوية والثقافية و

التّعلم  على درينندماج في الحياة العملية، وكذلك اكتساب المهارات الكفيلة بجعلهم  قااإللزامي أو اال

 (.2009وزارة التربية الوطنية، )مدى الحياة 

 بالمناس نإذن فالمقاربة بالكفاءات ضرورية في بناء تعلّم واقعي ونفعي، وتعتبر المدرسة المكا

وتدريبه  تمع،لمجا إنسان قادر على التكيّف واالندماج فيلتنفيذ هذه المهام بحيث يُنتظر منها تكوين 

 قيالحقي للهدف توضيح في  (Spencer)وفي هذا الصدد يشير سبنسرعلى حِلّ مشكالته اليومية، 

 الوقت نفس في ريشي وهو الكاملة، للحياة التلميذ إعداد في يتمثل للتربية األعلى المثل للتربية، أنَّ 

 "نفعية قيمة له الذي هو التربية في إتِّباعه الواجب الصالح التربويالمنهاج " أنّ  إلى

 .التربوي المجال في البرجماتية القيمةأي  ،(120، ص  1974وأحمد، عفيفي)

 طواروتؤكد دول العالم المتقدم على أهمية منهاج التربية البدنية والرياضية في مختلف األ

 في المتعلم ككل، وتحقيق النّمو الشامل والمتزنالتعليمية، ودوره في تنمية وتطوير شخصية 

 تمنه هذا السبب ال يمكن أنل ،)2007زيتوني، )حركية والمعرفية والوجدانية  -الجوانب الحس

 أنَّ ( 2000بجانب معين ونُهمل الجوانب األخرى، وفي هذا الشأن يشير الخولي والشافعي )

 مستوى المدرسي يجب أن تتخطى مفاهيممصداقية منهاج التربية البدنية والرياضية على ال

 .كالتدريس والتعلم، وصوال إلى التربية الشاملة لكافة جوانب الشخصية اإلنسانية

 موإّن على المنهاج التربوي أن يهتم بموضوع المعرفة ومجالها، فالمعرفة أساسية في النّ 

 بيج س التيأساسا هاما من األساإلنساني، لذا اعتبِرت أحد أهداف الرئيسية للتربية، كما اعتبِرت 

 والذي ية،العلم الثقافة مصطلح ثَّم برز ومن(، "2001أن يراعيها المنهاج التربوي )هندي وعليان، 

ا يمتلك أي ،المعاصرة القادر على الفرد إعداد يعني  رهامصاد من المتكاملة المعرفة من قدر 

 دائم عمجتم في ومشكالت مواقف مواجهة من تمِكّنه التي المهارات من العديد ويُتِقن المختلفة،

 (.20، ص2003علي، " )الحياة مناحي جميع في التغير

ومن النظريات التي تناولت النمو المعرفي نجد نظرية " برونز " في النمو المعرفي، حيث يرى 

أن التعلم عملية نشطة يبني فيها المتعلم أفكاره الجديدة ومفاهيمه استنادا إلى معارفه الحالية 

جي من والماضية، وركز في دراسته لمراحل النمو المعرفي على أساس التمثل العقلي للعالم الخار

خالل تحويل ما في العالم الخارجي من معلومات إلى أشكال يمكن تخزينها في البناء المعرفي 
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للفرد، لقد كان التمثل العقلي من أولى إسهامات برونز في فهم النمو المعرفي للطفل، ففي مرحلة 

المجردة  الطفولة المتوسطة والمتأخرة التي تتضمن مرحلة العمليات العيانية ومرحلة العمليات

تتطور القدرات العقلية ليمثل عالمه الخارجي بالتفكير المنطقي والتجريد المفاهيمي والمعالجة التي 

 (.2008تعتمد التجريب النشط )الريماوي، 

 لخال ر مختلف المراحل العمرية يتم منأما " روبي كيس " فقد افترض أن النمو المعرفي عب

 ىإل تزايد في تعقد المخططات من مرحلةسر " كيس " التطبيق مخططات جديدة تكون معقدة، ويف

 لة تتطورأخرى ومن مرحلة فرعية إلى مرحلة داخل المرحلة الرئيسية الواحدة بتطور الذاكرة العام

تة ) األتم وتنمو نتيجة لنضج الجهاز العصبي، كما أن التدريب المكثف على المخططات يقود إلى

 ناء النموى عمليات المعالجة حيث يرى بان التغيير الحقيقي أثوقد ركز عل، التلقائي أو العفوي (

ي المعرفي هو تغيير في المعالجة فاألشخاص من خالل التدريب والنضج يصبحون أسرع وأكفا ف

مع  معالجة المعلومات وبالتالي يطورون عمليات عقلية اعقد، كما يستطيع المراهقون التعامل

 (.2008 التفاعل بين بعدين أو أكثر والتنبؤ بها )الريماوي،الموضوعات المجردة، وتفسير نتائج 

وابرز من بحث ونقب في خصائص ومراحل النمو العقلي " بياجيه " في نظريته التي تمثل 

ل عقل الطف ستند إليه دراسة النمو المعرفي، والذي أكد أن البيئة هي التي تشكلتأيطار مرجعي عام 

و  الالزمة ولكن الطفل هو الذي ينمي خططا معرفية جديدة وان البيئة تقوم بدوها في توفير األدوات

لتطور االخبرات التي تحسن من النمو المعرفي، فعلى األطفال أن يتفاعلوا مع البيئة لكي يحدث 

حالية بما (، إن نظرية بياجيه في النمو المعرفي ستكون سندا كبيرا للدراسة ال2001د السيد، )محم

في أن "( 22، ص 2009امتازت به عن غيرها من النظريات األخرى وهذا ما تؤكده حناش )

ا كثر وضوحألنظرية بياجيه الدور األكبر في بيان طبيعة النمو العقلي وربما كان دور هذه النظرية 

 ."مرحلة المراهقة في

  

مثلما  إن مرحلة المراهقة التي تم اإلشارة إليها تتجسد بوضوح في مرحلة العمليات الشكلية 

تاجات " انه يتمكن المراهقون في تلك المرحلة من تعلم القيام باستن(2001) محمد السيد يقول 

نها: خصائص أساسية م منطقية أو التفكير االستداللي ويتميز المراهقون في هذه المرحلة بعدة

اء فيما ور التفكير من خالل االفتراضات والقدرة على التفكير التقدمي، وكذلك قدرتهم على التفكير

م اللي لفهاالستدالحدود، أو التفكير الشكلي الممتد، حيث يستطيع المراهقون أن يستخدموا التفكير 

 .كل جوانب الخبرة

 من المجاالت المهمة في مناهج التربية البدنيةوضمن هذا اإلطار يعتبر المجال المعرفي 

 والرياضية، حيث يرتبط بالعمليات العقلية وقدرة الفرد على اكتساب واستخدام المعلومات
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 والمعارف النظرية بمستويات مختلفة، ومن ناحية أخرى فإنّه يرتبط بنوع معين من التعلم وهو

د على النّواحي العقليةالتعلم المعرفي، ولذلك فان المجال المعرفي يتناو مثل  ل األهداف التي تؤّكِ

)زغلول  المعرفة والفهم ومهارات التفكير، كما أن المعرفة أمر ضروري لتنمية القدرات العقلية

أكاديمية إذا ما  (، وقد ال يتعين على التربية البدنية والّرياضية أن تصير مادة2002وأبو هرجة، 

 .willgoos, 1979)أضيفت خبرات فكرية إلى مناهجها )

ربية الت ( أّن االتجاه اللبرالي في(Mackenzie, 1906ومن وجهة نظر فلسفية تعتقد ماكانزي 

الهامة  البدنية والرياضية يدعو إلى وجوب إلمام الفرد بالحقائق األساسية والمبادئ والمفاهيم

ية بمكان األهم نية، ومنومصادر المعلومات، التي تستقى من العلوم الطبيعية واالجتماعية واإلنسا

ظرياتها( وهذا ن – قوانينها –أن يلم التالميذ بأبعاد الحركة عند اإلنسان وبنيتها المعرفية )مبادئها 

 .يساعد نمو الشخصية المتكاملة كنتاج مرغوب للتربية اللبرالية

 ةالتربيات ضرورة أن تقوم المدرسة بتلقين معلوم AAHPERD)وأعلنت الرابطة األمريكية )

 سابالبدنية والرياضية من منطق قيامها بمسؤولية تنمية النّشء بشكل شمولي، إذ البد من إك

أطر  حكمد التي تالتالميذ المهارات الحركية واألنشطة، كما يجب أن يَلّموا بالنّظم والقوانين والقواع

 (.1999ممارسة النشاط الرياضي التي يجب أن يلتزموا بها )الخولي وعنان، 

ا وثريا مشرقا وحضاريا ثقافيا وجها الصحية المعرفة وتمثل   ناإلنسا به يلم بأن وجدير 

، (1999 ،الخولي وعنان) البدينة والثقافة واللياقة الصحة إلى الحاجة أمس في هو الذي المعاصر،

 بها، عالتمت على اإلنسان لمساعدة المهمة العوامل وأحد الصحة لتعزيز أداة التثقيف الصحي كون

دولية ذات للمنظمات ال ، كما أن(2003باريان، )األفراد  لسلوك اإليجابي في التغيير الزاوية وحجر

منظمة و، -اليونيسيف  -الطفولة منظمة الصحة العالمية، ومؤسسة األمم المتحدة لرعاية)العالقة 

يتصدر التثقيف  نكبيرا في التركيز على أ دورا(  -اليونسكو -األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 

 الرياضيةو البدنية التربية منهاج لذا يهتم(، Joseph, 1981)الصحي في المدرسة قائمة األولويات 

 اكتسابو الرياضية، العلمية والمفاهيم بالمفاهيم الصحية الخاصة وتطوير المعارف وتنمية بتعليم

 ممارسة قطري عن المتبادلة، والعالقات المفاهيم واالبتكار وربط والتحليل والتفسير التفكير طرق

 على لقتتع التي والمعارف، الحقائق وتعّرف للتعلم فرصة كبيرة له تتيح التي والبرامج األنشطة

 شناويمحمد والالال وحلويش وال) الغذائي والنظام الجسم وماهيته ووظائف بطبيعة المثال سبيل

                                                              (.2010ومحمد،  وبرقاوي والخطاط

 تطوير في تسهم لها مخطط علمية بطريقة الرياضية التربية مناهج في الحياتية المهارات دمجو

 Word Health) عملية حياتية مهارات من يحتاجه بما العليا، وإمداد الفرد العقلية العمليات

Organization, 1999)  المنهجية المعايير نيوجيرسي بوالية التربية وزارة مشروع تناولوقد 
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 والمهارات المعرفة من متقدمة المتعلمين لمستويات حاجة على أكد والذي الحياتية، للمهارات

 المرتبطة المختلفة الحياة لنواحي اإلعداد في المستمر النجاح ولتحقيق الوظائف، على للحصول

 كما ،New jersey departement of ducation, 2004)) الشخصي والنمو المستمر بالتعليم

 قدرة على تؤثر األخيرة هذه أن الحياتية المهارات إلى المستند الصحي التثقيف أبحاث أظهرت

 المخاطر ضمنها ومن المخاطر من حماية أنفسهم إلى باإلضافة صحية سلوكيات التخاذ الشباب

 (.World Health Organization, 2003)الصحية 

 ا بناءإن التركيز على المجال المعرفي والمهارات الحياتية يمثل أحد األسس التي يقوم عليه

 فيها شخصية التلميذ المتكاملة، كما أن بناء المناهج ووضعها في حيز التنفيذ يجب أن يُراعى

 هاجالمن احلنج المالئمة لخصائص وقدرات التالميذ العقلية والمعرفية ونموها كأحد النقاط الرئيسية

 التربوي وتحقيق أهدافه.

المهارات  بهوإكسا قدرات التلميذ العقلية صقل يهدف إلى الرياضية البدنية منهاج التربية أن وبما

وخاصة  المختلفة به في كافة مراحل التعليم العناية وجب أفضل، لذا مجتمع لتكوين فيها المرغوب

 بفترة االرتباطه التلميذ، بها يمر التي المراحل أهم من باعتبارها المتوسطة في مرحلة التعليم

 .التي تتجسد بوضوح في مرحلة العمليات الشكلية المراهقة

ان االنشغاالت والتساؤالت المطروحة ستجد االجوبة في طي البحث الذي قسم الى قسمين 

 سير فيأساسيين: جانب نظري، وجانب تطبيقي، علما بأن الجانبين معا يتضمنان سبعة فصول ت

 ترتيب منطقي يمكن توضيح ذلك فيما يلي:

 القسم األول: يشمل الجانب النظري، ويتضمن خمسة فصول هي:

ئلة االطار العام للبحث، ويتضمن الخلفية النظرية للبحث، مشكلة البحث، اس الفصل األول:

ت والدراسامفاهيم اساسية لمصطلحات البحث، البحث، أهداف البحث، أهمية البحث، الفرضيات، 

 .السابقة ذات العالقة مع التعليق عليها

 الرياضية.وتقويم المناهج  التربوية ومناهج التربية البدنية تم االستعراض فيه  :الفصل الثاني

المركبة الجزائرية، و التربوية اإلصالحاتواشتمل على مركبتين، مركبة تناولت  الفصل الثالث:

 .االخرى تطرقت للمقاربة بالكفاءات

 ة البدنيةالنمو المعرفي، ومهارات التفكير، والمعرفة لرياضية في التربي تناول :الفصل الرابع

 .والرياضية

 .التربية البدنية والرياضية والمهارات الحياتيةتميز بعرض  :الفصل الخامس   
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 حثه التطبيقي، وتضمن إجراءات البتناول األسس المنهجية للبحث في جانب الفصل السادس:   

 اإلجرائي الضبطاالستطالعي والمنهج المعتمد، ومجتمع وعينة البحث، ومجالي البحث، و

 ستخدمة.أدوات البحث والمراحل التي مرت بها، والوسائل اإلحصائية المالبحث،  وبناء  متغيراتل

 :ي ومناقشتها على شقين هماقإنفرد بعرض نتائج البحث في جانبه التطبي الفصل السابع:   

 األول: عرض نتائج البحث.الشق  -

راسة على نتائج الد ضوء الفرضيات واالهداف، وبناء ىعلالشق الثاني: مناقشة نتائج البحث  -

 قدمت استنتاجات العامة، وجملة من المقترحات، وختاما خالصة عامة للبحث.

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 النظريالجانب 
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 .للبحث التمهيدي الجانب :األول الفصل

 .البحث إشكالية -1

 .البحث تساؤالت -2

  .البحث أهداف -3

  .البحث أهمية -4

 .البحث فرضيات -5

 .البحث لمصطلحات أساسية مفاهيم -6

 .الدراسات السابقة -7

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 :البحث إشكالية -1

 بجوان من جانب أي في التطوير أهمية تفوق المناهج الدراسية أهمية قصوى يحتل تطوير

 ورجل ستقبلالم إنسان وإعداد بناء في تطوير الواقع في الدراسية معناه المناهج تطوير الحياة، ألن

ل مجاالت ك في التطوير بدفّة مساكالا على قادرا بدوره يصبح اإلنسان فإنه هذا ومتى طورنا الغد،

، (1982حلمي، ) وتغيير تقدم لكل ونواة تطوير لكل أساسا المناهج تطوير وبهذا يكون الحياة،

 ختلفةبعناصرها الم التعليمية العملية النظر في إعادة الدوام على والتقدم يقتضيان والتطوير

   (.1982رضوان، )وتعديلها  ومراجعتها
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لكل  ملةشا انتهاج إصالحات -العالم مثل الكثير من دول  -ومن ثم حاولت الجمهورية الجزائرية 

في  روعللش التربوية المنظومة إلصالح الوطنية للجنة االنطالق إشارة أعطتمراحل التعليم، حيث 

ناهج غايتها تطوير الم والتي ،2004 -2003إليها مع بداية السنة الدراسية  الموكلة األعمال

 من ة بكثيرباألهداف المعتمد المقاربة تغييرالدراسية في كافة المراحل التعليمية، وذلك من خالل 

 يعتقد ، التيبالكفاءات المقاربة هي قديمة جديدة بإستراتيجية واستبدالها طويلة، منذ سنوات الرتابة

لفرد على اأي عدم قدرة " )الوظيفية األمية"على والقضاء مردود التعليم الناجع لتحسين الحل أنها

 (.كفء قي حياته اليوميةتوظيف المعارف والمهارات بشكل 

 الدول في المدرسي المنهاج نجاح عناصر أهم من البدنية والرياضية التربية منهاج ويعد

 أسس بقيط منهاج هناك فإن كان الممارسة، صفة عليه تغلب الذي التربوي الميدان ألنه المتقدمة،

 مناهج،ال هذه أحد والرياضيةالبدنية  التربية منهاج أن جدال فال عمل وممارسة التربية ومبادئ

 نتحسي بقصد ومستحدثات، تجديدا إدخال بهدف للتقويم باستمرار يخضع أن الضروري فمن ولهذا

 إعدادا دادهوإع المتعلم اإلنسان صناعة النهاية إلى في تؤدي بحيث مستواها، ورفع التربوية العملية

مان، حسين وعبد الرح)تواجهه  قد التي التحديات العصرية مواجهة على ليقوى ومتوازنا متكامل

1989.) 

 (،2005) (، شاكر وجاسم1989زغلول ) :وفي ضوء ما انتهت إليه نتائج الدراسات السابقة

  (، زيتوني2008) (، الحايك وغادة وزياد2007(، الحايك والبطاينة )1997زغلول ورمضان )

 في ةالتي تناولت تحليل المجال المعرفي، والتعرف إلى مدى توظيف المهارات الحياتي ،(2007)

 النواحي لوحظ بأنها تركز على النواحي المهارية، وال تراعيمناهج التربية البدنية والرياضية، 

 الزمةال فضال عن أنها ال تتضمن العدد الكافي من المهارات الحياتيةالمعرفية المرتبطة بها، 

 والضرورية لنمو التالميذ. 

وسطة، أن المت بأساتذة التربية البدنية والرياضية بالمدارس كما الحظ الباحث من خالل احتكاكه

ات في يواجهون صعوب آراء األساتذة ال توحي بان الجانب النظري معمول به، وأن معظم األساتذة

ربية البدنية في تحليل منهاج الت دراساتولخلو األدب التربوي من فهم و تطبيق المقاربة بالكفاءات، 

ف على هذه الدراسة تسعى للوقو والرياضية على أساس المقاربة بالكفاءات في الجزائر، لذا فإن

طبعته  التربية البدنية والرياضية للتعليم المتوسط في جوانب المجال المعرفي في تقويم منهاج

ومن مين، يه، التي يراد إكسابها للمتعلواردة ف، بناءا على مؤشرات الكفاءات ال-2013 -المنقحة 

 : خالل ماسبق يمكن طرح االشكالية وفق ما يلي

 :التساؤل الرئيسي
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ب لجوان توسطوفق المقاربة بالكفاءات للتعليم الممنهاج التربية البدنية والرياضية ما مدى مراعاة 

 .المجال المعرفي

 وهي: ت فرعيةوينبثق عن هذا التساؤل اثني عشر تساؤال

 

 :الفرعيةتساؤالت ال -2

الكفعاءات بتضعمين المعرفعة العلميعة فعي منهعاج التربيعة البدنيعة والرياضعية وفعق المقاربعة  . ما مدى1

 للتعليم المتوسط.

فععاءات تضععمين المعرفعة الصععحية فععي منهععاج التربيععة البدنيعة والرياضععية وفععق المقاربععة بالك معا مععدى

 للتعليم المتوسط.

 التركيب –التحليل  –التطبيق   -الفهم –. ما مدى تضمين مهارات التفكير لتصنيف بلوم )المعرفة 3

 .توسطوفق المقاربة بالكفاءات للتعليم المالتقويم( في منهاج التربية البدنية والرياضية  -

لتربية ااتخاذ القرار( في منهاج  –. ما مدى تضمين المهارات الحياتية العقلية )حل المشكالت 4

 .وفق المقاربة بالكفاءات للتعليم المتوسطوالرياضية  البدنية

الرياضية ومستوى حصيلة التالميذ في المعرفة العلمية المتضمنة في منهاج التربية البدنية ما . 5

 وفق المقاربة بالكفاءات للتعليم المتوسط. 

الرياضية هاج التربية البدنية ومستوى حصيلة التالميذ في المعرفة الصحية المتضمنة في منما . 6

 وفق المقاربة بالكفاءات للتعليم المتوسط. 

 التحليل –ق التطبي -الفهم  -مستوى اكتساب التالميذ لمهارات التفكير لتصنيف بلوم )المعرفة ما . 7

لتعليم لكفاءات لالتقويم( المتضمنة في منهاج التربية البدنية والرياضية وفق المقاربة با -التركيب  -

 المتوسط. 

( المتضعمنة الت، اتخعاذ القعرار)حعل المشعك العقليعةمستوى اكتساب التالميذ للمهارات الحياتيعة ما . 8

 في منهاج التربية البدنية والرياضية وفق المقاربة بالكفاءات للتعليم المتوسط.

ج فعي منهعا . ماهي وجهة نظر أساتذة التربية البدنية والرياضية حول درجة تواجد المعرفة العلميعة9

 .طالتربية البدنية والرياضية وفق المقاربة بالكفاءات للتعليم المتوس

فععي  . معاهي وجهعة نظععر أسعاتذة التربيععة البدنيعة والرياضععية حعول درجععة تواجعد المعرفععة الصعحية10

   منهاج التربية البدنية والرياضية وفق المقاربة بالكفاءات للتعليم المتوسط.

التربية البدنية والرياضية حول درجة تواجد مهارات التفكيعر لتصعنيف  أساتذةماهي وجهة نظر . 11

التقويم( في منهاج التربيعة البدنيعة والرياضعية  -التركيب  -التحليل  -التطبيق  -الفهم  -فة بلوم )المعر

 .وفق المقاربة بالكفاءات للتعليم المتوسط
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اتيععة ل درجععة تواجععد المهععارات الحيالتربيععة البدنيععة والرياضععية حععو أسععاتذةمععاهي  وجهععة نظععر . 12

اءات بعة بالكفعوفعق المقارالعقلية )حل المشكالت، اتخاذ القرار( في منهاج التربية البدنيعة والرياضعية 

 للتعليم المتوسط. 

 :البحث أهداف -3

 :يسعى الباحث من وراء هذا البحث إلى تحقيق األهداف التالية

المقاربة  في منهاج التربية البدنية والرياضية وفقتضمين المعرفة العلمية  . التعرف على مدى1

 بالكفاءات للتعليم المتوسط.

تضععمين المعرفععة الصععحية فععي منهععاج التربيععة البععدني والرياضععية وفععق  التعععرف علععى مععدى. 2

 المقاربة بالكفاءات للتعليم المتوسط.

 –التطبيق   -الفهم –. التعرف على مدى تضمين مهارات التفكير لتصنيف بلوم )المعرفة 3

يم كفاءات للتعلالتقويم( في منهاج التربية البدنية والرياضية وفق المقاربة بال -التركيب  –التحليل 

 المتوسط. 

ي فالقرار( اتخاذ  –. التعرف على مدى تضمين المهارات الحياتية العقلية )حل المشكالت 4

 منهاج التربية البدنية والرياضية وفق المقاربة بالكفاءات للتعليم المتوسط. 

 ة البدنيةالتعرف على مستوى حصيلة التالميذ في المعرفة العلمية المتضمنة في منهاج التربي. 5

 والرياضية وفق المقاربة بالكفاءات للتعليم المتوسط. 

 ذ في المعرفة الصحية المتضمنة في منهاج التربيةالتعرف على مستوى حصيلة التالمي. 6

 البدنية والرياضية وفق المقاربة بالكفاءات للتعليم المتوسط. 

 -م الفه -التعرف على مستوى اكتساب التالميذ لمهارات التفكير لتصنيف بلوم )المعرفة . 7

ربة ية وفق المقاالتقويم( المتضمنة في منهاج التربية البدنية والرياض -التركيب  -التحليل  –التطبيق 

 بالكفاءات للتعليم المتوسط. 

خععاذ ة العقليععة )حععل المشععكالت، ات. التعععرف علععى مسععتوى اكتسععاب التالميععذ للمهععارات الحياتيعع8

 سط.يم المتوالقرار( المتضمنة في منهاج التربية البدنية والرياضية وفق المقاربة بالكفاءات للتعل

 العلميعة . التعرف على وجهة نظر أساتذة التربية البدنية والرياضية حول درجة تواجعد المعرفعة9

 .بالكفاءات للتعليم المتوسط في منهاج التربية البدنية والرياضية وفق المقاربة

ة . التعععرف علععى وجهععة نظععر أسععاتذة التربيععة البدنيععة والرياضععية حععول درجععة تواجععد المعرفعع10

   .الصحية في منهاج التربية البدنية والرياضية وفق المقاربة بالكفاءات للتعليم المتوسط
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 ة تواجععد مهععارات. التعععرف علععى وجهععة نظععر أسععاتذة التربيععة البدنيععة والرياضععية حععول درجعع11

يعة منهعاج الترب التقعويم( فعي -التركيعب  -التحليعل  -التطبيعق  -الفهم  -التفكير لتصنيف بلوم )المعرفة 

 البدنية والرياضية وفق المقاربة بالكفاءات للتعليم المتوسط.

رات . التععرف علعى  وجهعة نظعر أسعاتذة التربيعة البدنيعة والرياضعية حعول درجعة تواجعد المهعا12

ربعة فعق المقاوية العقلية )حل المشعكالت، اتخعاذ القعرار( فعي منهعاج التربيعة البدنيعة والرياضعية الحيات

 بالكفاءات للتعليم المتوسط.   

 

 أهمية البحث:  -4

 حيث والتعليم، التربية مجالي في الهامة المواضيع من موضوع معالجة في البحث أهمية تتجلى

 مينمتعل إنتاج إلى تسعى التي البيداغوجيات الجديدة من بالكفاءات منهاج وفق المقاربة يعد

 لميةالعا المنظمات أصبحت جهة أخرى ومن هذا من جهة، الجديدة المواقف مع التكيف باستطاعتهم

 ،لتعليما فترات كل خالل وحيوي نشط األخير هذا جعل وكيفية الدراسية للتالميذ الكفاءة عن تتحدث

، لميةالمعرفة الع)لجوانب المجال المعرفي  المنهاج قيد الدراسة مراعاة مدى على التعرف ولعل

 كباحثين ايساعدن قد ،(الحياتية العقلية مهاراتال ،مهارات التفكير لتصنيف بلوم المعرفة الصحية،

 لعقليةا العمليات على للتعرف تصميم وبناء مناهج التربية البدنية والرياضية علم في ومتخصصين

 على بناء  ساعدناي فيها، مما يقّصر التي العقلية والعمليات التلميذ، المنهاج الدراسي عند ينميها التي

 توسط فيمناهج التربية البدنية والرياضية للتعليم الم يعتري الذي للضعف إيجاد تفسير على ذلك

في  مقصوره ثم ومن العملية، حياة التالميذ أونقلها إلى توظيف مختلف جوانب المجال المعرفي،

 وجأمل الخر على المتقدمة، الدول من بغيرهم مقارنة واإلنتاج والصناعة واالبداع االكتشاف

 بدنيةال منهاج التربية إزاء يفعلوه أن يجب ماذا إلى توجههم والتعليم التربية لوزارة بتوصيات

 النهوض ثم ومن عملياته العقلية، بجميع التالميذ من أجل تنمية تفكير والرياضية للتعليم المتوسط،

 تطوير في ساهمي الذي الخالق التفكير المبدع على القادر المتعلم اإلنسان وتخريج التعليمية، بالعملية

 اتوتعميم نتائج إلى بنا ستؤدي على ما سبق ِعالوةوالتقدم  الحضارة بركب واللحاق المجتمع

 . اعتمادها يمكن وموضوعية صادقة

ألساتذة التربية  تغذية راجعة تعتبر وافية معلومات توفيرها من هذه الدراسة أهمية بعتن كما 

 وأسلوب إعداد طريقة في النظر إعادة في ذلك يفيدهم مما البدنية والرياضية في التعليم المتوسط،

 الدراسة هذه تكون ويتوقع أن التالميذ، لدى المعرفية الحاجات تلبي بحيث وتنفيذ الحصة الدراسية،

وضع منهاج المدرسي قيد  عن وواقعية دقيقة معلومات المعنية بتوفيرهافائدة للسلطات  ذات

وتعد هذه الدراسة من  .التعليمية العملية مخرجات تحسين إلى يؤدي تطويره، مما أجل من الدراسة



14 
 

الرسائل النادرة في الجزائر التي تناولت تحليل وتقويم جواب المجال المعرفي في منهاج التربية 

 الباحث الطالب إطالع حسب وهذاالبدنية والرياضية في ضوء المقاربة بالكفاءات للتعليم المتوسط، 

 أخرى، مواضيع على أجريت التي البحوث مع مقارنة سابقة وأبحاث دراسات من لديه توفر وما

 . الموضوع هذا بحث في الفجوة لتضييق الدراسة هذه فجاءت

 :ويستفاد من نتائج هذه الدراسة مايلي

ضية عند يمكن أن تفيد نتائجها في إحداث نوع من التطوير لمنهاج التربية البدنية والريا – 1

 دراسة.عمليات التعديل التي من المفروض أن تتم في ضوء تحليل وتقييم المنهاج الحالي موضع ال

حاث ء األبراءالباحثين أو مصممي المناهج في إجمجموعة من األدوات التي قد تفيد تقدم   - 2

 األخرى.المناهج الدراسية والدراسات لتطوير 

 فرضيات البحث: -5

 تعتبر صياغة الفرضيات واختبار قبولها أو رفضها من اهم المراحل المنهجية عند تخطيط

دائما  البحوث، وهي في حقيقة األمر صورة دقيقة للمشكلة وتفسير صادق لها، وهكذا فالفرض يبدأ

 الدراسة، وهو ما يتطلب صياغة دقيقة له يمكن أساسفي ذهن الباحث عن فكرة متخيلة تصنع 

ت، الذنيباوالقطع فيها برأي محدد ودقيق يتوقف على طبيعة المشكلة ومدى فهمنا لها )بوحوش 

2007). 

 اآلتية: ياتضت المطروحة سابقا تم صياغة الفرومن خالل التساؤال

 

 

 الفرضية الرئيسية: 1.5

تعليم البدنية والرياضية وفق المقاربة بالكفاءات للمنهاج التربية هناك ضعف في مراعاة  -

 المتوسط لجوانب المجال المعرفي.

 ضيات الفرعية:رالف 2.5

قاربة الم تضمين المعرفة العلمية في منهاج التربية البدنية والرياضية وفق في ضعف هناك. 1

 بالكفاءات للتعليم المتوسط.

قاربة تضمين المعرفة الصحية في منهاج التربية البدنية والرياضية وفق الم في ضعف هناك. 2

 بالكفاءات للتعليم المتوسط.

ليل التح –التطبيق  الفهم –تضمين مهارات التفكير لتصنيف بلوم )المعرفة  في ضعف هناك. 3

 سط.تعليم المتوبالكفاءات لل( في منهاج التربية البدنية والرياضية وفق المقاربة التقويم – التركيب –
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نهاج مفي اتخاذ القرار(  –العقلية )حل المشكالت تضمين المهارات الحياتية  في ضعف هناك. 4

 والرياضية وفق المقاربة بالكفاءات للتعليم المتوسط. التربية البدنية

دنية حصيلة التالميذ في المعرفة العلمية المتضمنة في منهاج التربية الب في ضعف هناك. 5

 والرياضية وفق المقاربة بالكفاءات للتعليم المتوسط.

نية حصيلة التالميذ في المعرفة الصحية المتضمنة في منهاج التربية البد في ضعف هناك. 6

 والرياضية وفق المقاربة بالكفاءات للتعليم المتوسط.

لتطبيق ا -  الفهم –اكتساب التالميذ لمهارات التفكير لتصنيف بلوم )المعرفة  في ضعف هناك. 7

لمقاربة التقويم( المتضمنة في منهاج التربية البدنية والرياضية وفق ا –التركيب  –التحليل  –

 بالكفاءات للتعليم المتوسط.

لقرار( )حل المشكالت، اتخاذ ا العقليةاكتساب التالميذ للمهارات الحياتية  في ضعف هناك. 8

 سط.وفق المقاربة بالكفاءات للتعليم المتوالمتضمنة في منهاج التربية البدنية والرياضية 

فعق تواجعد المعرفعة العلميعة فعي منهعاج التربيعة البدنيعة والرياضعية و درجعة فعي ضععف هنعاك. 9

 وجهة نظر أساتذة التربية البدنية والرياضية. من المقاربة بالكفاءات للتعليم المتوسط

فعق تواجعد المعرفعة الصعحية فعي منهعاج التربيعة البدنيعة والرياضعية و درجة في ضعف هناك. 10

  وجهة نظر أساتذة التربية البدنية والرياضية. منالمقاربة بالكفاءات للتعليم المتوسط 

 -ق التطبيع -الفهعم  -درجة تواجد مهارات التفكيعر لتصعنيف بلعوم )المعرفعة  في ضعف هناك. 11

لعيم كفعاءات للتعوفعق المقاربعة بالالتقعويم( فعي منهعاج التربيعة البدنيعة والرياضعية  -التركيعب  -التحليل 

 .التربية البدنية والرياضية أساتذةوجهة نظر  من المتوسط

ر( فعي )حعل المشعكالت، اتخعاذ القعرا العقليةاتية درجة تواجد المهارات الحي في ضعف هناك. 12

 أسععاتذةر وجهععة نظع معنوفعق المقاربععة بالكفعاءات للتعلععيم المتوسعط منهعاج التربيعة البدنيععة والرياضعية 

  .التربية البدنية والرياضية

 :   البحثمصطلحات مفاهيم اساسية ل -6

 بعض أو المنهج، جوانب بعض عن معلومات أو بيانات جمع عملية هو :المنهاج تقويم 1.6

 شأنب قرار ذالتخا وصفية، أو إحصائية بأساليب ومعالجتها البيانات هذه تبويب ثم التعلمية نتاجاته

 .(2000 حمدان،) حالته على إبقاءه أو تغييره أو أوتعديله المنهج تطوير

 الموضوعي الوصف إلى تهدف التي العلمي البحث أساليب هو أحدتحليل المحتوى:  2.6

  (.Bernard, 1952)االتصال  لمضمون الظاهر للمحتوى والكمي المنظم
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ة هو منهاج على أساس المقاربمنهاج التربية البدنية والرياضية للتعليم المتوسط:  3.6

ية متوسط بداالتعليم الالذي أقرت وزارة التربية والتعليم بالجزائر تدريسه لجميع مراحل  بالكفاءات

 .، وال يزال يدرس لهم حتى اآلن2003/2004السنة الدراسية  من

 بالجزائر، هي إحدى البيداغوجيات التي تبنتها وزارة التربية الوطنيةالمقاربة بالكفاءات:  4.6

 وعلى أساسها تم بناء المناهج الجديدة التي شرع في تطبيقها ابتداء من السنة الدراسية

2003/2004. 

 ريقطوتعني المقاربة بالكفاءات االنتقال من منطق التعليم والتلقين إلى منطق التعلم عن 

ك وبذل رد،الممارسة، والوقوف على مدلول المعارف ومدى أهميتها ولزوميتها في الحياة اليومية للف

عملية  وتنفيذ دةفهي تجعل من المتعلم محورا أساسيا لها، وتعمل على إشراكه في مسؤوليات القيا

 من دائرة علمالمت نقلت قد تكون بالكفاءات المقاربة إن أي (،2007التعلم )اللجنة الوطنية للمنهاج، 

 جة األولى،بالدر العقل وعلى الذات على االعتماد فيه يكون الذي الموجه التعلم دائرة إلى التعليم

 الذات هومقوما لهذ موجها المعلم من وتجعل العملية، الحياة لمواجهة والقدرات فيكتسب المهارات

 (.2003، يزيعز)المتعلمة 

في  هاكما تستهدف المقاربة بالكفاءات جعل المتعلم يعبئ مكتسباته وينظمها من أجل استخدام

لّمات تَعَ  معالجة وضعيات مركبة تسمى وضعيات اإلدماج، ألنه ال يحدث اإلدماج إال بعد اكتساب

ثم  ، ومن(2010 المركز الوطني للتجديد التربوي والتجريب،( )ومواقفمعارف، مهارات )مختلفة 

إلى تثمين  وذلك بالسعي فهي اختيار منهجي يُـمِكّن المتعلم من النجاح في هذه الحياة على صورتها،

 (. 2005حاجي، )الحياة  المعارف المدرسية وجعلها صالحة لالستعمال في مختلف مواقف

ا ساهم فيه كل من البحث التربوي والتجارب وعرفت المقاربة بالكفاءات دانية في المي تطورا مهم 

 : بعض األنظمة التربوية، بحيث تستلزم

  ,Miled).2008تحديد الكفاءات الالزمة لتطوير القدرات العقلية في وضعيات مختلفة )  -

 . امتالك التلميذ معارف علمية ومنهجية وكذا مهارات مرتبطة بمحتوى المادة -

 (.2006كمراوي، )تمرن على ممارسة الكفاءة في وضعيات متكافئة مختلفة  -

عية وض السعي إلى تطوير قدرة المتعلمين و تعبئة مجموعة متكاملة من الموارد من أجل حل -

 (.De Ketele, 2000)المشكلة 

 ولتعبر عن األداء المعرفي والسلوكي الذي يساعد على إصدار حكم حمؤشرات الكفاءة:  5.6

ه عن تعبيرتحقق الكفاءة المستهدفة أم ال، وإبراز مقدار التغيير الذي طرأ على مستوى األداء وال

 .(2002بأفعال قابلة للمالحظة والقياس ) حثروبي، 
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بالتالي وقابل للمالحظة يمكن من خاللها التعرف على الكفاءة،  اتالباحث بأنها سلوكي اويعرفه

 .تسمح بتقويم مدى التقدم في اكتسابها

 سها التلميذيمار التي العقلية العمليات تلك أنها على يعرفها الباحث :جوانب المجال المعرفي 6.5

 ينب تتراوح متنوعة تربوية أهداف لتحقيق والبيانات المعلومات في معالجة قصد عن ويستخدمها

ل وح استنتاجات إلى والوصول التقويم إلى المالحظات وتدوين األشياء المعلومات ووصف تذكر

 ياتالعمل تعكسه متشابكة ومكونات أبعاد هذا المصطلح على ينطوي القرارات، و وصنعالمشكالت 

الحواس  نم أكثر أو واحد طريق عن استقباله يتم لمثير يتعرض عندما الدماغ يقوم بها العقلية التي

الحقائق  استدعاء مجرد وليس متنوعة تفكير أساليب اكتساب إلى أيضا وهو يهدف الخمس

 ،المعرفة الصحية ،المعرفة العلمية) :وهي رئيسية اربعة جوانب إلى تنقسم والمعارف، حيث

 (.ةمهارات التفكير لتصنيف بلوم، المهارات الحياتية العقلي

 هاجهي تلك السلوكيات المعرفية المتضمنة في مؤشرات الكفاءات لمن: العلميةالمعرفة  7.6

البدنية  األنشطة ةالمرتبطة بممارس التربية البدنية والرياضية المراد إكسابها لتالميذ التعليم المتوسط

 . والرياضية، وبالجانب الوظيفي الحركي لجسم اإلنسان

ج لمنها المعرفية المتضمنة في مؤشرات الكفاءاتهي تلك السلوكيات : المعرفة الصحية 8.6

حافظة على والم ايةالتربية البدنية والرياضية المراد إكسابها لتالميذ التعليم المتوسط، المرتبطة بالوق

 .صحة الجسم أثناء وبعد ممارسة أنشطة التربية البدنية والرياضية

 القةع لها التي األهداف تتناول التيهي أحد التصنيفات  مهارات التفكير لتصنيف بلوم: 9.6

 )والتقويم  يبوالترك والتحليل والتطبيق والفهم إلى التذكر بلوم ويصنفها العقلية والقدرات بالمعرفة

 (.2007، النور

          Knouledge – Recall:(: التذكر) المعرفة -

 زيرك أي .(2004، وإلياس بشارة) يستدعيها أو المعلومات على يتعرف أن المتعلم من يطلب

 .وتعميماته ومبادئه ومصطلحاته المعرفة فروع من فرع حقائق تذكر على

   Comprehension: الفهم مستوى -

ا لديه أن المستوى هذا في المتعلم يبرهن  المادة صياغة دةإعا أي، عقلي ا المادة ينظم كي كافي ا فهم 

 (64، ص2004، إلياسو بشارة) .الخاصة بلغته

ا أفكار من درسه عما يعبر أن المتعلم يستطيع المستوى هذا وفي  أو له يأُعط عما يختلف تعبير 

 بالمعنى اإلخالل دون الخاص وأسلوبه بلغته األفكار وصياغة الدراسة، أثناء في عليه عرض

 .األصلي
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 ريفالتع هذا في المذكور المستوى اختيار تم وقد الفهم، مستوى عن تعبر أخرى دالئل وهناك

 .الدراسة بموضوع لصلته

  Application: التطبيق مستوى -

 لمستوىا هذا ويعني، (2000 القال،) الرمزية المعرفة باستخدامات تتمثل أهداف ا التطبيق يحدد

 .جديدة مواقف في معلومات من درسه ما يستخدم أن على المتعلم قدرة

   Analysis: التحليل مستوى -

 "للمادة الخفية المعاني اكتشاف أجل من العالقات وإقامة المعلومات تجزئة ويتضمن"

 . (168، ص 1995، حصريال)

 زائهأج أو األساسية مكوناته إلى الموضوع تجزئة على المتعلم قدرة إلى المستوى هذا ويشير

 .ينهاب واالرتباط األفكار هذه بين العالقات وتتضح الرئيسة لألفكار الهرمي التدرج يتضح بحيث

 Synthesis: التركيب مستوى -

 اهذ في المتعلم قدرة أي ،(2004 إلياس،و بشارة) موحد كل في واألجزاء العناصر جمع وهو

 مل تركيب أو جديدة، وحدة أو متكامل نظام إلى للوصول واألجزاء العناصر جمع على المستوى

 .موجود ا يكن

 Evaluation: التقويم مستوى -

 إما األحكام وهذه محدد، هدف تحقيق في المستخدمة والطرائق األدوات قيمة على أحكام إصدار

 لكميا الحكم المستوى هذا في المتعلم ويستطيع .(2004، إلياسو بشارة) كمية أو نوعية تكون أن

 .معينة معايير ضوء في ما، موضوع على والنوعي

كفاءات مؤشرات ال هي تلك السلوكيات المعرفية المتضمنة فيالعقلية:  المهارات الحياتية 10.6

ة بالمهارات التي المرتبط لمنهاج التربية البدنية والرياضية المراد إكسابها لتالميذ التعليم المتوسطة،

تخاذ على حل المشكالت، وا تساعد التالميذ على التكيف مع المجتمع الذي يعيشون فيه، وترتكز

 .القرار

 الدراسات السابقة:  -7

 الدراسة الحالية، بموضوع عالقة لها التي الدراسات منجملة  باستعراض الباحث سيقوم

 :كما يلي ثالث محاور في تصنيفها جرى الدراسات هذه نتائج لعرض وتسهيال

 المعرفة الصحية والعلمية تناولت التي الدراسات :األول المحور 

 .الحياتية المهارات تناولت التي الدراسات: الثاني المحور 

 .تصنيف بلوم  تناولت التي الدراسات :الثالث المحور 

 المعرفة الصحية والعلمية تناولت التي الدراسات :األول المحور 1.7



19 
 

رياضية دراسة هدفت إلى معرفة مدى فاعلية منهاج التربية البدنية وال( 2007)أجرى زيتوني  -

ل ي المجاالبحث ف على تالميذ التعليم الثانوي في المجال المعرفي، واقتراح بطارية اختبار لعينة

ف ي بشكل كاوافترض الباحث أن منهاج التربية البدنية والرياضية للتعليم الثانوي ال يؤد. المعرفي

نوي ليم الثاإلى تحقيق بعض األهداف التعليمية العامة فيما يخص الجوانب المعرفية عند تالميذ التع

بلغ وسعيدة،  ن التعليم الثانوي بوالية، وتمثلت عينة البحث في تالميذ السنة األولى م(ذكور وإناث)

باحث ، وقد استخدم ال1998/1999تلميذة في السنة الدراسية  73تلميذ و 208عدد افراد العينة 

طبيعة المنهج الوصفي باألسلوب المسحي باستخدام القياسات القبلية والبعدية وذلك لمالئمته ل

لبحث اكست ضعف في البعد المعرفي لعينتي البحث، وأسفرت نتائج البحث أن النتائج التحصيلية ع

ف اق التعرفي اختبارات المعلومات والمعارف والفهم في مجال التربية البدنية والرياضية، وإن إخف

ال إعلى التغيرات والتطورات في بعض األهداف التعليمية المعرفية لموضوعات المنهاج ما هو 

ة حتى نظر في صياغة األهداف التعليمية العامدليال صحة الفرضية، وقد أوصى الباحث بإعادة ال

يمكن قياس نتائجها واختيار محتوى متطابق مع األهداف المسطرة، وتخصيص محتوى معرفي 

تحصيل  مصاحب لمحتوى األنشطة البدنية والرياضية في منهاج التربية البدنية والرياضية، وقياس

 .لمقننة في ذلكالمتعلمين في النواحي المعرفية وتخصيص االختبارات ا

( دراسة هدفت إلى تحليل جوانب المجال المعرفي لمناهج 1997أنجز زغلول ومسلوب )و -

انب التربية البدنية والرياضية، والتعرف على رأي مدرسي التربية البدنية والرياضية في جو

لبحث المجال المعرفي من حيث األهداف والمحتوى وطرق التدريس وأساليب التقويم، وتم إجراء ا

لتعليم امدرسا من مدرسي التربية البدنية والرياضية بالمراحل  750على عينة عشوائية مكونة من 

هرت مرحلة الثانوي العام( بجمهورية مصر العربية. حيث أظ -العام )مرحلة التعليم األساسي 

 النتائج قلة التركيز على الجانب المعرفي الصحي وتدريس محتويات الجوانب المعرفية.

( بدراسة هدفت إلى التعرف على أسباب ضعف االهتمام بالجوانب 2005وقام شاكر وجاسم ) -

النظرية لألداء الرياضي داخل درس التربية البدنية والرياضية في المدارس بالمقارنة مع الجانب 

باستمارة استبيانيه كأداة لجمع  واستعاناالتطبيقي، استخدم الباحثان المنهج الوصفي المسحي 

( سببا من معوقات االهتمام بمادة التربية البدنية والرياضية في 14البيانات، حيث تحتوي على )

( مدرس ومدرسة للتربية البدنية والرياضية في 100المدارس، واشتملت عينة الدراسة على )

المدارس تم اختيارهم بالطريقة العشوائية، وأسفرت نتائج الدراسة أن برامج التربية البدنية 

الرياضية لهذه المدارس تركز فقط على الجانب البدني والمهاري المرتبط بالنشاط الرياضي، و

وتهمل بشكل واضح الجوانب العقلية والفكرية واالستيعابية لهذه المراحل التعليمية في البرامج 

 المركزية.
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، اضية( دراسة هدفت إلى تحليل محتوى مناهج التربية البدنية والري1989وأجرى زغلول ) -

، وتم والتعرف على مدى مطابقة هذه المناهج لمعايير تخطيط واختيار وتنظيم األنشطة بالمناهج

ية مدرسا من مدرسي التربية البدنية والرياض 827إجراء البحث على عينة عشوائية مكونة من 

ية، ببالمراحل التعليم األساسي )الحلقة الثانية(، والثانوي )عام وفني( بجمهورية مصر العر

ة وتوصلت النتائج إلى ضرورة االهتمام بتدريس التالميذ كافة المهارات والمسابقات الخاص

را من ميذ مقداباألنشطة الرياضية التي تشملها التربية البدنية والرياضية، واالهتمام باكتساب التال

ة البدني تربيةالمعرفة والمفاهيم والمعلومات المتصلة باألنشطة الرياضية التي تحتويها مناهج ال

 والرياضية.

دراسة هدفت إلى التعرف على مستوى الحصيلة ( 2007)أجرى كال من الرحاحلة وشوكة  -

 ة وجامعةالمعرفية في مجال اللياقة البدنية عند طلبة كلية التربية الرياضية بالجامعة األردني

وى اليرموك وإلى التعرف على الفروق في هذه الحصيلة المعرفية تبعا  لمتغير الجنس والمست

 م اختيارتالمنهج الوصفي بالطريقة المسحية، إذ  الدراسي والممارسة الرياضية، واستخدم الباحثان

لب طا( 215)عينة الدراسة بالطريقة العشوائية من بين طلبة المستويات األربعة وبلغ عددها 

ده ام بإعداموزعين على الجامعتين وتم استخدام مقياس المستوى المعرفي في اللياقة البدنية الذي ق

لى وجود إقه وثباته على عينة الدراسة، إذ أظهرت النتائج أمين الخولي وآخرون بعد التأكد من صد

ك، ضعف كبير في مستوى الحصيلة المعرفية عند طلبة كل من الجامعة األردنية وجامعة اليرمو

ثان الحصيلة المعرفية من سنة دراسية إلى أخرى وأوصى الباح انخفاضكما أشارت النتائج إلى 

 .دراسيةموضوعات اللياقة البدنية ومكوناتها في الخطط البضرورة إعطاء المزيد من االهتمام في 

والتي هدفت لفحص العالقة بين اللياقة البدنية  )Grissom, 2005 (أما دراسة جريسوم -

ولتحقيق ذلك فان نتائج اختبارات اللياقة البدنية والمصممة من قبل جامعة . والتحصيل األكاديمي

اختبار )ختبار الطلبة والمكون من ست وحدات هي ال )FITNESSGRAM (كاليفورنيا والمسمى

اللياقة القلبية التنفسية، التركيب الجسماني، رفع الجذع، اختبار كيرل، اختبار القوة للطرف العلوي، 

قد قورنت بدرجات القراءة والرياضيات في اختبار ستانفورد للتحصيل بنسخته التاسعة ( المرونة

وتكونت العينة من طلبة الصف الخامس والسابع . بار التحصيلمستخدمين الدرجات المعيارية الخت

ممن أنجزوا كال االختبارين اختبار اللياقة ( 2002)والتاسع من المدارس العامة بكاليفورنيا في عام 

وقد أشارت النتائج . طالب( 884715)البدنية واختبار التحصيل األكاديمي، حيث بلغ حجم العينة 

بمعنى انه كلما زادت قدرة  ايجابية قوية بين اللياقة البدنية والحصيلة المعرفيةإلى أن هناك عالقة 

الطلبة في اللياقة البدنية وتحسن أداءه فان ذلك يقود إلى تحسن الحصيلة المعرفية لديهم، وقد تبين 

  . أيضا بان الحصيلة المعرفية لدى الطالبات كانت اكبر من الطالب
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جوانب والتي هدفت إلى قياس الحصيلة المعرفية في ال( 2003)قري أما دراسة المزيني والعن -

حملون يية، ممن الفسيولوجية والميكانيكية الحيوية المرتبطة بالنشاط البدني لدى معلمي التربية البدن

الختبار  معلما  ومن ثم أخضعوا 32حيث تم عشوائيا  اختيار  ،درجة البكالوريوس في مدينة الرياض

على  تحريري، تم التأكد من صدق محتواه وصدقه التالزمي، أشرف عليه الباحثان مباشرة واشتمل

لسهولة ابلغ متوسط مؤشر  ،سؤاال  في موضوعات فسيولوجيا الجهد البدني والميكانيكا الحيوية 30

ة، توى العلمي لدى عينة الدراسوأشارت النتائج إلى وجود ضعف في المس. %57لجميع األسئلة 

حيث بلغ متوسط النسبة المئوية للدرجة النهائية التي حصل عليها المعلمون في موضوعات 

%  ±25.89و 16.61%±43.95الحيوية فسيولوجيا الجهد البدني وفي موضوعات الميكانيكا 

ين بين هذ 0.05على التوالي، كما كان هناك فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى أقل من  11.44

ودلت النتائج أيضا على وجود عالقة عكسية بين عدد سنوات الخدمة في تدريس . المتوسطين

، مستوى  0.45-= ر )التربية البدنية والدرجة النهائية لكل من موضوعات فسيولوجيا الجهد البدني 

يكن  ولم(. 0.03= ، مستوى الداللة 0.40-= ر )وموضوعات الميكانيكا الحيوية ( 0.01=الداللة 

أي من العمر وسنوات الخدمة وعدد مرات حضور الندوات والدورات مؤشرا داال على التنبؤ 

وخالصة القول فإن هناك ضعفا واضحا في المعلومات . بدرجة أي من المجالين قيد الدراسة

 لك يوصيذلالمتعلقة بفسيولوجيا الجهد البدني والميكانيكا الحيوية لدى معلمي التربية البدنية، 

  .الفئة من المعلمي المجالين لهذه هذين الباحثان بتطوير المستوى العلمي في

 مستوى المعرفة الرياضية للوقاية دراسه هدفت التعرف على (Lauie, 1995) ليو وأجرى -

س من حدوث اإلصابات الرياضية أثناء ممارسة النشاط الرياضي للمدربين والموجهين بالمدار

اختيروا  طالبا من طالب المدارس الثانوية( 305)الثانوية في هونج كونج وقد بلغت عينة الدراسة 

لم التشريح، ععلم ) أربع محاور بالطريقة العشوائية، وقد تم بناء اختبار معرفي اشتمل على

ثناء الرياضية أ اإلصابات الفسيولوجيا، الغذاء الرياضي، العوامل الخارجية المؤثرة في حدوث

إلصابات ، وقد أظهرت النتائج بناء اختبار معرفي خاص بالوقاية من ا(للبرنامج الدراسي التطبيق

 .اإلصابات الرياضية حدوث وضروره تطبيقه للوقوف على مستوى المعرفة الرياضية عند

 المرحلة طلبة لدى القانونية المعرفة درجات على التعرف إلى هدفت( 1990) دراسة عبدعون -

 وأستخدم ة،اللعب لمتغير تبع ا المقارنات وأجراء -بابل جامعة – الرياضية التربية كلية في الرابعة

 باألستبانة الباحث وأستعان طالب ا ( 90 ) من مكونة الدراسة عينة وكانت الوصفي المنهج الباحث

 كرة – الطائرة الكرة) وهي العاب خمسة من مكونة فقرة 194  على وتحتوي البيانات لجمع كأداة

 أيجاد وتم ،(االنكليزية باللغة مصطلحات إلى إضافة، والميدان الساحة – السلة كرة – القدم كرة اليد

 وكان النصفية التجزئة طريق عن والثبات المحتوى صدق طريق عن صدق من العلمية الشروط
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 ضعيفة كانت الطلبة عند المعرفة القانونية درجة أن إلى النتائج وأشارت( 0.91) هو الثبات معامل

 .أعاله األلعاب في القانونية المعرفة درجة في فروق وجود وكذلك

التعليم في التربية  ( دراسة هدفت إلى التعرف على دور2013وأجرى مسمار وصالح ) -

تبانة المجتمع األردني من وجهة نظر متخصصيها، وقام الباحثان باعداد وتصميم أسالرياضية في 

يئات ه( فردا، موزعة على جميع اعضاء 726لتحقيق األهداف المبتغاة، تم اختيار عينة قوامها )

رفي ات االردنية، ومشالتدريس و طالب السنة الرابعة في كليات التربية الرياضية في الجامع

مدارس  التربية الرياضية في مديريات التربية والتعليم، ومعلمي ومعلمات التربية الرياضية في

نة راد العيالمملكة ) الحكومية والخاصة، ووكالة الغوث الدولية (، واظهرت الدراسة ان تقديرات اف

ت، وجاء مجال الثقافة حول دور التربية الرياضية جاءت بدرجة متوسطة على جميع المجاال

ات ى الباحثالصحية الجسدية في المرتبة األولى، ومجال القيم االخالقية في المرتبة االخيرة، وأوص

لرياضية اببيان دور التربية الرياضية المجتمعي والتركيز عليه، وضرورة األهتمام بدرس التربية 

 ى دراسته والهمل به.أعطاء هذا التخصص األهتمام المناسب والمطلوب والتشجيع عل

 دراسة هدفت الى تقييم مستوى(  Mansour,  Haddad&2009)ومنصور  جرت حدادأ -

راسة في بعض مدارس مدينة اربد، حيث تكونت عينة الد السلوك الصحي لدى المراهقين األردنيين

 سنة، طبق عليهم استبانة السلوك الصحي( 17 – 16)طالبا وطالبة وبمدى عمر من ( 269)من 

بهدف  والتي تتضمن سلوكياتهم الصحية حول التغذية، ممارسة النشاط البدني، االنشطة المدرسية

لعادات ، اشارت النتائج وجود انخفاض حاد في ا(التوعية الصحية ونوعية الحياة واتجاهها الصحي

 اللحومو الغذائية الصحية لدى الطلبة والتي تتمثل في انخفاض تناول الفواكه والخضروات والحليب

لغازية بنسبة أقل من الحد الموصى به عالميا، في حين أن تناول الوجبات السريعة والمشروبات ا

دني والحلويات كانت اعلى من الموصى بها، اضافة الى وجود انخفاض حاد في مستوى النشاط الب

 .الممارس المعزز للصحة من قبل الطلبة

مصادر الحصول على المعلومات  على رفالتعَّ  إلى هدفتسة درا(2007) الجفري  وأجرى -

ومستوى الوعي الصحي لدى طالب المرحلة الثانوية في مدينة الرياض وعالقة مستوى  الصحية،

الوعي الصحي بالتحصيل االكاديمي، مستخدما مقياس السلوك الصحي ومصادر الحصول على 

المعلومات الصحية كاداة للدراسة، واشارت الدراسة الى ان اكثر المصادر التي يحصل الطالب من 

الزيارات المستمرة  األخيرةات الصحية هي وسائل االعالم، وفي المرتبة خاللها على المعلوم

للمراكز الصحية، وان اكثر المجاالت التي حصل التالميذ فيها على مستوى صحي عال هو مجال 

تكوين وعمل الجهاز البشري، واقلها في مجال التغذية كما اشارت النتائج الى وجود عالقة طردية 

 .ا بين السلوك الصحي والتحصيل االكاديميذات داللة احصائية م
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تقييم المعرفة الصحية واستقصاء بعض أنواع السلوك وهي بعنوان ( 1991)دراسة قاضي  -

نـهائيين في واالقتصادية، لطلبة الـصفين ال المتعلـق بالـصحة، وعالقتها ببعض العوامل االجتماعية

رس استعراض وضع التثقيف الصحي في مدا مع ،"المـدارس المتوسطة والثانوية في مدينة الخبر

لـصحي وهدفت الدراسة إلى التعرف على وضـع التثقيـف ا، البنين في المملكة العربية السعودية

ـة المدرسي في المملكة العربية السعودية من خالل تقويم مستوى المعرفة الـصحية لـدى طلب

بالصحة  قصاء بعض أنواع السلوك المتعلقواست الصفوف النهائية في المرحلة المتوسطة والثانوية،

ووصف لمحتويات مقررات المرحلة  وإعطاء وصف مجمل لنشاطات التثقيف في المدارس، لديهم،

 واستخدم الباحث المنهج الوصفي في دراسته، وكانت أداة .المتوسطة من المعلومات الصحية

ث كانت حي، والسلوك الصحي المعرفيةالدراسة عبارة عن استبانه تتـضمن اختبارا  لقياس الجوانب 

دينة موطالب الصف الثالث ثانوي جميعهم في  عينة الدراسة ممثلـة بطـالب الصف الثالث متوسط،

 :ومن ابرز نتائج هذه الدراسة، الخبر

 وجود ضعف في معرفة الطلبة في اغلب موضوعات التثقيف الصحي المدرسي •

  .من الطلبةوجود مفاهيم صحية غير صحيحة عند عدد  •

ة وضعف فعالية جهود التثقيف الصحي المدرسي الحالية في رفـع مـستوى معرفعدم كفاية  •

 .الطلبة في الموضوعات الصحية المهمة

لدى  عدم المحافظة على تطبيق السلوك الجيد في العديد من أنواع السلوك المتعلق بالصحة •

 .أعداد كبيرة من الطلبة

  .حياةونسبة كبيرة من الذين يشعرون بالضيق من ال طلبة المدخنين،وجود نسبة عالية من ال •

مي درجة الوعي الصحي عند طلبة الثاني الثانوي العل" نهااوعنو( 1987)دراسة الخليلي  -

كشف حيث هدفت الدراسة إلى ال ".والمهني في ثالث مناطق جغرافية مختلفة في األردن واألدبي

مي الطلبة األردنيين، في مشارف انتهاء التعليم المدرسي الرسعن مستوى الـوعي الصحي بين 

اسة واتبعت الدراسة المنهج الوصفي، وكانت أداة الدر .بفروعه في منـاطق مختلفة في األردن

عينة  وتم تطبيقه على المستخدمة عبـارة عن اختبار للوعي الصحي تم إعداده من قبل الباحثين،

خدم في واست. طالٍب وطالبة، من طلبة الصف الثاني الثانوي بفروعه( 1902)الدراسة المؤلفـة من 

ل وتحليـ ،"ر "، واختبـار"ت"معالجـة البيانات وتحليل النتائج عدة أساليب إحصائية، منها اختبار 

 :لمهمة منهاوقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج ا. وتحليل االنحدار المتعددالتباين األحادي، 

   .الوعي الصحي لدى الطلبة في هذه المرحلة متدنأن مستوى  •

ونوع الدراسة  ،(لصالح اإلناث )وجود فروق في درجة الوعي الصحي تعزى إلى الجنس  •

 (.لصالح طلبة منطقة المفرق) ، والمنطقة الجغرافية(صالح طلبة الفرع العلميل)
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 :التعليق على دراسات المحور األول -

  : يلي ما إلى الباحث الدراسات خلص لهذه السابق العرضخالل  من

ة منهاج التربيهدفت بعض الدراسات السابقة إلى تقييم وتحليل جوانب المجال المعرفي في 

ل (، ودراسة زغلو1997زغلول ومسلوب )، ودراسة (2007)زيتوني  راسةكد، البدنية والرياضية

ة قياس الحصيلة المعرفية في الجوانب الفسيولوجيإلى رى ـفي حين هدفت دراسات أخ، (1989)

 قانونيةال المعرفةو وقاية من حدوث اإلصاباتومجال اللياقة البدنية، والوالميكانيكية الحيوية 

يني المز ، ودراسة(2007)الرحاحلة وشوكة دراسة ل مث، المرتبطة باألنشطة البدنية والرياضية

، باالضافة الى )Lauie, 1995(ليو ، ودراسة(1990) ، ودراسة عبدعون(2003)والعنقري 

دراسات اخرى تناولت تقييم الوعي الصحي والمعرفة الصحية ومصادر الحصول عليها لدى 

 ، ودراسة(2007)، ودراسة الجفري (1991)، ودراسة قاضي (1987)التالميذ، كدراسة الخليلي 

، وإن كان هناك تشابه في كثير من المتغيرات ( Mansour,  Haddad&2009)حداد ومنصور 

 تث اإلصاباوقاية من حدوومجال اللياقة البدنية، والكالجوانب الفسيولوجية والميكانيكية الحيوية 

ا ، إال أنهالمرتبطة، والمعرفة الصحية، بين البحث الحالي والدراسات السابقة المعرفة القانونيةو

 .مراضمن والسالمة و اإلسعافات األولية و الوقاية من األتختلف في متغيرات أخرى  كقواعد األ

ستمارة المعرفي، واال التحصيل اختبارات استخدام السابقة على الدراسات غالبية ولقد اتفقت 

ختبار حيث استخدام ال معها من تتشابه الحالية الدراسةو االستبيانية كأدوات لجمع المعلومات،

من حيث التحصيل المعرفي الموجه للتالميذ، واستمارة استبيانية لمعرفة وجهة آراء األساتذة، و

لمنهج ا مقارنة منهج البحث بين البحث الحالي والدراسات السابقة، نجد أن المنهج المستخدم هو 

وصفي جمعت بين المنهج ال التين البحوث ـه مـز بأنـفيتميأما البحث الحالي الوصفي المسحي، 

يث نوعية حكما نجد أن الدراسات السابقة المتوفرة تباينت فيما بينها من معا،  المسحي والتحليلي

هناك ساتذة، والعينة فمنها ما اهتم بدراسة التالميذ والطالب، ومنها ما اهتم بدراسة المعلمين واأل

الن  دراسة وذلك حسب فروضها المتبناة،تباين من حيث خطة المعالجة اإلحصائية للبيانات لكل 

هناك اختالفات واضحة في صياغة الفروض من شانها أن تؤدي إلى استخدام أساليب إحصائية 

 .مناسبة ومالئمة من اجل التحقق من الفرضيات

ضعف الجوانب المعرفية والصحية المرتبطة  وتبين من استعراض الدراسات السابقة أنها أثبتت

 ، ودراسة(2007)باألنشطة البدنية والرياضية عند عينة البحث المدروسة، مثل دراسة زيتوني 

 (2007)الرحاحلة وشوكة  (، ودراسة2005(، ودراسة شاكر وجاسم )1997زغلول ومسلوب )

، ودراسة قاضي ( Mansour,  Haddad&2009)، ودراسة اويس ومنصور (1990) عبدعون
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حيث النتائج المتوصل إليها في جوانب  من مع الدراسات السابقة تتشابه الحالية الدراسةو (.1991)

 . المعرفة العلمية والصحية المرتبطة باألنشطة البدنية والرياضية

لحالية، لقد ساهمت الدراسات السابقة بشكل كبير في بلورة النظرة الشاملة للدراسة البحثية ا

اسات تم واستفدت منها في تحديد أهداف الدراسة، وفي اختيار العينة، كما انه من خالل هذه الدر

في ضبط واالستقرار على استخدام أداة الدراسة المناسبة وبناء فقراتها، واألساليب اإلحصائية، 

 وصياغة فروض البحث الحالي.

 .اتيةالحي المهارات تناولت التي الدراسات: الثاني المحور  2.7

هة دراسة هدفت إلى تقويم مناهج التربية الرياضية المطورة من وج( 2007)أجرى الجراح  -

( 51)علما  وم( 109)نظر المعلمين في مديريات تربية إربد األولى والثانية والثالثة على عينة بلغت 

مين، وار المعلالنتاجات، وأد: معلمة، باستخدام أداة االستبانة وأسفرت نتائج الدراسة إلى أن مجاالت

 جة عالية،وتكنولوجيا المعلومات واالتصال كانت بدر واستراتيجيات التدريس، واستراتيجيات التقويم

ة ية الدرجبينما أظهرت درجات التقويم لمجاالت استراتيجيات التدريس والتقويم، والمهارات الحيات

لعلمي اإحصائيا  تبعا  لمتغيرات المؤهل  المتوسطة، ووجدت الدراسة أيضا  عدم وجود فروق دالة

 يلة أكثروالنوع، بينما وجدت فروق دالة إحصائية تبعا  لمتغير الخبرة لصالح سنوات الخبرة الطو

 .    سنوات 10من 

ية ( دراسة هدفت التعرف إلى مدى توظيف المهارات الحيات2007أجرى الحايك والبطاينة ) -

ردنية، وجهة نظر طلبة كلية التربية الرياضية في الجامعة األفي مناهج التربية الرياضية، من 

ن هناك أ( طالبا وطالبة موزعين على السنوات األربعة، وأظهرت النتائج 246اشتملت العينة على )

، ي وجنسهمإجماع من طلبة كلية التربية الرياضية في الجامعة األردنية باختالف مستواهم األكاديم

 الالزمة ة الرياضية ال يتوافر فيها العدد الكافي من المهارات الحياتيةبأن مناهج كلية التربي

 والضرورية لهم.

ارات ( دراسة هدفت التعرف إلى مدى اكتساب الطلبة للمه2008وأنجز الحايك وغادة وزياد ) -

التربية لية ( في ك3، 2، 1الحياتية القائمة على االقتصاد المعرفي في مناهج الجمباز )المستويات: 

 لبة، حيثالرياضية بالجامعة األردنية، تبعا لمتغير الجنس والمستوى األكاديمي من وجهة نظر الط

الب ( ط93استخدم فريق البحث المنهج الوصفي لمالئمته لهذه الدراسة، واشتملت العينة على )

 اللجمباز ناهج اوطالبة موزعين على السنوات الثالثة، وأهم ما توصلت إليه نتائج الدراسة هو أن م

 تساعد على اكتساب المهارات الحياتية.

 الحديثة أساليب التدريس بعض استخدام أثر بعنوان دراسة (2010) حايكالأجرى السوطري و -

 هدفت المعرفي، القائمة على االقتصاد الرياضية التربية مناهج في الحياتية المهارات توظيف في
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 المهارات بعض توظيف في أساليب التدريس الحديثة بعض استخدام أثر إلى التعرف الدراسة

 في الطائرة الكرة لعبة في األساسية المهاري لبعض المهارات األداء مستوى وتطوير الحياتية

 معلما (112) من الدراسة عينة تكونت وقد المعرفي، القائمة على االقتصاد الرياضية التربية مناهج

عمان  العاصمة محافظة مديريات في األساسي السابع الصف طلبة طالبا  وطالبة من (161) و

 مقياس المهارات على والبعدي القبلي القياسين بين إحصائيا دالة فروق وجود وأظهرت النتائج

 الباحثان القياس البعدي، وأوصى لصالح الطائرة الكرة في األساسية المهارات ومقياس الحياتية،

 الرياضية التربية منهاج في هذه الدراسة في لها التعرض تم التي الحياتية المهارات دمج بأهمية

 .المعرفي االقتصاد على القائم

 في تنمية مقترح تعليمي برنامج أثر بعنوان دراسة (2010) والويسي الحايك وأجرى -

 دفته في األردن، الدنيا األساسية المرحلة طالب لدى األساسية والحركية الحياتية المهارات

حياتية ال المهارات في تنمية والتربوية الحركية األلعاب استخدام أثر إلى التعرف إلى الدراسة

 لمرحلةا طالب لدى (المسؤولية النفس، وتحمل على االعتماد التواصل، التعاون والعمل الجماعي،(

 جريبي،الت المنهج الباحث واستخدم طالبا ، (41)من  الدراسة عينة وقد تكونت الدنيا، األساسية

 التعاون(ة الحياتي المهارات تنمية في والتربوية الحركية استخدام األلعاب فعالية النتائج وأظهرت

ساسية األ المرحلة طالب لدى( المسؤولية وتحمل النفس على االعتماد الجماعي، التواصل، والعمل

 والتربوية كيةالحراأللعاب  على القائم المقترح التعليمي البرنامج باستخدام الباحثان وأوصي الدنيا،

 جوبرام مناهج وضع الدنيا، وضرورة األساسية المرحلة طالب لدى الحياتية المهارات لتنمية

 ةالحركي والمهارات الحياتية على تنمية المهارات تعمل المرحلة هذه لطالب وحركية رياضية

 .المختلف بأنواعها

 التعرف إلى مدى هدفت بدراسة( 2009)والواصل والمقرن والغامدي  وقام السوطري -

عينة  الملك سعود، تكونت جامعة في التحضيرية السنة مناهج في الحياتية المهارات توظيف

 صحةال)، ومادة (التعلم والتفكير والبحث مهارات نهج) مادة في المسجلين الطالب من الدراسة

 جمع تم طالبا ،(66)  وعددهم ه 1429/1430الدراسي  العام من األول الفصل في (البدنية واللياقة

 ملالع التواصل،) الحياتية بعض المهارات توظيف خاصة تبين مدى استبانه باستخدام البيانات

 ائجنت التحضيرية، أظهرت السنة مناهج في( تحمل المسؤولية المشكالت والتفكير، حل الجماعي،

، بينما المناهج في توظيفها حيث من األول الترتيب قد احتلت أن مهارات تحمل المسؤولية الدراسة

 في المشكالت والتواصل حل مهارات وجاءت الثاني، الترتيب في الجماعي العمل جاءت مهارات

 .األخير الترتيب
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 إلى(  بدراسة هدفت  ,2007Hanley, Heal, Tiger, Ingvarssonقام هانلي وآخرون ) -

ى لتغلب عللتقييم برنامج لتطوير وتعزيز المهارات الحياتية ألطفال مرحلة ما قبل المدرسة، وكذلك 

عدد من  عدد من المشكالت منها )العدوان، والسلوك المشكل( وقد تم تقديم هذه المهارات عن طريق

أشارت  ( وقد، النموذج، التغذية المرتدةاألدواراألنشطة وهي )دائرة الحوار، اللعب الحر، لعب 

لسلوك امن  %74انخفاض  إلىأن برامج المهارات الحياتية أثبتت فاعليتها، كما أدى  إلىالنتائج 

 المشكل لدى األطفال.

ي فهدفت إلى التعرف إلى مدى تضمين المهارات الحياتية دراسة  2007)سعد الدين ) أجرى -

ج نهـة المـولقد استخدمت الباحث، الطلبة لها اكتسابمقرر التكنولوجيا للصف العاشر ومدى 

لكلي وطبقت الدراسة على عينة من طلبة الصف العاشر األساسي بلغ العدد ا، يـفي التحليلـالوص

ي مقرر فوأعدت الباحثة قائمة للمهارات الحياتية الواجب تضمينها ، اً وطالبةـطالب (597)ا ـله

ى ـه علـار للمهارات الحياتية وتطبيققامت بتصميم اختب كما، صف العاشر األساسيـالتكنولوجيا لل

 مقرر تكنولوجيا الصف العاشر للمهاراتل وتوصلت الدراسة إلى ضعف تناو، ةـراد العينـأف

ستوى أشارت النتائج إلى أن م كما، % 9.8)) ث بلغت نسبة توافر هذه المهاراتـحي، ةـالحياتي

 80%).) إلى مستوى التمكن وهول الطلبة لتلك المهارات لم يص اكتساب

 ( دراسة هدفت التعرف الى مدى توظيف المهارات الحياتية2007) وتيسيرأجرى الحايك و -

دنية، في مناهج التربية الرياضية من وجهة نظر طلبة كلية التربية الرياضية في الجامعة األر

هناك ن أ( طالبا وطالبة موزعين على السنوات األربعة، وأظهرت النتائج 246إشتملت العينة على )

 ي وجنسهمإجماع من طلبة كلية التربية الرياضية في الجامعة األردنية بإختالف مستواهم األكاديم

 الالزمة بأن مناهج كلية التربية الرياضية ال يتوافر فيها العدد الكافي من المهارات الحياتية

لة، ة الشامير الجودوالضرورية لهم، ويعزو الباحثان هذه النتائج الى عدم إستناد المناهج الى معاي

ة بين وعدم تنوع أساليب التدريس التي تركز على المتعلم كمحور للعملية التعليمية ووجود فجو

 لرياضية،النظرية والتطبيق، وأوصى الباحثان بضرورة دمج المهارات الحياتية في مناهج التربية ا

 نترنت.وضرورة تفعيل إستخدام الطالب للتكنولوجيا الحديثة ممثلة بشبكة األ

 فعالية برنامج تقييم إلى هدفت دراسة(Weiss and al, 2007) ويس وآخرون  وأجرى -

 رياضية العاب دمجها في تم حياتية مهارات على يحتوى والذي (First Tee) الحياتية المهارات

 (415)على  العينة منظمة، اشتملت أخرى رياضية نشاطات في المشاركين الشباب مع مقارنة

أعمارهم بين  تتراوح أخرى رياضية طالبا في أنشطة  (159)وFirst Tee) ) برنامج في طالبا  

 هناك أن النتائج وأظهرت الجولف، لعبة مهارات مع دمج المهارات الحياتية تم وقد سنة، 17 -11

 في تحسنا أظهرت حيث  (First Tee)  برنامج في شاركت التي للمجموعة وإيجابية مهمة تأثيرات
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 تحسنا في ظهر حيث البرنامج في للمشاركين الحياتية المهارات أثر وانتقال الجولف لعبةمهارات 

 اجتماعية المبادرة، سلوكيات النزاعات، حل االنفعاالت، ضبط الجماعي، العمل( الحياتية المهارات

 (.منظم فردي وتعلم األقران، ومقاومة لضغط شخصية، وفعالية واعية، سلوكية تصرفات إيجابية،

( دراسة بعنوان تأثير برنامج التدريب (Goudas and al, 2006أنجز جوداس وآخرون و -

 عالساب على المهارات الحياتية التي تدرس كجزء من دروس التربية الرياضية على طلبة الصف

خة ( طالب من طلبة الصف السابع األساسي، تلقوا نس73أشتملت عينة الدراسة على ) األساسي،

( مصمم خصيصا لتدريس المهارات الحياتية من خالل التربية GOOLامج )مختصرة من برن

أظهرت  الرياضية، وأظهرت نتائج الدراسة تحسن في اللياقة البدنية والمهارات الحياتية، وكذلك

 النتائج أن التدريب على المهارات الحياتية يمكن توظيفه بفعالية من خالل حصص التربية

 الرياضية.

( دراسة هدفت  ,2006Butter wick, &  Benjaminك و بنجامين )وأجرى بيتر وي -

 ضمن تطويرتحليل المهارات الحياتية للمنهاج في كولومبيا، وأشارت الى أن المنهاج ت إلىالدراسة 

ي مجموعة من المهارات الحياتية األساسية، حيث يرتكز المنهاج على مهارات التطوير الشخص

المهارات الوظيفية ومهارات  إلىبشكل خاص ومواجهة المشكالت، ومهارات النقد باإلضافة 

 التأكيد على المسؤولية الفردية.

بعنوان أثر برنامج  ((Papacharisis and al, 2005هناك دراسة باباكاريسس وآخرون و -

ى أثر إلى التعرف إلوكرة القدم في تنمية مهارات حياتية، والتي هدفت  تدريبي للكرة الطائرة

عينة تملت الاش ،برنامج في المهارات الحياتية من خالل رياضة الكرة الطائرة وكرة القدم في اليونان

 سنة تم( 11- 12)طالبا كرة القدم تتراوح أعمارهم بين  (32)طالبة كرة طائرة و( 41)على 

ج ، والذي تم فيه دم(Super) برنامج مختصر من سوبر اختيارهم بشكل عشوائي، حيث تم تطبيق

 ت النتائجوكرة القدم على المجموعة التجريبية، وأظهر المهارات الحياتية مع مهارات كرة الطائرة

التمرير وأن هناك تقدما لصالح المجموعة التجريبية في مهارات الكرة الطائرة التمرير من أعلى، 

ح يا  لصالنتائج فروقا  دالة احصائرسال ومهارات كرة القدم، وكذلك أظهرت الإلمن أسفل، ومهارة ا

التفكير  حل المشكالت،: )المجموعة التجريبية مقارنة بالمجموعة الضابطة على المهارات الحياتية

 (.االيجابي، وضع أهداف الشخصية، المسؤولية الشخصية واالجتماعية 

المهارات بدراسة مسحية للمناهج المقدمة لتعليم  (O’Grady, 2002) وقام أوجرادي -

الحياتية، التي هدفت إجراء مسح لمناهج التعليم للمهارات الحياتية للطلبة في انجلترا، اشتملت العينة 

على عشر أمهات عامالت تم تدريبهن على كيفية التعامل مع أطفالهن، وأظهرت نتائج الدراسة 

رات التي تجعل منهم أهمية تقديم مثل هذه البرامج نظرا لحاجة الطلبة إلى تعلم مثل هذه المها



29 
 

أعضاء فاعلين ومؤثرين في المجتمع، كما أظهرت نتائج الدراسة استفادة الطلبة بشكل أكبر من هذه 

البرامج عند تنفيذها بطريقة ممتعة باستخدام أساليب التعزيز، والمشاركة الجماعية، والحوار 

 .والنقاش، والنمذجة والتغذية الراجعة، وممارسة األدوار

 

 دراسات المحور الثانيب على التعقي -

  : يلي ما إلى الباحث الدراسات خلص لهذه السابق العرض خالل  من

سية اهج دراـمنـل ويم أو تحليـإلى تق يهدف مافمنها ، تنوعت أهداف هذه الدراسات والبحوث

 ينسعد الد، (2007)أجرى الجراح  كدراسة، معينة لمعرفة مدى توافر المهارات الحياتية فيها

، ودراسة (2008الحايك وآخرون )ودراسة ، (2009)السوطري وآخرون ، ودراسة 2007))

ويس (، ودراسة 2007(، ودراسة الحايك وآخرون ) ,2007Hanley and alهانلي وآخرون )

(، ,2006Butter wick and al) بيتر ويك وآخرون، ودراسة (Weiss and al, 200)وآخرون 

ة المهارات ـى تنميـرى إلـفي حين هدفت دراسات أخ، (O’Grady, 2002)أوجرادي ودراسة 

 جوداس وآخرون، ودراسة (2010)الحايك وآخرون دراسة ل مث، برامج محددةل الحياتية من خال

) Goudas and al, 2006) ، باباكاريسس آخرون ودراسة(Papacharisis and al, 2005)، 

وأوضحت نتائج ، (2010) وآخرون السوطري دراسةـل خاصة مث أساليب تدريس لمن خال أو

ة. ويتضح ارات الحياتيـة المهـفي تنميوأساليب التدريس هذه الدراسات وجود فاعلية لهذه البرامج 

 ،التالميذوهذه الدراسات أهمية تنمية المهارات الحياتية لدى الفئات المختلفة من الطلبة ل من خال

، العام التعليمتالميذ المجتمع وهم  ابناء من كبرعلى تنميتها لدى القطاع األ كيزمع ضرورة التر

قررات وع المهارات الحياتية قد تم تناوله في المـات أن موضـهذه الدراسل ويتضح أيضاً من خال

رياضية دنية والالتربية البات التي تناولته في مناهج ـي الدراسـالدراسية المختلفة إال أن هناك ندرة ف

ن المنهج التي جمعت بين البحوث ـه مـز بأنـالبحث الحالي فيتميأما الوصفية التحليلية، ال سيما 

مستوى تضمين المهارات الحياتية في عن حيث يهدف إلى الكشف  ،والتحليلي الوصفي المسحي

سطة في والرياضية المطور على أساس المقاربة بالكفاءات للتعليم المتو منهاج التربية البدنية

اتية رات الحيمن الدراسات السابقة في تحديد قائمة المها ثاد الباح. ولقد استفالجمهورية الجزائرية

في وضع التصور المقترح لتضمين تلك  وكذلكالمنهاج قيد الدراسة، ي ـضمينها فـالواجب ت

  .المنهاجذا ـي هـالمهارات ف

المدروسة فرغم أنها تتشابه مع بعض القضايا ، أما موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة

منهاج التربية البدنية أنها تختلف في شمولها لمجتمع المعلومات المحللة ) في الدراسات السابقة إال

المطور وفق للمنهاج وتناولها تحديداً  (والرياضية لجميع السنوات األربعة للتعليم المتوسط في الجزائر
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ل، البحوث والدراسات بالتحليوالتي لم يسبق أن تناولتها على المقاربة بالكفاءات المبني اإلطار العام 

باستخدامها للمنهج الوصفي التحليلي، حيث يقوم بوصف الظاهرة غيرها تتميز هذه الدراسة عن  كما

 .، ويرصد تكراراتها بصورة منظمة، وعلى نحو دقيق(المهارات الحياتية)موضع البحث 

 .تصنيف بلوم  تناولت التي الدراسات :الثالث المحور 3.7

ث دراسة هدفت إلى تقويم منهاج التربية الرياضية للصفوف الثال( 2001)وأجرى مناصرة  -

تغيرات األولى األساسية في محافظة اربد، من وجهة نظر معلمي التربية الرياضية، وأثر كل من م

لما  مع( 356)المؤهل العلمي والتخصص والخبرة والنوع على استجابات أفراد العينة التي بلغت 

: ومعلمة، واستخدم الباحث االستيانة لجمع البيانات، التي احتوت على أربع محاور أساسية

ظرة ناألهداف، المحتوى، األساليب واألنشطة، والتقويم، وأسفرت نتائج الدراسة إلى أن هناك 

توسطة مرة مقبولة نحو المنهاج لمحاور األهداف والمحتوى والوسائل واألساليب، بينما كانت النظ

ت د متغيرالمحور التقويم، كما أسفرت النتائج إلى وجود فروق في استجابات أفراد عينة الدراسة عن

 .سنة وأكثر 11المؤهل العلمي، ولصالح الدبلوم العالي، والخبرة لصالح 

 مدى تطبييق مستويات أهداف بلوم في المناهجهدفت الى معرفة ( 2007)دراسة الكروشي  -

ي التخصصية لمدرسي التربية الرياضية، وقد استعمل الباحث المنهج الوصفي باألسلوب المسح

 يف بلوم،التحليلي لمالئمته لتحقيق هدف البحث، حيث قام باعداد استمارة تحليل االسئلة حسب تصن

فرت وأسلدور االول ولكافة المراحل االربع، واشتملت عينة البحث على نسخ اشئلة التدرسيين ل

هناك ضعف واضح في صياغة االسئلة حسب تصنيف بلوم، وعدم شمولية نتائج الدراسة إلى أن 

ن أأسئلة التدريسيين لمستويات األهداف السلوكية في المجال المعرفي وفق تصنيف بلوم كما 

فسر ، وهذا ما ي(المعرفة، الفهم)ي مرتكزة على المستوى األول والثان جحصيلة الطالب المتخر

صى ضعف الطالب في مواجهة الظروف الطبيعية واالستثنائية اثناء العمل في المدارس، وقد او

ن في الباحث على ضرورة اشتمال األسئلة على كافة مستويات بلوم، والمحافظة على حالة التواز

 .نسبة االسئلة لكل مستوى

 الفلسطينيون المعلمون إذا كان فيما التحقق الدراسة هذه من الهدف( 2011) دروزهدراسة  -

هذه  من أي معرفة ثم الدراسية، للمادة تخطيطهم لدى المعرفية لألهداف "بلوم"مستويات  يراعون

 معلمي من عشوائية بسيطة عينة أخذت الغرض هذا ولتحقيق، غيرها من اكثر يراعونها المستويات

و  ذكور، ( 174 ) منهم فردا،(  400 ) بلغت الغربية الضفة في قلقيلية محافظة مدارس ومعلمات

 للمستويات الكلمات مفاتيح عكست فقرة( 98) على اشتملت استبانة عليهم ووزعت إناث، (226)

 تارة، الوصفي اإلحصاء باستخدام بيانات الدراسة عولجت بلوم، تصنيف وفق الست العقلية

 يراعون المعلمين أن هي أظهرتها التي النتائج أهم وكانت أخرى، تارة التحليلي واإلحصائ
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 بأعلى التذكر مستوى حظي ، وقد%80.8 جدا بنسبة جيد المعرفية لألهداف  "بلوم" مستويات

 فالتركيب، فالتطبيق، فالتحليل، الفهم، مستوى  إحصائية له داللة وبفرق  التوالي على يليه النسب،

 كما .والتقويم التركيب بين وال والتحليل، التذكر مستويي بين فرق إحصائي يظهر ولم فالتقويم،

 بشكل المعرفية لألهداف  "بلوم "مستويات  يراعون الثانوية المرحلة أن معلمي الدراسة وجدت

 دورات بعدد التحقوا الذين وأن إحصائية، داللة له وبفرق المرحلة األساسية، من معلمي أفضل

التحقوا  الذين من أفلضل بشكل المستويات هذه راعوا دورات عشرة إلى ست من تأهيلية تراوحت

 مناقشات وتوصيات ضمن النتائج وجاءت هذا .إحصائي داللة له وبفرق دورات، عشرة من بأقل

 .الحقة مستقبلية لدراسات

الجغرافية  كتاب في الواردة األسئلة وتصنيف تحليل إلى هدفت( 2009)دراسة سويدان  -

 - لتحلي – تطبيق  – فهم – تذكر) المعرفية بلوم مستويات وفق سورية في الثانوي األول للصف

 قدرات بتتطل والتي عليا عقلية قدرات تتطلب التي األسئلة بتصنيف الباحث وقام (.تقويم – تركيب

 الصف لىع المقرر الطبيعية الجغرافية كتاب في الواردة باألسئلة البحث عينة وتمثلت، دنيا عقلية

االتحليل مس ثبات من الباحث وتأكد السورية، العربية الجمهورية مدارس في الثانوي األول  تخدم 

 :اسةالدر إليها توصلت التي النتائج أبرز ومن %. 87.6الثبات  معامل بلغ إذ، هولستي معادلة

قدرها  نسبة على الفهم مستوى حصل حيث التفكير من الدنيا المستويات على األسئلة تركيز  .1 

60.24 .% 

 لىع فحصل التقويم مستوى أما والتركيب، التحليل مستويات إلى يشير مما األسئلة خلت .2  

 %. 0.86هي  جد ا ضعيفة نسبة

ا الباحث وقدم  لىع القائمين تفيد ربما التي المقترحات بعض عن فضال البحث لنتائج تفسير 

 .األسئلة مجال في والكتب المناهج وضع

الكشف عن مستويات تحقيق األهداف تهدف الى ( 2008)خليفة الالمي ولفته عداي دراسة  -

السلوكية المعرفية لدى طلبة الجامعة من خالل مدرسيهم على وفق مصنف بلوم لالهداف السلوكية 

في المجال المعرفي، لما لهذه االهداف من اهمية في تحقيق المستوى االعلى من الكفايات 

على عينة طبقية عشوائية من طلبة كلية التربية للمرحلتين  دراسةاعتمدت الوالمهارات العلمية. 

( طالبا من الذكور واالناث. وقد اعتمد 300الثالثة والرابعة، ومن االقسام العلمية واالنسانية بواقع )

الباحثان على اداة تم اعداد مفرداتها وفقراتها من المستويات االساسية لالهداف السلوكية )المعرفية( 

التقويم( وما يمثل كل  –التركيب  –التحليل  –التطبيق  –الفهم  –فق تصنيف بلوم ) المعرفة على و

مستوى من هذه المستويات من االهداف السلوكية االجرائية )الخاصة( التي يتوجب على المدرس 

( فقرة تمثل تلك المستويات 45ان يطبقها ويحققها في التدريس الجامعي، ومن خالل ذلك تم جمع )
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نتائج هذا البحث الى تدني مستوى تحقيق األهداف السلوكية )المعرفية( أشارت لألهداف السلوكية. و

كذلك أكدت النتائج أن الطلبة لم يصلو إلى المستوى المطلوب من تحقيق في التدريس الجامعي، 

 .التي هي أساس التعليم والتدريس بكل المراحل الدراسية( المعرفية)األهداف السلوكية 

 أسئلة في المعرفية األهداف نسبة معرفة الى هدفتراسة د( 2009)حمدان  وأجرى حلمي -

 فتصني حسب العلمي عشر الحادي للصف الرياضيات لكتاب الثاني الجزء في األمثلة و التقويم

 لمطروحةا األهداف تلك مستويات نسبة بين التالؤم مدى معرفة إلى إضافة، المعرفية لألهداف بلوم

 رفةلمع واالسئلة االمثلة جميع تحليل طريق عن وذلك االسئلة، في المطروحة وتلك االمثلة في

 ركيب،ت تحليل، تطبيق، واستيعاب، فهم تذكر، ) المعرفية لالهداف بلوم تصنيف على بناء مستواها

 تم مث الكتاب وحدات من وحدة لكل المعرفية االهداف مستويات بتفريغ الباحث قام حيث ،(تقويم

 في ينهاب التالؤم مدى لمعرفة النسب تلك مقارنة وتمت واالسئلة االمثلة في مستوى كل نسبة حساب

 ستيعابواال والفهم التذكر مستويات تغطية تم انه النتائج اظهرت حيث واالسئلة، االمثلة من كل

 مستوى غطيةت تم انه االّ  واألسئلة األمثلة في المستويات هذه طرح بين توافقا وهناك جدا جيد بشكل

 يف وطرحه األمثلة في المستوى هذا طرح بين توافقا هناك يكن لم ولكن جيدة بنسبة التطبيق

 لةاألمث في طرحها بين متوافقة وكانت جدا متواضعة بنسبة التحليل مستوى طرح وتم األسئلة،

 ياتالتوص من بمجموعة الباحث وأوصى .والتقويم التركيب لمستويات التطرق يتم ولم واألسئلة،

 والى طيني،الفلس الرياضيات منهاج تصميم خاللها من تم التي والمنهجية بالطريقة النظر إعادة منها

 ليستطيع موالن ونظريات والتربوية العلمية النظريات مع ليتوافق الفلسطيني الرياضيات منهاج تنقيح

 .التربوية األهداف تحقيق في المساعدةعلى  المنهاج هذا

  :دراسات المحور الثالث  على التعليق -

 : يلي ما إلى الباحث الدراسات خلص لهذه السابق العرض خالل  من

مدى تطبييق مستويات معرفة إلى ما يهدف فمنها ، تنوعت أهداف هذه الدراسات والبحوث

 ليلتحالى ، ومنها ما يهدف (2007)الكروشي  كدراسة، أهداف بلوم في مناهج التربية الرياضية

، (ويمتق -تركيب – تحليل – تطبيق  – فهم – تذكر) المعرفية بلوم مستويات المدرسية وفقالكتب 

لفته عداي  سةفي حين هدفت درا، (2009)، ودراسة سويدان (2009)حمدان  كدراسة حلمي

بة الكشف عن مستويات تحقيق األهداف السلوكية المعرفية لدى طلالى ( 2008)خليفة الالمي و

 مدرسيهم على وفق مصنف بلوم.الجامعة من خالل 

بطاقة تحليل المحتوى، واالستمارة االستبيانية  استخدام السابقة على الدراسات ولقد اتفقت

حيث استخدام بطاقة تحليل المحتوى  معها من تتشابه الحالية الدراسةو كأدوات لجمع المعلومات،

استمارة استخدام والرياضية، ولرصد تكرارات الجوانب المعرفية في منهاج التربية البدنية 
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يانية لمعرفة وجهة آراء األساتذة والتالميذ في مدى مساهمة المنهاج في تضمين مستويات استب

ومن حيث مقارنة منهج البحث بين البحث الحالي والدراسات السابقة، نجد أن المنهج  بلوم ،التفكير ل

، س المنهج الذي تبنته الدراسة الحاليةوهو نف، والتحليلي المستخدم هو  المنهج الوصفي المسحي

 كما نجد أن الدراسات السابقة المتوفرة تباينت فيما بينها من حيث نوعية العينة فمنها ما اهتم بدراسة

في ، وهناك تباين دراسة األساتذة، ومنها ما اهتم بمنهاج التربية الرياضية وبعض الكتب المدرسية

ات لكل دراسة وذلك حسب فروضها المتبناة، الن هناك حيث خطة المعالجة اإلحصائية للبيان

اختالفات واضحة في صياغة الفروض من شانها أن تؤدي إلى استخدام أساليب إحصائية مناسبة 

 .ومالئمة من اجل التحقق من الفرضيات
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 :تمهيد

 المناهج تقويم في المتخصصين من مجموعة بها يقوم ما غالبا جاالمنه تقويم عملية إن

 ألساسيةا األسباب أحد يكون وقد االستاذ، عن بعيدا األحيان بعض في التقويم ذلك ويتم ،وتطويرها

 ساليبواأل األساسية المفاهيم مجموعة بين التمييز خالل من بالطرق االستاذ وعى عدم هو ذلك في

 الصعوبات حديدت التقويم يتم خالل فمن ،المنهاج تقويم بعملية القيام عند إتباعها يجب التي المختلفة

 بهدف المناهج التربوية أهدافنحو  التقدم تحقيق دون تحول التي الضعف ونقاط والمعوقات

 ةومظالمن لواقع تحسينية أو خطوة تطويرية ألي أساسية قاعدة يمثل فهو وتطويرها، تحسينها

 .التربوية

م المناهج ثم نقف عند عملية تقوي التقويم، إلى مفهوم أوال نتطرق الفصل سوف هذا في فإننا لذا

 لتقويما عملية ربط األخير في نحاول ثم بها،  المتعلقة الجوانب مختلف توضيح التربوية محاولين

 .على المقاربة بالكفاءات بمنهاج التربية البدنية والرياضية المرتكز

 تقويم المناهج  التربوية -1

 :التقويم تعريف  1.1

 والتجريب للبحث الخاضعة المواضيع من موضوع ألي العلمي البحث مقتضيات من إن

 التعرض وقبل بحثه، يستخدمها في التي والمفاهيم المصطلحات بتعريف يقوم الباحث أن العلميين
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 المصطلح للفظة اللغوي للمعنى التعرض على مرغمين أنفسنا نجد التعاريف اإلصطالحية إلى

 .اللغوية وأصولها جذور المصطلحات تحديد قصد وذلك

 ." التقويم " مصطلح أو لفظة هي بحثنا بموضوع الخاصة اإلصطالحية الكلمات ومن

 :لغة التقويم تعريف 1.1.1

 جعله :الشيء قوم ومنه التقويم (:"496ص ، 1955) منظور البن العرب لسان في جاء لقد

 قيمة إظهار والتقويم وسعرها، ثمنها قدر: السلعة تقويم ومنه ".إعوجاجه أزال ويعتدل، يستقيم

 .أمره وتقدير وحقيقته الشيء

 قيمة له جعل :المتاع وقوم وزنه :الشيء قوم( 1960)لرضا  اللغة متن معجم في جاء كما

 .إعوجاجه أزال درأه وقوم عدله الشيء وقوم معلومة

 أزال ىبمعن درأه وقوم الشيء قوم كلمة جاءت فقد( 1973معلوف، )واإلعالم  اللغة منجد في أما

 وأمر ه،إعتدال أكثر ما أي أقومه ما التعجب في ويقال عدله أي المعوج أو المائل وأقام إعوجاجه

 وما دهوعما نظامه أي وقيامه األمر وقوام أعدل أي فالن من كالما أقوم وفالن مستقيم، أي مقيم

  . الوقف كقيم متوليه أي األمر على والقيم به، يقوم

 قامةاإلست معنى إلى كلها تشير أنها نالحظ  "قوم " لكلمة المعاني مختلف إستعراض من خالل

 وجا،مع كان أن بعد الشيء إعتدال أو واإلنكسار لإلعوجاج مضاد ماهو إلى تشير وهي واإلعتدال

  :عملية يعني التربية في التقويم أن إعتبار يمكن للتقويم اللغوي التعريف خالل ومن

 .التعلم أثناء واإلعوجاج األخطاء وتعديل إصالح  -

 .عادل بمعيار العمل وزن بعد غيرهم أو التالميذ ومجهودات لنتائج محددة قيمة تقدير  -

 :إصطالحا التقويم تعريف 2.1.1

 لمهتمينوا العلماء من الكثير بإهتمام حظيت التي التربوية المفاهيم من التقويم مفهوم يعتبر

 دقيقال المعنى تحديد حول الجدل وإشتداد تعاريفه تعدد إلى أدى الذي األمر التربية، بميدان

 كلما هألن تطوره من وسيزيد الحديث العلمي المجال لهذا ثراء يعتبر ذاته حد في وهذا للمصطلح،

 .والنتائج والدراسات البحوث كمية تضاعفت كلما اإلتجاهات وتباينت الخالف زاد

 التعاريف مختلف تصنيف يمكن فإنه(  ,1999Ait.Boudaoud)وحسب آية بودوود 

  هي رئيسية مجموعات ثالثة في التقويم مفهوم تتناول التي  اإلصطالحية

 ...مشروع أو برنامج أهداف التعلم، أهداف) األهداف تحقيق درجة حول تتمحور تعاريفأوال: 

 :كالتالي وهي المحققة النتائج مع األهداف مقارنة خالل من( 
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 األعمال، األفكار، قيمة على ما لغرض حكم إصدار هو التقويم" (5، ص 1983)بلوم  تعريف

 األشياء كفاية مدى لتقدير والمعايير المحكات إستخدام يتضمن وأنه الخ...المواد الطرق، الحلول،

 ".كيفيا أو كميا التقويم ويكون وفعاليتها ودقتها

صالحة  وجيهة معلومات مجموعة هو التقويم"( De Ketele, 1991, p 438)ديكيتال  تعريف

هداف لأل مطابقة مقاييس ومجموعة المعلومات من المجموعة هذه بين المطابقة درجة لبحث وكافية

  ".القرار أخد أجل من العملية خالل معدلة أو البداية في المحددة

 األهداف تحقيق مدى تحدد منهجية عملية هو( "Gronlund, 1979, p 111) جرولند تعريف

  ".القيمة على حكم إلى باإلضافة وكيفيا كميا وصفا تتضمن وهي التربوية،

 التربوية األهداف تحقيق مدى قياس ":بأنه التقويم( 17ص ، 1984)بركات  أيضا يعرف كما

 ."األهداف هذه تحقيق من البعد أو القرب مدى ومعرفة

 :أهمها ومن والتوضيح والتحليل والجمع والمقارنة الوصف حول تتمحور تعاريفثانيا: 

 وتفسير وتحليل وتصنيف جمع عملية هو التقويم( " 154ص ، 1979) عزت محمد تعريف

ر إصدا في إستخدامها بقصد سلوك أو موقف أو ظاهرة عن (كيفية أو كمية) معلومات أو بيانات

 ."قرار أو حكم

 

 

 مجموعة من فيها تستخدم العمليات من مجموعة هو( " 1444، ص 2004) مجدي تعريف

خذ يت ثم ومن مسبقا محدد معيار ضوء في عليه حكم إصدار بغرض ما واقع بتشخيص تبدأ األدوات

 ".تحقيقها يجب غايات وفق تطويره بغرض قرار الواقع هذا بشأن

 للحكم للمعلومات وتجهيز وتحصيل توصيف هو التقويم( " 17ص ،2002)الصراف  تعريف

 ".القرارات إتخاذ في البدائل على

 :الجارية األساليب ومراجعة جديدة، أحكام إلصدار التخطيط حول تتمحور تعاريف: ثالثا

لها خال من يتم التي العملية " :بأنه (Stufflebeam, 1980, p 48 )ستافلبيم التقويم  يعرف

 ".القرارات بدائل على للحكم مفيدة بيانات أو معلومات وتزويد وجمع تخطيط

 إصدار عملية التقويم مفهوم يتضمن(: " 11ص ،2008)حطب وسيد وصادق  أبو تعريف

 أو اييرالمع إستخدام يتطلب المعنى بهذا وهو الموضوعات أو األشخاص أو األشياء قيمة على الحكم

 التطوير أو التعديل أو التحسين معنى أيضا يتضمن كما القيمة، هذه لتقدير المحكات أو المستويات

  ".األحكام هذه على يعتمد الذي
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 :التالي التعريف صياغة يمكن للتقويم اإلصطالحية التعاريف لمختلف إستعراضنا خالل من

مسبقا  محدد معيار أو محك ضوء في حكم بإصدار تختص منهجية عمليات مجموعة هو التقويم

المسطرة  األهداف عن إبتعادها أو إقترابها مدى من للتأكد التربوية العملية نواحي من ناحية على

ودقيقة  عادلة تربوية قرارات إتخاذ في يفيد منها، السلبية وعالج اإليجابية الجوانب لدعم وذلك

 سوالقيا المالحظة من تتكون مركبة تربوية عملية هو فالتقويم .التربوي العمل مسار بخصوص

  .العالج إلى لنصل فالقرار الحكم ثم والتقدير

 

  

    :مفهوم تقويم المنهاج التربوي  2.1

راسي الدتقويم المنهج الدراسي يعني إصدار أحكام وقرارات تقويمية على كافة عناصر المنهج 

المواد أهدافه، محتواه، طرق التعليم والتعلم المستخدمة في تنفيذه، األنشطة البرمجية و: وهي

بيئة  وأدواته، الكتب، األدلة التدريسية، البرمجيات التعليمية، أساليب التقويم)واألجهزة التعليمية 

 (.2003زيتون، ) (المنهج

 بعد شيرت التي والشواهد واألدلة والبيانات للمعلومات جمع عملية: "بأنه المنهاج تقويم ويعرف

 يشترك األمر وهذا القائم، المنهج في الضعف ونواحي القوة نواحي إلى وتفسيرها حصرها وتحليلها

 بالمنهاج ةعالق له من وكل األمور وأولياء والمديرون والموجهون اإلداريون و المعلم والمتعلم فيه

 (.84، ص1996والجمل،  اللقاني) ."المدرسي

 نع الكشف هدفها عالجية وقائية تشخيصية قياسية عملية هو( "57، ص 1988الدليم،) ويعرفه

 ".والتعليم التعلم عملية تطوير بقصد القوة ومواطن الضعف مواطن

 وتشخيص دراسة عملية": على انه المنهاج تقويميعرفا ( 36، ص2004)أما عفانة واللولو 

 ضوء في وتطويره تحسينه بقصد المنهاج في والضعف القوة نواحي على التعرف تستهدف مستمر

 ."مسبقا عليها ومتعارف مقبولة تربوية أهداف

تعلّم  ومن هنا نرى أّن مفهوم تقويم المنهج هو عمليّة جمع بيانات كميّة من خالل قياس مدى

ن جهة وعناصره، وتنظيمه م المتعلّمين من جهة، ومدى توافر المعايير السليمة في أسس المنهج،

 . أخرى، وتفسير تلك البيانات، والوصول إلى قرارات في ضوئها

 :ومن خالل ما تقدّم من التعريفات يتبيّن ما يأتي

ير ي ضوء تفستقويم المناهج عمليّة تبدأ بجمع البيانات، وتنتهي باتّخاذ القرارات المناسبة ف -1

 .هذه البيانات
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ّح اتّخاذ ال بدّ أن تتّم في ضوء معايير موضوعيّة، بمعنى أنّه ال يصعمليّة تقويم المنهج  -2

 .قرارات مبنيّة على وجهات النظر الشخصيّة، أو االنطباعات الذاتيّة

ليّة القياس عموإّن التقويم يعتمد أساسا  على جمع البيانات، وجمع البيانات تعتمد على القياس،  -3

، أي ير كميّةب المنهج قياسات معيّنة، ونتائج هذا القياس مقادجزئيّة، إذ يتطلّب كّل جانب من جوان

 .أرقام أو إحصاءات تصف الجانب المقيس بلغة كميّة 

ّحة هذه التقويم عمليّة إصدار األحكام واتّخاذا القرارات المناسبة في ضوئها، وتتوقّف ص -4

 .  األحكام ودقّة تلك القرارات على مدى دقّة القياس ومدى صالح أدواته

خذ عايير يُتَّ مالتقويم ليس مقصورا  على قضايا الحكم على مدى تعلّم التالميذ فقط، ولكّن هناك  -5

 (.2006المكاوي، ) في ضوئها قرارات أخرى تتعلّق بعناصر المنهج وأسسه وتنظيمه 

 :أهمية تقويم المنهاج التربوي 3.1

  :تبرز أهمية تقويم المنهاج في النقاط التالية

انية تحديد األهداف التعليمية بطريقة واضحة والتأكد من مدى صالحيتها وواقعيتها وإمك. 1

 .تحقيقها

تطورات اكبتها للتحديد محتوى المادة التعليمية لتقدير القيمة العلمية للمادة التعليمية ومدى مو. 2

ة د من دقة والتأكالحديثة في المجال العلمي الخاص الذي تتصدى له واحتوائها على العناصر الرئيس

 .المعلومات والبيانات التي تتضمنها ومدى وضوحها

يهم قبل تجريب المنهج ألنه يتم تعديل المنهاج وتكييفه حسب حاجات الطالب ويعد تجريبه عل. 3

ن متعميمه واستخدامه على نطاق أوسع، فيتم تجريب المرحلة األولى من تنفيذه في عدد محدد 

جعة ية بغرض تحديد نقاط الضعف وتحديد المجاالت التي تحتاج لمراالصفوف والمؤسسات التعليم

منظم كويني الوتعديل مع كشف الصعوبات التي تواجه تنفيذه، ويتم ذلك استنادا على نتائج التقويم الت

لمنهج صوال  بالهذا المنهج من اجل تقديم مقترحات بتعديله وتحسينه والتأكد من مالئمة هذا التعديل و

تم وى المطلوب، ثم يتم تطبيق المنهج المراد تطويره على نطاق أوسع من الطالب يإلى المست

صف والهدف من ذلك هو معرفة الشروط التي تضمن ( 50-30)اختيارهم بطرقة عشوائية من 

 .تنفيذه بنجاح

وضع من  تنفيذ المنهج واستمراريته والتحقق من فعالية المنهج من حيث تحقيق األهداف التي. 4

نتهاء قويم باالومن كفاية التغييرات والتعديالت التي أدخلت على المنهج، وال تنتهي عملية الت ،اجلها

لى علمستمرة من تطويره والبدء بتنفيذه بل هي عملية مستمرة باستمرار المنهج وديمومته، فالرقابة ا

 (.2006، المكاوي)فعالية المنهج تعطي أساس لبقائه واستمراره لفترة من الزمن 

 :مسّوغات تقويم المنهاج التربوي 4.1
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 مناهجوال عام بشكل التربوي التقويم بعملية القيام إلى تدعو التي األسباب من الكثير هناك

 :يلي ما األسباب تلك وأهم خاص بشكل الدراسية

 يذتنف  يسير كيف لمعرفة ضروري أمر ومتابعتها آلخر وقت من التربوية العمليات مراجعة -

 إلى ةحاج الجوانب أكثر من التعليمي والمنهاج استفحالها، قبل األخطاء ولتالفي العملياتهذه 

 .المستمر التقويم

 بةالمرغو السلوكيات إكسابهم في التربية تقصير بسبب أبنائهم نتائج عن الناس رضا عدم -

 (.1999دروزة، ) وإعدادهم للحياة

لتي ا التعليم جعلت مناهج, عّم العالمالمجاالت التي تالثورة المعرفيّة والتكنولوجيّة في مختلف  -

جزة الم، وعاال تسارع إلى مواكبتها من خالل التقويم والتطوير الدائمين متخلّفة عّما يجري في الع

 .عن تحقيق أهدافها، وبالتالي فاقدة لمسّوغات وجودها أصال  

مصطلحات  ، وما يصاحبها من ظهورالتغيّرات االجتماعيّة والثقافيّة واالقتصاديّة المتسارعة -

ناث، ربط ديمقراطيّة التعليم، تعليم اإل) وأفكار واتّجاهات وقيم وعادات وأساليب تفكير جديدة 

ذه إثرائها بهوتستدعي تحليل المناهج ....( التعليم بسوق العمل، العناية بالتعليم الفنّي والمهنّي 

 .المستجدّات بشكل دوريّ 

هور في مجال علم النفس وتكنولوجيا التعليم، ومن نتج عن ذلك من ظ التطورات المستمّرة -

اب حّث أصح إستراتيجّيات تعليميّة جديدة، ووسائل تعليم تكنولوجيّة حديثة أسهمت إلى حدّ كبير في

التعليم والقرار التربوّي على التوجيه بضرورة تقويم المناهج، لتطوير طرائق التدريس والتعلّم 

 .سيّة وأساليب التقويم ووسائلهواألنشطة المدر

النظم  ثورة االتّصاالت، وما أحدثته من تواصل عالمّي وتسارع في االنتشار الثقافّي اضطر -

 .لقائمةاالتربويّة إلى العناية باللغات األجنبيّة، وجعل كثيرا  منها يعيد النظر في المناهج 

  نتائج ا منوما تمّخض عنهازدياد عدد الدراسات والبحوث التربويّة المختلفة في مجال المناهج  -

 .تظهر ثغرات المناهج القائمة، وتوصي بضرورة تقويمها المستمرّ 

لى تقويم إثبوت مقولة إّن استثمار رأس المال البشرّي أفضل أنواع االستثمار دفع التربويين  -

 مرار للحصول على أفضل مخرجات بشريّة مؤّهلة لدفع عجلة التطّورالمناهج وتطويرها باست

 .الوطنّي االقتصادّي واالجتماعيّ 

انتشار التعليم ودخول المنهج إلى كّل بيت جعل هذا المنهج أمرا  مهّما  لكّل فرد في المجتمع  -

لمختلفة التي رأت يشّرحه ويكشف عيوبه ويثني على إيجابيّاته، ويبدي رأيه فيه في وسائل اإلعالم ا

في الخوض فيه مادّة خصبة تهّم الجميع وترضي فضولهم، األمر الذي لفت األنظار إلى أهميّته 

 .  ودفع القائمين على العمليّة التربويّة إلى العمل على  تقويمه وتطويره بشكل مستمرّ 
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جانا  ل ثّمة  بل إنّ وال يعني البند السابق أّن عين التربية مغمضة عّما يجري في الميدان التربويّ 

ن عملها عمشّكلة لغرض متابعة تطبيق المنهج القائم وتقويمه، وتقدّم هذه اللجان تقارير دوريّة 

جراء إللصاحب القرار تظهر فيها جوانب القّوة ونقاط الضعف في المنهج، فيختار الوقت المناسب 

 (.2000الشبلي، ) التطوير في ضوء نتائج التقويم 

 :تقويم المنهجأهداف  5.1

داف يشمل التقويم كافّة أسس المنهاج وعناصره، وهو بذلك يسعى إلى تحقيق مجموعة من األه

 : منها

ن مويّاتهم معرفة ما حقّقه التربويون من بناة للمنهج ومنفّذين له، األمر الذي يرفع من معن" -

 .جهة  ويزّودهم بمؤّشرات يستطيعون بموجبها تخطيط عملهم الالحق

ساعد في مر الذي يالتعّرف إلى آثار المنهج لدى المتعلّمين في ضوء األهداف التربويّة، األ -

 .تطوير المنهج

 مرارا  أوجمع البيانات التي تساعد متّخذ القرار في اتّخاذ موقف من المنهج تطويرا  أو است -

  .إلغاء

الشبلي  )" تطوير أساليب التقويم وإجراءاته ونظرّياته نتيجة للخبرة المباشرة في الممارسة  -

 (.143، ص 2000

ملها عالى مساندة المدرسة في  اعطاء صورة ألولياء االمور عن تحصيل ابنائهم مما يدفعهم -

 .اجل تحقيق األهداف  من

 ؤدي الىوف المختلفة مما يالتنفيذ وفق الظر ةتشخيص السلبيات في حال التنفيذ وبخاصه كيفي -

 .تطوير في طرائق التدريس واعطاء مؤثرات لتكييف التنفيذ بحسب الظروف المختلفة

 رفالتجديد بشكل خاص عن طريق التعمساعدة التقويم في حل المشكالت التربوية ومشكالت  -

 (.  2007الحريري ، ) عليها بدقه وفي الظروف المختلفة 

 : نهابعض األهداف التفصيليّة لعمليّة تقويم المنهاج م( 2004)كر الشريفّي وأحمد وقد ذ  

 .المساعدة في تطوير األهداف التعليميّة واإلجرائيّة -

 .المساعدة في تطوير المحتوى التعليمّي للمنهج -

 ائصواختيار المناسب منها للمنهج وخص ،المساعدة في تطوير طرائق التدريس المستخدمة -

 . لتالميذا

 .المساعدة في تطوير الوسائل التعليميّة المستخدمة -

 .المساعدة في تطوير األنشطة التعليميّة -

 .  المساعدة في تطوير أساليب التقويم المستخدمة وأدواته -
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 :وباإلضافة إلى ما ذكر من أهداف فإّن عمليّة تقويم المنهج تهدف أيضا  إلى

األمر  تعّرف مدى التقدّم والتطّور الذي أحدثه المنهج في سلوك المتعلّمين بصورة صادقة، -

ألخذ ل –من خالل التوجيه واإلرشاد  –الذي يساعد على تطوير إنجازاتهم، وتوفير أفضل الظروف 

 .بيدهم نحو التميّز والتفّوق

 لفلسفي،ا المنهج، كاألساس اإليه لتأّكد من توافر المعايير السليمة في األسس التي استند -

 .واألساس االجتماعّي، واألساس النفسّي، واألساس المعرفيّ 

  :المنهاج تقويم منطلقات 6.1

 :هي والمنطلقات المنهاج لتقويم ثالثة المنطلقات يحدد من هناك

 بين زنوالتوا الشمولية مبدأ لتحقيق التعامل سيتيح حيث نظام أنه على المنهاج مع التعامل -

 أن لىع باستمرار التذكير مع.العمليات و والمخرجات المدخالت بين وما األربعة المنهاج عناصر

 .إيجابا   أو سلبا   األخرى العناصر بقية إلي ينتقل العناصر احد في تأثير أي

 ربويةالت باألنظمة يتأثر التربية، وهو نظام عناصر من أنه على المنهاج نظام إلي النظرة -

 .فيها ويؤثر األخرى الفرعية

 مرعي) التطوير أو التنفيذ لغرض التقويم بعملية القيام حين المستقبلية النظرة علي الحرص -

 (.2004والحيلة، 

 : هي المنهاج تقويم في المستقبلية النظرة عليها تقوم التي المبادئ ومن

 .منها والتمكن التكنولوجيا استيعاب -

  .المدرسة في التعاونية الحياة ممارسة -

  .البقاء على للمحافظة األساسية المهارات تعلم -

 .المهني االختيار مهارة تطوير -

  .الذاتي التعليم مهارة اكتساب -

  .القرارات واتخاذ المشكالت حل في واإلبداع التفكير مهارات امتالك -

  .الفعال التواصل مهارة امتالك -

  .اإلنسانية أو العالمية والمواطنة المحلية المواطنة تنمية -

 (.2004مرعي وآخرون، ) باإلنسان لالهتمام األخالقية بالتربية التحلي -

  :مجاالت تقويم المنهج 7.1

يمكن لتعلم، واال تقتصر مجاالت تقويم المنهاج على تقويم وثيقة المنهج وانما تشمل تنفيذه ونتائج 

 :تناول كل جانب بشكل مبسط من خالل التالي
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االولى  ويعني الخطة المكتوبة للمنهج وهذه الخطوة (:الكتاب المدرسي)تقويم وثيقة المنهج  -

ية و ات التربفي تقويم المنهج ويشمل تقويم المنطق الذي تقوم عليه االسس، وتقويم كيفية اشتقاق غاي

اته اعمقاصدها التعليمية وأهدافه التعليمية، ويشمل أيضا  على تقويم محتوى المنهج ومدى مر

يم ات التقولشروط اختياره ومعايير تنظيمه، وكذلك يشمل على تقويم النشاطات التعليمية وتقويم ادو

ي المبحث بشيء من التفصيل ف ه الطالبتناول -والشكل العام لوثيقة المنهج ومدى مالئمتها للطالب

 .-الثالث

طة التي أي الذي يجري تنفيذه داخل الصف، أي تقويم المهارات واالنش :تقويم المنهج المنفذ -

 .تنفذ داخل المدرسة

نب معرفية أي تقويم نمو الطالب وما تعلموه من المنهج من جوا (:الطالب)تقويم نواتج التعلم  -

ة، مناسبووجدانية و نفسحركية، فيتم تقويم مدى فعالية التعلم والمساعدة في اتخاذ القرارات ال

ليب وتعرف الكثير من نواحي القوة والضعف في المنهج، وللحكم على ذلك من خالل استخدام اسا

 (.2004الشريفي وآخرون، )متنوعة في التقويم من اختبارات بأنواعها 

 :يلي كما تقويم المنهاج التربوي مجاالت مختلف تلخيص يمكن (2002) زكريا وحسب

 التغيرات إحداث في وأثره التربية، ألهداف مالءمته :حيث من المدرسي المنهاج تقويم -

 .األخرى التربية أهداف وتحقيق المتعلمين سلوك في المرغوبة

 تربيةال وتأثير المتعلمين سلوك في التغير المرغوب تحقيق :حيث من التربوي الناتج تقويم -

 .البشرية المجتمع حاجات وسد التنمية برامج إنجاح في

 :المنهجمعايير تقويم  8.1

هدف مستوى محدد من التميز في األداء أو درجة محددة من الجودة ينظر لها ك: المعايير هي

 .محددا مسبقا للمسالة التعليمية أو كمقياس لما هو مطلوب تحقيقه لبعض األغراض

 ع بياناتوتوفر هذه المعايير خطوطا  إرشادية يتم في ضوئها استخدام أساليب تقويم مناسبة لجم

، مهالب بتعلة بصورة قابلة للقياس، مثل ما يجب أن يقوم المعلم بتعليمه وما يجب أن يقوم الطتربوي

 :ومن أهم معايير تقويم المنهج التالي

لمنهج، اوتشتمل على معايير فلسفة المنهج ومعايير أهداف : وثيقة المنهجمعايير تقويم  1.8.1

ر طرق التدريس والتعلم، ومعايير مصادومعايير محتوى المنهج، ومعايير األنشطة، ومعايير 

 .المعرفة والتكنولوجيا ومعايير التقويم

مجال التخطيط ومجال استراتيجيات  :معايير تقويم المعلم من خالل عدة مجاالت هي 2.8.1

ومجال مهنية  ،التعلم وإدارة الفصل، ومجال المادة العلمية ومجال التقويم سواء الذاتي أو الطالب

 .المعلم سواء أخالقيات المهنة أو التنمية المهنية
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 –البنية المعرفية : معايير تقويم نواتج التعلم، من خالل عدد من المجاالت هي 3.8.1

ماعية الجوانب الشخصية واالجت –المهارات الحياتية المعاصرة  –والمهارات العلمية والعملية 

 (.2004الشريفي وآخرون، )

 :المنهاج التربوي تقويم مراحل   9.1

 :المنهج لتقويم التخطيط مرحلة 1.9.1

 منظمةو متقنة بصورة يتم أن يجب لذا المنهج، تقويم عملية مراحل أهم من المرحلة هذه تعتبر

  .المنهج تقويم مراحل من لها تالية مرحلة كل على ستؤثر ألنها بالضرورة

 ئاتف وتحديد المنهج، على التقويم عملية إجراء من تحديد الهدف بخطوة المرحلة هذه وتبدأ

 احتياجاتهم دوتحدي المستفيدين فئات تحديد أن ذلك احتياجاتهم، وتحديد التقويم عملية من المستفيدين

  .ودقة تحديدا أكثر التقويم عملية من الهدف جعل على بالضرورة سيساعد

 تحقيقل المطلوبة المعلومات نوعية بتحديد تختص والتي الثانية الخطوة هذه من االنتهاء وبعد

 والموجهين نوالمعلمي التالميذ اتجاهات تحديد هو التقويم إجراء من الهدف كان فإذا ،التقويم عملية

 ثم ومن ع،األرب الفئات هذه هم الحالة هذه في المستفيدين فإن المنهج، نحو مثال العلوم ومستشاري

 اتجنو غيرها من دون باالتجاهات خاصة معلومات هي الحالة هذه في المطلوبة المعلومات نوعية

 .التعلم

 :المعلومات جمع مرحلة 2.9.1

 وةبالخط وتنتهي (3) رقم بالخطوة تبدأ استخدامها يمكن خطوات خمس من المرحلة هذه تتكون

 :بيانها يلي ، وفيما(7) رقم

 يأ بتحديد وتبدأ المرحلة هذه في األولى الخطوة بمثابة الخطوة هذه وتكون (3) رقم خطوة

 المطلوبة المعلومات جمع في البدء قبل منه المستفيدين وفئات المنهج عن متاحة بيانات أو معلومات

 . المستفيدين وفئات المنهج عن

 جمعها، المطلوب المعلومات نوعية تحديد إلى بالضرورة سيؤدى المتاحة للمعلومات التحديد هذا

 المواد منهج عن المتاحة المعلومات أن مثال افترض الخطوتين هاتين بين الفرق ولتوضيح

 عشر يوازى ما التالميذ يقضى أن تتضمن األساسي، التعليم مدارس تطبيقه الجاري االجتماعية

 تعتبر ال المتاحة المعلومات الموضوعة، فان األهداف في والمتطلبة الالزمة المنهج من حصص

 مطلوبة أخرى معلومات إلى حاجة في التقويم بعملية القائمون سيظل وإنما المنهج، لتقويم كافية

 كل واتجاهات التنفيذ، فئ المعلم ودور التالميذ، بها يقوم التي األخرى النشاطات بأوجه مثال تتصل

 المختلفة القياس أدوات استخدام جمعها يتطلب التي المعلومات من ذلك وغير والمعلمين التالميذ من

  .االتجاهات ومقاييس المالحظة، وأدوات التحصيل، اختبارات مثل
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 تحديد يف التقويم بعملية القائمين سيساعد أمر وهذا المعلومات بتحديد وتتعلق (4) رقم خطوة -

 هنا سنكون إنناف المنهج تنفيذ أثناء فترات على التقويم كان فإذا م،التقوي عملية ألداء المناسب الوقت

 هذه في نكونف وتعميمه المنهج تنفيذ من االنتهاء بعد التقويم تم إذا أما بنائي، تقويم عملية بصدد

 .نهائي تقويم عملية بصدد الحالة

 المعلومات لجميع المناسبة األدوات نوع لتحديد المرحلة هذه في وتأتى (5) رقم خطوة -

 لتالميذا بتحصيل تتعلق معلومات أو بيانات لجمع المناسبة فاألدوات، صالحيتها وتحديد المطلوبة،

 اييسمق عن يختلفان وتلك وهذه مهارتهم، عن ومعلومات بيانات لجمع تستخدم التي تلك عن تختلف

  .التالميذ هؤالء اتجاهات لقياس تستخدم التي االتجاهات

 تأدوا باستخدام إما خاصة قرارات اتخاذ على يساعد ستستخدم التي األدوات نوعية وتحديد

 .عهاجم المطلوب والبيانات التقويم، عملية تالئم جديدة أدوات وبناء تصميم أو فعال، موجودة

 بشأنها رقرا اتخذ التي األدوات باستخدام المنهج تقويم بعملية القائمون يقوم( 6) رقم خطوة -

 المواد يمستشار أو موجهين أو تالميذ كانوا سواء المستفيدين فئات من والبيانات المعلومات لجمع

 .التالميذ أمور أولياء حتى أو

 بين المقننة الشخصية المقابالت إجراء مثل متعددة، بطرق المعلومات هذه على الحصول ويمكن

 أو لهم تواستبيانا رأى استطالع استمارات بإرسال أو المستفيدين وفئات التقويم القائمين بعملية

 . مالحظة أدوات أو اتجاهات مقاييس أو تحصيلية باستخدام اختبارات

 درمصا من جمعت التي والبيانات المعلومات بتحليل السابعة الخطوة وتختص (7) رقم خطوة -

 جراءإ من الهدف دائما االعتبار في األخذ مع صالحة مختلفة وبطرق (المستفيدين فئات) متعددة

 أفضل حددواي أن التقويم بعملية القائمين من يتطلب وذلك، المستفيدين فئات ونوعية التقويم، عملية

 طوةمن خ منتجة المعلومات هذه كانت سواء والبيانات المعلومات لتحليل مالءمة أكثرها الطرق

 يف والبيانات المعلومات تحليل ، وبعد(6) رقم خطوة في كما عليها الحصول مطلوب أو( 3)رقم

 .يلهاتحل تم التحى والمعلومات البيانات هذه تفسير بالتقويم القائمين على ينبغا الخطوة هذه

 :المتخصصين على المعلومات عرض مرحلة 3.9.1

المتخصصين  على وعرضها المعلومات توثيق خطوة هي واحدة، خطوة من المرحلة هذه تتكون

  .التقويم عملية بنتائج أصال للمهتمين أو القرار اتخاذ في وتفسيرها تحليلها تم التي بالمعلومات

 بلغة تكون أن يجب التقويم عملية بنتائج الخاصة التقارير أو التقرير بها يكتب التي والطريقة

 من نوعية على تتوقف كما، التقويم بعملية المهتمين على والتفسير التحليل نتائج عرض على تساعد

 المناهج بناء عمليات في المتخصصين من لمجموعة مقدم التقرير كان فإذا، التقرير لهم سيقدم

 مناسب وبتفصيل المتخصصين هؤالء بلغة تكون أن ينبغي التقرير كتابة فان وتقويمها، وتطويرها
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 أو للمعلمين مقدما التقرير كان إذا ما عن تماما يختلف بحيث والصعوبة الدقة من المستوى وعلى

 التي بالصورة ستكون الحالة هذه وأسلوبه فئ التقرير تقديم لغة ألن ذلك، التالميذ أمور ألولياء

 فهمه لهم تتيح التي التفاصيل من مناسب وبقدر األمور، أولياء أو المعلمون هؤالء يفهمها أن يمكن

 .الحالتين كلتا فئ الدقة عن المتخلى عدم مع

  :التقويم نتائج استخدام مرحلة 4.9.1

 وإنما ها،وخطوات السابقة، الثالث المراحل من االنتهاء مجرد عند المنهج تقويم عملية تتوقف ال

 ممن قرارات واتخاذ أحكام إصدار في التقويم عملية من الناتجة المعلومات تستخدم من أن البد

 نهجالم بحذف حتى أو جوانبه بعض تعديل أو هو كما المنهج باستمرار هذه السلطة، إما يملكون

  (.موسى، بت( )8)خطوة رقم  بمنهج جديد واستبداله فعال القائم

 وسائل تقويم المناهج التربوي: 10.1

 يمكن تقسيم وسائل واساليب تقويم المنهاج الى عدة انواع ولعل اهمها:

 االختبارات والمقاييس: -أ

دار نستخدم االختبارات والمقاييس كوسائل واسالييب للحصول على نتائج يستفاد منها في اص

 صدراقرار علمي بشان عملية تقويم المنهاج وتطويره، ومتى تكون هذه االختبارات والمقاييس م

ها من مصادر الحكم على المنهاج ال بد ان يراعي فيها شروط الضبط العلمي الى جانب ارتباط

 .الكلي بما يراد قياسه، التي سبق الحديث عنها

  احكام الخبراء: -ب

خطيطها تكثيرا ما يرجع الى الخبراء الستقاء المعلومات واالراء حول المناهج في جميع مراحل 

ليات بشان كافة عم وتطويرها، وتستخدم هذه االراء كاساس التخاذ القراراتوبنائها وتقويمها 

همن هم وارائالمنهاج، وهناك اساليب وتقنيات يلجا اليها عادة هؤالء الخبراء من اجل ابداء مالحظات

 وهي تجيب عن االسئلة من مثل:

 لتالميذ علىمامدى دقة معاني المصطلحات والمفاهيم المنظمة في المنهج بحيث تساعد ا -

 التعلم؟

سئلة الى اي مدى تحتوي المادة التعليمية على ما يكفي لالسترشاد به في االجابة عم اال -

 المتضمنة بالمنهاج؟

 هل هناك اهداف واضحة في المنهاج؟ -

 مامدى فاعلية المنهاج للتطبيق في الميدان؟ -

 هل هناك تناسق بين مجاالت المنهاج المختلفة؟ -
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ج ي المنهاففقط لالسئلة التي يمكن للخبراء االسترشاد بها في عملية ابداء الراي  ان هذا نموذج

 ويتم التوصل الى اراء الخبراء بطرق عدة منها:

 المقابالت الفردية الشفهية. -

 جلسات االستماع. -

 االستجابات الجماعية الشفهية. -

 التقارير الفردية المكتوبة. -

 مون.ضتحليل المحتوى او الم -

 التقارير الجماعية المركبة. -

 المالحظة: -ج

 المراد مات والمعطيات عن المنهاجتعد المالحظة اداة اساسية وهامة جدا في عملية جمع المعلو

يفية تقويمه، فهي تبين مدى تحقق االهداف التي حددت للمنهاج، كما تبين الصورة الحقيقية لك

 المنهاج.ممارسة المدرسة لالنشطة التي يحتويها 

 وهناك العديد من المواقف التي يمكن االعتماد فيها على المالحظة من اجل الحصول على

 المعلومات والبيانات ومنها:

 .قياس مدى تحقق األهداف -

 .قابلية المنهاج للتطبيق -

 (.2008بن يحيى زكريا، تحديد المخرجات غير المتوقعة ) -

          :المنهاج التربوي تقويم نماذج 11.1

 :المنهجية المدرسة نماذج 1.11.1

 ذا متقوي هو مسبقا، ومخططة مدروسة عمل منهجية تحديد على االتجاه هذا ضمن التقويم يرتكز

 قالنس المدخالت،: هي عناصر ثالثة من يتكون توجيهيا نظاما المناهج يعتبر بنائية مقاربة

 النوع نم طرق على يرتكز فإنه، البداية من محدد التقويم من النوع هذا توجه أن وبما والمخرجات،

 بحيث النهائي، التقرير في ذلك بعد تسجل التي المعلومات لجميع ممعيرة بأدوات ويتزود الكمي،

 .الصائبة القرارات اتخاذ من تمكن

 محددة أهداف على يحتوي التقويم، مخطط إعداد على المناهج تقويم نماذج من النوع هذا يعتمد

 ارتباطها ومدى التنفيذي تطورها وتتبع المناهج، أهداف بلغته الذي المدى والحكم اختبار إلى تصبو

 جوانب من جانب تقويم يتولى شريك كل عمليين، شركاء العملية في يشترك ميدانيا البعض ببعضها

 العمل يعتمد، العقد في ومقيدة محددة مفاوضات ضمن الشركاء هؤالء بين التنسيق ويتم المناهج،

 على اعتمادا للعمل، السلوكية األهداف يحدد الذي التجريبي المخطط على التقويم ومنهجية التقويمي
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 استبيانات من البيانات جمع أدوات عليها تطبق التي العشوائية العينات وتحديد الفرضيات تحديد

 أجل من وصدقها صحتها وتثبت إحصائيا تعالج المعلومات جمع وبعد مالحظة، وشبكات وزوائر

 وبالتالي الصحيحة األحكام عليها تؤسس نجاعة وأكثر موضوعية أكثر عددية نتائج على الحصول

 من نوع على ويحرص المحددة، الخطة من انطالق اإلعالم لمتطلبات استجابة الصائبة القرارات

 المنفعة حساب على ذلك كان وإذ حتى التقويم نتائج في والموضوعية الدقة تحقيق على التقويم

  .     االجتماعية

  :الطبيعية المدرسة نماذج 2.11.1

 االكتشاف نحو بالتناوب موجهة مالحظات سلسلة في أساسا التقويم من النوع هذا يتمثل

 على عيالنو الجانب تفضيل إلى يميل ألنه األصناف، من عدد بأقل المعطيات يتولى جمع واإلثبات،

 قويمت مخطط من ينطلق ال التقويم من النوع هذا فإن المنهجية، وخالفا للنماذج الكمي، الجانب

 تغيرت أن يمكن ورمزية، ومرنة عامة إجراءات باستخدام للتأثيرات واألحداث ينساق إنما محدد،

 النوع هذا عىيس وتقويمه، بالمنهاج المعنيين المستمعين لمتطلبات إعالم يستجيب ألنه الدراسة، أثناء

 تهبلغ الذي المستوى عن النظر بغض للمناهج ومواطن الضعف القوة مواطن حصر إلى التقويم من

 تعتمد ما عادة التي والتخصيص والتفسير باستخدام المالحظة وذلك المناهج، تنفيذ بلغه أو األهداف

 فمختل إلى وبالرجوع استجوابها، أو يتم مالحظتها قصدية، كعينات منعزلة حاالت دراسة على

 يقوم والخارجي الداخلي التحقيق ذاتية معلومات على وباالعتماد المعنيين، األشخاص قيم أنظمة

 .( Scallon, 1992)وعناصره  المناهج عن وأحكام مالحظاته المقوم

 :العربي العالم في المنهج تقويم مشاكل 12.1

 .المناهج تقييم في واضحة لنظريّة االفتقار -

 .المناهج تقييم في مباشر بشكل تتدخل التي الحاسمة والبيانات للمعلومات االفتقار -

 .تهدفالمس المنهج تقييم في المتخصصة اإلجرائية النظامية والطرق األدوات  إلى االفتقار -

 يروتقر ومعالجة المنهج لتنظيم يةوالكاف المتخصصة العلمية والوسائل الطرق توفر عدم -

 .يجمعها التي المعلومات

 .كافية بأعداد المؤهلين للمختصين عمليا   المناهج تقييم يفتقد -

 .المناهج بتقييم المعنية الجهات ومحسوبية فساد -

 تحسين يتم فال المختصين، تواجه التي المشاكل اكبر من التقييم لنتائج التطبيق عدم يعبر -

 .(2000 )حمدان، عليه محددة تعديالت إدخال أو إلغائه أو المنهج

 والرياضية:منهاج التربية البدنية  .2

 :منهج التربية البدنية والرياضية أسس 1.2
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ائه يتأسس هذا المنهج على عدد من االعتبارات الهامة التى تعد بمثابة ركائز أساسية لبن

 :وتصحيحه نذكرها فى

يتعهد المنهج بتقبل الثقافة لإلنسانية عامة ولألمة خاصة  :الثقافة البدنية والترويحية الصحية .أ

مسئول عن نقل جوانب الثقافة المرتبطة بالحركة اإلنسانية وتتصل  الرياضيةالبدنية  التربيةومنهج 

 .والصحة والجانب الترويحى واالستمتاع من خالل أنواع النشاط البدنى والرياضات بالنشاط البدنى

ى يجب أن يتوافق المنهج مع الواقع وأال يبالغ ف :واقع المجتمع المعاصر ومقتضياته. ب

 . الطموحات واألهداف وأن يراعى قلة اإلمكانيات والتسهيالت وسلبية بعض االتجاهات

 ىالبد من مراعاة ذلك حتى ال يتم اختبار أنشطة أعلى من مستو: خصائص نمو األطفال. ج

 . قدرات التالميذ فيصعب عليهم تنفيذها أو أقل من مستواهم فيفرقون عن المشاركة فيها

طبيعية بدنية حركية نشطة أكثر من  البدنية المدرسية التربيةتعتبر  : طبيعة المادة ومحتواها. د

كونها معرفية ووجدانية على الرغم من أنها تضع لها اعتبارات هامة بالمنهج المدرسى ويمكن أن 

تتكرر الوحدات من صف آلخر ومن مرحلة ألخرى تبعا  لمستوى وقدرات التالميذ البدنية والعقلية 

 (.1997خطايبه، )عض لذا يجب أن يكون المحتوى مرتبط بب

 تناول وتنفيذ منهاج التربية البدنية والرياضية. 2.2

عليمية تمن مساعي المنهاج إعطاء إمكانية ممارسة التربية البدنية والرياضية ميدانيا كمادة 

ات، يمر تساهم في بناء شخصية التلميذ وتحضيره لحياة مستقبلية أفضل، و إن إكساب التلميذ كفاء

  تغيير طريقة الممارسة البيداغوجية الحالية، وهذا بـ :حتما عبر 

 تحديث تكوين األساتذة طبقا للمستجدات )المقاربة المعتمدة(. -

 إعادة النظر في عالقتهم بالمعرفة نفسها وكيفية تقديمها للتلميذ. -

 .تهيئة الظروف المالئمة للتلميذ كي يتعلم بنفسه، ويكتسب القدرة على تجنيد معارفه -

  إستغالله لهذه المعارف كلما دعت الضرورة. -

 اإلبتعاد عن مهمة نقل وصب المعلومات وتلقين المعارف. -

تجدد مع وحتى ينطلق التلميذ من تجاربه الخاصة، ليبني رصيدا يتمثل في التحكم في تكوينه الم

لوكات والوضعيات التي تواجهه وتعترض حياته اليومية، يعتمد أساسا على الس كل المواقف

 :التي لها مكانتها المميزة في العملية التعلمية والتي تسمح له بـ  والتصرفات الحركية

 الوعي بإمكانياته الحركية وإستثمارها في حاالت مميزة. -

 التعلم عن طريق المساهمة الطواعية. -

 غرس روح حب التطور وتحسين المستوى. -

 صل واإلندماج.إستثمار التعبير الجسدي كوسيلة هامة للتوا -

http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=7421
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=7421
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=7421
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=7421
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=7421
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=7421
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  ترقية العالقات اإلجتماعية والمساهمة الفعالة في العمل الجماعي. -

 ى منطقنتقال من منطق التعليم إلهذا ما يقتضي إحداث تغيرات على التعليم التقليدي، واإل -

 لموجهلمنشط وافيها األستاذ دورا التعلم ومواجهة الوضعيات المعقدة )اإلشكالية التعلمية( التي يأخذ

  (.2005والمحفز  سعيا منه لترقية وإستثمار العمل الفردي والجماعي )وزارة التربية الوطنية، 

 :هناك بعض النقاط الهامة عند تنفيذ مناهج التربية الرياضية

 .بناء خطة لوحدة دراسية تتناسب مع األدوات واألجهزة المتوفرة لتعلم النشاط. 1

 .العمل على إعداد أماكن تدريس وتطبيق األنشطة الحركية. 2

 .صيانة األدوات واألجهزة المستخدمة في عملية التدريس. 3

 .إعداد الدروس مع توضيح األهداف السلوكية. 4

 .توضيح عناصر محتوى الدرس وطرائق وأساليب التدريس المستخدمة. 5

 .واحداالبتعاد عن دمج دروس المرحلة السنية في درس . 6

 .مراعاة عدم إضاعة الوقت عند البدء في التدريس. 7

 .مراعاة التوزيع الزمني للدرس بحيث يأخذ كل جزء وقته المخصص. 8

 .استخدام التغذية الراجعة المبكرة إلصالح األخطاء. 9

 .اختيار طرائق وأساليب التدريس المناسبة لنوع النشاط المتعلم وخصائص المتعلمين. 9

 .لمتعلمين والثناء على أدائهمتشجيع ا. 10

  (. 2016السايح محمد، ) التأكد من عوامل األمن والسالمة . 11

 :تقويم منهاج التربية البدنية والرياضية المطور 3.2

 على القائمة فباألهدا المقاربة إلى المعرفي، الكم على القائمة بالمحتوى المقاربة من االنتقال إن

 الحركية بيني المكتسبات، إدماج على القائمة بالكفاءات المقاربة إلى ثم التعليمية، أجراة األهداف

 اقضاتالتن على مطروحة المسألة تعد فلم ،التربوي الحقل في األبحاث تميز التي أصبحت الكبيرة

 خدمة أكثر اوأيهم التربوية، العملية محورية في الجديدة والتربية التربية التقليدية بين الموجودة

 محيطه عن تخرج ال بحيث نفسه بالمتعلم مرتبطة وٕانما أصبحت الحرية، أو السلطة للمتعلم

 لمتعلم،ا لهذا مستجيبة تكون أن الدراسية للمناهج واالجتماعي، والبد والنفسي والذهني المعرفي

 مع التكيف يمكنه بحيث يتخرج حتى واالنتقاء واإلدماج، التوظيف محك على مكتسباته وجعل

 (.2011لكحل، )ومستجدات  تغيرات من به حدثت مهما الواقع

ويعتمد اإلطار العام لمنهاج التربية الرياضية المطور حديثا، على جملة من المبادئ والمرتكزات 

لكل من التعلم والمعلم والمتعلم كان أهمها التحضير واعداد الطلبة، هم محور العملية التعليمية والتنوع 
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نولوجيا المعلومات في التعلم في استراتيجيات التعليم وتطوير المعلمين فنيا  ومهنيا ، والتركيز على تك

 (.2010الديري والعتوم، )

عتبر يأن التقويم عنصر من عناصر التربية البدنية والرياضية، والذي ( 2003)ويذكر الديري 

الحكم : من العمليات الحيوية التي تجري، وبواسطته تحكم على مدى فاعلية العوامل المختلفة مثل

شطة على تحقيق األهداف، ومناسبتها للمحتوى، ومدى فاعلية أساليب التدريس، والوسائل واألن

ة ية الدنيالمستخدمة، والخبرات التعليمية المختلفة، فهي تسير جنبا  إلى جنب مع كل جوانب الترب

 .الرياضية

لتنفيذ، ب التخطيط وافالتقويم جزء هام من النظام التربوي، ويرتبط ارتباطا  وثيقا  مع جوان

ب القوة ويستطيع كل من له صلة بالعملية التعليمية أن يتعرف على المستوى الذي تحقق وعلى جوان

ية والضعف، فالتقويم يعطي صورة حقيقية عن مدى فاعلية أساليب وطرق التدريس وجوانب الترب

د المعلم على أنه يساع( 1997)االتربية والرياضية المختلفة وأثرها على المتعلم، وأكد الخطايبة 

 والمدير والمشرف والمسؤول في مدى نجاحه في التدريس والتعليم، وبالتالي تعديل وتطوير

 .األهداف والطريقة واألساليب والمحتوى تبعا  لألغراض واألهداف المراد تحقيقها

ربية الت كتاب تقويم المنهج في: أشكال تقويم تنفيذ منهاج التربية البدنية والرياضية 4.2

 :ةالرياضي

 :تكمن أشكال تقويم تنفيذ المنهج في العناصر التالية

 :تقويم المدخالت 1.4.2

 .من خالل تقويم مكونات تنفيذ المنهج . أ

 وعالقته التخطيط وصالحيته وشموله من خالل تقويم التخطيط التطبيقي عن طريق كفاية. ب

 .المتاحةالمباشرة بمحتوى المنهج باإلضافة إلى االمكانات 

  :تقويم العمليات 2.4.2

 .من خالل العمل االدارى الفعلي الخاص بنشر المنهج ومتابعته في المدرسة. أ

 .من خالل تقويم العمليات التربوية الخاصة بتدريس المنهج. ب

 ةل األهداف المعرفية والنفس حركيمن خالل تحصيل المتعلمين لك :تقويم المخرجات3.4.2 

 (.2016، محمد السايح)والوجدانية 

 :مبادىء تقويم تنفيذ منهاج التربية البدنية والرياضية 5.2

ى ااضية في إن أهم المبادىء الرئيسية التي الغني عنها في تقويم تنفيذ المنهج في التربية الري

 :مرحلة من مراحل التعليم المختلفة هي

اختبارات األداء ) إيجاد عامل مشترك لتوظيف أدوات القياس ذات المعامالت العلمية المقننة . 1
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وأدوات القياس الغير مقننة ( اختبارات اللياقة البدنية  –اختبارات التحصيل المعرفي  –المهارى 

 (.المقابالت والمالحظات الشخصية ) مثل 

 .فيذ المنهج استخدام أدوات وأجهزة ووسائل مناسبة مع تن. 2

 :من األهمية التركيز على تقييم مدخالت التنفيذ المتمثلة في . 3

 .البشرية /االمكانات المادية  .أ

 .التخطيط لتنفيذ وحدات المنهج  .ب

ات أكثر إشراك المعلمين القائمين بتدريس المنهج في عملية التقييم وذلك للحصول على بيان. 4

 (.2016السايح محمد، )صحة وواقعية وصالحة للحكم 

 :خالصة

نهاج المناهج التربوية بما في ذلك م التقويم أن نستخلص الفصل هذا في عرضه ماتم خالل من

ية للمنظومة التطوير العملية من يتجزأ ال جزء الجديد المنظور في التربية البدنية والرياضية، أصبح

 تقويم يعتبر كما ،فعالة التعلم عملية تكون مستوى أي إلى تحدد التي الوحيدة الوسيلة التربوية، وهو

 أن بيني الواقع أن إال المناهج، مردود عن يعبر الذي واألساسي العام المؤشر التربوية األهداف

 الداخلي جامهاانس من والتأكد المنهاج مركبات بقية تقويم خالل من إال يتم أن يمكن ال المنهاج تقويم

 يريةكمد هيئة حتى أو واحد شخص ينفرد أن ينبغي وال، والخارجية الداخلية ووجاهتها والخارجي

 فسن من انطالقا األطراف كل تشترك أن ينبغي بل التقويم، بعملية وزارة التربية أو التربية

 يمكن وصادقة، شاملة موضوعية تقويمية عملية إلنجاز األهداف نفس نحو وسعيا المرجعيات

 . والتغيير والتعديل التحسين عمليات إجراء في عليها االعتماد
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 .المقاربة بالكفاءات في ظل اإلصالح التربوي الجديد في الجزائر: الثالثالفصل     

 .تمهيد

 .الجزائرية التربوية اإلصالحات -1      

 .إصالح المنظومة التربوية في الجزائر 1.1    

 .الجزائر في التربوية اإلصالحات تطبيق حتمية 2.1        

 بالكفاءات؟ الجزائرية في ضوء المقاربة اصطالحات المناهج لماذا 3.1        

 .الجزائر في التربوي اإلصالح تحديات 4.1       

 .أهداف برنامج اإلصالح التربوي الجديد في الجزائر 5.1        

 .الجزائر في التربوي اإلصالح نجاح مؤشرات بعض 6.1        

 .المقاربة بالكفاءات -2      

 .مفهوم المقاربة 1.2   

 .مفهوم الكفاءة 2.2   

 .التربية مجال في الكفاءة عناصر 3.2   

 .الكفاءة خصائص 4.2   

 .الكفاءات أنواع 5.2   

 .تطبيق المقاربة بالكفاءات 6.2       

 لماذا المقاربة بالكفاءات ؟ 7.2        
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 .الجديدة المناهج أساس بالكفاءات التدريس 8.2        

 .مزايا المقاربة بالكفاءات  9.2        

 .بالكفاءات المقاربة في األساسية المفاهيم 10.2   

 .للكفاءات والنفسية التطبيقية الفلسفية واألسس التوجهات 11.2   

 .الخالصة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :تمهيد

 حوالتالت تقتضيها ضرورة بل طبيعية، مسألة الميادين مختلف في والتطوير التجديد عملية تعد

 حقائقوتغيرات  من حملته وما الثالثة األلفية العالم دخول مع خاصة المجتمعات، في والمستجدات

 نمالجديدة وغيرها  والتكنولوجيات السوق واقتصاد والمنافسة العولمة منها جديدة ومفاهيم

 والسعي ليةالفعا تحقيق إلى تطوير كل ويهدف والعلمية، والثقافية واإلقتصادية السياسية المستجدات

 .الحياة مجاالت شتى في األفضل نحو
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 الفرد ببناء يتعلق مجال ألنه األمم إنشغاالت أبرز يشكل إذ التطوير، بهذا أولى هو التعليم وقطاع

 المعرفة تمعمج لبناء وسليم عقالني تأسيس لكل األساسية والركيزة تنتهي ال التي الثروة يعتبر الذي

 .الحالي العصر سمات من أصبح الذي

ج مناه إعداد تم حيث الجزائر، في التربوية المنظومة إصالح عملية جاءت السياق هذا وفي

إلى  دفيه التعلمية، التعليمية للعملية جديد تصور وهو روحها، بالكفاءات المقاربة شكلت جديدة

ساب وإكت المعارف إلدماج قصوى أهمية يولي الذي التعلم منطق على بناء التربوي الفعل تفعيل

 أي أخرى، جهة من مجتمعه مع والتفاعل جهة من حاجاته تحقيق من المتعلم يمكن مما الكفاءات،

 التكيفلهم ب تسمح التي الضرورية الكفاءات وإكسابهم التالميذ تكوين على منصبا اإلهتمام أصبح

 مختلف المستجدات مع التكيف وكذلك والثقافي والسياسي واإلقتصادي اإلجتماعي محيطهم مع

  .والخارجية الداخلية

 البيداغوجي المذهب بهذا المتعلقة الجوانب أهم عند الوقوف نحاول سوف الفصل هذا وفي

 . إصالحاتها آخر خالل من الجزائرية المدرسة تبنته والذي الحديث

 .الجزائرية التربوية اإلصالحات -1

 إصالح المنظومة التربوية في الجزائر:  1.1

ة في لمواجهة تحديات العصر نصب رئيس الجمهورية اللجنة الوطنية إلصالح المنظومة التربوي

، فكان على هذه اللجنة أن تتكون من شخصيات ذات االختصاص في عالم 2000شهر ماي سنة 

ية بية الوطنمنظمة اليونسكو ووزارة الترالتربية والتكوين والثقافة، حيث وقع بروتوكول اتفاق بين 

يس تلبية لدعوة رئ 2001إثر زيارة المدير العام لليونسكو إلى الجزائر في شهر فيفري سنة 

 الجمهورية.

صالح إحيث أعلن المدير العام لليونسكو قائال: بأن الطموحات الوتيرة والسريعة التي تميز 

مجتمع  ر المجتمع الجزائري وعزمه على االندماج فيالتربية حاليا في الجزائر لتنم عن مدى تطو

 .(MEN, 2005, p215)المعرفة الذي تلوح مباشرة في األفق 

صادق المجلس الشعبي الوطني على مشروع إصالح المنظومة  2002وفي شهر جويلية 

شء الن التربوية الرامي إلى تغيير نظام التعليم تغييرا نوعيا، حتى يستجيب لضرورات تحضير

هدف من لسياق جديد تطبعه المشاركة المدنية واالجتماعية واالقتصادية، على هذا األساس كان ال

ظرية (، هو مرافقة عملية إصالح المنظومة التربوية بجميع مقتضياتها النPAREهذا البرنامج )

ية فضلا األوالمنهجية وهو ما يفسر تطلعه إلى الدعم المتعدد الجوانب لعملية اإلصالح الشامل مانح

 الكتساب الكفاءات البيداغوجية، ويشمل كال من المحاور التالية :

 *  التخطيط وتكوين المكونين 
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  * البيداغوجيا 

   (.Ferhi, 2005* كيفيات إدخال التكنولوجيات الجديدة )

 :الجزائر في التربوية اإلصالحات تطبيق حتمية 2.1

حدوثه  حتمية إلى تقود دوافع من له البد ولكن فراغ من يحدث ال التربوي اإلصالح إن

يشها تع التي بالتغيرات أساسا مرتبطة ظروف أملته الجزائري التربوي للنظام الجديد فاإلصالح

رات التغي هذه عن الناجمة االجتماعية وبالحاجات والسياسية االقتصادية المجاالت في البالد

 . كثيرة تحديات وفرضته

بعه تط عالم في للعيش أبنائها بإعداد مواجهتها الجزائرية المدرسة على فرضت تحديات إنها

 لتي اقتحمتا الجديدة واالتصال اإلعالم تكنولوجيا وتميزه المختلفة مجاالتها شتى في الحياة عولمة

 (.2009واالتصال،  التوجيه و التقويم مديرية) المجاالت جميع

 ةللمدرسة الجزائري الراهن الوضع بسبب ملحة ضرورة التربوي النظام إصالح أصبح هنا من

 : التحوالت هي هذه وأهم أخرى جهة من الميادين مختلف في التحوالت وبسبب جهة من

وم مفه يتبنى تربويا نظاما يستلزم السياسية التعددية اعتماد إن: الوطني المستوى على -

تفتح ال ومواقف القيم بناء إلى يدعو ما وكل المواطنة روح تكوين عنه يترتب مما الديمقراطية

         .والمسؤولية والتسامح

افسة لألفراد للمن جيد إعداد التربوي النظام من تقتضي االقتصاد عولمة: الدولي المستوى -

 عيةونو بحجم أساسا يرتبط لألمم االقتصادي الرخاء حيث الثالثة األلفية تميز التي الصارمة

 (.2009شنان، )التكنولوجي  وحسن األداء العلمية المعارف

 :بالكفاءات؟ الجزائرية في ضوء المقاربة اصطالحات المناهج لماذا 3.1

 والتعديالت الجزئية اإلصالحات رتابة من الخروج تحاول العالم دول من كغيرها الجزائر

 لمعلما ودية لمرد تحسين أو التعليم لمستوى تطوير دون للبرامج المتالحقة والتخفيفات الظرفية

 ومن األوقات كل في تطرح التي العدة التساؤالت على اإلجابة الضروري من وكان والمتعلم،

 كفاءات التيال هي ما الثالثة؟ واأللفية الجديد القرن لمواجهة الشباب يحتاجه الذي ما :الجميع طرف

 ؟ وكانتكمواطنين المجتمع بناء في بأدوارهم القيام على قادرين ليكونوا الشباب يكتسبها أن يجب

يرينو ببالكفاءات، حيث يشير  المقاربة في تمثلت جديدة بيداغوجيا جديدة مناهج بتبني اإلجابة

(Perrénoud, 1999 )ة الهادف الوضعيات الستحداث فرصة أفضل هي بالكفاءات المقاربة أن إلى

ي ف جماعية تكون ما غالبا مفتوحة ومهام االجتماعية بالممارسات المعارف تربط كونها لمجرد

 .واحد آن في وتطبيقها المعارف اكتساب المتعلم على تسهل بحوث أو مشاريع شكل

  :يلي بما بالكفاءات المقاربة على اعتمادهم الجزائرية المناهج يبرر واضعوو
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 .عملي منظور من الحياة إلى النظر -

 .الدراسية المواد محتويات من التخفيف -

 بمختلف الحياة في المدرسة في للتوظيف القابلة المعارف بإدراج التعليمية المحتويات تفعيل -

 . مواقفها

  .التعليمية المادة اكتشاف إلى التوجيه حسن طريق عن بأنفسهم يتعلمون المتعلمين جعل -

 .(2003ية، االستجابة للتحديات التربوية على المستوى المحلي والعالمي )وزارة التربية الوطن -

 :الجزائر في التربوي اإلصالح تحديات 4.1

 ةداخلي تحديات عدة الجزائرية المدرسة إصالح أجل من الجزائر في التربوي النظام يواجه

 :وهي وخارجية

 :الداخلية التحديات 1.4.1

 : داخلية تحديات ثالثة يرفع أن التربوي النظام على يجب

لثقافية وا واالجتماعية واالقتصادية المؤسساتية التغيرات المدرسة في تترجم أن ينبغي  -أوال

 .الحالي الجزائري احتياجات أمام التعليم وجاهة بتحسين وذلك الجزائر في حصلت التي

والتأهيل  االجتماعية والتنشئة التربية في بوظيفتها جيدا االضطالع المدرسة على يتعين  -ثانيا

 .التربوي النظام نوعية برفع وذلك

من  نممك عدد أكبر متناول في جعله أي التعليم ديمقراطية تطبيق مواصلة عليها يجب  -ثالثا

 .تربويالنظام ال في اإلنصاف بزيادة ذلك و تلميذ لكل النجاح في متساوية حدود وضمان التالميذ

 :الخارجية التحديات 2.4.1

 : خارجية تحديات ثالثة يرفع أن كذلك التربوي النظام على يجب

 .المهنة حركية متطلبات مع متالئمة عالية كفاءات تتطلب التي االقتصادية العولمة تحدي : أوال

 التحصيل أجل من الجديدة واالتصال اإلعالم تكنولوجيا إلى اللجوء أي المعلوماتية تحدي :ثانيا

 .الحياة قطاعات مختلف في استعمالها وتعلم المدرسي

 قتضيات تنميةلم لالستجابة استعدادا أكثر جعله أي تربوي ال للنظام الخارجية الفعالية رفع :ثالثا

 (.2006إكزافيي، )عالمية  بيئة ضمن واالجتماعية االقتصادية البالد

 أهداف برنامج اإلصالح التربوي الجديد في الجزائر: 5.1

 لجودة ومالئمة التربية فيطبق من أجل مواجهة التحديات المطروحة  2002إن إصالح سنة 

 الجزائر.

 ولوجيات اإلعالم واالتصال تمثل،التخطيط والتكوين ومحتوى مناهج التعليم وإدخال تكنإن 

 المحاور األساسية لإلصالح . 
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أما األهداف التي يسعى اإلصالح التربوي الجديد إليها فهي موضحة في الجدول التالي 

(MEN, 2005, p236): 

 

 

 

 يوضح أهداف اإلصــــالح التربوي الجديد (:1) جدول

 تعزيز جــودة التعليم اإلجباري  الهدف األول :   

 تعزيز خطة التكوين المستمر لألساتذة  .1 

 تطوير البرامج والوسائل التعليمية للجودة  .2

 إعـــــادة بنية التعليم اإلجبـــــاري الهدف الثاني: 

 إعادة بنية شعب  التعليم اإلجبــــاري  .3 

 تعزيز القدرات والكفاءات للتسيير البيداغوجي واإلداري  .4

 الهدف الثالث:  

  تعزيز نظام معلوماتي وتوجيهي ) نظام للمعلومات والتوجيه ( .5 

  .تنفيذ التكنولوجيات الجديدةالهدف الرابع: 

  .ةخبرة عمليات تكنولوجيات اإلعالم واالتصال في ميدان التربي. 6 

 

  :الجزائر في التربوي اإلصالح نجاح مؤشرات بعض 6.1

 سمحي الذي األوحد المعيار أو الوحيد المؤشر مضى فيما تمثل الرسمية االمتحانات كانت إذا

 ليوما أصبحت الجزائر بينها ومن الدول من العديد فإن تربوي نظام ألي الصحية الحالة بتشخيص

 ويالترب نظامها وسير لوضعية موضوعي بتحليل للقيام اعتمادها يمكن مؤشرات تأسيس نحو تتجه

 :هي المؤشرات وأهم فعاليته ودرجة العامة حالته تشخيص من يمكنها مما

 .تحسين التعليمات مع تالؤمها لضمان التربوي اإلصالح برامج بين الكلي التجانس -

 . الجديدة الدراسية البرامج لمتطلبات المستجيبة المدرسية الكتب من جديد جيل إعداد -

 .التأطير لنوعية المستمر التحسين -

 . التالميذ لفائدة الدعم عمليات بتكييف المدرسي التسرب محاربة جهاز تفعيل -

 .والتسيير والتكوين بالتربية الخاصة واالتصال اإلعالم تكنولوجيات استعمال تعميم -

بتحليل  التربوية المنظومة سيرورة وضبط التالميذ مكتسبات وتقييم لمتابعة جهاز تأسيس -

 (.2009بن بوزيد، ) مردوديتها و نجاعتها
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 :المقاربة بالكفاءات -2

 :مفهوم المقاربة 1.2

 :المقاربة لغة. أ

: ربَ داناه، وتَقَ : طواَرَب الخدَنا، فهو قَريب، وق: قرب منه، َكَكُرَم، وقَِربَهُ، َكَسِمَع، قُرب ا وقُربَان ا

الفيروز )ادَ َصدَ الَسدَ ترَك الغُلَُو، وقَ : ناداهُ بِكالَم َحَسن، وفي األمروضع يده على قربه، وقَاَربَهُ 

  .ومنه فالمقاربة تعني الدنو والمحادثة الطيبة والكالم الحسن (.150، ص2004آبادي، 

 :المقاربة اصطالحا. ب

ي تعن التعليم وفي معينة، غاية بلوغ أو مشكلة حل أو ما، مشروع في ويقصد بها االنطالق

وكذا  يدراس برنامج إعداد يقوم عليها التي المبادئ من مجموعة من تتكون التي النظرية القاعدة

 (.2006السليماني، )والتقويم  التعليم استراتيجيات اختيار

 :مفهوم الكفاءة 2.2

 :الكفاءة لغة. أ

 لَشيءا َعلَى َكافَأهُ  :ذكر حيث للكفاءة تعريفا( 1955)منظور  إلبن العرب لسان في جاء لقد

 والُمساِوي، النظير: الكُفءو الكفاءة والمصدر الكُفء وكذلك النَِظير، :والُكفيءُ  َجاَزاهُ : وَكفَاء ُمَكافَأَة  

ا يَكُن َولَم يُولُد َولم يُِلد لُم )تعالى يقول  (.أََحد لَهُ،كُفُؤ 

 .هليةواأل الَجدَاَرة بمعنى( 0199إدريس، )الوسيط  المنهل قاموس في الكفاءة مفهوم ورد كما

 :الكفاءة اصطالحا. ب

صد قال يمكن اإلحاطة بمدلول الكفاية إال من خالل تقديم نماذج من التعاريف المتكاملة، 

اطقة، استشفاف ما يجمع بينها جوهريا، لنبني من خالل ذلك تعريفا جامعا مانعا كما يقول المن

ختلف ممختلف مجالت العمل)المقاولة، المدرسة، خاصة إذا ما استحضرنا تطور مفهوم الكفاءة في 

 الحقول المعرفية...(

 ومن أهم ما عرفت به الكفاءة ما يلي:

 القواعدو للشروط يستجيب أداء معين نشاط أو مهارة أو فعل أداء على الفرد قدرة تعني الكفاءة

 المعارف تلك هي فالكفاءة وبهذا محدد، إشكالي موقف ضمن فعاال تجعله التي والخطوات

وجه  كملأ على أو بعمل بدور القيام أجل من الفرد يتخذها التي والمواقف والمؤهالت واإلستعدادات

 (.2003وزارة التربية الوطنية،)

  موالمفاهي للمعارف نظام " : أنهاعلى  ) (Gillet, P 1992, p61 جيليه بيير يعرفها كما

 ".بفعالية وحلها مشكلة وضعية على بالتعرف تسمح وعملية، منظمة لسيرورات
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وتعرف على أنها مجموعة من المعارف نظرية وعلمية، يكتسبها الشخص في مجال مهني 

عن  معين، أما في المجال التربوي، فيحيل مفهوم الكفاية إلى مجموعة من المهارات المكتسبة

اطة اإلح طريق استيعاب المعارف المالئمة، إضافة إلى الخبرات والتجارب التي تمكن الفرد من

 (.Renald, 1998حله )بمشكل يعرض له ويعمل على 

المعلومات، معارف، ) كما انها تمكن الفرد من إدماج وتوظيف ونقل مجموعة من الموارد

أو لتحقيق عمل معين  في سياق معين لمواجهة مشكالت تصادفه...( استدالالت استعدادات،

(Xavier, 2001.) 

 توالمهارا المعارف والقدرات من مجموعة تجنيد " :بأنها(  215، ص 2002) إرزيل ويعرفها

 تيالحيا أو أو المهني الدراسي يتعلق بالجانب معقد أو بسيط إشكال لحل وتوظيفها والخبرات

 ". والعام الخاص

 في ئهإعادة بنا من أجل للكفاءة اللساني المفهوم داللة من التخلص يقترح( 2004)برينو  أما

 عنده الوضعيات، فهي من في نمط معين بفاعلية التصرف على القدرة هي الكفاءة: فيقول التربية

 دموار استخدام يجب ما وضعية لمواجهة أي تختزل فيها، ال لكنها المعارف، إلى تستند قدرة

 .ومنه المعارف ومتعددة، متكاملة معرفية

 :وباستجماع هذه التعاريف والتوليف بينها يتم استنتاج أن الكفاءة   

نها أل اأشمل من الهدف اإلجرائي في صورته السلوكية الميكانيكية، وأشمل من القدرة أيض -

 .مجموعة من المعارف والمهارات واآلداءات

 .نظام نسقي منسجم، فال ترتبط بمعرفة خاصة ألنها ذات طابع شمولي -

 .دورا مركزيا –الذي يكون قابال للمالحظة  - يلعب فيها إنجاز المتعلم -

ي ا مبدعا فتنظيم لمكتسبات سابقة في إطار خطاطات، يتحكم فيها الفرد ليوظفها بفعالية، توظيف -

ي يوجد وضعيات معينة، وذلك بانتقاء المعارف والمهارات واألداءات التي تتناسب مع الموقف الذ

 .فيه

 . إنتاج أفعال أو سلوكات قصد حل مشكلة أو التكيف مع وضعية جديدة -

 :ذه االستنتاجات يمكن اعتماد تعريف للكفاية باعتبارهاوانطالقا من ه

ناء استعداد الفرد إلدماج وتوظيف مكتسباته السابقة من معلومات ومعارف ومهارات، في ب -

 .مشكلة أو التكيف مع وضعية طارئة جديد قصد حل وضعية

 :يفيد هذا التعريف التوليفي لمفهوم الكفاية ما يلي

المعاريف المفاهيمية والمنهجية والعلمية التي تعتمد بنجاح في حل  الكفاية منظومة مدمجة من

  مشكلة قائمة.
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 : التربية مجال في الكفاءة عناصر 3.2

 هذا أن غير العالم في التربوية األنظمة مختلف في تداوال أكثر اليوم الكفاءة مصطلح أصبح

لمهارة، ابالنسبة للمؤشر،  األمر هو كما مفاهيم عدة مع ويتداخل كثيرة أحيان في يصطدم المصطلح

 .والقدرة الهدف االنجاز، األداء أو االستعداد،

المؤشر الذي هو نتيجة لتحليل الكفاية أو مرحلة من مراحل  :(Indicateur)المؤشر. أ

في  ى التقدماكتسابها، سلوك قابل للمالحظة يمكن من خالله التعرف عليها، وبالتالي يسمح بتقويم مد

كل نقطة إنه عالمة محتملة لحصول التفاعل بين تنمية القدرات وبين المعارف وبذلك يش. اكتسابها

بية على نشرة االتصال الخاص بالبرنامج الوطني للتر) التقاطع بين القدرات والمضامين المعرفية

  (.1998حقوق اإلنسان، 

 في بالتحكم للفرد تسمح تعلمية لنواتج وشاملة منظمة جملة أنها على تعرف :المهارة .ب

قدرات  عدة أو واحدة قدرة تدخل وتتطلب (ومهنية مدرسية) الوظيفية الوضعيات مجموعة من

 مجموعة المهارة تعتبر بحيث، (2005عميمر، ) محدد معرفي مجال في ومعارف مختلف

 استعدادات خالل من تهيأ ما وهي عادة التعلم من حالة عن تنتج معينة كفاءات ضمن محصورة

 نضم شرط تعتبر التي المهارات األساسية بين التمييز يمكن التربوي المستوى وعلى وراثية،

 ذات مهاراتال بين التمييز يمكن كما المكتسبات، إلى لالنتقال أداة األخيرة هذه باعتبار المنهاج،

  (.2002غريب، )عديد  مشاكل في تطبيقها يمكن عامة كفاءات وبين العالي المستوى

ال المج في كان سواء عمل أي إنجاز في والدقة والسهولة السرعة إذن المهارة اعتبار يمكن

 : منها نذكر خصائص عدة وللمهارة .الحركي أو أوالحسي المعرفي

 . مشكلة وضعية أمام مهمة تحقيق في التحكم عن تعبر أنها -

 . محددة وضعية في السلوك خالل من والقياس للمالحظة تخضع -

 . الثالث في المجاالت المكتسبة المعرفة تدمج أنها -

 . ما مادة بمضامين مرتبطة انها -

د قابال يقصد باالستعداد مجموعة الصفات الداخلية التي تجعل الفر  (aptitude):االستعداد. ت

ات لى مكتسباالستجابة بطريقة معينة وقصدية، أي أن االستعداد هو تأهيل الفرد ألداء معين، بناء ع

 سابقة منها القدرة على اإلنجاز والمهارة في األداء. 

 وصول وبمجرد جديد، سلوك تعلم لىع وقادرا جاهزا الكائن فيها يكون حالة أنه على كما يعرف

، عميمر)باستمرار  الجديد تعلم السلوك على القدرة لديه تصبح سوف االستعداد مرحلة إلى الكائن

 عندما بعد فيما انجازه من الفرد سيتمكن متوقع أداء أو كامنة قدرة االستعداد يعتبر بحيث ،(2005

 الضرورية الشروط لذلك تتوفر عندما أو التعلم عامل أو والنضج النمو عامال بذلك يصبح
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 التي الخصائص أهم المستقبل، ومن في بالقدرة التنبؤ أساسه على يمكن كامن كأداء واالستعداد

 :نذكر االستعداد بها يتميز

  .تكوينه في لالكتساب اثر إغفال دون أصله في وراثي -

    .خاصا أو عاما يكون قد -

 .المراهقة سن في يظهر -

  .الطبيعي التوزع وفق األفراد بين تتوزع -

 (.2002غريب، )التوزيع  في أهمية له -

 كفاية،نجاز ركنا أساسيا لوجود اليعتبر األداء واإل: (Performanceث. األداء أو اإلنجاز )

على وويقصد به إنجاز مهام في شكل أنشطة أو سلوكات آنية ومحددة وقابلة للمالحظة والقياس، 

مشكلة  -ومن أمثلة ذلك األنشطة التي تقترح لحل وضعية ، الدقة والوضوحمستوى عال من 

(Renald, 1998.) 

 التي أو األداء السلوكيات مجموعة تصف عبارة انه على MaGERميجر  يعرفه :الهدف. ج

حددة الم أو الموضوعة األهداف أو الهدف يكون أن يتعين وعليه إنجازه، على التلميذ تصف قدرة

 أن تكون نبغيي فإنه تدريجيا يكون التعلم أهداف تحقيق ألن ونظرا وميوله إلمكانياته مناسبة للمتعلم

 (.2004الزيات، ) عموما التالميذ وخبرات نضج مستوى مع متالئمة

 تمإذ ي تعلم، موضوع يعتبر معين محتوى على القدرة ممارسة هو التعليمي الهدف فإن وعليه

 : القدرة لطبيعة تبعا ومواقف ومهارات معارف إلى الخاصة األهداف تحويل

ما  موضوع على المعرفية القدرات ممارسة في ما لمادة بالنسبة وتمثل ( savoirs): المعارف

  .للتعلم

تم وي للتعلم ما موضوع على حركية  حس قدرة تطبيق في وتتمثل ( savoir faire): المهارات

 .التمرن خالل من تطويرها

 قدرة بتطبيق عليها الحصول ويمكن: (savoir être)التواجد  حس / واالتجاهات المواقف

 لمنجداستخدام ا على والتعود الزمالء، اقتراحات االنصات إلى التعلم موضوع على سوسيووجدانية

 (.2006كمراوي، )الكلمة  معنى عن للبحث

القدرة هي تنمية نوع معين من السلوك وبلورة مواقف فكرية ووجدانية معينة وهي : القدرة. ح

ينمو عبر عملية ( التلميذ)مفهوم افتراضي غير قابل للمالحظة، يدل على تنظيم داخلي لدى الفرد 

ومن خالل التفاعل بين العمليات العقلية وأساليب السلوك الذي تخلفه األنشطة التكوينية . التكوين

نشرة االتصال الخاص بالبرنامج الوطني للتربية )قا من توظيف معارف ومضامين معينة انطال

  (.1998على حقوق اإلنسان، 
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  :القدرة مميزات ومن

 المواد مختلف في والتفعيل التوظيف على قادرة أنها أي :االستعراضية -

  : اإلنسان حياة طول مستمر تطور في أنها أي : التطورية -

 البعض بعضها مع وتتأثر أخرى قدرات مع التفاعل طريق عن القدرة تنمو بحيث : التحول -

 فأكثر أكثر إجرائية تصبح جديدة قدرات بذلك تتولد بحيث المختلفة وبالوضعيات

 معرفية حتوياتم في توظيفها مقدار تقيم فقد القدرة، تقييم يمكن ال بحيث : للتقييم قابليتها عدم -

  (.2000وزارة التربية الوطنية، )  معينة

 : وهي أساسية بخصائص الكفاءة تتميز : الكفاءة خصائص 4.2

 ،المعرفية الخبرات المعلومات، :بالموارد والمقصود :موارد مجموعة وتجنيد تعبئة 1.4.2

 مدمجة يستثمرها مجموعة تشكل السلوكية، حيث والمعرفة األداء حسن القدرات، السلوكيات،

ارف المكتسبة المع تفعيل على القدرة هو التجنيد أو والتعبئة له، بالنسبة داللة ذي سياق في المتعلم

 عارفم يعني امتالك الكفاءة من التمكن فعله، إذ مطلوب هو لما دراية  وعن الفور على استجابة

 توفر يعتبر وال ،مجموعة مدمجة ضمن بينها فيما تتفاعل وقدرات وتقنيات وخبرات ومهارات

 (.2006كمراوي، ) ضروريا ما بكفاية الخاصة الموارد كل على التلميذ

 أخرى موارد إلى تضاف كمورد تعتبر وإنما للمعارف فقط تكون ال هذه التجنيد وعملية

 لوازموأدوات  في تتمثل التي خارجية موارد بين التمييز يمكن الصدد هذا وفي الكفاءة، الكتساب

 ت والمهاراتالمعلوما في تتمثل التي داخلية وموارد بشيء للقيام استعمالها قصد التلميذ إليها يلجأ

 (.2002، أرزيل)العلمية  جوانبه حيث من العمل توجه التي والمعايير والقيم والمواقف والسلوكيات

 نتاجإ أو نشاط في تستثمر لم إذا معنى دون يبقى ومواقف ومهارات معارف التلميذ امتالك إن

 لكفاءةا تمكنه العامة، وهكذا حياته في أو التعليمية المؤسسة في تعترضه مشكلة حل في أو محفز،

 وتيرة ووفق باستقاللية تامة الحاجات هذه تلبية على والعمل الفعلية بحاجاته التعلمات ربط من

 (.2006كمراوي، )خاصة 

 أن بحيث واحد مجال ذات وضعيات أي: الوضعيات من بفئة االرتباط أو العالقة 2.4.2

ما  مجال يف فالكفاءة المتكافئة، الوضعيات من فئة حل إطار في إال يتم أن يمكن ال ممارسة الكفاءة

 معرفية،ال)األهداف  باستثمار متنّوعة مشكالت حل على التلميذ قدرة تعني (مدمجة مواد أو مادة)

 . البرنامج في المحددة ( والوجدانية حركية، والحس

في  واستثمارها وترتيبها للوضعيّة المالئمة الموارد اختيار عن عبارة الكفاءة ممارسة وتصبح

 حصر الوضعيّات يتعيّن المتعلّم لدى معينة كفاءة تنمية أجل من للمشكلة متعددة أوحلول حل اقتراح
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 معالم ذات مشتركة وضعيات اختيار أي الكفاءة، تفعيل للمتعلّم يتسنى كي الواحد ذات المجال

 (.2000وزارة التربية الوطنية، )المقصودة  الكفاءة تخدم واضحة

 ثماراست حلّها يتطلب الوضعيات من بفئة مرتبطة الكفاءة أن :دراسي بمحتوى االرتباط 3.4.2

حدة وا دراسية مادة ضمن المحتوى هذا يندرج أن ويمكن معيّن، دراسي محتوى عبر موارد مكتسبة

 (.2006كمراوي، )مواد  عدة ضمن أو

 حل)التلميذ،  انجاز جودة قياس إمكانية في للتقويم الكفاءة قابلية تتمثل: للتقويم القابلية 4.4.2

 لمعاييرا تتعلق وقد سابقا تحدد معايير خالل من الكفاءة تقويم ويتم (مشروع انجاز ،مشكلة وضعية

 از، درجةاإلنج مدة، واستخدامها انجازها بسيرورة أو اإلجابة دقة المنتوج، جودة)المهمة  بنتيجة

 (.2002أرزيل، )معا   أوبهما (المراحل تنظيم التلميذ، استقاللية

 : الكفاءات أنواع 5.2

 لمجالا هذا في ونقتصر توجيهها حسب على وأشكالها أنواعها تعددت فقد الكفاءات ألهمية نظرا

 (:2005حاجي، ) به مايصرح حسب وذلك يلي ما ذكر على

 (Compétences de connaissances):          معرفية  كفاءات 1.5.2

 تعلمال كفاءات إمتالك إلى تمتد بل والحقائق، المعلومات على المعرفية الكفاءات تقتصر ال

 .ميةالعل الميادين في المعرفة هذه إستخدام طرائق ومعرفة المعرفة، أدوات وإستخدام المستمر

  (Compétences de pérformances):األداء  كفاءات 2.5.2

 الكفاءات أن أساس على مشكلة، وضعيات لمواجهة سلوك إظهار على المتعلم قدرة وتشمل

  . طلوبالم بالسلوك القيام على القدرة هو هنا تحقيقها ومعيار بمعرفته، ال الفرد بأداء تتعلق

 (compétences des résultas): النتائج أو اإلنجاز كفاءات 3.5.2

 هناك ونيك أن دون العمل لممارسة الالزمة المعرفة إمتالك يعني المعرفية الكفاءات إمتالك إن

 إظهار لىع القدرة فيعني األدائية الكفاءات إمتالك أما األداء، على القدرة إمتلك أنه على مؤشر

 أداء في مرغوبة نتيجة إحداث على القدرة على يدل مؤشر وجود دون الممارسة في قدراته

 .المتعلمين

حسن و والمهارات المعلومات من التمكن هي للقياس قابل كسلوك التعليمية فالكفاءات هنا ومن

الفرد  نوعية وكذا عليها، متفق معايير ضوء في معين شيء عمل على القدرة ودرجة األداء،

 .قياسها يمكن التي الشخصية وخصائصه

 للفرد الخاصية االيجابية" أنها على الكفاءة والتكوين يعرف للتربية الموسوعي القاموس إن

 وهي عامة كفاءات فهناك التنوع، والكفاءات شديدة المهام بعض انجاز على بقدرته تشهد والتي

إال  توظف ال وهي خاصة كفاءات وهناك ومتنوعة، عديدة مهام وتسهل انجاز للتحويل قابلة كفاءات
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الجديدة  وحل المشكالت تسهل التعلّم كفاءات هناك أن كما ومحددة جدا خاصة مهام النجاز

(Christiane, Philippe, 2000 .) 

  :الكفاءة مركبات 6.2

 :وهي أساسية مركبات ثالثة على الكفاءة ترتكز

 يف المختصون قام قد و التعلم، يتضمنها التي المكونات مجموعة في يتمثل و :المحتوى .أ

 :وهي التعلم لمحتوى بسيطة صنافة بوضع التربوي الميدان

 توياتمح) المعرفة كون الكفاءة، لبناء األساسي المركب بمثابة وتعتبر :المحضنة المعارف. ب

 .للتعلّم المرجعي اإلطار تشكل (مضامين و

 في عليها المتحصل المعارف لتلك وتوظيف استعمال على القدرة وهي: الفعلية المعارف .ت

   .المناسبة الوضعيات

 وحسن القبلية المكتسبات استعمال على المتعلم قدرة في وتتمثل: السلوكية المعارف .ث

 ارضالذي يع للمشكل األمثل الحل وإيجاد والصعوبات العوائق تجاوز إلى الوصول قصد توظيفها،

 المعرفةب ما يسمى يمتلك المتعلم أن القول يمكننا حينئذ ممكن، زمن وأقل جهد بأيسر وذلك الفرد،

 .السلوكية

 ياتالوضع مختلف لمواجهة استعدادات من يستثمره أن المتعلم يستطيع ما كل وهي :القدرة. ج

 انك نشاط أي انجاز من تمكنه فطرية أو مكتسبة االستعدادات هذه تكون قد و أمامه، المطروحة

 (.2006كمراوي، ( )اجتماعيا أو بدنيا، مهنيا فكريا،)

 اطهلنش مادة لتكون( المتعلم) التلميذ أمام تطرح التي اإلشكالية بها ويقصد :الوضعية. ح

  .قدراته و كفاءته تظهر خاللها من والتي وتعلماته

  :تطبيق المقاربة بالكفاءات 7.2

 لميذ الذيإن المقاربة بالكفاءات مبنية على منطق التعلم المتمركز على نشاطات واستجابات الت 

 ليس في تلقين التلميذ معارف فحسب بل أيضا وبالخصوص في يواجه وضعيات إشكالية، فالمهم

 Ferhi, ) (2005استعمال قدراته في وضعيات يومية تنطبق على حياته وتساعده على التعلم بنفسه

مرحلة، ، وهكذا ينبغي أن يزود التلميذ باألدوات المالئمة حتى يتسنى له حل المشكالت مرحلة ب

 يش فيه.تمتع باألهلية لمواجهة المجتمع الذي ال بد له من العويصير بذلك قادرا على النجاح وي

تتميز هذه المقاربة عن غيرها أساسا بطابعها اإلدماجي، وبقدرتها على إقامة معبر بين المعرفة 

من جهة وبين الكفاءات والسلوكيات من جهة أخرى، وبذلك تزول الحدود بين المواد العلمية ، 

طور الطفل وفي تكوين شخصية سليمة ومستقلة وقادرة على التكوين لتساهم كل مادة بقسطها في ت

 الذاتي في معترك الحياة.
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تحديد  وترمي المقاربة الجديدة إلى منح التلميذ الكفاءات التي تمكنه في نهاية المطاف، من

ج واختيار مشروعه الشخصي عن بينة من أمره، حيث تتيح له الكفاءات أيضا أن ينض مستقبله،

ى ون مستقال عن محيطه، ويجب أن ينتقل التلميذ من مؤسسة قسرية تمارس المراقبة إلوان يك

 .MEN, 2005,) (p235مؤسسة أكثر انفتاحا وتقترح مقاييس جديدة لتسيير العالقات بين شركائها

  لماذا المقاربة بالكفاءات؟ 8.2

ن تربعوي لمحو فع للتنكر أوجاءت المقاربة بالكفاءات إلثراء ودعم وتحسين البيداغوجيا، وليس  -

 عمره سنوات طويلة.

معععارف  يفشععل كثيععر مععن التالميععذ، بسععبب عععدم تمكععنهم مععن تحويععل المعععارف، ألنهععم يكتسععبون -

 منفصلة عن سياقها، ومقطوعة عن كل ممارسة .

 من أجل ترسيخ المعارف في الثقافة والنشاط . -

عن وللتالميذ ما دامت منفصلة عن مصادرها ألن المعارف المدرسية ال معنى لها بالنسبة  -

سات والممار إذا فالمقاربة بالكفاءات تنشئ عالقات بين الثقافة المدرسية ،استعماالتها االجتماعية

  .(2003االجتماعية )أحمد ابراهيم، 

 :الجديدة المناهج أساس بالكفاءات التدريس 9.2  

 مهارات شكل في المعرفة هذه بناء طريقة إنما التكيف، أو المواجهة على قادرة المعرفة تعد لم

 على المتعلم تحث أصبحت التي والتعلمية التعليمية العملية من األساسي المستهدف هي وكفاءات

 في سيواجهها التي بالمشكالت وأقرب أشبه وهي فيها تضعه لمشكالت حلول عن الجاد البحث

 كتسابال المعلم، من بتوجيه الخاصة استراتيجياته وفق بنفسه معرفته بناء طريق عن وذلك بيئته،

 ال معلمال أن مفاده مبدأ من واالنطالق الداخلية بالمعلومات ربطها طريق عن الجديدة المعلومات

 وحركية ةمهاري حسية، وجدانية، معرفية، مركبات إدماج إلى يقود إنما للمتعلم، جاهزة معارف يقدم

 (فاءة بالك عليه يصطلح ما وهذا والخارجية، الداخلية التعلمات لبناء تدريجي تناسق وضعيات في

 (.2010حرقاس، 

 نضما رعن البحث ضرورة هو الجديد إنما المدرسة، في جديدا أمرا ليس المعارف توظيف إن 

 .(Louis, 2000)استعارة  حد على والتعبئة للتجديد القابلة النفعية التطبيقية المعرفة بين توازن

 المعرفة بناء في التالميذ دور تعطي التي بالكفاءات المقاربة وفق الجديدة المناهج بناء تم لهذا و

  .إهمالها ذاتها دون المعرفة من أكثر أهمية وتوظيفها

  :مزايا المقاربة بالكفاءات 10.2

 :(2008)جابر، تساعد المقاربة بالكفاءات على تحقيق األغراض اآلتية    
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 :البيداغوجية النشطة واإلبتكارتبني الطرق  .أ

مععن المععععروف أن أحسعععن الطرائعععق البيداغوجيععة هعععي تلعععك التعععي تجعععل المعععتعلم محعععور العمليعععة 

لميعذ قحعام التوالمقاربة بالكفاءات ليست معزولعة ععن ذلعك، إذ أنهعا تعمعل علعى إ ،"التعلمية-التعليمية"

ويعتم " تإنجعاز المشعاريع وحعل المشعكال"في أنشطة ذات معنى بالنسبة إليه، منها على سعبيل المثعال 

 .ذلك إما بشكل فردي أو جماعي

  :على العمل( المتكونين ) تحفيز المتعلمين  .ب

تزول  يترتب عن تبني الطرق البيداغوجية النشطة، تولد الدافع للعمل لدى المتعلم، فتخف أو

ناسب سوف يكلف بمهمة تكثير من حاالت عدم انضباط التالميذ في القسم ذلك ألن كل واحد منهم 

 .وتيرة عمله، وتتماشى وميوله واهتمامه

 : والسلوكيات الجديدة  تنمية المهارات وإكساب االتجاهات، الميول .ج

 (النفعاليةا)العاطفية ، (المعرفية)تعمل المقاربة بالكفاءات على تنمية قدرات المتعلم العقلية 

 .معة، وقد تتحقق منفردة أو متج"الحركية-النفسية"و

  (:المضامين ) عدم إهمال المحتويات  .د

ينجزه  إن المقاربة بالكفاءات ال تعني استبعاد المضامين، وإنما سيكون إدراجها في إطار ما

 .المتعلم لتنمية كفاءاته، كما هو الحال أثناء إنجاز المشروع مثال

  :اعتبارها معيارا للنجاح المدرسي .هـ

ثمارها  تعتبر المقاربة بالكفاءات أحسن دليل على أن الجهود المبذولة من أجل التكوين تؤتي 

 .وذلك ألخذها الفروق الفردية بعين اإلعتبار

 

 

 : بالكفاءات المقاربة في األساسية المفاهيم 11.2

 بلق من فيها التحكم المطلوب التعلّمات يترجم موجز نص عن عبارة هو : الكفاءة نص 1.11.2

 ناكه الكفاءة نص ولصياغة (تعلميه وحدة شهر، سنة، طور،)ما  تعلم مسار نهاية في المتعلمين

 : هما شرطان

 مع واضحة، بصورة تطويرها المراد الكفاءة بتحديد وذلك المتعلم، من منتظر هو ما تحديد -

 .الواحد المجال ذات بالوضعية ربطها

 . المتعلم من المنتظرة المهمة تنفيذ شروط -
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 ةبالكفاء المقصود النوعي التكوين غرض بتوضيح هنا األمر يتعلق: الكفاءة داللة 2.11.2

 علمين؟ وفيالمت لدى تنميتها نتوقع حين ،ما كفاءة داللة هي فما معين، مستوى في المتعلق اكتسابها

لكفاءة ا في الشمولية ودرجة شمولية أكثر أو أقل تكون أن يمكن الكفاءة أن إلى نشير هذا السياق

 الستكمال الضرورية الزمنية وبالفترة إنجازها المطلوب العملية تشعب على مباشرة متوقفة

 تكون كلها سةالدرا فترة على اكتسابها يتوجب التي فالكفاءة، اإلنجاز في للتحكم المطلوبة التعليمات

 (.2002أرزيل، ) المستويات من مستوى في اكتسابها يتوقع التي الكفاءة من أكبر شموليتها

يكتسبها  أن يجب التي المعارف تبين التي هي التعليمية األهداف إن: التعليمية األهداف 3.11.2

معارف  ىإل تستند التي الفعلية القدرة هي كانت إذا الكفاءة أن أي كفاءته على للبرهنة المتعلم

 المعا هذه هي ما توضح التعلم أهداف فإن ،(وجدانية اجتماعية،) سلوكية ومعارف المواد مستويات

 .كفاءته على يبرهن أن يستطيع فإنه المتعلّم فيها تحكم إذا التي رف

 الذي طقالمن ضمن ويندرج للتكوين، المنظم المبدأ الكفاءة تمثل :التعليمية المحتويات 4.11.2

الفرز  ممارسة تستطيع فهي الكفاءة، تفرضها األخيرة هذه أن حيث المحتويات، يعوض عرض

التعلّم في  لمحتويات جدا مبسط تصنيف باقتراح المؤلفين من عدد قام المستويات ولقد لهذه واالنتقاء

 ،(كيةنفس حر أو فكرية) الفعلية المعارف ،(المواد محتويات) الصرفة المعارف: هي أنماط ثالثة

 (.2002وزارة التربية الوطنية، ( )وجدانية اجتماعية، )السلوكية  المعارف

 :للكفاءات الفلسفية والنفسية التطبيقية واألسس التوجهات 12.2

 :الفلسفية األسس 1.12.2

 لعقيدةمن ا ينحدر الذي النظام ذلك هو الحقيقي التربوي النظام أن إلى (Hubert) هوبرت يشير

 اعتبارها في هاأهميتتكمن  الفلسفة مبادئ فإن وبالتالي التربوي واالتجاه الطبيعة تحدد التي الفلسفية

 الفلسفة نم كل تسير الفلسفية، بحيث للنظريات تنفيذ ميدان التربية واعتبار للتربية انطالق قاعدة

 وظيفة زإبرا إلى التربية الفلسفة ومهام مهام بين التوضيح هذا ويؤدي اإلنسان، لخدمة والتربية

 منتظمة، ماو دقيقة بصورة التربوية والمشكالتالمفاهيم  في التفكير على تساعد التي التربية فلسفة

 باألعمال قتهاوعال للمتعلم العقلية القدرات حول تركيز اهتمامهم إلى بالتربية المهتمين من بعدد أدى

 اناقتر على يؤكد كان الذي (Pestalozzi- 1827)بستالوزي المهتمين  هؤالء أهم ومن اليدوية

 ارسالمد في العلوم درس لمادة المالحظة المباشرة من جعل اليدوي، حيث بالعمل العقلي العمل

 . االبتدائي التعلم الرئيسية في الغاية االبتدائية

 وذلك بإعطائه ،وبستالوزي روسو أفكار يدعم فنجده(  Spencer ) 1903-1820 / سبنسر أما

 العقلية القدرات تطوير على المتعلم تساعد العلوم أن يرى فهو المتعلم، تربية في للعلوم هامة مكانة

العلمية،  المعرفة المعرفة هي أنواع خير أن العالم هذا يرى كما البيئة، مع التكيف وعلى والجسمية
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 ،وعلى الصحيحة وتعرفه بالطرق والقوة المناعة وتكسبه حياته على المحافظة من الفرد تمكن التي

 طرق تكون أن يجب كما ،معا والجسمية العقلية اللياقة لتحقيق التربية هذه يستعمل أن المعلم

 (.2008بوكرمة، )بنفسه  ويكتشف يالحظ أن المتعلم وعلى استقرائية، التدريس

التربوي،  وكذا واالقتصادي والسياسي الصناعي في المجال حدثت التي للتغيرات ونتيجة

 قعية،العلمية الوا الترعة عليها غلبت تربوية فلسفات العشرين القرن من األول النصف ظهرت في

 في ر هامتأثي لها كان التي الواقعية الفلسفة من أصولها استمدت التي البرجماتية ومنها الفلسفة

ويس، )تمع الحياة والمج مظاهر جميع في المستمر بالتطور تمتاز الفلسفة هذه ألن الميدان التربوي،

2015.) 

 إلظهار البرجماتية الفلسفة أسس يعتمدون النظرية الناحية من التربويون الفالسفة أصبح وهكذا

 إلنسانيةا المعرفة وبطبيعة وطبيعة اإلنسان بالطبيعة عالقة لها والتي بها، يؤمنون التي المبادئ

 ومصلح مفكر أبرز( John Dewey) جون يعتبر التربوي واكتسابها، وفي المجال تكوينها وطرق

 تغيرال وأن كله، الوجود في بل فحسب الحية الكائنات في ليس يحدث التطور أن يرى تربوي، حيث

 تبا،االخ طريق عن به ويتصل معه يتفاعل الكون هذا من جزء هو الوجود، واإلنسان طبيعة من هو

 أخرى هة من المحيط وبين جهة من( وعاطفة فكرا جسدا، ) اإلنسان بين يقع الذي التفاعل هذا إن

 يغير أو هامع فيتعاون المحيط قوة مع يتفاعل أن اإلنسان يستطيع فباالختبار االختبار، يكون ما هو

 (.2008 بوكرمة،)مجراها 

عملية التربية ك فعملية الخبرة، عامل نجد ديوي جون يؤمن بها التي األخرى المبادئ بين ومن

 وي وأتباعه،دي جون لفلسفة األساسية الميزة تعتبر (المجتمع وخبرة الفرد خبرة)الخبرة  لبناء تجديد

 الفرد، دعن المعاني ثروة وجوهرها،  ففي هذه النظرية تنمو الحديثة التربية روح عن المعبرة وهي

 في ةوقو سيطرة الفرد يكتسب وبذلك ن،اإلنسا يختبرها التي الطبيعية والظواهر األشياء معاني

الي، الجم)به  يحيط ما وفق يتكيف أنه كما الحتياجاته بالنسبة حوله ما فيكيف األمور، توجيه

1980.)  

 حول مفهوم جديدا توجها هناك أن نجد الفلسفية واألفكار التوجهات لهذه تناولنا خالل من إذن

 ) ( Pestalozziبستالوتزي  العالم أن التدريس، حيث وطرق المناهج ضمن تطبيقها وكيفية الكفاءة

 بغاية وذلك لألفكار الفعلية الممارسة أي اليدوي، العقلي بالعمل العمل اقتران هو أن التعلم إلى يشير

 فلسفته رجعنا إلى التعليم، ولو من األولى المراحل في خاصة وتنميتها، العقلية للمتعلم زيادة القوى

 المشاهدة على األطفال يحمل كان حيث التدريس، في الفعالة الطريقة طبق من أول أن نجده التربوية

 طريق عن الطفل يتعلم أي أن الكشفية، الطريقة واضع فهو وبالتالي واالكتشاف، والتجربة والعمل

 الحقائق الواقع واكتشاف عالقة مع أكثر الطفل تجعل الطريقة هذه والسؤال، إن الذاتي االكتشاف
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 سواء الطفل تنمية قوى تعمل على العالقة ،وهذه ذاكرته في ترسيخها على تساعده التي بمفرده

 (.2015ويس، )الجسدية 

 ارسةطريق المم عن المتعلم تعلم في كبرى أهمية تأخذ العلمية التربية فإن هذا، على وبناء

 يحيط ما اكإدر من التي تمكنه العلمية المعرفة إكسابه الذاتي، قصد واالكتشاف المباشرة والمالحظة

 الطريقة وإتباع باليدوي العقلي التعلم اقتران في يستلزم مما والجسم، العقلي النمو خالل من به

 مع تكيفال ومحاولة المتعلم استقاللية من نوع والمعرفة، قصد تحقيق البحث في المالئمة العلمية

 . والجسمية العقلية توفير اللياقة إلى المحيط، إضافة

  :األسس النفسية 2.12.2

 ا لألسسامتداد تعتبر األسس هذه أن نجد الكفاءات لمفهوم التطبيقية النفسية األسس يخص وفيما

 إلى ضرمتعلم يح فرد كل مستوى على ملكة صورة في توجد المعرفية البنية أن بينت التي الفلسفية

 يسهل ما مراحل النمو، من مراحل عدة عبر التغيرات عليها تجرى التي هي الملكة وهذه المدرسة،

 تعلم لكل قانطال المتكونة نقطة المعرفة أن نجد لهذا المعلومات، وتخزين ترسيخ عملية المتعلم على

 متعلملل تسمح المادية التي الروح بها يقصد التربية مجال في العلمية الروح كانت فإذا ،جديد

 إلى ليصل اتهذ بالفرد يهتم التطبيقي النفسي والتحليل النفس علم نجد التعلم، قصد الذاتية بالممارسة

 على أثيرات لها بالنتائج التي التطبيقي النفسي التحليل يهتم أي البشرية، فائدة في ملموسة نتائج

 ةخاص النفس، علم من نتائج تستفيد المجاالت هذه أصبحت حيث والبيداغوجي، التربوي المجال

 راتالتصو هذه أصبحت حركي، كما-والنفس والوجداني المعرفي بالمجال المتعلق التطبيقي البعد

 يقطر عن كفاءات اكتساب وتطورها يستلزم نموها أصبح الذي المتعلم الفرد شخصية تكوين أساس

 (.2015ويس، ) الذاتي التعلم

 العلماء الذين أهم من (Bruner) و وبرونر ( Piaget)بياجيه  من كل يعتبر المجال هذا وفي

  Jean) Piaget بياجيه جانأخذنا  فإذا وعليهالمعرفي،  الجانب على للشخصية دراستهم في ركزوا

 موضوع على حساب الذات المتعلمة أو للفرد األولوية أعطت التي البنائية النظرية صاحب)

 وإنما له، تلقن أو إلى الفرد تقدم المعلومات ال أو المعرفة اكتساب أن العالم هذا يرى حيث المعرفة،

 وضعيات ضمن البحث والتجريب من خالل إليها، ويتوصل المعلومة تلك عن يبحث الذي هو الفرد

 لوحدها وراثية الذكاء فطرية، فوظيفة أو أولية معرفية بنية اإلنسان عند يوجد وال مختلفة وسياقات

 ,Talbot). األشياء  على أنشطة تطبق تنظيم خالل من إال تتشكل أن المعرفية وال يمكن للبنيات

2009)  

 المعرفي، التعلم نظريات دعموا الذي النفس علماء من  (Bruner)برونر نعتبر أن يمكننا كما

 في بادئ ركز التعليم، وقد عملية في وتطبيقاها التعلم في النمائية المتغيرات دور على يؤكد حيث
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 إلى اآلخرين أو الذات إلى التحدث على الفرد قدرة يتضمن والذي للفرد، العقلي النمو على األمر

 المعلمبين  المنظم التفاعل خالل من يزداد العقلي أن النمو كما والرموز، الكلمات باستعمال

 النمو يساعد على عقلي نشاط بمثابة يعتبر الذي المشكل حل أسلوب خالل من وأيضا والمتعلم،

  .(2008 بوكرمة، ) للفرد المعرفي العقلي

 ربةكالمقا األخرى المقاربات من وغيرها النظرية المقاربات هذه أن نستنتج أن يمكن وعليه

فهوم م تناولت مقاربات كلها ،الشغل وسوسيولوجيا والتدبيرية اللسانية والمقاربة األرغونومية

د النق روح وجود مع بأنفسهم تعّلماتهم وبناء األداء في النوعية عن تبحث وأصبحت الكفاءة

 ات سواءمختلف الوضعي مواجهة على قادرين فعالين أفرادا لنا يصبح والمبادرة واالستفسارات، أي

 التربوية التي أدت بالمنظومة األسباب بين من وهذا ككل العامة الحياة في الدراسي أو الصف داخل

 . التعليم بالكفاءات إلى واإلنتقال باألهداف التعليم عن إلى التخلي الجزائرية

  الخالصة

 التي يتمثل و ،الجديدة المقاربة هذه بها أتت التي المزايا لنا تبين الفصل، هذا في قدم ما خالل من

 المتعلم إلى دتأسن خالله من و الذي ،التعلّم مبدأ الى التلقين و التعليم مبدأ من االنتقال في أهمها

 األول مسؤولال و التعلمية، التعليمية العملية في األساسي المحور يمثّل أصبح األكبر، حيث األهمية

  .بذاته ذاته تعليم على

أسمى  إلى مبالمتعل االرتقاء إلى يرمي جديدا توجها اعتباره يمكن بالكفاءات المقاربة فإن وعليه

عارف الم من متكامل نظام إلى تستند بالكفاءات فالمقاربة، والتكوين والتربية التفكير درجات

 نجازاتتحقيق إ إمكانية ،تعلمية – وضعية تعليمية ضمن للمتعلم تسمح التي واألداءات والمهارات

 . ودقيقة مهمة

 

 

 

 

 

 

 الرياضية والمعرفة التفكير مهارات: الرابع الفصل                        

 تمهيد
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 :تمهيد

 لسيطرةوا الكبرى المعلوماتية والثورة المعرفي باالنفجار فيه نعيش الذي الحالي عصرنا يتسم

 وغيرها كريةوالف والثقافية والعلمية والتربوية التعليمية الحياة استخدامات معظم على التكنولوجية

 لمرحلةل التفكير مهارات وتعلم تعليم مسالة من جعل الذي األمر الحيوية، الحياتية المجاالت من

 تعليميةال مؤسساتها على عاتق وتلقى األساسية، أهدافها منظومات ضمن مميزة أهمية ذات األساسية

 لحياتيةا مواقفهم في والعملي الفكري التفاعل في تالمذتها لدى المتوازن السلوك تكوين مسؤولية

 .المختلفة

 ةضرور على يؤكد الذي المعاصرة التربية في األهمية بالغ أصبح موضوع المعرفة والتفكير

 إعداد ا دهمإعدا يجب التالميذ في المرحلة المتوسطة الذين وبخاصة التفكير على األفراد قدرة تنمية

 ميةتن والمساهمة في المستقبل في النجاح على قادرين ليكونوا الغد، تحديات لمواجهة يؤهلهم

في  لتالميذا مساعدة على التربية البدنية والرياضية تدريس يركز أن البد ذلك يتحقق ولكي ،المجتمع

 علمال طرق على والتركيز البحث، في العلمية الطريقة أو التفكير في العلمي األسلوب اكتساب

 هادفة بأنشطة مللقيا التلميذ يحتاجها التي المعلومات التعليمية مناهج تتضمن أن ينبغي كما وعملياته،

 التالميذ بخبرات المعرفة ربط على تعتمد التي التربية البدنية والرياضية مناهج وخاصة بيئته، في

 .المختلفة الحياتية المواقف مع التفاعل على التالميذ ومساعدة اليومية حياتهم في
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ام عالمتعلقة بمهارات التفكير بشكل  الجوانب أهم عند الوقوف نحاول سوف الفصل هذا وفي 

 ومهارات التفكير حسب تصنيف بلوم على وجه خاص، والمعرفة الرياضية في التربية البدنية

وال إلى البنائية لتفسير النمو المعرفي نظرية وص للنظرية باستعراض البداية فكانت والرياضية،

إلى مفهومها  فسنتطرق مهارات التفكير بخصوص المعرفة، أما في نظرية تبيين أن البنائية

وصوال  التفكير، ثم تصنيف بلوم لمهارات التفكير، مهارات ومستوياتها وأنماطها ومرورا بقوائم

ستعرض ت كما التربية البدنية والرياضية، في التفكير مهارات تعليم عملية نجاح إلى ذكر عناصر

بار المعرفي بناء االخت اضية بذكر مفهومها، وصوال إلى المعرفة الرياضية في التربية البدنية والري

 .في التربية البدنية والرياضية، وفوائد قياس المعرفة الرياضية لدى التالميذ

  :النمو المعرفي -1

 (Constructivism): البنائية النظرية 1.1

: توينو لورسباك وعرفها عليها، الحصول وبآليات بالمعرفة التفكير بأنها :جالسلرفيلد عرفها

 .(2002المومني، )نعرف  ما نعرف كيف عملية لشرح استخدمت معرفة نظرية بأنها

 داخل عنىم بناء عملية هي أو البشر، يبنيها التي (التصور) الفكرة أنها: نوفاك جوزيف ويعرفها

 في منيتض البناء هذا نوفاك إن ويقول منها، معنى استخراج أو لفهما مبذول جهد نتيجة أفكارهم

ا األحيان بعض  مفاهيم سيعتو أو جديدة مفاهيم واختراع األشياء أو األحداث في جديدة ألنظمة تمييز 

 ستوىم ذات جديدة عالقات إليجاد المفاهيمية األطر بناء وإعادة جديدة، عالقات وتمييز قديمة،

 .(2005  الهويدي،) أعلى

ا أو توليف ا البنائي المنظور ويمثل  علم :هي الثةث مجاالت من المستقاة األفكار من عدد بين تزاوج 

 يكون قلالع أن بفكرة األول المجال أسهم فقد واألنثربولوجيا، النمو، نفس وعلم المعرفي، النفس

 تباين ةبفكر الثاني المجال أسهم كما منها، استدالالته وتكون للمعرفة تفسيراته بناء في نشط ا

 أن بفكرة مأسه فقد الثالث المجال أما المعرفي، لنموه تبعا   التنبؤ على مقدرته في الفرد تركيبات

 كممارسين األفراد فيها يدخل مجتمعية ثقافية عملية باعتباره طبيعية بصورة يحدث التعلم

 ،مغزى ذات بصورة مشكالتهم ويحلون معنى ذات مهام إلنجاز سوي ا يعملوا بحيث اجتماعيين

 ماتلمعلو والتوصل جديدة خبرات لتكوين المتعلم لب على تستحوذ التي األفكار استخدام ويمثل

 .(2002زيتون، ) البنائية النظرية في الرئيس المذهب جديدة

 أن على قائمة فلسفة البنائية النظرية أن القول يمكن أنه الباحث يرى السابق العرض خالل من

 ذاتية بصورة العقلية بنيته في وبنائها بتركيبها المتعلم يقوم التي المعرفة هي الحقيقية المعرفة

 ليتم الجديدة المعرفة مع السابقة المعرفة تتكامل حيث لديه، الموجودة السابقة المعرفة على اعتماد ا

  .وإدراكها فهمها
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 :البنائيين لدى التعلم مفهوم 2.1

 :منها نذكر مختلفة، بعبارات التعلم البنائيون عرف

 للفرد، ةالوظيفي المعرفية المنظومات في الحادثة التكيفات يعني البنائية منظور من التعلم أن

 ذلك لناتأم ولو التجريبي، العالم معطيات مع تفاعله عن الناتجة التناقضات لمعادلة تحدث والتي

ا نجده فإننا المفهوم  المحدثين البنائية منظري فمعظم ذلك في غرابة وال" بياجيه جان" بفكر مفعم 

 بأن عملية قائلال فهو للبنائية، األولى اللبنات واضع يعتبرونه بياجيه بعد للبنائية نظروا الذين وهم

 .(2003وزيتون،  زيتون) المعرفة موضوع بناء إعادة أو بناء في تكمن المعرفة

 ينها،ب جسور بناء خالل من مع ا المفاهيم ربط على تؤكد البنائي المنظور من التعلم فعملية

 لتداعياتا وانتزاع الخطأ المفاهيم واكتشاف العلمي، المفهوم تقديم في االستقصائي النمط واعتماد

 ياتالفرض اقتراح على وتشجيعهم بأنفسهم التجربة بإجراء الطلبة وتكليف بالمفهوم، المرتبطة

 متناقضة خصائص تتضمن مثيرات وعرض المفاهيم بين تمايزات أو مقارنات وعمل منها والتحقق

 الذي مالمفهو إيجاد وراء سعي ا خصائصها واستقصاء بحثها إلى فضوله وتثير الطالب تفكير تتحدى

 .(2003، وعبيدات الزعبي) بكفاية المحير الموقف فيه يفسر

التكيف  خالل من يتم المعرفي التعلم أن ترى التي بياجيه نظرية على البنائية الفلسفة وتعتمد

التعلم  فإن ولذا المحيطة، الظروف مع والتأقلم الواقع فهم في توازن حدوث بمعنى للفرد، العقلي

  وعفانة، عبيد)المطلوب  التكيف إحداث في مساعدته بقصد الذاتية التراكيب تنظيم على يقوم البنائي

2003.) 

 : يلي فيما البنائي التعلم مبادئ تلخيص ويمكن

 .التوجه غرضية و نشطة بنائية عملية التعلم  -أ

 .حقيقية مهمة أو بمشكلة المتعلم يواجه عندما للتعلم الظروف أفضل تتهيأ  -ب

 مع اجتماعي تفاوض عملية خالل من لمعرفته الفرد بناء إعادة التعلم عملية تتضمن - ج

 .اآلخرين

 في معرفةال الفرد يبني حيث المعنى، ذي التعلم لبناء أساسي شرط للمتعلم القبلية المعرفة -د 

  . السابقة خبراته ضوء

 ارسةالمم المعرفية الضغوط مع يتواءم تكيف إحداث هو الجوهري، التعلم عملية من الهدف - ه

 . الفرد خبرة على

 إلى تندتس حيث المعنى، صنع أو المعنى بناء على والتعلم التعليم عملية في النظرية تركز  -و

 . المعنى على القائم التعلم حول أوزوبل أفكار

 . التعلم خالل التعلم لحدوث االتزان يقود - ز
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 وعالقتنا الذات، عن ومفهومنا نتحدثها، التي واللغة للعالم رؤيتنا إن للهوية بناء التعلم - ح

ا إال الهوية هذه فما هويتنا، تشكل األشياء هذه وكل باآلخرين، نشارك  التي ةالتعليمي للخبرات نتاج 

  .(2003، وآخرون زيتون)فيها 

التعلم  تعلم أو التعلم بعد أو التعلم فوق ما إلى التعلم حدود الفرد تعلم يتعد أن البد - ط

(Metalearning) المعرفة معرفة أو المعرفة فوق ما إلى المعرفة حدود عبور عليه ينبغي كما 

(Metacognition) (2003، شاليل) التعلم من مزيد لتحقيق التعلم استمرارية يعني وهذا.  

 :المعرفينظرية بياجيه في النمو  3.1

م من ة التنظييعتقد بياجيه أن هناك وظيفتان أساسيتان للتفكير هما التنظيم والتكيف، وتتمثل وظيف

لتكيف اخالل نزعة الفرد إلى ترتيب وتنسيق األنشطة المعرفية بشكل متكامل، بينما تشير وظيفة 

مثل لف مع البيئة الخارجية، ويتحقق التكيف من خالل التآإلى نزعة الفرد إلى التالئم والت

يتحقق  واالستيعاب، حيث يتحقق التمثل عن طريق دمج الفرد للمعلومات داخل البناء المعرفي حتى

عاب من ، بينما يتم االستي(تغيير خارجي في صورة الشيء لتتناسب مع ما يعرفه)الفهم واإلدراك 

ي للبنية تغيير داخل) المعرفية لتواجه مطالب البيئة الخارجية  خالل نزعة الفرد لتغيير تراكيبه

كدت أوقد  ،(2006العتون و ذياب الجراح، ( )المعرفية حتى تتناسب مع مثيرات البيئة الخارجية

 ن عملياتمنظرية بياجيه على أهمية تطور التفكير وفقا لمراحل النمو المعرفي التي تتميز بسلسلة 

ليات ف الداخلية والخارجية في كل مرحلة، وهذه المراحل هي مرحلة العمالتنظيم ونزعات التكي

مجرد حركية، ومرحلة ما قبل العمليات، ومرحلة العمليات المادية، ومرحلة التفكير ال –الحس 

 .(2003عبيد وعفانة، )

ة لمعرفياوبذلك فان النظرية المعرفية ترى أن النمو المعرفي والتفكير هو سلسلة من النشاطات 

نمو غير المرئية التي تسير وفق نظام محدد، ويلعب الدماغ دورا مباشرا في تنظيمها، بحيث ت

 (.2006آخرون، والعتون )وتتطور مع نمو الفرد معرفيا وفق عوامل الخبرة والنضج 

 :المعرفة في نظرية البنائية 4.1

 ند البنائيينع المعرفة نظرية وتنطلق المعرفة، بعلم تهتم ألنها المعرفة في نظرية البنائية تعتبر

 :وهما أساسيين افتراضين من ( Glasser sfeld)  جالسرسفيلد رأسهم وعلى

 من ةسلبي بصورة يستقبلها وال خبرته، على اعتماد ا المعرفة الفرد يبني": األول اإلفتراض

 متعمقة نظرة االفتراض هذا إلى وبالنظر المعرفة، باكتساب االفتراض هذا ويختص اآلخرين،

 : التالية المهمة النقاط بعض اكتشاف يمكن

 . العقل استخدام طريق عن بنفسه به الخاصة المعرفة الفرد يبني - 1
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 أن عنيي وهذا لخبرته، دالة الفرد معرفة أن أي الفرد، لمعرفة األساسي المحدد هي الخبرة - 2

 المحيط العالم معطيات مع التعامل في ونشاطه وممارسته المتعلم الفرد بخبرة عالقة ذات المعرفة

  . به

 معناها سبنف آلخر فرد من تنتقل المعرفة ال بنيته من وغيرها والمبادئ واألفكار المفاهيم - 3

 .780)، ص1998سعودي، ) "به خاص معنى يبني لها فالمستقبل

 واعي ا الفرد بمقتضاها يصبح التي العقلية العملية - المعرفية العملية إن وظيفة: الثاني االفتراض

 لوجوديةا الحقيقة اكتشاف وليس وخدمته، التجريبي العالم تنظيم مع التكيف هي -المعرفة  بموضوع

  .المطلقة

 الضغوط مع التكيف على تساعد طالما نفعية المعرفة يعتبرون البنائية فمنظرو هنا ومن

 لخبراتنا ىمعن إلعطاء بأنفسنا شيدناها مفاهيمية بنية تمثل وأنها الخبرة، على الممارسة المعرفية

 طابقت بعملية وليست والواقع المعرفة بين المواءمة عن بحث عملية المعرفة بناء أي بالواقع،

                                                                                                .بينهما

ضوعية الحقيقة المو أو المعرفة صدق مبدأ ينكرون مذاهبهم اختالف على البنائيين فإن ولهذا

زيتون )اليقين  مذهب أصحاب عن يكون ما وأبعد الشكي المذهب ألصحاب أقرب فهم المطلقة،

 .(2003 وزيتون،

 اللتقاءا نقاط من الكثير البنائي والفكر المعرفي الفكر بين أن الباحث يرى سبق ما خالل ومن

  :مثل

 . المتعلم نشاط على التركيز  -

 .السابقة الخبرات من االنطالق  -

 . وتكيفها وتغييرها، استخدامها، وكيفية المعرفية بالتراكيب االهتمام  -

 لبنائية،االتدريس  ونماذج المعرفية التدريس نماذج بين كبير التقاء هناك أن الباحث يرى وكذلك

 استراتيجيات إلى للوصول وسعوا والذاكرة، والمعرفة التعلم موضوعات المعرفيون خاطب كما

 وذلك الدراسة هذه في المستخدمة للمعرفة موضح عرض يلي الموضوعات، وفيما هذه تخاطب

 .العلمية العمليات العقلية المفاهيم تنمية في توظيفها بهدف

 :مهارات التفكير -2

 :مفهوم التفكير و مهارات التفكير 1.2

لمختصعين يوجد العديد من التعريفات الخاصة بمفهوم التفكير ومهارات التفكير وأنمعاط معن قبعل ا

 والمهتمين بهذا المجال، ونعرض فيما يلي بعضا  من هذه المفاهيم : 
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ها عمعل التفكير على أنه عبارة عن عملية عقلية يستطيع المتعلم عن طريقBeyer)  ّعرف باير )

( فيفتععرض أن التفكيععر (DeBonoخبععرة التععي يمععر بهععا، أمععا دي بونععو شععيء ذي معنععى مععن خععالل ال

رة أٍن للخبعمتبصعر أو متع  مهارة عملية يمارس بها الذكاء نشاطه اعتمادا  على الخبرة أو هو اكتشعاف

 .(2001قطامي، من أجل الوصول إلى الهدف )

ليات العم" أنها تلكعلى (Wilson) أما تعريف مفهوم مهارات التفكير، فقد تطرق لها ويلسون 

 لتحليلإجراءات ا خالل من وذلك وتخزينها وحفظها المعلومات جمع من أجل بها نقوم التي العقلية

 ويرى، (45، ص2006سعادة، " )القرارات وصنع استنتاجات إلى والوصول والتقييم والتخطيط

 ذيال وتشكل األساس بعضا   بعضها مع تتداخل وحساسة دقيقة عقلية عمليات بأنها( Beyer)باير

 .عرفة م أو إلى معنى الوصول بهدف وتكرارا   مرارا   وتستعمل والمؤثر الفاعل التفكير عليه يقوم

 يةبنائية تراكم عملية" على أنها التفكير في المهارية القدرة (5ص ،2003) ويعرف الخطيب

 لطبيعيةالمعرفة ا استخدام إلى التلميذ لتوجيه مادتها التعلمية عملياتها وطرق أساليب من تتخذ

 ع المتغيراتم المستمر وللتعامل والحياتية التعليمية المواقف معالجة في منها لالستفادة واإلنسانية

 اإلفراد لمن خال وتطبيقاتها المعرفية العلوم في ويتجدد يتواصل وهكذا منها، والمستجدة المتجددة

 ".والمجتمع واألفراد الطبيعية البيئة مع بتعاملها تتسم التي والمجتمعات

نمارسها  محددة عقلية عمليات" عن عبارة أنها يرى التفكير لمهارات أخر تعريف وهناك

ين ب تتراوح متنوعة تربوية أهداف لتحقيق والبيانات المعلومات معالجة في قصد عن ونستخدمها

 قديماألشياء وت وتصنيف باألمور التنبؤ إلى المالحظات وتدوين األشياء ووصف المعلومات تذكر

 (. 41، ص 2003سعادة، " )استنتاجات إلى والوصول المشكالت وحل الدليل

 ومكونات أبعاد على ينطوي معقد لمفهوم مصطلح التفكير مهارات أن إلى سبق مما نلخص

 عن طريق هاستقبال يتم لمثير يتعرض عندما الدماغ بها يقوم التي العقلية العمليات تعكسه متشابكة

 ردمج متنوعة وليس تفكير أساليب اكتساب إلى أيضا يهدف وهو الخمس الحواس من أكثر أو واحد

 .والمعارف الحقائق استدعاء

 :التفكير مستويات 2.2

 يسينرئ بمستويين التفكير بموضوع والمهتمين الباحثين بعض حددها فقد التفكير مستويات أما

 : المركب والتفكير األساسي لتفكيرا :اآلتي في يتمثالن الذهنية العملية لهذه

تتطلب  والتي المعقدة غير الذهنية أو العقلية األنشطة عن عبارة وهو :األساسي التفكير 1.2.2

 في المتمثلة العقلي أو المعرفي للمجال بلوم تصنيف من الدنيا الثالثة المستويات تنفيذ أو ممارسة

 والمقارنة المالحظة مثل األخرى القليلة المهارات بعض مع والتطبيق، والفهم الحفظ مستويات

 . المركب التفكير مستوى إلى االنتقال قبل إتقانها من البد مهارات وهي والتطبيق،
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 لتفكيرا مهارات تضم التي المعقدة العقلية العمليات من مجموعة ويمثل: المركب التفكير 2.2.2

 سعادة،) المعرفي فوق والتفكير القرارات صنع وعملية المشكالت، وحل اإلبداعي والتفكير الناقد

2003). 

 : التفكير أنماط 3.2

  :نمطين إلى فاعليته حيث من التفكير تصنيف يمكن

 تمثلي مهمين شرطين توفر ضمن إال يتحقق ال الذي النمط ذلك وهو: الفعال التفكير نمط 1.3.2

 لموضوعبا وعالقتها وكفايتها دقتها حيث من المتوافرة المعلومات أفضل استخدام في منهما األول

 استخدام الالفع التفكير نمو ويتطلب علمية، منهجية إتباع في الثاني يتمثل حين في للنقاش المطروح

   .الكفاءة من عالية بدرجة المختلفة واستراتجياتها المتنوعة التفكير مهارات

 أو ةواضح منهجية يتبع ال الذي التفكير من النمط ذلك وهو :الفعال غير التفكير نمط 2.3.2

 متصلة غير وحجج ادعاءات أو متناقضة باطلة افتراضات أو مغالطات على ويقوم دقيقة

 تعالجها كي للحوادث أو للزمن األمور ترك أو متسرعة وأحكام تعميمات إعطاء أو بالموضوع

 (.2003 ،سعادة)

 :تعليم مهارات التفكير 4.2

عي وواض والخبراء المربين تفكير من بارزة مكانة يحتل أصبح قد التفكير مهارات تعليم إن

 يحتاجون التعقيد متزايد مستقبل مواجهة بصدد وهم التالميذ وان وخاصة بأهميته لقناعتهم المناهج

 ذاه في بشكل فعال التنافس مجاالت خوض على قادرين يكونو كي التفكير بمهارات تزويدهم إلى

 اديةن) والمهارة فيه الجيد التفكير على قدرتهم بمدى والتفوق النجاح فيه يرتبط الذي العصر

 فهي لحقائقا تعليم من هو أبعد ما إلى تذهب تعلمة أو التفكير تعليم عملية ، كما أن(2003 السرور،

 يفيةك تعلم على وتساعدهم المعروضة واألفكار المعلومات حول األسئلة طرح على التالميذ تشجع

 العالقات هموف عنها والدفاع العديدة واآلراء األفكار طرح أو وبناء المحددة غير االفتراضات تحديد

هدفين  تحقيق إلى التفكير حول المتمركز الفعال التعليم ويسعى المختلفة واألفكار الحوادث بين

 في الثاني ليتمث حين في بأنواعها للمعرفة األمثل االستخدام في منهما األول يتمثل كبيرين تربويين

 .الذاتية وتعليماتهم مهاراتهم تقودهم يصبحوا متعلمين أن على التالميذ مساعدة

فالتعليم  دراسي موضوع أي يعلم كما تعلم التفكير مهارات أن المعرفية النظرية أصحاب ويرى

وتوليد  المعنى وتكوين السابقة المعرفة يستعمل كالهما واحد أمر النظرية الناحية من والتفكير

 الفكر، وأن وأصالة العقل بقوة محكوم الناشئة فيه تحيا الذي العصر هذا أن المصري ويقول األفكار

 الفرد قدرة من تأتي الفكر سالمة وإن، العقل يحتويها التي الفنية الخبرات عمق على تعتمد العقل قوة

 .(2003 ، سعادة) التفكير مهارات استخدام غلى العقلية
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 ربويات هدفا يعتبر ومناهجه التعليم في التفكير مهارات إدماج مسالة أن على المربيون ويتفق

 ن تعليمم فعله تستطيع ما فعل ينبغي التربوية المؤسسة على نأو األولوية له تعطى أن يجب مهما  

 لواضحالتعليم ا نأ على الدراسية ومقرراته التعليم مناهج في تعزيزه خالل من التفكير مهارات

 التالميذ ندعالتفكير  في المهارية الكفاءة مستوى رفع على يساعد المتنوعة التفكير لمهارات المباشر

 في تطمع مدرسة كل اتجاه ، حيث إن(2000مصطفى، ) العلمي تحصيلهم وضع تحسين وعلى

 من وضوعاتم تدرس إن عليها يحتم التالميذ عند واإلبداعية العقلية القدرات وتطوير التفكير تعليم

 ثابته كحقائق المواد هذه مضمون التتخد وأن التفكير على وتدربه وتحفزه، العقل تثير أن شأنها

 ور،السر) توظيفها ثم ومن وتنظيمها المعرفة الكتساب جوهرها التفكير يكون وإنما بها، مسلم

 فكريال والتدفق المعرفي فاالنهيال المستجدات مع التدريس نظام يتوافق أن البد ، لذلك(2005

 سية،مدر باال للمناداة البعض ودفع ،للمعارف وحيد كمصدر المدرسة دور من قلل الفضائي والضخ

 ياءأول بعض ذهب وقد ،الفضائيات عبر أو االنترنت شبكة عبر كالدروس للتعليم، بدائل وإيجاد

 (.2002البكر،) التفكير على التلميذ قدرات نمو يعوق قد تعليمنا نمط أن إلى األمور

 املبع تتصل ما منها األساسية المرحلة في التلميذ عند التفكير مهارات تنمية شروط وهناك

 لحياتيةا ببيئته يتصل اآلخر وبعضها التلميذ، لهذا العقلي الموروثي واالستعداد الجسمى التركيب

 هذه ينب من واحدة نفصل أن يمكن وال ،التعلم بعمليات يتصل وما التعليمية أو منها االجتماعية

 بالتنمية تتعلق المسألة الن نظرا   التعلم عملية في ودورها تأثيرها أهمية في األخرى عن العوامل

 العمرية همراحل في التلميذ لهذا والجسمي العقلي النمو ويتأثر التفكير بمهارات للتلميذ العقلية

 التطبيع لةمرح وفي ،فيه يعيش الذي البيئي وبالمحيط المناسبة وبالتغذية وراثية بمحددات المختلفة

، طيالطي) التفكير مهارات عمليات فهم وعلى التعلم على القدرة التلميذ لدى تنمو االجتماعي

2001). 

 : التفكير مهارات تصنيف 5.2

 راتمها بتحديد األمريكية التربوي واإلشراف المناهج جمعية من بدعم وزمالءة مارزينو قام

  :اآلتية المحورية التفكير

 .األهداف وضع مهارة -2 المشكالت تحديد مهارة-1تشمل : التركيز مهارات :أوالا 

ا   .األسئلة صياغة مهارة -4 المالحظة مهارة  -3تشمل :المعلومات جمع مهارات: ثانيا

ا   .االسترجاع مهارة -6 الترميز مهارة  -5تشمل: التذكير مهارات: ثالثا

ا   – 10 ب الترتي مهارة -9 التصنيف مهارة -8 المقارنة مهارة  -7تشمل: التنظيم مهارات: رابعا

 .مهارة التمثيل
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ا   حديدت مهارة - 12 والمكونات السمات تحديد مهارة تشمل - 11 :: التحليل مهارات: الخامسا

 .والعالقات األنماط

  لتوسعا مهارة – 15 التنبؤ مهارة - 14 االستدالل مهارة  - 13تشمل: التوليد مهارات: سادساا 

 .األخطاء تحديد مهارة - 17 الرئيسة األفكار مهارة تحديد  – 16

ا   البناء إعادة مهارة - 19 التلخيص مهارة  - 18تشمل :التكامل مهارات: سابعا

ا   ,Marzano) التحقق مهارة - 21 المعايير بناء مهارة  - 20تشمل: التقويم مهارات: ثامنا

Brandt, Beau Fly jones, 2004.)  

 :التالي النحو على التفكير بمهارات قائمة وضعوا فقد( Raths, 1991)وآخرون  راثز  اما

 مهارة -التفسير مهارة  -التصنيف مهارة  -المالحظة مهارة -المقارنة مهارة - التلخيص مهارة

 التعرف ةمهار -العالقات إدراك مهارة  -والمعلومات البيانات جمع مهارة  -التخيل مهارة  -النقد

 وضع في مهارة -المعطيات ضوء في التنبؤ مهارة -البحث  تصميم مهارة  -االفتراضات إلى

  -وتوليدها األسئلة طرح مهارة  -النتائج وتخريج التعميمات صنع مهارة  -وفحصها الفرضيات

  .والتذكر الحفظ مهارة

لتفكير ا قوائم أكثر أن نرى ولكننا التفكير قوائم من آخر عددا   العلماء من آخر عدد حدد وقد

 : وهي المعرفي المجال في التعليمية لألهداف بلوم تصنيف إلى استندت التي تلك شيوعا  

 والحفظ التذكر مهارات -1

 والتأويل والترجمة والتلخيص واالستيعاب الفهم مهارة 2-

  . التطبيق مهارة 3-

 . والبيانات األدلة وتفسير واالستقراء االستدالل المتضمنة التحليل مهارات 4-

 .األفكار وتوليد التنبؤات المتضمنة التركيب مهارات 5-

 . الرأي وإبداء األحكام إصدار المتضمنة التقويم مهارات 6-

 :تصنيف بلوم لمهارات التفكير 6.2

 ويقول االدراكية، أو المعرفية وفائدة لألهداف شيوعا   التصنيفات أكثر بلوم من يعد تصنيف

المختلفة  بالمعرفة العلمية تتعلق التي هي المجال هذا يتناولها التي األهداف أن( 1988)الخطيب 

 فالعمليات المعرفية والقدرات العقلية، العامة، والقواعد والمفاهيم والنظريات والحقائق القوانين مثل

 والتقويم، التحليل، التركيب الفهم، التطبيق، التذكر، كالتالي، متدرجة وهي مستوياتها، في متدرجة

 الدنيا، المستويات تعتمد على العليا يسبقه، فالمستويات الذي المستوى على يعتمد مستوى كل وان

( 2001، دروزه)يعرفه وبالمعقدة،  وتنتهي تبدأ بالبسيطة معينة، عقلية قدرة تستخدم مستوى فلكل

 وحقائق ونظريات بمعلومات وذهنية تتعلق عقلية معرفة الطالب فيه يكتسب الذي المجال ذلك بأنه
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 الطالب، يقرأ أن :مثال .الذاكرة والتفكير وتشغيل العقل إعمال منه تتطلب التي المعرفة من وغيرها

 التي األهداف من الخ... يكتشف، وأن وأن يصمم، يقارن، وأن يفسر، وأن يفترض، وأن يحلل، وأن

 .اإلدراكي المعرفي النمط تحت تندرج

 ساسية،أ مهارات الى يقسم التفكير أن حيث التفكير، من مختلفة مستويات بين العلماء ميز قد و

 من اعلي ومهارات والتصنيف، المقارنة، المالحظة، التعرف، االسترجا، التذكر،: ل مهاراتويشم

 بلوم سلم ىأعل في )تقويم تركيب، تحليل،(  العليا التفكير مهارات وتأتي(. 2003 الشريدة،(التفكير

 ةعد إلى قسم التعليمية لالهداف هرمي تسلسل بوضع بلوم قام حيث التفكير العليا، لمهارات

 جذب بدوره والذي الهرمي النموذج في بلوم مستويات أحد حسب األهداف بحيث تصاغ مستويات،

 التقويم،و والتركيب التحليل مهارات تمثل بلوم سلم وحسب. التفكير مهارات في إلى الفرق االنتباه

 أن عمليةالدراسات والخبرات ال خالل من ثبت قد و ،(2004 العتوم،( عالي الرتبة للتفكير مكونات

دراسية بالطرق ال المواد تعلمه خالل من الطالب لدى تلقائيا   تنمو ال العليا التفكير وعمليات مهارات

 لمستوياتواالحدود  في ويحصرها العليا يعيق تطور قدرات التفكير المتعلم هذا لعل بل التقليدية،

 (.2005 جمل،( الدنيا 

ألهداف ل وضعه لدى يراعيها أن المعلم دعا والتي  "بلوم" عنها  تكلم التي الست المهارات هذه

 ومبدعا، ،ومستنتجا ومحلال، ومفكرا، التعلم، على قادرا يكون بأن الطالب تعدّ  التي هي التعلمية،

 لمعقد،ا إلى البسيط ومن الصعب، إلى السهل من العقلية العمليات أو المستويات هذه تتدرج بحيث

 سابقا متطلبا األسهل المستوى ويصبح بالضرورة، منه األبسط المستوى األصعب يتضمن وبحيث

 والمخصصة البشرية الذاكرة بها تقوم التي العقلية العمليات مساحة أن مبينا منه، األعلى للمستوى

 أن إلى صعودا تدريجيا المساحة هذه تتضاءل ثم الهرم، قاعدة تحتلها مساحة أكبر هي تكون للتذكر

 التقويم ليةكعم البشري الدماغ بها يقوم التي العقلية القدرات أعلى تمثل والتي الهرم قمة إلى تصل

 كالتذكر، ةالبسيط العقلية العمليات هو الدماغ به يقوم ما أكثر فإن آخر بمعنى، بلوم نظر وجهة من

 هذه .(2011، دروزه) والتقويم  كالتركيب المركبة المعقدة العقلية العمليات هو به يقوم ما وأقل

  :هي العمليات

 Knouledge – Recallالتذكر  – المعرفة  -اوال

اس، إلي بشارة،" )يستدعيها أو المعلومات على يتعرف أن المتعلم من يطلب المستوى هذا في"

 ومصطلحاته المعرفة فروع من فرع حقائق تذكر على يركز المستوى هذا أن أي، (62، ص2004

 .وتعميماته ومبادئه

 Comprehensionاالستيعاب  – الفهم  -ثانيا
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ا لديه أن المستوى هذا في المتعلم يبرهن"  صياغة ادةإع أي، عقلي ا المادة ينظم كي كافي ا فهم 

 .(64،ص 2004 بشارة وآخرون، " )الخاصة بلغته المادة

ا أفكار من درسه عما يعبر أن المتعلم يستطيع المستوى هذا وفي  أو له يأُعط عما يختلف تعبير 

 بالمعنى اإلخالل دون الخاص وأسلوبه بلغته األفكار وصياغة الدراسة، أثناء في عليه عرض

  .األصلي

 Applicationالتطبيق  -ثالثا

 لمستوىا هذا ويعني ،(2000، القال)الرمزية  المعرفة باستخدامات تتمثل أهداف ا التطبيق يحدد

 .جديدة مواقف في معلومات من درسه ما يستخدم أن على المتعلم قدرة

 Analysisالتحليل   -رابع

ي، حصر) للمادة الخفية المعاني اكتشاف أجل من العالقات وإقامة المعلومات تجزئة ويتضمن

 وأ األساسية مكوناته إلى الموضوع تجزئة على المتعلم قدرة إلى المستوى هذا ويشير ،(1995

 رتباطواال األفكار هذه بين العالقات وتتضح الرئيسة لألفكار الهرمي التدرج يتضح بحيث أجزائه

 .بينها

  Synthesisالتركيب    -خامسا

 قدرة ، أي(66،ص 2004 بشارة وآخرون، ) ."موحد كل في واألجزاء العناصر جمع وهو"

 يدة،جد وحدة أو متكامل نظام إلى للوصول واألجزاء العناصر جمع على المستوى هذا في المتعلم

 .موجود ا يكن لم تركيب أو

  Evaluationالتقويم  -سادسا

 إما األحكام وهذه محدد، هدف تحقيق في المستخدمة والطرائق األدوات قيمة على أحكام إصدار

 لكميا الحكم المستوى هذا في المتعلم ، ويستطيع(2004بشارة وآخرون، )كمية  أو نوعية تكون أن

 .معينة معايير ضوء في ما، موضوع على والنوعي

 :(2009الرشيد،  (والجدول التالي يبين محتوى مستويات بلوم الفرعية

  .يبين محتوى مستويات بلوم الفرعية :(2)الجدول 

 ( التذكر )المعرفة  -

 والمجردات العموميات والوسائل الطرائق )الخصوصيات ( التفاصيل

 تضم المعلومات الواردة في الكتاب المقرر جميعها. -

 ها.بها ذات نذكر المعلومات بالتعرف اليها او استدعائها من الذاكرة بالصورة التي سبق تعلمها -

 الت.معرفة الطرائق والعموميات ال تعني القدرة على استخدامها او توظيفها في حل المشك -

 ( الفهم)  االستيعاب -

 .معاني النص، والقدرة على استخدام المعلومات المحددةالدخول في  -
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ى القدرة على ادراك المعاني ويظهر ذلك بترجمة األفكار والمعلومات من صورة الى أخر -

ات ى المساروتفسيرها وشرحها باسهاب او في ايجاز والتنبؤ من خاللها بنتائج آثار معينة بناء عل

 . لوماتواالتجاهات المتضمنة في االفكار والمع

 استقرائي استنتاج تفسير ترجمة

معععن مسعععتوى تجريعععدي العععى  -

 .آخر

ترجمععععععة مفهععععععوم او تعمععععععيم  -

 .بمثال

ترجمععععععة مشععععععكلة باسععععععلوب  -

 .آخر

رسعععععم بيعععععاني او تخطيطعععععي  -

 .الى نص او العكس

معادلعععة او قعععانون العععى نعععص  -

 .والعكس

مععععععن صععععععيغة لفظيععععععة الععععععى  -

 .اخرى

 .من لغة الى لغة اخرى -

الععععى جمععععل صععععور بالغيععععة  -

 .نثرية

ادراك العالقععععععععععععات بععععععععععععين  -

 .االفكار

 .اعادة صياغة االفكار -

 .مقارنة االفكار -

 .تحديد الشاهد في النص -

 .شرح ظاهرة او حدث  -

ادراك المعنععععععععى الضععععععععمني  -

 .لالفكار

التوصعععل العععى توقععععات معععن  -

 .معلومات او بيانات

 

 

 التطبيق -

 المعلومات المجردة المناسبة.توظيف المعلومات دون إعطاء تلميحات عن  -

القععدرة علععى اسععتخدام معلومععات مجععردة فععي حععل مشععكلة التعامععل مععع موقععف جديععدي أو غيععر  -

ي مؤلوف، وهذه المعلومة قعد تكعون إجعراءات أو تعميمعات أو نظريعات سعبق تعلمهعا علعى مسعتوي

 التذكر واالستيعاب.

 تكون صياغة الموقف الجديد كالتالي: -

مشععععكلة معروفععععة مععععن زاويععععة  موقف أو مشكلة افتراضية حقيقيةموقف أو مشكلة 

 جديدة

 التحليل -

تهعا وتجزئ...( تجربعة علميعة، نظعام مععين، رسعم توضعيحي)القدرة على فحعص المعادة التعليميعة  -

 .الى عناصرها وتحديد ما بينها من عالقات، وادراك البناء التنظيمي لها

 المبادئ تحليل العالقات تحليل العناصر تحليل

تحديعععععد العناصعععععر المكونعععععة  -

للمعععععادة، حقعععععائق، مفهومعععععات، 

 ....مبادئ، فرضيات، قيم 

تمييعععععز االفتراضعععععات غيعععععر  -

تمييعععز عالقعععات موجعععودة أو  -

 اكتشاف عالقات جديدة.

 العالقات السببية. -

 عالقة الجزء بالكل. -

والتنظععععيم  التركيععععبتحديععععد   -

االساسعععي العععذي يجمعععع أجعععزاء 

 (.ظاهر أو ضمني)المادة 

تمييععععععععز هععععععععدف المؤلععععععععف  -
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 .المعلنة

تمييعععععز الحجعععععج والشعععععواهد  -

 المؤيدة لراي معين

 الكمية.العالقات  -

عالقعععععات التعاقعععععب الزمنعععععي  -

 والمكاني.

عالقععععععععععععععات التشععععععععععععععابه أو  -

 التماثل.

 .وتوجهاته

تمييعععععععز النظريعععععععة الكامنعععععععة  -

 .وراء العمل العلمي

 

 التركيب -

 .االبتكاريالقدرة على االنتاج الفكري  -

أو  تجميع األجزاء لتكوين كل متكامل ذي معنى، أو تأليف شيء جديد مثل اعداد خطة عمل، -

 .تصميم تجربة، أو اكتشاف قوانين ومبادئ

 مجردات   خطط فريد نظم

فكععععععار الانقععععععل الخبععععععرات و -

والمشععععاعر لنخععععرين بكفععععاءة 

 .عالية

 .اعداد مقال -

انتعععاج خطعععة عمعععل واقتعععراح  -

عمليعععععععععععععععععات مجموععععععععععععععععععة 

واجععععععععراءات تتععععععععوافر فيهععععععععا 

 .شروط الفاعلية للتنفيذ

 .اعداد خطة مشروع -

تصععععععميم تجربععععععة الختبععععععار  -

 .صحة فرض ما

صععععععياغة عالقععععععات جديععععععدة  -

 .من مجموعة أفكار مجردة

اكتشعععععععاف صعععععععيغة جديعععععععدة  -

لتنظععيم المعلومععات مععن خععالل 

 .استقراء مجموعة بيانات

 .ايجاد حل لمشكلة -

 .صياغة نظرية -

 

 التقويم -

 .القدرة على اصدار حكم على موضوع محل التقويم وتسويغ هذا الحكم -

معينعععة  تختلعععف األحكعععام ععععن اآلراء الشخصعععية، فاألحكعععام تسعععتند فعععي اصعععدارها العععى مععععايير -

 .، وتتميز بالموضوعية...(الدقة، الشمولية، االبداعية)

 خارجية معايير على بناء أحكام إصدار داخلية معايير على بناء أحكام إصدار

 .تشتق معايير التقويم من داخل العمل  -

تسلسععععل األفكععععار، االخطععععاء االدائيععععة، دقععععة  -

 .التوثيق

تشعععتق مععععايير التقعععويم معععن أعمعععال نموذجيعععة  -

 .في المجال ذاته

نقععععد روايععععة باالسععععتناد الععععى معععععايير العمععععل  -

 .الروائي السائدة

الحكععععم علععععى صععععدق وثيقععععة تاريخيععععة مععععن  -

مقارنتهععععا بوثعععائق أخععععرى موثعععوق فععععي خعععالل 

 .صحتها

 

 :تتمة لما سبق تجدر اإلشارة إلى بعض الملحوظات األساسية

ى إن تصنيف نتاجات التعلم إلى معرفية ووجدانية ونفس حركية هو تصنيف مصطنع يهدف إل -

ات النتاجلك كما أنه ال يعني انفصال ت. فهم هذه النتاجات وقياسها وتوجيه عملية التدريس لتنميتها

 .لهدفاعن بعضها فثمة مناطق تداخل للمجاالت الثالثة، ويعتمد التصنيف على الجانب الغالب في 
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ة نها اللبنأتعد مهارة المعرفة أو التذكر أدنى النتاجات التعليمية في المجال المعرفي، ورغم  -

 .خرىلمهارات األاألساسية لبناء المستويات األعلى إال أنه ال ينبغي اإلكثار منها وإغفال ا

ياغة تم تصنيف بعض األفعال السلوكية وفق مهارات التفكير لتصنيف بلوم الستخدامها في ص -

 .األهداف التدريسية

 :األفعال السلوكية في تصنيف بلوم 1.6.2

، ويالعط)الجدول الموالي يبين أهم األفعال السلوكية في مهارات التفكير حسب تصنيف بلوم 

2010). 

 األفعال السلوكية في مهارات التفكير حسب تصنيف بلوم( 3)الجدول 

 األفعال السلوكية  (المستوى)المهارة 

 .أن يعدد، أن يذكر، أن يحدد، ان يعرف، أن يسمي، أن يسترجع - (التذكر)المعرفة 

 ان يعلل، أن يفسر، أن يترجم، أن يلخص، أن يشتق، أن يستخلص، أن - الفهم

 .يستخرج، أن يستنتج

أن يطبق، أن يوظف، أن يبرهن، أن يستخدم، أن يكتشف، أن يوجد  - التطبيق

 .ناتجا

 .أن يحلل، أن يقارن، أن يفرق، أن يغاير، أن يجزئ، أن يوازن - التحليل

أن يركب، أن يربط، أن يقترح، أن يخطط، أن يرتب، أن ينظم، أن  - التركيب

 .يصمم، أن يشكل، أن يعيد بناء أو ترتيب، أن يضم

قرر، يأن يحكم على، أن يختار بناءا على، أن يؤكد، أن يبدي رايه، أن  - التقويم

 .أن يدافع، أن يصادق، أن يجادل، أن يناظر

 

  :بلوم تصنيف دراسة مهارات التفكير حسب أهمية 7.2

 المتعلمين عند التفكير بمهارات متزايدا اهتماما الماضي القرن من األخيرين العقدين في ظهر

 للجميع المعلمين الفائدة يجلب التفكير لمهارات الجاد التدريس فن أن إلى يعود األول ومرده

 كي مساعدة المتعلمين بأن مضيفا   Beyer  ((1988ذلك  على يؤكد كما، والمجتمع والمتعلمين

 مسحية دراسة التعليمية وفي العملية في شانه يستعظم إستراتيجيا   هدفا يعد فاعلين مفكرين يصبحوا

 تطور تضع والتالميذة وأولياء األمور المعلمين آراء نتائجها أظهرت Goodlad (1984)بها  قام

 الماضي القرن ستينيات في تعالت قد وكانت المدرسي، التعليم في األهداف أهم الفكري التالميذ

 المتحدة الواليات في المتقدمة وبخاصة البلدان من عدد في التعليم بشئون المهتمين أصوات

 التفكير مهارات تنمية نحو وتوجيهه المدرسي التعليم في النظر إعادة بضرورة مناديه األمريكية،
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 التفكير مهارات تعليم أهمية تناولت والبحوث الدراسات من عدد بإعداد ذلك ،مترجمة التالميذ عند

 تعليم تعزيز في المتخصصة المتنوعة  واالستراتيجيات البرامج من الكثير وظهور المدارس، في

  .(2005السرور،)التفكير  مهارات

 التركيز على المهارات ضرورة إلى( 1998 )دراسةالحماد: منها عديدة دراسات أشارت وقد

  .التحصيل على الطلبة قدرة زيادة إلى يؤدي مما عليا عقلية قدرات تتطلب التي

 قعالو الكويعت، دولعة فعي الثانويعة للمرحلعة العقلعي النمعو أهداف إلى (1988) الخطيب كما تطرق

 لمام بأسساإل في مساعدته وفي والمعارف، العلوم ألهمية المتعلّم توعية على تعمل األهداف إن تلك

 نميتهعا،ت وميولعه وطعرق تهاوقدر استعداده اكتشاف في مساعدته إلى إضافة وأبعاده، العلمي التفكير

 معينعة، وظيفعة مناسعبة ذات معلومات الطلبة إكساب إلى الخبرة حسب تصنف األهداف أن ويضيف

 ناسبة،والم بها المرغوب واالهتمامات واالتجاهات تاالمهار إكسابهم على تعمل أهداف إلى إضافة

 للطلبعة هإكسعاب المعراد نعوع التفكيعر فاختيعار التفكيعر، فعي والمنطقعي العلمعي األسعلوب استخدام والى

 القعدرة لطلبعةا يفقعد مما الوسط أساس الحلول على يقوم التقليدي فالتفكير التربوي، العمل اتجاه يحدد

 حاولعةالم علعى القعائم التفكيعر أمعا أسعاس التكامعل، علعى قائمعة واضعحة برؤيعة التغيّعر مواجهعة علعى

 العلمي لتفكيرا عكس البدائي، التفكير من مراحل يعتبر فهو والتعلّم الخبرة أثر فيه تظهر ال والخطأ،

 علعى معتمعدا   منظمعا   يكعون لعذلك بالعذكاء، العذي يتصعف السعلوك فعي أساسعية عمليعة انعه يعتبعر العذي

 انعه فاتهصع ومعن التفكيعر، أنعواع أفضعل يعتبعر للطالب، لعذلك الذاتية بالعوامل يتأثر وال الموضوعية

 لشععوربا متمثلعة منظمعة خطعوات ولعه والمرونعة، الذاتيعة معن والتجعرد والمشاهدة الواقع على يعتمد

 رباقع اختيعار ثعم ومعن لحلهعا، الفرضعيات ووضعع البيانات حولهعا وجمع وتحديدها المشكلة، بوجود

 تبعريع السعياق هعذا وفعي ،تطبيعق أو تعمعيم ثعم نتيجعة للوصعول إلعى واختبارهعا المنطقيعة الفرضعيات

 يطرةالسع للمعلعم سعتتيح سعليمة، بطريقعة السعلوكية واسعتخدام األهعداف صعياغة تمعت إذا انعه الخطيب

 إلعى تؤديس وبالتالي التعلّم، مستويات بين التوازن تحقيق عناصره وفي بكافة التعليمي الموقف على

  .عالية كفاءة وذو فعّال تعلّم

عكس تلهذا صارت عمليات نماء مهارات التفكير حسب تصنيف بلوم من بين أهداف التعلم ألنها 

تبارات مكونات قيم مرتبطة بمفهوم الحياة األفضل لألفراد، وتعتبر مركز وجوهر بحوث بناء االخ

لة شكمين بمفي المجال التربية والتعليم، كما يعتبر ميدان تطوير المناهج وتحسينها، فإذا كنا مهت

كذلك  النتقال،انتقال أثر التعلم كان البد من إختيار القدرات والمهارات العقلية المسؤولة عن هذا ا

 .(2005قالدة، ) تكون القدرات والمهارات العقلية مستمرة في التعلم 

   :ما يلي على المعلم تساعد دراسة تصنيف بلوم أن  (1983)وعليان هندي وقد ذكر
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 سالدر أهداف تحديد في ذلك من واالستفادة ومجاالتها، األهداف عن واضحة فكرة تكوين. 1

 .األهداف بين التوازن وتحقيق

 ملياتللع خاصة أهمية وٕاعطاء الهرمي وتسلسلها التعليمية األهداف في التنوع مدى إدراك .2

    .العليا العقلية

ية وٕامكان السلوك نتاج مالحظة في يساعد مما سلوكية بصيغة التعليمية األهداف صياغة. 3

 .وتقويمه قياسه

 ميذللتال والمعرفي العقلي النمو مستويات يراعي أن منهاج كل على يجب سبق ما على وبناء  

 وىمست صف فلكل ،(التقويم) األخير مستواها إلى المعرفية األهداف تصل وان سيدرسونه الذين

 ذيال العقلي بمستواهم الخاص التقويم مستوى إلى التالميذ يصل أن ويجب التالميذ يصله نمو

 .إليه وصلوا

  :تطبيق تصنيف بلوم لمهارات التفكير في التربية البدنية والرياضية 8.2

مجاالت  االهداف التعليمية في التربية البدنية والرياضية الى اربع (Annarino)صنف أنارينو 

 الي(، وقدالمعرفي(، )المجال االنفع حركي(، )المجال مختلفة هي )المجال البدني(، )المجال النفس

لمعرفي عرض أنارينو المجال المعرفي على النحو التالي من خالل تبنيه التصنيف العام للمجال ا

 لدى بلوم:

 المجال المعرفي: 1ج

 .قواعد اللعب -1-1ج

 مقاييس االمان. -2-1ج

 آداب اللعبة. -3-1ج

 المصطلحات. -4-1ج 

 وظائف الجسم. -5-1ج

 المهارات 2ج

 استخدام االستراتيجيات )الواجبات الخططية(. -1-2ج

 سرعة(.استخدام أحكام مرتبطة باستخدام أداة في النشاط )المسافة، الزمن، الفراغ، ال -2-2ج

 حل مشكالت النمو من خالل الحركة. -3-2ج

 فهم عالقة األنشطة البدنية بوظائف الجسم وبنيته. -4-2ج

 الفورية للنشاط.معرفة التاثيرات  -5-2ج

 معرفة التاثيرات بعيدة المدى للنشاط.. -6-2ج

 ولقد لوحظ على هذا التصنيف للمجال المعرفي في التربية البدنية والرياضية اآلتي:
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 لم يتعرض لكافة المستويات طبقا لبلوم: كالتحليل، والتركيب، التقويم. -

اء )فن اط والمبادئ التي تحكم االدأغفل عددا من الموضوعات المعرفية الهامة كتاريخ النش -

 األداء(.

 في مستوى المهارات، بينما يجب ان 6-2، ج5-2أحدث تداخال في المستويات، فقد ذكر ج -

 (.1999، عنان)خولي و 1-تكون تابعة لمستوى المعرفة ج

 

 

 

 : مساهمة التربية البدنية والرياضية في تنمية مهارات التفكير 9.1

ة ر التربيباعتبايقدم منهج التربية البدنية كم هائل من المهارات والخبرات البدنية والمعرفية 

ذه ق الصلة من هانتقاء ما هو وثي فعلى الفلسفة دور هـام فـيً مربياً نظامياً البدنية المدرسية وسطا

 (.2006غازي، )الخبرات حيث إنها المرشدة والموجهـة لكافـة جوانب العملية التربوية 

ث وحل والبح قادرين على التفكيـر أشخاص التربية البدنية والرياضية هو تنشئة إن أحد أهداف

ة علم العقليالتفكير وقدرات المت المشكالت التي تواجههم ومن هنا جاء االهتمـام بتنميـة مهـارات 

لهذه  تلفة لماالتفكير المخ ولما كانت المناهج تعد من المجاالت المهمـة فـي تدريب الطلبة على أنماط

عرفة مدى ولتجديد مستويات الطلبة يستخدم المعنيون وسائل الم المواد من مميزات تساعد فـي ذلك،

 ألساسيا فهـو المحـك( التحصيل الدراسـي)من المفاهيم والمهارات ومن تلك الوسائل  تمكن الطلبة

تبين  التي كونه األداة عنً عين فضالالذي يتم من خالله معرفة مقدار اكتساب الطلبة لمحتوى م

 ديدها إالفي تشكيل عملية التعليم وتحً كبيراً الطلبة داخل مجموعة معينة، ومع ان للتحصيل دورا

افعيـة منها ما هو معرفي ومنها ما هو غير معرفي كالد تؤثر وتتـدخل فيـه أخرى أن هناك عوامل

ربوي تنظام  بأنها التربية البدنية والرياضية ( 1990)، ويعرف ماسر (2001علـي، ) والمزاجيـة

ة واه العقليقاللياقة البدنية العامة وصقل  تنمية الفرد ككل متكامل بإكسابه قائم بذاتـه يهدف إلى

ته والفكرية وتهذيب سلوكه العام، وضبط مظاهره االنفعالية والنفسية، وتعديل ميوله ونزعا

عايير السمو بالم ثم، المقبولة االجتماعيـة رقي بالقيم والمبـادئوال، الطفولية، وتوجيه دوافعه األولية

 .الفاضلة األخالقية

تأثير ممارسة  الرياضية تساعد على صحة الجسم وتقويتـه، أما من هنا يتضح أن األنشطة

 بعض الدراسات إليجاد فقد أجريت( التعليمي والثقافي)النشاط الرياضي في المستوى الفكري 

أن ممارسة النشاط  وتوصلت إلى، التربية البدنيـة والمـستوى الثقـافي والتعليميالعالقة بين 

 الرياضي له تأثير ايجابي في الناحية الثقافية والفكرية اذا ما وجه الوجهة الصحيحة من قبل األسـرة
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 ،الحجار)والمجتمـع عـن طريق التنشئة االجتماعية المدروسة وأن العقل السليم في الجسم السليم 

2002 .) 

 : التربية البدنية والرياضية في التفكير مهارات تعليم عملية نجاح عناصر 10.2

بدنية التربية ال التفكير مهارات تعليم عملية نجاح على تعمل التي العناصر من العديد هناك

 (:2003، سعادة) العناصر تلك أهم يلي والرياضية، وفيما

 : التالي بالصفات يتسم الذي والفعال المؤهل المعلم توفير 1.10.2

 األساسية المرحلة لتالميذه العمرية الفئات خصائص لطبيعة الدقيقة المعرفة -

 . المتنوعة التفكير ومهارات الفعال التفكير بخصائص الكافي اإللمام -

 . ةعام المجتمع أفراد وحياة خاصة التالميذ حياة في ومهاراته التفكير بأهمية اإليمان -

 لمامواإل التعليمية المناهج مجال في والتجديدات عامة بصورة التربوية التطورات متابعة -

  .التفكير لمهارات التدريس باستراتيجيات

 . يطرحونها التي أفكارهم وتقبل التالميذ آراء إلى بإهتمام االستماع -

 التفكير إثارة طرق كإحدى الفاعلة المناقشة على التركيز -

 . للتعلم جديدة مصادر عن البحث على التالميذ تشجيع -

  . المختلفة القضايا حول آرائهم وإبداء بأفكارهم التعبير عن بحريه التالميذ تشجيع -

 .التعليمية وبعملياتها التفكير بمهارات مرتبطة وألفاظ تعبيرات استخدام -

 : في وتتمثل المالئمة المدرسية والصفية التعليمية البيئة توفير 2.10.2

 دينومرش تربويين ومشرفين ومديرين معلمين) األساسية المدرسة في العاملين لدى اإليمان -

 المرحلة مذةتال لدى وتعليمه المهاري التفكير تنمية في المدرسة دور بأهمية (فنيين وإداريين نفسين

 . األساسية

 ستقراراال يسوده سليم تربوي مناخ في تامة بحرية التفكير لعمليات التالميذ ممارسة ضرورة -

لدى  نميتهوت التفكير إثارة في مهما   دورا   يلعب الصفي المناخ أن فيه الشك ومما النفسي واألمان

 المراجعو والحديثة، المتنوعة التعليمية والوسائل والمريحة، السليمة الصحية فالمقاعد التالمذة

 الفروقو تتناسب التي التعليمية واألنشطة الحديثة التدريس وطرق والكثيرة والمتنوعة المتعددة

 في لهاإستغاال الناجح للمعلم يمكن واسعة مجاالت كلها واالنترنت، الحاسوب استخدام مع الفردية

 من ةمجموع وتوجد واإلبداع التفكير على التالميذ تشجيع التي الصفية لتعليمية البيئة إيجاد

 الفعال رللتفكي مالئمة صفية بيئة تكون حتى الدراسية الحجرة داخل توفرها من البد التي الخصائص

 : اآلتي في تتمثل والتي
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 في الحصة وقت معظم يحتكر ال بحيث والتفاعل المشاركة على تالميذه المعلم تشجيع ضرورة -

 . السلبي لإلصغاء للتالميذ تاركا   والتوضيح الشرح

 يمكن الصف داخل تعليمية ووسائل وكتب مراجع من المختلفة التعليمية المصادر وفرة -

 لتعلميةا التعليمية للعملية كمحور بالتلميذ المعلم اهتمام وضرورة التفكير تثير كي استخدامها

  . المختلفة والنشاطات

  : التقويم أساليب 3.10.2

 هاراتم تدريس عملية نجاح أركان من ركنين يمثالن والصفية المدرسية والبيئة المعلم كان إذا

 ضرورة حول المتمركزة المتنوعة وإجراءاته التقويم أساليب في يتمثل الثالث الركن فإن التفكير

 والتحررية الشفوية االختبارات على التقويم أساليب أال تقتصر ينبغي وهنا التالميذ تعلمه ما قياس

 لتقدير،ا ومقياس التراكمية السجالت واستخدام كالمالحظة أخرى تقنيات استخدام من البد بل فقط،

 الفردية ةالشفوي والتقارير والمالحظة الدور ولعب االجتماعي البياني والرسم الجماعية والمناقشة

  والجماعية

 

  :المعرفة الرياضية في التربية البدنية والرياضية -3

 :مفهوم المعرفة 1.3

بصحبة ( أن المعرفة هي االستفادة الكاملة من المعلومات والبيانات Greyيوضح غراي )

ر امكانيات ومهارات األشخاص من كفاءات وأفكار بديهيات، وما يصاحب ذلك من التزام وتحضي

لحرجة لحاالت االمال، القوة، التعليم، المرونة، والمنافسة، والمعرفة تقدم الردود على التساؤالت وا

لعقل زن في اا أن تخوهي األكثر تعلقا باألعمال، ومع ذلك تبقى الممتلك األكثر إهماال، والمعرفة إم

يعرفها و ،(2001الفردي أو ترمز في العمليات التنظيمية، والوثائق، والتسهيالت األنظمة )سعيد، 

تصر ( انها جميع العمليات النفسية التي بواسطتها يتحول المدخل الحسي فيتطور ويخEliآلي )

ه ذهحتى في حالة اجراء ويختزن لدى الفرد لحين استدعائه الستخدامه في المواقف المختلفة، 

 (. 1982المثيرات المرتبطة بها  )الخولي،  بياغالعمليات في 

ت أو التعريف التالي للمعرفة: المعرفة تسهل الوعي بالمعلوما Guilford))ويقترح جيافورد 

  .( 1980اكتشافها مباشرا أو إعادة اكتشافها أو التعرف عليها )ابو حطب، 

 الرياضية:مفهوم المعرفة  2.3

 القيم وبين والرياضة البدني النشاط ممارسة بين لعالقة المعرفية التنمية هي الرياضية المعرفة

 والمعرفة الرياضي النشاط ذلك ممارسة خالل من اكتسابها يمكن التي المعرفية والمفاهيم والخبرات
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 الطبيعة ذات الموضوعات التي تشكل والمبادئ المفاهيم يتضمن الذي المجال تتكون من الرياضية،

  (.2001علي، ) الرياضي المرتبطة بالنشاط العقلية المعرفية

 لتربيةا برامج لتنمية الهامة الدعائم إحدى تمثل الرياضية المعرفة أن( 1983)الخولي  ويؤكد

  .المميز والحضاري الثقافي الوجه عن تعبر أنها كما والرياضية البدنية

وهناك أمور وموضوعات للمعرفة الرياضية لها طبيعة ثقافية عامة كالتاريخ المتصل 

ية ة والتغذباالنجازات االولمبية أو الدولية للرياضة خاصة تلك المتصلة ببلده، وكاللياقة البدني

 فسة التيالصحية او النوعية، وهي تلك المعرفة المتصلة برياضة بذاتها، مهاراتهاّ، قواعد المنا

لك نظمها وتديرها، الخطط واالستراتيجيات، واللغة الرياضية والرموز التي تتصل بها، وكذت

 (.1983الخولي، )اإلصابات الشائعة في هذه الرياضة 

 : أهمية المعرفة الرياضية 3.3

تحليل  حسن في تساعد الفرد يكتسبها التي والمعلومات المعارف أن( (1999 عالوييرى 

 النجاح أن إلى الخبراء ويشير ،المواقف هذه مثل لمجابهة الحلول واختيار المختلفة اللعب مواقف

 يبعد دالعمر ق في التقدم وأن والمعرفة للنشاط الممارسة بين الجمع في يتأكد للرياضي الحقيقي

 إلى نباج المعرفي يسير المجال أن أي ،المعرفة وبين بينه يباعد ال ولكنه الممارسة عن الرياضي

 والمعارف بالمعلومات رياضي كل يلم أن في ضرورة هناك وأن الحركي المجال مع جنب

 .يمارسها التي اللعبة تخص التي الرياضية

 لتربيةا برامج لتنمية الهامة الدعائم إحدى تمثل الرياضية المعرفة أن(  (1983و يرى الخولي

 .المميز والحضاري الثقافي الوجه عن تعبر أنها كما والرياضية البدنية

فهم ان االعداد المعرفي مفهوم يتسع ليغطي كل ما يهدف الى ال (Matveyev)ويعتقد ماتفيف 

ضة، واكتساب هذه الجوانب االمناسب للرياضة، وهي كظاهرة عمليات وثيقة االتصال بالري

المعرفية وتطويرها بدون وضع أهداف واضحة وحركية لها هو امر غير وارد، الن االعداد 

ه ه ودوافعالمعرفي يرتبط مباشرة بتشكيل االسس المنطقية التي تبررر للفرد جهوده البدنية وارادت

 ك جانبانغته البدنية، وهنالممارسة الرياضة، وتعلم الجوانب المعرفية يعد صياغة ال تقل عن صيا

لذهنية( معرفيان رئيسيان يجب االهتمام بهما من وجهة نظر ماماتفيف، األول التربية العقلية )ا

 (.Matveyev, 1981) للرياضي، والثاني هو تشكيل قدراته العقلية المعرفية

 رفالمعا أهمية إلى تطرقت التي العلمية والبحوث للدراسات المرجعي اإلطار ضوء وفي

 تحقيق في ودورها المختلفة الحركية والنشاطات والجماعية الفردية باأللعاب المرتبط الرياضية

 ألستاذ يحتاج الشخصية هذه صقل أن للباحث اتضح فقد المطلوب الرياضي والتفوق اإلنجاز

 تزويد على وقادر التعليمية والمهام بالواجبات قيامه عند المعوقات تذليل على قادر كفؤ رياضي
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 والتعليم التدريس طرق أفضل واستخدامه الرياضي بمجاله الخاصة والمعارف العلوم بكافة التالميذ

 .الممارس الرياضي النشاط لنوع

 :موضوعات المعرفة الرياضية 4.3

ياضية، يتعين على التلميذ ممارسا أو مشاهدا أن يتفهم ويستوعب قدرا مالئما من المعرفة الر

د وموضوعات للمعرفة الرياضية لها طبيعة ثقافية صحية كالتغذية الصحية وقواعفهناك أمور 

ي علمية وهاالمن والسالمة، الوقاية من االصابات، كما أن هناك ما يمكن أن نطلق عليه المعرفة ال

الخطط  تلك المعرفة المتصلة برياضة بذاتها، مهاراتها، قواعد المنافسة التي تنظمها وتديرها،

لمتصل تجيات، اللياقة البدنية، واللغة الرياضية والرموز التي تتصل بها، التاريخ اواالسترا

 :باالنجازات الرياضية، وفيما يلي عرض لمختلف موضوعات المعرفة الرياضة

  :المعرفة العلمية 1.4.3

 : تاريخ الرياضة. أ

أن تاريخ الرياضة ليس مجرد سرد للوقائع واالحداث التي تقود  (Gerber)يعتقد جرير 

الظروف المحيطة بالرياضة، بل يطرح تساؤالت هامة من شأنها القاء الضوء وتوضيح مختلف 

 الجوانب التاريخية مثل:

 )من هم( الذين اشتركوا في هذه الوقائع او االهتمامات؟ -

 يما يتض بذلك الحدث؟)ماذا فعل هؤالء( تحديد وعلى وجه الدقة ف -

 )متى وقعت( هذه االحداث او برزت هذه االهتمامات؟ -

 )كيف أثرت( تصرفات هؤالء في مجريات الحدث؟ -

 )لماذا تصرف( هؤالء االفراد على النحو الذي حدث؟ -

الدولي  والتاريخ الرياضي يمكن تصنيفه من منظور المجال على النحو التالي: التاريخ الرياضي

ي(، التاريخ االولمب-العالمي  –أولمبي(، التاريخ عالمي لرياضة ما )الدولي  ّ–دولي  –ري العام )قا

 .(1999)الخولي وعنان،  القومي للرياضة )االقليمي، المحلي، الشعبي(

د من يعتمد توصيف األداء الفني للمهارات الحركية على عد: المهارات الحركية الرياضية. ب

خالل  من( 1994)المبادئ أو االبعاد ذات الطبيعة المعرفية في جوهرها والتي لخصها طلحة حسام 

 :االطار التالي والتي يمكن اعتبارها المضامين المعرفية المتصلة بالمهارات الحركية

المصطلحات والرموز  –تصنيف المهارة  –رة اسم المها: توصيف االداء المهاري: اوال

 .المستعملة في تفسير المهارة

 .العصبية التغذية –العضالت العاملة  –المفاصل المشاركة في االداء  :التحليل التشريحي: ثانيا
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ئية ت االستثناالحاال –المبادئ واألسس الميكانيكية التي تحكم األداء  :التحليل الميكانيكي: ثالثا

 .المبادئعن هذه 

جهزة باالقتباس من ا –في مستوى الصعوبة  –في شكل االداء : امكانية تطوير االداء: رابعا

 .باالقتباس من رياضات اخرى –اخرى 

لالعبين في تسهم قواعد المنافسات المطبقة جيدا سواء من قبل الحكام أو ا:  قواعد المنافسات. ت

مستوى  المعرفة المتصلة بقواعد المنافسة، وبين التقدم باللعبة، كم أن هناك عالقة واضحة بين

  .األداء

وينصح كمال درويش بتعليم قواعد المنافسات بطريقة صحيحة، ويفضل ان يتم اختبار هذه 

 .(1999)الخولي وآخرون، المعرفة خالل فترات التعلم 

خطط واستراتجيات  ( Vanderzwaag, 1972)اعتبر فندرزواج  :الخطط واالستراتجيات. ث

ال لعقلي فضااللعب من أكثر جوانب المعرفة الرياضية أهمية باعتبارها مجاال ثريا بالتفكير والنمو 

متوقع  عن اتصالها الوثيق بمختلف المجالت السلوكية لالنسان، وتعرف بانها خطة لمقابلة ما هو

 وغير متوقع في المنافسة.

، ياضة بان لها لغة خاصة من الرموز والمصطلحاتتتميز الر المصطلحات ولغة الرياضة:. ج

ولهذه المصطلحات الرياضية اهمية معرفية يصعب تجاهلها، فهي ترتبط بكل جوانب الرياضة 

ومقوماتها، وفي حاالت كثيرة يصعب تعلم قواعد اللعب في بعض الرياضات دون استيعاب 

 .(1999للمصطلحات الخاصة )الخولي وآخرون، 

 لصحية:المعرفة ا 2.4.3

 بالصحة ةالمرتبط البدنية اللياقة مفاهيم تعزيز على أساسي بشكل يرتكز منهاج التربية البدنية

 في مثلةالمت الحركة قلة أمراض من والعالج بالوقاية وعالقتها الرئيسة مكوناتها تعّرف خالل من

 إلى ةإضاف ،(النفسية الضغوط العظام، هشاشة القلب، أمراض السكري، من الثاني النوع السمنة،)

 كمية زيادة خالل من الدراسي التحصيل تحسين في بالصحة المرتبطة البدنية اللياقة اكتساب دور

 القدرةو واالستيعاب والفهم التركيز فيزداد للدماغ الواصل والجلوكوز باألوكسجين المحمل الدم

 لتوازنا وأهمية الغذائية بالمفاهيم المرتبطة الصحية المفاهيم تعزيز إلى إضافة. التحليل على

ذكر  ، وفيما يلي(2007، الرحاحله) الغذائي الهرم حسب السعرات تحديد وكيفية المتزن الغذائي

 :ألهم موضوعات المعرفة المرتبطة بالصحة

تعتبر أول مساعدة معالجة تقدم لمصاب بأي إصابة أو مرض  اإلسعافات األولية: 1.2.4.3

مفاجئ قبل وصول سيارة اإلسعاف، أو احد أعضاء الجسم الطبي، وقد يقتضي األمر في تلك 

 .(2009منظمة الصحة العالمية، الظروف ارتجال طريقة لإلسعاف بما يتوافر من أدوات ومواد )
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 تقدم اإلسعافات األولية للمصاب بقصد: أهداف اإلسعاف األولية: .أ

 الحفاظ على حياته.              -

 تحاشي تدهور حالته. -

 مساعدته على الشفاء. -

 أثناء معالجة اإلصابة تنحصر مسؤوليتك فيما يلي: مسؤولية المسعف: ب.

 تقييم الوضع بدون تعريض نفسك للخطر. -

 المصاب، أي التشخيص. تحديد نوع الحالة أو المرض الذي يشكو منه -

 تقديم العناية الفورية المناسبة. -

 العمل بدون توان على نقل المصاب إلى عيادة الطبيب أو المستشفى أو إلى المنزل.  -

منافع  ممارسة الرياضة منبع للصحة والترفيه عن النفس ولها قواعد األمن والسالمة: 2.2.4.3

المنية، امتعددة، ولكن الرياضة وككل شيء لها جانبها السلبي، فعدم احترام النصائح والتوجيهات 

 قد تؤدي وكذى السهو اثناء التدريب والمنافسة، سوء التقدير باألخطار، الثقة المفرطة في النفس

 الى:

 بين اصابات الجلد نجد: اصابات الجلد: من 

 النفطات: او ما يسمى بالفقعات، تحدث عند احتكاك الجلد بسطح خشن. -أ

 السحجات: هي عبارة عن تمزق الطبقات العليا من الجلد، ويمكن عالجها بسهولة. -ب

رح الجروح: هي فقدان االستمرارية للجلد نتيجة لشدة خارجية، والجروح أنواع هي: الج -ج

 ح النافذ، الجرح العرضي.القطعي، الجر

 د. الكدمات: هي عبارة عن هدم او تفتت النسيج الجلدي، نتيجة احتكاك الالعبين. 

 اصابات العضالت:  -

 تغير لونةالكدمات العصلية: هو من االصابات المباشرة، ويتميز بألم شديد في مكان االصابة  -أ

 لعادي عند الشفاء.الجلد من األزرق الى األخضر ثم األصفر، وعود اللون ا

وهو  التشنج العضلي: هو تقلص العضلة تقلصا قويا أكثر من المعتاد نتيجة رد فعل عصبي، -ب

 مؤلم.

 التمزق العضلي: هو تمزق األلياف العضلية أو األوتار نتيجة جهد عضلي عنيف. -ج

 من بين االصابات التي تصيب العظان نجد: اصابات العظام: -

 اشرة.تيجة اصابة مباشرة خاصة للعظام السطحية الموجود تحت الجلد مبكدم العظم: يحدث ن -أ

الكسور: هو عبارة عن فقدان االستمرارية للعظم الطبيعية نتيجة لشدة خارجية، او نتيج  -ب

 اصابة مباشرة للعظم، والكسور انوع منها: الكسور البسيطة، والكسور المصاعفة.
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 اصل نجد:من بين اصابات المف اصابات المفاصل: -

زئي اللوي: هو عبارة عن اصابة الربطة المفصل نتيجة شدة خارجية مما يؤدي الى تمزق ج -أ

 واحيانا كلي لرباط او اكثر والسبب هو التواء المفصل.

لتربية ب. الخلع: هو إزاحة العظم عن مكانه الطبيعي في المفصل نتيجة شدة خارجية ) وزارة ا

 .الوطنية(

 الصحية:التغذية  3.2.4.3

 العامة، الصحة بعض آيات القران وأحاديث الرسول صلى هللا عليه وسلم مبادئ تضمنت

 كلوالمأ الطعام في عدم اإلفراط إلى أشارت كما األمراض، ومقاومة عليها، وقواعد المحافظة

د مسجند كل عيابني آدم خذو زينتكم )والمشرب، تطبيقا لمبادئ التغذية السليمة، من ذلك قوله تعالى 

 ليهع هللا صلى ، وقوله31االية  –االعراف ( وكلوا واشربوا وال تسرفوا انه ال يحب المسرفين

 محالة ال كان فإن صلبه، يُقمن أكالت آدم ابن بحسب بطنه، من وعاء شرا   آدم ابن مأل ما" :وسلم

 ."وثلث لنفسه لشرابه وثلث لطعامه فثلث

 :البدنية والرياضيةبناء االختبار المعرفي في التربية  5.3

 الرياضية التربية مجال في واالختبار القياس استخدام فيها يمكن التي المجاالت من العديد هناك

 براتخ قياس إلى وتهدف المعرفية العقلية المقاييس إحدى وهي المعرفي التحصيل اختبارات ومنها

 .(2007، الرحاحله)السابقة  الفرد

طرق، ومجال التربية البدنية والرياضية من خالل عدة مداخل ويمكن بناء اختبار المعرفة في 

 (.الحديثة)االختبارات الموضوعية  -االختبارات التقليدية : بحيث يمكن تصنيفها مبدئيا الى نوعين

 :االختبارات التقليدية 1.5.3

 :اختبار المقال. أ

 كثراالى حد ما، فهو ي حدود ضيقة يستخدم اختبار المقال في التربية البدنية والرياضية ف

 اصة فيية البدنية والرياضية، وبخانسجاما في المجال الدراسي االكاديمي بكليات واقسام الترب

 . الخ...لرياضةامتحانات المواد ذات الطبيعة النظرية مثل فلسفة وتاريخ التربية البدنية، وعلم نفس ا

 :االختبار المعرفي الشفهي. ب

 فورا التلميذ عليها يجيب أي الدرس، خالل للتلميذ بتوجيهها المعلم يقوم األسئلة من مجموعة هو

 من النوع وهذا علمها وأن سبق التي الموضوعات في التلميذ خبرة لقياس وذلك كتابيا، وليس شفويا

 في لباقة من لديه ما على والحكم للحقائق التلميد هضم مدي علي الحكم في مفيدة وسيلة االمتحانات

 إال التكون النوع هذا من المرجوة الفائدة هذه لكن الجديدة، للمواقف معالجته طريقة وعلى الحديث

 الدراسة طبيعة مع ومتماشية للتلميذ ومناسبة واضحة األسئلة كانت إذا
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يعتمد االختبار الموضوعي على استبعاد ذات (: الحديثة)االختبارات الموضوعية  2.5.3

ية تحريري يحتاج الى ورقة اسئلة موضوعية بطرق وانماط فنالممتحن او المصحح، وهو اختبار 

معامالت متعددة، وهذه االساليب أو االنماط في بناء عبارات االختبارات تتيح قدرا كبيرا من ال

ضعان وب ال يخالعلمية العالية لالختيار، اذا ما اتبعت االساليب االحصائية السليمة، فالنجاح والرس

 .اك أساليب لمعالجة ذلكللصدفة وال للتخمين فهن

 :اختبار الصواب والخطأ. أ

تعد طريقة االختيار من متعدد من أشهر الطرق استخداما في بناء عبارات االختبارات 

 . الموضوعية بشكل عام وفي التربية البدنية والرياضية بشكل خاص

 :انسب طرق تدريس التربية الحركية: مثال

 .الطريقة الكلية -ب               .الطريقة االستكشافية -أ

 .طريقة التلقين -د                   .الطريقة الجزئية -ج

 :(األجوبة القصيرة) اختبار التكميل . ب

 تعرض التي العبارات بعض في ناقصا رقما أو ناقصة كلمة يضع أن التلميذ فيه إلى ويطلب

 الكلمات تكون وأال فراغات أو واحد فراغ عبارة بكل يكون أن النوع هدا في عليه، ويراعي

 النوع من اذه مزايا تصحيحها، ومن في المعلم تجهد ال حتى الرأي، في خالف محل المطلوبة

 ينب اختياره من مجرد وليس الصحيح، الجواب ذكر التلميذ من يطلب أنه الموضوعية االختبارات

 عليه التعرف أو اإلجابات عدد

 :اختبار المصور .ت

ية ات المعرفاالختبار المعرفي المصور نمطا مستقال مثل بقية انماط العبارات في االختبارال يعد 

ه يعد ي حد ذاتبقدر ما يعد أسلوبا لهذه األنماط، وأهم ما يميزه أنه يعتمد على الشكل اساسا، وهذا ف

 :خاصية مميزة العتبارات أهمها

 .الرسوم جذابة وتثير اهتمام المختبر -

 .المفهوم وتيسره الرسوم توضح -

 (. 1999الخولي وآخرون، )يمكن استخدامه في مجال الترعية الرياضية واالولمبية  -

  :من قياس المعرفة الرياضية االستفادة 6.3

 : يلي فيما القياس عملية تحققها التي المزايا من جملة تلخيص يمكننا

 ما يأ معينة ومهارة وخبرة فهم من التلميذ حققه ما مدى تبرز وصفية معلومات على الحصول -

 . معينة مادة محتويات من التلميذ اكتسبه
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 سمهق داخل لمجموعة بالنسبة تالميذه ترتيب من المدرس تمكن وافية، معلومات على الحصول -

 وفي معينة مادة في التحصيلي مستواهم قياس من انطالقا قسمه، خارج لمجموعة بالنسبة أو

 . ما موضوع

 التالميذ عةلمجمو بالنسبة التحصيلي مستواه مقارنة ثم للتلميذ التعليمي للمستوى الجيدة معرفة -

 .جنسه في أو سنة في أو ما صفة في

 على وقدراتهم للتالميذ النفسية الحالة على فكرة أخذ من تمكنه معلومات على الحصول -

 . للمشاكل معالجتهم وطريقة المعلومات استرجاع

حددة م زمنية فترة في للتلميذ التعليمي المستوى نمو تتبع في تقيده معلومات على الحصول -

 .(2009 فاضلي،)

 

 :الخاتمة

لبدنية في التربية ا التعَّليم لنا أن مسألة  تطوير تبينت الفصل، هذا في تقدم ما خالل من

 بل ويموتق تدريس أساليب من يتصل بها وما التعَّليمية العملية تطوير على يقتصر والرياضية ال

 ات والمهاراتالسُّلوكيّ  من قدرا عاليا التعَّليميةِ  امتالك المخرجاتِ  ضرورة إلى ذلك يتعدى أن يجب

 في تعزيزهاوالعامِة،  والصحة المحافظة على التفكير السليم، في تحتاجها التلميذ  والمعلومات التي

حسب  التفكير ومهارات للمعرفة الرياضيةالمباشر  الواضح التعليم أن على التعليمية، المناهج

 لهمتحصي وضع وعلى تحسين التالميذ عند المهارية الكفاءة مستوى رفع على يساعد تصنيف بلوم 

ديات لمواجهة العصر اْلحديث سمات من سمة أهم يعتبر العلمي، والذَّي  . التحَّ
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 الحياتيةتربية البدنية والرياضية والمهارات لا: الفصل الخامس

 تمهيد

 .التربية البدنية والرياضية -1      

 .والرياضية البدنية التربية مفهوم 1.1    

 .الجزائر في الرياضية و البدنية التربية أهمية 2.1        

 .والرياضية البدنية للتربية المميزة الخصائص 3.1        

 .التعليم المتوسطفي مرحلة  والرياضية البدنية التربية أهداف 4.1       

 .والرياضية البدنية التربية أغراض 5.1        

 .المهارات الحياتية -2      

 .الحياتية المهارات مفهوم 1.2   

 .الحياتية المهارات أهمية 2.2   

 .الحياتية المهارات خصائص 3.2   

 .الحياتية المهارات تصنيفات 4.2   

 .العقلية الحياتية المهارات 5.2   

 .القرار اتخاذ مهارة 6.2       

 .المشكالت حل مهارات 7.2        

 .واإلسالم الحياتية المهارات 8.2        

 .الوقائية الصحية والمهارات اإلسالم 9.2        

 .الحياتي المهارات اكتساب عوامل 10.2   

 .الحياتية المهارات تدريس استراتيجيات 11.2        

 .الحياتية المهارات تنمية التعليمية في المناهج دور 12.2        
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 تمهيد

ية البدنية مناهج الترب وحاجة الحياة، نواحي في المستمرة والتغيرات المستقبلية للتحديات نتيجة

 ت،المعلوما تغيير وسرعة التعلم عملية في جديدة مفاهيم لظهور المستمر للتطويروالرياضية 

 هو لوماتوالمع االهتمام بالمهارات الحركية يعد فلم جديدة، مهارات اكتساب إلى بالحاجة والشعور

 والتفاعل نشاطال من بمزيد القيام على التالميذ لتشجيع ملحوظ بشكل االهتمام زاد الوحيدة، بل الغاية

 جتمعالم ومع اآلخرين، مع يتعامل كيف ليتعلم له الفرصة وإتاحة كمجموعة وكأفراد، زمالئه مع

 الحياتية، اتالمهار من متمكن ا يكون أن الفرد من تحتاج التفاعالت كل هذه وبالتالي فيه، يعيش الذي

ومية، الي الحياة ومتطلبات مواقف يواجه لكي للتلميذ الحياتية بحث المهارات الضروري فمن لذا

   ا.وتنميته المهارات هذه في اكتساب تؤثر التي العوامل ودراسة

 أن أردناه لكننا النظري، شقها في الدراسة متغيرات بين للربط منا محاولة الفصل هذا جاء لقد

 عن الحياتية المهارات تنمية في التفكير عند إليها الرجوع يمكن توضيحية وورقة يكون معمقا،

والرياضية، أهدافها  البدنية مفهوم التربية باستعراض البداية فكانت والرياضية التربية البدنية طريق

 الحياتية المهارات بخصوص أما غايات التربية البدنية والرياضية، إلى وخصائصها، وصوال
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لمفهومها، وأهميتها وخصائصها ثم نذكر أهم تصنيفات المهارات الحياتية، ونتناول  فسنتطرق

وارتباطها  الحياتية نستعرض المهارات كما بشيء من التفصيل للمهارات العقلية قيد الدراسة،

الحياتية،  المهارات لتنمية المقترحة كما نذكر األساليب ،اكتسابها وعوامل باإلسالم الحنيف

 .الحياتية المهارات تنمية المناهج التعليمية في واستراتيجيات تدريسها، وصوال إلى دور

 :والرياضية البدنية التربية -1

 :والرياضية البدنية التربية مفهوم 1.1

 التربية إليه تهدف ما إلى تهدف التربية مظاهر من مظهر إال هي ما والرياضية البدنية التربية

 عيشوني الذي المجتمع وصالح صالحهم فيه لما وإرشادهم وتوجيههم األفراد تكوين حيث من العامة

 لموع األعضاء، وظائف وعلم الحركة قوانين على اعتمادها خالل من بذاته قائم علم وهي فيه،

 وما ية،البدن بالتمرينات الرياضية الحركات وإكساب األداء في والمهارات االجتماع، وعلم النفس

 للنضج وسيلة ليست والرياضية البدنية التربية فان تقسيمها يمكن ال متجانسة وحدة اإلنسان دام

 آلخرين،ا مع وعالقاته ونفسه، عقله في لإلنسان الكامل أيضا للنضج ذلك مع تسعى بل وفقط البدني

 رة،مها وأرفع تنظيما أكثر وهي اإلنسان، لدى الحركية الظاهرة أشكال أرقى فهي الرياضة أما

و بأ)المنافسات  في والتفوق األولى المراتب على الحصول بقصد طوال لساعات التدرب على تعتمد

 (.2000نمرة وسعادة، 

 تساهم ،خرىاأل التعليم مواد شأن شأنها التربوية المنظومة في مندمج جزء البدنية التربية وتعتبر

 ارالمس طيلة تدرس وهي ،الناشئة وتكوين تربية اتجاه الدولة رسمته ما تحقيق في وافر بقسط

 اببإكس التعلم صيرورة في والتكامل والتدرج االستمرارية على يعتمد متجانس بمنهج الدراسي

 مختلف حسب التكيف مع موازاة البدنية، القدرات تطوير على مبنية حركية مهارات التلميذ

 (.2005وزارة التربية الوطنية، )نضجه  لدرجة طبقا التصرفية الوضعيات

 على رةوالمقد اإلجتماعية الحياة في المتعددة نشاطتها الرياضية التربية البدنية و وتتناول

 وانبهبج الحضاري المستوى رفع أجل ومن الحيوية األعضاء ونمو بالصحة عنايتها التفكير، بجانب

 أي من األفراد عند أثرا أعمق فهي ولهذا اللعب طريق عن تتم عملية فهي واإلقتصادية، السياسية

 (. 1994خضور، ) التربية أنواع من اخر نوع

 لتيا و التربية، من متكامل جزء والرياضية هي البدنية التربية أن: بيوتشر تشارلز يرى و

 النشاط لوانأ طريق عن وذلك واإلنفعالية والعقلية البدنية الجوانب في الالئق الفرد تكوين إلى تهدف

 (.1990الحمامي والخولي، )الحصائل  هذه تحقيق بغرض المختار البدني

 ولون أساليبها من وأسلوب التربية من أساسي وجزء عنصر هي التربية البدنية والرياضية إذا

او  المدرسي البرنامج إلى يضاف جزءا تربويا، وليست نظاما إعتبارها يمكننا ولهذا ألوانها من
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 منهاج طريق فعن التربية، من حيوي جزء ذلك من العكس على ولكنها الطالب لتشغل وسيلة

 وقت لقضاء الالزمة المهارات الطالب يكتسب توجيها صحيحا، توجيهه و الرياضيةالبدنية  التربية

 السعادة حياتهم على سيسبغ الذي النوع من نشاط في يشتركون أنهم مفيدة، كما بطريقة فراغهم

 .العقلية و الجسمية الصحة باكتسابهم

 :الجزائر في والرياضية البدنية التربية أهمية 2.1

 طنالموا تكوين في العظيم لدورها والرياضية، وذلك البدنية بالتربية الجزائر إهتمت لقد

 والمتمثلة اسةالسي لنا ماتؤكده والنفسية والعقلية، وهذا البدنية الناحية من القوي الصالح الجزائري

طن، الو في التربوية المؤسسات مختلف عبر الرياضية المرافق مختلف انجاز في الميدان هذا في

 . الميدان هذا في اإلطارات بتكوين إهتمامها جانب والثقافية، إلى الرياضية والنوادي

 لقطاعا هذا ألهمية وذلك والرياضية، البدنية التربية أستاذة لتكوين خاصة معاهد أسست فلقد

 قد جدهان فإننا األوربية بالدول الجزائر في والرياضية البدنية التربية وضعية ولمقارنة الحساس

 و اياتالغ لنفس تخضع الجزائر في والرياضية البدنية فالتربية األمام، إلى البأس بها خطى خطت

ي بسيون) الصالح المواطن وتكوين إعداد إلى ترمي والتي التربية إليها تسعى التي األهداف

 (.1987والشاطئ، 

 

 :والرياضية البدنية للتربية المميزة الخصائص 3.1

 إلى عودت الميادين من كثير في والرياضية البدنية للتربية والفعالة االيجابية التأثيرات إن

 ما منها والتي التربوية النظم في األخرى المواد من غيرها عن بها تنفرد والتي المميزة خصائصها

  :يلي

 ءسوا وجاذبيته إغرائه مقاومة يصعب والذي لألنشطة رئيسي كشكل اللعب على تعتمد أنها -

 بمثابة ألطفالل اللعب أن والرياضية البدنية التربية في الخبراء قال لذلك الكبار، أو للصغار بالنسبة

  .لها وتجديد للحياة ترويح هو للكبار أنه حين في للحياة، إكساب أو خلق

 مستخدمة،ال األداة أو الوسط أو النوع، حيث من سواء لألنشطة الواسع التنوع على تعتمد إنها -

 لدى يةالفرد الفروق أنواع جميع مقابلة على يساعد مما الخ،...طبيعته وحتى المبذول، الجهد أو

 .التالميذ

 مسايرة،ال على تساعدهم كافية معرفية ثقافية بجرعة الشباب تزود فهي بالرياضة مرتبطة إنها -

 .طيبة اجتماعية مكانة وإحراز
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 بطرق الباغ اكتسابها يتم التي واآلداب واألخالق بالمعايير المتصلة والخصال القيم هي كثيرة -

 عن يدابع والرياضية البدنية التربية في الشأن هو كما  -دينامية- حيوية ظروف وفي مباشرة غير

  (.2004عزمي، )والتلقين  الروتين

تربية إلى مجموعة من الخصائص التي تتميز بها ال( 2005)أشارت وزارة التربية الوطنية  كما

  :وهي كما يلي البدنية والرياضية

 داخل داألفرا بين وتواصل تعبير وسيلة كونها الحركة على والرياضة البدنية التربية تعتمد -

  .منظم جماعي تنظيم

 هاراتهم بتفعيل المختلفة المواقف لمواجهة التلميذ واستعداد الحسن السلوك تنمية في تساعد -

 .واأللعاب والرياضية البدنية النشاطات بواسطة والبدنية الحركية

 .بينهما والتوافق والجسم العقل صحة على الحفاظ على تساعد -

 لولوح عمل طرق باختيار المواقف لمواجهة القرارات التخاذ النفس على التوكل على تساعد -

 .ومفيدة مناسبة

 :في مرحلة التعليم المتوسط والرياضية البدنية التربية أهداف 4.1

 وسطة، وهذهبالمت الدراسة مرحلة إلى والتلميذات لتالميذا ينتقل اإلبتدائية الدراسة إنتهاء بعد

ياضية، والر البدنية للتربية الخاصة األهداف لتحقيق سديدا وتوجيها خاصة عناية المرحلة تتطلب

 الشامل ويالترب النظام إليه يصبوا عما عزلها األحوال من حال بأي يمكن ال أهدافها أن إلى إضافة

لمعنوية الى تحصيل القيمة االجتماعية، وترمي إ للحياة الفرد إعداد حول والتي تتمحور أهداف من

ه الفرصة ومسايرة الحركية القائمة بين التلميذ وبين المحيط الفيزيائي والبشري، واعطاء للجسم،

لها  عن ذاته وامكانياته حسب ما تقتضيه الوضعية والحالة باختيار الحلول المناسبة للتعبير

 .والمتماشية مع قدراته العقلية والبدنية

 :ويمكن حصرها في ما يلي

 .يد والتحكم في الجسم واألطراف ومدى تكاملهاتسهيل النمو الحركي المتزا -

 .أدراك قيمة المجهود ومددى تاثيره على االجهزة الحيوية -

ركات حتنمية وتطوير التوازن واالدراك واالداء للحركات االساسية لتتبلور فيما بعد الى  -

 .مركبة ومعقدة نسبيا

 .ل المساهمة الفرديةاهمية العمل الجماعي ومدى المساهمة في تحقيق الهدف بفض -

 .قيمة التسيير والتنظيم ووضع االستراتيجيات العملية التي تحقق المبتغى -

 الرامية لحل المشاكل المواجهة فيبناء الخطط الفردية والجماعية والبحث عن الحلول  -

 .الميدان
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 .الفهم المناسب للمواقف والوضعيات لمواجهتها -

 .المعرفة وانتقاء ما يالئم لبناء المعارف اخذ الطريق نحو التفتح على عالم -

عية ن االجتماالسيطرة على النزوات العدوانية والتحكم في االنفعاالت امتثاال للقواعد والقواني -

 (.2005وزارة التربية الوطنية، )

 على هامن نذكر مباشرة غير أو مباشرة، بطريقة سواء األهداف من المزيد تحقق أنها على ناهيك

  :المثال سبيل

 .واللياقة بالصحة المتصلة المعرفة في تسهم والرياضية البدنية التربية" -

 .اإلنسان فهم في تسهم والرياضية البدنية التربية -

 .مفيدة نافعة أهداف نحو الفرد حياة توجه والرياضية البدنية التربية -

 النشاط نحو يااليجاب واالتجاه النفس، وتقدير الذات، تأكيد في تسهم والرياضية البدنية التربية -

 .عام بشكل البدني

 .الجمال تقدير في تسهم والرياضية البدنية التربية -

 .عليها والتأكيد اإلنسانية االعتبارات تنمية في تسهم والرياضية البدنية التربية -

 .التعاون قيمة تنمية في تساهم والرياضية البدنية التربية -

 .الرياضية والروح الشريف اللعب مفاهيم نشر في تسهم والرياضية البدنية التربية -

  .هاأوغير الرياضة في سواء النافعة الحركية المهارات تنمي والرياضية البدنية التربية -

 وأوقات الترويح في تفيد األخيرة وهذه الحركية، المهارات تنمي والرياضية البدنية التربية -

 (.147، ص1996الخولي، " )الفراغ

 :والرياضية البدنية التربية أغراض 5.1

 نم كل فنجد والرياضية، البدنية بالتربية خاصة أغراض جملة الباحثين من الكثير وضع لقد

  :يلي كما الرياضية البدنية التربية لدرس أغراض عدة حددا قد( 1994)السامرائي وبسطويسي 

 .البدنية الصفات تنمية -

 .الحركي الّنمو -

 الحميدة الخلقية الصفات -

 .الوطن عن للدفاع اإلعداد -

 .والسليمة الصحيحة العادات على والتعود الصحة -

 .االجتماعي والتكيف العقلي الّنمو -

 .البدنية صفات وال الجسم ألجهزة الوظيفية بالكفاءة االرتقاء -

 .الرياضية والقدرات الحركات، المهارات إكتساب -
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 .والصحية الرياضية المعارف إكتساب -

 . السوية  السلوك وأساليب الوطنية القومية االّتجاهات تكوين -

 :المهارات الحياتية -2

  : الحياتية المهارات مفهوم 1.2

 دة،عدي وعملية نظرية وتضمينات مختلفة استخدامات له مرن مفهوم الحياتية المهارات مفهوم

 :يالتال النحو على وذلك قائليها، نظر وجهات بتعدد الحياتية المهارات تعريفات تعددت وقد

 يذالتلم يحتاجها التي المهارات من مجموعة بأنها الحياتية المهارات( 2006)يعرف حجازي 

 ه،ل النفسي الرضا وتحقيق اآلخرين، اراء وقبول النفس على االعتماد وتكسبه حياته، إلدارة

 العملو والقيادة، التواصل، مهارات مثل ،فيه يعيش الذي العصر متغيرات مع التكيف في وتساعده

 .القرار واتخاذ المشكالت، وحل الجماعي،

 ياة،الح باستمرار المستمرة اراتالمه تلك بأنها الحياتية المهارات( 2006)حجر  أبو ويعرف

 من تمكنه التي المهارات األساسية، من مجموعة الطالب اكتساب في فاعل بشكل تسهم والتي

 داعي،اإلب التفكير على القدرة له يكفل ما بكل المحيطة، البيئة صعوبات مع والتعامل التفاعل

 كل في لتعلما من الطالب تمكن التي الذاتي التعلم مهارات وامتالك القرار، واتخاذ الناقد، والتفكير

 .للمدرسة صديقا   الطالب وتجعل المدرسة، وخارج داخل العمر وطول األوقات،

 : الحياتية المهارات لتعريف مداخل ثالث( 1999)والباز خليل حددوقد 

 . والسعادة الراحة تسبب التي األداءات أنها على الحياتية المهارة يعرف: األول المدخل

  . ةمعين أهداف تحقق وحسية عقلية قدرات أنها على الحياتية المهارة يعرف :الثاني المدخل

 مواجهة أو مشكالته حل من الفرد تمكن إجراءات أنها على المهارة يعرف: الثالث المدخل

  تحدياته

 التي لحسيةوا والوجدانية العقلية المهارات الحياتية بأنها تلك القدرات( 2005)اللولو  ويعرف  

 على تعديالت إجراء أو اليومية حياته تواجه تحديات مواجهة أو مشكالت حل من الفرد تمكن

 اراتالمه الغذائية، المهارات بالعلوم المرتبط المهارات وتضم والمجتمع، الفرد وحياة أسلوب

 . البيئية المهارات اليدوية، المهارات الوقائية، المهارات ،الصحية

 حياةال بواقع العلم لربط أدور من المدرسة به تقوم ما كل بأنها ,Gail) 2000)يعرفها  كما

  .والعمل

 أو شخصية الحياتية مشكالته مع بإيجابية التعامل على الفرد قدرة بأنها( 2002)السيد  ويعرفها

 التفاعل الموارد، استخدام حسن االجتماعي، االتصال الوقت، إدارة مهارات وتشمل اجتماعية،

 . العمل احترام اآلخرين، مع بإيجابية
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 حياته إدارة على الفرد تساعد التي المهارات: أنهاعلى ( 2001) مسعود وجاء في تعريف

 العصر يفرضها التي التحديات ومواجهة مشكالتها، مع بإيجابية والتعامل متطلباتها مع والتعايش

 . اآلخرين مع الفاعل واالتصال

 ارسةلمم لهم  الالزمة المهارات من للمتعلمين الالزم القدر أنها على( 2002)مازن  وعرفها

 المال،و والجهد الوقت وإدارة القرارات، اتخاذ مهارات مثل الحياتية ونشاطاتهم اليومية، حياته

 مع الناجح والتفاعل االتصال، ومهارات التفاوض، عمليات وإجراء الصراع، مواقف وإدارة

 رعايةو بتنسيق واالهتمام بالمالبس، والعناية الصحي، الغذاء وتناول وإعداد واختيار اآلخرين،

 . المختلفة بمعطياتها البيئة مع التعامل ومهارات وأجهزته وأدواته المسكن،

 بأنها الحياتية المهارات(  Bastin & Veneta, 2005, p18 ) وفينيتا باستن ويعرف

 اءأشي مع الفرد تفاعل وتتضمن اليومية الحياة في اإلنسان بها يقوم وأنشطة أعمال مجموعة"

 بدقة معها التفاعل من الفرد تمكن التفاعالت هذه مثل وتتطلب ومؤسسات، وأشخاص ومعدات

 ."ومهارة

 نم له يتعرض ما تجاه الطفل سلوكيات" بأنها (Schneider, 2004, p24) شنايدر عرفها كما

 تسد يهتكيف استجابات تتطلب مثيرات المواقف هذه باعتبار اليومية لحياته ممارسته أثناء مواقف

 ."الطفل حاجات

 ورةضر على التأكيد في بينها فيما تشابهت أنها نرى السابقة استقراء التعريفات خالل ومن

 لحياتية،ا مشكالته مع بإيجابية التعامل على الفرد تساعد التي الحياتية الفرد للمهارات امتالك

 دون محاور على التركيز في بعضها عن واختلفت متطلباته، مع المجتمع والتعايش مع التكيف

 حياتيةال المهارات فإنالدراسة، ففي الجملة  وطبيعة الدراسية لطبيعة المادة تبعا وذلك أخرى،

 : من تتكون

 . األداء نمط واختيار بالفعل تتمثل التي :الوجدانية المكونات. أ

  . علالف أو السلوك أو باألداء القيام كيفية معرفة في تتمثل التي :المعرفية المكونات. ب

 . فعلي ا تنفيذ ا المهارة تنفيذ في تتمثل التي :المهارية المكونات .ج

  : الحياتية المهارات أهمية 2.2

 حياتية،ال المهارات اكتساب بعد المتعلم على تعود التي العملية األهمية حول عام اتفاق هناك

 أبعد اياتغ لتحقيق وسائل إنها بل ذاتها حد في كغاية المهارات إلى النظر ينبغي ال ذلك أنه ويعني

 .المشابهة الجديدة المواقف في أو للتعلم المتعلمين لدى

 :اآلتية النقاط في الحياتية المهارات أهمية( 2006)الحايك  حدد

 .التعامل وفن اآلخرين مع االيجابية االجتماعية العالقات تطوير على تساعد -
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 .بحكمة معها والتعامل الحياتية المشكالت حل على القدرات تطوير على تساعد -

 .االنجاز على والقدرة والسعادة بالنفس بالثقة الشعور تنمي -

 وحل بداعواإل والتحليل والنقد باالكتشاف المرتبطة العليا العقلية القدرات تطوير على تساعد -

 .المشكالت

 .الحياتي الواقع عن للكشف وذلك والتطبيق النظرية الدراسة بين الربط على تساعد -

 .للتعلم وتحفيزه المتعلم دافعية من تزيد -

 .والعقلية والمهارية البدنية المتعلمين قدرات على التعرف في تساعد -

 أنها في تتمثل الحياتية المهارات أهمية أن( butter wick & Benjamin, 2006)ويضيف 

  .الجيد التخطيط على القدرة الطفل لدى تنمي -

 .اليومية الحياة لمواقف وفقا   سلوكه تعديل على الطفل تساعد -

 .والنموذج القدوة خالل من وذلك األطفال لدى الذات فهم تطوير على تساعد -

 .والمجتمع األسرة مع التعامل من الطفل تمكن -

 :التالية الفوائد يضيف الباحث فإن الحياتية المهارات بأهمية يتعلق وفيما

 ض،امراأل من الجسم وحماية سليمة، بصحة التمتع يعني الحياتية للمهارات الطالب إتقان إن

اتخاذ والمسؤولية  تحمل على قدرته وزيادة حياته في تواجهه التي المشكالت حل على الفرد وقدرة

 .فيه يعيش الذي المجتمع في والتقدم والتعايش حياته، نوعية وتحسين القرارات الصائبة،

  :اليةالت النقاط تتمثل في الحياتية المهارات أن أهمية( 2001)تغريد والشناوى وعفاف  ويرى

 فومواق المتعلمين حاجات ربط خالل من وذلك والمجتمع، المدرسة بين التقريب إلى تسعى -

 .فيه يعيشون الذي المجتمع باحتياجات اليومية الحياة

 بيتطل مما رصدها الصعب من تغيرات يشهد عالم ظل في وأفضلية براحة العيش الفرد تمنح -

 .المتغيرات هذه مع بايجابية والتفاعل التكيف بإمكانهم أفراد إعداد

 تطرحه ما خالل من األولية مصادرها من المعلومات على الحصول فرصة المتعلمين تمنح -

 .حديثة طرائق من للمتعلمين

 ازدادت كلما المختلفة حياتهم جوانب في ومارسوها الحياتية المهارات من األفراد تمكن كلما -

 .لديهم بالنفس واالعتزاز الثقة

 التغلب نم تمكنهم كما المختلفة، الحياة مواقف مواجهة على األفراد الحياتية المهارات تساعد -

 .حل مشكلة لكل أن منطلق ومن وترو، بحكمة معالجتها خالل من عليها

 

 : الحياتية المهارات خصائص 3.2
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 :التالي النحو على وذلك الحياتية المهارات خصائص(  2001) تغريد وآخرون حددت

 الفرد إشباع بأساليب المرتبطة المادية وغير المادية الجوانب كل تشمل بحيث متنوعة -

 . وتطويرها الحياة مع تفاعله ولمتطلبات الحتياجاته

رى، أخ إلى فترة من وتختلف تقديمه، ودرجة مجتمع كل لطبيعة تبع ا آلخر مجتمع من تختلف -

 نساني،اإل تاريخه تسجيل أهمية استشعر عندما إال تظهر لم والكتابة للقراءة اإلنسان فاحتياجات

 . والمكان الزمان من بكل تتأثر النحو هذا على الحياتية والمهارات

 كل تأثير جةودر والفرد المجتمع وبين والمجتمع، الفرد بين التبادلية العالقة طبيعة على تعتمد -

 . اآلخر على منهما

 وما الحياة معايشة أساليب وتطوير الحياة، مع الناجح التفاعل على الفرد مساعدة تستهدف -

 .ومتطورة جديدة بأساليب التقليدية الحياة مواقف مع التفاعل ضرورة من هذا يعني

 :اآلتية بالخصائص تتميز أنها (2010)وتوفيق  خلف من كل ويرى

 .والتدريب التعليم عملية نتاج أنها -

 .لمحيطةا البيئة مع والتفاعل االتصال على الطفل تساعد التي الخبرات المنظمة مجموعة أنها -

 .صائبة قرارات واتخاذ المشكالت حل على الطفل تساعد التي المعارف من مجموعة أنها -

 .البقاء مواصلة أجل من عنها غنى ال أساسية مهارات أنها -

 رىي الباحث اطالع خالل ومن

 .أدائية مهارات عقلية مهارات بين ما تضم الحياتية المهارات أن -

   .الدراسية المواد كافة بين متداخلة واسعة الحياتية المهارات أن -

 .لبالطا نشاط خالل من تعزيزها يتم لم ما للنسيان عرضة تكون الحياتية المهارات أن -

 : الحياتية المهارات تصنيفات 4.2

 مؤسسة، كل وهدف باحث كل مجال باختالف تختلف الحياتية للمهارات تصنيفات عدة هناك

 خصصات،والت العلوم مفاهيم كافة في واندماجه المصطلح شمولية من واالختالف التباين هذا وينبع

 . عليه السيطرة أو حصره إمكانية وعدم

 المواطنة مسؤولية إلى صنفها حيث (2005) اليونيسيف منظمة تصنيف التصنيفات هذه ومن

 بداعي،واإل الناقد التفكير القرار، صنع المشكالت، حل االتصال، مهارات االجتماعية، و الشخصية

 مع يفالتك الضغوطات، مقاومة بالنفس، والثقة الذات تقدير القيادة، الجماعي، والعمل التعاون

  .بناءة بطريقة الصراعات حل واالختالف، التنوع تقبل واالنفعاالت، اإلجهاد

 ومهارات غذائية، ومهارات بيئية، مهارات: إلى بتصنيفها قام فقد( 1999)وآخرون  خليل أما

 . يدوية ومهارات وقائية، ومهارات صحية،
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 اماستخد حسن االجتماعي، االتصال الوقت، إدارة مهارات إلى(  2002 ) السيد صنفها بينما

 . العمل احترام اآلخرين، مع التفاعل الموارد،

 الصحية والمهارات الشخصي، النمو مهارات :إلى صنفها فقد Fischer, 1991)) أما 

 . االستهالك ومهارات االتصال، ومهارات الغذائية، والمهارات

 :المهارات الحياتية الى( Danish, 2006)دانيش في حين صنف 

اتيجيات صنع القرار، والتفكير اإليجابي، واستر: المهارات العقلية وتشمل على سبيل المثال -

 . حل المشكالت

 . التحكم العاطفي: عاطفية وتشمل على سبيل المثالالمهارات  -

فريق،  التواصل بفعالية، للعمل بفعالية داخل: المهارات السلوكية وتشمل على سبيل المثال -

 .للتعامل بشكل صحيح

  .اتخاذ الوضع الصحيح: المهارات البدنية وتشمل على سبيل المثال -

 لفردل غنى ال أساسية مهارات باعتبارها الحياتية المهارات( 2001) وآخرون تغريد تصنف كما

 : قسمين إلى اليومية حياته مواقف مع تفاعله في عنها

 ارةإد األعمال، ألداء التخطيط المشكالت، وحل القرار صناعة: وتشمل :عقلية مهارات :أوال

 مواقف إدارة التفاوض، عمليات وإجراء الصراع، مواقف إدارة النفس، ضبط والجهد، الوقت

 . المبدع التفكير ممارسة الناقد، التفكير ممارسة والكوارث، األزمات

 ألدواتا استخدام بالملبس، العناية بالجسم، الشخصية العناية: وتشمل :عملية مهارات :ثانياا

 المنزلي، اثواألث بالمسكن والعناية المسكن اختيار الشخصية، باألدوات العناية المنزلية، واألجهزة

 هاراتالم الحالية الدراسة وتصنف البيئة، موارد استخدام حسن األولية، اإلسعافات بعض وإجراء

 مرتبطة هاكون عملية، وذلك عقلية، ومهارات مهارات إلى السابقة الدراسات من باالستفادة الحياتية

 .التربية البدنية والرياضية بمناهج

 :العقلية الحياتية المهارات 5.2

  :القرار اتخاذ مهارة 1.5.2

 ملالتعا على الطلبة تساعد التي المهارة القرار بأنها اتخاذ مهارة( (2005حجر أبو يعرف

 داعيةاب بطرق والمناسب القرار البناء اتخاذ من وتمكنهم تواجههم التي المشكالت مع بايجابية

 .علمية وأسس

 ومن ،محددة مشكلة لمواجهة حلول عدة بين المفاضلة :القرار بأنها اتخاذ مهارة الباحث يعرف

   .بينها من األمثل الحل اختيار ثم
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 لتقليدي،ا النظام في القرار جوهرية إحداث إلى تهدف مستمرة دينامكية عملية القرار هو واتخاذ

 ينةمع مشكلة حول مناسب حل إلى الوصول أو موقف، أو قضية حول إيجابية نتائج إلى الوصول أو

 (.  2005فهيم،) صحيحة وبيانات معلومات على باالعتماد

 :وهي اتخاذ لمهارة الخطوات من عددا  ( 2005 )اليونيسيف  وحددت

 .معرفة القرارات عن اتخاذ أجل من والنصائح المعلومات تقييم. 1

 .اآلراء المختلفة في والسلبية االيجابية النقاط تقييم. 2

 .تغيير القرارات لتتأقلم مع األوضاع الجديدة. 3

 :القرار اتخاذ في تؤثر التي العوامل 1.1.5.2

رات القرا هذه وبعض التخاذ قرارات، تحتاج التي المواقف من بالعديد اليومية الحياة تذخر

 كيرتف ومهارات تخطيط إلى يحتاج اآلخر البعض بينما لتنفيذه، تفكير إلى يحتاج وال روتيني،

 :القرار منها اتخاذ في تؤثر التي العوامل من عدد وهناك خاصة،

 .الفرد عند الذهني النضج حالة -

 .إليها يسعى التي األهداف -

 .يمتلكها التي الموارد -

  .يعتنقها التي القيم -

 (.2004الكريم،  عبد ) (الطموحات) المنشود التطلع مستوى -

 :األفراد القرار لدى اتخاذ أساليب 2.1.5.2

 :وهي لموقف التعرض األفراد عند إليها يلجأ التي لألساليب توضيح يلي فيما

 

 

 :المتروي األسلوب .أ

 يميلون ينالمترو القرار متخذي ألن ذلك القرار فعالية، اتخاذ أساليب أكثر من األسلوب هذا يعد

 وليةمسؤ يبدون كما لقراراتهم، اتخاذهم في لها المخطط أو المنطقية االستراتيجيات الستخدام

 .يتخذونه الذي القرار عن شخصية

 :المتسرع األسلوب .ب

 استخدام إلى يميلون القرار المتسرعين متخذي ألن نجاعة أقل األسلوب هذا واعتبر

 ومع تخيل،وال العاطفة على قراراتهم تعتمد ما فغالبا اندفاعية، وأكثر حدسية وعفوية استراتيجيات

  .يتخذه القرار الذي مسؤوليته تجاه يبدون فإنهم ذلك

 :المتردد األسلوب .ت



111 
 

 لةالحا هذه وفي االلتزام، من منخفض ومستوى التفكير من مرتفع مستوى األسلوب هذا يتضمن

 لديه يسل انه إال لها المحتملة والحلول المشكلة أسباب بتقصي جدي وبشكل منهمكا يبدو الفرد فإن

 (.2010السكارنة، ) القائمة المشكلة حيال ومستقر اتخاذ القرار ثابت على القدرة

 :القرار اتخاذ مهارة تعلم طريقة 3.1.5.2

القرار  اتخاذ كيفية األطفال لتعليم  SODASطريقة استخدام يمكن أنه( (2007ترى بشير

 وترمز م،السلي التخاذ القرار أوضح بشكل التفكير على والكبار األطفال من كل تساعد فهي السليم،

 :الحروف

: S الموقف تحديد بمعنى   .Situation  

O  :الخيارات  بمعنى  .Option 

D  :الضعف  نقاط تحديد بمعنى     .Disadvantages 

A  :القوة  نقاط تحديد بمعنى . Advantages 

S  :الحل  بمعنى. Solution 

 :القرار اتخاذ مهارة أهمية 4.1.5.2

 مليةع تحدث الطفولة ففي مستمر، وبشكل الفرد حياة في تحدث القرار عملية اتخاذ أن شك ال"

 استمر افإذ ونتائجه، بالقرار المتعلقة المنطقية بالخطوات خبرات ودون القرار دون دراية اتخاذ

 في خاطئة قراراته تكون فسوف ،العشوائي األسلوب لهذا تبعا   المستقبل في قراراته اتخاذ في الطفل

، 2005 فهيم،) "صحيحة بصورة القرار يتخذ سوف فإنه الخطوات تعلم إذا أما المواقف، من كثير

 (.  130ص

 :المشكالت حل مهارات 2.5.2

 لها،ح في االفراد يستخدمها التي األساليب وتتنوع الحياة، جوانب مختلف في المشكالت تتعقد

 في تطبيقهاو المعرفة هذه استخدام قدرة على يعتمد وٕانما للفرد، المعرفي الكم على يعتمد ال وهذا

 اتبالمهار وتزويده للحياة، التلميذ إلعداد نسعى أن يجب لذلك وسرعة، بكفاءة المشكالت حل

 .الحياتية المشكالت حل من تمكنه التي واالستراتيجيات،

 لالحلو أفضل بين واالختيار القرار صنع على الفرد قدرة بأنها المشكالت حل مهارة تعرف

 فهيم، )بها يمر التي المشكالت خالل من المخرجات بأفضل والخروج بها يمر التي والمواقف

2005.) 

 منطقية عملية وخطوات تشمل إجراءات مهارة أنها على :المشكلة حل تعريف الباحث ويتبنى

 (.2005اليونيسيف،) تعترضه مشكلة لحل الفرد يتبعها

 :التالي في المشكلة حل مهارة من المتفرعة المهارات حددت ولقد
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 .المشكلة تحديد مهارة -

 .المعلومات جمع مهارة -

 .ممكنة حلول عدة وضع مهارة -

 .األنسب الحل اختيار مهارة -

 .أولي نموذج إيجاد مهارة -

 .المختار الحل تنفيذ مهارة -

  .الحل تقويم مهارة -

 (.2007الدين،  سعد ) الحل تطوير مهارة -

 :المشكالت حل طريقة نجاح عوامل 1.2.5.2

 اسيةاألس الشروط من عدد المشكالت حل حول المتمركزة التعليمة المهام في تتوافر أن بد ال

 :وهي

 . مشكال موقفا   المهمة تتضمن أن. 1

 .المعرفي التعقيد في مفرطة تكون ال بحيث المستوى حيث من مناسبة تكون أن. 2

 وابج من وأكثر للحل طريقة من أكثر لها تكون وأن القرارات، اتخاذ على الطلبة تحث أن. 3

 (.2003زيتون،  )صحيح 

 :يلي ما المشكالت حل طريقة نجاح عوامل أهم ومن

 .أنفسهم الطلبة حياة من نابعة المشكلة تكون أن. 1

 .الطلبة لتفكير متحدية المشكلة تكون أن. 2

 .المجتمع في أهميتها ولها معنى ذات المشكلة تكون أن. 3

 .الطلبة نضج مستوى مع مالئمة تكون أن. 4

 .الطلبة لدى متوفرة ومصادرها المعرفة وسائل تكون أن. 5

 .الطلبة توجيه يستطيع حتى المشكلة جوانب بجميع ا   ملم المعلم يكون أن. 6

 (.1989 السكران، )العلمي والتعاون المحبة روح العمل يسود أن. 7

 :واالسالم الحياتية المهارات  6.2

 :المشكالت وحل اإلسالم .أ

 التحليل على كالقدرة عقلية مهارات منها متعددة مهارات بامتالك المشكلة حل مهارة تتعلق

 استخدام إلى تدعو التي الكريمة القرآنية اآليات تعددت وقد دقتها، من والتحقق المعلومات وجمع

ِ  ﴿: تعالى قال المثال سبيل على منها ونذكر التفكير مهارات وتفعيل العقل إِنَّ َشرَّ الدََّواِبّ ِعْندَ َّللاَّ

مُّ اْلبُْكُم الَِّذيَن ال يَْعِقلُونَ    )  22األنفال، اآلية ) ﴾ الصُّ
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 يَْستَِمعُونَ  لِذينَ ا ِعبَادِ  فَبَشرْ  ﴿ :تعالى قوله في وذلك الحلول أفضل يختارون الذين هللا امتدح وقد

 دعا ما، ك( 17الزمر، اآلية )﴾  اأْلَْلبَاب أُْولُوا هُمْ  َوأُْولَئِكَ  هللاُ  َهدَاهُمُ  الِذينَ  أُْولَئِكَ  أَْحَسنَهُ  فَيَتبِعُونَ  اْلقَْولَ 

 الِذينَ  يَهايَاأَ  ﴿ :تعالى قوله في مصدرها من المعلومات على والحصول القرار اتخاذ قبل التأكد إلى

 الحجرا) ﴾ نَاِدِمينَ  فَعَْلتُمْ  َما َعلَى فَتُْصبُِحوا ةٍ بَِجَهالَ  قَْوما   تُِصيبُوا أَن فَتَبَينُوا بِنَبَأٍ  فَاِسق   َجاءكُمْ  إِن آَمنُوا

 (.6، اآلية  ت

 :الوقائية الصحية والمهارات اإلسالم .ب

 نظرِ  في فالصحة والمجتمع، للفرد العامة الصحة على المحافظة على بشموليته اإلسالم حث لقد

 ام إلى األجسام صحة تعريض بعدم اإلسالم اهتم كما أساسية، وحاجة إنسانية ضرورة اإلسالم

 قال ،الصيام في اإلفطارَ  معينةٍ  مسافة فوق للمسافر فأباح المشقة مع الرخصة وأتاح يُضعفها،

ا َكانَ  َوَمنْ  فَْليَُصْمهُ  الشْهرَ  ِمْنكُمُ  َشِهدَ  فََمنْ  ﴿ :تعالى البقرة، ) أَُخَر﴾ أَيامٍ  ِمنْ  فَِعدة   َسفَرٍ  لَىعَ  أَوْ  َمِريض 

 (.185اآلية 

 ملبس،وال المشرب تدبير ُحسن على موقوف الصحة ِحْفظَ  أن يجد هللا، رسول َهدْي يتأمل وَمن

 كان تدل،المع الوْجه على هذه حَصلَت فإذا والسكون، والحركة واليقظة، والنوم والمسكن والهواء،

 عبيد ثحدي من سُننه في ماجه ابن وروى وحمايتها، وِحفظها والعافية الصحة دوام إلى أقربَ  ذلك

 سده،ج في معافى   أصبح من" وسلم  عليه هللا صلى هللا رسول قال :قال محصن األنصاري، بن هللا

  ". بحذافيرها الدنيا له ِحيَزت فكأنما يومه، قُوتُ  عنده ِسْربه، في آِمن ا

 ومهارة إدارة الوقت: مت. اإلسال

وهو  -كريم به لقرآن الوالوقت من أهّمِ النِّعم التي أنعم هللا بها علينا، وألهمية الوقت أقسم هللا في ا

تبارك  ، وقال[2، 1ية اآل: الفجر {َواْلفَْجِر َولََياٍل َعْشٍر﴾ ﴿ تعالى عدةَ مراٍت قال - الغني عن القسم

َحى  ﴿: وتعالى ا(2، 1الضحى اآلية  )َواللَّْيِل إِذَا َسَجى﴾  *َوالضُّ ْنَساَن  *َواْلعَْصرِ  ﴿ ، وقال أيض  إِنَّ اإْلِ

 االية الليل) ﴾َهاِر إِذَا تََجلَّىَوالنَّ  *يَْغَشىَواللَّْيِل إِذَا ﴿ :وقال  عز وجل( 2، 1اآلية: العصر )لَِفي ُخْسٍر﴾ 

رين أن هللا إذا أقسم بشيء ِمن خْلِقه، فذلك ليلفَت (2، 1 ليه، نظاَرهم إأ، ومن المعروف لدى المفّسِ

 .وينبههم إلى جليل منفعته

إلى أهمية الوقت، وقطِعه في األعمال  -عز وجل  -إذ ا فهي إشارات واضحة من المولى 

ةَ كلَّها مِ  - صلى هللا عليه وآله وسلم -بل ويأمر رسولَه  ،النافعة الصالحة ن خلفه أن يستثمر واألمَّ

فََرْغَت  فَإِذَا ﴿: الفراَغ، وأالَّ يتركه يذهب هباء، بل يشغله بما يرضي هللاَ من أعمال مفيدة، فيقول

 (.8، 7ح، اآلية اشرنسورة اال)َوإِلَى َربَِّك فَاْرَغْب﴾ *فَاْنَصبْ 

الصحة، : نعمتاِن مغبون  فيهما كثير  من الناس ) ويقول المصطفى عليه الصالة والسالم

 .من أعظم نِعَم هللا على عباده -وال شك  - ، فهاتان النعمتان(والفراغ
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 -س على تنظيم الوقت وعدم إضاعته، في حديث ابن عبا -عليه الصالة والسالم  -وفي حثِّه 

قبل  شبابَك: اغتنِْم خمس ا قبل خمس: )ول هللا لرجٍل وهو يعظهقال رس: قال -رضي هللا عنهما

قد ، ف(َهَرِمك، وصحتَك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراَغك قبل شُغلك، وحياتَك قبل موتك

 وهي -دة علخَّص النبي في هذه الكلمات الموجزة البليغة ما تناوله أساتذةُ علم اإلدارة في كتب 

ذلك من ف -مبيعات في زمننا هذا، الرتباطها بنجاح األعمال والشركات  بالمناسبة من أكثر الكتب

ِص باب، وفرجوامع الكلم، إذ تحدَّث عن أهمية الوقت، والمبادرةِ إلى استثماره، واغتناِم قوة الش

في  الفراغ في العمل الصالح المثمر، وحذَّر من خمسة معوقات الستثمار األوقات، وكلُّ ذلك

 .عبارات وجيزة

 :الحياتية المهارات اكتساب عوامل 7.2

ا خليل حدده ما العوامل تلك ومن العوامل من بالعديد الحياتية للمهارات الفرد اكتساب يتأثر

 (:1999) وآخرون

 جعلت الداعمة العالقات هذه وغياب المهارات اكتساب يدعم ما وجود أي: المدعمة العالقات -

 . المهارة تعلم في إيجابي ا يؤثر المدعم ووجود المهارة إهمال إلى يميل الفرد

 . المهارة تلك بأداء تقوم لنماذج الفرد بمالحظة المهارة ضعف أو قوة يتأثر :النماذج -

 في ساعدت أساسية إثابة والحنان والثناء والتشجيع الغذاء على الحصول يمثل :اإلثابة تتابع -

 . الحياتية المهارة تشكيل

 لألب طفلال أسئلة من أو البيت من مكتسبة الحياتية المهارات أداء تعليمات معظم :التعليمات -

 يف صحيحة بطريقة تعلمها ينبغي والعمل، الصحة على والحفاظ للدراسة تعليمات وهناك واألم،

   .المدرسة

 احةإت يجب لذا بالمهارة، اإللمام في صعوبة بسبب اآلخرين على االعتماد :الفرصة إتاحة -

 . المهارة لممارسة للتالميذ الفرصة

 كئالووأ تالمهارا طبيعة حسب مفيد ا األفراد من المهارات تعلم يكون قد :اآلخرين مع التفاعل -

 . األفراد

 . األساسية المهارات اكتساب في بإيجابية تسهم وهي :التفكير مهارات -

 .الحياتية المهارات من معينة نوعية اكتساب على الجنس نوع يؤثر :الجنس نوع -

 .الثقافة -

 .الفرد تواجه تحديات وجود -

 .االجتماعي المستوى -



115 
 

 ةالمدرس  في الحياتية المهارات اكتساب في تؤثر عوامل مجموعة( 2005)اللولو  حددت وقد

  :منها

 يقةبطر الحياتية المهارات ويمارس لتالميذه، قدوة المعلم يكون أن الضروري من :القدوة -

 . لشخصيته وتقليدهم به التالميذ ارتباط من تزيد التي بالقيمويتسم  سليمة

 مهاراتال لجميع دقيق علمي بأسلوب ومناقشتها المنطقية، والبراهين الدالئل بعرض :اإلقناع -

 . أفضل لحياة الالزمة

 عاباألل المناقشة، األدوار، لعب المشكالت، حل :مثل التدريس في حديثة أساليب استخدام -

 كافة في تهذا على ويعتمد بنفسه العمل التلميذ يمارس حيث المعرفة، وراء ما استراتيجيات التربوية

 . المواقف

 :الحياتية رات المها لتنمية المقترحة األساليب 8.2

 دىل واكتسابها الحياتية المهارات لتنمية ضرورية ونشاطات خطوات(  2006)حجر  أبو يقترح

 بالطال قدرات تحفز مناسبة، تدريسية الستراتيجيات المعلم استخدام ضرورة في تتمثل الطلبة

 لطالب، كماا ابتكارات لظهور المناسبة الصفية البيئة وتهيئ ومشاركتهم أفكارهم وتحترم االبتكارية

 تدعييس الدراسية الفصول داخل واقعية ممارسات إلى للطالب اإلبداعي التفكير تنمية تحويل أن

 :يلي ما تشمل سلوكيات المعلم من

 طريق عن وذلك لإلجابة التوصل يحاول الطالب تجعل مناسبة لمثيرات الطالب تعريض -

 وٕاتاحة لعلياا المعرفية المستويات في واألسئلة التباعدية، األسئلة: مثل للتفكير المثيرة التساؤالت

 همتفكير طرق في واثقين يكونوا لكي لهم ضروريا يعتبر الذي الطويل للتفكير للطالب الفرصة

 .وحلولهم

 مجازفاتال وارتياد االستطالع حب على الطلبة تشجع اإلبداعي للتفكير مثيرة صفية بيئة بناء -

 وتتسم هم،ومرئيات مشاعرهم عن للتعبير للطالب الفرصة وٕاتاحة المتعددة، األفكار الفكرية وتوليد

 .الطالب وأفكار باحترام اراء أيضا

 .للتفكير المتنوعة الطرق وفتح التفكير، على المحافظة على تساعد المعلم من إيجابية استجابة -

 الموقف في التعلم موضوع المادة معالجة أثناء سلوكه في به يُقتدى نموذجا   المعلم يكون أن -

 .الصفي

 :يلي ام بإتباع وذلك الحياتية المهارات فهم مدخل اليونيسيف هيئة دعمت فقد أخرى ناحية ومن

 دليةوالتبا واالجتماعية النفسية المهارات من مجموعة وتشمل :الحياتية المهارات تحديد. 1

 الشخصية



116 
 

ي التقدير للتفكير كمكون القرار، صنع على تشتمل قد فمثال بعضها، مع تتصل يجعلها بشكل

  .القيم وتحليل واإلبداعي

 عالقة له محتوى اختيار خالل من وذلك: الحياتية للمهارات المعرفي المحتوى تحديد. 2

 .(المهارات االتجاهات، المعرفة،) وهي عناصر ثالثة بين التوازن مراعاة مع بالمهارة

 بين اعلتف وجود دون المهارات على المبني التعلم يحدث ال حيث :التدريسية األساليب تحديد. 3

       .(2008ومصطفى،  المعطي عبد) التعليمية العملية في المشتركين

 ان،األقر ودعم التعاوني، التعلم فيها يشترك أن يتطلب الحياتية المهارات اكتساب أن كما

 اراتالمه الكتساب الممكنة األساليب تتضمن كما والبالغين، األقران بواسطة المهارات ونمذجة

 والمناظرات، صغيرة، مجموعات في والعمل الحياتي، الموقف وتحليل األدوار، لعب الحياتية

 (.  2001 نشوان،) األلعاب وممارسة

 اماستخد خالل من المتعلمين لدى الحياتية المهارات تنمية يمكن أنه الباحث سبق يرى مما

 هذه نوم التعليمية، العملية في المتعلم دور تفعيل على تعمل التي النشط استراتيجيات التعلم

 تجعل لتيا األساليب من ذلك وغير األدوار، لعب التعاوني، التعلم الذهني، العصف :االستراتيجيات

 .الحياة مواقف مع ومرتبطة ايجابية و فعالة الدراسة

 الحياتية المهارات تدريس استراتيجيات 9.2

 يتم لتيا التفاعلية التدريس وأساليب األدوات من مجموعة على الحياتية المهارات تدريس يعتمد

 على واالعتماد المشكالت وحل بالنفس والثقة والتجديد باالبتكار تتصف شخصيات لبناء تصميمها

 لمهارةا وبناء االتجاهات لتحسين ،للحياة والمحسنة المدى الطويلة اإليجابية يعزز كما الذات،

 .(2001تغريد وآخرون، ) االجتماعية النفسية

 لقرار،ا واتخاذ المشكالت حل مهارة تنمية على الحياتية المهارات على المبني التدريس ويركز

 التي ألمورا من الكثير إلى يوميا   يتعرض الذي اليومية الطالب حياة في أساسيا   مطلبا   تعد والتي

 تؤرقه مشكلة له يشكل مما التعقيد، حد األمور هذه بعض تبلغ وقد وتفكير تأمل وقفة منه تستلزم

 تفكير تنمية في تكمن التربية واجبات إحدى فإن لذا المعقول الحل لها يجد لم ما تفكيره وتشغل

 لمدىا على حياته متطلبات مواجهة من يتمكن ثم ومن مشكالته، حل على قدرة أكثر ليصبح الطالب

 من عم المتفاعل الجوانب المتكاملة الشخصية ذي المواطن تكوين في يسهم مما البعيد أو القصير

 .(Mauch & Shi, 2004) حوله

 واتخاذ المشكالت، وحل العليا التفكير عمليات تطوير في للمدارس المركزي الدور ويتمثل

 حتى ممكنا   يعد لم بحيث بسرعة يحدث أخذ الراهن المعلوماتي االنفجار وأن خاصة ،القرارات
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 الطلبة تعليم ضرورة ملحا   بات لذا الجديدة؛ المعارف يتابعوا أو يلحقوا أن أي مجال في للخبراء

 .(2010 وقطيط، رياش أبو( يتعلمون كيف الطلبة لمساعدة المشكالت حل كيفية

 علمالت عمليات في النشطة والمبادرة المشاركة على التالميذ التدريس استراتيجيات وتساعد

 نوعال متطلبات وتراعي الطالب، حول االستراتيجيات هذه تتمركز حيث ،)الديناميكية)الحركية 

 تشجع انها ماك تشاركية، تفاعلية أساليب كونها إلى باإلضافة والقيمية الثقافية والجوانب االجتماعي،

 مشكالتال حل مهارات سيما وال للبدائل، المتعمق التقييم إلى المستندة السلوكية التغيرات على

 والمهارات للمعرفة متوازن نهج على الحصول في ذلك من الهدف ويتمثل القرار، وصنع

 بالعمل المتعلقة والمجتمعية الشخصية المصالح تقييم في التالميذ إليها يحتاج التي واالتجاهات

 (.2001 والويسي، الحايك)

 وال ية،النظام التربية في الحياتية بالمهارات الخاصة المحورية التعلم نتاجات تحقيق ويتطلب

 :وهي كالتالي المناسبة التدريس استراتيجيات من مجموعة استخدام المدرسة في سيما

 :المباشرة الخبرة استراتيجية 1.9.2

 للطلبة باشرا  م تفاعال توفر ألنها ،الحياتية المهارات على المبني التعلم استراتيجيات أهم من تعد

 همف وزيادة الحياتية المهارات لتعلم المحسوس المادي األساس يشكل والذي الحياة، مواقف مع

 من حاسة نم أكثر باستخدام المباشرة التعلم خبرة االستراتيجية هذه وتتضمن، لها وتقديرهم الطلبة

معلم ال يقوم المتنوعة، المجاالت في حياتية مواقف وتشمل، التعلم عملية في يسرع مما الحواس

 .منهم بالمطلوب تامة دراية على الطلبة ليكون لها المسبق بالتخطيط

 :اإلجرائية األبحاث استراتيجية 2.9.2

 لمعلوماتا وجمع المتنوعة الحياتية القضايا حول اإلجرائية بالبحوث للقيام الطلبة المعلم يوجه

 جمعو والقياس الدقيقة المالحظة: مثل لديهم العلمي البحث مهارات لتنمية وذلك مصادرها، من

 حكام،األ وإصدار النتائج واستخالص وتحليلها، وتنظيمها وتبويبها المتعددة بالطرق المعلومات

 .ستهدرا المراد الموضوع عن البيانات لجمع خاصة استبانة إعداد يتطلب مما القرارات، واتخاذ

 :الحياتية القضايا دراسة استراتيجية 3.9.2

 جبالوا الوقاية وأساليب ظهورها وأسباب الحياتية، القضية عناصر فهم على الطلبة تساعد 

 الطلبة، حياةب المباشر االرتباط ذات القضايا تناول في المناقشة أسلوب اعتماد إلى وتحتاج اتخاذها،

 . بينها لةالمتباد للعالقات الطلبة إلدراك القضية استعراض في المنظم المنطقي التسلسل مراعاة مع

 :األدوار لعب استراتيجية 4.9.2

 الطلبة تقسيم ثم معينة، قضية باختيار وذلك المتنوعة الحياتية للقضايا الحلول إليجاد وتستخدم

 ليقوموا بينهم األدوار وتوزيع القضية، هذه حيال ومتقاطعة متعددة مصالحها تكون لمجموعات
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 المقترحة البدائل تفحص على يعمل مما النتائج، على المترتبة آثار وتحديد األداء تقويم ثم بتمثيلها،

 .(2007يونيسف، (ر القرا واتخاذ

 :المشكالت حل استراتيجية 5.9.2

 طواتخ وتعلم المتنوعة، الحياتية المواقف مناقشة في الطلبة مشاركة االستراتيجية هذه تحقق

 اسبةومن واقعية المعلم يطرحها التي المشكالت تكون أن ويجب الناقد، والتفكير المشكالت حلل

 البدائل ضوعر والموجهة، المفتوحة الجماعية المناقشة :أساليبها ومن واهتماماتهم، الطلبة لقدرات

 شجاراأل زراعة مثل عملية بمشروعات والقيام والمحاكاة، األلعاب إلى إضافة األدوار، وتمثيل

 (.2007 والتعليم، التربية وزارة(المتنزهات  وتنظيف

 

 

 :الحياتية المهارات تنمية التعليمية في المناهج دور 10.2

 لحياةا ومواقف المتعلم حاجات وربط والحياة، المدرسة بين التكامل تحقيق إلى حاجة في إننا

 تمهارا اكتساب من بد ال أفضل بشكل حياته العربي المواطن يعيش وحتى باحتياجات المجتمع،

 على دريبهت خالل من المتغيرات هذه مع بفاعلية والتفاعل التكيف على أفرادا  قادرين لتشكل الحياة

 لعالمي،ا بالمجتمع االرتباط من تمكنه حتى فرد لكل الزمة الحياة المهارات، ومهارات من العديد

 (.  2008عبيد، ) األخرى الشعوب حياة أنماط واكتساب العالمية،القضايا  على والتعرف

 أن نيمك ال ثم ومن باآلخر، منهما كل يرتبط والمنهاج التعليمي المهارات أن الباحث ويضيف

 وهو يعابهواست المحتوى لفهم المهارات إلى بحاجة فالمتعلم اآلخر، عن بعيدا   منهما جزء أي نتعلم

ا  ةوتنمي إكساب على تساعده التي العقلية العمليات عليها يجري كمادة للمنهاج بحاجة أيض 

 بدرجة تسبهايك فإنه المنهاج طريق عن المتعلم عرفها إذا نظريا   جانبا   مهارة لكل وأيضا المهارات،

 لتيا المناهج أخصب من التربية البدنية والرياضية كما تعد مناهج ،أفضل بشكل ويتقنها أسرع

 حاجة اكهن فإن لذا المختلفة الحياتية المهارات تلك لتعلم وأسهلها تطبيقية عملية مواقف تتضمن

 دنيةالتربية الب منهاج في المتعلم يحتاجها التي المعاصرة الحياتية المهارات دمج إلى ماسة

 بوسائل وربطها تدريسها في حديثة وأساليب طرق واستخدام تطويرها، خالل من والرياضية

 ونشطا   ال  فاع دورا   يحقق وبما المعرفي، االقتصاد منظومة مع منسجمة لتكون ،الحديثة التكنولوجيا

  .المتالحقة والتغيرات التحديات لمواجهة إلعداده والتعليم التعلم عملية في للمتعلم

:خالصة  

 إكساب إلى تهدف الدراسية، المناهج تطوير محاور من هاما   محورا   الحياتية المهارات باتت

 قادرين ليكونوا ومتوازن متكامل بشكل شخصياتهم وتنمي حاجاتهم تالؤم حياتية مهارات التالميذ
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 حياتهم في يوظفونها بمعارف ومزودين وتحدياتها، العصرية الحياة متطلبات مع التأقلم على

 مع بفعالية للتعامل واعية بتصرفات الحياتية المواقف مواجهة على تعينهم بمهارات ومتسلحين

المعاصرة في المناهج  الحياتية المهارات دمج إلى ماسة حاجة هناك فإن لذا ،اليومية الحياة تحديات

 على تركز حديثة تدريس وأساليب طرق إيجاد يحتم صياغة األهداف المناسبة و مما، التعليمية

 التقليدي األسلوب عن اإلمكان قدر واالبتعاد التعليمية، العملية في وفعال أساسي كمحور المتعلم

 المهارات توظيف دعم إلى يؤدي وهذا التعليمية، العملية في أساسي كمحور المعلم على يركز الذي

 اكتسابهم مدى وعلى تحصيل التالميذ على مستوى ايجابا وينعكسفي المناهج التعليمية  الحياتية

 كافة من المتعلم شخصية تطوير تتناول بأنها تتميز التعليمية العملية إن حيث الحياتية، للمهارات

 .واالجتماعية والنفسية والعقلية والمهارية البدنية جوانبها

 اشد يومال تعد التي الحياتية المهارات البسيط بالجزء ولو غطينا قد نكون أن األخير في نأمل

 من الحديث العصر متغيرات مع التعامل فن األفراد تكسب أنها كما جهة، من والتنمية ارتباطا بالعلم

 يجادإل التفكير في الرغبة له وتولد المحلي، مجتمعه بمشكالت الفرد إحساس من وتزيد جهة أخرى،

 .لها واتخاذ القرارات السليمة األنسب الحلول
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 للبحثالفصل السادس: اإلجراءات المنهجية 
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 :تمهيد 

 تسمح التي الميدانية، الدراسة مجريات عن تكاملية نظرة إعطاء إلى الفصل هذا خالل من نسعى

 أجله نم أجريت الذي العلمي الهدف تحقيق في تفيد إجرائية، حقائق إلى النظرية بتحويل المعطيات

 للتعليم ضوء المقاربة بالكفاءات تقويم منهاج التربية البدنية والرياضية فيوهو  الدراسة، هذه

 بجمع وجرد كل المعلومات المتعلقةقيام ال، من خالل المتوسط في جوانب المجال المعرفي

 مؤشرات الكفاءات في المستهدفة تضمين جوانب المجال المعرفي مدى من للتأكدبالموضوع، 

 .الجديد منهاجلل
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 في تتحدد علمية وتدابير إحصائية إجراءات عدة يتطلب البحث، هذا من المنشود الهدف إن

 صفيالو المنهج على ويعتمد مراحلها، بكافة الدراسة لموضوع المنهجية المعالجة آليات ضوئها

 ستقين التي العينة وتحديد الفرضيات، من التحقق أجل من البيانات قياس في المعتمدة واألدوات

 واقعال من المستقاة البيانات لتحليل الالزمة اإلحصائية الوسائل جانب إلى المعلومات، منها

 .والميدان

 مجالها وتحديد العينة وصف الدراسة، منهج تحديدفي  الفصل هذا محتوى نلخص أن ويمكن

 .للبيانات اإلحصائي التحليل كيفيات تحديد البيانات، جمع أدوات تحديد والمكاني، الزمني

 إجراءات البحث االستطالعي -1

داة أ استعمل حيث أهميته، وبيان البحث بموضوع اإلحاطة بهدف استطالعية بدراسة الباحث قام

 بمختلف ،ألساتذة التربية البدنية والرياضية في مرحلة التعليم المتوسط موجه المقابلة الشخصية

  . مدينة تلمسان متوسطات

 كنهتم معطيات من للباحث تقدمه لما بالنظر خاصة، أهمية االستطالعية الدراسة خطوة تكتسي

 احثالب تساعد فهي موضوعية، علمية أدوات على تستند بطريقة مشكلته معالجة في اإلستمرار من

 تصميم على وتساعده المطروحة المشكلة أو الموضوع وتفاصيل جوانب على بعمق اإلطالع على

 .الفرضيات صياغة و البيانات جمع وسيلة

 :يلي ما إلى بحثنا في اإلستطالعية الدراسة وتهدف هذا

  .بدقة البحث موضوع تحديد  -

 ياتالفرض صياغة من نتمكن لكي دراستها نريد التي المتغيرات حول أولية نظرة لنا تكون  -

  .نتائجها ضوء على

 . البيانات جمع في نستخدمها التي الوسيلة تحديد على المساعدة -

 رإختيا تم قد و تلمسان، بوالية متوسطة مدارس 8 مستوى على اإلستطالعية الدراسة أجريت

 :منها عوامل لعدة اإلستطالعية الدراسة مراحل خالل قصدية بطريقة المدارس هذه

 .بسهولة و مرات عدة عليها التردد من يمكن جغرافي محيط في وقوعها -

 .معنا للتعاون المدارس هذه أساتذة و مدراء قبل من إستعداد وجود -

 .أستاذ( 15) من هذا بحثنا في اإلستطالعية الدراسة عينة تكونت وقد

 بزيارات اإلستطالعية الدراسة البيانات، حيث بدأت لجمع كأداة الدراسة هذه في استعان الباحث

 آراء على تركز المقابالت وكانت األساتذة، مع مقابالت وإجراء المتوسطة المدارس إلى ميدانية

بالكفاءات  المقاربة وإدخال منهاج التربية البدنية والرياضية في الجديدة اإلصالحات حول األساتذة

المنهاج التعليمي خاصة المجال المعرفي وجوانبه المختلفة،  عناصر باقي في تغيرات من تبعها وما
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وهل المنهاج يراعي مهارات التفكير وفق تصنيف بلوم، وهل يتم تضمين جوانب المعرفة الرياضية 

   .في المنهاج، وهل هناك صعوبات في فهم وتطبيق المنهاج المطور

 :التالية النتائج إلى الباحث ُخلص حيث

 .    آراء األساتذة ال توحي بأن  الجانب النظري معمول به -

 . ضعف تضمين المعرفة الرياضية في المنهاج -

 . انعدام شبه كامل لمهارات التفكير وفق تصنيف بلوم في المنهاج -

 على االطالع وبعد االستطالعية الدراسة هذه من الباحث إليها توصل التي النتائج خالل ومن

 في ضضرورة  الخو له تبين المتوسط، التعليم أطوار لمختلف والرياضية البدنية منهاج التربية

 ومدى سط،موضوع تقويم منهاج التربية البدنية والرياضية وفق المقاربة بالكفاءات للتعليم المتو

 والذي المراهق، بالتلميذ األمر تعّلق إذا جوانب المجال المعرفي، خاصة لتساير مختلف تطويرها

 إلى اكتساب التالميذتوجيه  يستوجب إذ حياته، من حاسمة مرحلة كونه في به االعتناء يجب

مكنة، مهارات التفكير والمهارات الحياتية والتحصيل السليم للمعرفة الرياضية بأفضل طريقة م

 .والرياضية وخارجها البدنية األنشطة داخل حتى يحققوا أكبر درجة ممكنة من النجاح

 :منهج البحث -2

لوغ ب إلىخطوات فكرية منظمة وعقالنية هادفة  إتباععند القيام بأي دراسة علمية، البد من 

كان  ياأنتيجة ما، وذلك بإتباع منهج معين يتناسب وطبيعة الدراسة التي سنتطرق لها، "والمنهج 

 ،1995 ،والذنيبات بوحوش( نتيجة معينة" إلىنوعه، هو الطريقة التي يسلكها الباحث للوصول 

 (.65ص 

جل اوهو أيضا مجموعة اإلجراءات التي يتبعها الباحث في دراسة ظاهرة أو مشكلة البحث من 

ها تثيرتحقيق الفروض التي صممها واكتشاف حقائق واإلجابة على األسئلة واالستفسارات التي 

 الدراسة.

 بةبدنية والرياضية في ضوء المقارتقويم منهاج التربية الوانطالقا من موضوع الدراسة )

المناسب  فقد اعتمدنا على المنهج الوصفيبالكفاءات للتعليم المتوسط في جوانب المجال المعرفي( 

على  هذا المنهج لجمع بيانات دقيقة عن الظاهرة محل الدراسة في ظروفها الراهنة، حيث "يعتمد

ص  واستخالجمع البيانات والحقائق وتصنيفها وتسجيلها وتفسير هذه البيانات وتحليلها تحليال شامال

 لمدروسة"نتائج ودالالت مفيدة منها تؤدي إلى إمكانية إصدار تعميمات بشان الموقف أو الظاهرة ا

 (.71ص  ،1995 ،والذنيبات بوحوش(

 لدراسة، استلزم استخدام نوعين منالمعلومات المتعلقة بالموضوع قيد اوللقيام بجمع وجرد كل 

 المنهج الوصفي وهما:
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 أكثر هألنالمنهج التحليلي باستخدام تحليل المحتوى  إتباعتم  المنهج الوصفي التحليلي: 1.2

ا  .حليلهات المراد األشياء على للحكم الكمية التقديرات باعتماده وذلك الدراسة، هذه مع انسجام 

ار إصد بعض المناهج الدراسية المقررة فيوتتجلى األهمية القصوى ألسلوب تحليل المحتوى ل

ها أي بأحكام بشأن تمشي هذه المناهج مع بعض المعايير العامة للمناهج، التي ينبغي أن يلتزم 

، ويتعلق األمر في هذه الدراسة بتحليل مؤشرات (2008طعيمة، )منهاج دراسي بوجه عام 

لتعليم لالكفاءات الواردة في منهاج التربية البدنية والرياضية على أساس المقاربة بالكفاءات 

 .المتوسط

 ميعته استجواب جـوهـو ذلك النوع من البحوث الذي يتم بواسط المنهج الوصفي المسحي: 2.2

عتها أفراد مجـتمع البحث أو عينة كبيرة منهم، وذلك بهدف وصف الظاهرة المدروسة من حيث طبي

لبدنية ، حيث تم اتباع هذا المنهج لرصد أراء أساتذة التربية ا(1989العساف ، )ودرجة وجودها 

 ةوالرياضية، ومستوى تحصيل تالميذ التعليم المتوسط في المجال المعرفي وجوانبه المختلف

 لمتوسطة.افي منهاج التربية البدنية والرياضية على أساس المقاربة بالكفاءات للتعليم  ةمتضمنال

 مجتمع وعينة البحث: -3

  :مجتمع البحث 1.3

 من: البحثتكون مجتمع 

 لمقاربةنية والرياضية على أساس اجميع مؤشرات الكفاءات المتضمنة في منهاج التربية البد. 1

لثالثة لجميع السنوات الدراسية األولى والثانية وا (2013)طبعة  المتوسطةبالكفاءات للتعليم 

مؤشرا موزعة حسب المستويات الدراسية كما هو مبين في الجدول ( 243)والرابعة، وعددها 

 .       التالي

 توزيع مجتمع وعينة مؤشرات الكفاءات في المنهاج الدراسي( 4)الجدول 

 عدد مؤشرات الكفاءات الكفاءات المستهدفةعدد  السنة الدراسية للمنهاج

 66 03   السنة األولى

 56 03 السنة الثانية

 60 03 السنة الثالثة

 61 03 السنة الرابعة

 243 12 المجموع العام
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لثانية، االولى، ا)جميع األساتذة الذين يدرسون مادة التربية البدنية والرياضية للسنوات . 2

سان، تلم: اليةالت للمدنفي المدارس المتوسطة لمديريات التربية والتعليم التابعة ( الثالثة، الرابعة

 (.ذكور واناث)أستاذ ( 250)عين تموشنت، وهران، مستغانم، وقد بلغ عددهم 

التربية  جميع التالميذ الذين يدرسون في السنة الرابعة في جميع مدارس المتوسطة لمديريات. 3

( 16520)تلمسان، وعين تموشنت، ووهران، ومستغانم، وقد بلغ عددهم والتعليم التابعة لمدينة 

 .تلميذ وتلميذة، والجدول التالي يبين توزيع مجتمع الدراسة حسب مديريات التربية

   2016توزيع مجتمع االساتذة والتالميذ حسب مديريات التربية للعام الدراسي (: 5)الجدول 

 العدد الكلي للتالميذ (ذكور، اناث)العدد الكلي لالساتذة  عدد المدارس ينةالمد

 2800 42 20 تلمسان

 1960 33 14 عين تموشنت

 8120 120 58 وهران

 3640 55 26  مستغانم

 16520 250 118 المجموع

 :عينة البحث 2.3

 عينة البحث هي جزء من المجتمع األصلي يحتوي على بعض العناصر التي تم اختيارها منه

  بطريقة معينة وذلك بقصد دراسة خصائص المجتمع األصلي، وقد تكونت عينة الدراسة من:

 لمقاربةنية والرياضية على أساس اجميع مؤشرات الكفاءات المتضمنة في منهاج التربية البد. 1

لثالثة لجميع السنوات الدراسية األولى والثانية وا (2013)طبعة  بالكفاءات للتعليم المتوسطة

 .مؤشرا موزعة حسب المستويات الدراسية( 243)والرابعة، وعددها 

( من المجتمع األصلي في Simple Random Sample. سحبت عينة عشوائية بسيطة )2

( 200) واقعب تلمسان، عين تموشنت، وهران، مستغانم: للمدن التاليةالمدارس الحكومية التابعة  

 راسة، فرجعوزعت عليهم استبانة الديدرسون مادة التربية البدنية والرياضية، استاذ )ذكور اناث(، 

ل ، هي التي اعتمدت في تحليمن المجتمع األصلي % 72.8أي ما نسبته ( استبانة، 182منها )

 النتائج. 

 متغيراتها.(  تبين توزيع عينة الدراسة حسب 8(. )7(. )6و الجداول )

 ( توزيع عينة االساتذة حسب متغير الجنس.6الجدول )

 النسبة المئوية عدد االساتذة الجنس

 %  93.40 170 ذكر

 %  6.60 12 انثى

 % 100 182 الكلي
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 ( توزيع عينة االساتذة حسب متغير سنوات الخدمة.7الجدول )

 النسبة المئوية عدد االساتذة )ذكور اناث( سنوات الخدمة

 % 42.86 78 أقل من عشر سنوات

 % 57.14 104 عشر سنوات فأكثر

 % 100 182 الكلي

 

 ( توزيع عينة االساتذة حسب مديريات التربية.8الجدول )

 

  

لمديريات مدرسة متوسطة  15. تكونت عينة الدراسة من جميع التالميذ الذين يدرسون داخل 3

و بلغ عدد التالميذ تلمسان، عين تموشنت، وهران، مستغانم، :  للمدن التاليةالتربية والتعليم التابعة 

من المجتمع  % 12.71أي ما نسبته (، 2015/2016تلميذ )ذكور اناث( للعام الدراسي )  2100

 . االصلي

لجماعات اختار الباحث عينة الدراسة بالطريقة العنقودية، وهي عينة يتم اختيارها على اساس ا

 غرافي اوا ما تكون على اساس جبدال من األفراد حيث يقسم المجتمع الى عناقيد او تجمعات ) غالب

قيد خل العنامكاني(، ثم اختيار عينة عشوائية بسيطة من هذه العناقيد ثم تتم دراسة كل المفردات دا

 .(2009المرابطي ونحوي،  )التي تم اختيارها والتي هي بالضرورة متجاورة جغرافيا او مكانيا "

اجراء بتمثيال للمجمع االصلي، قام الباحث ومحاولة منا الى لتحديد العينة التي تكون اكثر 

 الخطوات التالية:

لمدريات مدن التابعة المدرسة موزعة على   118 تحديد مجتمع الدراسة، فوجد ان هناك -

 التربية االربعة: تلمسان، عين تموشنت، وهران، مستغانم.

 النسبة المئوية عدد االساتذة )ذكور اناث( (المديرية)الدوائر 

 %71.42 30   تلمسان

 % 75.75 25 عين تموشنت

 %      75  90 وهران

 % 67.2 37  مستغانم

 % 100   182 المجموع
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 15ار ، ومستعينا بجدول االعداد العشوائية تم اختي118الى   1تم ترقيم هذه المدارس من  -

 من المجتمع االصل %12.71أي ما نسبته مدرسة، 

 ،ارهاتوزيع االستمارات على جميع تالميذ السنة الرابعة متوسط في المدارس التي تم اختي -

ل لعدم اكتما 35، وتم استبعاد 2100مدرسة، استرجع منها  15استبانة على  2135بحيث وزعت 

التالي الجدول و، تلميذ 2100لتكون العينة الفعلية البيانات ولوجود خلل في تعبئتها من قبل التالميذ، 

 .يوضح خصائص عينة الدراسة

 .يوضح خصائص عينة الدراسةالتالي  (9) الجدول

 النسبة المئوية عدد التالميذ النسبة المئوية  المدرسة المتوسطة (المديرية)الدوائر 

 

 تلمسان

  دار الحديث 

15 % 

 

 

420 

 

 سيدي شاكر % 20

 ابن خلدون

 280 % 14.28 طالب عبد الرحمان عين تموشنت

 
13.33 % 

 بخيت الحاج

 

 

 وهران

  1بدر 

 

 

10.34 % 

 

 

 

840 

 

 

 

40 % 

 2بدر

 زكي سعيد

 1بوعمامة

 2بوعمامة

 3بوعمامة

 

 مستغانم

  بن سليمان حمو

15.38% 

 

560 

 

 بن زرجب بن عودة % 26.66

 ابن سينا

 العربي تبسي

 %100 2100 %100  المجموع الكلي

 

 :البحث مجالي -4

 :المكاني المجال 1.4

 لغرباوالتعليم لبعض مدن  التربيةاقتصرت دراستنا في المدارس المتوسطة التابعة لمديريات 

  .تلمسان، عين تموشنت، وهران، مستغانم: الجزائري وهي كالتالي

 :المجال الزماني 2.4
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دفة ة المستهتم تطبيق الدراسة األساسية على فترات زمنية متباينة، تبعا لنوع أداة البحث والعين

 :وهي كالتالي

ء جوانب تم القيام بعملية تحليل منهاج التربية البدنية والرياضية للتعليم المتوسط في ضو -

 .17/8/2015إلى  02/8/2015المجال المعرفي قيد الدراسة، في الفترة الممتدة من 

تخاذ ااالختبار التحصيلي، مقياس حل المشكالت،  مقياس ) تم توزيع أدوات جمع المعلومات  -

ل الثالث على تالميذ السنة الرابعة متوسط في الفص( مهارات التفكير لتصنيف بلومالقرار، مقياس 

 .29/05/2016إلى  01/04/2016، في الفترة الممتدة من 2015/2016من السنة الدراسية 

دارس انطلق توزيع االستمارات االستبيانية على أساتذة التربية البدنية والرياضية بالم -

 2016، وذلك مع بداية شهر أكتوبر 2016/2017المتوسطة في الفصل األول من السنة الدراسية 

 .09/12/2016وانتهت في 

  :البحثالمستخدمة في  األدوات -5

 الباحث ببناء األدوات البحثية التالية:لتحقيق أهداف الدراسة الحالية قام 

 تحليل المحتوى. أداةأوال: 

 .األساتذة أراءثانيا: استبيان استطالع 

 ثالثا: االختبار التحصيلي.

 رابعا: مقياس حل المشكالت.

 خامسا: مقياس اتخاذ القرار.

  .لتصنيف بلومارات التفكير مه سادسا: مقياس

 أوال: أداة تحليل المحتوي.

 األداة: بناء. 1

وات ضية للسنتم بناء استمارة لتحليل مؤشرات الكفاءات الواردة في منهاج التربية البدنية والريا

 :اشتملت هذه البطاقة على  مايلي ،والثانية والثالثة والرابعة للتعليم المتوسط األولى

  التحليل  بفئات يقصد :التحليل فئات"category analysis" لهاخال من يتم العناصر التي 

 ضعو يتم التي وهي للباحثين، اإلهتمام الخاص ذات القضايا من وموقفه المحتوى إتجاهات تعرف

عيمة، ط) وفئات ثانوية رئيسة، فئات نوعين، الفئات الى هذه وتنقسم أيضا، فيها التحليل وحدات

 واعأن من نوع إلى ، تشيراربعةالرئيسية  الفئات كانت بالدراسة الحالية يختص وفيما(. 1995

ة، المعرفة العلمية، المعرفة الصحي :هي الفئات وهذه مؤشرات الكفاءات، تحليل عند التوجه

 .مهارات التفكير لتصنيف بلوم، المهارات الحياتية العقلية
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 نوع نع تكشف عناصر من سابقة رئيسية فئة كل تحت يندرج ما بها فيقصد الثانوية الفئات أما -

ل ك، مقابل سبعة عشر فئة ثانوية. واشتملت بطاقة تحليل المحتوى على (1995طعيمة، ) التوجه

ونات ( يبين مك10المحتويات التي تصفها، والجدول رقم ) أومنها مجموعة من المهارات الفرعية 

 هذه البطاقة:

 

 .المحتوىيبين مكونات بطاقة تحليل : (10جدول )

 المحتوى الفئات الفرعية الفئات الرئيسية

 

 

 

 

 

 المعرفة العلمية

 

خطعععط وقععععوانين اللعععععب 

 .والمنافسة

مواصععفات  -خطععط اللعععب الهجوميععة والدفاعيععة فععي االنشععطة الجماعيععة -

د شععروط وقواععع  - ....(األبعععاد، المعععدات، الالعبععين)االنشععطة الرياضععية 

 .قععوانين اللعععب فععي االنشععطة الجماعيععة  - ممارسععة فعاليععات العععاب القععوى

 .والفعاليات الرياضيةمختلف المهارات 

 

االععععداد البعععدني والعععتعلم 

 الحركي

تطععوير وتنميععة مختلععف  -توزيععع الجهععد والراحععة اثنععاء النشععاط الرياضععي 

جععراءات الواجععب مراعاتهععا عنععد ممارسععة اي نشععاط اال -الصععفات البدنيععة

 .الخطوات العلمية لتعلم مهارات حركية جديدة -رياضي

تنظعععععيم وتسعععععير اللععععععب 

 .والمنافسة

 

م قواععد التحكعي - الرياضعية األنشعطةومواصفات القيادة الناجحة في  أسس

  - بعةتحمعل المسعؤولية عنعد القيعام بالمهعام المطلو - الرياضعية األنشعطةفعي 

 .اللعب والمنافسة الرياضية أثناءالتواصل الفعال 

 

فسععععععععيولوجية النشععععععععاط 

 .البدني

لتنفسعي تطور الجهعاز ا  - النشاط البدني أثناءتفسير الظواهر الفسيولوجية 

ط الجهععاز القلبععي الوعععائي مقابععل النشععاتطععور   - مقابععل النشععاط الرياضععي

 .الرياضي

 بيوميكانيعععععك الحركعععععات

 .الرياضية

 -عيعة العناصر الميكانيكية المؤثرة في االداء الرياضي فعي االنشعطة الجما

 .ةالفرديالعناصر الميكانيكية المؤثرة في االداء الرياضي في االنشطة 

 

 

 

 

 المعرفة الصحية

 

 .قواعد األمن والسالمة

االسعععتخدام اآلمعععن للمععععدات  -أسعععس الوقايعععة معععن اإلصعععابات الرياضعععية 

الممارسعععة اآلمنعععة  -اللبعععاس الرياضعععي الصعععحي  - واألجهعععزة الرياضعععية

 لألنشطة الرياضية

أدوات اإلسعععافات  -اإلصعابات الرياضععية  الموضعوعات المتعلقععة بإسعععاف .األولية اإلسعافات

 .األولية

 

 .الوقاية من األمراض

الوقايععة مععن مععرض   -الوقايععة مععن األمععراض الناتجععة عععن سععوء التغذيععة 

 الوقايععة مععن األمععراض -الوقايععة مععن األمععراض الجهععاز التنفسععي -السععمنة 

 الجهاز الهضمي

التغذيععععععععععععة الصععععععععععععحية 

 .والمتوازنة

أساسعععيات  - غذيعععة الرياضعععيينأساسعععيات ت - ممارسعععات الغذائيعععة الخاطئعععة

 .مصادر األغذية الصحية وتصنيفاتها - الوزن إلنقاصنظام غذائي لا

 

مهعععععععارات التفكيعععععععر 

 لتصنيف بلوم

 .أن يسترجع -أن يسمي  -ان يعرف  -أن يحدد  -أن يذكر -أن يعدد  )التذكر( المعرفة

 -أن يسعتخلص  -أن يشعتق  -أن يلخعص  -أن يترجم  -أن يفسر  -ان يعلل  الفهم

 .أن يستنتج -أن يستخرج 

أن يوجعد  -أن يكتشعف  -أن يسعتخدم  -أن يبعرهن  -أن يوظعف  -أن يطبق  التطبيق

 .ناتجا

 .أن يوازن -أن يجزئ  -أن يغاير  -أن يفرق  -أن يقارن  -أن يحلل  التحليل

 أن -أن يعنظم  -أن يرتعب  -أن يخطعط  -أن يقترح  -أن يربط  -أن يركب  التركيب

 .أن يضم -أن يعيد بناء أو ترتيب  -أن يشكل  -يصمم 

رر قعيأن  -أن يبدي رايعه  -أن يؤكد  -أن يختار بناءا على  -أن يحكم على  التقويم

 .أن يناظر -أن يجادل  -أن يصادق  -أن يدافع  -

 

 

المهععععارات الحياتيععععة 

 

 حل المشكالت

يحعدد عناصعر  -حعول المشعكلة يجمع المعلومات  -يحدد المشكلة بوضوح 

ينفعذ  - يختعار الحعل األنسعب -يضع ععدة حلعول ممكنعة للمشعكلة  -المشكلة 

يطعور الحعل فعي  -وم الحعل فعي ضعوء المععايير المحعددة يق -الحل المختار 

https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjD87-mhvTNAhXrKMAKHWcuAQkQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dyar.ws%2Fvb%2Ft29702.html&usg=AFQjCNGT4P1sJ09S8lsxbAHS1rnmhS5H6A&bvm=bv.127178174,d.d24
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 ضوء نتائج التقويم. ةالعقلي

 

 .اتخاذ القرار

م معلومعات المسعاعدة علعى فهعيجمعع ال -يحدد المواقعف التعي تحتعاج لقعرار 

ع يضعع -يختععار البععديل األفضععل  -ات المتاحععة يحععدد بععدائل القععرار -القععرار 

 ائجه.يقيم القرار ونت -يحدد معايير تقييم القرار  -لتنفيذ القرار خطة 

 

  وحدات التحليل: Unit of Analysis 

ار )  يمها إلىات وحدات التحليل هو تقس( من أنَّ أحد تقسيم82، ص2007بناء  على ما بيّنه تمَّ

حليل ، ومالئمة هذا التصنيف للدراسة الحالية، فإن وحدات الت"وحدة السياق، ووحدة التسجيل"

 المستخدمة لهذه الدراسة كانت على النحو التالي:

  :Context Unitوحدة  السياق   -أ( 

ي يقوم الفقرة أو مجموعة الفقرات أو الموضوع المتكامل الذ"يمكن تعريف وحدة السياق بأنها 

، 1996)حسين،  "بفحصه ودراسته للتعرف على وحدات التسجيل واستخراجها منهالباحث 

 (، وبما أن الهدف من التحليل هو تيسير وصف عناصر المضمون وصفا كميا وكيفيا، وذلك77ص

مجموعة  باختيار وحدة التسجيل والسياق المناسبة للدراسة، فإن وحدة السياق في هذه الدراسة هي

سنوات في منهاج التربية البدنية والرياضية للتعليم المتوسط في جميع الالتي جاءت  المؤشرات

 الدراسية.

 

  :Recording Unitوحدة التسجيل )العد(   –ب( 

، وهناك عدة (1996)حسين،  وحدة التسجيل هي أصغر وحدة يظهر من خاللها تكرار الظاهرة

 )ة المفيدة الكلمة، الفكرة أو الموضوع، المفردة، الشخصية، السياق، والجمل: أهمها للتسجيلوحدات 

يثما لها ح ىعلى الكلمة وحدة للتسجيل، وأعط في هذه الدراسة ، وقد اعتمد الباحث(2007تمار، 

ور فهم القوانين وعالقتها بالعمل والشع)وجدت تكرارا واحدا، فمثال جاء في مؤشر الكفاءة 

ارات التفكير تنتمي إلى مهارة الفهم كأحد مهالتي ( فهم: )الفقرة تمثل كلمتين هماهذه  )بالمسؤولية

خطط ) الموسومة بـ المعرفة العلميةالتي تنتمي إلى إحدى فئات ( القوانين)لتصنيف بلوم ، و

 .، وتعطى كل منهما تكرارا واحدا من خالل هذه الفقرة(وقوانين اللعب والمنافسة

اد الكلمة وحدة للتسجيل إلى طبيعة المهارات والجوانب المعرفية المرويعود سبب اختيار 

مة حدة الكلوسماتها التي تتطلب لتغطيتها مستوى عال من الدقة، وهذا ما يمكن أن توفره و ،تحليلها

 ابسط اهالكلمة باعتبار وحدة استخدام تم فقد هذا على التي تعتبر أدق وحدات التسجيل، وزيادة

ل ومثل هذه الوحدة تستخدم في تحلي"الترميز،  عملية في استخداما وأسهلهاالتسجيل  وحدات

 (.2014مامون، " )المقررات الدراسية من أجل تحديد مدى سهولة فهمها واستيعابها
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 ناءب مؤشرات الكفاءات وتحليله تجزئة مضمون على أساس ا يعتمد المحتوى تحليل وعليه فإن 

 ا ودرجةواتجاهه مفهومها لتحديد في سياقها تفسيرها ثم عليها، يشتمل التي الوحدات أهم على جرد

ي إلى التي تنتم" يستوعب"الكلي للموضوع، فإذا كان لدينا وحدة تسجيل كلمة  بالسياق ارتباطها

تعرف مهارة الفهم كأحد مهارات التفكير لتصنيف بلوم، وأردنا الوقوف على بعدها المعرفي وال

تي ال -مؤشر الكفاءة  -وحدة القياس أي الجملة إلى  ي الرجوع على مدلولها فانه من الضرور

 .وردت فيها الكلمة

 

 : صدق أداة التحليل. 2

تم التحقق من صدق المحتوى لألداة، من خالل عرض جميع فقراتها على مجموعة من 

ات المحكمين من أساتذة التعليم العالي وأساتذة محاضرين، ذوي العالقة واالختصاص من جامع

، وطلب  - (1) انظر الملحق رقم – محكمين( 09)مختلفة من خارج وداخل الوطن، بلغ عددهم 

اغة مالئمة كل فقرة للمجال الذي اندرجت تحته، ومدى وضوح الفقرات، والصيإليهم تحديد مدى 

فقرة،  أو تعديل أية اللغوية للفقرات، وإبداء أية مالحظات، أو اقتراحات بشأن حذف، أو إضافة،

بعض  مالحظات واقتراحات، تم تعديل بعض الفقرات، ودمج من به المحكمون أفاد وفي ضوء ما

  .بعضها اآلخرمعا ، وحذف  الفقرات

( لحساب معامل االتفاق بين المحكمين على lawshe, 1975)ولقد استُخدمت طريقة الوشي 

 مدى تمثيل الفقرة للمجال الذي اندرجت تحته باستخدام المعادلة التالية:

                 n- N/2   

    CVR = 

                             N/2 

فقرة إلى عدد المحكمين الذين اتفقوا على أن ال nتشير إلى نسبة صدق المحتوى، و  CVRحيث 

أظهرت  فتشير إلى العدد الكلي للمحكمين. وقد Nأساسية في قياس المجال الذي تندرج تحته، أما 

 النتائج باستخدام طريقة الوشي لحساب درجة االتفاق بين المحكمين أن نسبة صدق المحتوى

ق في ( فقرات كانت نسبة االتفا10بعد أن تم استبعاد ) %100إلى  %83راوحت بين للفقرات قد ت

بحث من ، وبذلك تتوافر داللة صدق المحتوى ألداة ال %80تصنيفها وتقدير مدى مالئمتها أقل من 

 خالل نسبة االتفاق المرتفعة بين المحكمين، كما هو مبين في اآلتي: 

 

      االتفاق بين المحكمين لصدق محتوى فقرات أداة التحليل(: متوسطات نسب 11الجدول )     

 متوسط نسب االتفاق أرقام الفقرات  مجاالت استمارة تحليل المحتوى
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.العلمية ةالمعرف -  %83 5 - 1من  

 %83 4 - 1من  .ةالصحي ةالمعرف -

.مهارات التفكير لتصنيف بلوم -  %100  6 - 1من  

.ةالمهارات الحياتية العقلي -  %100  2 - 1من  

 

 . ثبات أداة التحليل:   3

 ثليها الباحإالتحليل التي توصل ويقصد به مدى االتفاق بين نتائج أ. ثبات التحليل عبر األفراد: 

تم  ضية، فقدوبين نتائج التحليل التي توصل إليها المختصون في مجال تدريس التربية البدنية والريا

 ع تحليلمبالتزامن  لثانية متوسط من قبل الباحثتحليل منهاج التربية البدنية والرياضية للسنة ا

، لرياضيةبدنية واأستاذين في التعليم المتوسط من ذوي الخبرة والتميز في تدريس مادة التربية ال

 بحيث كان كل تحليل منفرد عن اآلخر، بمعنى أن كل محتوى تم تحليله ثالث مرات، ثم حساب

ل ت التحليدرجة االتفاق بين التحليالت الثالث، وقد أسفرت النتائج عن وجود اتفاق كبير في عمليا

 (Holsti, 1996)وهذا يدل على ثبات أداة التحليل، وتم ذلك باستخدام طريقة معامل هولستي 

 التالية:

 عدد نقاط االتفاق                     

  X  100              معامل الثبات =    

 عدد نقاط االختالف+ عدد نقاط االتفاق          

   

 بين المحللين   ( الثبات) يبين معامالت االتفاق (:  12)الجدول                       

 معامل الثبات نقاط االختالف نقاط االتفاق المحللون

 86.36 03 19 الباحث والمحلل األول

 95.45 01 21 الباحث والمحلل الثاني

 90.90 02 20 المحلل األول و المحلل الثاني

 90.90 6 60 معامل الثبات الكلي

لتحليل ايقصد بالثبات عبر الزمن هنا نسبة االتفاق بين نتائج عمليتي : الثبات عبر الزمن. ب

هاج تحليل منب الباحثاألول والتحليل الثاني التي قام بها الباحث للتأكد من ثبات التحليل، حيث قام 

 20قدره  التربية البدنية والرياضية للسنة الثانية متوسط، ثم إعادة التحليل مرة أخرى بعد زمن

تم ذلك وباحتساب نسبة االتفاق بين نتيجة التحليل األول والتحليل الثاني،  وقام الباحثيوما، 

 .(Holsti, 1969)باستخدام طريقة معامل هولستي 

  نتائج عمليتي التحليل التي قام بها الباحث يوضح (:13الجدول )                   
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 المئوية لالتفاقالنسبة  نقاط االختالف نقاط االتفاق عملية التحليل

  %90.90 02 20 األولى والثانية

بات أداة ثوهذه نسبة عالية، مما يؤكد  90.90تبين الجداول السابقة أن نسبة االتفاق كانت     

 التحليل.

 .استبيان استطالع آراء األساتذةثانيا: 

 . تحديد الهدف من االستبانة:1

 كفاءات فيالمقاربة بال أساستحليل منهاج التربية البدنية والرياضية على  إلىستبانة اإلهدفت 

لمجال جوانب االتربية البدنية والرياضية في ضوء  أساتذةمرحلة التعليم المتوسط من وجهة نظر 

 المعرفي قيد الدراسة.

 بناء االستبانة:. 2

 هي:حدد الباحث محتوي االستبانة، من خالل االستفادة من عدة مصادر 

 يف بلوم، وتنصاالدب التربوي المرتبطة بالمهارات الحياتيةالسابقة و االطالع على الدراسات -

 مع تتفق لتيالرئيسة والفرعية لالستبانة، ا المجاالت للمجال المعرفي، والمعرفة الرياضية، لتحديد

 .التربية البدنية والرياضية منهاج في تضمينها التعليم المتوسط الواجب مرحلة

في  االطالع على بعض الكتب ذات العالقة بمجال تقويم الكتب والمناهج الدراسية، وخاصة -

 .مجال التربية البدنية والرياضية

 ةالجمهوري منهاج التربية البدنية والرياضية للتعليم المتوسط في أهداف على االطالع -

 .وجوانبهالصلة بموضوعات المجال المعرفي  ذات األهداف الجزائرية لتحديد

الت ستبانة على اربعة مجا: اشتملت الصورة االولية لال. وضع الصورة االولية لالستبانة3

لي مجال فرعي، والجدول التا (17وما يندرج تحتها من مجاالت فرعية، و بلغ عددها ) رئيسية

 ذلك:  يوضح

الع ستبيان استطال(: يوضح توزيع المجاالت الرئيسية والمجاالت الفرعية التابعة 14الجدول )

 .آراء األساتذة

 المجاالت الفرعية المجاالت الرئيسية

  

 المعرفة العلمية

( 3)،  االعععداد البععدني والععتعلم الحركععي( 2، )خطععط وقععوانين اللعععب والمنافسععة (1) 

يععك بيوميكان( 5)فسععيولوجية النشععاط البععدني، ( 4)تنظععيم وتسععير اللعععب والمنافسععة، 

  .الرياضية الحركات

( 4)اض، الوقاية من األمعر( 3) االسعافات االولية،( 2)قواعد األمن والسالمة، ( 1) المعرفة الصحية

 .التغذية الصحية والمتوازنة

 مهعععععععارات التفكيعععععععر

 لتصنيف بلوم

 تقويم( ال6( التركيب، )5( التحليل، )4( التطبيق، )3( الفهم، )2( المعرفة، )1)

المهععععارات الحياتيععععة 

 ةالعقلي

 .اتخاذ القرار( 2)حل المشكالت، ( 1)
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 ددهاة في صورة إجرائية حيث بلغ ع: تم صياغة عبارات االستبان. صياغة عبارات االستبانة4

 ( عبارة توزعت على المجاالت الفرعية السبعة عشر، وقد روعي عند86في صورتها االولية )

 صياغتها مايلي: 

 تراعي الدقة العلمية واللغوية. -

 ووضاحة وخالية من الغموض.محددة  -

 ممثلة المحتوى واألهداف المرجو قياسها. -

 . ضبط االستبانة:5

 وذلك،  - (2ملحق رقم ) -عرضت االستبانة في صورتها األولية على مجموعة من المحكمين 

يم لة التعلفي مرح حول مناسبة المجاالت المقترحة لمنهاج التربية البدنية والرياضية إلبداء الرأي

اندرجت تحته، ومدى وضوح مالئمة كل فقرة للمجال الذي  إليهم تحديد مدى المتوسط، وطلب

 أو ضافة،إوإبداء أية مالحظات، أو اقتراحات بشأن حذف، أو  للفقرات، والصياغة اللغوية الفقرات،

 .رىالفقرات االخالخطوة عن حذف بعض الفقرات، وتعديل بعض  فرت هذهتعديل أية فقرة، وقد اس

 الصورة النهائية لالستبانة: .6

 –ائية بعد اجراء التعديالت التي اشار اليها المحكمون، وصلت االستبانة الى صورتها النه -

 (17حيث شملت اربع مجاالت رئيسية )ذكر المجاالت الرئيسية( تضمنت ) -( 09الملحق رقم )

 الفرعية بعد التحكيم كما يلي:مجال فرعي، حيث اصبح عدد فقرات المجاالت 

 .فقرات( 06)خطط وقوانين اللعب والمنافسة المجال الفرعي االول: 

 ( فقرات.04) االعداد البدني والتعلم الحركيالمجال الفرعي الثاني: 

 ( فقرات.04)تنظيم وتسير اللعب والمنافسة المجال الفرعي الثالث: 

 ( فقرات.04)فسيولوجية النشاط البدني المجال الفرعي الرابع: 

 ( فقرات.02الرياضية ) بيوميكانيك الحركاتالمجال الفرعي الخامس: 

 ( فقرات.04)قواعد األمن والسالمة المجال الفرعي السادس: 

 ( فقرات.02)االسعافات االولية المجال الفرعي السابع: 

 فقرات.( 04)الوقاية من األمراض المجال الفرعي الثامن: 

  ( فقرات.04)التغذية الصحية والمتوازنة المجال الفرعي التاسع: 

 .فقرات( 06)المجال الفرعي العاشر: المعرفة 

 .فقرات( 06)المجال الفرعي الحاد عشر: الفهم 

 ( فقرات.02المجال الفرعي الثاني عشر: التطبيق )

 ( فقرات.04المجال الفرعي الثالث عشر: التحليل )
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 ( فقرات.04الفرعي الرابع عشر: التركيب )المجال 

 ( فقرات.  02المجال الفرعي الخامس عشر: التقويم )

 .فقرات( 06)حل المشكالت المجال الفرعي السادس عشر: 

 .فقرات( 06)اتخاذ القرار المجال الفرعي السابع عشر: 

 على المجاالت الرئيسية. يوضح توزيع فقرات االستبيان (:15جدول )

  عدد الفقرات والنسبة المئوية                 

  المجاالت الرئيسية

 النسبة المئوية العدد

 %28.57 20 المعرفة العلمية

 %20 14 المعرفة الصحية

 %34.28 24 مهارات التفكير لتصنيف بلوم

 %17.14 12 العقلية.المهارات الحياتية 

 %100 70 المجموع الكلي

 

  تصحيح االستبانة:. 7

ريقة من ا تتمتع به هذه الطصيغت استجابات االساتذة وفقا لمقياس ليكرت الخماسي، نظرا لم - 

جات امام على عدد من الدرويسر، اضافة الى انها تزد من درجة ثبات االستبيان، الحتوائها سهولة 

وافق ا، تتراوح ما بين الموافقة بدرجة كبير وعدم الموافقة، )اوافق بدرجة كبيرة جداكل فقرة 

لى ام عويقابلها باألرقبدرجة متوسطة، اوافق بدرجة بسيطة، ال اوافق(، اوفق  بدرجة كبيرة،

لعالمة الدنيا ا( 1)العالمـة العليـا للفقـرة، والرقم ( 5)بحيث مثل الرقم  ،(1، 2، 3، 4، 5)الترتيب 

. 1× عدد فقراته  ، والعالمـة الدنيا تساوي5× فتساوي عدد فقراتـه  أما العالمة العليا للمجال. فقرةلل

 .1× ، والعالمة الدنيا عدد فقراتها 5× فقراتها  ستبانة العالمة العليا تساوي عددولال

( في x) طلب من االساتذة االستجابة لهذه األداة بتحديد درجة توافر أو تحقق كل فقرة بوضع -

 .كما هو مبين في الجدول التاليالمناسب امام كل فقرة من خالل االستبيان، المكان 

 

 على فقرات االستبيان : توزيع سلم اإلجابات(16)الجدول  

 درجة التوافر

موافععععععق بدرجععععععة 

 كبيرة جدا

موافععععععق بدرجععععععة 

 كبيرة 

موافععععععق بدرجععععععة 

 متوسطة

موافععععععق بدرجععععععة 

 بسيطة

 غير موافق

5 4 3 2 1 

 Validity: االستبيان صدق. 8
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قدرته على قياس ما وضع لقياسه، وقد تحقق الباحث من صدق  االستبيانويقصد بصدق     

 عن طريق: االستبيان

 ه األولية تم عرضه على مجموعة منفي صورت االستبيان إعدادبعد صدق المحكمين:  1.8

 المحكمين من ذوي االختصاص في مجال المناهج وطرق التدريس التربية البدنية والرياضية،

آرائهم  ، وذلك الستطالع - (2ملحق رقم ) -وأساتذة التربية البدنية والرياضية من ذوي الخبرة 

 حول مدى:

 لألهداف المعرفية المراد قياسها. االستبيانتمثيل فقرات  -

 للمحتوى. ناالستبياتغطية فقرات  -

 لغويا وعلميا. االستبيانصحة فقرات  -

 وقد أبدى المحكمين بعض المالحظات واآلراء منها:

 الصياغة اللغوية لبعض الفقرات. إعادة -

 حذف بعض الفقرات. -

 اختصار بعض الفقرات. -

( 70ن )مفي صورته النهائية مكونا  االستبيان أصبحفي ضوء تلك اآلراء تم تعديل الالزم بحيث 

 فقرة.

 :   لالستبيانالتجربة االستطالعية  2.8

ذة أسات (9ا )على عينة استطالعية قوامهصورته األولية قام الباحث بتطبيقه ب االستبيانبعد إعداد 

 أجريت التجربة رج عينة الدراسة، وقدمتوسطة، واختيروا من خا يدرسون في مرحلة التعليم

 االستطالعية بهدف:

  .لالستبيانوالبنائي يجاد االتساق الداخلي ا -

 .االستبيانإيجاد ثبات  -

 

     Internal Consistency Validityصدق االتساق الداخلي:  3.8

كونة على عينة استطالعية مبتطبيقه ، وذلك لالستبيانجرى التحقق من صدق االتساق الداخلي 

ت كل ، من خارج أفراد عينة الدراسة، وتم حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجاأساتذة( 9من )

وضح ي الموالي( والجدول spss، وذلك باستخدام البرنامج االحصائي )االستبيانفقرة من فقرات 

 ذلك:

 هلوالمجاالت الفرعية التابعة  االستبيان( يوضح معامالت االرتباط بين فقرات 17جدول )  



186 
 

رقمممممممممممم 

 السؤال

معامل 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة

رقمممممممممممممممممم 

 السؤال

مسممممممممممممممممممتوى   معامل   االرتباط

 الداللة

1 0.671 0.01 36 0.833 0.01 

2 0.714 0.01 37 0.691 0.01 

3 0.821 0.01 38 0.921 0.01 

4 0.743 0.01 39 0.741 0.01 

5 0.621 0.05 40 0.821 0.01 

6 0.735 0.01 41 0.681 0.01 

7 0.822 0.01 42 0.777 0.01 

8 0.697 0.01 43 0.719 0.01 

9 0.851 0.01 44 0.841 0.01 

10 0.811 0.01 45 0.859 0.01 

11 0.653 0.05 46 0.711 0.01 

12 0.877 0.01 47 0.680 0.01 

13 0.863 0.01 48 0.954 0.01 

14 0.693 0.01 49 0.510 0.05 

15 0.871 0.01 50 0.968 0.01 

16 0.496 0.05 51 0.897 0.01 

17 0.851 0.01 52 0.851 0.01 

18 0.833 0.01 53 0.871 0.01 

19 0.778 0.01 54 0.851 0.01 

20 0.711 0.01 55 0.833 0.01 

21 0.739 0.01 56 0.739 0.01 

22 0.681 0.01 57 0.681 0.01 

23 0.897 0.01 58 0.811 0.01 

24 0.674 0.01 59 0.707 0.01 

25 0.811 0.01 60 0.822 0.01 
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26 0.707 0.01 61 0.851 0.01 

27 0.768 0.01 62 0.736 0.01 

28 0.752 0.01 63 0.905 0.01 

29 0.856 0.01 64 0.839 0.01 

30 0.905 0.01 65 0.722 0.01 

31 0.789 0.01 66 0.671 0.01 

32 0.699 0.01 67 0.841 0.01 

33 0.814 0.01 68 0.822 0.01 

34 0.839 0.01 69 0.739 0.01 

35 0.819 0.01 70 0.523 0.05 

        0.666( =  0.05( وعند مستوى الداللة )7ر الجدولية عند درجة حرية )

 0.798( =  0.01( وعند مستوى الداللة )7ر الجدولية عند درجة حرية )

 ة عندالداللة اإلحصائيققت مستوى ح االستبيانلنا من الجدول السابق أن أغلب فقرات   يتضح

 نأ كديؤ، وهذا 0.05باستثناء بعض الفقرات التي حققت مستوى الداللة االحصائية عند ، 0.01

 ينةتطبيقه على عالباحث إلى طمئن مما يالداخلي، من االتساق عالية يتمتع بدرجة  االستبيان

 راسة. الد

 الصدق البنائي:  4.8

ط بين ، قام الباحث بحساب معامالت االرتبااالستبيانلمجاالت للتحقق من الصدق البنائي    

الجدول و لالستبيانوالمجاالت األخرى، وكذلك كل مجال بالدرجة الكلية  لالستبياندرجة كل مجال 

 يوضح ذلك.

 

 

ة ، وكذلك مع الدرجلالستبيانالمجاالت األخرى مع معامالت ارتباط كل مجال (: 18)الجدول 

 الكلية

الدرجممممممممممممممة  

 الكلية

المعرفممممممممممممممممة 

 العلمية

المعرفممممممممممممة 

 الصحية

مهممممممممممممارات 

التفكيممممممممممممممر 

لتصممممممممممنيف 

المهممممممممارات 

الحياتيممممممممممممة 

 العقلية
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 بلوم

     1  الدرجة الكلية

    1      **7390, المعرفة العلمية

   1    ** 0.812 **6720, المعرفة الصحية

مهعععععععععارات التفكيعععععععععر 

 لتصنيف بلوم

**0.720 .0** 672 

 

0.730** 1  

 

 المهعععععععارات الحياتيعععععععة

 العقلية

,8530** ,8330** 

 

,6960** 

 

,8940** 

 

1 

 0.05* دالة عند مستوى                  0.01** دالة عند مستوى    

الدرجة الكلية مع يتضح من الجدول السابق أن جميع المجاالت ترتبط ببعضها البعض و

يتمتع  االستبيان(، وهذا يؤكد أن 0.01عند مستوى داللة ) إحصائيةارتباطا ذو داللة  لالستبيان

 بدرجة عالية من الصدق البنائي. 

 االستبيان:ثبات . 9

 طريقة التجزئة النصفية:         1.9

 حيث لتجزئة النصفية،بطريقة ااالستبيان ثبات لحساب االستطالعية العينة تم استخدام درجات 

وتم  ،وجيةلزذات األرقام االفقرات جات ودرلفردية، ذات األرقام االفقرات من درجات  كلاحتسبت 

رى جثم  ،السبعة عشرلنصفين لكل مجال من مجاالت الفرعية االرتباط بين ال حساب معامذلك بعد 

 يبين ذلك: الموالي ، والجدولسبيرمان براونلة باستخدام معادل ول الطتعدي

 

تطالع ستبيان اسال ارتباط كل مجال فرعي قبل التعديل وبعد التعديل معامالت: (19الجدول رقم )

 آراء األساتذة.

معاممممل االرتبممماط 

 بعد التعديل

معاممممل االرتبمممماط 

 قبل التعديل

عمممممممممممممدد 

 األسئلة

 المجاالت الفرعية

0.788**  خطط وقوانين اللعب والمنافسة 06 *0.621 

الحركياالعداد البدني والتعلم  04 **8950.  **0.941  

 تنظيم وتسير اللعب والمنافسة 04 ** 0.712 **762.0

 فسيولوجية النشاط البدني 04 *0.521 *0.652

الرياضية بيوميكانيك الحركات 02 **0.744 **0.891  

 قواعد األمن والسالمة 04 **0.814 **0.923

 اإلسعافات األولية 02 **0.839 **0.937

األمراضالوقاية من  04 **0.691 **0.899  
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 التغذية الصحية والمتوازنة 04 **0.720 **0.836

(التذكر)المعرفة  06 *0.623 **0.714  

 الفهم 06 *0.566 **0.684

 التطبيق 02 **0.795 **0.826

 التحليل 04 **0.821 **0.921

 التركيب 04 **0.681 **0.768

 التقويم 02 **0.673 **0.764

المشكالتحل  06 **0.740 **0.851  

 اتخاذ القرار 06 **0.752 **0.821

 ** 0.822  ** 0.  الدرجة الكلية 70 718

 0.05* دالة عند مستوى              0.01دالة عند مستوى     **

 سبيرمان من الجدول السابق تبين أن معامالت ثبات االختبار بعد تعديل الطول باستخدام معادلة

على  االستبيانالباحث إلى تطبيق تطمئن وهذه قيم عالية  ،0.941إلى  0.652براون تراوحت بين 

 عينة الدراسة.

  ونباخ:كربطريقة ألفا الثبات  2.9

 حيث، ونباخكربطريقة ألفا  االستبيانثبات لحساب االستطالعية العينة تم استخدام درجات 

لفرعية ، وقد تم إيجاد معامل ألفا لكل مجال من مجاالت ااالستبيانفقرات من درجات  كلاحتسبت 

 يبين ذلك: الموالي، والجدول السبعة عشر

 قيم ألفا كرونباخ للمجاالت الفرعية لالستبيان: (20الجدول )                    

  المجاالت الفرعية  عدد األسئلة قيمة ألفا

 خطط وقوانين اللعب والمنافسة 06 6840,

 االعداد البدني والتعلم الحركي 04 8060,

 تنظيم وتسير اللعب والمنافسة 04 7630,

 فسيولوجية النشاط البدني 04 7710,

الرياضية بيوميكانيك الحركات 02 7320,  

 قواعد األمن والسالمة 04 7850,

 اإلسعافات األولية 02 9030,

 الوقاية من األمراض 04 7240,

والمتوازنةالتغذية الصحية  04 8280,  

(التذكر)المعرفة  06 8780,  

 الفهم 06 8300,

 التطبيق 02 8440,

 التحليل 04 8830,
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 التركيب 04 7240,

 التقويم 02 8260,

 حل المشكالت 06 8140,

 اتخاذ القرار 06 8770,

 الدرجة الكلية 70 0,804

 

ين بكرونباخ تراوحت  –من الجدول السابق تبين أن معامالت ثبات االختبار باستخدام ألفا 

 ة.على عينة الدراس االستبيانالباحث إلى تطبيق تطمئن ، وهذه قيم عالية 0.903إلى  6840,

ة، األمر المستخدم في الدراسة يتمتع بالصدق والثبات بدرجة عالي االستبيان أنمما سبق يتبين 

 الذي يتيح للباحث استخدامه على عينة دراسته  باطمئنان.

 ثالثا: االختبار التحصيلي:

 الهدف من االختبار:. 1

لمية التعرف على مستوى اكتساب التالميذ للمعرفة الصحية والمعرفة الع إلىيهدف االختبار 

 المتضمنة في منهاج التربية البدنية والرياضية للتعليم المتوسط.

  بناء االختبار: . 2

 حدد الباحث محتوي األداة  من خالل االستفادة من عدة مصادر هي:    

ية لواردة في منهاج التربية البدنالكفاءات ااالطالع على نتائج تحليل محتوى مؤشرات  -

 ذات األهدافتحديد نوعية  والرياضية للسنوات الدراسية األربعة من التعليم المتوسط، من اجل

 .  بموضوعات المعرفة العلمية والصحية الصلة

ويم التربوي والدراسات السابقة ذات العالقة بمجال تق األدبقام الباحث باإلطالع على  -

 .التحصيل المعرفي للتالميذ وخاصة في مجال التربية الدنية والرياضة

ي فذات العالقة بالمجال المعرفي  األجنبيةاالطالع على بعض الكتب ومناهج بعض الدول  -

 .التربية البدنية والرياضية

ية ذات المعرف األهدافو مفتشين التربية البدنية والرياضية حول  أساتذةبعض  آراءاستطالع  -

 .الصلة بالتربية البدنية والرياضية والضرورية لتالميذ السنة الرابعة متوسط

 صياغة البنود االختبارية:. 3

كثرها تم اختيار نمط االختيار من متعدد لصياغة اسئلة االختبار الذي يعتبر انسبها وا 1.3

ت من مفردا ولهذا وقع اختيار الباحث على هذا النمط من االسئلة من تغطيته لعينة كبيرةاستخداما، 

ه محتوى المادة الدراسية، وسهولة تصحيحه، وخلوه من ذاتية التصحيح، وارتفاع معاملي صدق

  .( 2008وثباته ) عطية، 
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 ي:صياغتها ما يلبعد تحديد نمط االختبار قام الباحث بصياغة بنوده، وقد روعي عند  2.3

 تراعي الدقة العلمية واللغوية. -

 محددة وواضحة وخالية من الغموض. -

 ممثلة للمحتوى واألهداف المرجو قياسها. -

 مناسبة لمستوى التالميذ. -

 تتوزع االجابات الصحيحة بشكل عشوائي. -

د بحيث تم تحديد األهمية والوزن النسبي لألسئلة في ضوء عدتصميم جدول المواصفات: . 4

تربية المجاالت الفرعية ذات العالقة بالمعرفة الصحية والعلمية حسب استمارة تحليل منهاج ال

 يوضح ذلك:اآلتي البدنية والرياضية، والجدول 

 

 يبين مواصفات االختبار التحصيلي (21جدول )

المممممممموزن  عدد االسئلة

 النسبي 

عممدد التواجممد حسممب 

 استمارة التحليل   

المجمممممممممممممممممممممماالت  المجاالت الفرعية

         الرئيسية

 المعرفة الصحية قواعد األمن والسالمة 18 %10 7

 اإلسعافات األولية 01 %1 4 

خطععععععععط وقععععععععوانين اللعععععععععب  42 %24 19

                   والمنافسة 

 

 

 المعرفة العلمية

 

والعععععععتعلم االععععععععداد البعععععععدني  43 %25 18

 الحركي

تنظعععععععععيم وتسعععععععععير اللععععععععععب  55 %32 21

 والمنافسة

 فسيولوجية النشاط البدني 04 %3 4

 بيوميكانيععععععععععععك الحركععععععععععععات 07 %4 4

 الرياضية

 المجموع  170 %100 77

الذي  في ضوء جدول المواصفات، قام الباحث بإعداد الفقرات االختبارية لالختبار التحصيلي،

ون من ( فقرة، وبعد تحكيمه من قبل االساتذة الخبراء اصبح يتك77تكون في صورته االولية من )

 ( سؤال في صورته النهائية. 72)

 وضع تعليمات االختبار:. 5
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ى شرح قام الباحث بوضع تعليمات االختبار، والتي تهدف البعد تحديد عدد الفقرات وصياغتها 

ختبار فكرة االجابة على االختبار في أبسط صورة ممكنة، وقد راع الباحث عند وضع تعليمات اال

 ما يلي:

 بيانات خاصة بالتلميذ وهي الجنس. -

 تعليمات خاصة بوصف االختبار وهي: عدد االسئلة وعدد البدائل. -

 بكيفية االجابة عن جميع االسئلة.تعليمات خاصة  -

 الصورة النهائية لالختبار:. 6

التطبيق  ) اختبار التحصيل( وذلك قبل -( 04الملحق رقم ) –تم اخراج الصورة النهائية لالداة 

 على العينة االستطالعية وحساب صدقها وثباتها، وقد تكونت من:

 التعليمات المطلوبة منهم.صفحة تمثل خطابا موجها ألفراد العينة توضح أهمية  -

 ( سؤال. 72المجاالت  وما يندرج تحتها من اسئلة، حيث بلغ عددها ) -

 Test Validityصدق االختبار: . 7

 صدق ويقصد بصدق االختبار قدرته على قياس ما وضع لقياسه، وقد تحقق الباحث من    

 االختبار عن طريق:

بعد اعداد االختبار في صورته األولية تم عرضه على مجموعة من  صدق المحكمين: 1.7

 المحكمين من ذوي االختصاص في مجال المناهج وطرق التدريس التربية البدنية والرياضية،

آرائهم  ، وذلك الستطالع - (2ملحق رقم ) -واساتذة التربية البدنية والرياضية من ذوي الخبرة 

 حول مدى:

 تبار لالهداف المعرفية المراد قياسها.. تمثيل فقرات االخ1

 . تغطية فقرات االختبار للمحتوى.2

 . صحة فقرات االختبار لغويا وعلميا.3

 . مناسبة فقرات االختبار لمستوى تالميذ السنة الرابعة من التعليم المتوسط.4

 . مدى انتماء الفقرات الى كل مجال فرعي من المجاالت السبعة.5

 بعض المالحظات واآلراء في االختبار منها:وقد أبدى المحكمين 

 اعادة الصياغة اللغوية لبعض االسئلة. -

 تبسيط اللغة بحيث تتناسب مستويات التالميذ. -

 حذف بعض االسئلة. -

 اختصار بعض االسئلة. -
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( 72ن )في ضوء تلك اآلراء تم تعديل الالزم بحيث اصبح االختبار في صورته النهائية مكونا م

 والجدول التالي يوضح ذلك:سؤال، 

 توزيع أسئلة االختبار حسب تواجدها في االختبار: (22الجدول رقم )

عممممممممممممممممممدد 

   االسئلة

المجمممممممممممممممممماالت     المجاالت الفرعية           رقم االسئلة

        الرئيسية

06 6-5-4-3-2-1 المعرفة  قواعد األمن والسالمة 

7-8-9-10 04 الصحية  اإلسعافات األولية 

 

18 

 

 

-17-16-15-14-13-12-11

-24-23-22-21-20-19-18

28-27-26-25  

خطععععععط وقععععععوانين اللعععععععب 

                  والمنافسة

 

    

 

 المعرفة العلمية

 

 

 

16 

-35-34-33-32-31-30-29

-42-41-40-39-38-37-36

44-43  

االععععععداد البعععععدني والععععععتعلم 

 الحركي

 

20 

-51-50-49-48-47-46-45

-58-57-56-55-54-53-52

64-63-62-61-60-59  

تنظعععععععيم وتسععععععععير اللعععععععععب 

                 والمنافسة

 فسيولوجية النشاط البدني 65-66-67-68 04

04 72-72-70-69  بيوميكانيعععععععععك الحركعععععععععات 

                  الرياضية

 المجموع   72

 

 التجربة االستطالعية لالختبار:    2.7

 ة قوامهابعد اعداد االختبار بصورته األولية قام الباحث بتطبيق االختبار على عينة استطالعي

بق لهم س( تلميذ من تالميذ السنة الرابعة متوسطة، واختيروا من خارج عينة الدراسة، الذين 50)

ية عرفة الصحالتجربة االستطالعية لالختبار المدراسة مادة التربية البدنية والرياضية، وقد أجريت 

 والعلمية بهدف:

 تحديد الزمن الذي تستغرقه اجابة االختبار عند تطبيقه على عينة البحث. -

 لالختبار.والبنائي االتساق الداخلي إيجاد صدق  -

 .إيجاد ثبات االختبار -

 تصحيح االختبار:  3.7

لباحث اباالجابة عن اسئلة االختبار التحصيلي، قام بعد أن قام تالميذ العينة االستطالعية 

بتصحيح االختبار حيث حددت درجة واحدة لكل فقرة، بذلك تكون الدرجة التي حصل عليها 

 ( درجة. 72 – 0التالميذ محصورة بين ) 
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 تحديد زمن االختبار: 4.7

ة نيتالميذ العتم حساب زمن تأدية التالميذ لالختبار عن طريق متوسط الحسابي لزمن تقديم 

 45ميذ بعد دقيقة، وآخر تل 35، وقد انهى اول تلميذ االختبار بعد مضي لورقة االجابة االستطالعية

 40 )تقريبا  دقيقة، فكان زمن متوسط المدة الزمنية التي استغرقها أفراد العينة االستطالعية تساوي

 ( دقيق، وذلك بتطبيق المعادلة التالية:

 زمن اجابة التلميذ األول + زمن اجابة التلميذ األخير                          

            زمن اجابة االختبار =   

       2    

 Internal Consistency Validityصدق االتساق الداخلي:   5.7

ية، و يقصد به: " قوة االرتباط بين درجات كل من مستويات األهداف، ودرجة االختبار الكل

)األغا،  ف الكلي الذي تنتمي اليه "من فقرات االختبار بسمتوى الهد ارتباط كل فقرةوكذلك درجة 

ة (، وجرى التحقق من صدق االتساق الداخلي لالختبار بتطبيق االختبار على عين110، ص1997

 ( تلميذ، من خارج أفراد عينة الدراسة، وتم حساب معامل ارتباط50استطالعية مكونة من )

وذلك  ت كل فقرة من فقرات االختبار والدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي اليهبيرسون بين درجا

 يوضح ذلك: الموالي( والجدول spssباستخدام البرنامج االحصائي )

 عة لهيوضح معامالت االرتباط بين فقرات االختبار والمجاالت الفرعية التاب: (23جدول )     

رقممممممممممممممم 

 السؤال

معامل 

 االرتباط

مسممممممممممممممممتوى 

 الداللة

مسممممممممممممممممممتوى   معامل  االرتباط رقم السؤال

 الداللة

1 0.898 0.01 37 0.464 0.01 

2 0.919 0.01 38 0.492 0.01 

3 0.749 0.01 39 0.626 0.01 

4 0857 0.01 40 0.484 0.01 

5 0.652 0.01 41 0.544 0.01 

6 0.735 0.01 42 0.672 0.01 

7 0.564 0.01 43 0.764 0.01 

8 0.717 0.01 44 0.825 0.01 

9 0.646 0.01 45 0.265 0.05 
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10 0.720 0.01 46 0.217 0.05 

11 0.653 0.01 47 0.425 0.01 

12 0.577 0.01 48 0.380 0.01 

13 0.684 0.01 49 0.513 0.01 

14 0.620 0.01 50 0.454 0.01 

15 0.544 0.01 51 0.489 0.01 

16 0.496 0.01 52 0.440 0.01 

17 0.429 0.01 53 0.436 0.01 

18 0.420 0.01 54 0.410 0.01 

19 0.778 0.01 55 0.464 0.01 

20 0.711 0.01 56 0.393 0.01 

21 0.512 0.01 57 0.258 0.05 

22 0.687 0.01 58 0.534 0.01 

23 0.426 0.01 59 0.568 0.01 

24 0.608 0.01 60 0.680 0.01 

25 0.567 0.01 61 0.535 0.01 

26 0.566 0.01 62 0.563 0.01 

27 0.768 0.01 63 0.492 0.01 

28 0.752 0.01 64 0.194 0.05 

29 0.752 0.01 65 0.830 0.01 

30 0.641 0.01 66 0.871 0.01 

31 0.460 0.01 67 0.616 0.01 

32 0.612 0.01 68 0.300 0.01 

33 0.574 0.01 69 0.651 0.01 

34 0.580 0.01 70 0.271 0.05 

35 0.403 0.01 71 0.613 0.01 

36 0.401 0.01 72 0.740 0.01 
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        0.273( =  0.05( وعند مستوى الداللة )48ر الجدولية عند درجة حرية )      

 0.354( =  0.01( وعند مستوى الداللة )48ر الجدولية عند درجة حرية )      

ائية االختبار حققت مستوى الداللة اإلحصلنا من الجدول السابق أن أغلب عبارات  يتضح    

ذا يؤكد ، وه0.05، باستثناء بعض العبارات، والتي حققت مستوى الداللة اإلحصائية عند 0.01عند 

ى عينة أن االختبار يتمتع بدرجة عالية من االتساق الداخلي، مما يطمئن الباحث الى تطبيقه عل

 الدراسة.

 

 الصدق البنائي:  6.7

بين  للتحقق من الصدق البنائي للمجاالت الفرعية، قام الباحث بحساب معامالت االرتباط   

درجة كل مجال فرعي لالختبار والمجاالت الفرعية األخرى، وكذلك كل مجال فرعي بالدرجة 

 يوضح ذلك. المواليالكلية لالختبار التحصيلي والجدول 

كذلك ولالختبار،  األخرىالمجاالت مع لالختبار  معامالت ارتباط كل مجال فرعي(: 24)الجدول   

 مع الدرجة الكلية

الدرجمممممممممة  

 الكلية

قواعممممممممممممد 

األمممممممممممممممن 

 والسالمة

اإلسممعافات 

 األولية

خطمممممممممممممممممممط 

وقممممممممممموانين 

اللعممممممممممممممممممب 

 والمنافسة  

االعممممممممممداد 

البمممممممممممدني 

والمممممممممتعلم 

  الحركي

تنظممممممممممممميم 

وتسممممممممممير 

اللعمممممممممممممب 

 والمنافسة

فسيولوجي

ة النشممممماط 

 البدني

بيوميكانيمممك 

 الحركممممممممممات

 الرياضية

        1 الدرجة الكلية

قواعععععد األمععععن 

 والسالمة

0.572 

** 

1       

اإلسعععععععععععععافات 

 األولية

0.545 

** 

0.677

** 

1      

خطط وقعوانين 

اللععععععععععععععععععععععععب 

 والمنافسة

0.635

** 

0.515

** 

0.845

** 

1     

االععداد البععدني 

والعععععععععععععععععععععتعلم 

 الحركي

0.533

** 

0.726

** 

0.783

** 

0.589** 

 

1    

تنظعععيم وتسعععير 

اللععععععععععععععععععععععععب 

 والمنافسة

0.559

** 

0.501

** 

0.899

** 

0.977** 0.578

** 

1   

فسععععععععععيولوجية 

 النشاط البدني

0.787

** 

0.458

** 

0.721

** 

0.477** 0.728

** 

0.814

** 

1  

بيوميكانيععععععععععك 

 الحركعععععععععععععععات

 الرياضية

0.809

** 

0.655

** 

0.741

** 

0.533** 0.825

** 

0.547

** 

0.489

** 

1 

 

 0.05* دالة عند مستوى                 0.01دالة عند مستوى   ** 
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 يتبين من الجدول السابق مايلي:

 ية عندارتباطات قوية ودالة احصائتتمتع المجاالت الفرعية السبعة لالختبار فيما بينها ب -

السبعة  ، مما يعني أنها تتسق فيما بينها بشكل يؤكد أهمية المجاالت الفرعية0.01مستوى داللة 

 مرتبطة ال يجوز أن تنفصل.كونها تكون وحدة 

بار توجد ارتباطات قوية ودالة احصائيا بشكل كبير بين المجاالت الفرعية السبعة لالخت -

 والدرجة الكلية لها، األمر الذي يشير الى انتماء هذه المجاالت الى محتوى االختبار.

 ئي.ابصدق البن في هذه الدراسة تتمتعوهكذا يتبين للباحث بشكل جلي أن االختبار التحصيلي 

 Test Reliability   ثبات االختبار:. 8

 . Split – Half Methodالثبات بطريقة التجزئة النصفية  1.8

البنود )نصف( و ويتم باستخدام األداة ثم ايجاد االرتباط بين نصفي األداة وال سيما البنود الفردية

 (. 120، ص1997الزوجية )النصف اآلخر( وهي نوع من ايجاد التجانس )األغا، 

وتم حساب ثبات االختبار من خالل ايجاد معامالت ارتباط بيرسون بين مجموعة الدرجات 

لكلية االدرجات الزوجية لكل مجال من مجاالت الفرعية السبعة، وكذلك للدرجة الفردية ومجموعة 

الرتباط لالختبار، ثم تم استخدام معادلة سبيرمان براون لتعديل طول االختبار، حيث أن معامل ا

 يبين ذلك: اآلتيالمحسوب هو لنصف عدد االسئلة في كل مرة، والجدول 

 .لتعديلامعامل االرتباط قبل التعديل ومعامل االرتباط بعد و أسئلة االختبارعدد : (25الجدول )

معامممممل االرتبممممماط 

 بعد التعديل

معامل االرتبماط قبمل 

 التعديل

عممممممممممممدد 

 االسئلة

المجمممممممممممممماالت         المجاالت الفرعية

 الرئيسية

المعرفة  قواعد األمن والسالمة 06 **5470, **7070,

األوليةاإلسعافات  04 **8050, **8920, الصحية  

خطط وقوانين اللعب  18 **8590, **924.0

 والمنافسة 

 

 

المعرفة 

 العلمية

 

 التعلم الحركي 16 **7400, **8500,

 تنظيم وتسير اللعب والمنافسة 20 **5790, **7330,

 فسيولوجية النشاط البدني 04 **7260, **8410,

 بيوميكانيك الحركات 04 **6630, **7970,

 الرياضية

 الدرجة الكلية 72 **0.893 **0.943

 0.05* دالة عند مستوى  0.01دالة عند مستوى   ** 
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سبيرمان  بعد تعديل الطول باستخدام معادلةمن الجدول السابق تبين أن معامالت ثبات االختبار 

على  الباحث إلى تطبيق االختبارتطمئن ، وهذه قيم عالية 0.924الى  0.707براون تراوحت بين 

 عينة الدراسة.

 :  Alfa – Kronbakh Methodكرونباخ  –الثبات بطريقة ألفا  2.8

ح ا هو موضتم ايجاد معامل ألفا لكل من المجاالت الفرعية السبعة والدرجة الكلية لالختبار، كم

 في الجدول:  

 كرونباخ -عدد األسئلة وقيمة ألفا : (26الجدول رقم )

عممممممممممممدد  قيمة ألفا

 االسئلة

الفرعيةالمجاالت  المجمممممممممممممممممممممماالت  

 الرئيسية

 المعرفة الصحية قواعد األمن والسالمة 06 5470,

 اإلسعافات األولية 04 8050,

خطط وقوانين اللعب  18 8590,

 والمنافسة 

 

 

 

 المعرفة العلمية

 

 االعداد البدني والتعلم الحركي 16 7400,

 تنظيم وتسير اللعب والمنافسة 20 5790,

 فسيولوجية النشاط البدني 04 7260,

 بيوميكانيك الحركات 04 6630,

 الرياضية

 الدرجة الكلية 72 0.921

ين بكرونباخ تراوحت  –من الجدول السابق تبين أن معامالت ثبات االختبار باستخدام ألفا 

 .الباحث إلى تطبيق االختبار على عينة الدراسةتطمئن ، وهذه قيم عالية 0.859الى  0.547

 تحليل بنود االختبار:. 9

 قام الباحث بتحليل استجابات التالميذ على بنود االختبار بغرض استخراج:

 : معامل صعوبة بنود االختبار:1.9

 حم،ويقصد به "النسبة المئوية للطالب الذين يجيبون على السؤال اجابة صحيحة". )مل     

 (.237، ص2005

   وتحسب بالمعادلة التالية:

 عدد الذين أجابوا اجابة صحيحة                            

 %100×  معادلة الصعوبة =  

 عدد الذين حاولوا االجابة                          

 :معامل تمييز بنود االختبار 2.9

 بينوختبار، ويقصد به "قدرة الفقرة على التمييز بين الطلبة الممتازين في الصفة التي يقيسها اال

 (79الطلبة الضعاف في تلك الصفة". )الزوبعي آخرون، ص

 تم حساب معامل التمييز حسب المعادلة التالية:
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 لفئة الدنياعدد المجيبين بشكل صحيح من ا -عدد الطلبة المجيبين بشكل صحيح من الفئة العليا                        

  معامل التمييز =   

 عدد الطالب في احدى المجموعتين                                                  

 

الى  ولكي يحصل الباحث على معامل تمييز كل فقرة من فقرات االختبار قام بتقسيم التالميذ

% من مجموع التالميذ، وهم الذين حصلوا على أعلى 27مجموعتين: مجموعة عليا ضمت 

 % من مجموع التالميذ الذين حصلوا على أدنى27ر، ومجموعة دنيا ضمت الدرجات في االختبا

 تلميذ. 14الدرجات في االختبار، وقد بلغ عدد تالميذ كل مجموعة منها 

ات وبتطبيق المعادالت السابقة تم حساب معامل الصعوبة ومعامل التمييز لكل فقرة من فقر

 عون.نان والسبقيم معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات االختبار االث الموالياالختبار، ويبين الجدول 

 معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات االختبار التحصيلي: (27الجدول )

رقم 

 الفقرة

 معامل التمييز معامل الصعوبة رقم الفقرة معامل التمييز معامل الصعوبة

1 0.26 0.50 37 0.42 0.35 

2 0.28 0.57 38 0.36 0.35 

3 0.34 0.35 39 0.38 0.35 

4 0.36 0.42 40 0.38 0.50 

5 0.40 0.35 41 0.36 0.42 

6 0.40 0.42 42 0.34 0.57 

7 0.26 0.28 43 0.32 0.42 

8 0.32 0.42 44 0.38 0.28 

9 0.26 0.21 45 0.50 0.64 

10 0.24 0.21 46 0.22 0.28 

11 0.34 0.35 47 0.42 0.35 

12 0.34 0.42 48 0.40 0.28 

13 0.34 0.35 49 0.34 0.50 

14 0.36 0.42 50 0.34 0.42 

15 0.28 0.35 51 0.42 0.50 
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16 0.32 0.42 52 0.38 0.28 

17 0.22 0.35 53 0.42 0.42 

18 0.34 0.42 54 0.34 0.35 

19 0.44 0.35 55 0.42 0.42 

20 0.42 0.42 56 0.36 0.35 

21 0.34 0.50 57 0.32 0.5 

22 0.40 0.42 58 0.42 0.42 

23 0.32 0.50 59 0.36 0.64 

24 0.44 0.57 60 0.32 0.35 

25 0.36 0.57 61 0.28 0.42 

26 0.22 0.5 62 0.26 0.42 

27 0.36 0.5 63 0.24 0.42 

28 0.54 0.5 64 0.26 0.35 

29 0.62 0.35 65 0.34 0.28 

30 0.28 0.42 66 0.32 0.35 

31 0.32 0.28 67 0.26 0.35 

32 0.32 0.42 68 0.24 0.5 

33 0.38 0.35 69 0.34 0.35 

34 0.28 0.5 70 0.40 0.42 

35 0.44 0.28 71 0.34 0.28 

36 0.36 0.35 72 0.32 0.57 

 

يتضح من الجدول السابق أن معامالت الصعوبة لفقرات االختبار المطبق على العينة 

(، وهي معامالت صعوبة مناسبة، حيث يقبل علماء 0.50 – 0.22االستطالعية تراوحت بين )

(، كما يالحظ أن معامالت التمييز %80 - %20القياس الفقرات التي تتراوح صعوبتها ما بين )

(، وعليه تم قبول جميع فقرات االختبار، حيث كانت 0.64 – 0.21لفقرات االختبار تراوحت بين )

( الذي يعتبر بأن معامل التمييز المقبول 1982ه أبولبدة )في الحد المعقول من التمييز، حسبما يقرر

% فما فوق كحد أندى لتمييز الفقرة، وبهذا يكون االختبار في صورته النهائية مكونا من 20يكون 

 ( االختبار بصورته النهائية.6( فقرة ويوضح الملحق )72)
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 مقياس حل المشكالت:رابعا: 

 الهدف من المقياس:. 1

مقياس حل المشكالت في معرفة مستوى اكتساب تالميذ السنة الرابعة من تحدد الهدف من 

تبطة التعليم المتوسط لمهارات حل المشكالت، التي يستخدمها التلميذ في حياته اليومية، ومر

 بدراسته لمنهاج التربية البدنية والرياضية.

 :بناء المقياس. 2

سة واستفاد الباحث بشكل خاص من دراتم اعتماد مقياس حل المشكالت ألغراض هذه الدراسة، 

ر ن( الذي استخدم نموذج هب2010(، ودراسة مقدادي وابو زيتون )2012خليل الهدهود )

(Heppner( في حل المشكالت، الذي طوره حمدي )5(، انظر الملحق )1998.) 

 ضبط المقياس:. 3

على مجموعة  (،40البالغ عددها )  األوليةعرضت فقرات مقياس حل المشكالت في صورته 

رابعة من الرأي حول مناسبتها لمستوى تالميذ السنة ال إلبداء(، وذلك 2من المحكمين، ملحق رقم )

ض التعليم المتوسط، وصحة فقرات المقياس لغويا وعلميا، وقد أسفرت هذه الخطوة عن حذف بع

 .األخرىالفقرات، وتعديل صياغة بعض الفقرات 

 :. الصورة النهائية للمقياس4

صورته  إلىبعد اجراء التعديالت التي اشار اليها المحكمون، وصل مقياس حل المشكالت 

 .(06الملحق ) ( فقرة، كما هو مبين في32النهائية حيث شمل عدد )

 تصحيح المقياس: . 5

 تتم االستجابة على فقرات المقياس على سلم من خمس درجات حسب مقياس ليكرت الخماسي -

 تنطبق بدرجة –تنطبق بدرجة متوسطة  –تنطبق بدرجة كبيرة  –كبيرة جدا هي ) تنطبق بدرجة 

 ال تنطبق أبدا(. –بسيطة 

، 13، 11، 10، 9 ،8 ،7، 2، 1األوزان في حالة الفقرات ذات االتجاه الموجب والتي تمثل: ) -

 (، تنطيق بدرجة بسيطة1( هي: ال تنطبق أبدا )30 ،29 ،26، 25، 23، 22 ،20 ،19، 18، 14

 (.5(، وتنطبق بدرجة كبيرة جدا )4(، تنطبق بدرجة كبيرة )3(، تنطبق بدرجة متوسطة )2)

 المقياس أما في حالة الفقرات ذات االتجاه السالب يتم عكس األوزان، والفقرات السالبة على -

 (.32، 31، 28، 27، 24، 21، 17، 16، 15، 12 ،6، 5، 4، 3هي: )

 Test Validityصدق االختبار: . 6

ويقصد بصدق االختبار قدرته على قياس ما وضع لقياسه، وقد تحقق الباحث من صدق االختبار 

 عن طريق:
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بعد اعداد االختبار في صورته األولية تم عرضه على مجموعة من صدق المحكمين:  1.6

 وطرق التدريس التربية البدنية والرياضية،المحكمين من ذوي االختصاص في مجال المناهج 

ع (، وذلك الستطال2ومشرفي واساتذة التربية البدنية والرياضية من ذوي الخبرة ملحق رقم )

 آرائهم حول مدى:

 المراد قياسها. لألهداف المقياس. تمثيل فقرات 1

 للمحتوى. المقياس. تغطية فقرات 2

 لغويا وعلميا. المقياس. صحة فقرات 3

 لمستوى تالميذ السنة الرابعة من التعليم المتوسط. المقياس. مناسبة فقرات 4

 وقد أبدى المحكمين بعض المالحظات واآلراء في االختبار منها:

   اعادة الصياغة اللغوية لبعض الفقرات. -

 مستويات التالميذ.مع تبسيط اللغة بحيث تتناسب  -

 حذف بعض الفقرات. -

 .الفقراتاختصار بعض  -

( 32) في صورته النهائية مكونا من المقياس أصبحفي ضوء تلك اآلراء تم تعديل الالزم بحيث 

 فقرة.

 :   للمقياسالتجربة االستطالعية  2.6

قوامها  بصورته األولية قام الباحث بتطبيق االختبار على عينة استطالعية المقياس إعدادبعد 

بق لهم س( تلميذ من تالميذ السنة الرابعة متوسطة، واختيروا من خارج عينة الدراسة، الذين 50)

مشكالت دراسة مادة التربية البدنية والرياضية، وقد أجريت التجربة االستطالعية لمقياس حل ال

 بهدف:

 .المقياس عند تطبيقه على عينة البحث إجابةد الزمن الذي تستغرقه تحدي -

 .للمقياساالتساق الداخلي  إيجاد -

 المقياس.إيجاد ثبات  -

 تحديد زمن االختبار: 3.6

ة نيتالميذ العتم حساب زمن تأدية التالميذ لالختبار عن طريق متوسط الحسابي لزمن تقديم 

 16ميذ بعد دقيقة، وآخر تل 11انهى اول تلميذ االختبار بعد مضي ، وقد لورقة االجابة االستطالعية

تقريبا  دقيقة، فكان زمن متوسط المدة الزمنية التي استغرقها أفراد العينة االستطالعية تساوي

 ( دقائق، وذلك بتطبيق المعادلة التالية:13.5)

 التلميذ األخيرزمن اجابة التلميذ األول + زمن اجابة                             
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 زمن اجابة االختبار =    

   2   

  

 Internal Consistency Validityصدق االتساق الداخلي:  4.6

ينة جرى التحقق من صدق االتساق الداخلي لمقياس حل المشكالت وذلك بتطبيق المقياس على ع

 ( تلميذ، من خارج أفراد عينة الدراسة، وتم حساب معامل ارتباط50استطالعية مكونة من )

 (spssبيرسون بين درجات كل فقرة من فقرات المقياس، وذلك باستخدام البرنامج االحصائي )

 ح ذلك:يوض والجدول

 يوضح معامالت االرتباط بين فقرات مقياس حل المشكالت : (28جدول )           

رقممممممممممممممم 

 السؤال

معاممممممممممممممممممممممل 

 االرتباط

مسممممممممممممممممتوى 

 الداللة

مسممممممممممممممممممتوى   معامل االرتباط رقم السؤال

 الداللة

1 0.638 0.01 17 0.910 0.01 

2 0.663 0.01 18 0.742 0.01 

3 0.691 0.01 19 0.856 0.01 

4 0.473 0.01 20 0.750 0.01 

5 0.487 0.01 21 0.765 0.01 

6 0.579 0.01 22 0.868 0.01 

7 0.583 0.01 23 0.863 0.01 

8 0.612 0.01 24 0.811 0.01 

9 0.706 0.01 25 0.878 0.01 

10 0.631 0.01 26 0.822 0.01 

11 0.660 0.01 27 0.859 0.01 

12 0.650 0.01 28 0.744 0.01 

13 0.765 0.01 29 0.876 0.01 

14 0.540 0.01 30 0.818 0.01 

15 0.820 0.01 31 0.873 0.01 

16 0.779 0.01 32 0.815 0.01 

        0.273( =  0.05( وعند مستوى الداللة )48ر الجدولية عند درجة حرية )

 0.354( =  0.01( وعند مستوى الداللة )48ر الجدولية عند درجة حرية )

الجدول السابق أن جميع فقرات مقياس حل المشكالت حققت مستوى الداللة لنا من  يتضح

، وهذا يؤكد أن المقياس يتمتع بدرجة عالية من االتساق الداخلي، مما يطمئن 0.01اإلحصائية عند 

 الباحث إلى تطبيقه على عينة الدراسة.



204 
 

 مقياس حل المشكالت: ثبات . 7

 طريقة التجزئة النصفية:         1.7

 ثحيلتجزئ النصفية، بار بطريقة اثبات االختلحساب االستطالعية العينة استخدام درجات تم 

وتم  ،وجيةلزذات األرقام االفقرات ودرجات لفردية، ذات األرقام االفقرات من درجات  كلاحتسبت 

ن سبيرما لةباستخدام معادل ول الطجرى تعديثم لنصفين، االرتباط بين ال حساب معامذلك بعد 

الثبات  لمعام وأن(، 0,96ل التعديل )قبالنصفية التجزئة ت بطريقة لثباال فأتضح أن معام، براون

الباحث ن تطمئالثبات جدا من عالية يتمتع بدرجة المقياس على أن ل وهذا يد(، 0,98التعديل )بعد 

 الدراسة.على عينة قه تطبيإلى 

 ونباخ:كربطريقة ألفا الثبات  2.7

 ثحيلتجزئ النصفية، بار بطريقة اثبات االختلحساب االستطالعية العينة م درجات تم استخدا

 عاملمحيث بلغ ألفا للمقياس ككل، فقرات المقياس، وقد تم إيجاد معامل من درجات  كلاحتسبت 

 .( وهو معامل ثبات مرتفع يشير إلى صالحية المقياس0.97الثبات )

 مقياس اتخاذ القرار:خامسا: 

 المقياس:الهدف من . 1

التعليم  في معرفة مستوى اكتساب تالميذ السنة الرابعة من اتخاذ القرارتحدد الهدف من مقياس 

منهاج دراسته لالمتوسط لمهارات اتخاذ القرار التي يستخدمها التلميذ في حياته اليومية، والمرتبطة ب

 التربية البدنية والرياضية.

 :بناء المقياس. 2

(، 2003القرار ألغراض هذه الدراسة، باالعتماد على دراسة القرعان )تم اعتماد مقياس اتخاذ 

تضمن ( فقرة، من نوع االختيار من متعدد، حيث ت25حيث تكون المقياس في صورته النهائية من )

فت هذه كل فقرة موقفا متبوعا بأربعة بدائل، وتقوم المستجيبة باختيار بديل واحد فقط. وقد صن

 ة مستويات التخاذ القرار وهي:البدائل بناء على أربع

د استشارة (، والقرار المعتمد على غيره بع4القرار المعتمد على الفرد نفسه وقد أعطي الدرجة )

ء، وقد (، القرار المعتمد على غيره من األصدقا3غيره من األهل والمعلمين، وقد أعطي الدرجة )

 (.1أعطي الدرجة )(، وعدم وجود القرار لديه والتردد، وقد 2أعطي الدرجة )

 تصحيح القياس:. 3

لمدى من خالل التدرج السابق سوف يتم تصنيف مقياس اتخاذ القرار أربعة مستويات متساوية ا

 :من خالل المعادلة التالية 

عدد بدائل المقياس( ÷ أقل قيمة -أكبر قيمة= )طول الفئة   
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سير ، وبذلك يكون تف0.75 = 4( ÷ 1-4= )وبالتطبيق على القانون أعاله نجد أن طول الفئة 

 :  المتوسط الحسابي الموزون كالتالي

 . بدرجة ضعيفة جدا يكون التقدير اللفظي متحقق 1.74إلى  1من _ 

 .ضعيفة   بدرجة يكون التقدير اللفظي متحقق 2.49إلى  1.75من _ 

 .مقبولة  بدرجة متحقق يكون التقدير اللفظي 3.24إلى  2.50من  _

 .يكون التقدير اللفظي موافق بدرجة عالية  4إلى  3.25من _ 

 

 

 ضبط المقياس:. 4

 ( يبين2تم عرض المقياس بصورته األولية على مجموعة من المحكمين والخبراء، والملحق )

   أسماء المحكمين، حيث طلب منهم إبداء آرائهم وتقييم الفقرات من حيث األمور التالية: 

 مناسبة الفقرة للغرض الذي أعدت لقياسه.  -

 مناسبة البدائل األربعة للتصنيفات األربعة المذكورة. -

 مناسبة الفقرة للمرحلة العمرية المقيسة.   -

 سالمة اللغة.  -

  الصورة النهائية لالستبانة: .5

 صورته بعد اجراء التعديالت التي اشار اليها المحكمون، وصل مقياس حل المشكالت الى -

 (.7( فقرة، كما هو مبين في الملحق )24النهائية حيث شمل على )

 Test Validityصدق االختبار: . 6

ويقصد بصدق االختبار قدرته على قياس ما وضع لقياسه، وقد تحقق الباحث من صدق     

 المقياس عن طريق:

في صورته األولية تم عرضه على مجموعة من  المقياسبعد اعداد صدق المحكمين:  1.6

 المحكمين من ذوي االختصاص في مجال المناهج وطرق التدريس التربية البدنية والرياضية،

الع (، وذلك الستط2ومشرفي وأساتذة التربية البدنية والرياضية من ذوي الخبرة، ملحق رقم )

 آرائهم حول مدى:

 رفية المراد قياسها.تمثيل فقرات االختبار لالهداف المع -

 تغطية فقرات االختبار للمحتوى. -

 صحة فقرات االختبار لغويا وعلميا. -

 مناسبة فقرات االختبار لمستوى تالميذ السنة الرابعة من التعليم المتوسط. -
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 وقد أبدى المحكمين بعض المالحظات واآلراء في المقياس منها:

 إعادة الصياغة اللغوية لبعض الفقرات. -

 تبسيط اللغة بحيث تتناسب مع مستويات التالميذ. -

 حذف فقرة واحدة. -

( 24) في ضوء تلك اآلراء تم تعديل الالزم بحيث اصبح المقياس في صورته النهائية مكونا من

 .فقرة

 التجربة االستطالعية لالختبار:    2.6

ة قوامها عينة استطالعيبعد إعداد االختبار بصورته األولية قام الباحث بتطبيق االختبار على 

بق لهم س( تلميذ من تالميذ السنة الرابعة متوسطة، واختيروا من خارج عينة الدراسة، الذين 50)

القرار  دراسة مادة التربية البدنية والرياضية، وقد أجريت التجربة االستطالعية لمقياس اتخاذ

 بهدف:

 .على عينة البحثتحديد الزمن الذي تستغرقه إجابة المقياس عند تطبيقه  -

 يجاد االتساق الداخلي لالختبار.ا -

 .إيجاد ثبات االختبار -

 تحديد زمن االختبار: 3.6

ة نعيتم حساب زمن تأدية التالميذ لالختبار عن طريق متوسط الحسابي لزمن تقديم تالميذ ال

ة، فكان يقدق 15دقيقة، وآخر تلميذ بعد  11االستطالعية، وقد انهى اول تلميذ االختبار بعد مضي 

قائق، د( 13زمن متوسط المدة الزمنية التي استغرقها أفراد العينة االستطالعية تساوي تقريبا )

 وذلك بتطبيق المعادلة التالية:

 

 زمن اجابة التلميذ األول + زمن اجابة التلميذ األخير                           

 زمن إجابة االختبار =    

   2    

 Internal Consistency Validityصدق االتساق الداخلي:  4.6

ينة عجرى التحقق من صدق االتساق الداخلي لمقياس اتخاذ القرار وذلك بتطبيق المقياس على 

 ( تلميذ، من خارج أفراد عينة الدراسة، وتم حساب معامل ارتباط50استطالعية مكونة من )

 (spss، وذلك باستخدام البرنامج االحصائي )بيرسون بين درجات كل فقرة من فقرات المقياس

 يوضح ذلك: المواليوالجدول 

 ( يوضح معامالت االرتباط بين فقرات مقياس اتخاذ القرار   29جدول )
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رقممممممممممممممم 

 السؤال

معامل 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة

رقمممممممممممممممممم 

 السؤال

مسممممممممممممممممممتوى   معامل   االرتباط

 الداللة

1 0. 544 0.01 13 0. 756 0.01 

2 0. 432 0.01 14 0. 607 0.01 

3 0. 633 0.01 15 0. 383 0.01 

4 0. 512 0.01 16 0. 416 0.01 

5 0. 660 0.01 17 0. 756 0.01 

6 0. 506 0.01 18 0. 607 0.01 

7 0. 464 0.01 19 0. 523 0.01 

8 0. 483 0.01 20 0. 672 0.01 

9 0. 682 0.01 21 0. 611 0.01 

10 0. 597 0.01 22 0. 608 0.01 

11 0. 554 0.01 23 0. 555 0.01 

12 0. 640 0.01 24 0. 682 0.01 

        0.273( =  0.05( وعند مستوى الداللة )48ر الجدولية عند درجة حرية )

 0.354( =  0.01( وعند مستوى الداللة )48ر الجدولية عند درجة حرية )

لة الداللنا من الجدول السابق أن جميع فقرات مقياس اتخاذ القرار حققت مستوى  يتضح    

ما يطمئن ، وهذا يؤكد أن المقياس يتمتع بدرجة عالية من االتساق الداخلي، م0.01اإلحصائية عند 

  الباحث إلى تطبيقه على عينة الدراسة.

    مقياس اتخاذ القرار:ثبات . 7

           طريقة التجزئة النصفية: 1.7

 ثحيالنصفية،  ةلتجزئبطريقة ابار ثبات االختلحساب االستطالعية العينة تم استخدام درجات 

وتم ، وجيةلزذات األرقام االفقرات ودرجات لفردية، ذات األرقام االفقرات من درجات  كلاحتسبت 

ان سبيرملة باستخدام معادل ول الطثم جرى تعديلنصفين، االرتباط بين ال حساب معامذلك بعد 

ل الثبات مxوأن معا(، 0,75ل التعديل )قبالتجزئة النصفية ت بطريقة لثباال فأتضح أن معام، براون

باحث إلى التطمئن الثبات من عالية يتمتع بدرجة المقياس على أن ل وهذا يد(، 0,86تعديل )البعد 

 الدراسة.على عينة قه تطبي

 ونباخ:كربطريقة ألفا الثبات  2.7

 حيث، ونباخكرألفا ثبات االختبار بطريقة لحساب االستطالعية العينة تم استخدام درجات 

 عاملمحيث بلغ ألفا للمقياس ككل، فقرات المقياس، وقد تم إيجاد معامل من درجات  كلاحتسبت 

 .( وهو معامل ثبات مرتفع يشير الى صالحية المقياس0.91الثبات )

 مقياس مهارات التفكير لتصنيف بلوم:سادسا: 

 الهدف من المقياس:. 1
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متوسط الرابعة من التعليم التحدد الهدف من المقياس في معرفة مستوى اكتساب تالميذ السنة 

 ،التقويم(  -التركيب -التحليل  -التطبيق  -الفهم  -لمهارات التفكير لتصنيف بلوم المعدل )المعرفة 

 المرتبطة بدراستهم لمنهاج التربية البدنية والرياضية.

 :بناء المقياس. 2

 حدد الباحث محتوي المقياس من خالل االستفادة من عدة مصادر هي:

 رفي،لوم للمجال المعبتنصيف باألدب التربوي المرتبطة السابقة و الع على الدراساتاالط -

لمتوسط التعليم ا مرحلة مع تتفق الفرعية وفقراتها، التي المجاالت والمعرفة الرياضية، لتحديد

 .التربية البدنية والرياضية منهاج في تضمينها الواجب

ية بمجال التقويم، وخاصة في مجال التربية البدناالطالع على بعض الكتب ذات العالقة  -

 .والرياضية

 ةالجمهوري منهاج التربية البدنية والرياضية للتعليم المتوسط في أهداف على االطالع -

 .بموضوع المهارات المعرفية لتصنيف بلوم  الصلة ذات األهداف الجزائرية لتحديد

رعية  ف: اشتملت الصورة االولية للمقياس على ستة مجاالت . وضع الصورة االولية لالستبانة3

 ( فقرة، وقد روعي عند صياغتها مايلي: 44وما يندرج تحتها من فقرات، و بلغ عددها )

  تراعي الدقة العلمية واللغوية. -

 محددة ووضاحة وخالية من الغموض. -

 ممثلة المحتوى واألهداف المرجو قياسها. -

 والجدول التالي يوضح ذلك: 

كير مقياس مهارات التفل (: يوضح توزيع المجاالت الفرعية والفقرات التابعة لها30الجدول )

 .لتصنيف بلوم

 عدد الفقرات  المجاالت الفرعية

 08 المعرفة

 09 الفهم

 07 التطبيق

 05 التحليل

 06 التركيب

 09 التقويم

 44 العدد الكلي

 ضبط المقياس:. 4

(، 44عرضت فقرات مقياس مهارات التفكير لتصنيف بلوم في صورته االولية  البالغ عددها )

يذ (، وذلك إلبداء الرأي حول مناسبتها لمستوى تالم2على مجموعة من المحكمين، ملحق رقم )

الخطوة  السنة الرابعة من التعليم المتوسط، وصحة فقرات المقياس لغويا وعلميا، وقد أسفرت هذه

 ذف بعض الفقرات، وتعديل صياغة بعض الفقرات االخرى.عن ح
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 الصورة النهائية للمقياس:. 5

ف بلوم بعد اجراء التعديالت التي اشار اليها المحكمون، وصل مقياس مهارات التفكير لتصني -

 (.08( فقرة، كما هو مبين في الملحق )40إلى صورته النهائية حيث شمل على )

 تصحيح المقياس: . 6

ريقة من صيغت استجابات التالميذ وفقا لمقياس ليكرت الخماسي، نظرا لما تتمتع به هذه الط - 

لدرجات سهولة ويسر، إضافة إلى أنها تزد من من درجة ثبات االستبيان، الحتوائها على عدد من ا

افق ، أوجدا امام كل فقرة تتراوح ما بين الموافقة بدرجة كبير وعدم الموافقة، )أوافق بدرجة كبيرة

على  ويقابلها باألرقامبدرجة كبيرة، أوافق بدرجة متوسطة، أوافق بدرجة بسيطة، ال أوافق(، 

لعالمة الدنيا ا( 1)العالمـة العليـا للفقـرة، والرقم ( 5)، بحيث مثل الرقم (1، 2، 3، 4، 5)الترتيب 

. 1× عدد فقراته  الدنيا تساوي ، والعالمـة5× أما العالمة العليا للمجال فتساوي عدد فقراتـه . للفقرة

 .1× ، والعالمة الدنيا عدد فقراته 5× وللمقياس العالمة العليا تساوي عدد فقراته 

( في x) طلب من التالميذ االستجابة لهذه األداة بتحديد درجة توافر أو تحقق كل فقرة بوضع -

 جدول التاليالمكان المناسب امام كل فقرة من خالل المقياس، كما هو مبين في ال

 

 .مقياس مهارات التفكير لتصنيف بلوم: توزيع سلم اإلجابات على فقرات (31) الجدول 

 

 Test Validityصدق المقياس: . 7

ار قدرته على قياس ما وضع لقياسه، وقد تحقق الباحث من صدق االختبويقصد بصدق المقياس 

 عن طريق:

بعد اعداد المقياس في صورته األولية تم عرضه على مجموعة من  صدق المحكمين: 1.7

 المحكمين من ذوي االختصاص في مجال المناهج وطرق التدريس التربية البدنية والرياضية،

طالع (، وذلك الست2ملحق رقم ) ،ة والرياضية من ذوي الخبرة ومشرفي وأساتذة التربية البدني

 آرائهم حول مدى:

 تمثيل فقرات المقياس لألهداف المعرفية المراد قياسها. -

 درجة التوافر

موافععععق بدرجععععة 

 كبيرة جدا

موافعععق بدرجعععة 

 كبيرة 

موافععععععععععق بدرجععععععععععة 

 متوسطة

موافعععق بدرجعععة 

 بسيطة

 غير موافق

5 4 3 2 1 
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 تغطية فقرات المقياس للمحتوى. -

 صحة فقرات المقياس لغويا وعلميا. -

 مناسبة فقرات المقياس لمستوى تالميذ السنة الرابعة من التعليم المتوسط. -

 وقد أبدى المحكمين بعض المالحظات واآلراء في االختبار منها:

 اعادة الصياغة اللغوية لبعض الفقرات. -

 تبسيط اللغة بحيث تتناسب مستويات التالميذ. -

 حذف بعض الفقرات. -

 اختصار بعض الفقرات. -

( 40) ء تلك اآلراء تم تعديل الالزم بحيث اصبح المقياس في صورته النهائية مكونا منفي ضو

 فقرة، والجدول التالي يوضح ذلك:

 .مقياس مهارات التفكير لتصنيف بلومتوزيع الفقرات حسب تواجدها في : (32الجدول رقم )

 المجاالت الفرعية رقم االسئلة    عدد االسئلة

08 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 - 8  المعرفة 

08 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 

16 

 الفهم

 التطبيق  22 – 21 – 20 – 19 – 18 – 17 06

 التحليل 26 - 25 – 24 – 23 04

06 27 – 28 – 29 – 30 – 31 - 32  التركيب 

08 33 – 34 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39 

- 40  

 التقويم

 المجموع  40

 

 التجربة االستطالعية للمقياس:    2.7

وامها قعلى عينة استطالعية بعد إعداد المقياس بصورته األولية قام الباحث بتطبيق المقياس 

بق لهم ستلميذ من تالميذ السنة الرابعة متوسطة، واختيروا من خارج عينة الدراسة، الذين  (50)

 ت التفكيرالتجربة االستطالعية لمقياس مهارادراسة مادة التربية البدنية والرياضية، وقد أجريت 

 لتصنيف بلوم بهدف:

 تحديد الزمن الذي تستغرقه اجابة المقياس عند تطبيقه على عينة البحث. -

 والبنائي للمقياس.يجاد االتساق الداخلي ا -

 المقياس.إيجاد ثبات  -

 تحديد زمن المقياس: 3.7
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ة نيمتوسط الحسابي لزمن تقديم تالميذ الع تم حساب زمن تأدية التالميذ للمقياس عن طريق

 16يذ بعد دقيقة، وآخر تلم 11، وقد انهى اول تلميذ المقياس بعد مضي لورقة االجابة االستطالعية

تقريبا  دقيقة، فكان زمن متوسط المدة الزمنية التي استغرقها أفراد العينة االستطالعية تساوي

 التالية:( دقائق، وذلك بتطبيق المعادلة 13.5)

     Internal Consistency Validityصدق االتساق الداخلي:  4.7

يق جرى التحقق من صدق االتساق الداخلي لمقياس مهارات التفكير لتصنيف بلوم، وذلك بتطب

ساب ح( تلميذ، من خارج أفراد عينة الدراسة، وتم 50المقياس على عينة استطالعية مكونة من )

ن درجات كل فقرة من فقرات المقياس، وذلك باستخدام البرنامج معامل ارتباط بيرسون بي

 يوضح ذلك: اآلتي( والجدول spssاالحصائي )

 مقياس مهارات التفكير لتصنيف بلوميوضح معامالت االرتباط بين فقرات  :(33جدول )

 والمجاالت الفرعية التابعة له

رقممممممممممم 

 السؤال

معاممممممممممممممممممممممل 

 االرتباط

مسممممممممممممممممتوى 

 الداللة

مسممممممممممممممممممتوى   معامل االرتباط رقم السؤال

 الداللة

1 0.215 0.05 21 3880. 0.01 

2 5490.  0.01 22 8640. 0.01 

3 6090. 0.01 23 6690. 0.01 

4 4120. 0.01 24 6840. 0.01 

5 3060. 0.01 25 8900. 0.01 

6 5450. 0.01 26 5580. 0.01 

7 6330. 0.01 27 6310. 0.01 

8 5770. 0.01 28 7660. 0.01 

9 5770. 0.01 29 8920. 0.01 

10 7350. 0.01 30 8240. 0.01 

11 7990. 0.01 31 6460. 0.01 

12 8360. 0.01 32 8530. 0.01 

13 8020. 0.01 33 6520. 0.01 

14 8410. 0.01 34 7320. 0.01 

15 8440. 0.01 35 3650. 0.01 

16 8010. 0.01 36 6790. 0.01 

17 4230. 0.01 37 7000. 0.01 
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18 7800. 0.01 38 0.237 0.05 

19 7310. 0.01 39 5430. 0.01 

20 0.225 0.05 40 7280. 0.01 

        0.273( =  0.05( وعند مستوى الداللة )48ر الجدولية عند درجة حرية )

 0.354( =  0.01( وعند مستوى الداللة )48ر الجدولية عند درجة حرية ) 

ئية عند السابق أن أغلب فقرات المقياس حققت مستوى الداللة اإلحصالنا من الجدول   يتضح    

ن أ كديؤ، وهذا 0.05، باستثناء بعض الفقرات التي حققت مستوى الداللة االحصائية عند 0.01

 راسة. الدة تطبيقه على عينالباحث إلى مما يطمئن الداخلي، من االتساق عالية يتمتع بدرجة المقياس 

 الصدق البنائي:  5.7

بين  للتحقق من الصدق البنائي للمجاالت الفرعية، قام الباحث بحساب معامالت االرتباط   

درجة كل مجال فرعي للمقياس والمجاالت الفرعية األخرى، وكذلك كل مجال فرعي بالدرجة 

 يوضح ذلك.الموالي الكلية للمقياس والجدول 

قياس مهارات التفكير لمرعي والمجاالت األخرى معامالت ارتباط كل مجال ف (:34) الجدول

 ، وكذلك مع الدرجة الكليةلتصنيف بلوم

الدرجمممممممممممممممة  

 الكلية

 التقويم التركيب  التحليل التطبيق الفهم المعرفة

الدرجعععععععة 

 الكلية

1       

      1 **0.752 المعرفة

     1 ** 0.618 **0.774 الفهم

    1 ** .6090 **0.671 **0.395 التطبيق

   1 **0.393 **0.498 **0.430 **0.490 التحليل

0.415 **0.431 ** 0.639 ** 0.414 **0.752 التركيب

** 

1  

0.529 **0.721 **0.729 **0.355 ** 0.702 التقويم

** 

0.372

** 

1 

 0.05* دالة عند مستوى              0.01دالة عند مستوى **            

كلية يتضح من الجدول السابق أن جميع المجاالت الفرعية ترتبط ببعضها البعض وبالدرجة ال

تمتع بدرجة (، وهذا يؤكد أن المقياس ي0.01للمقياس ارتباطا ذو داللة احصائية عند مستوى داللة )

 عالية من الصدق البنائي. 

 

 مقياس مهارات التفكير لتصنيف بلوم:ثبات . 8
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 طريقة التجزئة النصفية:         1.8

يث  حلتجزئة النصفية، بطريقة االمقياس ثبات لحساب االستطالعية العينة تم استخدام درجات 

وتم ، وجيةلزذات األرقام االفقرات ودرجات لفردية، ذات األرقام االفقرات من درجات  كلاحتسبت 

ل عديتثم جرى الفرعية الستة،  لنصفين لكل مجال من مجاالتاالرتباط بين ال حساب معامذلك بعد 

 يبين ذلك: التالي، والجدول سبيرمان براونلة باستخدام معادل والط

مهارات  قياسلم معامالت ارتباط كل مجال فرعي قبل التعديل وبعد التعديل: (35الجدول رقم )     

 .التفكير لتصنيف بلوم

معامل االرتباط  معامل االرتباط بعد التعديل

 قبل التعديل

عممممممممممممممدد 

 االسئلة

 المجاالت الفرعية

 المعرفة 06 **0.682 **0.811

 الفهم 04 **8950. **0.945

 التطبيق 18 **0.615 **762.0

 التحليل 16 **0.690 **0.816

 التركيب 20 **0.613 **0.760

 التقويم 04 **0.503 **0 669,

 الدرجة الكلية 40  

 0.05* دالة عند مستوى          0.01دالة عند مستوى                **

 سبيرمان من الجدول السابق تبين أن معامالت ثبات االختبار بعد تعديل الطول باستخدام معادلة

لى عتطبيق المقياس الباحث إلى تطمئن وهذه قيم عالية  ،0.945إلى  0.760براون تراوحت بين 

 عينة الدراسة.

 ونباخ:كربطريقة ألفا الثبات  2.8

حيث ، ونباخكربطريقة ألفا المقياس  ثباتلحساب االستطالعية العينة استخدام درجات تم 

رعية فقرات المقياس، وقد تم إيجاد معامل ألفا لكل مجال من مجاالت الفمن درجات  كلاحتسبت 

 يبين ذلك: التاليالستة، والجدول 

لتفكير اقياس مهارات التابعة لمقيم ألفا كرونباخ للمجاالت الفرعية : (36الجدول رقم )       

 لتصنيف بلوم

 المجاالت الفرعية عدد االسئلة قيمة ألفا  

 المعرفة 08 8450.

 الفهم 08 8910.



214 
 

 التطبيق 06 5510.

 التحليل 04 6270.

 التركيب 06 8040.

 التقويم 08 7220.

 الدرجة الكلية 40 

 

ين بكرونباخ تراوحت  –من الجدول السابق تبين أن معامالت ثبات االختبار باستخدام ألفا 

 .الباحث إلى تطبيق االختبار على عينة الدراسةتطمئن ، وهذه قيم عالية 0.891إلى  0.551

األمر  مما سبق يتبين ان المقياس المستخدم في الدراسة يتمتع بالصدق والثبات بدرجة عالية،

 يتيح للباحث استخدامه على عينة دراسته باطمئنان.الذي 

 

 

 :البحثاألساليب االحصائية المستخدمة في  -6

 وءض وفي الحالية بالدراسة المتعلقة والبحوث والدراسات التربوي األدب على االطالع بعد

 :التالية اإلحصائية األساليب الباحث استخدم الدراسة طبيعة

لحساب معامل االتفاق بين المحكمين على مدى تمثيل الفقرة ( lawshe)معادلة الوشي  •

ادلة اندرجت تحته، وبذلك يمكن معرفة صدق المحتوى ألداة تحليل المحتوى، والمع للمجال الذي

 :  هي كالتالية

                 n- N/2   

   CVR = 

                             N/2  

CVR .نسبة صدق المحتوى : 

n المحكمين الذين اتفقوا على أن الفقرة أساسية في قياس المجال الذي تندرج تحته: عدد. 

Nالعدد الكلي للمحكمين :. 

 لحساب ثبات أداة تحليل المحتوى وهي كالتالي:( Holsti)معادلة هولستي  •

 عدد نقاط االتفاق                                            

  X  100              معامل الثبات =    

 عدد نقاط االختالف + عدد نقاط االتفاق               
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 ثم م،الخا األرقام من مجموعة على الباحث حصل خاللها من التكرارات والنسب المئوية التي• 

 جابةإحصائي ا، حيث استخدمت هذه المقاييس لإل معها التعامل يسهل كي المئوية النسب استخراج

ة البدنية بتحليل مؤشرات الكفاءات الواردة في منهاج التربي األربعة المرتبطة الدراسةأسئلة  عن

 للسنوات األولى والثانية والثالثة والرابعة للتعليم المتوسط. والرياضية

     X  100ع                    

               س =      

 م       

 س: النسبة المئوية.

 المحور.ع: عدد التكرارات في 

 م: مجموع التكرارات.

 :الحسابي المتوسط •

  Σس                  

 =س        

 ن                  

 .للدرجات الحسابي المتوسط  :س

  .الدرجات مجموع: Σس  

 .األفراد عدد  :ن

 (.تالميذ واساتذة)استجابات افراد العينة  متوسط على الحصول هو استعماله من والهدف

 لتالميذ.الصعوبة لحساب معامل الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار  التحصيلي لدى ا معادلة• 

 ويحسب بالمعادلة التالية:

 

 عدد الذين أجابوا اجابة صحيحة                        

   %100×  الصعوبة =  معامل

 عدد الذين حاولوا االجابة                               

 الميذ.التمييز لحساب معامل التمييز لكل فقرة من فقرات االختبار التحصيلي لدى التمعادلة  •

 ويحسب بالمعادلة التالية:

 لفئة الدنيااعدد المجيبين بشكل صحيح من  -عدد الطلبة المجيبين بشكل صحيح من الفئة العليا                       
 معامل التمييز =                                           
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 عدد الطالب في احدى المجموعتين                                            

التجزئة  ثبات أدوات البحث عن طريق(، لحساب pearsonمعامل االرتباط )بيرسون،  •

 : ثم تصحيح معامل االرتباط بمعادلة بيرسون براون كالتالي  النصفية،

   r

r

1

2
=  Reliability Coefficient    

 :r االرتباط معامل. 

 لعينة. اأحد أهم مقاييس التشتت أال وهو االنحراف المعياري لقياس مدى تشتت استجابات أفراد  •

 

     ) 
n

) x 
 ( - 

n

 x
  S 2

2 


. 

  x :مجموع القيم . 

 2 x :مجموع مربعات القيم. 

ن استبيا)لتحديد وحساب ثبات أدوات البحث (: Cronbach`s Alpha)معامل كرونباخ ألفا  •

مقياس  مقياس اتخاذ القرار، مقياس حل المشكالت،استطالع أراء األساتذة، االختبار التحصيلي، 

 (لتصنيف بلوممهارات التفكير 

          i 2s  Σ              k       

 α =       1-            

               k-1 s2 i        

 

 

 

k .عدد مفردات االختبار : 

i 2s  Σ.تباين درجات كل مفردة من مفردات االختبار : 

i 2s :.التباين الكلي لمجموعة مفردات االختبار 
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نسانية والجراء العمليات الحسابية استعملنا الرزمة االحصائية المستخدمة في العلوم اال  •

( Statistical Package For the Social Sciencesاختصارا لعبارة ) spss)واالجتماعية )

 .8االجتماعية( النسخة وتعني )المجموعة او الرزمة االحصائية للعلوم 

 :خالصةال

 بعد استعراض التراث النظري وأدبيات البحث ذات العالقة، تضمن هذا الفصل عرضا مفصال

ب للبحث اجراءات البحث االستطالعي، واختيار المنهج المناس: لعناصر االجراءات التطبيقية، مثل

ف وتحديد عينته، وتطبيق أدوات البحث الجل الوصول الى النتائج و التوصل الى تحقيق أهدا

 لى تقديمعالبحث، واخيرا االساليب االحصائية المستعملة في تحليل البيانات الرقمية، مما يساعد 

اسة لالهتمام اكثر بتضمين جوانب المجال المعرفي قيد الدر مجموعة من االقتراحات الضرورية

 .مفي منهاج التربية البدنية والرياضية للتعليم المتوسط، ولما ال في جميع أطوار التعلي

هو حلقة فويمكن الجزم بأن هذا الفصل له أهمية كبيرة في تحديد معالم وأفاق البحث النهائية، 

 .المتبعة يقية، وتكمن قيمة البحث في التحكم في هذه االجراءاتتمفصل بين فصولها النظرية والتطب
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 البحث نتائج ومناقشة عرض :السابع الفصل

 .تمهيد

 .النتائج عرض -1 

 .ىاألول الفرضية نتائج عرض 1.1      

 .ةالثاني الفرضية نتائج عرض 2.1      

 .ةالثالث الفرضية نتائج عرض 3.1      

 .عةالراب الفرضية نتائج عرض 4.1  

 .ةالخامس الفرضية نتائج عرض 5.1      

 .ةالسادس الفرضية نتائج عرض 6.1      

 .ةالسابع الفرضية نتائج عرض 7.1 

 .الثامنة الفرضية نتائج عرض 8.1 

 .التاسعة الفرضية نتائج عرض 9.1 

 .العاشرة الفرضية نتائج عرض 10.1     

 .الحادي عشرة الفرضية نتائج عرض 11.1 

 .الثانية عشرة الفرضية نتائج عرض 12.1    

 .مناقشة فرضيات البحث في ضوء النتائج -2 

 .مناقشة الفرضية االولى 1.2 

 .الثانيةمناقشة الفرضية  2.2 

 .مناقشة الفرضية الثالثة 3.2 

 .مناقشة الفرضية الرابعة 4.2 

 .مناقشة الفرضية الخامسة 5.2 

 .الفرضية السادسةمناقشة  6.2 
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 .مناقشة الفرضية السابعة 7.2 

 .مناقشة الفرضية الثامنة 8.2 

 .مناقشة الفرضية التاسعة 9.2 

 .مناقشة الفرضية العاشرة 10.2 

 .ة عشرةمناقشة الفرضية الحادي 11.2 

 .مناقشة الفرضية الثانية عشرة 12.2 

 .النتائج العامة للبحث -3

  .االقتراحات -4

 الخالصة

 خالصة البحث

 

 

 

 

 

 

 :تمهيد

منهاج التربية البدنية والرياضية وفق المقاربة يسعى البحث للتعرف على مدى مراعاة 

 بحث، قسمبالكفاءات للتعليم المتوسط لجوانب المجال المعرفي،  لذا قام الطالب بتطبيق ادوات ال

ت نظر واآلخر لمعرفة وجهامنها لتحليل مؤشرات الكفاءات لمنهاج التربية البدنية والرياضية، 

 الجوانب ط، وأيضا لمعرفة تحصيل التالميذ فيساساتذة التربية البدنية والرياضية للتعليم المتو

 المعرفية، وذلك بعد اجراء التعديالت الالزمة.

 نقوم م، ثخانات في وتبويبها وجدولتها البيانات تفريغ عملية إلى الفصل هذا خالل من سنتطرق

صل المتوصلة اليها في هذا الفصل مع كل فرض من فروض البحث المتبناة في الفعرض النتائج ب

 .االول، ويليها المناقشة على ضوء الفرضيات، وعلى ضوء االهداف المحددة
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 –حسب رأي الطالب الخاص  –كما يتضمن الفصل أيضا مجموعة من المقترحات المناسبة 

 على ضوء النتائج المتوصل اليها.

 :النتائج عرض -1

  :عرض نتائج الفرضية االولى 1.1

تضمين المعرفة العلمية في منهاج التربية في  ضعف هناك" : يلي ما على الفرضية نصت

 "البدنية والرياضية وفق المقاربة بالكفاءات للتعليم المتوسط.

تم استخراج عدد التكرارات والنسب المئوية لدرجة تضمن هذه الفرضية  صحة من وللتحقق

الجدول  منهاج التربية البدنية والرياضية للتعليم المتوسطة للمعرفة العلمية، كما هو موضح في

 .الموالي

 

في منهاج  ةالتوزيع التكراري والنسب المئوية  للمعرفة العلمية المتضمن: (37)رقم الجدول             

 .التربية البدنية والرياضية للتعليم المتوسط

 

ع التكرار الكلي المتعلق بالمعرفة أن مجموالسابق  ح من البيانات المدرجة في الجدوليتض

تنظيم )تكرارا للسنوات األربعة في المنهاج التي تم تحليله، وقد مثلت العبارة ( 160)بلغ العلمية 

تكرارا، أي بنسبة مقدارها  55إذ بلغت  ،منها النصيب األكبر (وتسيير اللعب والمنافسة

تكرارا، أي بنسبة  52التي بلغت  (االعداد البدني والتعلم الحركي(، وتليها العبارة )34.37%)

، التي بلغت (خطط وقوانين اللعب والمنافسة(، وجاءت بالمرتبة الثالثة العبارة )%32.5مقدارها )

 

 رتبة

 

 

 النسبة

 

 المجموع

 الكلي

  عدد التكرارات في كل منهاج

  المعرفة العلمية
السنة 

4 

السنة 

3 

السنة 

2 

السنة 

1 

 ك  ك ك ك

خطععععععط وقععععععوانين اللعععععععب  07 07 11 17 42 (%26.25) 03

 والمنافسة

1 

02 )%32.5  ( االععععععداد البعععععدني والعععععتعلم  12 10 14 16 52 

 الحركي

2 

01 )%34.37  ( تنظعععععععيم وتسعععععععيير اللععععععععب  12 12 12  19 55 

 والمنافسة  

3 

50  )%2.5  (  4 فسيولوجية النشاط البدني  02 02 00 00 04 

40  )%4.37  (  بيوميكانيعععععععععك الحركعععععععععات 05 01 01 00 07 

 الرياضية 

5 

 )% (100  المجموع الكلي 38 32 38 52 160 
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( الرياضية بيوميكانيك الحركات(، واحتلت العبارة )%26.25تكرارا، أي بنسبة مقدارها ) 42

الخامسة (، أما في المرتبة %4.37تكرارات، أي بنسبة مقدارها ) 07المرتبة الرابعة، حيث بلغت 

تكرارات، أي بنسبة مقدارها  04( على فسيولوجية النشاط البدنيفقد تحصلت العبارة ) واالخيرة

(%2.5). 

 :عرض نتائج الفرضية الثانية 2.1

فعي تضعمين المعرفعة الصعحية فعي منهعاج التربيعة  ضععف هنعاك" : يلعي معا علعى الفرضعية نصعت

 " البدنية والرياضية وفق المقاربة بالكفاءات للتعليم المتوسط.

تعم اسعتخراج ععدد التكعرارات والنسعب المئويعة لدرجعة تضعمن هعذه الفرضعية  صعحة من وللتحقق

لجعدول وضعح فعي امنهاج التربية البدنيعة والرياضعية للتعلعيم المتوسعطة للمعرفعة الصعحية، كمعا هعو م

 .التالي

نهاج مفي  ةالتوزيع التكراري والنسب المئوية للمعرفة الصحية المتضمن: (38) رقم الجدول          

 .التربية البدنية والرياضية للتعليم المتوسط

 

بلغ  حيةبالمعرفة الصأن مجموع التكرار الكلي المتعلق  السابقيتضح من البيانات المدرجة في 

من قواعد األ)تكرارا للسنوات األربعة في المنهاج التي تم تحليله، وقد مثلت العبارة ( 19)

ا في وتليه(، %94.73)تكرارا، أي بنسبة مقدارها  18إذ بلغت  ،منها النصيب األكبر (والسالمة

(، %5.26ها )التي بلغت تكرار واحد، أي بنسبة مقدار (اإلسعافات األوليةالمرتبة الثانية العبارة )

، (مراضالوقاية من األأما في المرتبة األخيرة لم يسجل أي تكرار لكل من العبارات التالية: )

  (.%00)، أي بنسبة (التغذية الصحية والمتوازنة)و

 

 رتبة

 

 النسبة

 

 المجموع

 الكلي

  عدد التكرارات في كل منهاج

 المعرفة الصحية
السنة 

4 

السنة 

3 

السنة 

2 

السنة 

1 

 ك ك ك ك

 1 قواعد األمن والسالمة 05 05 05 03 18 (94.73%) 01

03 )% (00  2 الوقاية من األمراض 00 00 00 00 00 

 3 اإلسعافات األولية 01 00 00 00 01 (5.26%) 02

03 )%   (00 التغذيععععععععععععة الصععععععععععععحية  00 00 00 00 00 

  والمتوازنة

4 

 )% (100 الكليالمجموع  06 05 05 03 19   
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 :الثالثةالفرضية  نتيجةعرض  3.1

ة ضعف في تضمين مهارات التفكير لتصنيف بلوم )المعرف هناك" : يلي ما على الفرضية نصت

المقاربة  ضية وفقالتقويم( في منهاج التربية البدنية والريا -التركيب  –التحليل  –التطبيق   -الفهم –

 " بالكفاءات للتعليم المتوسط

تم استخراج عدد التكرارات والنسب المئوية لدرجة تضمن هذه الفرضية  صحة من وللتحقق

موضح هو  كما، لمهارات التفكير لتصنيف بلوممنهاج التربية البدنية والرياضية للتعليم المتوسطة 

 .التاليفي الجدول 

م المتضمنة التوزيع التكراري والنسب المئوية لمهارات التفكير لتصنيف بلو: (39)رقم الجدول           

 في منهاج التربية البدنية والرياضية للتعليم المتوسط

أن مجموع التكرار الكلي لمهارات التفكير السابق  يتضح من البيانات المدرجة في الجدول

تكرارا للسنوات األربعة في المنهاج التي تم تحليله، وقد مثلت مهارة ( 234)لتصنيف بلوم بلغ 

(، وتليها مهارة %60.68)تكرارا، أي بنسبة مقدارها  142إذ بلغت  ،التطبيق منها النصيب األكبر

(، وجاءت بالمرتبة الثالثة مهارة الفهم %15.81رها )تكرارا، أي بنسبة مقدا 37التقويم التي بلغت 

التي  التركيب(، ثم في المرتبة الرابعة مهارة %13.67تكرارا، أي بنسبة مقدارها ) 32التي بلغت 

(، أما المستوى األدنى من التفكير المتعلق بالمعرفة، %5.98تكرارا، أي بنسبة مقدارها ) 14بلغت 

(، أما في المرتبة األخيرة %3.84تكرارات، أي بنسبة مقدارها ) 9غ فقد احتل المرتبة الخامسة وبل

 (.%00لم يسجل أي تكرار في مهارة التحليل، أي بنسبة )

 

 رتبة

 

 النسبة

 

المجمو

 ع

 الكلي

  عدد التكرارات في كل منهاج

مهممممممممممممارات التفكيممممممممممممر 

السنة            لتصنيف بلوم

4 

السنة 

3 

السنة 

2 

السنة 

1 

 ك ك  ك ك

05 )%  (3.84  1 المعرفة 06 01 01 01 09 

03 )%  (13.67  2 الفهم 07 02 03 20 32 

01 )%  (60.68  3 التطبيق 32 28 36 46 142 

06 )%  (00  4 التحليل 00 00 00 00 00 

04 )% (5.98  5 التركيب 03 00 07 04 14 

02 )%  (15.81  6 التقويم  09 05 09 14 37 

 )% (100  المجموع الكلي 57 36 56 85 234 
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 :عرض نتائج الفرضية الرابعة 4.1

في تضمين المهارات الحياتية العقلية )حل  ضعف هناك" : يلي ما على الفرضية نصت

 ات للتعليماتخاذ القرار( في منهاج التربية البدنية والرياضية وفق المقاربة بالكفاء –المشكالت 

 "المتوسط.

تم استخراج عدد التكرارات والنسب المئوية لدرجة تضمن هذه الفرضية  صحة من وللتحقق

ي و موضح فهمنهاج التربية البدنية والرياضية للتعليم المتوسطة للمهارات الحياتية العقلية، كما 

 .التاليالجدول 

منهاج  في ةالمتضمنللمهارات الحياتية العقلية  التوزيع التكراري والنسب المئوية: (40)رقم الجدول 

 التربية البدنية والرياضية للتعليم المتوسط

 

ارات أن مجموع التكرار الكلي المتعلق بالمه السابقيتضح من البيانات المدرجة في الجدول 

مثلت مهارتي  للسنوات األربعة في المنهاج التي تم تحليله، وقد تتكرارا( 06)بلغ  العقليةالحياتية 

 (،%66.66)تكرارات فقط، أي بنسبة مقدارها  04إذ بلغت  ،حل المشكلة منها النصيب األكبر

 .(%33.33وتليها مهارة اتخاذ القرار التي بلغت تكرارين، أي بنسبة مقدارها )

  :الخامسةعرض نتيجة الفرضية  5.1

نة حصيلة التالميذ في المعرفة العلمية المتضم في ضعف هناك" : يلي ما على الفرضية نصت

 "في منهاج التربية البدنية والرياضية وفق المقاربة بالكفاءات للتعليم المتوسط.

 تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةهذه الفرضية  صحة من وللتحقق

من  كتساب تالميذ المرحلة المتوسطة للمعرفة العلمية، ولكل مجاللدرجة ا واألوزان النسبية

 يمتقو درجة لتقدير اآلتي المقياس الباحث ، واعتمد(41مجاالتها، كما هو موضح في الجدول )

 :التالميذ، من خالل تصنيف المتوسط الحسابي الى اربع مستويات

 .ضعيف 0.49الى   0من  -

 

 رتبة

 

 النسبة

 

المجمو

 ع

 الكلي

  عدد التكرارات في كل منهاج

المهممممممممممارات الحياتيممممممممممة 

                    العقلية
السنة 

4 

السنة 

3 

السنة 

2 

السنة 

1 

 ك ك ك ك

01 )%  (66.66  1 حل المشكلة  01 00 03 00 04 

02 )%  (33.33  3 اتخاذ القرار 00 01 01 00 02 

 )%  (100  المجموع الكلي    01 01 04 00 06 
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 .متوسط  0.50 -

 .فوق المتوسط  0.70الى   0.51من  -

 .عالي 1الى     0من  -

 .يبين هذه النتائج اآلتيوالجدول 

 واألوزان النسبية المعيارية واالنحرافات الحسابية مجموع المتوسطات: (41)رقم  الجدول

 .لمجاالت المعرفة العلمية

 

 الرقم

 

 المجال

المتوسمط 

 الحسابي

االنحمممراف 

 المعياري

الممممممموزن 

 النسبي

درجممممممممة 

 التوافر

 الترتيب

خطععععععععععط وقععععععععععوانين اللعععععععععععب  1

 والمنافسة

 5 ضعيف 31.18 0.463 0.311

االععععععععععداد البعععععععععدني والعععععععععتعلم  2

 الحركي

 1 ضعيف 37.23 0.842 0.373

تنظعععععععععععيم وتسعععععععععععيير اللععععععععععععب  3

 والمنافسة

 2 ضعيف 33.44 0.751 0.330

 4 ضعيف 31.33 0.927 0.313 فسيولوجية النشاط البدني 4

بيوميكانيعععععععععععععععك الحركعععععععععععععععات  5

 الرياضية

 3 ضعيف 31.90 0.899 0.319

   

االعداد البدني والتعلم )والذي ينص على ( 2)رقم  المجالأن  السابقيتضح لنا من الجدول 

%(. 37.23)، وبوزن نسبي بلغ (0.373)قد احتل الترتيب االول بمتوسط حسابي بلغ ( الحركي

( تنظيم وتسيير اللعب والمنافسة)الترتيب الثاني، وهو ينص على ( 3)بينما احتل المجال رقم 

رقم وجاء بالمرتبة الثالثة المجال ، %(33.44)، وبوزن نسبي بلغ (0.330)بمتوسط حسابي بلغ 

وبوزن نسبي ( 0.319)بمتوسط حسابي بلغ ( بيوميكانيك الحركات الرياضية)وهو ينص على ( 5)

الترتيب ( النشاط البدنيفسيولوجية )والتي ينص على ( 4)، واحتل المجال رقم %(31.90)بلغ 

والتي ( 1)، أما المجال رقم %(31.33)، وبوزن نسبي بلغ (0.313)الرابع بمتوسط حسابي بلغ 

فقد احتل الترتيب الخامس واألخير بمتوسط حسابي ( خطط وقوانين اللعب والمنافسة)ينص على 

ضمن المستوى ويالحظ أن جميع هذه النسب تقع ، %(31.18)، وبوزن نسبي بلغ (0.311)بلغ 

 أفراد إجابات معظم أن على يدل من مستويات تقويم المعرفة العلمية وهو ضعيف، وهذا االول

افراد العينة  تقديرات نستنتج أن عامة ، وبصورة(ضعيف)التحقيق  درجات لخيار تتحيز العينة
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تنظيم وتسيير خطط وقوانين اللعب والمنافسة، االعداد البدني والتعلم الحركي، )للمعرفة العلمية 

 .ضعيفة بدرجة جاءت( اللعب والمنافسة، فسيولوجية النشاط البدني، بيوميكانيك الحركات الرياضية

 لواحدا من أقل ( 5 – 4 – 3 – 2 – 1)المعياري لمجاالت المعرفة العلمية   االنحراف نجد كما

 .العلمية المعرفةالفقرات التابعة الختبار  تلك وهذا يشير الى تجانس اجابات التالميذ عن الصحيح

 :السادسةعرض نتيجة الفرضية  6.1

ة حصيلة التالميذ في المعرفة الصحية المتضمن في ضعف هناك" : يلي ما على الفرضية نصت

 " في منهاج التربية البدنية والرياضية وفق المقاربة بالكفاءات للتعليم المتوسط.

 تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةهذه الفرصية  صحة من وللتحقق

 نطة للمعرفة الصحية، ولكل مجال ملدرجة تحصيل تالميذ المرحلة المتوس واألوزان النسبية

 يمتقو درجة لتقدير اآلتي المقياس الباحث ، واعتمد(42مجاالتها، كما هو موضح في الجدول )

 :الحسابي الى اربع مستوياتالتالميذ، من خالل تصنيف المتوسط 

 .ضعيف 0.49الى   0من  -

 .متوسط  0.50 -

 .فوق المتوسط  0.70الى   0.51من  -

  .عالي 1الى     0من  -

 .يبين هذه النتائج اآلتيوالجدول 

 ةواألوزان النسبي المعيارية واالنحرافات الحسابية مجموع المتوسطات(: 42)رقم   الجدول

 .الصحيةلمجاالت المعرفة 

الممممرق

 م

المتوسمممممممممط  المجال

 الحسابي

االنحمممممممممممممممممممممممراف 

 المعياري

المممممممممممممممموزن 

 النسبي

درجممممممممممممممممممة 

 التوافر

 الترتيب

 2 ضعيف %32.94 0.8521 0.3294 قواعد االمن والسالمة 1

 1 ضعيف %30.2 0.4591 0.3020 االسعافات االولية 2

 قد( االسعافات االولية)والتي ينص على ( 2)رقم  المجالأن  السابقيتضح لنا من الجدول 

وتقع هذه النسبة ضمن المستوى االول من ( 0.3020)احتلت الترتيب االول بمتوسط حسابي بلغ 

بينما احتل المجال  (. %30.2)مستويات تقويم المعرفة الصحية وهو الضعيف، وبوزن نسبي بلغ 

 (0.3294)بمتوسط حسابي بلغ ( قواعد االمن والسالمة)الترتيب الثاني، وهو ينص على ( 1)رقم 

 لمعرفة الصحية وهو الضعيف، وبوزنوتقع هذه النسبة ضمن المستوى االول من مستويات تقويم ا

التحقيق  درجات لخيار تتحيز العينة أفراد إجابات معظم أن على يدل ، وهذا(%32.94)نسبي بلغ 
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قواعد االمن )مستوى اكتساب افراد العينة للمعرفة الصحية  نستنتج أن عامة ، وبصورة(ضعيف)

  .ضعيفة بدرجة كان( والسالمة، االسعافات االولية

لى يشير ا أقل من الواحد الصحيح وهذا( 2، 1)كما نجد االنحراف المعياري لكلى المجالين 

 .االسئلة التابعة الختبار المعرفة الصحية تلك عنتجانس اجابات التالميذ 

 :السابعةعرض نتيجة الفرضية  7.1

لوم اكتساب التالميذ لمهارات التفكير لتصنيف ب في ضعف هناك" : يلي ما على الفرضية نصت

ربية البدنية التقويم( المتضمنة في منهاج الت –التركيب  –التحليل  –التطبيق  -  الفهم –)المعرفة 

 "  والرياضية وفق المقاربة بالكفاءات للتعليم المتوسط.

 تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةهذه الفرضية  صحة من وللتحقق

م، ولكل لدرجة اكتساب تالميذ المرحلة المتوسطة لمهارات التفكير لتصنيف بلو واألوزان النسبية

 .(44مجال من مجاالتها، كما هو موضح في الجدول )

 تبنت قدف الدراسة، أداة إعداد في الخماسي ليكارت مقياس استخدام تم قد أنه إلى باإلضافة هذا

 يكارتل مقياس استخدام عند االتجاه على للحكم - الفتاح عبد عز - ذكره الذي المعيار الدراسة

  :ذلك يوضح التالي والجدول  539 )، ص 2008 :الفتاح عبد)الخماسي 

 الخماسي ليكارت مقياس (:43) رقم جدول 

 درجة التوافر النسبيالوزن   المتوسط الحسابي

 الى من الى من

 جدا   ضعيف %19.9 %0 1.79 1

 ضعيف %39.9 %20 2.59 1.80

 متوسطة %59.9 %40 3.39 2.60

 كبيرة %79.9 % 60 4.19 3.40

 جدا   كبيرة %100 %80 5 4.20

 واألوزان النسبية المعيارية واالنحرافات الحسابية مجموع المتوسطات(: 44)رقم  الجدول

 مهارات التفكير لتصنيف بلوم.لمجاالت 

المتوسممممممممممممممممممط  المجال الرقم

 الحسابي

االنحممممممممممممممممراف 

 المعياري

المممممممممممممممموزن 

 النسبي

درجممممممممممممممممممة 

 التوافر

 الترتيب

 2 ضعيف %22.82 0.713 1.913 المعرفة 1

 6 ضعيف %20.83 0.638  1.833 الفهم 2

 1 ضعيف %23.6 0.752  1.944 التطبيق 3

 4 ضعيف %22.2 0.646  1.888 التحليل 4

 5 ضعيف %21.7 0.637  1.868 التركيب 5

 3 ضعيف %22.37 0.663  1.895 التقويم 6
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لترتيب قد احتلت ا( التطبيق)والتي تنص على ( 3)أن المهارة رقم  السابقيتضح لنا من الجدول 

( 1)بينما احتلت المهارة  رقم %(. 23.6)وبوزن نسبي بلغ ( 1.944)االول بمتوسط حسابي بلغ 

وبوزن نسبي بلغ ( 1.913)بمتوسط حسابي بلغ ( المعرفة)الترتيب الثاني، وهي تنص على 

بمتوسط ( التقويم)في الترتيب الثالث، وهي تنص على ( 6)رقم وتليها المهارة ، %(22.82)

 (4)رقم مهارة وجاءت بالمرتبة الرابعة ال، %(22.37)وبوزن نسبي بلغ ( 1.895)حسابي بلغ 

ثم في ، %(22.2)وبوزن نسبي بلغ ( 1.888)بمتوسط حسابي بلغ ( التحليل)وهي تنص على 

( 1.868)بمتوسط حسابي بلغ ( التركيب)وهي تنص على ( 5)رقم المرتبة الخامسة المهارة 

تيب فقد احتلت التر( الفهم)والتي تنص على ( 2)، أما المهارة رقم %(21.7)وبوزن نسبي بلغ 

ويالحظ أن جميع ، %(20.83)وبوزن نسبي بلغ ( 1.833)السادس واألخير بمتوسط حسابي بلغ 

هو و لمهارات التفكير لتصنيف بلومتقع ضمن المستوى الثاني من مستويات التقويم هذه النسب 

، (فالضعي) التحقيق درجات لخيار تتحيز العينة أفراد إجابات معظم أن على يدل وهذا. الضعيف

 مهاراتمقياس  لفقارات التحقيق درجة أن يرون العينة أفراد معظم أن نستنتج عامة وبصورة

 .ضعيفة بدرجة التفكير لتصنيف بلوم

، ق، التحليلالمعرفة، الفهم، التطبي)  لمهارات التفكير لتصنيف بلومكما نجد االنحراف المعياري 

الفقرات  تلك وهذا يشير الى تجانس اجابات التالميذ عنأقل من الواحد الصحيح ( التركيب، التقويم

 .مهارات التفكير المعرفي لتصنيف بلومالتابعة لمقياس 

 :الثامنةعرض نتيجة الفرضية  8.1

 )حل ةاكتساب التالميذ للمهارات الحياتية العقلي في ضعف هناك" : يلي ما على الفرضية تنص

 تبالكفاءا الرياضية وفق المقاربةمنهاج التربية البدنية والمشكالت، اتخاذ القرار( المتضمنة في 

 " للتعليم المتوسط.

 واالنحرافات الحسابية، المتوسطات استخراج مجموع تمية هذه الفرض صحة من وللتحقق

مجال من  ، ولكلللمهارات الحياتية قيد الدراسةالمتوسطة  تالميذ المرحللدرجة اكتساب  المعيارية

 التالي.مجاالتها، كما هو موضح في الجدول 

ة واألوزان النسبي المعيارية واالنحرافات الحسابية مجموع المتوسطات(: 45)رقم   الجدول

 العقلية.للمهارات الحياتية 

الرق

 م

المتوسمممممممممممممممممممط  المجال

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المممممممممممممممممموزن 

 النسبي

درجممممممممممممممة 

 التحقق

 الترتيب

 2 متوسطة %48.25 0.973 2.93حعععععععععععععععععععل  1
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 المشالت

اتخعععععععععععععععاذ   2

 القرار

 1 متوسطة 70.33% 8550. 3.11

تلت قد اح( اتخاذ القرار)والتي تنص على ( 2)أن المهارة رقم السابق يتضح لنا من الجدول 

يات وتقع هذه النسبة ضمن المستوى الثالث من مستو( 3.11)الترتيب االول بمتوسط حسابي بلغ 

مهارة رقم بينما احتلت ال(. %70.33)التقويم لمهارة اتخاذ القرار وهو المتوسط، وبوزن نسبي بلغ 

سبة وتقع هذه الن( 2.93)بمتوسط حسابي بلغ ( حل مشكالت)الترتيب الثاني، وهي تنص على ( 1)

بلغ  م لمهارة حل المشكالت وهو المتوسط، وبوزن نسبيضمن المستوى الثالث من مستويات التقوي

، (سطمتو)التحقيق  درجات لخيار تتحيز العينة أفراد إجابات معظم أن على يدل ، وهذا(48.25%)

ذ القرار، مهارة اتخا لفقارات التحقيق درجة أن يرون التالميذ أفراد معظم أن نستنتج عامة وبصورة

 .متوسطة بدرجة كانت ومهارة حل المشكالت

الى  أقل من الواحد الصحيح وهذا يشير( 2، 1)كما نجد االنحراف المعياري لكلى المهارتين 

 .الفقرات التابعة للمهارات الحياتية قيد الدراسة تلك عن تجانس اجابات التالميذ

 :التاسعة عرض نتيجة الفرضية 9.1

بية العلمية في منهاج الترتواجد المعرفة  درجة في ضعف هناك" : يلي ما على الفرضية نصت

نية بية البدوجهة نظر أساتذة التر من البدنية والرياضية وفق المقاربة بالكفاءات للتعليم المتوسط

 "والرياضية.

 تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةهذه الفرضية  صحة من وللتحقق

لكل مجال و، منهاج التربية البدنية والرياضيةتواجد المعرفة العلمية في لدرجة  واألوزان النسبية

 رلتقدي مقياس ليكارت الخماسي الباحث واعتمد، (46من مجاالتها، كما هو موضح في الجدول )

  .االساتذة تقويم درجة

 

 ةواألوزان النسبي المعيارية واالنحرافات الحسابية مجموع المتوسطات (:46)رقم   الجدول

 .لمجاالت المعرفة العلمية

 

 الرقم

 

 المجال

المتوسمممممممممممط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الممممممممموزن 

 النسبي

درجمممممممممة 

 التوافر

 الترتيب

خطعععععععععط وقعععععععععوانين اللععععععععععب  1

 والمنافسة

 1 كبيرة 64.55 1.236 3.582

االعععععععععداد البععععععععدني والععععععععتعلم  2

 الحركي

 2 ضعيف 39.525 0.920 2.581

 3 ضعيف 39.175 0.922 2.567تنظعععععععععيم وتسعععععععععيير اللعععععععععععب  3
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 والمنافسة

 5  ضعيف 16.325 0.752 1.952 فسيولوجية النشاط البدني 4

بيوميكانيعععععععععععععك الحركعععععععععععععات  5

 الرياضية

 4  ضعيف 17.1 1.320 2.231

خطط وقوانين اللعب )والذي ينص على ( 1)رقم  المجالأن  السابق يتضح لنا من الجدول

لمستوى وتقع هذه النسبة ضمن ا ،(3.582)قد احتل الترتيب االول بمتوسط حسابي بلغ ( والمنافسة

ا احتل بينم%(. 64.55)الرابع من مستويات التقويم للمعرفة العلمية وهو كبير، وبوزن نسبي بلغ 

حسابي  بمتوسط( االعداد البدني والتعلم الحركي)الترتيب الثاني، وهو ينص على ( 2)المجال رقم 

نص وهو ي( 3)رقم ة الثالثة المجال وجاء بالمرتب، %(39.525)، وبوزن نسبي بلغ (2.581)بلغ 

وبوزن نسبي بلغ ( 2.567)بمتوسط حسابي بلغ ( تنظيم وتسيير اللعب والمنافسة)على 

يب الترت( بيوميكانيك الحركات الرياضية)والتي ينص على ( 5)، واحتل المجال رقم %(39.175)

 والتي( 4)، أما المجال رقم %(17.1)، وبوزن نسبي بلغ (2.231)الرابع بمتوسط حسابي بلغ 

لغ فقد احتل الترتيب الخامس واألخير بمتوسط حسابي ب( فسيولوجية النشاط البدني)ينص على 

 ضمن المستوىويالحظ أن جميع هذه النسب تقع ، %(16.325)، وبوزن نسبي بلغ (1.952)

 ادأفر إجابات معظم أن على يدل وهذا ،الثاني من مستويات تقويم المعرفة العلمية وهو ضعيف

نة افراد العي تقديرات نستنتج أن عامة ، وبصورة(ضعيف)التحقيق  درجات لخيار تتحيز العينة

ميكانيك االعداد البدني والتعلم الحركي، تنظيم وتسيير اللعب والمنافسة، بيو)للمعرفة الصحية 

ن خطط وقواني)ضعيفة، باستثناء  بدرجة جاءت( الحركات الرياضية، فسيولوجية النشاط البدني

 .حيث تحصلت على درجة كبيرة( اللعب والمنافسة

 شيري وهذا الصحيح الواحد من أقل (4 – 3 – 2)المجاالت  لمعظم المعياري االنحراف نجد كما

وثين المبح إجابات في تجانس عدم هنالك بينما المجاالت، تلك عن المبحوثين إجابات إلى تجانس

 .(5 - 1)المجاالت  على

 :العاشرةعرض نتيجة الفرضية  10.1

ية تواجد المعرفة الصحية في منهاج الترب درجة في ضعف هناك" : يلي ما على الفرضية نصت

ية بية البدنوجهة نظر أساتذة التر منالبدنية والرياضية وفق المقاربة بالكفاءات للتعليم المتوسط 

 "والرياضية.

تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية هذه الفرضية  صحة من وللتحقق

، ولكل مجال لدرجة تواجد المعرفة الصحية في منهاج التربية البدنية والرياضية واألوزان النسبية
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 لتقدير مقياس ليكارت الخماسي الباحث واعتمد(، 47مجاالتها، كما هو موضح في الجدول ) من

 .االساتذة تقويم درجة

 

 

 واألوزان النسبية المعيارية واالنحرافات الحسابية مجموع المتوسطات (:47)رقم  الجدول

 .لمجاالت المعرفة الصحية

الممممرق

 م

المتوسممممممممممممممط  المجال

 الحسابي

االنحممممممممممممممممممراف 

 المعياري

المممممممممممممممموزن 

 النسبي

درجمممممممممممممة 

 التوافر

 الترتيب

 1.678 قواعد االمن والسالمة 1

 
 

0.610 

 

 ضععيف 16.95

 جدا  

1 

 1.662 االوليةاالسعافات  2

 
 

0.924 

 

 ضععيف 16.55

 جدا  

2 

 1.571 الوقاية من األمراض 3

 
 

1.014 

 

 ضععيف 14.275

 جدا  

4 

التغذيعععععععععة الصعععععععععحية  4

 والمتوازنة

1.609 

 
 

0.744 

 

 ضععيف 15.225

 جدا  

3 

قد ( ةقواعد االمن والسالم)والذي ينص على ( 1)رقم  المجالأن  السابقيتضح لنا من الجدول 

بينما احتل (. %16.95)وبوزن نسبي بلغ  ،(1.678)احتل الترتيب االول بمتوسط حسابي بلغ 

بمتوسط حسابي بلغ ( االسعافات االولية)الترتيب الثاني، وهو ينص على ( 2)المجال رقم 

ى وهو ينص عل( 4)رقم وجاء بالمرتبة الثالثة المجال ، (%16.55)وبوزن نسبي بلغ  ،(1.662)

ا ، أم(%15.225)وبوزن نسبي بلغ ( 1.609)بمتوسط حسابي بلغ ( الصحية والمتوازنةالتغذية )

ر بمتوسط فقد احتل الترتيب الرابع واألخي( الوقاية من األمراض)والتي ينص على ( 3)المجال رقم 

ضمن ويالحظ أن جميع هذه النسب تقع ، (%14.275)وبوزن نسبي بلغ ( 1.571) حسابي بلغ

 معظم أن على يدل مستويات تقويم المعرفة الصحية وهو ضعيف جدا، وهذا المستوى االول من

 نستنتج أن عامة ، وبصورة(ضعيف جدا)التحقيق  درجات لخيار تتحيز العينة أفراد إجابات

وقاية من قواعد االمن والسالمة، االسعافات االولية، ال)افراد العينة للمعرفة الصحية  تقديرات

 . ضعيفة جدا بدرجة جاءت( ة والمتوازنةاألمراض، التغذية الصحي

 شيري وهذا الصحيح الواحد من أقل (4 – 2 – 1)المجاالت  لمعظم المعياري االنحراف نجد كما

 وثينالمبح إجابات في تجانس عدم هنالك بينما المجاالت، تلك عن المبحوثين إجابات إلى تجانس

 .(3)المجال رقم  على

 :عشرة ةحاديالعرض نتيجة الفرضية  11.1
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م بلو رجة تواجد مهارات التفكير لتصنيفد في ضعف هناك" : يلي ما على عشرة ةحاديال نصت

وفق  ية والرياضيةالتقويم( في منهاج التربية البدن -التركيب  -التحليل  -التطبيق  -الفهم  -)المعرفة 

 "وجهة نظر أساتذة التربية البدنية والرياضية. من المقاربة بالكفاءات للتعليم المتوسط

 تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةهذه الفرضية  صحة من وللتحقق

ل ، ولكل مجابلوم في منهاج التربية البدنية تواجد مهارات التفكير لتصنيفلدرجة  واألوزان النسبية

 رلتقدي مقياس ليكارت الخماسي الباحث واعتمد(، 48من مجاالتها، كما هو موضح في الجدول )

 .االساتذة تقويم درجة

 واألوزان النسبية المعيارية واالنحرافات الحسابية مجموع المتوسطات(: 48)رقم  الجدول

 لمهارات التفكير لتصنيف بلوم.لمجاالت 

المتوسممممممممممممممممممط  المجال الرقم

 الحسابي

االنحممممممممممممممممراف 

 المعياري

المممممممممممممممموزن 

 النسبي

درجممممممممممممممممممة 

 التوافر

 الترتيب

 1 ضعيف 36.225 1.023 2.449 المعرفة 1

 2 ضعيف 35.775 0.906 2.431 الفهم 2

 3 ضعيف 33.9 0.695 2.356 التطبيق 3

 5 ضعيف  23.025  0.842 1.921 التحليل 4

 6 ضعيف 22.025 0.958 1.881 التركيب 5

 4 ضعيف 25.675 1.952 2.027 التقويم 6

 

قد احتلت الترتيب ( المعرفة)والتي تنص على ( 1)أن المهارة رقم السابق يتضح لنا من الجدول 

بينما احتلت المهارة  رقم %(. 36.225)وبوزن نسبي بلغ ( 2.449)االول بمتوسط حسابي بلغ 

وبوزن نسبي بلغ ( 2.431)بمتوسط حسابي بلغ ( الفهم)الترتيب الثاني، وهي تنص على  (2)

بمتوسط ( التطبيق)في الترتيب الثالث، وهي تنص على ( 3)قم روتليها المهارة ، %(35.775)

وهي ( 6)رقم وجاءت بالمرتبة الرابعة المهارة ، %(33.9)وبوزن نسبي بلغ ( 2.356)حسابي بلغ 

ثم في المرتبة ، %(25.675)وبوزن نسبي بلغ ( 2.027)بمتوسط حسابي بلغ ( التقويم)تنص على 

وبوزن نسبي ( 1.921)بمتوسط حسابي بلغ ( التحليل)وهي تنص على ( 4)رقم الخامسة المهارة 

فقد احتلت الترتيب السادس ( التركيب)والتي تنص على ( 5)، أما المهارة رقم (%23.025)بلغ 

ويالحظ أن جميع هذه ، %(22.025)وبوزن نسبي بلغ ( 1.881)واألخير بمتوسط حسابي بلغ 

وهو  لمهارات التفكير لتصنيف بلومتقع ضمن المستوى الثاني من مستويات التقويم النسب 

، (الضعيف)التحقيق  درجات لخيار تتحيز العينة أفراد إجابات معظم أن على يدل وهذا. الضعيف
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مهارات مقياس  لفقارات التحقيق درجة أن يرون العينة أفراد معظم أن نستنتج عامة وبصورة

 .ضعيفة بدرجة بلومالتفكير لتصنيف 

 حيحالص الواحد من أقل (5 – 4 – 3 – 2)المهارات  هذه لمعظم المعياري االنحراف نجد كما 

 اباتإج في تجانس عدم هنالك بينما المهارات، تلك عن المبحوثين إجابات إلى تجانس يشير وهذا

 .األخرى المهارات المبحوثين على

 عرض نتائج الفرضية الثانية عشرة: 12.1

 درجة تواجد المهارات الحياتية العقلية )حل في ضعف هناك" : يلي ما على الفرضية نصت

م ت للتعليالمشكالت، اتخاذ القرار( في منهاج التربية البدنية والرياضية وفق المقاربة بالكفاءا

 "وجهة نظر أساتذة التربية البدنية والرياضية. منالمتوسط 

 تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةهذه الفرضية  صحة من وللتحقق

ولكل  ،الرياضيةوتواجد المهارات الحياتية العقلية في منهاج التربية البدنية لدرجة  واألوزان النسبية

 مقياس ليكارت الخماسي الباحث واعتمد(، 49مجال من مجاالتها، كما هو موضح في الجدول )

 .االساتذة تقويم درجة لتقدير

 وزان النسبيةواأل المعيارية واالنحرافات الحسابية مجموع المتوسطات(: 49)رقم  الجدول

 .للمهارات الحياتية العقلية

الرق

 م

المتوسمممممممممممممممممممط  المجال

 الحسابي

االنحممممممممممممممممممراف 

 المعياري

المممممممممممممممممموزن 

 النسبي

 الترتيب درجة التوافر

حعععععععععععععععععععععععل  1

 المشكالت

 1 ضعيف 22.825 1.365  1.913

اتخعععععععععععععععععععاذ   2

 القرار

 2 ضعيف 21.725 1.522  1.869

قد احتلت ( حل مشكالت)والتي تنص على ( 1)أن المهارة رقم  السابقيتضح لنا من الجدول 

من مستويات  الثانيوتقع هذه النسبة ضمن المستوى ( 1.913)الترتيب االول بمتوسط حسابي بلغ 

بينما احتلت المهارة (. %22.825)، وبوزن نسبي بلغ الضعيفوهو حل المشكالت التقويم لمهارة 

وتقع هذه ( 1.869)بمتوسط حسابي بلغ ( اتخاذ القرار)الترتيب الثاني، وهي تنص على ( 2)رقم 

، وبوزن نسبي الضعيفوهو اتخاذ القرار من مستويات التقويم لمهارة  الثانيالنسبة ضمن المستوى 

التحقيق  درجات لخيار تتحيز العينة أفراد إجابات معظم أن على يدل ، وهذا(%21.725)بلغ 
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مهارة  لفقارات التحقيق درجة أن يرون العينة أفراد معظم أن نستنتج عامة ، وبصورة(الضعيف)

  .ضعيفة بدرجة كانت اتخاذ القرار، ومهارة حل المشكالت

 ر الىمن الواحد الصحيح وهذا يشي أكبر( 2، 1)كما نجد االنحراف المعياري لكلى المهارتين 

 .الفقرات التابعة للمهارات الحياتية قيد الدراسة تلك عنالمبحوثين تجانس اجابات  عدم

   .مناقشة وتحليل النتائج -2

 :األولىالفرضية  نتائجمناقشة  1.2

ضح على يالحظ من خالل النتائج التي تم التوصل إليها، أن المنهاج قيد الدراسة ركز بشكل وا

خطط ، واالعداد البدني والتعلم الحركي، واللعب والمنافسةتنظيم وتسيير المعرفة المرتبطة ب

ضية ة والرياوهذه النتيجة تشير إلى اهتمام واضعي مناهج التربية البدني وقوانين اللعب والمنافسة،

يذ لتلك بهذا النوع من المعرفة، وربما يرجع ذلك العتقاد واضعي المناهج بضرورة اكتساب التالم

 ة في درساطها بشكل مباشر بالجانب التطبيقي لألنشطة والفعاليات المدرجالنواحي المعرفية الرتب

اضية تساعد التالميذ على تعلم الحركات ريباإلضافة إلى أنها التربية البدنية والرياضية، 

 .ممارستها و

د ، فقاضيةالري بفسيولوجية النشاط البدني، وبيوميكانيك الحركاتأما بالنسبة للمعرفة المرتبطة 

ربط  أنه ( 2007، هاشممنذر ) مثلما يشير ،جميعها بنسب تكرار متدنية وضعيفة جدا حظيت

ن م عددا والفسيولوجيا، حيث وضع ليبج التشريح علمي وبين الرياضية التربية بين السويديين

ابطة وقد أعلنت الر ،االنسان لجسم - الدراسة العلمية على اساسها تقوم الرياضية التمرينات

ضرورة ان تقوم المدرسة بتلقين معلومات التربية البدنية من منطلق  AAHPERDاالمريكية 

 .)1999الخولي وعنان، ) قيامها بمسؤولية تنمية النشء بشكل شمولي

لبدنية اولعل نتائج الدراسة الحالية تدعو القائمين على المناهج والعاملين في حقل التربية 

في  لهذه النواحي المعرفية، وزيادة نسبة تضمينهاوالرياضية إلى إعطاء أهمية وتركيز أكبر 

  المناهج كسبا للفوائد التي يمكن تحقيقها من جراء ذلك.

ي شاكر ناج: ولدى مقارنة هذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة تبين أنها تتفق مع دراسات

البدنية  التي أشارت الى قلة تركيز برامج التربية، (1989( وزغلول )2005ومحمد جاسم )

 والرياضية على الجوانب المعرفية واألستعابية.

 :مناقشة نتائج الفرضية الثانية 2.2

يالحظ من خالل النتائج التي تم التوصل إليها، أن المنهاج قيد الدراسة ركز بشكل واضح على 

لنوع من المعرفة المرتبطة بقواعد األمن والسالمة، ويمكن تفسير هذه النتيجة من خالل اعتبار هذا ا

المعرفة من أهم األولويات التي ترتبط بحياة التالميذ اليومية بالمؤسسة التعليمية، لكونها ذات عالقة 



234 
 

مباشرة بسالمتهم الجسمية أثناء ممارسة التربية البدنية والرياضية، واحتكاكهم بالبيئة الحسية 

ألدوات المدرسية، وبالتالي المحيطة بهم والتي تشمل المباني، والصاالت الرياضية، والمعدات، وا

 كان لزاما تسليط الضوء على أهم اإلرشادات والممارسات الوقائية لقواعد األمن والسالمة.

الوقاية من  كما يالحظ أن هناك إهمال للمعرفة المرتبطة بالعبارات التالية: اإلسعافات األولية،

دنية األمراض، التغذية الصحية المتوازنة، التي يفترض التركيز عليها في منهاج التربية الب

، ة زغلولسوالرياضية لتعزيز الصحة مما يساعد على تنميتها واكتسابها. وتتفق هذه النتيجة مع درا

التركيز على الجانب المعرفي الصحي في مناهج التربية البدنية ( في قلة 1987ورمضان )

ة المرحل في التربية البدنية والرياضية لتدريس الصحية األهداف يحقق ال وهذا ،والرياضية

مراض األ نم العديد وتوعيتهم بهذا النوع من المعرفة يجنبهم التالميذ تزويد فإن وعليه المتوسطة،

األنشطة  اليومية، كما يعزز االتجاهات اإليجابية نحو ممارسة حياتهم في تواجههم التي والمخاطر

ت لتؤكد أن تدريس مساق الصحة والرياضة غير اتجاها( 2010)الرياضية، وتأتي دراسة المال 

 . نحو ممارسة األنشطة البدنيةااليجابية الطلبة 

 ه صلى هللاكما أن عقيدتنا اإلسالمية تؤكد على سالمة البدن، واالعتدال في الطعام ترسيخا لقول

ن ال ما مأل ابن آدم وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم أكالت يقمن صلبه، فإن كا"عليه وسلم 

عليه  ، وقوله صلى هللا(990، ص 1988، األلباني" )محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه

" المؤمن القوي خير وأحب إلى هللا من المؤمن الضعيف"وسلم من حديث أبي هريرة أنه قال 

ه من ، كما أن مجتمع دولة الجزائر بوصفه مجتمعا إسالميا يستمد قيم(486، ص 1987المنذري، )

قيم ال بتلك الحضارة العربية اإلسالمية، مما يدعو مناهج التربية البدنية والرياضية إلى االهتمام

 .لمواجهة الحياة العصرية الحديثة الحالية

 :مناقشة نتائج الفرضية الثالثة 3.2

لمرحلة ليالحظ على هذه النتائج أنه على الرغم من احتواء منهاج التربية البدنية والرياضية 

د سيطرت المتوسطة لمعظم مهارات التفكير لتصنيف بلوم، إال أن نسب توزيعها لم تكن متوازنة، فق

مجال مهارة التطبيق على المنهاج المذكور، وربما يرجع ذلك إلى تركيز واضعي المناهج على ال

ية ية البدنالحس حركي، العتقادهم أن األنشطة والفعاليات التي يمارسها التالميذ أثناء درس الترب

ف بلوم، والرياضية تتطلب التركيز أكثر على مهارة التطبيق مقارنة بباقي مهارات التفكير لتصني

ي أنه ال ال يعن -على الرغم مما له وعليه من الصحة والبطالن  -وعلى أية حال فإن هذا االعتقاد 

 يتم تضمين بعض مهارات التفكير المعرفي، أو قلة االهتمام بها.

وقد جاءت في المرتبة الثانية والثالثة على التوالي مهارتي التقويم والفهم، بينما لم تحظ مهارتي  

ب والمعرفة إال نسبة متدنية، ومن الجدير بالمالحظة أن مهارة التحليل تم إهمالها بالكلية، فلم التركي
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تتعرض لها المناهج البتة، وتأتي هذه النتيجة على الرغم من وجود ثغرات و خلل في نسب توزيع 

د توازن فيما في منهاج التربية البدنية والرياضية لتؤكد ضرورة إيجا  -المذكورة  -مهارات التفكير 

 بينها.

ضية إلى ولعل نتائج الدراسة الحالية أيضا تدعو القائمين على مناهج التربية البدنية والريا

من  تحقيقها ضرورة االستفادة من مهارتي المعرفة والتحليل، وزيادة نسبتها كسبا للفوائد التي يمكن

ب مهارات للتالميذ إال بعد اكتساجراء ذلك، وبخاصة وأنه ال يمكن إكساب مهارات التفكير العليا 

ى الرشيد ، كما ترالتفكير الدنيا كالمعرفة التي تعتبر البوابة واألساس لجميع مهارات التفكير المتبقية

بنة عتبر اللّ ( أن مستوى المعرفة هو أدنى النّتاجات التعليمية في المجال المعرفي، إال أنه ي2009)

ي ( أن مهارات التفكير الموجودة ف2005ضيف قالدة )األساسية لبناء المستويات العليا، وي

ل التصنيف تفترض اعتبار المعرفة أو المعلومات أساسية أو من األساسيات، بحيث توظف في ح

ميع جالمشكلة، أو توظف إلنماء االستدالل، أو استنتاج حلول المشكالت، وعالوة على ذلك فإن 

لمعرفة، ارفة، فيمكن تنمية الميول عن طريق زيادة التقسيمات العاطفية تستفيد أو تبنى على المع

   وكذلك االتجاهات والتقدير.

 البتكاريوال شك أن خلو المنهاج أيضا من مهارة التحليل يضعف من قدرة المتعلم على التفكير ا

برز تفق مع أويقلل من قدرته على إبداع الحلول المناسبة للمشكالت التي تواجهه، وهذه النتيجة ال ت

ات سس التي تبنى عليها المناهج، التي تؤكد على واضعي المناهج ضرورة تضمين جميع مهاراأل

ات التفكير ( لتؤكد أنه ال بد من تدريس لكل مهار1989التفكير في المناهج، وتأتي دراسة دي بونو )

 كجزء من المنهج التعليمي.  

ث (، حي1989راسة زغلول )(، ود2005وبمقارنة هذه النتيجة مع نتائج دراسة شاكر وجاسم )

بية، االستيعاوتشير إلى عدم تركيز مناهج التربية البدنية والرياضية على الجوانب العقلية والفكرية 

معلومات كما أظهرت النتائج ضرورة االهتمام بإكساب التالميذ مقدارا من المعرفة والمفاهيم وال

تعليم  ( لتؤكد أن2002النافع ) دراسة التي تحتويها مناهج التربية البدنية والرياضية. وجاءت

 لىع والبحوث الدراسات تكشف حيثمهارات التفكير في الوطن العربي ال تزال محدودة التطبيق، 

  .قاتوالعال للمفاهيم السطحي الفهم تتعدى وشواهد أدلة تقديم عن التالميذ يعجزون من كثير أن

 :مناقشة نتائج الفرضية الرابعة 4.2

 ألولى فييالحظ على هذه النتيجة أنه على الرغم من احتالل مهارة "حل المشكلة" على المرتبة ا

مهارة لنسبة للالترتيب، إال أن عدد تكراراتها التي تم تسجيلها في المنهاج تعتبر غير كافية، أما با

 .  يفة جداية وضعالحياتية المتبقية والمتمثلة في مهارة اتخاذ القرار، فقد حظيت بنسب تكرار متدن
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نهاج موهذه النتيجة تشير بوضوح إلى نقص االهتمام بتدريس المهارات الحياتية وتضمينها في 

ج ال ي المناهالتربية البدنية والرياضية للتعليم المتوسط، ويمكن أن تعزى هذه النتيجة إلى أن واضع

الرياضية ومادة التربية البدنية يرون بوجود تكامل وارتباط ذو أهمية كبيرة بين أنشطة وفعاليات 

ها بشكل كامل وفي الحقيقة تلك األنشطة والفعاليات ال يمكن تنفيذ والمهارات الحياتية قيد الدراسة،

فعلى سبيل المثال ال الحصر تأتي دراسة باباكاريسس وصحيح دون امتالك لتلك المهارات، 

، وجوداس وزمالئه (2008والسوطري وزمالئه ) ((Papacharisis, 2005وزمالئه 

(GOUDAS, 2006 لتؤكد أن دمج المهارات الحياتية مع أنشطة التربية البدنية والرياضي ) ة

 أظهر تقدما واضحا في تنمية وتطوير للمهارات البدنية، وأظهرت النتائج أن التدريب على

 المهارات الحياتية يمكن توظيفه بفعالية من خالل حصص التربية الرياضية.

عدم تنوع و الشاملة، الجودة معايير إلى المناهج استناد عدم إلى النتيجة الباحث هذه كما يعزو

لدراسات، االتعليمية، وعدم االستفادة من  للعملية كمحور المتعلم على تركز التي التدريس أساليب

رات والتقارير، والتوجهات العالمية التي تدعوا إلى ضرورة تضمين المناهج التعليمية للمها

 مادةبالتي التزمت  الدول من دولة (164) أن إلى( 2005) اليونيسيف تقرير حياتية، فقد أشارال

 له عرضونمواجهة ما يت من الشباب لتمكين كوسيلة الحياتية المهارات تضمين أقرت للجميع التعليم

اع ويعد هذا التعليم السليم، الصحيح السلوك على تبنى التي المعارف وإكسابهم مواقف، من  نصر 

ا  .النوعي للتعليم اليونيسيف تعريف في مهم 

ايك الح: ولدى مقارنة هذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة تبين أنها تتفق مع دراسات

لتربية (، والتي أشارت جميعها بأن مناهج كلية ا2008الحايك وغادة وزياد )، (2007)والبطاينة 

بة، وال ن المهارات الحياتية الالزمة والضرورية للطلالرياضية ال يتوافر فيها العدد الكافي م

    .تساعدهم على اكتساب المهارات الحياتية

  :نتائج الفرضية الخامسة مناقشة 5.2

خطط )تالميذ السنة الرابعة متوسط للمعرفة العلمية  مستوى تحصيل الدراسة أن نتائج أظهرت

افسة، الحركي، تنظيم وتسيير اللعب والمن وقوانين اللعب والمنافسة، االعداد البدني والتعلم

يجة تشير بتقدير ضعيف، وهذه النت جاء( فسيولوجية النشاط البدني، بيوميكانيك الحركات الرياضية

 ة العلميةاكساب المعرف في  ال يؤثر للتعليم المتوسط منهاج التربية البدنية والرياضيةبوضوح أن 

ليها في منهاج عالتي يفترض التركيز  المعرفية األهداف يحقق ال العينة، وبالتالي ألفراد الدراسة قيد

ة الرياضية لتطوير التعلم الحركي وتعزيز الثقاف المرحلة المتوسطة فيالتربية البدنية والرياضية 

 .التالميذ لدى
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اضية، وهذه النتيجة عكس ما تدعو اليه اراء وتوجهات المتخصصين في التربية البدنية والري 

اضية قافة الرياعتبار الث( تطوير وتحديث التربية البدنية بالواليات المتحدة)فقد جاء في تقرير لجنة 

ر تطويوالجوانب المعرفية المتصلة بالتربية البدنية والرياضية ركيزة أساسية في عملية ال

ي اية، بل فكما ان العالقة بين االنشطة البدنية والمعرفة العلمية هي عالقة وثيقة للغوالتحديث، 

لة وقد أكد كارول واخرون ان المجال المعرفي وثيق الص .الواقع من المستحيل الفصل بينهما

لة المرحبالمجال الحركي، ولعل ما يؤكد ذلك، تسمية أول مراحل تعلم المهارة الحركية باسم 

(، ويتفق كثير Baumgartner, T. A. & Jackson, 1975. )Cognitive Phaseالمعرفية 

مثل رياضية تمن العلماء في مجال التربية والترويح والتربية البدنية والرياضية على ان المعرفة ال

ثل هذه مالركن االساسي في ثقافة التالميذ، ومن ثم فهي تمثل حافزا هاما للمشاركة الفاعلة في 

 (.1999الخولي وعنان، االنشطة في مختلف انواعها)

حد الدعائم اكساب المعرفة العلمية قيد الدراسة للتالميذ، حيث انها تمثل ا أهمية تبرز هنا ومن

متميز،  الهامة لتنمية مناهج التربية البدنية والرياضية، كما انها تعبر عن وجه ثقافي وحضاري

التركيز على بالقائمين باعداد مناهج التربية البدنية والرياضية  اهتمام الضروري من وبالتالي أصبح

ية والرياض منهاج التربية البدنيةل هذا النوع من المعرفة واعطائه االولوية ضمن مؤشرات الكفاءات

 .للتعليم المتوسط

فسة، ناخطط وقوانين اللعب والم)تدني تحصيل التالميذ في المعرفة العلمية  في السبب يعزى و

بدني، االعداد البدني والتعلم الحركي، تنظيم وتسيير اللعب والمنافسة، فسيولوجية النشاط ال

ا الجانب والرياضية هذ واضعي مناهج التربية البدنية، الى اهمال (بيوميكانيك الحركات الرياضية

معرفة و قد يعزى ذلك إلى ضعف دور اساتذة التربية البدنية والرياضية في نشر ال من المعرفة،

م بالطرق ومع ذلك فان من صميم مسؤولية استاذ التربية البدنية والرياضية ان يهتلدى التالميذ، 

م واسع والوسائل التي تكفل المشاركة المثمرة في االنشطة البدنية من خالل معارف مالئمة وتفه

 يات الرياضية.للفعال

حاحلععة الر: الدراسععات السععابقة تبععين أنهععا تتفععق مععع دراسععاتولععدى مقارنععة هععذه النتيجععة مععع نتععائج 

نعاجي كعريم عبعدعون،  ععاد، (2004)الفرطوسعي   (2003)المزينعي و العنقعري (. 2007)وشعوكة 

 المتعلمين.التي أشارت الى تدني مستوى المعرفة الرياضية لدى ، (2005شاكر ومحمد جاسم )

 

 :مناقشة نتائج الفرضية السادسة 6.2

قواعد )تالميذ السنة الرابعة متوسط للمعرفة الصحية  مستوى تحصيل الدراسة أن نتائج أظهرت

منهاج بتقدير ضعيف، وهذه النتيجة تشير بوضوح أن  جاء (االمن والسالمة، االسعافات االولية
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 ألفراد الدراسة قيد اكساب المعرفة الصحية  في  ال يؤثر للتعليم المتوسط التربية البدنية والرياضية

التي يفترض التركيز عليها في منهاج التربية البدنية  الصحية األهداف يحقق ال العينة، وبالتالي

من قبل  لتعزيز الصحة مما يساعد على تنميتها واكتسابها المرحلة المتوسطة فيوالرياضية 

 تنتجها بمناهج التربية البدنية والرياضية التي يتأثر الذي القول أنيمكن  الشأن هذا التالميذ، وفي

 مستويات من األدنى الحد إلى يوصل شك بدون التأثر وهذا التالميذ وزارة التربية الوطنية هم

 يتصل وما التعَّليمية العملية تطوير على يقتصر ال ونظمه التعَّليم التحصيل المعرفي، كما ان تطوير

من  عاليا  امتالك قدرا ضرورة إلى ذلك يتعدى أن يجب بل وتقويم تدريس أساليب من بها

القيام  خالل من وذلك العامِة للتالميذ، الصحة على المحافظةِ  في تحتاجها التي التعَّليميةِ  لمخرجاتِ ا

 .الوعي الصحي مستوى رفعِ  إلى والنشاطات الهادفة بإعداد المناهج

الصحية  أراء خبراء التربية والتعليم نحو تزود التالميذ بالمعرفةوهذه النتيجة ال تتفق مع 

لقدومي، ا)المختلفة، حيث تشير متغيرات الحياة مع بنجاحٍ  التعاملِ  على قدرتهم الضرورية لتنمية

ان المعرفة الصحية جزء من التربية البدنية والرياضية تعمل على تزويد االفراد  (2005

العمل حية المتعلقة بصحتهم بغرض التأثير الفعال على اتجاهاتهم وبالمعلومات واإلرشادات الص

ية والنفس على تعديل وتطويل سلوكهم الصحي لمساعدتهم على تحقيق السالمة والكفاية البدنية

 من ميذالتل تمكين بمثابة هو المعرفة الصحية قيد الدراسة كذلك اكتساب .واالجتماعية والعقلية

 بها ييأت التي المتغيرات أو الحوادث الرياضية نوع من أي مع بفعالية للتعامل القدرة اكتساب

ة المعرفة الصحية وضرورة تدريسها للتالميذ، كدعامة رئيس أهمية تبرز هنا المستقبل، ومن

ة د التنميوركيزة أساسية من ركائز تنمية المجتمع وسعادة أفراده، حيث تمثل رافدا مهما  من رواف

ـدفعها ينقصها يخل بخططها ويجعلها تسير بخطى متعثرة، وتوافرها وتزايدها الصحية انعدامها أو 

اصبح  وعلى هذا ،في االتجاه الصحيح ويشكل عامال  مهما في أن تؤتي ثمارها وتحقق المراد منها

 وتوفير ،تدريس المعرفة الصحية للتالميذ، وتضمينها في مناهج التربية البدنية والرياضيةلزاما 

لمقاربة ل وفق ا الجديدة صورتها في التربية البدنية أنشطة لتنفيذ الالزمة المعرفة مختلف مصادر

التفكير  على المعرفة الصحية لهو الخطوة الصحيح لتطوير قدرات بالكفاءات، كما ان توفر المنهاج

 على صولالح عليهم والتعلم لدى التالميذ داخل وخارج حصة التربية البدنية والرياضية، كما يسهل

 جابياإي أثرا تحقيق إلى يقود جديد واقع خلق إلى يؤدي في نهاية المطاف والذي المعارف، أحدث

 .الثقافة الصحية لدى التالميذ تطوير على

قواعد االمن والسالمة، )تدني تحصيل التالميذ في المعرفة الصحية  في السبب يعزى و

في منهاج التربية البدنية والرياضية التي  إلى مؤشرات الكفاءات المعروضة ،(االسعافات االولية

و قد يعزى ذلك تفتقد هذا النوع من المعرفة وبالتالي ال تساهم في تدريسها ونشرها بين التالميذ، 
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إلى ضعف دور اساتذة التربية البدنية والرياضية في نشر المعلومات الصحية المرتبطة بقواعد 

القدير  استاذ التربية البدنية والرياضية أن الباحث يرىاالمن والسالمة واإلسعافات األولية، حيث 

يجذب ذهن تالميذه نحو اعمال العقل وحب المعرفة واستخدام احدث الطرق في التدريس والتشويق 

مما يترك االثر الحميد في حس المتعلم وينتج عنه المناخ التعليمي المناسب على وجه العموم، كما 

في القسم الواحد وزيادة العبء التدريسي، قد يحول دون التفرغ إلكساب أن األعداد الكبيرة للتالميذ 

( أن ECKHARDT, 1995حيث اظهرت دراسة  أكهاردت )التالميذ هذا النوع من المعرفة، 

هناك حاجة الى االهتمام بأهداف البرنامج التعليمي واالهتمام بالمناهج فضال عن المعلم والتلميذ 

 اجل زيادة فعالية برامج التربية البدنية والرياضية لتلك المرحلة. وصحته ووقت الحصة وذلك من

، (2004 )المجبر، (Hamm and Adam  1989)وتتفق نتيجة الدراسة مع دراسة هام وادم 

 (، حيث أظهرت النتائج تدني التركيز على1997محمد سعد زغلول ومحمد رمضان مسلوب )

 حية العالمية.الجانب المعرفي الصحي، وتناول القضايا الص

 مناقشة نتائج الفرضية السابعة: 7.2

 ف بلوممهارات التفكير لتصنيل تالميذ السنة الرابعة متوسط اكتساب الدراسة أن نتائج أظهرت

نتيجة تشير بنسبة ضعيفة، وهذه ال جاء قد (المعرفة، الفهم، التطبيق، التحليل، التركيب، التقويم)

هارات م وتطوير إكساب في ال يؤثر للتعليم المتوسط والرياضيةمنهاج التربية البدنية بوضوح أن 

لتفكير امن قدرة التالميذ على  العينة، االمر الذي يضعف ألفراد الدراسة قيد التفكير المعرفي

 لنتيجة الااالبتكاري ويقلل من قدرتهم على إبداع الحلول المناسبة للمشكالت التي تواجههم، وهذه 

ج ضرورة لتي تبنى عليها المناهج التعليمية، التي تؤكد على واضعي المناهتتفق مع أبرز األسس ا

نه ال بد ( لتؤكد أ1989تضمين جميع مهارات التفكير في المناهج الحديثة، وتأتي دراسة دي بونو )

ن قائال أ( 2001)اندرسون من تدريس لكل مهارات التفكير كجزء من المنهج التعليمي، ويضيف 

 تطوير تمرمؤ أوصى كما .م تتطلب استخدام المهارات المعرفية المختلفة والمتعددةكافة أنشطة التعل

 الميذت إكساب بضرورة (1993) العربية مصر بجمهورية التربوية القومي للبحوث بالمركز التعليم

 هاراتالم تتضمن مناهج دراسة خالل من والمجتمع البيئة مع للتعامل الهادف األساسية المهارات

 نافيلد انيالبريط في حين دعى المشروع ،اليومية الحياة مواقف لمواجهة المناسبة والعملية العقلية

 ،نشوان) دةجدي حياتية مواقف في وتوظيفها والمفاهيم الحقائق اكتشاف على التالميذ قدرة تنمية الى

2001). 

 التطبيق، التحليل،معرفة، الفهم، ال)كما أن ندرة التركيز على مهارات التفكير لتصنيف بلوم 

 قد يعيق تحقق مقلق، أمر في مناهج التربية البدنية والرياضية للتعليم المتوسط( التركيب، التقويم

 ها المناهج الجديدة وفق المقاربةفي ظل هذه اإلصالحات التي تقدم اهداف التربية الوطنية
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 إلى التالميذ يجر قد التعلم مواقف في الفطري على التفكير القائم التلقائي فالتصرف بالكفاءات،

ا لها نهاية ال األخطاء من سلسلة ذلك  الصحيح، وسيؤدي وجهها غير على األشياء يقيس قد ألنه نظر 

يساعدهم  سليم علمي أساس على المبني التصرف أن حين إلى التقليل من كفاءته كفرص للتعلم، في

الالزمة للحياة  هذه المهارات واألسسالقائمة على األسس  تعليم يجب لهذا الحق إلى الوصول في

ا وإن خاصة المعاصرة،  مهارات تتطلب اليوم حياتهم في التالميذ تصادف التي المواقف من كثير 

 .يمتلكوه مما أعلى علمية مهارات تتطلب كما الفردي، تفكيرهم في يوجد مما أعمق تفكير

ليم ضية للتعولعل نتائج الدراسة الحالية أيضا تدعو القائمين على منهاج التربية البدنية والريا

، وادراجها ضمن قائمة مهارات التفكير لتصنيف بلومالمتوسط إلى ضرورة االستفادة من 

 مسالة أن( 2002 مصطفى،)مثلما يقول  االولويات كسبا للفوائد التي يمكن تحقيقها من جراء ذلك،

 وان ولويةاأل له تعطى أن يجب مهما   تربويا هدفا يعتبر ومناهجه التعليم التفكير في مهارات إدماج

 في يزهتعز خالل من التفكير مهارات تعليم من فعله تستطيع ما فعل ينبغي التربوية المؤسسة على

 يساعد تنوعةالم التفكير لمهارات المباشر الواضح التعليم أن على الدراسية ومقرراته التعليم مناهج

 . لميالع تحصيلهم وضع تحسين وعلى التالميذ عند التفكير في المهارية الكفاءة مستوى رفع على

 رأن محو التفكير لتصنيف بلوم إلى مهارات مقياس في العينة أفراد مستوى تدني يرجع وقد

 كيف لتلميذتعليم ا من أكثر التلقين هو عامة منهاج التربية البدنية والرياضية، بصفة في االهتمام

 ها بالشكللم يتم إعداد المتوسطة المرحلة في للتالميذ المقدمة المنهاج يفكر، وأن مؤشرات كفاءات

 الجودة والعشرين ومتطلبات الحادي القرن متطلبات مع يتناسب التالميذ بما تمهير لتضمن الكافي

 .في بناء وتصميم المناهج الدراسية الحديثة

 التفكير وقد يعزى ذلك أيضا إلى قلة دور اساتذة التربية البدنية والرياضية في تدريس مهارات

، Dewey)، حيث أدرك (المعرفة، الفهم، التطبيق، التحليل، التركيب، التقويم)لتصنيف بلوم 

 متعلمينالتدريب  بدور المعلمين في قرأو التفكير على القدرة ولديهم يولدون األفراد بأن 1933)

 .الجيد التفكير على

ث (، حي1989(، ودراسة زغلول )2005وبمقارنة هذه النتيجة مع نتائج دراسة شاكر وجاسم )

 بية.االستيعاوتشير إلى عدم تركيز مناهج التربية البدنية والرياضية على الجوانب العقلية والفكرية 

سويدان  خالد)ودراسة ( 2007عالء جبار عبود جواد الكروشي، )وتتفق ايضا مع دراسة 

أظهرت النتائج عدم شمول  حيث( 2008) صالح خليفة الالميوودراسة لفته عداي  (2009

ائج ان المناهج لمستويات االهداف الذهنية في المجال المعرفي وفق تصنيف بلوم، كما اكدت النت

 .المعرفية تحقيق االهداف يةضعف وتدن في امكانالطلبة بمراحلهم المختلفة يعانون من 

                       :الثامنة نتائج الفرضيةمناقشة  8.2
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حل ) ةللمهارات الحياتية العقلي تالميذ السنة الرابعة متوسط اكتساب الدراسة أن نتائج أظهرت

منهاج التربية بنسبة متوسطة، وهذه النتيجة تشير بوضوح أن  جاء قد (المشكالت، اتخاذ القرار

 وتطوير إكساب الكافية على االيجابية بالصورة لم يؤثر للتعليم المتوسط والرياضيةالبدنية 

العينة، وهذا في الحقيقة عكس ما تدعوا اليه أراء خبراء  ألفراد الدراسة قيد الحياتية المهارات

التربية والدراسات العالمية نحو تمكين المتعلمين من امتالك مثل هذه المهارات التي اصبحت من 

 2007 (يونيسف لضروريات الملحة التي اليمكن االستغناء عنها في وقتنا الحاضر، حيث تشيرا

 لها، مما مخطط علمية بطريقة الرياضية التربية مناهج في الحياتية المهارات دمج الى ضرورة)

 كما جوانبها، جميع من المتزنة الشخصية وبناء وصقل العليا العقلية العمليات تطوير في يسهم

 الطارئة والمواقف اليومية األعباء لمواجهة حياتية مهارات من يحتاجه بما الفرد إمداد في يساعد

 .كبير بنجاح

 الحياتية وخاصة مهارة حل المشكالت واتخاذ القرار، المهارات اكتساب أهمية تبرز هنا ومن

 على التالميذأن لها الدور في تشجيع ( 2013وجبسون، وهاردر وكالهان أورليخ( مثلما يشير

 ثقتهم زيادة على يعمل مما لديهم، السابقة المفاهيم وتعديل الذاتي التعلم إلى وتوجيههم االستقاللية،

 المنطقي، ويتفق التفكير لديهم وينمي الحياتية والصعاب، المشكالت مواجهة على وبقدرتهم بأنفسهم

 (2016) ومرسي وأنور وشوقي سريع أبو ودراسة (2010) والشريقي الحايك دراسة نتائج مع هذا

 (وشي موتش معهم ويتفق الحياة، تجويد في الحياتية المهارات تنمية برامج بفعالية أشادوا الذين

Mauch and Shi, 2004 ( في الحياتية المهارات على المبني التدريس تركيز على أكدان اللذان 

 الطالب تفكير تنمية أهمها من والتي اليومية، الفرد حياة في األساسية المهارات من العديد تنمية

 المتفاعل الجوانب المتكاملة صيةالشخ ذي الفرد وتكوين مشكالته، حل على قدرة أكثر ليصبح

 .حوله من مع بإيجابيه

ا تفاعال توفير للمتعلمين حصة التربية البدنية والرياضية لها امكانية كما أن  مواقف مع مباشر 

، وقد القرار متنوعة على رأسها مهارات حل المشكالت واتخاذ حياتية مهارات تتضمن تعليمية

 مما األصلية مصادرها من ذاتي ا المعلومات عن البحث على وتشجيعهم للتعلم، معنى ذلك يعطي

تدريس تلك  ضرورة وهذا يدعوا إلى الحصة، خالل من الخبرات المكتسبة تعميق إلى يأدي

 المختلفة التعلم مصادر وتوفير التربية البدنية والرياضية،وتضمينها في مناهج  المهارات الحياتية،

 ما مع يتفق وهذا للمقاربة بالكفاءات، وفق ا الجديدة صورتها في التربية البدنية أنشطة لتنفيذ الالزمة

 ، (Weiss, Bolter, Bhalla, &Price, 2007 ) وبرايس وبهاال، وبولتر ويس دراسة في ورد

 ,and Dermitzak) Goudasودانيش،وديرميتز وليونداري جوداس من كل ودراسة

Leondari, Danish, 2006) ،2010) وآخرون كولينز ودراسةCollins, Karl, Riggs,  
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Galloway, Hager,) ويس وآخرون  وأجرى (Weiss and al, 2007) ودراسة السوطري

 في الحياتية المهارات دمج أهمية على )2010(والويسي  الحايك، ، ودراسة (2010)وآخرون

 تدريس أن على والحياتية، وأكدوا العملية الطلبة مهارات تحسين على يعمل مما رياضي، سياق

 بضرورةوأوصوا الرياضية،  التربية حصص خالل من بفعالية توظيفه يمكن الحياتية المهارات

 بأنواعها الحركية والمهارات الحياتية على تنمية المهارات تعمل رياضية وبرامج مناهج وضع

 .المختلف

(  Papacharisis, Goudas, Danish, and Theodorakis, 2005 )ذلك في معهم ويتفق 

 مهارات تنمية يف) القدم كرة(و )الطائرة الكرة( في الرياضية التدريبية البرامج بفعالية أشادوا الذين

 .يلوالتحص .واالجتماعية الشخصية والمسؤولية االيجابي، والتفكير المشكالت، حل مثل حياتية

 المتوسطة هذه النسبة على واتخاذ القرار مهارتي حل والمشكالت، حصول في السبب يعزى و

ها في منهاج التربية البدنية والرياضية وتغطيت إلى نقص كفاية مؤشرات الكفاءات المعروضة

والسلوكي  عن األداء المعرفي الذي يعبر المهم العنصرللمهارات الحياتية قيد الدراسة، حيث تمثل 

اداء  الذي يساعد على تحقيق الكفاءة المستهدفة، وإبراز مقدار التغيير الذي يطرأ على مستوى

، مما طالمتوس المستوى ضمن تقديراتهم جاءت مكتسباتهم، ولذلك على انعكس الذي األمر التالميذ،

هاج التربية من في قوة األبعاد تكون أكثروان  ،ةالى مزيد اهتمام بالمهارات الحياتية العقلي يدعوا

 .البدنية والرياضية للتعليم المتوسط

رون وآخ السوطري(، 2007الحايك والبطاينة )وتتفق نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة كل من 

( حيث أسفرت أن مناهج التربية 2007الحايك وآخرون ) (،2008الحايك وآخرون )، (2009)

 إليه صلتتو ما مع وتتفق ايضا إكتساب المهارات الحياتية بالشكل الكافي. الرياضية ال تساعد على

مقرر تكنولوجيا الصف العاشر للمهارات ل ضعف تناو حيث من 2007)سعد الدين ) سةراد

ستوى أشارت النتائج إلى أن م كما، % 9.8)) ث بلغت نسبة توافر هذه المهاراتـحي، ةـالحياتي

 إلى مستوى التمكن.ل الطلبة لتلك المهارات لم يص اكتساب

( ودراسة  ,2006Butter wick, &  Benjaminبيتر ويك و بنجامين )دراسة  مع تتفق ولم

رات أن درجة مساهمة المناهج في أكساب التالميذ المهاأظهرت النتائج  حيث (2010أبو طامع )

  الحياتية كانت كبيرة جدا.

 :الفرضية التاسعةمناقشة نتائج  9.1

 على المعرفة المرتبطة بخطط أن المنهاج قيد الدراسة ركز بشكل واضحالدراسة  نتائج أظهرت

والرياضية  وهذه النتيجة تشير إلى اهتمام واضعي مناهج التربية البدنية، وقوانين اللعب والمنافسة

ويمكن تفسير هذه النتيجة من خالل اعتبار هذا النوع من المعرفة من أهم  بهذا النوع من المعرفة،
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والتلميذ عندما يبتعد عن  األولويات التي ترتبط بتعلم وممارسة مختلف الفعاليات الرياضية،

الممارسة يفقد مهارته ولياقته الرياضية ولكن يمكنه االستمتاع بالمشاهدة إذا تمتع بالمعرفة الكافية، 

تعد من األمور الهامة التي ينبغي على الطالب ( 2008عايد كريم، )عرفة القانونية حسب ألن الم

ممارسا  كان أم مشاهدا  أن يتفهما ويستوعبها، إذ بات من المفيد والضروري على الطالب معرفة 

 .األمور القانونية التي تتعلق بالفعالية التي يمارسها

يم ركي، تنظاالعداد البدني والتعلم الح بطة بالمجاالت:كما يالحظ أن هناك إهمال للمعرفة المرت

 ي ينبغي، التوتسيير اللعب والمنافسة، بيوميكانيك الحركات الرياضية، فسيولوجية النشاط البدني

عد على عليها في منهاج التربية البدنية والرياضية لتعزيز المعرفة الرياضية مما يسا التركيز

دون ان من هذه النتيجة مع اراء الخبراء والدراسات العالمية، اذ يؤكوتختلف  تنميتها واكتسابها.

 مفاهيمبال المعارف الخاصة وتطوير وتنمية تعليم والرياضية البدنية التربية ابرز وظائف منهاج

 رصةف له تتيح والبرامج التي األنشطة ممارسة طريق الرياضية، عن العلمية الصحية والمفاهيم

 سمالج بطبيعة ووظائف المثال سبيل على تتعلق التي والمعارف الحقائق وتعّرف للتعلم كبيرة

 يةالترب بين ، وقد ربط السويديين(2010محمد علي، ) واالسترخاء التمارين وماهيته وممارسة

 قومت الرياضية من التمرينات عددا والفسيولوجيا، حيث وضع ليبج التشريح علمي وبين الرياضية

معرفة ال أهمية تبرز هنا ، ومن(2007منذر هاشم، )االنسان  لجسم  العلميةالدراسة  على اساسها

ية على العلمية وضرورة تدريسها للتالميذ، كما ان ضعف اعتماد منهاج التربية البدنية والرياض

 لصياغة الكفاءات صحيح فلسفي اطار وضع في فشلنا المعرفة العلمية بالحظ الكافي اليعني

 سلوك في نبتغيه الذي التغيير الى بنا تصل لن الكفاءات تلك ان ايضا نييع بل فقط ومؤشراتها 

 .فيه النظر واعادة عنده التوقف يجب امر وهو المتعلمين،

سط قأن من عوامل نجاح المنهاج في أي موضوع دراسي انما يعتمد على اوسع ( برونز)ويعتقد 

 الموضوع وتساعد المتعلم علىمن تفهم القواعد والتعميمات التي تضفي صبغة تنظيمية على 

وأعلنت  ،Nelson, 1974)) االستثارة العقلية، كما انها تجنب المعارف المكتسبة النسيان واالنطفاء

ن ضرورة ان تقوم المدرسة بتلقين معلومات التربية البدنية م AAHPERDالرابطة االمريكية 

اكساب  اذا ال بد من(. 1999، وعنان  الخولي) منطلق قيامها بمسؤولية تنمية النشء بشكل شمولي

ة ت الحركيالتالميذ نواحي المعرفة االساسية والمبادئ العلمية التي تستند عليها اكتساب المهارا

البدنية  القائمين باعداد مناهج التربية اهتمام الضروري من واالنشطة الرياضية، وبالتالي أصبح

منهاج ل واعطائه االولوية ضمن مؤشرات الكفاءات والرياضية بالتركيز على هذا النوع من المعرفة

 .التربية البدنية والرياضية للتعليم المتوسط
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يير االعداد البدني والتعلم الحركي، تنظيم وتس) المعرفة العلمية حصول في السبب يعزى و

 نسبةهذه ال على( اللعب والمنافسة، بيوميكانيك الحركات الرياضية، فسيولوجية النشاط البدني

رفة، وربما والرياضية بهذا النوع من المع اهتمام واضعي مناهج التربية البدنيةالمتدنية إلى عدم 

ا بشكل اكتساب التالميذ لتلك النواحي المعرفية لقلة ارتباطه يرجع ذلك العتقادهم بعدم ضرورة

لبدنية اية مباشر بالجانب التطبيقي لألنشطة الرياضية وممارسة الفعاليات المدرجة في درس الترب

 والرياضية.

ي شاكر ناج: ولدى مقارنة هذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة تبين أنها تتفق مع دراسات

 التي أشارت الى قلة تركيز برامج التربية البدنية، (1989( و زغلول )2005ومحمد جاسم )

 والرياضية على الجوانب المعرفية واألستعابية.

 :الفرضية العاشرةمناقشة نتائج  10.2

قواعد )حية اساتذة التربية البدنية والرياضية للمعرفة الص تقويم درجة الدراسة أن نتائج أظهرت

ت قد جاء( االمن والسالمة، االسعافات االولية، الوقاية من األمراض، التغذية الصحية والمتوازنة

 يم المتوسطالبدنية والرياضة للتعلمنهاج التربية بنسبة ضعيفة جدا، وهذه النتيجة تشير بوضوح أن 

 ذا النوعوبالتالي سوف لن يساهم في تدريس وتعليم ه يفتقد لجوانب المعرفة الصحية قيد الدراسة،

لحماية صحة  وال يتحقق من وراء ذلك االهداف الصحية الضرورية  من المعرفة للتالميذ،

 .ووقايتهم من األمراض التالميذ

 وقت أي من أكثر األخيرة اآلونة في ازدادت المعرفة الصحية إلى الحاجة أن فيه شك ال ومما

 ةالمتقدم المجتمعات في ظهرت التي والصحية واالجتماعية االقتصادية للمتغيرات نتيجة مضى

 فاعارت – الشرايين تصلب - السمنة( مثل من الحركة قلة ومشكالت أمراض عليه يطلق ما وأفرزت

 خطارأن األ( 1995الصرايرة، )، مثلما يقول )الكوليسترول مستوى ارتفاع - السكري - الدم ضغط

 لهذا العصر، األمر الذي بات يشغ الصـحية التي تواجـه البشـرية اصبحت مـن أبرز تحديات

 ،ليونيسيفية المعنية مثل منظمة االمعنيين في دول العالم المختلفـة، إضافة إلى المنظمات الدول

 ومالمفه من انه ينبغي النهوض(  2004، السبوك)ويشير . واليونسكوومنظمـة الصحة العالمية 

 اتالممارس أو األمراض عن الناتجة اإلصابات وتجنب للتفوق صحيا، الوقائي للمفهوم العالجي

  .الخاطئة الصحية

 قبل وٕانمائها، عليها والمحافظة والصحة، بالغذاء، االهتمام على التأكيد في اإلسالم وقد سبَق

 ذلك هللا شَرع ذلك، وقد على تحث التي الدولية واالتفاقيات الحديثة، واألنظمة التشريعات صدور

يَا أَيَُّها  ﴿ - :تعالى -ذلك قوله هللا  فمن الحياة، شؤون جميع في منهاجا   لنا جعلَه الذي اإلسالم في

رْ َوثِيَابََك  * َوَربََّك فََكبِّرْ  * قُْم فَأَْنِذرْ  * اْلُمدَّثِّرُ  ْجَز فَاْهُجرْ  * فََطّهِ بين هللا و ،(5 – 1: المدثر)﴾  َوالرُّ
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تعالى أن من مهام النبي صلى هللا عليه وسلم أن يحل ألمته الطيب من المطاعم والمشارب وأن 

يَّ الَِّذي  الَِّذينَ  ﴿: يحرم عليهم الخبيث الضار فقال هللا تعالى سُوَل النَّبِيَّ اأْلُّمِ َّبِعُوَن الرَّ يَِجدُونَهُ َمْكتُوب ا يَت

ْنِجيِل يَأُْمُرهُْم بِاْلَمْعُروِف َويَْنَهاهُْم عَِن اْلُمْنَكِر َويُِحلُّ لَُهمُ الطَّيِّ  ُم َعلَْيِهمُ ِعْندَهُْم فِي التَّْوَراةِ َواإْلِ بَاِت َويَُحّرِ

، وقرر (157األعراف، من اآلية )﴾  ْيِهمْ اْلَخبَاِئَث َويََضُع َعْنُهْم إِْصَرهُْم َواأْلَْغاَلَل الَّتِي َكانَْت َعلَ 

 رسول علي دخل" قال عمرو بن هللا عبد فعنصلى هللا عليه وسلم أن لهذا البدن على صاحبه حقا، 

 ونم قم تفعل فال قال بلى قلت النهار وتصوم الليل تقوم أنك أخبر ألم فقال وسلم عليه هللا صلى هللا

اخرجه البخاري، كما أن مجتمع دولة  "قاح عليك لعينك وإن حقا عليك لجسدك فإن وأفطر وصم

إسالميا يستمد قيمه من الحضارة العربية اإلسالمية، مما يدعو القائمين  الجزائر بوصفه مجتمعا

إلى االهتمام بتلك االهداف الصحية، من اجل تؤهيل  والرياضية على اعداد مناهج التربية البدنية

 مع العادات الصحية الوقائية الصحيحة اتخاذ على والقدرة لتحمل المسؤولية الفردية التالميذ

بأن الثقافة ( 2013دبلة، )مثلما يقول . وتسهيلها  حياتهم الحياتية المختلفة، وتحسين المواقف

الصحية اصبحت عنصرا اساسيا غي عملية االعداد التربوي لكل مواطن، ويصعب ان نتصور قيام 

 .تسب حدا ادنى من هذه الثقافةمواطن بدوره في المجتمع المعاصر، دون ان يك

 الجودة ييرمعا إلى مناهج التربية البدنية والرياضية استناد نقص إلى النتيجة الباحث هذه ويعزو

عدم التعليمية، و للعملية كمحور المتعلم على تركز التي وعدم تنوع جوانب المعرفة الشاملة،

ال ام بالمجالتي تدعوا إلى ضرورة االهتم االستفادة من الدراسات، والتقارير، والتوجهات العالمية

 .الصحي الوقائي

د، اويس حدا: ولدى مقارنة هذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة تبين أنها تتفق مع دراسات

محمد سعد زغلول  ،(2007) الجفري ،(Mansour,  Haddad ; Owies & 2009)ومنصور 

والتي أشارت الى ، (,1989Hamm and Adam) هام وادم(، 1997ومحمد رمضان مسلوب )

ع وال تتفق م ،الجانب المعرفي الصحي، وتناول القضايا الصحية العالمية تدني التركيز على

(، التي اشارت ان المناهج تهتم بالمعرفة 2013بسام وغسان )، )Helmke) ,1994دراسات: 

 الصحية ومجاالتها.

 : مناقشة نتائج الفرضية الحادية عشرة  11.2

مهارات التفكير اساتذة التربية البدنية والرياضية ل تقويم درجة الدراسة أن نتائج أظهرت

قد جاءت بنسبة ضعيفة، وهذه ( المعرفة، الفهم، التطبيق، التحليل، التركيب، التقويم) لتصنيف بلوم

ثمة نقص واضح في تضمن منهاج التربية البدنية والرياضة لهذه النتيجة تشير بوضوح أن 

 يسعى التي األهداف تحقيق وتمنع التفكير إلثارة األكبر العائق تمثل النتيجة هذه فمثلهارات، الم

 تستطيع حتى الصاعدة األجيال لدى التفكير تنمية في يرغبون الذين األمور وأولياء المربون إليها

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=0&ID=5883#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=0&ID=5883#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=0&ID=5883#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=0&ID=5883#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=0&ID=5883#docu
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 والزيادة الصعوبة في أخذت التي الحياة مشكالت ومع جهة من الهائل المعلوماتية عصر مع التعامل

 النشاطات معوقات احد أهم (1992) وزينل المسيليم :التعقيد، في حين توصلت دراسة في

 .المدارس هو مجال المنهاج الدراسي في اإلبتكارية

 وتفعيل لعقلا استخدام إلى تدعو الكريمة القرآنية اآليات وبالنظر الى شريعتنا االسالمية نجد أن

صم البكم ان شر الدواب عند هللا ال ۞  :تعالى قال المثال سبيل على منها ونذكر التفكير مهارات

 (.22، اآليةاألنفالسورة ) ۞ الذين ال يعقلون

 ذةتالم عند التفكير مهارات تطوير حول دراسته في شاهين محمد أيضا   يذكر الشأن هذا وفي

 المربين تفكير من مكانة بارزة يحتل أصبح قد التفكير مهارات تعليم أن (2005) المدارس

 لمستقب مواجهة بصدد وهم التالميذ وان وخاصة بأهميته لقناعتهم المناهج وواضعي والخبراء

 مجاالت خوض على قادرين يكونو كي التفكير بمهارات تزويدهم إلى يحتاجون التعقيد متزايد

 الجيد كيرالتف على قدرتهم بمدى والتفوق النجاح فيه يرتبط الذي العصر هذا في فعال بشكل التنافس

 فيه والمهارة

 اللخ من التفكير مهارات ناشئتها بتعليم الجزائرية الدولة اهتمام الضروري من أصبح لهذا 

 يتم والتي ةالهام المراحل من المتوسط التعليم مرحلة منهاج التربية البدنية والرياضية، حيث تعتبر

 ونمو سيةونف عقلية خصائص من المرحلة هذه تالمذة به يتميز لما وذلك التفكير مهارات تعليم فيها

 . التعلم سرعة على تساعدهم جسدي

 تتابعةم ذاتية سلوكية لتغيرات يخضعون المتوسطة المرحلة تالمذة أن إلى الدراسات أشارت وقد

 نيمرو المرحلة هذه تالمذة أن يرون النفس علماء أن كما والعقلي، الجسدي نموهم مراحل في

 مرحلةهذه ال خالل ومن سنة، 15 إلى 11 سن من العمرية للفئات العقلية العمليات تعليم بمرحلة

 طلبيت الذي ، األمر(1989 الخطيب،) التفكير مهارات استخدام على القدرة التالميذ لدى تنمو

 مناهج منض إدراجها وكذا تعليم مهارات التفكير لتصنيف بلوم، في المرحلة لهذه متزايدا   اهتماما  

مؤشرات  صياغة في النظر إعادة المرحلة، ويستدعي أيضا هذه تدريس وطرائق تقويم وأساليب

 وبما لتالميذل العمرية المرحلة مع يتفق وما بلوم عند لمهارات التفكير المعرفي ومراعاتها الكفاءات

 .ومتطلباته العصر تطورات مواجهة على القادرة شخصيتهم بناء في يفيد

ويعزو الباحث هذه النتائج الى قلة إستناد واضعي منهاج التربية البدنية والرياضية للتعليم 

 مستوى تحسين تهدف إلى كانت الباحث بها قام التي فالجهودالمتوسط الى معايير الجودة الشاملة، 

 أجل اعداد من ملحا   طلبا   الجودة أصبح مفهوم بأن علما   منهاج التربية البدنية والرياضية، في الجودة

 العقلية القدرات تنمية مسؤولية عليها التي تقع الركائز االساسية أحدى المناهج التعليمية التي تشكل



247 
 

 يسمح الذي الفعال للسلوك البنائي باعتباره المدخل التفكير مهارات تنمية خالل من التالميذ عند

 .المتغيرات من العديد يشهد الذي هذا العصر في الجارية التطورات مع االيجابي بالتعامل

ث (، حي1989(، ودراسة زغلول )2005وبمقارنة هذه النتيجة مع نتائج دراسة شاكر وجاسم )

 بية.االستيعاوتشير إلى عدم تركيز مناهج التربية البدنية والرياضية على الجوانب العقلية والفكرية 

سويدان  ودراسة خالد (2007)جواد الكروشي ووتتفق ايضا مع دراسة عالء جبار عبود  

أظهرت النتائج عدم شمول  حيث( 2008) صالح خليفة الالميوودراسة لفته عداي  (2009)

 .المناهج لمستويات االهداف الذهنية في المجال المعرفي وفق تصنيف بلوم

 :مناقشة نتائج الفرضية الثانية عشرة 12.2

حياتية قيد اساتذة التربية البدنية والرياضية للمهارات ال تقويم درجة الدراسة أن نتائج أظهرت

إلى  بنسبة ضعيفة، وهذه النتيجة تشير بوضوح جاء قد ( حل المشكالت، اتخاذ القرار)الدراسة 

ياضية نقص اإلهتمام بتدريس المهارات الحياتية وقلة تضمينها في منهاج التربية البدنية والر

ة العالمي يقة عكس ما تدعوا اليه أراء خبراء التربية والدراساتللمرحلة المتوسطة، وهذا في الحق

تي نحو تمكين المتعلمين من امتالك مثل هذه المهارات التي اصبحت من الضروريات الملحة ال

 أساسيا   مطلبا   المشكلة واتخاذ القرار تعد حل مهارة اليمكن االستغناء عنها في وقتنا الحاضر، فتنمية

 تأمل قفةو منه تستلزم التي من المواقف الكثير إلى يوميا   يتعرض الذي ليوميةا التلميذ حياة في

 الى أن الدور( 2008)ابو رياش وقطيط  وتفكير من اجل مواجهة متطلبات حياته، مثلما يشير

لدى  واتخاذ القرار المشكالت، وحل العليا التفكير المركزي للمدارس يتمثل في تطوير عمليات

 عليمت ضرورة ملحا   بات لذا بسرعة، يحدث أخذ الراهن االنفجار المعلوماتي وأن خاصة التالميذ

 . يتعلمون لمساعدتهم كيف حل المشكالت كيفية التالميذ

ة لتدريس هذه المهارات في اطار ممارسة االنشطة البدني المصاحب الجماعي العمل أن كما

 خبراتوال األفكار تبادل يفيد في قد مما البعض، بعضهن مع التالميذ تفاعل من والرياضية يزيد

ي تنمية مشاعر االثارة والتشويق وحب البحث عن المعلومات لديهم، ومن هنا تات على ويعمل

النتاجات  التعلم وبالتالي تحقيق لتعزيز الحاجة الى تعلم مهارات التواصل وإدارة المشاعر، طلبا

تهجة في الستراتيجية المقاربة بالكفاءات المنللتصور المقترح تبعا  وفق ا التعليمية المقصودة

 .المدارس الجزائرية

ويمكن أن تعزى هذه النتيجة إلى أن واضعي المناهج ال يرون بوجود تكامل وإرتباط ذو أهمية 

وفي  كبيرة بين أنشطة وفعاليات مادة التربية البدنية والرياضية والمهارات الحياتية قيد الدراسة،

الحقيقة تلك األنشطة والفعاليات ال يمكن تنفيذها بشكل كامل وصحيح دون إمتالك لتلك المهارات، 

 (Papacharisis and al, 2005فعلى سبيل المثال ال الحصر تأتي دراسة باباكاريسس وآخرون )
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ويس ، و(GOUDAS and al, 2006)(، وجوداس وآخرون 2010والسوطري وآخرون )

لتؤكد أن دمج المهارات الحياتية  ،(2010)وآخرون  ، والحايك(Weiss and al, 2007)وآخرون 

مع األنشطة البدنية والرياضية أظهر تقدما واضحا في تنمية وتطوير الصفات البدنية والمهارية، 

وأظهرت النتائج أن التدريب على المهارات الحياتية يمكن توظيفه بفعالية من خالل دروس وبرامج 

  البدنية والرياضية.التربية 

 ةوتنمي وحاجات المجتمع، حاجاتهم من كحاجة التالميذ صحة تحسين في تسهمباالضافة أنها 

ة التربية، وزار)اللعب  في أثناء الشريفة والمنافسة بانتظام الرياضة ممارسة والتعود على المعارف

2007.) 

 املة،الش معايير الجودة إلى المناهجمخططين  إستناد عدم إلى النتيجة الباحث هذه كما يعزو

ستفادة من للعملية التعليمية، وعدم اإل كمحور المتعلم على تركز التي التدريس أساليب تنوع وعدم

ية الدراسات والتقارير والتوجهات العالمية التي تدعوا إلى ضرورة تضمين المناهج التعليم

 .للمهارات الحياتية

ايك الح: ائج الدراسات السابقة تبين أنها تتفق مع دراساتولدى مقارنة هذه النتيجة مع نت

، 2007)سعد الدين )، (2009) وآخرون السوطري(، 2008الحايك وآخرون )، (2007)وآخرون 

تية ات الحياالتي أشارت بأن مناهج كلية التربية الرياضية ال يتوافر فيها العدد الكافي من المهار

 .تساعدهم على إكتساب المهارات الحياتيةالالزمة والضرورية للطلبة، وال 

 نتائج البحث العامة:     -3

 إليه توصلت ما وتفسير إحصائيا، ومعالجتها الفرضيات، كل واختبار النتائج لكل تحليلنا بعد

   :يلي كما للبحث العامة النتائج بتلخيص نقوم أن يمكن والقيم، األرقام

ياضية منهاج التربية البدنية والرضعف مراعاة  في المتمثلة للبحث العامة الفرضية تحقق. 1

 وفق المقاربة بالكفاءات للتعليم المتوسط لجوانب المجال المعرفي.

شكل أثبتت نتائج تحليل منهاج التربية البدنية والرياضية أن مؤشرات الكفاءات ركزت ب .2

كانيك البدني، وبيوميبفسيولوجية النشاط المرتبطة باستثناء تلك  ،واضح على المعرفة العلمية

 .الرياضية الحركات

 بالمعرفة الصحية قيد الدراسة.  ضعف اهتمام منهاج التربية البدنية والرياضية .3

عظم أظهرت نتائج تحليل منهاج التربية البدنية والرياضية أن مؤشرات الكفاءات تضمت م .4

 اهمالها بالكلية.حيث تم ، باستثناء مهارة التحليل ،مهارات التفكير لتصنيف بلوم

أظهرت نتائج الدراسة أن هناك قصور في تضمين المهارات الحياتية العقلية قيد الدراسة في  .5

 منهاج التربية البدنية والرياضية.
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ركز على يتؤكد وجهات نظر االساتذة أن منهاج التربية البدنية والرياضية للتعليم المتوسط  .6

المعرفة عب والمنافسة، واهمال المجاالت االخرى المرتبطة بوقوانين الل المرتبطة بخططالمعرفة 

الحركات  االعداد البدني والتعلم الحركي، تنظيم وتسيير اللعب والمنافسة، بيوميكانيك)العلمية 

 (.الرياضية ، فسيولوجية النشاط البدني

لتفكير مهارات ااساتذة التربية البدنية والرياضية ل تقويم درجة الدراسة أن نتائج أظهرت .7

 .عيفةضقد جاءت بتقدير ( المعرفة، الفهم، التطبيق، التحليل، التركيب، التقويم) لتصنيف بلوم

راسة والصحية قيد الد التالميذ للمعرفة العلمية مستوى تحصيل الدراسة أن نتائج أظهرت. 8

 .بتقدير ضعيف جاء

 قيد مهارات التفكير لتصنيف بلومالتالميذ ل مستوى اكتساب الدراسة أن نتائج أظهرت .9

 .بتقدير ضعيف الدراسة جاء

الدراسة  التالميذ للمهارات الحياتية العقلية قيد مستوى اكتساب الدراسة أن نتائج أظهرت .10

 .بتقدير متوسط جاء

 :قتراحاتاال -4

 التالية: االقتراحاتضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة، يمكن تقديم في      

بية جميع مناهج التر ضرورة االهتمام أكثر بمهارات التفكير لتصنيف بلوم وتضمينها في. 1

 .البدنية والرياضية للتعليم المتوسطة وتدريسها للتالميذ

ى ضرورة احترام مبدأ الهرمية في تسلسل مهارات التفكير لتصنيف بلوم مع التركيز عل. 2

 .جميعها حسب األولوية

على  طةكفاءات المناهج التربية البدنية والرياضية للتعليم المتوس يجب أن تتضمن مؤشرات. 3

 .كافة جوانب المعرفية الصحية والعلمية الضرورية لنمو التالميذ الفكري

ة والرياضية مناهج التربية البدني في يحتاجها التالميذ التي ةالحياتية العقلي المهارات دمج. 4

 .للتعليم المتوسطة

 مناهج التربية مخططي لدى واضح فكري خط بمثابة الحياتية المهارات تكون أن ضرورة. 5

  .المختلفة موضوعاتها مع متكاملة بصورة موزعة تكون البدنية والرياضية، وأن

البدنية  تخطيط مناهج التربية عند الدراسة هذه في المستخدمة التحليل قوائم من اإلستفادة. 6

 .والرياضية

محددة  التربية البدنية والرياضية للتعليم المتوسطة على مادة نظريةيجب أن تحتوي مناهج . 7

الجتهادات  يلتزم المدرسون بإيصالها إلى التالميذ لتأمين جانب المعرفة بدال من ترك األمر

 .المدرسين
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 .األطوار التعليمية لكافة المماثلة الدراسات من المزيد على اجراء التشجيع. 8

 خالصة: 

صائية االهداف النظرية ومعالجة قاعدة البيانات المتحصل عليها من المعالجة االحبناء على 

 مناقشتهاالستجابات أفراد العينة على أدوات البحث، تم عرض النتائج المتوصل اليها، وتحليلها و

أو بعيد  على ضوء الفرضيات، وبمقتضى هذه النتائج قدمت مقترحات يمكن أن تخدم من قريب

 .ثي المدروسالموضوع البح

 

 :خالصة البحث

 لسيطرةوا الكبرى المعلوماتية والثورة المعرفي باالنفجار فيه نعيش الذي الحالي عصرنا يتسم

 وغيرها كريةوالف والثقافية والعلمية والتربوية التعليمية الحياة استخدامات معظم على التكنولوجية

غيرها من و التفكير مهارات وتعلم تعليم مسالة من جعل الذي األمر الحيوية، الحياتية المجاالت من

 تلقىاألساسية، و أهدافها منظومات ضمن مميزة أهمية ذات المتوسطة المهارات العقلية للمرحلة

 الفكري التفاعل في تالمذتها لدى المتوازن السلوك تكوين مسؤولية التعليمية مؤسساتها عاثق على

 . المختلفة الحياتية مواقفهم في والعملي

 ذهه تالمذة إلكساب التربوية الجهود بذل نحو محصورا   االهتمام العصر هذا في يعد لم إذ

 تتعداها حتأصب بل المطلوبة التعليمية والمفاهيم والحقائق والمعلومات بالمعارف المرحلة األساسية

 .العقلية، ومهارات التفكير تنمية قدراتهم إلى

 إحدى اهبارباعت وخاصة مناهج التربية البدنية والرياضيةالتعليمية،  جهالمنا وانطالقا من أهمية

 شكلحيث ت الرئيسية في تكوين شخصية التلميذ، واعداده ليكون مواطن صالح، واألدوات الوسائل

 .ميذالتال عند العقلية القدرات بناء المعارف وتنمية مسؤولية عليها تقع التي الركائر أحدى

لبدنية امنهاج التربية ضعف مراعاة  إلى توصل قد هذا بحثنا كان إذا أنه إلى نشير أن وينبغي

 الة، فالسؤقيد الدراسوالرياضية وفق المقاربة بالكفاءات للتعليم المتوسط لجوانب المجال المعرفي 

ف ضع لماذا هناك: هو أخرى لبحوث انطالقة يكون أن ينبغي والذي ذلك عن ينتج الذي المنطقي

لجوانب  بدنية والرياضية وفق المقاربة بالكفاءات للتعليم المتوسطمنهاج التربية الفي مراعاة 

 .بةالمناس العالجات توضع ضوئها في واسعة تشخيص عمليات إلقامة يسمح مما ؟ المجال المعرفي

التربوية، وخاصة تلك المتعلقة بالتربية  اإلصالحات في المناهج تشوب التي النقائص كل ورغم

 عمليات ضوء في عالجه يمكن ما لعالج وذلك قائمة تزال ال الفرصة أن إال البدنية والرياضية

 الجودة خبراء بقاعدة عمال، فيه والباحثين التقويم وخبراء علم التقويم على المبنية الشامل التقويم

 .Quality is free: الشاملة
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 عنييال  هذا البحثية للفرضيات وطرح الباحث لتوقعات موافقة جاءت الدراسة نتائج كانت وإن

 سياق يف الباحث توجه يعني والرياضية، بل البدنية شان الجوانب المعرفية في التربية من النقص

 . العلمي البحث عملية تقتضيه ما وهذا معين

 اموكل جدا،  واسعا كان شيقا كان ما بقدر الموضوع هذا أن القول يمكن يروفي االخ

 ادةم لتصبح واسع معرفي مجال لها ولتكون والرياضية البدنية التربية لحصر جهد من بذلناه

 لتصبح دانالمي في تطبيقي ومجال معرفي مجال لها األخرى المواد كباقي والرياضية البدنية التربية

 يةوالرياض البدنية التربية لمادة وخدمة التعليمية العملية في وعلمية وموضوعية دقة أكثر

 لكشف الجديدة لألبحاث مفتوح المجال لترك ضئيلة بدت فيه مساهماتنا وكل، التربوية بالمؤسسات

 ومةالمنظ في لتالميذ المعرفي المستوى لرفع إيجابا أو سلبا الموضوع جوانب باقي عن النقاب

 .التربوية
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 المحتوى(: اداة تحليل 03ملحق )



 

 

 التكرار المحتوى  الفئات

 

خطمممط وقممموانين اللعمممب 

 .والمنافسة

 مواصعفات -الجماعية االنشطة في والدفاعية الهجومية اللعب خطط

 شععععروط -....(الالعبععععين المعععععدات، األبعععععاد،) الرياضععععية االنشععععطة

 االنشعطة فعي اللععب قعوانين -القعوى الععاب فعاليات ممارسة وقواعد

 .الرياضية والفعاليات المهارات مختلف .الجماعية

 

 

االعممداد البممدني والممتعلم 

 الحركي

تطعععوير وتنميعععة  -توزيعععع الجهعععد والراحعععة اثنعععاء النشعععاط الرياضعععي 

 الواجب مراعاتها عند ممارسعة جراءاتاال -مختلف الصفات البدنية

 .جديدة حركية مهارات لتعلم العلمية الخطوات -اي نشاط رياضي

 

 

 

تنظمممميم وتسممممير اللعممممب 

 .والمنافسة

 قواعععد - الرياضععية األنشععطة فعي الناجحععة القيععادة ومواصععفات أسعس

 مهعامبال القيام عند المسؤولية تحمل - الرياضية األنشطة في التحكيم

 .الرياضية والمنافسة اللعب أثناء الفعال التواصل  - المطلوبة

 

فسممممممميولوجية النشممممممماط 

 .البدني
 زالجهععا تطعور  - البعدني النشعاط أثنععاء الفسعيولوجية الظعواهر تفسعير

 الوعععائي القلبععي الجهععاز تطععور  - الرياضععي النشععاط مقابععل التنفسععي

 .الرياضي النشاط مقابل

 

 

 بيوميكانيمممممك الحركمممممات

 الرياضية.

 

 

 االنشعععطة فعععي الرياضعععي االداء فعععي المعععؤثرة الميكانيكيعععة العناصعععر

 فععي الرياضععي االداء فععي المععؤثرة الميكانيكيععة العناصععر - الجماعيععة

 .فرديةال االنشطة

 

 للمععدات اآلمعن االسعتخدام - الرياضعية اإلصعابات معن الوقاية أسس .قواعد األمن والسالمة

 اآلمنعة الممارسعة - الصعحي الرياضعي اللبعاس- الرياضعية واألجهزة

 الرياضية لألنشطة

 

 أدوات - الرياضععععية اإلصععععابات بإسعععععاف المتعلقععععة الموضععععوعات .اإلسعافات األولية

 .األولية اإلسعافات

 

 معرض من الوقاية  - التغذية سوء عن الناتجة األمراض من الوقاية .الوقاية من األمراض

 معععن الوقايعععة -التنفسعععي الجهعععاز األمعععراض معععن الوقايعععة - السعععمنة

 الهضمي الجهاز األمراض

 

التغذيمممممممممممة الصمممممممممممحية 

 .والمتوازنة
 أساسعيات - الرياضيين تغذية أساسيات - الخاطئة الغذائية ممارسات

 الصعععععحية األغذيعععععة مصعععععادر - العععععوزن إلنقعععععاص غعععععذائي نظعععععاملا

 .وتصنيفاتها

 

https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjD87-mhvTNAhXrKMAKHWcuAQkQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dyar.ws%2Fvb%2Ft29702.html&usg=AFQjCNGT4P1sJ09S8lsxbAHS1rnmhS5H6A&bvm=bv.127178174,d.d24


 

 

 

 المعرفة )التذكر(

  .يسترجع أن - يسمي أن - يعرف ان - يحدد أن -يذكر أن - يعدد أن

 

 الفهم

 أن - يشععععتق أن - يلخععععص أن - يتععععرجم أن - يفسععععر أن - يعلععععل ان

 .يستنتج أن - يستخرج أن - يستخلص

 

 

 التطبيق

 أن - يكتشعف أن - يسعتخدم أن - يبعرهن أن - يوظعف أن - يطبق أن

 .ناتجا يوجد

 

 

 التحليل

 أن - يجععععزئ أن - يغععععاير أن - يفععععرق أن - يقععععارن أن - يحلععععل أن

 .يوازن

 

 

  التركيب

 يعنظم أن - يرتب أن - يخطط أن - يقترح أن - يربط أن - يركب أن

 .يضم أن - ترتيب أو بناء يعيد أن - يشكل أن - يصمم أن -

 

 أن - رايه يبدي أن - يؤكد أن - على بناءا يختار أن - على يحكم أن التقويم

 .يناظر أن - يجادل أن - يصادق أن - يدافع أن - يقرر

 

 

 حل المشكالت

يحععدد  -يجمععع المعلومععات حععول المشععكلة  -يحععدد المشععكلة بوضععوح 

يختعار الحعل  -ممكنعة للمشعكلة يضعع ععدة حلعول  -عناصر المشعكلة 

حددة يقوم الحل في ضوء المعايير الم -ينفذ الحل المختار  -األنسب 

 يطور الحل في ضوء نتائج التقويم. -

 

 

 .اتخاذ القرار

ى يجمع المعلومعات المسعاعدة علع -يحدد المواقف التي تحتاج لقرار 

 -فضل األ يختار البديل -يحدد بدائل القرارات المتاحة  -فهم القرار 

رار يقعيم القع -يحعدد مععايير تقيعيم القعرار  -يضع خطعة لتنفيعذ القعرار 

 ونتائجه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .الرياضية المعرفة في التحصيلي االختبار(: 04ملحق )

 

 :(ة) التلميذ عزيزي

 عالماتك ضمن إدراجه يتم ولن العلمي، البحث ألغراض مخصص االختبار هذا إن :أوالا 

 .المدرسية

ا   االختبار تعليمات : ثانيا

يار اخت منك والمطلوب متعدد، من االختيار نوع من فقرة وعشرين خمسة من االختبار هذا يتكون

اإلجابة  على الدال بالرمز الخاص المربع في (X) عالمة بوضع فقرة لكل الصحيحة اإلجابة

 :التالي المثال في كما اإلجابة نموذج في سؤال لكل الصحيحة

ن حيث وخالياه، الجسم أنسجة كافة تكوين في السوائل تدخل  : حوالي الماء يكّوِ

 الجسم وزن من % 71 .ب                         الجسم وزن من % 05 .أ

 . الجسم وزن من % 52 .د                         الجسم وزن من % 20. ج

  الشكل في كما بالرمز الخاص المربع في(   X) الرمز يوضع لذلك  )ب( هي الصحيحة اإلجابة

 د ج ب           أ           السؤال 

1  X   

 

 .الخاص النموذج على اإلجابة تعيين وفي اإلجابة في الدقة توخي الرجاء

 



 

 

 لتعاونك وشكرا                                           

 الباحث

 

 .دقيقة 40 ھي االختبار مدة أن علما   اآلتية األسئلة جميع عن أجب :األسئلة :ثالثا  

 الملعب؟ داخل اليد كرة فريق عدد كم. 1

 العبين 8. أ

 .العبين 6. ب

 .العبين 7. ج

 :هي اليد كرة في للدفاع تشكيالت عدة هناك.  2

 ( 1 - 5. )أ

 (3 - 5. )ب

 (5 - 3. )ج

 (.2 - 5. )د

 الملعب؟ داخل الطائرة كرة فريق عدد كم. 3

 .العبين 5. أ

 .العبين 8. ب

 .العبين 6. ج

 المباراة؟ اثناء الطائرة كرة العبين دوران يتم كيف. 4

 . الساعة عقارب اتجاه في.  أ

 .الساعة عقارب اتجاه عكس في.  ب

 .المباراة طيلة مكانه في يبقى العب كل.  ج

 الطائرة؟ كرة في الخصم إلى إرجاعها قبل الكرة بلمس فيها يسمح مرة كم. 5

 مرات 4. أ

 مرات 5. ب

  مرات 3. ج

. األرض على نزولها قبل ثانية مرة يلمسها ثم الشبكة في العب كرة الطائرة يد من تسقط الكرة. 6

 ؟ به مسموح هذا فهل



 

 

 .تحكيم اللعب ويستمر به، مسموح نعم. أ

 .الالعب على خطأ يعتبر. ب

 بالشوط؟ الفريق يفوز متى. 7

 .23 -25:  مثل نقطتين الفرق يكون أن على أدنى، كحد اآلخر الفريق قبل نقطة 25 أحرز اذا .أ

 -24:  مثل واحدة نقط الفرق يكون أن على أدنى، كحد اآلخر الفريق قبل نقطة 24 أحرز اذا. ب

23. 

 .22 -24:  مثل نقطتين الفرق يكون أن على أدنى، كحد اآلخر الفريق قبل نقطة 24 أحرز اذا. ج

 الملعب؟ في السلة كرة العبي عدد كم. 8

 .العبين 7. أ

  العبين 5. ب

 العبين 6. ج

 الدولية؟ للقواعد تبعا السلة كرة مباراة تقسم كم إلى. 9

 .دقائق 10 شوط كل مدة أشواط، أربعة إلى. أ

 .دقيقة 20 شوط كل مدة شوطين، إلى. ب

 دقائق 10 شوط كل مدة أشواط، خمسة إلى. ج

 :بينها من السلة كرة في للدفاع تشكيالت عدة هناك.  10

 (.3 - 4. )أ

 (.   2 - 3. )ب

 (.1 - 5. )ج

 ؟ الفرصه لك اتيحت اذا ضربها او المنافس الالعب يد من الكرة اخذ مسموح هل .11

      .مسموح نعم .أ

 مسموح غير. ب

 وضعية: من متر 80 السرعة سباقفي  االنطالق . يتم12

 الوقوف. أ

 الجلوس او ء. القرفصاب

 وقوف نصف. ج

 :القوى العاب في القفز أنواع من .13

 الثالثي القفز .أ

http://www.d1g.com/qna/show/2846856
http://we3rb.net/
http://we3rb.net/


 

 

  .الرباعي القفز .ب

 .الخماسي القفز .ج

 القوى؟ االلعاب في السباق مضمار طول كم. 14

 متر 800. أ

 متر 400. ب

 متر 1500. ج

 . إذا ارتقى الالعب في الوثب الطويل قبل لوحة االرتقاء تحتسب محاولة فاشلة .15

 أ. نعم

 ب. ال

 ؟4إلى  1ت الفنية لمسابقة الوثب الطويل بالترتيب  من الخطوا. قم بترقيم 16

 الهبوط )    ( -ب                           أ  ـ الجري )    (                 

 )   ( االرتقاء -الطيران في الهواء )     (                       د  -ج                  

 :الطريقة بينها من الجلة، لرمي طريقة من أكثر هناك. 17

 العمودية. أ

 الجانبية. ب

 األرضية. ج

 :السرعة سباق في الرياضي يقطعها التي المسافة هي ما. 18

 متر 100. أ

  متر 800. ب

 متر 1500. ج

 :العضلية المرونة تحسين عند تراعى أن يجب التي األمور من. 19

 .الحركة اتساع لمدى التدريجي التقدم – أ

 .المرونة تمرينات في البدء قبل الكافي اإلحماء إنجاز مراعاة  -ب

  صحيحة اإلجابات كل  -ج

 :التالية بالطريقة( les pompes) الضغط تمارين القيام عند التنفس عملية تتم. 20

 .وهكذا الجسم انزال اثناء زفيز واخراج الجسم، رفع اثناء شهيق أخذ. أ

 .كاملة الحركة اداء اثناء النفس وحبس شهيق اخذ. ب

 .وهكذا الجسم رفع اثناء الزفير واخراج الجسم، انزال اثناء شهيق اخذ. ج



 

 

 les) االطالة تمارين اداء عند الثبات مدة تستمر ان يجب المرونة عنصر لتطوير. 21

étirements:) 

 .ثانية 50 إلى 30 من. أ

 .ثانية 70 إلى 50 من. ب

 . ثانية 30 إلى 10 من. ج

 .ثانية 90 إلى 75 من. د

 شدة تتصف ان يجب إصابات، حدوث دون العضلية القوة زيادة تمارين ممارسة اجل من. 22

 :بكونها(   la charge) التدريب حمل أو التمرين

 .العضلة اعتادته لما مساوية. أ

 .العضلة اعتادته مما اقل. ب

 .        العضلة اعتادته مما اعلى. ج

 .ذلك تحدد قاعدة يوجد ال. د

 رياضي؟ طنشا ممارسة اثناء العضلي التمديد أو االطالة تمارين فيها تأدى التي االوقات ماهي. 23

  .فقط الرياضي النشاط قبل. أ

 .وبعده الرياضي النشاط قبل. ب

  .فقط الرياضي النشاط بعد. ج

 بدني؟ بمجهود القيام اثناء الراحة مدة لتحديد المناسب المعيار هو ما. 24

 .اكبر راحة إلعطاء الحاجة زادت كلما البدني، التمرين مدة زادت كلما. أ

 .اكبر راحة إلعطاء الحاجة زادت كلما التمرين، سرعة زادت كلما. ب

 .أكبر راحة إلعطاء الحاجة قلة كلما التمرين، شدة زادت كلما. ج

 (. ب. أ)  االجابات. د

 ؟ الحركية المهارات لتعلم األساسية المبادئ عن تعرفه ما حدد. 25

 .الصعب إلى السهل من التدرج. أ

 .المركب إلى البسيط من التدرج .ب

 عشوائي بشكل الممارسة .ج

 فقط ب و أ اإلجابة .د

 :يكون أن البدني للنشاط بد ال التنفسي والجهاز القلب لياقة لتنمية. 26

 .الهرولة. أ



 

 

 .األثقال رفع. ب

 .قصوى بسرعة الركض. ج

 .صحيحة االجابات كل. د

 القلب؟ ضربات معدل لمعرفة الصحيحة الطريقة ماهي. 27

 .لها المجاورة والعضالت الحنجرة بين العنق على( والوسطي السبابة) االصابع وضع. أ

 .لها المجاورة والعضالت الحنجرة بين العنق على اليد راحة وضع. ب

 .العينين بين الجبهة على( والوسطي السبابة) االصابع وضع. ج

 في المناسبة التدريب مرات عدد كم الرياضة، ممارسة خالل من افضل صحة لتحقيق. 28

 االسبوع؟

 .االقل على مرات ثالث. أ

 .االقل على واحدة مرة. ب

 .االقل على مرات.  ج

 :على االعتماد يفضل الرياضية الحركات تعلم في قدرتك لتحسين. 29

 ألخطائك الذاتي التصحيح. أ

 ألخطائك االستاذ تصحيح. ب

 ألخطائك الزمالء تصحيح. ج

 الصحيحة االجابات جميع. د

 ؟ جديدة حركية مهارة لتعلم  المناسبة الخطوات اذكر. 30

 .األخطاء تصحيح+ التكرار. أ

 فقط التكرار. ب

 .فقط الرياضيين مشاهدة. ج

 الوزن؟ لتخفيف الرياضة أنواع أفضل هي ما. 31

 .الركض. أ

 .القدم كرة. ب

 .االجسام كمال. ج

 .المالكمة. د

 الجو؟ في االكسجين تدفق كمية تزيد متى. 32

 .المنخفضة االماكن. أ



 

 

 .المرتفعة االماكن. ب

 .خاطئة االجابات جميع. ج

 .رياضي نشاط أي ممارسة اثناء اتباعها يجب التي الخطوات. 33

 .العضلي التمديد تمارين+  الرياضة ممارسة+  االحماء تمارين. أ

 . الرياضة ممارسة+  االحماء تمارين. ب

 .العضلي التمديد تمارين+   الرياضة ممارسة. ج

 الجري؟ اثناء الصحيحة التنفس طريقة ماهي. 34

 .االنف من والزفير االنف من الشهيق. أ

 .الفم من والزفير الفم من الشهيق. ب

 .الفم من والزفير االنف من الشهيق. ج

 .االنف من والزفير الفم من الشهيق. د

 :بواسطة اساسا يتأثر المباراة تسيير نجاح. 35

 .للمباراة النهائية النتيجة. أ

 .الجمهور سلوك. ب

 .للعبة االساسية بالمهارات الالعبين تحكم. ج

 . الالعبين على وتاثيره التحكيم عنصر. د

 :االتي مناقشة من بد ال المباراة اشواط بين االستراحة فترة اثناء االجتماع في. 36

 .المتفرجين سلوك. أ

 .الالعبين اصابات. ب

 .المباراة اثناء ارتكبت التي االخطاء معالجة. ج

 .فقط الراحة. د

 :يكون الحكم قرار فان الطائرة كرة في اللعب اثناء خارجي تدخل أي حدث اذا. 37

 المباراة تعاد. أ

  جديد من يعاد ثم اللعب يوقف. ب

 .خارجي تدخل به حدث الذي الشوط يعاد. ج

 .المبارات تلغى. د

 به؟ القيام الفريق  قائد على يجب الذي مهم الجد األمر هو ما. 38

 .األفضل هو ما يعرف الذي الوحيد ألنه لنخرين األوامر إصدار. أ



 

 

  .الفريق أعضاء تشجيع و لألفكار الحر بالتبادل السماح. ب

 .عليه الوظيفي الحمل لكثرة الفريق نشاطات في التدخل عدم. ج

 تكون أن الناجح الفريق  قائد االوامر على يجب. 39

 .صريحة و واضحة. أ

 .تحقيقها يمكن ال خيالية. ب

 .للتحديد تفتقر و غامضة. ج

 :نيكو الحكم قرار فان اللعب لقواعد خالفا الساحة الى إضافي  اليد كرة العب دخل إذا. 40

 .الالعب استبعاد. ا

 .الالعب انذار. ب

 .فقط دقيقتين لمدة الالعب ايقاف. ج

 على الجيد الفريق قائد يعمل. 41

 .بأخطائه اإلعتراف. أ

 .الخاصة بمصلحته اإلهتمام. ب

 .بالفريق إهتمامه إظهار. ج

 (.ج. أ) اإلجابات. د

 .ضمنها من عدة أشياء عبر الناس على التأثير الناجحون القادة يستطيع. 42

 بالنفس الثقة. أ

 البناء النقد. ب

 التسامح. ج

 صحيح ذكر ما جميع. د    

 :كةالمشار الفرق بين المباراة بداية عند الكرة  على لالستحواذ االولوية تحديد طريقة. 43

 الالعبين رغبة حسب. أ

 .المجاالت ألغلب عشوائي. ب

 القرعة حسب. ج

 ساحة؟ العب يكون ان اليد كرة في المرمى لحارس يسمح هل. 44

 .الساحة العب يكون ان المرمى لحارس يسمح ال. أ

 . الساحة العب يكون ان المرمى لحارس يسمح. ب

 مرمى؟ حارس يكون ان اليد كرة في الساحة لالعب  يسمح هل.45



 

 

 .المرمى حارس يكون ان الساحة لالعب يسمح ال. أ

 . المرمى حارس يكون ان الساحة لالعب يسمح. ب

 :إذا اليد كرة في الهدف يحتسب. 46

 . العارضة  وأسفل القائمين بين الداخلي المرمى خط محيطها بكامل الكرة عبرت. أ

 .منه جزء تالمس وبقية المرمى خط الكرة عبرت. ب

 .العارضة واسفل القائمين بين المرمى خط نصفها من اكثر الكرة إجتازت. ج

 اصةالخ المرمى منطقة الى دخوله عند اليد كرة العب عليها يعاقب ال التي الحاالت ماهي. 47

 المرمى؟ بحارس

 .التهديف اثناء مثأل مباشرة الكرة لعب بعد المرمى منطقة دخل إذا. أ

 .فائدة على يحصل ولم كرة بغير المنطقة دخل إذا. ب

 .فائدة على يحصل ولم قصد دون الدفاع اثناء المنطقة المدافع دخل إذا .ج

 .صحيح  االجابات هذه جميع. د

. األرض ىعل نزولها قبل ثانية مرة يلمسها ثم الشبكة في الالعب يد من الطائرة كرة سقطة اذا. 48

 ؟ به مسموح هذا فهل

 اللعب ويستمر به، مسموح نعم. أ

  الالعب على خطأ يعتبر. ب

 ....خالل المنافسة الفريق سلة على التصويب الفريق على يجب. 49

 ثانية 24. أ

 ثانية 40. ب

 دقيقة 1. ج

 ؟ مختلفة أخطاء نتيجة تنمح التي الحرة، الرميات في  السلة تحسب كم. 50

 . واحدة نقطة. أ

 .نقطتان.  ب

 .نقاط ثالت.  ج

 :يكون قراره فان ذلك الحكم منه يطلب أن بعد اللعب الفريق يرفض عندما. 51

 .الفريق يفوز. أ

 .المباراة تعاد. ب

 . المباراة ويخسر متخلفا يعلن. ج
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 .المباراة تلغى. د

 ضايقهم وجد ولكن السلة، نحو التصويب ألداء لألعلى قدميه بكلتا  السلة كرة العب قفز إذا .52

 ؟ الحالة هذه في الحكم هو ما . اخرى مرة قفز ثم االرض على فنزل المدافعين احد من

  بالكرة المشي مخالفة .أ

 .اللعب استمرار .ب

 ؟ طأخ يعتبر السلة كرة في الجانبية الرمية اداء عند الجانبي( )الخط التماس خط لمس هل .53

  . خطأ يعتبر .أ

 خطأ يعتبر ال. ب

 الطائرة؟ كرة في الواحد المستقطع الوقت زمن ماهو. 54

 .ثانية( 60. )أ

 . ثانية( 30. )ب

 .ثانية( 40. )ج

 . ما هي درجة حرارة الجسم المثالية: 55

 درجة مئرية. 40أ. 

 درجة مئوية. 25ب. 

 درجة مئوية. 37ج. 

 . ما هي نبضات قلب االنسان في حالة الراحة؟56

 ضربة في الدقيقة 80الى  60أ. من 

 ضربة في الدقيقة 150الى  100ب. من 

 ضربة في الدقيقة 120الى  90ج. من 

 . ماهو دور افراز العرق اثناء ممارسة الرياضة؟57

 أ.إذابة الدهون الموجودة في الجسم.

 ب. تنظيف الجلد.

 ج. تبريد الجسم.

 ممارسة نشاط بدني؟. ما هو مصدر العرق الصادر من الجسم أثناء 58

 أ. ذوبان الشحم.

 ب. السوائل الموجودة في الجسم.

  ج.  كل اإلجابات صحيحة.



 

 

 : الطويل القفز نتيجة في المؤثرة العوامل هي ما. 59

  االرتقاء قوة+  الجري سرعة. أ

   الجري سرعة .ب

  خاطئة االجابات كل .ج

 :الجلة رمي في المؤثرة العوامل من .60

 .القوة استخدام. أ

 .الجلة انطالق زاوية+  القوة استخدام +الحركة سرعة .ب

 .القامة طول + قوة استخدام. ج

 :الجري سباق في المؤثرة العوامل من  .61

 .نظارات لبس+  الخطوة طول + الخطوة سرعة .أ

 الصحيح االنطالق  + الخطوة طول + الخطوة سرعة. ب

 .القامة طول + الخطوة سرعة. ج

 :اليد كرة في التصويب نجاح نسبة في المؤثرة العوامل. 62

 . التصويب نجاح على ذلك ساعد والمرمى الالعب بين المسافة قصرت كلما. أ

 ودقتها الكرة سرعة. ب

 صحيحة اإلجابات كل. ج

 الرياضة؟ ممارسة اثناء الجسم في االكسجين نقص اعراض. 63

 االرهاق+  بالدوار الشعور. أ

 االرهاق+  السعال. ب

 المفاصل في ألم+  االنف سيالن. ج

 :الماء شرب يمكن الرياضة، ممارسة تريد عندما .64

 .فقط الرياضة ممارسة وبعد قبل .أ

 .فقط الرياضة ممارسة بعد .ب

  .الرياضة ممارسة وبعد وأثناء قبل .ج

 عن الرياضي المجهود أداء وبين الغذائية الوجبة تناول بين الزمنية المدة تقل ال. 65

 .دقائق 10. أ

 .ساعات 5. ب

 .ساعتين. ج



 

 

 .دقيقة 20. د

 :التالية الحاالت في لإلصابة عرضة اكثر للرياضة الممارس يكون .66

 .البدنية اللياقة انخفاض. أ

 .واألجهزة االدوات استخدام سوء. ب

 .صحيحة االجابات هذه كل. ج

 :حالة في الرياضة ممارسة مدة تقل. 67

 بارد طقس. أ

 حار طقس. ب

 معتدل طقس. ج

 :الطائرة كرة في اإلصابات حدوث أسباب أهم من .68

 .الرياضية األجهزة رداءة.أ

 .اإلحماء قلة. ب

 .اإلعياء وحالة اإلرهاق. ج

 .صحيحة االجابات هذه كل. د

 القدم بالتواء مصاب لالعب تقدم التي األولية اإلسعافات ماهي. 69

 .البارد الماء صب. أ

 .الساخن الماء صب. ب

 .القدم ربط. ج

 (.ج. أ) االجابات. د

 :بواسطة الخلفية الفخذ عضلة تشنج من التخلص يمكن. 70

 الفعال والمساج الرجل مد .أ

 .ساخن ماء كمادات مع المصابة المنطقة على المباشر الضغط .ب

   .صحيحة االجابات كل. ج

 :التالية الفورية بالخطوات نقوم القدم، مفصل إصابة عند. 71

 .الراحة وإعطائه ساخن، كمادات ووضع المفصل تحريك عدم .أ

  .الراحة وإعطائه باردة، كمادات ووضع المفصل تحريك عدم .ب

 .ذكر مما صحيح شيء ال .ج

 اثناء ممارسة اللعب يجب اتباع االتي: . في حالة حصول نزيف في االنف72



 

 

 ووضع كمدات باردة على( دقائق 10-5أ. رفع الراس الى االعلى والضغط على االنف لمدة ) 

 جبين المصاب

( دقائق ووضع كمدات باردة 10-5. وضع الراس في وضع عمودي والضغط على االنف لمدة ) ب

 على جبين المصاب

 . استخدام الكمادات الساخنة فقط على جبين المصاب.ج

 مفتاح تصحيح االختبار التحصيلي                         

 رموز اإلجابات رقم الفقرة

 د   ج  ب   أ    

1   X  

2 X    

3   X  

4 X    

5   X  

6  X   

7 X    

8  X   

10 X    

11  X   

12 X    

13  X   



 

 

14 X    

15  X   

16  X   

 (2االرتقاء ) -      (1ـ الجري ) 17

           (3الطيران في الهواء ) -

 (4الهبوط ) -

18  X   

19 X    

20   X  

21   X  

22   X  

23   X  

24  X   

25    X 

26    X 

27 X    

28 X    

29 X    

30    X 



 

 

31 X    

32 X    

33 X    

34 X    

35   X  

36    X 

37   X  

38 X    

39  X   

40 X    

41   X  

42   X  

43    X 

44   X   

45  X   

46  X   

47 X    

48    X 



 

 

49  X   

50 X    

51 X    

52   X  

53 X    

54 X    

55  X   

56   X  

57 X    

58   X  

59  X   

60 X    

61  X   

62  X   

63   X  

64 X    

65   X  

66   X  



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67   X  

68  X   

69    X 

70    X 

71   X  

72  X   



 

 

 

.األولية صورته في المشكالت حل مقياس(: 05) الملحق  

 

 

 

 الرقم

              

 

 الفقرة                                

 

 

تنطبق 

بدرجة 

كبيررررة 

 جدا

تنطبق 

بدرجة 

 كبيرة

تنطبررررررق 

بدرجرررررة 

 متوسطة

تنطبق 

بدرجة 

 بسيطة

ال 

تنطبق 

 أبدا

ا  أمراا  المشكالت اعتبر 1       اإلنسان حياة في طبيعيا

 مشمكالت ممع التعاممل علمى القمدرة لمدي بمان اعتقد 2

 اليومية الحياة

     

ا  استخدم 3 ا  أسلوبا       المشكالت مواجهة في منظما

 تمواجهني عنمدما أفكماري تنظميم فمي صمعوبة أجمد 4

 مشكلة

     

      تفكير دونما أتصرف فإنني مشكلة تواجهني عندما 5

      تواجهني مشكلة أية في التفكير تأجيل على أحرص 6

 فيمه تمواجهني المذي الموضموع فمي التحدث أتجنب 7

 المشكلة

     

      مشكلة أية واجهتني إذا باليأس شعوراا  ينتابني 8

 التمي المشمكلة حمول المعلوممات جممع علمى أعممل 9

 تواجهني

     

      واضح بشكل المشكلة تحديد أحاول 10

 هو أفعله شيء أول فإن مشكلة بوجود أشعر عندما 11

 بالضبط ماهية المشكلة على التعرف

     



 

 

 وصمف فمي محمددة عبمارات اسمتخدام علمى أحرص 12

 المشكلة

     

      المشكل للموقف المختلفة العناصر أتفحص 13

 كيمف بالضمبط أعمرف ال مشمكلة تمواجهني عنمدما 14

 أحددها

     

      أواجهها التي المشكلة أصف كيف أعرف ال 15

      بحلها أبدأ أين من أعرف ال مشكلة تواجهني عندما 16

 الحلمول لكافمة والسملبية االيجابيمة بالجوانمب أفكمر 17

 المقترحة

     

      للمشكلة متعددة حلول في التفكير الصعب من أجد 18

      للمشكلة واحد حل في منحصراا  تفكيري أجد 19

 تعيمق درجمة إلمى المشمكلة حيمال ممنفعالا  نفسي أجد 20

 التفكير على قدرتي

     

 علمى أتعمرف لكمي رأيهمم عمن اآلخمرين أسمأل 21

 للحل المختلفة االحتماالت

     

      مشكلة ألية جديدة بحلول التفكير على القدرة لدي 22

 الممكنة البدائل بكافة أفكر مشكلة تواجهني عندما 23

 منها واحداا  أتبنى أن قبل لحلها

     

 أول حلها في أستخدم فإنني مشكلة تواجهني عندما 24

 بالي على تخطر فكرة

     

      المشكلة لحل تصلح قد التي البدائل بكافة أفكر 25

 أميل الذي للحل االيجابية بالجوانب تفكيري أحصر 26

 إليه

 

     



 

 

 أميمل المذي للحمل السلبية بالجوانب تفكيري أحصر 27

 إليه

     

 أن قبمل النتائج عليه تكون سوف بما التنبؤ أحاول 28

 .معينا حالا  أتنبأ

     

 عمن النظر بغض اآلخرين يرضي الذي الحل أختار 29

 فاعليته

     

 الممدى فمي الحمل علمى يترتمب أن يمكمن بمما أفكمر 30

 والبعيد القريب

     

      المناسبة الحلول لتنفيذ خطة أضع 31

 األكثمر الحمل اختمار فمإنني مشمكلة تمواجهني عندما 32

 للنجاح احتماالا 

     

 على وليس للحل الفورية النتائج على انتباهي أركز 33

 البعيدة النتائج

     

 علمى يترتمب عمما النظمر بغمض األسهل الحل اختار 34

 ذلك

     

      الواقع في تجربتها بعد الحلول تقييم على أحرص 35

 مدى على بناء تطبيقها بعد الحلول في النظر أعيد 36

 نجاحها

     

 أحاول فإنني ناجح غير للمشكلة حلي يكون عندما 37

 .ذلك سبب معرفة

     

 عنمدما حتى به أقتنع الذي البديل اختيار على أصر 38

 حل المشكلة في فشله لدي يظهر

     

 أن أجمدد عندما والعصبية بالغضب شعوراا  ينتابني 39

 كان فاشال إليه توصلت الذي الحل

     

 بتقييم نفسي أشغل ال فإنني مشكلة تواجهني عندما 40

 إليها أتوصل التي الحلول

     



 

 

 

:المشكالت حل مقياس(: 06ملحق )  

 :(ة) التلميذ عزيزي

 تمشعكال معع التعامعل فعي ععادة   النعاس يسعتخدمها التعي الطريقعة تصف فقرات المقياس هذا يتضمن

 شكالتالم حل في الخاصة طريقتك على انطباقها مدى وبيان فقرة كل قراءة يرجى اليومية، الحياة

 بعارا  اخت لعيس المقيعاس هعذا أن علمعا   المناسعب، العمعود فعي العبعارة مقابعل (X) بوضعع إشعارة وذلك

 نعهأ العلعم معع المشعكالت تنعاول في أسلوبك معرفة في تساعدك هو أداة بل الشخصية، أو للتحصيل

 .لتعاونك وشكرا   العلمي، ألغراض البحث المعلومات هذه استخدام سيتم

 

 

 الفقرات

 االجابات

تنطبق 

بدرجة 

كبيرررر  

 جدا

تنطبق 

بدرجة 

 كبير 

تنطبرررررررق 

بدرجررررررة 

 متوسطة

تنطبرررق 

بدرجرررة 

 بسيطة

ال 

تنطبق 

 أبدا

 مشكالت مع التعامل على القدرة لدي بان اعتقد -1

 اليومية الحياة

     

      .المشكالت مواجهة في منظما   أسلوبا   استخدم - 2

 تواجهني عندما أفكاري تنظيم في صعوبة أجد -3

 .مشكلة

     

 بدون أتصرف فإنني مشكلة تواجهني عندما - 4

 .تفكير

     

 مشكلة أية في التفكير تأجيل على أحرص - 5

 .تواجهني

     

      .مشكلة أية واجهتني إذا باليأس شعورا   ينتابني - 6

 التي المشكلة حول المعلومات جمع على أعمل - 7

 .تواجهني

     

      .واضح بشكل المشكلة تحديد أحاول - 8

      أفعله شيء أول فإن مشكلة بوجود أشعر عندما - 9



 

 

 .بالضبط المشكلة ماهي على التعرف هو

 في محددة عبارات استخدام على أحرص - 10

 .المشكلة وصف

     

      .المشكل للموقف المختلفة العناصر أتفحص - 11

 بالضبط أعرف ال مشكلة تواجهني عندما - 12

 .أحددها كيف

     

 على بناء تطبيقها بعد الحلول في النظر أعيد - 13

 .نجاحها مدى

     

 لكافعة والسعلبية االيجابيعة بالجوانعب أفكعر - 14

 .المقترحة الحلول

     

 متعددة حلول في التفكير الصعب من أجد - 15

 .للمشكلة

     

      .للمشكلة واحد حل في منحصرا   تفكيري أجد - 16

 درجعة إلعى المشعكلة امعام معنفعال   نفسعي أجعد - 17

 .التفكير على قدرتي تعيق

     

 على أتعرف لكي رأيهم عن اآلخرين أسأل - 18

 .للحل المختلفة االحتماالت

     

 ألية جديدة بحلول التفكير على القدرة لدي - 19

 .مشكلة

     

 الحلعول بكافعة أفكعر مشعكلة تعواجهني عنعدما - 20

 .منها واحدا   أتبنى أن قبل لحلها الممكنة

     

 فعي أسعتخدم فعإنني مشعكلة تعواجهني عنعدما - 21

 .بالي على تخطر فكرة أول حلها

     

 النتعائج عليعه تكعون سعوف بمعا التنبعؤ أحعاول - 22

 معينا. حال   أتنبأ أن قبل

     

 فعي الحعل علعى يترتعب أن يمكعن بمعا أفكعر - 23

 .والبعيد القريب المدى

     

      بغعض اآلخعرين يرضعي العذي الحعل أختعار - 24



 

 

 .فاعليته عن النظر

      .المناسبة الحلول لتنفيذ خطة أضع -25

 الحعل اختعار فعإنني مشعكلة تعواجهني عنعدما -26

 .للنجاح احتماال   األكثر

     

 للحعل الفوريعة النتعائج علعى انتبعاهي أركعز - 27

 .البعيدة النتائج على وليس

 

     

 يترتب عما النظر بغض األسهل الحل اختار - 28

 .ذلك على

     

 فعي تجربتهعا بععد الحلعول تقيعيم على أحرص - 29

 .الواقع

     

 فعإنني نعاجح غيعر للمشعكلة حلي يكون عندما - 30

 .ذلك سبب معرفة أحاول

     

 حتعى بعه أقتنعع العذي الحعل اختيار على أصر - 31

 .حل المشكلة في فشله لدي يظهر عندما

     

 تواجهني الذي الموضوع في التحدث أتجنب - 32

 .المشكلة فيه

     

 

 :المقياس تصحيح طريقة

  .فقرة( 32) المقياس فقرات عدد

  سيطةب بدرجة تنطبق ،(1) أبدا   تنطبق ال :هي الموجب االتجاه ذات الفقرات حالة في األوزان 

 (.5) جدا   كبيرة بدرجة تنطبق  ،(4) كبيرة بدرجة تنطبق  ،(3) متوسطة بدرجة تنطبق ،(2)

، 12، 6، 5، 4، 3) :وهي المقياس على السالب االتجاه ذات الفقرات حالة في األوزان عكس يتم 

15 ،16 ،17 ،21 ،24 ،27 ،28 ،31 ،32.) 

 

 

 

 القرار اتخاذ مهارة مقياس (:07ملحق )



 

 

 

 :(ة) التلميذ عزيزي

 عليها تعتمد التي األسس وبيان القرار اتخاذ على قدرتك مدى على التعرف إلى المقياس هذا يهدف

 اجههاتو قد حياتية مواقف تتضمن فقرة (24) من المقياس هذا تكون وقد القرار، عملية اتخاذ في

 .بشأنها اتخاذ القرار منك وتتطلب

 ر،القرا اتخاذ في عليها يعتمد التي المحتملة األسس تمثل بدائل بأربعة موقف كل اتبع وقد

 ودقة ةبعناي تحتها التي والبدائل فقرة كل في المتضمنة المواقف بقراءة أن تقوم منك والمطلوب

 ليةعم في تأثيرا   أكثر وتراه وتصرفاتك نظرتك على ينطبق الذي أمام البديل( x) إشارة ووضع

 .القرار اتخاذك

 هةوج عن تعبر التي هي الصحيحة فاإلجابة خاطئة، وأخرى صحيحة إجابات هناك ليس بأنه علما  

 .قراراتك باتخاذ فيما يتعلق نظرك

 لوماتهذه المع استخدام سيتم انه العلم مع وأمانة بدقة المقياس هذا فقرات عن اإلجابة يرجى 

 .العلمي البحث ألغراض

 التعاون حسن على وشكرا                                                       

 :على بناء   يتم لها اختيارك فإن التمرينات من بمجموعة القيام أردت إذا .1

  .المعلمين أو الوالدين رأي .ب                        .األصدقاء استشارة .أ  

  .عشوائية بطريقة .د          .جسمك طبيعةعلى  بناء   الشخصية تقديراتك . ج 

 :على اعتمادا   يكون ذلك فإن معينة، لعبة في المشاركة تقرر عندما .2

  .األصدقاء رأي .ب                           .الشخصية رغبتك .أ   

  .المشاركة في أتردد .د              .الرياضية التربية معلم رأي. ج   

 :النقاش في مشاركتي أمر فإن الرياضية التربية حصة في للنقاش موضوع يعرض عندما. 3

  .الزمالء فيه مشاركة مدى على يعتمد .ب         .بالموضوع قناعتي على يعتمد .أ 

 .المشاركة في أتردد .د     .لي بالمشاركة المعلم دعوة على يعتمد. ج

 اءأثن أدائهم على سلبا   ينعكس الذي األمر زمالئك، بين المشاحنات بعض بوجود شعرت إذا. 4

 :هو فإن تصرفك ، والرياضية البدنية التربية حصة

  .للتدخل األصدقاء مساعدة طلب .ب              .النصح لتقديم السبب؛ معرفة .أ

  .تجاههم عمله أرغب ما في أتردد .د              .للتدخل مباشرة   المعلم إخبار. ج



 

 

 فإن ، رياضيةوال البدنية التربية حصة أثناء مشاركتك يعير وال باستمرار يتجاهلك المعلم كان إذا .5

 :هو تقوم به ان يمكن الذي العمل

  .ذلك سبب لفهم المعلم مناقشه. ب                      .األهل استشارة .أ

 .األصدقاء استشارة .د                 .جانبا   وأتركه األمر أتجاهل .ج

 لرغبته تكتلبي أمر فإن ، والرياضية البدنية التربية حصة في مساعدته زمالئك أحد منك طلب إذا .6

 :على يعتمد

  .األهل رأي .ب                   .للموقف الشخصية تقديراتك .أ 

  .والحيرة التردد يسوده .د                         .األصدقاء رأي. ج

 عتمدي معه تصرفك فإن والرياضية البدنية التربية حصة أثناء زميلك من لإلهانة تعرضت إذا .7

 :على

  .للموقف الشخصية تقديراتك .أ

  .الموقف هذا مثل آخرين في بها تصرف التي الطريقة .ب

 . الموقف ذلك في القائمة الظروف .د        .وتوجيههم األهل نصح. ج

 والدك مع تصرفك فإن ذلك، والدك ورفض الرياضة لممارسة رياضية أدوات شراء أردت إذا .8

 :يعتمد على

  .األصدقاء رأي .ب        .عليها للحصول حاجتي لألدوات وتبرير بإقناعه أقوم .أ

  .لألمر تقبله بمثابة يكون .د                          .التربوي المرشد رأي. ج

 همع تصرفك فإن ورفض، الرياضة لممارسة به الخاصة األدوات استعارة صديقك من طلبت إذا .9

 : على يعتمد

  .ومشورتهم األهل رأي .ب                        .الرفض بأسباب معرفتك .أ

  .السائدة الظروف طبيعة .د                     .ومشورتهم األصدقاء رأي. ج

 يعتمد له صداقتك باستمرار قرارك فإن آخر، فريق مع لللعب القسم في زمالئك أحد انتقل إذا. 10

 :على

  .له بصداقتهم آخرين زمالئك استمرار .ب  .تلك الصداقة بضرورة الخاصة تقديراتك .أ

  .التردد يشوبه .د                             .األهل رأي. ج   

 :على بناء   تختاره فإنك فراغك وقت لقضاء نشاطا   اختيار أردت إذا. 11

  .األصدقاء استشارة .ب           .ألهمية النشاط الشخصية تقديراتك .أ   

  .االختيار في أتردد .د                          .األهل رغبة. ج  



 

 

 :تختارها فإنك الهوايات إحدى اختيار أردت إذا .12

  .األهل استشارة بعد .ب                       .بها لقناعتك .أ  

  .االختيار في أتردد .د           .األصدقاء تشجيع على بناء   . ج  

 :على بناء   نوعيتها تختار فإنك الرياضية مالبسك بشراء تقوم عندما. 13

  .لك األصدقاء نصيحة .ب                  .الخاص ذوقك .أ  

  .مترددة بطريقة .د                .الوالدين رغبة. ج  

 إلحدى مشاهدتك فإن عليك عزيزين لصديقين رياضيتين مسابقتين لحضور دعوتك تمت إذا. 14

  :على يعتمد األخرى المسابقتين دون

  .لك األصدقاء نصيحة على بناء   .ب             .وبينه بينك الصداقة قوة مدى .أ  

  .اليوم ذلك في القائمة الظروف .د             .الوالدين رغبة على بناء  . ج   

   تقوم إنكف والرياضية البدنية التربية حصة أثناء أثناء الساحة في المال من مبلغا   وجدت إذا. 15

 :ب

  .األصدقاء استشارة .ب                          .صاحبه عن البحث .أ   

  .عمله يمكن فيما التردد .د                  .باألمر المعلمة إخبار. ج   

 تعتمد االختبار في مشاركتك فإن للمدرسة رياضي فريق الختيار تنافسي اختبار عقد تقرر إذا. 16

 :على

   .األصدقاء استشارة .ب .                       الشخصية تقديراتك .أ   

  .السائدة الظروف طبيعة .د                          .األهل رغبة. ج  

 البدنية التربية حصة أثناء منك السخرية ويتعمد باستفزازك، يقوم الزمالء أحد أن الحظت إذا. 17

 :هو به تقوم أن يمكن المناسب الذي التصرف فإن ، والرياضية

  .ذلك في األصدقاء استشارة .ب                   .باألمر مناقشته .أ  

  .األهل استشارة .د                 .كليا   األمر تجاهل. ج  

 بعرضها قام بأنه وسمعت لك صديق مع مشترك التمرينات من حركية جملة بإعداد قمت لو. 18

 :ب تقوم فإنك وحده عمله من أنها الطلبة على أمام

  .األصدقاء استشارة .ب                                      .األهل استشارة .أ   

  .التصرف لهذا رافضا   موقفا   أتخذ .د               .جانبا   وأتركه األمر أتجاهل. ج  

 قفكمو فإن والرياضية البدنية التربية حصة أثناء الفوضى أصدقائك أحد إثارة الحظت إذا. 19

 :ذلك حيال



 

 

  .المرغوبة غير بتلك السلوكيات قيامه سبب عن مناقشته .أ         

  .األمر هذا في الحديث معه األصدقاء بعض من أطلب .ب         

  .عن سلوكه يكف حتى معه صداقتك تنهي. ج          

  .األهل استشارة .د           

 :نكفإ يضايقك بشكل الخاصة شؤونك في بالتدخل باستمرار يقوم أصدقائك أحد أن الحظت إذا. 20

  .ذلك عن التوقف منه تطلب .أ         

  .له تقديم النصح األصدقاء بعض من تطلب .ب        

  .عمله يجب عليك بما التربوي المرشد استشارة. ج        

  .السلوك هذا مثل منه تتجاهل .د          

 بيةالتر حصة أثناء لك والقائد الموجه بمظهر يظهر أن دائما   يحب صديقك بأن الحظت إذا. 21

  :هو التصرف المناسب فإن والرياضية البدنية

  .أمكن ما به تختلط ال .ب                       .ذلك سبب منه تستوضح .أ   

  .األصدقاء تستشير .د             .حول ذلك التربوي المرشد تستشير. ج   

 أحد نم فتنة بسبب ، والرياضية البدنية التربية حصة أثناء خالف معلمك وبين بينك حصل إذا. 22

 :هو به أن تقوم يمكن الذي العمل فإن الطلبة،

  .األصدقاء استشارة .ب                        .السبب لفهم مناقشته .أ   

  .األهل استشارة .د                              .األمر تجاهل. ج   

 بدنيةال التربية أثناء أصيب الذي الزمالء أحد لزيارة لهم االنضمام زمالئك منك طلب إذا. 23

 :على تعتمد في الزيارة مشاركتك فإن ، والرياضية

  .لذلك وقبولهم األهل استشارة. ب             .بالزيارة الشخصية قناعتك .أ     

 . بالزيارة المشاركة في أتردد .د          .الزيارة في المشاركات نوعية .ج     

 :على يعتمد قرارك فإن القدم كرة  مباراة في اللعب في إشراكه لك صديق طلب إذا. 24

  .األهل استشارة. ب                              .الشخصية حاجتك .أ    

 .الموقف حسب . د                      .صديقك إلحاح درجة .ج    

  

 

 



 

 

 

 مفتاح التصحيح لمقياس اتخاذ القرار                         

 رموز اإلجابات          رقم الفقرة  

 د    ج   ب    أ    

1 2 3 4 1 

2 4 2 3 1 

3 4 2 3 1 

4 4 2 3 1 

5 3 4 1 2 

6 4 3 2 1 

7 4 2 3 1 

8 4 2 3 1 

9 4 3 2 1 

10 4 2 3 1 

11 4 2 3 1 

12 4 3 2 1 

13 4 2 3 1 

14 4 2 3 1 

15 4 2 3 1 

16 4 2 3 1 

17 4 2 1 3 



 

 

18 3 2 1 4 

19 4 2 1 3 

20 4 2 3 1 

21 4 2 3 1 

22 4 2 1 3 

23 3 2 4 1 

24 4 3 2 1 

 

 

 

 

 

 

 .ات التفكير لتصنيف بلوممهار مقياس (:08ملحق )

 

 :(ة)التلميذ  عزيزي

لبدنية اات التفكير اثناء درس التربية مهارتعاملكم مع  مدى على التعرف إلى المقياس هذا يهدف

 . فقرة (40) من المقياس هذا تكون وقد ،والرياضية

 ودقة عنايةب معها التي والبدائل فقرة كل  بقراءة تقوم أن منك والمطلوب ،بخمسة فقرة كل ةاتبع وقد

 .نظرتك على ينطبق الذي البديل أمام( x)إشارة  ووضع

 لوماتالمع هذه استخدام سيتم انه العلم مع وأمانة بدقة المقياس هذا فقرات عن اإلجابة يرجى 

 .العلمي البحث ألغراض

 التعاون حسن على وشكرا                                                       

 



 

 

موافررررق  الفقرات الرقم
 بشد 

غيرررررررررررر  موافق
 متأكد

غيررررررررررررررر 
 موافق

 غيررررررررررررر
  موافرق
 بشد 

      .  المعرفة     1 

        بشكل كامل ومفصل  أمامناتوصف المادة الدراسية  1

       أتدرب على وصف الخبرات والمهارات الرياضية. 2

تمععنح لععي الفرصععة لالسععتفادة مععن المعلومععات المعطععاة  3

 .بأشكال مختلفة

     

يمعععععنح لعععععي وقتعععععا مناسعععععبا للتععععععرف علعععععى المفعععععاهيم  4

 والمعلومات المرتبطة بالمادة الدراسية. 

     

نحصععععل علععععى فرصععععة للتععععدرب وإعععععادة المعلومععععات  5

 والخبرات السابقة.

     

تنمععى لععدي القععدرة علععى تحديععد المعلومععات والخبععرات  6

 التي درستها بوضوح ودقة.

     

الخبععععرات التعليميععععة تنمعععى لععععدي القعععدرة علععععى تعععذكر  7

 بوضوح ودقة.

     

تتوفر الفرصة للحصول علعى معلومعات إضعافية حعول  8

 الرياضية األنشطةمختلف 

     

      . الفهم2 

      تمنح لي الفرصة لمناقشة المعلومات والخبرات  9

أتدرب علعى إعطعاء تلخيصعات واضعحة ودقيقعة للمعادة  10

 العلمية 

     

القدرة على شرح المعلومعات الخبعرات بععدة تنمى لدي  11

 طرق مختلفة.

     

       .وأهميتهايسمح لنا بالتعليق على المادة الدراسية  12

تنمى لدي القدرة علعى تحديعد نقعاط التشعابه واالخعتالف  13

 في المفاهيم والخبرات.

     

      .صحيحة بطريقة النتائج تفسير على تنمى لدي القدرة 14

        .األشياء بين إدراك العالقة على تنمى لدي القدرة 15

      .المطلوب باألداء التنبؤ على تنمى لدي القدرة 16

      . التطبيق3 



 

 

فرصعة لتطبيعق المعلومعات والخبعرات التعي   تتعرك لعي 17

 نتلقاها في الدرس

     

تمععنح لععي فرصععة لتجريععب قععوانين وتقنيععات جديععدة لهععا  18

 بالمادة الدراسيةعالقة 

     

أتدرب على مواجهة مواقف جديعدة لهعا عالقعة  بالمعادة  19

 الدراسية

     

      تنمى لدي القدرة على استعمال المعلومات مستقبال 20

      عدة مرات. أمامنا األساسيةتطبق المفاهيم والخبرات  21

 فعي المكتسعبة المعرفعة توظيعف علعى تنمى لدي القعدرة 22

 .المختلفة المواقف

     

      التحليل. 4 

تتطععور لععدي القععدرة علععى تجزئععة المهععارات الحركيععة  23

 .وتجزئتها

     

يتطور لدي القدرة على اسعتخراج اسعتنتاجات واضعحة  24

 لألنشطة الرياضية.

     

أتدرب على المقارنة بعين أجعزاء المهعارات والمععارف  25

 المرتبطة بالمادة.

     

لععععدي القععععدرة علععععى توضععععيح العالقععععات بععععين أجععععزاء  26

 المهارات والمعارف المرتبطة بالمادة. 
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 تجسيد التلميذ تساھم المؤشرات في تعليم. 64
 .المشكالت حل خطوات

     

  اتخاذ القرار: ثانيا

تسعى المؤشررات الرى تنميرة القردرة علرى . 65
 .لتنفيذ قرار معين خطة وضع

     

تعلريم التالميرذ االقررار بالخطرأ تساھم في . 66
 .والتسليم للحقائق

     

تسرررعى الرررى تنميرررة لررردى التالميرررذ القررردرة . 67
 .لقرار تحتاج التي المواقف على تحديد

     

المعلومرات  تسعى الى تعليم التالميذ جمع. 68
 .القرار فهم على المساعدة

     

 تسراھم فري مسراعدة التالميرذ علرى تقيريم. 69
 .نتائجه و القرار

     

تنميرررة لررردى التالميرررذ القررردرة  إلرررىتسرررعى . 70
علررى اتخرراذ القرررار فرري مواقررف حاسررمة اثنرراء 

 .اللعب

     

 :المقياس تصحيح طريقة

  .فقرة( 70) االستبيان فقرات عدد

 :الموجب، بحيث تعطى الدرجات على النحو التالي االتجاه ذات الفقرات جميع

موافق   ،(3) موافق بدرجة متوسطة، (4) موافق بدرجة كبيرة ،(5) موافق بدرجة كبيرة جدا

 (.1) غير موافق ، (2) بدرجة بسيطة

 

نموذج عن مؤشرات الكفاءات المستهدفة في منهاج التربية . (10الملحق رقم )

 .والرياضة للسنة االولى متوسط الخاصة بالثالثي االول فقط البدنية

 المشاركة النشيطة وقدرة التعبير الحركي في ضمن الفوج  المجال االول

 حصص 09  عدد الحصص ساعات 9 الساعي الحجم جماعي نوع النشاط

 لعب أدوار نشيطة والقيام بمهام مفيدة لتاكيد وجوده ضمن الجماعة  القاعدية الكفاءة

 مؤشرات الكفاءة



 

 

 الرغبة في تقاسم اللعب مع االخرين. -

 بين عناصر الفريق الواحد.تبادل الثقة  -

 قبول االنضمام الى فريق او فوج او مجموعة عمل.  -

 محاولة تكييف تصرفاته بالنسبة لنخرين. -

 االصغاء وفهم االخرين. -

 التغلب على الخجل وضمان المشاركة االجتماعية النشيطة. -

 ورشات العمل. -اللعب  -تنظيم: الفريق  -

 بالعمل والشعور بالمسؤولية.فهم القوانين وعالقتها  -

 تقدير المؤثرات الخارجية من وسائل وافراد. -

 تقدير المسارات، ضبط التمركزات والتنقالت -

 محاولة ضمان مواصلة الجهد الفردي والجماعي. -

 المشاركة النشيطة وقدرة التعبير الحركي في ضمن الفوج المجال الثاني

 حصص 09 عدد الحصص ساعات 06 الحجم الساعي فردي نوع النشاط

 ابداع سلوكات حركية وتمييزها مهما كان الميدان والمجال الكفاءة القاعدية

 مؤشرات الكفاءة

 التسارع .... -الوتيرة  -التحكم في االيقاع  -

 وضعية مريحة للجسم أثناء العمل. -

 إتزان االرتكازات واالقتصاد في الجهد. -

 حاجز طبيعي او اصطناعي.عدم التردد امام مواجهة  -

 استقامة الجسم والتنسيق بين االطراف عند المواجهة. -

 معرفة المؤثرات البدنية والفيزيولوجية. -

 مواصلة الجهد والتصرف االيجابي امام حاجز. -

 استعمال وضعية سليمة ومؤمنة للجسم في الفضاء. -



 

 

 محاولة تنظيم المجهودات وترتيب الحركات في الفضاء. -

 انشاء عالقة بين الجسم والفضاء وبين الجسم والزمن. -

 .حسابات زمنية فضائية وادراك المسافات والمسارات والتوجيه -
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