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Abstract: 
Title of the study: The requirements of formation in the institutes and

departments of physical education and sports in light of the 
knowledge economy and life skills.

- Field study of the institutes and sections of the regional seminar of 
the universities of the East - 

This study aimed to identify the most important formation 
requirements in the institutes and departments of physical education and 
sports in the light of the knowledge economy and life skills according to 
the opinion of professors who study in the institutes and departments 
affiliated to the regional seminar of the universities of the East, (11) 
universities. The sample included 327 professors, In a comprehensive 
survey method. 

The researcher used the analytical descriptive method. Two tools 
were built, the first one was related to the formation requirements related 
to the knowledge economy. The second tool was for the formation 
requirements related to life skills. Each tool contained 75 words divided 
into three axes. 

The researcher used The mean and standard deviations, the T test, 
the mono-variance test, and the Friedman test were used. 

 The results of the study showed that teachers do not differ in degree 
of importance of the formation requirements related to the knowledge 
economy, while the degree of importance in the formation requirements 
related to life skills. 

Therefore, the researcher recommends the need to provide the 
necessary capabilities needed by the system of formation, to be adapted to 
the requirements of the knowledge economy and life skills. 
-Key words:  
 The requirements of formation  , knowledge economy, life skills. 
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  .تغمدهم الواحد القهار برمحته الواسعة وشيماء وهيبةي اوأخت حمزةإىل روح أخي 
  

إىل من  ذاقت مر احلياة ....إىل اليت علمتين أن مشوار ألف ميل يبدأ خبطوة....إىل اليت أنارت دريب بنصائحها

  .ي ثم أميأمي ثم أم يتإىل رفيقيت وحارسيت وقائديت ومرشد...ألجلي ألنعم وأحس حبالوا
  

إىل من رعاين .... إىل  سر جناحي " يف هذه احلياة وتاج  رأسي ونور  قليب ونبض روحي  ومعلمي  إىل مفخريت

  ." أبي"الوجود إىل أروع وأفضل أب يف هذا ...إىل من  أعطاين ومل مينعن :.....وأحاطين باحلماية  واألمان 
  

  .العزيزة زوجتيها اليت قامستين مرها وحلو  هذه احلياةإىل سندي يف 

  .هنادي وحنينإىل حالوة حيايت وسر سعاديت بنايت 

  .آسيا موسى وأختي أخي، ، ومع الفزع سكينةبسمة ومع اخلوف أمنا مع الدمعة من أمدوينإىل  
  

  إىل مجيع العائلة من بعيد وقريب 
  .خراجه للوجودوإىل كل طالب العلم واملعرفة، ومن ساعد من قريب أو بعيد يف إجناح هذا العمل وإ
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يكون  ال ولكي هذا  العمل  املتواضع   إجنازحنمد هللا ونشكره على سعة رمحته وتوفيقه لنا يف  
، إال أن أتقدم جبزيل الشكر، وعظيم االمتنان، وخالص التقدير والعرفان الواحد منا  ناكرا للجميل

الذي كان يل أستاذا ومرشدا ومسعفا عمر عمــــــــور الدكتور  األستاذ لبالفضل الكبري لألستاذ الفاض
يف مجيع مراحل إعداد هذا العمل،كما وتابعه بكل جدية ومثابرة وعطاء وتعهده بالتصويب 

والتسديد حماوال إخراجه بأفضل صورة ممكنة  ولسوف يبقى القدوة يف العمل اجلاد أعتز بقدراته 
  .العطاء وتقديره للعلم واملعرفةاإلشرافية وسخائه على 

النري النابع من  ممقدرا من األعماق إرشاده بكة فارس والدكتوربن دقفل رشيد الدكتور  - 

موكرمي رعايته معميق خرب.  

عطاء  الدكتور األستاذ األفاضل األساتذة إىلشكري وعظيم امتناين  أقدموعرفاناً باجلميل  - 

 ملا قدموه بن زيدان حسينواألستاذ الدكتور  ،الحاج بن قناب األستاذ الدكتورو  اهللا احمد

يل، وإىل كل أساتذيت األفاضل مبعهد الرتبية البدنية والرياضية جبامعة مساعدة دعم و من 

مستغامن كل بامسه، واىل من سيتكرم باملوافقة على مناقشة هذا العمل وإثراء مضمونه بسديد 

  ..اآلراء وعظيم املالحظات

نــابي محمــد رفيقــي الــدرب اجلزيــل لكــل الــذين قــدموا يل يــد املســاعدة،  كمــا أتقــدم بالشــكر

، وكــل زمالئــي مبعهــدي األســتاذ لبشــيري أحمــد، واألســتاذ بلبــول فريــدو أحمــد عمــروش، ونــاجح
علوم وتقنيات النشـاطات البدنيـة والرياضـية جبامعـة املسـيلة وأم البـواقي، علـى رأسـهم األسـتاذ الـدكتور 

  .بشير حسام
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 :مقـدمة

إن التغري احلاصل يف النصف الثاين من القرن املاضي، والسريع يف وقتنا احلاضر، واملرتكز أساسا على 

التطور الفين والعلمي واالستخدام املكثف لتكنولوجيا االتصال واملعلومات، أدى إىل ميالد اقتصاد جديد 

ب الكثريون يف فتحه، وظل هذا االقتصاد اقل يسمى االقتصاد املعريف، حيث ظل هذا األخري بابا مغلقا ال يرغ

اجلوانب حظا من حيث التناول بالبحث والدراسة والتحليل، وأقل حظا من حيث الفهم وذلك حىت وقت 

قريب، فالكثرة ختشى طرق أبوابه، فبظهور املنظمات املفتوحة لإلنتاج اإلبتكاري اإلبداعي، أصبح االقتصاد 

ث فارضا تداوله يف املؤمترات والندوات، ففرض نفسه على قطاعات االقتصاد املعريف مطروحا على موائد البح

فبعدما كان االقتصاديون يقسمون يف املاضي النشاط االقتصادي إىل ثالث قطاعات الزراعة والصناعة 

 .واخلدمات، أضاف إليها علماء االقتصاد واملعلومات قطاعا رابعا هو قطاع املعلومات

هلائل يف العلم والتكنولوجيا حتقق نوع من الرتاكم املعريف حازته الدول املتقدمة يف لتطور اهلذا اونتيجة 

الغالب عرف مبفهوم اقتصاد املعرفة، وأخذ حيل حمل اقتصاد اليد العاملة واآللة والبرتول كمصادر للقوة والثروة 

تعليمي جيب أن يعي ذلك  فكل نظام، إىل جمتمع للمعرفةمن جمتمع تقليدي حتول اتمع  ما أدى إىلوهذا 

ويدركه ويتكيف معه ليحافظ على إمكانيات التقدم واألمن التعليمي واالجتماعي ويعززها وينميها لدى طلبته 

 ).23،ص2007اهلامشي،العزاوي،(وجمتمعه 

 تتميز بالسعة والتنوع والالحمدودية، فإناليت نتائج العقل اإلنساين، والعمليات العقلية  هي املعرفة  إن 

هذه املعرفة تبقى يف حالة تطور وتراكم مستمرة، وذا تعطي هلذا النوع من االقتصاد ميزة ال تتوافر يف غريه من 

، وهذا كله ال يتأتى إال ببناء مناهج تعليمية تتماشى وحركية اتمعات املتسارعة يف االقتصاديات التقليدية

 .شىت ااالت

االقتصاد املعريف، الذي تعد املعرفة رأس ماله وسلعته أو تلعب  ومع دخول األلفية الثالثة رفعت راية

دورا حموريا يف توليد الثروة، كما أن تراكمها هو احملرك والدافع للنمو االقتصادي، فكلما زادت كثافة املعرفة يف 

دة األساسية يف املكونات العملية اإلنتاجية زاد النمو االقتصادي، وإن نشر وإنتاج و توظيف املعرفة ميثل القاع

بناء االقتصاد املعريف، وهي نتاج تمع املعرفة، وهو اتمع الذي يهتم باملعرفة، يوفر هلا البيئة املناسبة لتفعيلها 

وتنشيطها، هذه البيئة حتتل فيها التقنيات احلديثة بشكل عام وتقنيات املعلومات واحلاسوب واالنرتنت على 
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عد على توليد املعارف من خالل االهتمام بالبحث العلمي واإلبداع وجه اخلصوص مكانة مركزية، وتسا

  .واالبتكار والعمل على نشر املعارف من خالل التعليم والتدريب والتأهيل

وإن االخنراط االجيايب يف العصر اجلديد يبدأ بالتكوين اجلامعي، إذ أن التوجهات املستقبلية للتعليم 

ن اجلامعي وإتاحة املعرفة املكملة حلياة الفرد، واجلزائر كانت من بني الدول اليت عامليا وعربيا تتجه لتطوير التكوي

فقد سطرت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي هدفا يتمثل يف اإلصالح الشامل والعميق  اهتمت ذا اال،

اغوجية، يهدف إىل للتعليم العايل من خالل وضع هيكل جديد للتعليم العايل مصحوب بتحسني للربامج البيد

توفري تكوين نوعي، فالبحث العلمي يعترب األساس لتطور اتمع، ومن أهم العوامل كذلك هم الباحثني 

العلميني أو الطلبة على اختالف ختصصام وفئام ومستويات إعدادهم وتدريبهم، فالباحث العلمي هو 

لبحث العلمي و املسخر لنتائجه و معطياته خلدمة املخطط واملنفذ واملوجه واملقوم جلهود ونشاطات وعمليات ا

 ).158،ص2006عبد احلي،(اتمع 

لقد أشارت كثري من الدراسات املرتبطة باالقتصاد املعريف إىل افتقار كثري من النظم التعليمية 

ل التعليم ن األنظمة العربية يف جماأ "لالستثمار يف املعرفة وهو ما أشارت إليه دراسة سهري عبد اللطيف إىل 

املعرفة التخصصية، وجمتمعات التعلم، والعمل يف : والبحث العلمي تفتقر إىل خصائص اقتصاد املعرفة وهي

   )2013أبو العال،ماي( "فريق، واالستقصاء، والتعليم املستمر، وتقنيات االتصاالت واملعلومات

ستويات متاشيا ومتطلبات لقد خاضت اجلزائر مجلة من اإلصالحات يف النطام التعليمي على كل امل

اتمع من جهة، وكذا متطلبات سوق العمل ولعل هذه اإلصالحات تظهر جليا يف اعتماد اجلامعة اجلزائرية 

د بشقيه األكادميي واملهين، ولقد مر مبراحل عديدة لإلصالح والتحيني إىل أن وصل إىل ما هو .م.على نظام ل

  .عليه اليوم 

هذا النظام تفرض إجياد آليات فعالة سواء من خالل بناء الربامج واملناهج، التحديات الراهنة وفق   إن

أو من خالل االستثمار يف املعرفة متاشيا ومتطلبات سوق العمل، وهو ما أشار إليه السيد رئيس اجلمهورية يف 

من جامعة قاصدي  2010/2011، مبناسبة االفتتاح الرمسي للسنة اجلامعية 27/10/2010خطابه يوم 

أن اجلزائر أمام فرصة حقيقية للنهوض بقطاع التعليم العايل، والذي من شأنه دعم االقتصاد "مرباح والية بورقلة 

املعريف، والذي أصبح مصدر الثروة األول عامليا بديال عن املصادر التقليدية، مشريا إىل أن النتيجة احلقيقية هلذه 

د الدعم املقدم من طرف الدولة، يف جمال التكوين والبحث بعد الفرصة مرتبطة مبا تقدمه اجلامعة اجلزائرية بع
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". الوصول إىل املستوى العاملي وجمارات التطورات العاملية احلاصلة يف ميادين التكنولوجيا واالتصال 

  ) 2010خلدون،(

ولتكوين خريج حسب ما يتطلبه سوق العمل، وحسب ما تفرضه التحديات املذكورة آنفا، وجب 

ة تكريس مجيع اإلمكانيات واملتطلبات سواء أكانت املادية أو البشرية أو التكنولوجية، لضمان على اجلامع

خريج يعول عليه يف جماة املتغريات احلالية واملستقبلية سواء احمللية أو القارية أو العاملية، ويف هذا السياق وجب 

تمية حىت ترقى جامعاتنا إىل الريادة املنشودة عن علينا التفكري يف الوسائل واملتطلبات التكوينية الالزمة واحل

 .  طريق حبثها وطلبتها اخلرجيني

، سواء ما تعلق بالعلم والتكنولوجيا، باجلامعات اجلزائرية إن متطلبات التكوين يف ظل االقتصاد املعريف
 التطور ى مع أو مبجال املوارد البشرية باإلضافة إىل تكنولوجيات املعلومات واالتصال، جيب أن تتماش

 يف جامعية كل مؤسسة والية ويف كل يف املتوفرة واإلمكانيات الوسائلباالعتماد على  ، وهذا والعصرنة
إىل أن هناك عدم مالئمة احملتوى التكويين ملتطلبات اإلقتصاد ) 2015بيطار،( كما أشارت دراسة .اجلزائر

هد وآخر وبني قسم وآخر، وأنه ال يوجد تناسق  املعريف، وأن هناك إختالف كبري يف مناهج التكوين بني مع
  .كبري ألهداف التكوين مع متطلبات اإلقتصاد املعريف

حلياتية االرتبية البدنية والرياضية دورا هاما يف إكساب املهارات  وأقسامويلعب التكوين مبعاهد 
صصات والفروع سواء  للطالب، من خالل الربامج التكوينية وحمتوى مشاريع التكوين املختلفة، حسب التخ

إىل أن ) 2016اجلازي وآخرون،(كانت هذه املهارات عقلية أو اجتماعية أو انفعالية، حيث أشارت دراسة 
املهارات العملية  وجاءت املهارات اإلجتماعية يف املرتبة الثانية كما  ،ااألكثر تكرارً  هي املهارات العقلية
أما املهارات اإلنفعالية ، و البيئية فجاء تضمينها بنسب منخفضةاملهارات الصحية والغذائية و  اجاءت ثالثة أم

 .فلم يتضمنها احملتوى إطالقا

ويلعب األستاذ دورا هاما يف إكساب الطلبة هذه املهارات من خالل الربامج التكوينية من جهة، 

ه املهارات من ومن خالل نقل التجربة واخلربة امليدانية لألستاذ من جهة أخرى، إال أن مردود اكتساب هذ

خالل متطلبات التكوين ترتبط يف كثري من األحيان باملستوى التعليمي واخلربة وبالدرجة العلمية وأحيانا أخرى 

إن  هذه املهارات اليت من املفرتض أن تتماشى ومتطلبات اتمع يف ضوء االقتصاد املعريف،. باملؤهل العلمي

  :ساؤالت التاليةفرض علينا طرح التهذا التداخل بني هذه املؤشرات واملعايري ي
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  :السؤال العــام  -1

االقتصاد املعريف واملهارات  يف ضوءالتكوين مبعاهد وأقسام الرتبية البدنية والرياضية  متطلباتأهم  هي ما
 إجابات األساتذة تعزي ملتغريات ، وهل هناك اختالف يفاألساتذةمن وجهة نظر قيد الدراسة  احلياتية
  .؟الدراسة

 :الفرعيةاألسئلة  - 1-2

قيد الدراسة  االقتصاد املعريف ضوءيف  التكوين مبعاهد وأقسام الرتبية البدنية والرياضية متطلبات هل ختتلف - 
  .؟األساتذةمن وجهة نظر حسب أمهيتها 

حول متطلبات التكوين يف ضوء االقتصاد املعريف  األساتذة إجاباتيف  إحصائيةهل توجد فروق ذات داللة  - 
  .؟د الدراسة تعزى ملتغري الرتبة العلميةقي
حول متطلبات التكوين يف ضوء االقتصاد املعريف  األساتذة إجاباتيف  إحصائيةهل توجد فروق ذات داللة  - 

  .؟تخصصال تعزى ملتغريقيد الدراسة 
حول متطلبات التكوين يف ضوء االقتصاد املعريف  األساتذة إجاباتيف  إحصائيةهل توجد فروق ذات داللة  - 

  .؟املنصب العايل تعزى ملتغريقيد الدراسة 
حول متطلبات التكوين يف ضوء االقتصاد املعريف  األساتذة إجاباتيف  إحصائيةهل توجد فروق ذات داللة  - 

  .؟تعزى ملتغري سنوات اخلربةقيد الدراسة 
قيد الدراسة  املهارات احلياتية ضوءيف  قسام الرتبية البدنية والرياضيةالتكوين مبعاهد وأ متطلباتهل ختتلف  - 

  .؟من وجهة نظر األساتذةحسب أمهيتها 
حول متطلبات التكوين يف ضوء املهارات احلياتية  األساتذة إجاباتيف  إحصائيةهل توجد فروق ذات داللة  - 

  .؟قيد الدراسة تعزى ملتغري الرتبة العلمية 
حول متطلبات التكوين يف ضوء املهارات احلياتية  األساتذة إجاباتيف  إحصائيةذات داللة  هل توجد فروق - 

  .؟تعزى ملتغري التخصصقيد الدراسة 
حول متطلبات التكوين يف ضوء املهارات احلياتية  األساتذة إجاباتيف  إحصائيةهل توجد فروق ذات داللة  - 

  .؟املنصب العايل تعزى ملتغريقيد الدراسة 
تعزى  قيد الدراسةاملهارات احلياتية يف متطلبات التكوين يف ضوء  إحصائيةل توجد فروق ذات داللة ه - 

  .؟ملتغري سنوات اخلربة
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  :أهداف البحث -2

  :نسعى من خالل هذا البحث إىل حماولة التعرف على
من  عريف واملهارات احلياتيةقتصاد املاال يف ضوءمتطلبات التكوين مبعاهد وأقسام الرتبية البدنية والرياضية أهم  - 

  .وجهة نظر األساتذة
قيد الدراسة  االقتصاد املعريف ضوءالتكوين مبعاهد وأقسام الرتبية البدنية والرياضية يف  اختالف متطلبات - 

  .حسب أمهيتها من وجهة نظر األساتذة
تعزى اليت يد الدراسة يف إجابات األساتذة حول متطلبات التكوين يف ضوء االقتصاد املعريف قاإلختالف  - 

  .ملتغري الرتبة العلمية
تعزى  اليت يف إجابات األساتذة حول متطلبات التكوين يف ضوء االقتصاد املعريف قيد الدراسةاإلختالف  - 

  .ملتغري التخصص
تعزى  اليت يف إجابات األساتذة حول متطلبات التكوين يف ضوء االقتصاد املعريف قيد الدراسةاإلختالف  - 

  . املنصب العايلملتغري
تعزى  اليت يف إجابات األساتذة حول متطلبات التكوين يف ضوء االقتصاد املعريف قيد الدراسةاإلختالف  - 

  .ملتغري سنوات اخلربة
املهارات احلياتية قيد الدراسة  ضوءالتكوين مبعاهد وأقسام الرتبية البدنية والرياضية يف  اختالف متطلبات - 

  .نظر األساتذةحسب أمهيتها من وجهة 
تعزى اليت يف إجابات األساتذة حول متطلبات التكوين يف ضوء املهارات احلياتية قيد الدراسة اإلختالف  - 

  .ملتغري الرتبة العلمية
تعزى  اليت يف إجابات األساتذة حول متطلبات التكوين يف ضوء املهارات احلياتية قيد الدراسةاإلختالف  - 

  .ملتغري التخصص
تعزى  اليت يف إجابات األساتذة حول متطلبات التكوين يف ضوء املهارات احلياتية قيد الدراسة اإلختالف - 

  .ملتغري املنصب العايل
  .تعزى ملتغري سنوات اخلربةاليت قيد الدراسة  يف متطلبات التكوين يف ضوء االقتصاد املعريفاإلختالف  - 

  :فرضيات الدراسة -3

  :الفرض العام - 3-1

االقتصاد املعريف واملهارات  يف ضوءمتطلبات التكوين مبعاهد وأقسام الرتبية البدنية والرياضية  أمهية  ختتلفال 
  .من وجهة نظر األساتذة متغريات الدراسةحسب  احلياتية
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  :الفرضيات الفرعية - 3-2

 صاد املعريفاالقت ضوءالتكوين حسب امهيتها مبعاهد وأقسام الرتبية البدنية والرياضية يف  ختتلف متطلباتال  - 
  .قيد الدراسة من وجهة نظر األساتذة

ال توجد فروق ذات داللة احصائية يف اجابات االساتذة حول متطلبات التكوين يف ضوء االقتصاد املعريف  - 
  .قيد الدراسة تعزى ملتغري رتبة األستاذ

وء االقتصاد املعريف ال توجد فروق ذات داللة احصائية يف اجابات االساتذة حول متطلبات التكوين يف ض - 
  .قيد الدراسة تعزى ملتغري ختصص االستاذ

توجد فروق ذات داللة احصائية يف اجابات االساتذة حول متطلبات التكوين يف ضوء االقتصاد املعريف  ال - 
  .قيد الدراسة تعزى ملتغري املنصب العايل

التكوين يف ضوء االقتصاد املعريف  توجد فروق ذات داللة احصائية يف اجابات االساتذة حول متطلبات ال - 
  .قيد الدراسة تعزى ملتغري سنوات اخلربة

 املهارات احلياتية ضوءالتكوين حسب امهيتها مبعاهد وأقسام الرتبية البدنية والرياضية يف  ختتلف متطلباتال  - 
  .قيد الدراسة من وجهة نظر األساتذة 

ساتذة حول متطلبات التكوين يف ضوء املهارات احلياتية ال توجد فروق ذات داللة احصائية يف اجابات اال - 
  .قيد الدراسة تعزى ملتغري الرتبة

توجد فروق ذات داللة احصائية يف اجابات االساتذة حول متطلبات التكوين يف ضوء املهارات احلياتية  ال - 
  .قيد الدراسة تعزى ملتغري التخصص

الساتذة حول متطلبات التكوين يف ضوء املهارات احلياتية توجد فروق ذات داللة احصائية يف اجابات ا ال - 
  .قيد الدراسة تعزى ملتغري املنصب العايل

اجابات االساتذة حول متطلبات التكوين يف ضوء املهارات احلياتية توجد فروق ذات داللة احصائية يف  ال - 
  .سنوات اخلربةقيد الدراسة تعزى ملتغري 

  :البحثأهمية  -4

الدراسة  أمهيتها من طبيعة املوضوع الذي تتناوله من جهة، ومن نوع املشكالت اليت  تستمد هذه       

ويعترب املوضوع حديثا حداثة االقتصاد املعريف واملهارات احلياتية، ، تطرحها للتمحيص والتقصي من جهة ثانية

يف ظل  ة البدنية والرياضيةالرتبينقص الدراسات العلمية اليت تناولت مستلزمات التكوين مبعاهد و أقسام لوكذا 

من خالل نظام تكويين  إالحيث انه ال ميكن التحول إىل االقتصاد املعريف  ،واملهارات احلياتية االقتصاد املعريف

قد و . واستخدامهاوتطويرها  وإنتاجهاويساعدهم يف اكتساب املعرفة  اإلبداعيةجامعي ينمي للطلبة قدرام 
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اجلامعي من منظور االقتصاد  نالتكويبتطوير  سيتم التوصل إليه يف االهتمامتفيد هذه الدراسة من خالل ما 

يف الرتبية البدنية  بالتكوينميكن أن تفسح هذه الدراسة اال أمام املهتمني كما ، احلياتية املعريف واملهارات

د من الدراسات اليت ميكن ملهارات احلياتية من جهة ثانية إلجراء املزيقتصاد املعريف وااالو  جهة، نوالرياضية م

  .أن تكون مكملة وداعمة للدراسة احلالية

  :الدراسةمصطلحات  -5

قد يعرتض سبيل الباحث مجلة من املفاهيم فيها ما هو متداخل املعىن مع غريه، كما فيها املتمايز أيضا مما 
ويناقشنا من أراد يف ضوء حيتم علينا رفع االلتباس وإزالة الغموض على ما جاء يف حبثنا لكي يفهمنا من يقرأ، 

 ما يتم توضيحه يف البحث، وما أردنا أن نصطلح عليه، لذلك فإننا سنحاول توضيح بعض املصطلحات
  :اليت وردت يف حبثنا على النحو اآليتو  إجرائيا،

  :التكوين  -5-1

م من خالل الطلبة من خالل تطوير معارفهم و مهارام وسلوكا إعداد إىلهو عملية منظمة دف         

ما يقدم هلم يف هذه املعاهد واألقسام املقصودة بالدراسة، حيث يكتسبون الكفاءات املؤهلة للقيام بالعمل 

  . بلية للتوظيف الفوري يف الوسط املهيناوكذا الق

  :االقتصاد المعرفي -5-2

ظيــف معــارفهم هــو اســتخدام املعرفــة كعنصــر مــن عناصــر اإلنتــاج مــن خــالل تطــوير قــدرة األفــراد علــى تو   

ومهــارام مــدى احليــاة وصــوال ملرحلــة االبتكــار والتجديــد، واحلصــول علــى املعرفــة مــن مصــادرها املتنوعــة والــتعلم 

، وتطـوير التكنولوجيـا يف توسـيع املعرفـة وانتشـارها وتوليـد معرفـة جديـدةالعلـم و  الذايت الـدائم املسـتمر، واسـتخدام

فيمــا يتماشــى  عمليــة التكــوين إلجنــاحري تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــال املــوارد البشــرية مــن أســاتذة وإدارة، وتــوف

  .متطلبات سوق العمل

  :المهارات الحياتية -5-3

يف هـذه املعاهـد واألقسـام  الطالـب مـن التكـوين وهي عبارة عن جمموعـة مـن السـلوكيات االجيابيـة يكتسـبها      

بفاعلية مع متطلبات وحتديات احلياة احلقيقيـة، وذلـك مـن ويكيفها حبيث متكنه من التعامل  ،املقصودة بالدراسة

تنميـــة وتطـــوير بعـــض املهـــارات العقليـــة، وبعـــض املهـــارات االجتماعيـــة، وبعـــض املهـــارات االنفعاليـــة قيـــد خـــالل 

  . الدراسة
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  :خالصة جزئية

منها  ،مبثابة البوصلة اليت تقودنا للتعرف على مجيع فصول هذا البحث النظرية التعريف بالبحثيعترب 
البحث وأمهيته،  وأهداف وفرضيات من إشكالية فيه منطلقنيوالتطبيقية، وجاء متهيدا للدخول يف دراستنا، 

ملصطلحات البحث واليت  ةفيما خيص املفاهيم األساسي ،ملعاين أكثراإلام وتوضيح اإزالة وقصدنا به كذلك 
تعاريف اإلجرائية قاصدين تبيني حدود حبثنا ، فقد قمنا بإعطاء التشكل يف ذات الوقت الكلمات املفتاحية

  .ومغرياته

 



 

  :ا	��ب ا�ول

ا�ط�ر ا	��ي 

 	��را��
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  :األولمدخل الباب 

نظـرة شـاملة عـن مكونـات  إعطـاء النظري للدراسـة، اإلطارالذي مسيناه   األولسنحاول يف هذا الباب 

الدراســات الســابقة واملشــاة مــن خــالل ، مث منــر  إىل األولعنــوان موضــوع البحــث، حيــث ســنتطرق يف الفصــل 

، معـــرجني علـــى أنواعـــهأهدافـــه و وظائفـــه و  ومبادئـــه مث وأسســـهالتكـــوين  إىل الفصـــل الثـــاين الـــذي ســـيكون حـــول

مطابقـــة وموائمـــة  قـــوم بعـــدها بعـــرض، لنالرتبيـــة البدنيـــة والرياضـــية ألســـتاذالتكـــوين اجلـــامعي يف اجلزائـــر والتكـــوين 

يل يف ميادينـــــه وشـــــعبه فصـــــمـــــن خـــــالل التالرتبيـــــة البدنيـــــة والرياضـــــية  وأقســـــام هـــــداعد مب.م.يف نظـــــام لالتكـــــوين 

 .ل املراسيم والقرارات املنظمة لهوختصصاته، وكذلك من خال

 وإعطـــاء ،االقتصـــاد املعـــريف وإعطـــاء خمتلـــف املفـــاهيمتعريـــف  مـــن خاللـــه فســـنحاول الثالـــثالفصـــل  أمـــا

ســنحاول مــن خــالل هــذا الفصــل الــربط بــني التكــوين ومــا  كــذلك ،يتــوفر عليهــا أنبعــض اخلصــائص الــيت جيــب 

مــن املؤشــرات قيــد الدراســة، وهــي العلــم والتكنولوجيــا، واملــوارد البشــرية، وتكنولوجيــا املعــريف  اقتصــادمــن يتطلبــه 

الـذي سـنتطرق فيـه  الرابـع، واملتعلـق باملهـارات احلياتيـة،مـن خاللـه للفصـل املعلومات واإلتصـال، متهيـدا للـدخول 

كـذلك خمتلـف تصـنيفاا الـيت  ،اومعرفـة أنواعهـا وأمهيتهـا وكيفيـة اكتسـا ،اليت تناولتهـا الدراسـةملختلف املفاهيم 

تعطينا فرصة الدخول والتعمق بالشرح والتفصيل يف املؤشرات قيـد الدراسـة، والـيت ختـص بعـض املهـارات العقليـة، 

  .واالجتماعية، واالنفعالية



 

  :ا�ول ا����

 
��ا��را�ت ا��


�� وا���
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    :مهيدت

تعد خطوة مراجعة الدراسات السابقة من أهم العناصر املعينة على حل املشكلة البحثية اليت يتصدى هلا 

الباحث ملاهلا من إسهامات سواء يف التخطيط أو التوجيه، أو ضبط املتغريات، كما أن الباحث ميكن أن 

  .يوظفها يف احلكم واملقارنة، أو اإلثبات والنفي

ي فأي باحث كان ال ينطلق من الصفر مع موضوعه البحثي رغم أن الكثريين اليوم إن العلم تراكم

يتعاملون مع مواضيع دراستهم وكأم أول من خاض فيها، فهم بطريقة أو أخرى حرموا أنفسهم الكثري من 

عاجلات أوجه االستفادة من الدراسات السابقة؛ كاكتساب رؤية حبثية ذات منظور تارخيي ملعرفة كيف كانت امل

السابقة للمشكالت املرتبطة بالبحث، أو صياغة الفروض، أو تقومي اجلهد الذي يفرتض أن يبذل مقارنة 

  .وفيما يلي استعراض ألحدث هذه الدراسات ...بالدراسات السابقة األخرى وغريها
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  :عرض الدراسات  -1

  :لمعرفيالدراسات السابقة والمشابهة المرتبطة باإلقتصاد ا-1-1

  :األولى الدراسة -1- 1-1

  )2017أبو شمالة،(فرج إبراهيم أبو شمالة  :دراسة -

  .مدى توافر متطلبات االقتصاد املعريف يف مدارس التعليم العام حبافظات غزة من وجهة نظر املعلمني :العنوان 

  :سعت الدراسة إىل اإلجابة على :مشكلة البحث

يف مدى توافر متطلبات االقتصاد املعريف ) 0.05(عند مستوى الداللة  إحصائيةيوجد فروق ذات داللة  ال - 

  .يف مدارس التعليم العام مبحافظات غزة من وجهة نظر املعلمني تعزى ملتغريات اجلنس وعدد سنوات اخلدمة

  :هدفت الدراسة إلى التعرف على: أهداف البحث

عليم العام مبحافظات غزة من وجهة نظر املعلمني حتديد مدى توافر متطلبات االقتصاد املعريف يف مدارس الت - 

  .تعزى ملتغريات اجلنس وعدد سنوات اخلدمة

  .اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي: منهج البحث

  .فرد) 282(مت اختيار عينة عشوائية من معلمي مدارس التعليم العام قدرها  :مجتمع وعينة البحث

متطلبات السياسة (فقرة مقسمة على ثالثة حماور ) 55(ل مت استخدام استبانه تشم :أدوات البحث

قليلة جدا، (، وقد مت استخدام مقياس مخاسي التدريج )التعليمية، املتطلبات املعرفية والبحثية، املتطلبات املادية

  ).قليلة، متوسطة، كبرية، كبرية جدا

  :أهم النتائج

  .يم مبحافظات غزة جاء بدرجة كبريةمدى توافر متطلبات االقتصاد املعريف يف مدارس التعل - 

يف مدى توافر متطلبات االقتصاد املعريف يف ) µ∞.∞(عند مستوى  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  - 

توجد  ، والاإلناثمتغري اجلنس، لصاحل  إىلمدارس التعليم  مبحافظات غزة من وجهة نظر املعلمني تعزى 

  .فروق تعزى ملتغري عدد سنوات اخلدمة

  :توصياتأهم ال

  .االهتمام بتوافر متطلبات االقتصاد املعريف يف اجلامعات الفلسطينية مبحافظة غزة ومجهورية مصر - 
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االستفادة من التجارب والنماذج واخلربات العربية والعاملية الناجحة واملتميزة يف توافر متطلبات االقتصاد  - 

  .التعليمية تاملعريف يف املؤسسا

  .ركة والتكامل بني مؤسسات اتمع املدين العريب لتحقيق التنمية الشاملة املستدامةتفعيل التعاون واملشا - 

  .توظيف اسرتاتيجيات إدارة األزمات والتحديات يف حتقيق االقتصاد املعريف يف املؤسسات التعليمية - 

  

  :الثانية الدراسة  -2- 1-1

  )2017عمران،(نزيهة عمران : دراسة -

  .المغاربية األنظمةد في تحقيق جودة التكوين في .م.ة لسياس إصالحدور  :العنوان

  :سعت الدراسة إىل اإلجابة على :مشكلة البحث

املغاربية بشكل عام، ويف  األنظمةد يف حتقيق جودة التكوين يف .م.ل اإلصالحيةمدى سامهت السياسة  إىل - 

  .اجلزائر بشكل خاص؟

  .املغاربية اجلزائر واملغرب وتونس؟ د يف الدول.م.ل اإلصالحيةتنفيذ السياسة  يةكيف  - 

  .الكفيلة بتحقيق جودة التكوين؟ االسرتاتيجياتهي  ما - 

  :التعرف على إىلهدفت الدراسة : أهداف البحث

  :فرضيات الدراسة

  ).على اهليكلة(الشكلي  واإلطارد يف الدول املغاربية على اجلانب .م.ل اإلصالحيةاقتصر تنفيذ السياسة  - 

  .د.م.كوينية يف اجلزائر حمدودة وقاصرة يف ظل نظام لالعملية الت - 

  .يرتبط مستقبل العملية التكوينية وجودا على اسرتاتيجيات لتطويرها - 

  .منهج دراسة احلالة :منهج البحث

جامعات واقعة يف الشرق اجلزائري  أربعيف  أساتذةاقتصرت على  قصديهعينة  :مجتمع وعينة البحث

  ).4392( أصلمن  أستاذ) 123(مقدرة بــ ) تبسة  بسكرة، باتنة، خنشلة،(

يتضمن (فقرة موزعة على أربع حماور ) 28(االستمارة االستبيانية، حيث جاءت حتوي  :أدوات البحث

د، ويتعلق مبسامهة .م.ل إصالح، متعلق جبودة املناهج، ويتعلق بالبعد املهين للتكوين يف ظل األوليةالبيانات 

  ).العملية التكوينيةهيئة التدريس يف جودة 
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  :أهم النتائج

عن نتائج اجيابية يف اجلانب ) املغرب - تونس - اجلزائر(أمثرت سياسات التعليم العايل يف الدول املغاربية  - 

الكمي، وأدت اىل نتائج واجنازات ملموسة من ارتفاع اعداد املسجلني يف التعليم العايل، وتزايد عدد اهلياكل، 

  ).بني الدول الثالثة مع تفاوت نسيب(ية ئة التدريساهلي أعضاءوارتفاع يف 

 كإصالحد  .م.بنظام ل األخذلتطوير منظومة التكوين اجلامعي، فكان  إصالحاتتبنت الدول املغاربية  - 

  .منظومة التكوين اجلامعي وإعادةهيكلي بيداغوجي يراد منه االرتقاء 

اهليكل التنظيمي العام للتعليم العايل مما افرز  د جاء بشكل انفرادي، اختصر على.م.االخنراط يف نظام ل - 

  .تطبيقات متباينة

العملية التكوينية بعيدة عن احتياجات سوق العمل يف ظل حمدودية دور  أنمن خالل الدراسة امليدانية تبني  - 

مي طري، وتقو ألتطوير أدائه وتزايد الضغط الطاليب، ونقص الت آلياتغياب  إىلعضو هيئة التدريس بالنظر 

  .األداء

تبين اسرتتيجية علمية وعملية قصد تطوير العملية التكوينية وحتقيق  إىلنظام التعليم العايل يف اجلزائر حباجة  - 

  .ختريج كوادر قادرة على التجديد ومواكبة التغيري إىلالوصول  وإمكانيةجودا 

  :أهم التوصيات

يف معاجلة العديد  ألمهيتهاالبيداغوجية لفرق التكوين ، وتفعيل دور االس لألساتذةدعم التكوين املستمر  - 

  .من القضايا التكوينية

  .املؤسسات االقتصادية واالجتماعية يف جمالس اجلامعات بصورة فعلية  إشراك - 

  .النظر يف التخصصات القائمة واليت حيتاجها سوق العمل إعادة - 

  

  :الثالثةالدراسة  -3- 1-1

  )2017.مقيمح، وهرموش(هرموش صبري مقيمح وأيمان  :دراسة -

  .واقع اقتصاد املعرفة ومعوقات تكوينه يف اجلزائر  :العنوان 

  :سعت الدراسة إىل اإلجابة على :مشكلة البحث
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املعوقات اليت تواجهها يف  أهمهي  أي مدى استطاعت اجلزائر حتقيق متطلبات تبين اقتصاد املعرفة، وما إىل - 

  .ذلك

يجيات اليت اعتمدت عليها اجلزائر للنهوض مبنظومة التعليم العايل يف حتقيق رتاتما مدى مسامهة االس - 

  .التنمية البشرية؟ أهداف

 اإلعالمالتطبيقات اليت اعتمدت عليها اجلزائر من اجل حتسني البنية التحتية لتكنولوجيا  أهمفيما تتمثل  - 

  واالتصال؟

من  األخريةجة من طرف احلكومة يف السنوات هل استطاعت سياسة تشجيع جمال البحث والتطوير املنته - 

  .حتسني مستوى البحث العلمي؟

  :التعرف على إلىهدفت الدراسة : أهداف البحث

  .لبناء االقتصاد املعريف األساسيةالتعرف على املتطلبات  - 

  .الوقوف على واقع االندماج يف االقتصاد اجلديد واهم املعوقات اليت تعرقل تبنيه يف اجلزائر - 

  :ضيات البحثفر 

لكنها تعاين من بعض املعوقات اليت . استطاعت اجلزائر حتسني مؤشراا استجابة ملتطلبات اقتصاد املعرفة - 

  .جتعل هذه املؤشرات دون املستوى العاملي

ذلك مل مينع من  أن إالرتاتيجيات للنهوض مبنظومة التعليم العايل دت اجلزائر منذ االستقالل عدة اساعتم - 

  .من حيث مؤشرات التنمية البشرية تراجعها

واالتصال عملت اجلزائر على حتسني خدمات االنرتنيت  اإلعالممن اجل حتسني البنية التحتية لتكنولوجيا  - 

  .وتشجيع االستثمار يف جمال التكنولوجيا الرقمية

ته تعرف تراجع موشرا أن إالعلى الرغم من جهود الدولة املبذولة من اجل تشجيع جمال البحث والتطوير  - 

  .و حىت مقارنة مع دول اجلوارأمقارنة مع املستوى العاملي 

  .مت االستعانة باملنهج الوصفي التحليلي :منهج البحث
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  :أهم النتائج

بلد، والذي يتم حتقيقه من خالل االعتماد على  ألي اإلسرتاتيجية األهدافبناء اقتصاد املعرفة من  أصبح - 

التحتية الالزمة والضرورية من اجل حتقيق  البىنعرفة يف بناء جمتمع متعلم تتوافر له كافة التكنولوجيا احلديثة وامل

  .االزدهار والرقي

ضعف التنسيق واملتابعة ملؤهالت الطالب اجلزائري جعلت خمرجات اجلامعة اجلزائرية تعرف نوع من الركود  - 

اثر على جمال البحث والتطوير، الذي مازال  انعكس سلبا على مسار التعليم مبختلف مستوياته، وكذا كان له

  .يعرف تراجع يف مؤشراته مقارنة مع املؤشرات العاملية

تبقى للجزائر جمموعة حتديات من اجل اللحاق بالسباق العاملي حنو التكنولوجيا وذلك باالستثمار يف  - 

نوعية من الطلبة والباحثني الذين والرتكيز على منظومة التعليم وتطويره لضمان حتقيق خمرجات . العنصر البشري

  .ميكن من خالهلم تكوين جمتمع  واعي ومثقف، وكذا حتقيق قفزة نوعية يف بناء اقتصاد املعرفة

  :أهم التوصيات

  .إعطاء أمهية أكرب لرأس املال البشري - 

  .منح الفرصة للمهارات والكفاءات احمللية يف جمال انتاج الربامج املعلوماتية - 

دام االنرتنيت يف اجلزائر، باعتبار مؤشر االنرتنيت وتكنولوجيا االتصال من املتطلبات األوىل تعميم استخ- 

  .لالندماج يف اقتصاد املعرفة

  .   على البحث العلمي أكثراالهتمام بكافة مستويات التعليم، مع الرتكيز  - 

  

  :الرابعة   الدراسة -4- 1-1

  )2016بن ونيسة،(ليلى بن ونيسة  :دراسة -

  - قارنةدراسة م–عرفة وجودة التعليم العايل يف اجلزائر إقتصاد امل :نوانالع

  : مشكلة البحث

إىل أي مدى ميكن ملنظومة التعليم العايل أن تتكيف وتستجيب للتحديات والدوافع املفروضة من طرف  - 

  .؟أخرى إىلمن دولة  التأثريإّقتصاد املعرفة لتحقيق اجلودة يف مؤسساا، وهل خيتلف 

  ما هي الشروط واحملددات اليت يفرضها إقتصاد املعرفة من أجل تطوير منظومة التعليم العايل؟ - 
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  العايل يف اجلزائر؟ التعليمفيما تتجلى إصالحات  - 

  .ختتلف حسب نسبة درجة التقدم؟هل إستجابة الدولة لتحديات إقتصاد املعرفة  - 

  :التعرف على إىلدف الدراسة : أهداف البحث

  .ص اليت يتسم ا إقتصاد املعرفةاخلصائ - 

  .أمهية العالقة بني التعليم العايل وإقتصاد املعرفة - 

  .واقع جودة التعليم العايل يف اجلزائر يف ظل اقتصاد املعرفة - 

  :فرضيات البحث

  .إقتصاد املعرفة يفرض التحول على كل دول العامل - 

  .مبادئ اجلودة، وهذا لتحسني أدائها إقتصاد املعرفة يدفع مبنظومة التعليم العايل لتبين - 

  .مؤشرات التصنيفات العاملية متنح للهياكل التعليمية القدرة التنافسية - 

  . إسرتاتيجيات إصالحات جد ملزمةإقتصاد املعرفة يفرض على اجلامعات اجلزائرية لتبين  - 

، ودراسة حالة لواقع التعليم اعتمدت الباحثة على املنهج الوصفي التحليلي يف اجلانب النظري: منهج البحث

  .العايل باجلزائر، دراسة مقارنة وصفية حتليلية ملؤشرات اقتصاد املعرفة بني الدول، ودراسة قياسية

كوريا، األردن، اجلزائر، ماليزيا، تركيا، : اختارت الباحثة لدراسة املقارنة الدول التالية: مجتمع وعينة البحث

  .وإيطاليااملغرب، تونس، فرنسا، إسبانيا، 

على املنظومة التعليمية للدولة املختارة لإلسقاط،  بإسقاطهااستعمال مؤشرات اقتصاد املعرفة : البحث أدوات

  . إستعمال بيانات السالسل الزمنية املقطعية

  :نتائجأهم ال

  .مميزااأثر إقتصاد املعرفة على جودة التعليم العايل يتغري بعامل الزمن واملكان، فلكل دولة خصائصها و  - 

هناك بعض املتغريات هلا أثر إجيايب على جودة التعليم العايل كمؤشر عدد الطلبة املسجلني، براءات  - 

  .االخرتاع

   .األدمغةهجرة  إىلكعدد الطلبة الذين يدرسون باخلارج يؤدي سليب   تأثريهناك بعض املتغريات هلا  - 

  :أهم التوصيات 

  .ل ربط مؤسسات التعليم العايل مع املؤسسات االقتصاديةالربط بني التعليم والواقع من خال - 
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  :الخامسة الدراسة  -5- 1-1

  )2015قريبي، بن عطية،(ناصر الدين قريبي، وسفيان الشارف بن عطية  :دراسة -

  .منظومة التعليم يف اجلزائر ومسامهتها يف بناء اقتصاد املعرفة :العنوان 

  :لىسعت الدراسة إىل اإلجابة ع :مشكلة البحث

  .ما مدى أمهية ومسامهة منظومة التعليم يف اجلزائر يف بناء اقتصاد املعرفة؟ - 

  :التعرف على إلىهدفت الدراسة : أهداف البحث

  .لغرض توفري البىن التحتية الالزمة له األساسيةومعرفة ركائزه  وأمهيتهإلقاء الضوء على االقتصاد املعريف  - 

  . اجلزائر، وما مدى مسامهتها يف ترقية وتطوير أداء االقتصاد املعريفمعرفة واقع املنظومة التعليمية يف - 

  دراسة نظرية: منهج البحث

  :أهم النتائج

هناك تطور ملحوظ بالنسبة لتطور مؤشر التنمية  أنفيما خيص اجتاه اجلزائر حنو اقتصاد املعرفة، يالحظ  - 

وهذا من خالل ارتفاع عدد  اإلبداعشر نظام البشرية وهذا عن طريق التطور امللحوظ يف التعليم، كذلك مؤ 

واالتصال، واملتمثلة يف  اإلعالمالعلمية املنشورة، وخصوصا التوسع الكبري الستعمال تكنولوجيات  األحباث

  .ارتفاع عدد مستعملي اهلواتف واالنرتنيت

فة، لكن هذه النتيجة مل منظومة التعليم يف اجلزائر، قد أعطت نتيجة عن دورها الفعال يف بناء اقتصاد املعر  - 

تكن يف املستوى املطلوب خصوصا يف جمال املخرجات النوعية ملنظومة التعليم، وهذا مقارنة مع تطور عدد 

  . الباحثني على املستوى العاملي

  :أهم التوصيات

يف  تطوير املناهج الدراسية يف املراحل املختلفة لكي تتوافق والتحديات اجلديدة والتطورات اليت حدثت - 

  .اقتصاد املعرفة

زيادة املوارد السنوية املخصصة لتطوير منظومة التعليم واقتصاد املعرفة، دف حتديث املدارس واجلامعات  - 

  .بناءا وجتهيزا، واالعتماد على التطوير التكنولوجي

م تطوير آليات لرعاية املتفوقني واملتميزين من الطلبة، من خالل ختصيص مؤسسات تعليمية خاصة  - 

  .وتشجيع االبتكار
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من وجود تناسب بني مناهج التعليم ومتطلبات  للتأكدالربط بني التعليم والتكوين وسوق العمل، وذلك  - 

  .سوق العمل

  

  :الدراسة السادسة -6- 1-1

  )2015،ربيطا(هشام بيطار : دراسة -

  .تطلبات االقتصاد املعريفمدى مالئمة التكوين يف معاهد وأقسام الرتبية البدنية والرياضية مل :العنوان

  :سعت الدراسة إىل اإلجابة على :مشكلة البحث

مدى مالئمة التكوين يف معاهد وأقسام الرتبية البدنية والرياضية ملتطلبات االقتصاد املعريف من وجهة نظر ما  - 

  .والطلبة؟ واألساتذة اإلداريني األساتذة

 واألساتذة اإلداريني األساتذةدنية والرياضية من وجهة نظر ما مستوى التكوين يف معاهد وأقسام الرتبية الب - 

  .والطلبة يف ضوء االقتصاد املعريف؟

معاهد وأقسام الرتبية البدنية والرياضية من حيث طبيعة التكوين يف ظل متطلبات هل يوجد اختالف بني  - 

  .والطلبة؟ واألساتذة اإلداريني األساتذةاالقتصاد املعريف من وجهة نظر 

ا هي أهم املقرتحات واحللول اليت جيب أن تعتمد يف التكوين  مبعاهد وأقسام الرتبية البدنية والرياضية وفق م - 

  .مفهوم ومتطلبات االقتصاد املعريف؟

  :التعرف على إىلهدفت الدراسة : أهداف البحث

  .صاد املعرفةمعرفة وتشخيص طبيعة التكوين اخلاصة باملعاهد الوطنية للرتبية الرياضية يف ظل اقت - 

الوقوف على جدوى وفعالية عملية تكوين إطارات املستقبل وجناعتها مبا يتناسب ومتطلبات هذا التحول  - 

  ).اقتصاد املعرفة(اجلديد 

  .بيان مستوى ومكانة التكوين يف ظل متطلبات االقتصاد املعريف - 

من مستوى التكوين يف ظل التحول تكون حلول مستقبلية للرفع  أناملقرتحات اليت من شاا  أهمحتديد  - 

  .اجلديد
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  :فرضيات الدراسة

التكوين احلايل يف معاهد وأقسام الرتبية البدنية والرياضية مع كل متطلبات االقتصاد املعريف من  يتالءم ال - 

  .والطلبة واألساتذة اإلداريني األساتذةوجهة نظر 

 اإلداريني األساتذةلرياضية متوسط من وجهة نظر مستوى التكوين يف معاهد وأقسام الرتبية البدنية وا - 

  .والطلبة يف ضوء االقتصاد املعريف واألساتذة

معاهد وأقسام الرتبية البدنية والرياضية يف توجد فروق ذات داللة إحصائية تبني االختالف يف التكوين بني  - 

  .والطلبة ةواألساتذ اإلداريني األساتذةظل متطلبات االقتصاد املعريف من وجهة نظر 

تتمثل أهم املقرتحات يف ظل متطلبات االقتصاد املعريف هي إعادة النظر يف أهداف التكوين وأساليب  - 

التدريس وإعادة صياغة املقررات واالعتماد على الوسائل التعليمية احلديثة والتعليم االلكرتوين والرتكيز على 

  .وافقةالتدريب وإعادة النظر يف التقومي وبنسب عالية من امل

  .استخدم املنهج الوصفي باملسح :منهج البحث

 عينة هذه الدراسة يف هذا البحث بطريقة عشوائية طبقية هذا األساتذة اختريت :مجتمع وعينة البحث

فرد، واألساتذة الذين ميارسون ) π∂(الدائمني منهم األساتذة اإلداريني أو الذين ميارسون مهام إدارية مبجموع 

، والطلبة املقبلني على التخرج من شهادة الليسانس أو )∑µ±( املعاهد واألقسام عددهم مهنة التدريس يف

  .طالب ≥¥¥املاسرت 

عبارة مقسمة على مخسة حماور ) 68(متكون من  اإلداريني لألساتذةاستخدم استبيان موجه  :أدوات البحث

، )تمويل واهلياكل والبحث العلمي، التقوميصياغة وبناء األهداف، جودة التكوين، التدريب والتنمية املهنية، ال(

التنمية املهنية لألستاذ، (فقرة مقسمة على مخسة حماور ) 69(مكون من  لألساتذةواستبيان ثاين موجه 

أساليب وطرائق التدريس، املتعلم يف ظل جمتمع املعرفة، املقررات والربامج الدراسية، التعليم االلكرتوين وجمتمع 

املهارات التكنولوجية، (فقرة مقسم على مخسة حماور ) 64(ن ثالث موجه للطلبة يتكون من ، واستبيا)املعرفة

  .، التدريب املهين، التقومي والتعلم الذايتالتعليمةمهارات التعليم والبحث، العملية التعليمية 

  :أهم النتائج

االقتصاد املعريف من وجهة نظر  الرتبية البدنية والرياضية ملتطلبات وأقسامعدم مالئمة التكوين يف معاهد  - 

  .والطلبة واألساتذةاالدريني  األساتذة
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التكوين املتبع يف كل معهد وقسم للرتبية البدنية والرياضية خيتلف عما هو متبع يف غريه من املعاهد  إن - 

  .يف ظل االقتصاد املعريف األخرى واألقسام

، واألساتذة اإلداريني األساتذةلرياضية متوسط من خالل مستوى التكوين يف معاهد وأقسام الرتبية البدنية وا - 

  .وضعيف من خالل الطلبة

الرتبية البدنية والرياضية كليا مع متطلبات االقتصاد  وأقسامالتكوين املتبعة يف معاهد  ألهدافتناسق  ال - 

  .ف التكوينمصدر، وقاعدة تبىن وتستمد منه أهدا األخرياملعريف وجمتمع املعرفة، إذا ما اعترب هذا 

إىل حد بعيد خلصائص جامعة ) قاعات دراسة، مدرجات، مالعب، خمابر(ال تتالءم اهلياكل البيداغوجية  - 

  .ومعهد جمتمع املعرفة

، .)االنرتنيت، الفيديو الوسائل التعليمية، احملاكاة الرقمية(عجز يف االستفادة من وسائل االتصال احلديثة  - 

  .ا هو متعارف عليه يف جامعات جمتمع املعرفةيف التعليم مقارنة مب وتسخريها

  :أهم التوصيات

املعنية  واألقسامالعامة للتكوين للمعاهد  األهداف إعدادإعطاء هامش من احلرية واالبتعاد عن املركزية يف  - 

  .بالتكوين يف الرتبية البدنية والرياضية حىت تكون سببا للتنوع والتنافس العلمي

نة خاصة على مستوى وزارة التعليم العايل والبحث العلمي تسهر على جتسيد وغرس جل وإنشاءحماولة وضع  - 

  .قيم ومتطلبات االقتصاد املعريف واعتباره حمددا هاما للتكوين

االعتماد على متطلبات االقتصاد املعريف املعروضة يف البحث كمعايري وحمددات للتكوين املتبع يف معاهد  - 

  .لرياضيةالرتبية البدنية وا وأقسام

  .تفعيل واستخدام الوسائل التعليمية احلديثة خاصة وسائل االتصال احلديثة املساعدة للتعلم والتدريب- 

  

  :السابعة الدراسة   -7- 1-1

  )2015أمين،.الحايك(خالد صادق الحايك وأماني عاصي أمين : دراسة -

لفلسطينية من وجهة  نظر املشرفني مدى توظيف االقتصاد املعريف يف مناهج الرتبية الرياضية ا :العنوان

  .واملعلمني
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  : مشكلة البحث

  .ما مدى توظيف االقتصاد املعريف يف مناهج الرتبية الرياضية الفلسطينية من وجهة نظر املشرفني واملعلمني - 

هل هناك فروق من وجهة نظر املشرفني واملعلمني يف مدى توظيف االقتصاد يف مناهج الرتبية الرياضية  - 

  ).الوظيفة التعليمية، اجلنس( لسطينية تبعا ملتغريات الف

  : أهداف البحث

  .مدى توظيف االقتصاد املعريف يف مناهج الرتبية الرياضية الفلسطينية من وجهة نظر املشرفني واملعلمني - 

مني  تبعا مدى توظيف االقتصاد املعريف يف مناهج الرتبية الرياضية الفلسطينية من وجهة نظر املشرفني واملعل - 

  ).الوظيفة التعليمية، اجلنس(ملتغريات 

  .الباحثان املنهج الوصفي ملالءمته طبيعة هذه الدراسة استخدم :منهج البحث

  :مجتمع وعينة البحث

مشرفا ) 31(تكّون جمتمع الدراسة من مجيع مشريف ومعلمي الرتبية الرياضية يف فلسطني والبالغ عددهم 

ة ممن يدّرسون الرتبية الرياضّية ملرحلة التعليم األساسي يف فلسطني للعام معلما ومعلم) 6350(ومشرفة، و

مشرفا ) 31(، و ّمت اختيار عّينة املشرفني بطريقة احلصر الشامل، نظرا لقلة عددها 2012/2013الدراسي 

من جمتمع %) 16.48(معلما ومعلمة متّثل ما نسبته ) 1046(أما عّينة املعلمني تكونت من . ومشرفة

  . لدراسة للمعلمني، وقد ّمت اختيار ها بالطريقة العمديةا

فقرة مقسمة على ستة جماالت ) 65(قام الباحثان ببناء استبانه خاصة للدراسة حتتوي على  :أدوات البحث 

  ).، احملتوى، األساليب والوسائل التعليمية، الطلبة، املعلم، التقوميالنتاج(

  :أهم النتائج

ال تليب متطلبات االقتصاد املعريف وذلك وفقا لنتائج  األساسيرياضية ملرحلة التعليم مناهج الرتبية ال إن - 

جاء  األساسيتوظيف االقتصاد املعريف يف مناهج الرتبية الرياضية ملرحلة التعليم  إنالدراسة اليت أظهرت 

  .مبستوى متوسط على مجيع جماالت الدراسة

د املعريف يف مناهج الرتبية الرياضية ملرحلة التعليم األساسي جاءت جماالت الدراسة ملدى توظيف االقتصا - 

، جمال احملتوى، جمال النتاججمال املعلم، جمال : وفقا لوجهة نظر املشرفني واملعلمني مرتبة ترتيبا تنازليا كما يأيت

  .التقومي، جمال الطلبة، جمال األساليب والوسائل التعليمية وجاءت مجيعها مبستوى متوسط
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توظيف االقتصاد املعريف يف مناهج الرتبية الرياضية متطابقة من وجهة نظر املشرفني واملعلمني تبعا  مدى - 

  ).الوظيفة التعليمية(، ومتباينة تبعا ملتغري )اجلنس(ملتغري 

  :أهم التوصيات

  .اد املعريفتوفري برامج إرشادية وتوعوية للمشرفني واملعلمني يف وزارة الرتبية والتعليم عن مبادئ االقتص - 

مراجعة مناهج الرتبية الرياضية ملرحلة التعليم األساسي يف فلسطني والعمل على إجراء التعديالت املستمرة  - 

  .لتلك املناهج مبا يتواءم ومبادئ االقتصاد املعريف

  

  :الثامنة الدراسة   -8- 1-1

  )2013عبد العال،(حمد عبد العال أعنتر محمد : دراسة -

  .ترح لتطوير االقتصاد المعرفي بالجامعات المصرية في ضوء بعض الخبرات العالميةتصور مق: العنوان

  :سعت الدراسة إىل اإلجابة على :مشكلة البحث

  .ما فلسفة ومكونات جمتمع املعرفة املفتوح واهم مساته؟ - 

  .ما حماوالت اجلامعات املصرية يف جمال تطوير بناء االقتصاد املعريف؟ - 

  الدول املتقدمة يف جمال تطوير بناء االقتصاد املعريف وإمكانية االستفادة منها؟ ما جتارب وخربات - 

ما التصور املقرتح والذي ميكن ملخططي التعليم العايل املصري االستفادة منه واالسرتشاد به يف بناء  - 

  .االقتصاد املعريف؟

  :هدفت الدراسة إلى التعرف على: أهداف البحث

  .ونات جمتمع املعرفة املفتوح واهم مساتهالتعرف على فلسفة ومك - 

تسليط الضوء على العديد من جتارب الدول املتقدمة يف بناء االقتصاد املعريف من اجل تطوير اجلامعات  - 

  .املصرية

  .تقدمي مدخل نظري مرتبط أكثر يف بيئة اجلامعات املصرية يتعلق بتطوير بناء االقتصاد املعريف - 

 اجلامعات املصرية بتصور مقرتح الذي من شانه املسامهة يف تطوير بناء االقتصاد تزويد صانعي القرار يف - 

  .املعريف فيها
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استخدم الباحث املنهج الوصفي، وقد استخدم الباحث أكثر من مدخل يف ضوء طبيعة : منهج البحث

  ).املدخل التارخيي، دراسة نظرية، دراسة حتليلية لوضع التصور املقرتح(مشكلة البحث 

دراسة حتليلية لفلسفة ومكونات االقتصاد املعريف مبؤسسات التعليم اجلامعي، وحتليل لتجربة : وات البحثأد

اجلامعات املصرية يف جمال االقتصاد املعريف، كذلك حتليل خلربات بعض الدول يف جمال االقتصاد املعريف 

  .مبؤسسات التعليم اجلامعي

  :أهم النتائج

  .امعات العربية تعاين العديد من املعوقات اليت حتول دون حتقيق اتمع املعريفاالقتصاد املعريف باجل إن - 

اقرتاح تصور يتميز بالشمولية لكل عناصر االقتصاد املعريف، يعتمد على التخطيط االسرتاتيجي كوسيلة  - 

لعصر من للموارد البشرية واملادية، ويواكب ظروف ا األمثلاالستثمار  إىلالستشراف املستقبل، ويسعى 

  .معاصر إداريتكنولوجيا معلومات وانفجار معريف وفكر 

املكتبة االلكرتونية، أدوات االتصال والتواصل، حماضرات ومؤمترات وورش (حيتوي جمتمع املعرفة املقرتح على  - 

  وندوات وأيام دراسية، مراكز البحوث،

  :أهم التوصيات

من خالل أنشطة تكوين املعرفة،  واإلنساينملال الفكري ا ولرأساملعرفية  لألصولبنك  إىلحتويل اجلامعة  - 

  .ابتكار املعرفة اجلديدة، نقل املعرفة، املشاركة باملعرفة، ختزين واسرتجاع وتوزيع املعرفة

من  أبنائهابني  واإلبداعمنظمة معرفة ساعية للتعلم وخلق ثقافة االبتكار  إىلوضع إسرتاتيجية لنقل اجلامعة  - 

  .صناع املعرفة

ن ذلك سيحقق أ إذملؤسسات التعليم العايل،  األداءضرورة تبين االقتصاد املعريف كمدخل لتطوير وحتسني  - 

  .لتلك املؤسسات العديد من الفوائد

على تبادل  األفرادوضع نظام للتشجيع والتحفيز مرتبط مبمارسات وأنشطة االقتصاد املعريف، لتشجيع  - 

بفعالية يف أنشطة االقتصاد املعريف على  واإلسهامت مع غريهم، مشاركة ما ميتلكونه من معارف ومهارا

  .وأشكاله أنواعهاختالف 
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  :التاسعة الدراسة  -9- 1-1

  )2013الصائغ،(نجاة محمد سعيد الصائغ  :دراسة -

  .األقسامدور إقتصاد املعرفة يف تطوير اجلامعات السعودية ومعيقات تفعيله من وجهة نظر رؤساء  :العنوان 

  :سعت الدراسة إىل اإلجابة على :ة البحثمشكل

  .؟األقساماملعرفة يف تطوير اجلامعات السعودية من وجهة نظر رؤساء  داقتصاما دور  - 

  . ؟األقسامما معيقات تفعيل اقتصاد املعرفة يف تطوير اجلامعات السعودية من وجهة نظر رؤساء  - 

  :التعرف على إلىهدفت الدراسة : أهداف البحث

  .األقسامدور اقتصاد املعرفة يف تطوير اجلامعات السعودية من وجهة نظر رؤساء  إىل التعرف - 

الكشف عن معيقات تفعيل دور اقتصاد املعرفة يف تطوير اجلامعات السعودية من وجهة نظر رؤساء  - 

  .األقسام

  .اعتمد على املنهج الوصفي: منهج البحث

يف اجلامعات السعودية للعام اجلامعي  األقساميع رؤساء من مج األصلييتكون اتمع  :مجتمع وعينة البحث

  .رئيس قسم اختريت بطريقة عشوائية طبقية)  99(، وتتكون عينة الدراسة من 1433/1434

دور اقتصاد املعرفة (جمالني  إىلفقرة، مت تقسيمها  35، حيث اشتملت على استبانهمت بناء  :أدوات البحث

، واعتمد على مقياس ليكرت )ات التعامل مع دور املعرفة يف تطوير اجلامعاتيف تطوير اجلامعات، وجمال معيق

  .للحكم على درجة موافقة رئيس القسم) كبرية جدا، كبرية، متوسطة، قليلة، قليلة جدا(اخلماسي 

  :أهم النتائج

  .األقساملالقتصاد املعريف دور مرتفع يف تطوير اجلامعات السعودية حسب تقديرات رؤساء  - 

  .األقساميقات دور االقتصاد املعرفة جاءت مرتفعة حسب تقديرات رؤساء مع - 

  :أهم التوصيات

  .تعزيز تفعيل دور االقتصاد املعريف يف تطوير اجلامعات السعودية - 
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  :العاشرة الدراسة   -10- 1-1

  )2013العال،ماي أبو(العال  أبوسهير عبد اللطيف : دراسة -

  .ل التعليم المستمر في ضوء خصائص اقتصاد المعرفةدور الجامعة في تفعي: العنوان

  :سعت الدراسة إىل اإلجابة على :مشكلة البحث

  .ما انعكاسات خصائص اقتصاد املعرفة على التعليم املستمر؟ - 

  .ما الرؤية املقرتحة لدور اجلامعة يف تفعيل التعليم املستمر يف ضوء خصائص اقتصاد املعرفة؟ - 

  :راسة إلى التعرف علىهدفت الد: أهداف البحث

  .تقدمي رؤية مقرتحة لتفعيل دور اجلامعة يف تطوير التعليم املستمر يف ضوء خصائص اقتصاد املعرفة - 

   .استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي: منهج البحث

  :أهم النتائج

للمعوقات السياسية  جمتمع اقتصاد املعرفة نتيجة إقامةضعف منظومة التعليم يف البلدان العربية على  - 

  .واالقتصادية واالجتماعية

املعرفة : خصائص اقتصاد املعرفة وهي إىلالعربية يف جمال التعليم والبحث العلمي تفتقر  األنظمة إن - 

التخصصية، وجمتمعات التعلم، والعمل يف فريق، واالستقصاء، والتعليم املستمر، وتقنيات االتصاالت 

  .واملعلومات

امعات العربية على مواكبة التحديات ومتطلبات االقتصاد املعريف العتمادها على املعلومات ضعف قدرة اجل - 

  .املعرفة إنتاجالقدمية، وندرة االعتماد على 

  

  :عشر حاديةالالدراسة   -11- 1-1

  )2013العمري،(جمال فواز العمري : دراسة -

  .لحياتية في ضوء االقتصاد المعرفيمدى وعي طلبة الجامعات األردنية الرسمية للمهارات ا :العنوان

  :مشكلة البحث

  ياتية يف ضوء االقتصاد املعريف؟الرمسية للمهارات احل األردنيةمدى وعي طلبة اجلامعات ما  - 
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الرمسية للمهارات احلياتية يف ضوء االقتصاد املعريف  األردنيةهل توجد فروق يف مدى وعي طلبة اجلامعات  - 

  .اسي واجلنس؟تعزى ملتغري املستوى الدر 

  :إلىتهدف هذه الدراسة : أهداف البحث

  .التعرف على مدى وعي طلبة اجلامعات األردنية الرمسية للمهارات احلياتية - 

  .املنهج الوصفي بأسلوب املسح امليداين :منهج البحث

م طالبا وطالبة، اختريت منه) 77493(طلبة اجلامعات احلكومية والبالغ عددهم : مجتمع وعينة البحث

   ).797(عينة عشوائية طبقية قدرها 

مهارات (فقرةـ، مقسمة على ستة جماالت ) 40(مكونة من  استبانهقام الباحث بتطوير : أدوات البحث 

، التعاون وعمل الفريق، حل املشكالت والتفكري، صنع القرار والتفكري األشخاصالتواصل والعالقات بني 

  ).ط، مهارات إدارة الذات وزيادة املركز الباطين للسيطرةالناقد، مهارات إدارة التعامل مع الضغو 

  :أهم النتائج

  .جاءت مهارات العمل اجلماعي يف املرتبة األوىل من بني املهارات قيد الدراسة - 

  :أهم التوصيات

  .األردنيةدمج املهارات احلياتية اليت حيتاجها الطلبة يف القرن احلادي والعشرين يف مناهج اجلامعات  - 

  .األردنيةلكافة التخصصات يف اجلامعات  األوىلضمني مساقات مناهج السنة ت - 

 

  :الثانية عشر  الدراسة -12- 1-1

  )2012المطيري،(نواف بن بجاد الجبرين المطيري : دراسة -

  .تصور مقرتح للتحول حنو جامعات حبثية بالتعليم اجلامعي السعودي يف ضوء حتديات جمتمع املعرفة :العنوان

  :سعت الدراسة إىل اإلجابة على :البحثمشكلة 

  .ما التصور املقرتح للتحول حنو جامعات حبثية بالتعليم اجلامعي السعودي يف ضوء حتديات جمتمع املعرفة؟ - 

ما درجة استجابة القيادات اجلامعية باجلامعات السعودية من أعضاء هيئة التدريس حنو جاهزية اجلامعات  - 

  .؟ات حبثيةجامع إىلالسعودية للتحول 
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حول درجة توافر مقومات هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات إستجابات عينة الدراسة  - 

اجلامعة، الكلية، (حتول اجلامعات السعودية إىل جامعات حبثية تبعا إلختالف املتغريات الدميغرافية للدراسة 

   .؟)املسمى الوظيفي، املرتبة العلمية، عدد سنوات اخلربة

  :دف هذه الدراسة إىل: هداف البحثأ

التعرف على استجابات القيادات اجلامعية يف اجلامعات السعودية حنو جاهزية اجلامعات للتحول حنو  - 

  .جامعات حبثية يف ضوء حتديات جمتمع املعرفة

جتماعية تقدمي تصور مقرتح للتحول حنو جامعة حبثية سعودية يف ضوء حتديات جمتمع املعرفة والظروف اال - 

  .واالقتصادية للمجتمع السعودي

  .الوصفي التحليليإستخدم الباحث املنهج  : منهج البحث

يف ثالث جامعات حكومية،  األكادمييةيتكون جمتمع البحث من مجيع القيادات : مجتمع وعينة البحث

  .قائدا، ومت أخذها كاملة كعينة) 527(والبالغ عددهم 

مؤشرا مقسم على ) 120(تضم  ، حيث مت بناؤهاثكأداة للبحستبانة  أستخدم الباحث اإل : أدوات البحث

واالتفاقيات ، والثقافة التنظيمية واملناخ السائد باجلامعة، ورؤية اجلامعة، احلرية األكادميية: (متغريا وهم) 11(

تخطيط يف اال الرتكيز وال، الدراسات العليا، البحثية واإلنتاجية، البحثية والشراكة مع املؤسسات اتمعية

وتكامل وتوازن ، واالحتياجات املالية للبحث العلمي، وحقوق امللكية الفكرية وتسويق االبتكارات، البحثي

  ).جامعات حبثية إىلوجاهزية اجلامعات السعودية للتحول ، الالزمة للبحث العلمي اإلمكانيات

  :أهم النتائج

ملوافقة بدرجة عالية على توافر متغريات احلرية األكادميية، ورؤية تبنيّ أن إستجابات القيادات اجلامعية كانت ا - 

 واإلنتاجيةاجلامعة، والثقافة التنظيمية، واملناخ السائد، واالتفاقيات البحثية والشراكة مع املؤسسات اتمعية، 

  .البحثية

تغريات الدراسات العليا، تبنيّ أن إستجابات القيادات اجلامعية كانت املوافقة بدرجة متوسطة على توافر م - 

الرتكيز والتخطيط يف اال البحثي، وحقوق امللكية الفكرية وتسويق االبتكارات، واالحتياجات املالية للبحث 

 إىلالالزمة للبحث العلمي، وجاهزية اجلامعات السعودية للتحول  اإلمكانياتالعلمي، وتكامل وتوازن 

  .جامعات حبثية
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  .إرشادية لتحول اجلامعات السعودية إىل جامعات حبثية وأسسح يوفر آليات تصور مقرت  إىلمت التوصل  - 

  :أهم التوصيات

وجوب احلرص على دعم عملية حتول عدد من اجلامعات السعودية إىل جامعات حبثية نظرا ألمهية ذلك  - 

  .والتنمية املستدامة باململكة لالقتصادبالنسبة 

باجلامعات وخاصة اجلامعات اليت يتم حتويلها إىل جامعات  ألعمالا ريادة وتدعيم التوجه حنو االبتكار  - 

  .حبثية

ؤية مشولية تتضمن حماور متكاملة، مع الرتكيز على ر االهتمام بتطوير الدراسات العليا شريطة أن يتم وفقا ل - 

  . حداثة وجودة العملية التعليمية لإلرتقاء جبودة خمرجاا من باحثني وأحباث أساسية وتطبيقية

  

  :عشر الثالثةالدراسة   -13- 1-1

  )2012.الشمري(خالد أحمد معيوف الشمري  :دراسة -

   . مدى توافر متطلبات اقتصاد المعرفة في الجامعات السعودية :العنوان 

  :سعت الدراسة إىل اإلجابة على :مشكلة البحث

  .ما مدى توافر متطلبات اقتصاد املعرفة يف اجلامعات السعودية؟ - 

  :هدفت الدراسة إلى التعرف على: بحثأهداف ال

  .مدى توافر متطلبات اقتصاد املعرفة يف اجلامعات السعودية املعيقات والسبل - 

  .استخدم املنهج الوصفي: منهج البحث

وعمداء  األقسامتكون جمتمع الدراسة من مجيع اعضاء هيئة التدريس، ورؤساء  :مجتمع وعينة البحث

، ومت اختيار العينة بالطريقة العشوائية، تكونت )8103(والبالغ عددهم  جامعات سعودية 05الكليات يف 

  .عضو هيئة تدريس) 603(من 

جتهيز البنية التحتية، (فقرة مقسمة على سبعة جماالت ) 50(تكونت من  استبانهمت تطوير  :أدوات البحث

واإلبداع واإلرشاد األكادميي،  والقيادة اجلامعية، وعضو هيئة التدريس، والتدريس اجلامعي، والبحث العلمي،

  .  واستخدمت املقابلة للتعرف على سبل التحسني الالزمة). والشراكة وخدمة اتمع
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  :أهم النتائج

أن مدى توافر متطلبات اقتصاد املعرفة يف اجلامعات السعودية جاء بدرجة متوسطة، حيث احتل جمال  - 

البنية التحتية باملرتبة الثانية، وجاء جمال التدريس اجلامعي باملرتبة عضو هيئة التدريس املرتبة االوىل، يليه جتهيز 

  .األخرية

  .وسنوات اخلربة، والكلية األكادمييةتعزى للجنس والرتبة ) 0.05(عند  إحصائياعدم وجود فروق دالة  - 

  

  :عشرالرابعة الدراسة   -14- 1-1

  ).2012القرشي،(عاطي بن عطية حسين القرشي  :دراسة -

  دور إستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف تفعيل إدارة املعرفة باجلامعات السعودية  :انالعنو 

  :سعت الدراسة إىل اإلجابة على :مشكلة البحث

 .تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف إدارة املعرفة باجلامعات السعودية؟ما دور إستخدام  - 

  .كنولوجيا املعرفة يف إدارة املعرفة باجلامعات السعودية؟ما درجة إدراك جمتمع الدراسة ملفهوم ت - 

  .تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف إدارة املعرفة باجلامعات السعودية؟ ما أمهية توظيف - 

  :دف هذه الدراسة إىل: أهداف البحث

تكنولوجيا املعلومات  إدارا، وأهم االجتاهات العاملية املعاصرة يف استخدام مبيان أمهية املعرفة ومفهو  - 

  .واالتصاالت علي عمليات إدارة املعرفة

منسويب اجلامعات السعودية حنو إستخدام تكنولوجيا املعلومات  إستجابةرصد الواقع احلايل لتحديد درجة  - 

   .ت باجلامعات السعوديةواالتصاال

  .الوصفي التحليليإستخدم الباحث املنهج  : منهج البحث

  فردا 857تكون من  :مجتمع وعينة البحث

  .للدراسة صمم الباحث إستبانة: أدوات البحث

  :أهم النتائج

يؤكد جل أفراد العينة على أمهية استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لدعم البحث العلمي، مما  - 

  .يدعم التحول حنو جمتمع تكنولوجيا املعرفة
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ملعلومات واالتصاالت يسهم يف تطوير موجودات املعرفة يؤمن جل  أفراد العينة بان استخدام تكنولوجيا ا - 

  .لدى اجلامعة

  :أهم التوصيات

أساسي يف اجلامعات السعودية باعتبارها من أهم املنظمات الرتبوية يف إعتماد تكنولوجيا املعرفة كعنصر  - 

   .اتمع

  

  :عشر خامسةالالدراسة   -15- 1-1

  )2011السدحان،(الرحمن السدحان  عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد :دراسة -

  .حنوه واجتاهاممتطلبات التدريب يف البيئة اإللكرتونية ألعضاء هيئة التدريس باجلامعات السعودية  :العنوان

  :دف هذه الدراسة إىل: هداف البحثأ

ية الواجب التعرف على متطلبات التدريب يف البيئة االلكرتونية ألعضاء هيئة التدريس باجلامعات السعود - 

، وذلك من )اجلهة املشرفة على التدريب، البيئة التدريبية، احلقائب التدريبية، املدرب، املتدرب:(توافرها يف 

  .وجهة نظر املختصني

  .اهليئة التدريسية يف البيئة االلكرتونية أعضاء اجتاهاتالكشف عن  - 

  .الدراسة املنهج الوصفي املسحي تإتبع: منهج البحث

احلاسب (من مجيع أعضاء هيئة التدريس الذكور املختصني يف  األصليتكون اتمع  :البحث مجتمع وعينة

عضوا، ) 279(يف اجلامعات السعودية، والبالغ عددهم ) وعلومه، وتقنيات التعليم، والتعلم االلكرتوين اآليل

  ). 5035(دهم ، والبالغ عد)الغري خمتصني(من أعضاء هيئة التدريس ) 505(وكذلك أخذ عينة قدرها 

ومقياس متطلبات التدريب يف البيئة االلكرتونية،  استبانهمها استخدمت للدراسة أداتني : أدوات البحث

 .حنو التدريب يف البيئة االلكرتونية االجتاه

  :أهم النتائج

ريبية، املدرب، اجلهة املشرفة على التدريب، البيئة التدريبية، احلقائب التد(توافرها يف مجيع املتطلبات الالزم  - 

والواردة يف أداة هذه الدراسة تعترب متطلبات مهمة بدرجة كبرية للتدريب يف ) عضو هيئة التدريس -املتدرب

  .البيئة االلكرتونية
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  :أهم التوصيات

العمل على تطوير البنية التحتية والتجهيزات وأنظمة االتصاالت واملعلومات واخلدمات املساندة  يف  - 

  .ية لتهيئة الفرصة اجلامعات السعود

  

  :عشر السادسةالدراسة  -16- 1-1

  )2011الحايك،خصاونة،(صادق الحايك وغادة خصاونة : دراسة -

 اريهاملالتدريس على املستوى  أساليبأثر برنامج تعليمي قائم على االقتصاد املعريف باستخدام بعض  :العنوان

  .يف اجلمباز اإلبداعيوالتفكري 

  :اسة إىل اإلجابة علىسعت الدر  :مشكلة البحث

الستخدام الربنامج التعليمي املقرتح القائم ) 0.05(هل يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة  - 

على تعلم بعض ) حل املشكالت، والتعلم التعاوين(التدريس  أساليبعلى االقتصاد املعريف باستخدام بعض 

   .لرياضية يف جامعة الريموك؟لطالبات كلية الرتبية امهارات رياضة اجلمباز 

الستخدام الربنامج التعليمي املقرتح القائم ) 0.05(هل يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة  - 

على تنمية مهارات ) حل املشكالت، والتعلم التعاوين(التدريس  أساليبعلى االقتصاد املعريف باستخدام بعض 

  . الرتبية الرياضية يف جامعة الريموك؟ التفكري االبداعي لدى طالبات كلية

  :التعرف على دف هذه الدراسة إىل: أهداف البحث

حل املشكالت، والتعلم (أثر تدريس الربنامج التعليمي املقرتح باستخدام بعض اسرتاتيجيات التدريس  - 

الرتبية الرياضية يف لدى طالبات كلية  األرضيةعلى تعلم بعض مهارات اجلمباز على جهاز احلركات ) التعاوين

  .  جامعة الريموك

حل املشكالت، والتعلم (أثر تدريس الربنامج التعليمي املقرتح باستخدام بعض اسرتاتيجيات التدريس  - 

  .  لدى طالبات كلية الرتبية الرياضية يف جامعة الريموك اإلبداعيعلى تنمية التفكري ) التعاوين

  ييب مت استخدام املنهج التجر  : منهج البحث



 51 

تكون جمتمع البحث من طالبات السنتني الثانية والثالثة من كلية الرتبية الرياضية يف : مجتمع وعينة البحث

طالبة بطريقة عمدية، قسمت على ثالث ) 43(طالبة، اختريت منهم ) 283(جامعة الريموك والبالغ عددهن 

  .جمموعتان جتريبيتان وجمموعة ضابطة: جمموعات

التدريس  أساليبخدم الباحثان الربنامج التعليمي القائم على االقتصاد املعريف باستخدام است : أدوات البحث

  ).  أ(بصورته اللفظية  اإلبداعيللتفكري  سانتور ، واختبار )حل املشكالت، والتعلم التعاوين(

  .:أهم النتائج

حل املشكالت، (اليب التدريس كان للربنامج التعليمي املقرتح القائم على االقتصاد املعريف باستخدام أس  - 

  .لدى الطالبات اإلبداعياملهاري والتفكري  األداءدورا اجيابيا يف حتسني مستوى ) التعلم التعاوين

  :أهم التوصيات

حل املشكالت يف تدريس  أسلوبريف باستخدام عاستخدام الربنامج التعليمي القائم على االقتصاد امل - 

  .مساقات اجلمباز

  

  :عشرالسابعة ة الدراس -17- 1-1

  )2011.الصمادي،المهتدى(هشام الصمادي وأكرم المهتدى : دراسة -

  .درجة وعي طلبة جامعة البلقاء التطبيقية مبفاهيم االقتصاد املعريف :العنوان

  :سعت الدراسة إىل اإلجابة على :مشكلة البحث

  ؟بيقية مبفاهيم االقتصاد املعريفما درجة وعي طلبة جامعة البلقاء التط - 

  :التعرف على إلىهدفت الدراسة : أهداف البحث

صياغة مناهج خاصة تعىن بزيادة  إلعادةدرجة وعي طلبة جامعة البلقاء التطبيقية مبفاهيم االقتصاد املعريف،  - 

  .  وعي الطلبة مبفاهيم تعتمد على االقتصاد املعريف بكل جوانبه

طالبة من طالبات كلية عجلون ) 150(من  مت تطبيق الدراسة على عينة مكونة :مجتمع وعينة البحث

  .اجلامعية



 52 

التكنولوجيا يف استخدام (فقرة موزعة على مخس جماالت  24مت بناء استبانة مكونة من   :أدوات البحث

، ووصف املؤسسة اجلامعية، واحملفزات اليت تساعد على واألكادميي اإلدارياجلامعة، ومستوى بناء اجلامعة 

  ).املعريف، وتقومي واقع التحول حنو االقتصاد املعريفالتحول حنو االقتصاد 

  :أهم النتائج

الطلبة يتلقون التعليم حتت الشروط  أن إىلذلك  إرجاعمتتلكها طالبات الكلية، وميكن  درجة وعي متوسطة - 

والظروف نفسها، بصرف النظر عن املستوى التعليمي او التخصص فاالقتصاد املعريف من املفاهيم العاملية 

  .احلديثة

  :أهم التوصيات

  .صياغة املناهج الدراسية لطلبة جامعة البلقاء التطبيقية، حبيث يتم تضمينها مفاهيم االقتصاد املعريف إعادة - 

 .عقد دورات تدريبية للطلبة، لزيادة وعيهم مبفاهيم االقتصاد املعريف - 

  

  :عشر ثامنةالالدراسة  -18- 1-1

  )2009القرني،(رني علي بن حسن يعن اهللا الق: دراسة -

متطلبات التحول الرتبوي يف مدارس املستقبل الثانوية باململكة العربية السعودية يف ضوء حتديات  :العنوان

  .اقتصاد املعرفة

  :سعت الدراسة إىل اإلجابة على :مشكلة البحث

دية يف ضوء حتديات ما أهم متطلبات التحول الرتبوي يف مدارس املستقبل الثانوية باململكة العربية السعو  - 

  .باململكة العربية السعودية؟) وميدانيني أكادمييني(اقتصاد املعرفة، من وجهة نظر اخلرباء الرتبويني 

ما التصور املقرتح  للتحول الرتبوي يف مدارس املستقبل الثانوية باململكة العربية السعودية يف ضوء متطلبات  - 

  .اقتصاد املعرفة؟

ور املقرتح للتحول الرتبوي يف مدارس املستقبل الثانوية باململكة العربية السعودية يف ما آليات تنفيذ التص - 

  .ضوء متطلبات اقتصاد املعرفة؟
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  :دف هذه الدراسة إىل: أهداف البحث

معرفة أهم متطلبات التحول الرتبوي يف مدارس املستقبل الثانوية باململكة العربية السعودية يف ضوء حتديات  - 

  .املعرفة اقتصاد

صياغة تصور مقرتح للتحول الرتبوي يف مدارس املستقبل الثانوية باململكة العربية السعودية يف ضوء متطلبات  - 

  .اقتصاد املعرفة

وضع آليات لتنفيذ التصور املقرتح للتحول الرتبوي يف مدارس املستقبل الثانوية باململكة العربية السعودية يف  - 

  .رفةضوء متطلبات اقتصاد املع

  .إستخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي : منهج البحث

أعضاء هيئة التدريس بكليات (من األكادمييني  %15مت اختيار عينة عشوائية ممثلة ل : مجتمع وعينة البحث

من مديري ونواب اإلدارات العامة  قصديهوعينة . خبري 160الرتبية من مثان جامعات يف السعودية، وعددهم 

كذلك مت أخذ مجيع مديري . إدارة عامة 16خبريا تربويا و 32ارة الرتبية والتعليم، وتكونت من جبهاز وز 

  . إدارة تعليمية 42خبريا تربويا يف  84ومساعدي إدارات الرتبية والتعليم، وتكونت من 

 90تساعد يف حتقيق أهداف الدراسة مكونة من  كأداةقام الباحث باستخدام االستبانة   : أدوات البحث

، التحول حنو املدرسة االلكرتونية، التحول اإلداريالتحول حنو التمكني : (عبارة موزعة على سبعة أبعاد هي

حنو إنتاج وابتكار املعرفة، التحول حنو التعلم للعمل، التحول حنو املدرسة دائمة التعلم، التحول حنو التعلم 

عالية جدا، عالية، (بدرجات تقديرية مخاسية ). تمعيةللكينونة والتعايش مع اآلخرين، التحول حنو املدرسة ا

  ).جدا منخفضة، منخفضةمتوسطة، 

  :أهم النتائج

أهم التحوالت الرتبوية يف مدارس املستقبل الثانوية باململكة السعودية اليت يتطلبها إقتصاد املعرفة، تتمثل  - 

، التحول حنو التعلم "دمج التقنية يف التعليم"نية التحول حنو املدرسة االلكرتو : (فيما يلي مرتبة ترتيبا تنازليا

إلنتاج وابتكار املعرفة، التحول حنو املدرسة دائمة التعلم  التعلم للكينونة والتعايش مع اآلخرين، التحول حنو

فة توظيف املعر "، التحول حنو املدرسة اتمعية لبناء جمتمع املعرفة، التحول حنو التعلم للعمل "التعلم املستمر"

  )اإلداري، التحول حنو التمكني "ملوائمة سوق العمل
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  :أهم التوصيات

  . تبين وزارة الرتبية والتعليم للتصور املقرتح، ويئة السياسات واإلجراءات اليت تكفل تطبيقه - 

  

  :عشر تاسعةالالدراسة  -19- 1-1

  )2007الذيابات،(أحمد عبد اهللا صالح الذيابات : دراسة -

قتصاد املعريف يف إعداد املوارد البشرية ملواجهة متطلبات التنمية املستدامة من وجهة نظر القادة دور اال :العنوان

  .األردنواخلرباء الرتبويني يف 

  :سعت الدراسة إىل اإلجابة على :مشكلة البحث

ة نظر اخلرباء املوارد البشرية ملواجهة متطلبات التنمية املستدامة من وجه إعداددور االقتصاد املعريف يف  ما - 

  .؟األردنالرتبويني يف 

هي خصائص املوارد البشرية يف ظل االقتصاد املعريف ملواجهة متطلبات التنمية املستدامة من وجهة نظر  ما - 

  .؟األردناخلرباء الرتبويني يف 

التنمية املستدامة ما املتطلبات املستقبلية اليت يفرضها االقتصاد املعريف على املوارد البشرية ملواجهة متطلبات  - 

  ؟األردنمن وجهة نظر اخلرباء الرتبويني يف 

  :التعرف على إلىهدفت الدراسة : أهداف البحث

املوارد البشرية ملواجهة متطلبات التنمية املستدامة من وجهة  إعدادالدور الذي يقوم به االقتصاد املعريف يف  - 

  .األردننظر اخلرباء الرتبويني يف 

ميز ا املوارد البشرية يف عصر االقتصاد املعريف ملواجهة متطلبات التنمية املستدامة من اخلصائص اليت تت - 

  .األردنوجهة نظر اخلرباء الرتبويني يف 

  .التعرف على التحديات اليت تواجه التنمية يف عصر االقتصاد املعريف - 

  :فرضيات الدراسة

شرية ملواجهة متطلبات التنمية املستدامة من وجهة نظر املوارد الب إعداديوجد دور لالقتصاد املعريف يف  ال - 

  .األردناخلرباء الرتبويني يف 
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ختتلف خصائص املوارد البشرية يف ضوء االقتصاد املعريف ملواجهة متطلبات التنمية املستدامة عن  ال - 

  .األردنخصائص املوارد البشرية التقليدية من وجهة نظر اخلرباء الرتبويني يف 

  .استخدم المنهج الوصفي: ثمنهج البح

قائدا ) 548(مت إختيار العينة بالطريقة العشوائية الطبقية من اتمع الكلي البالغ  :مجتمع وعينة البحث

   .قائدا تربويا) 350(تربويا، حيث مشلت 

التعلم والتعليم، التخطيط (فقرة، مقسمة على سبع جماالت ) 95(صممت إستبانة حتوي   :أدوات البحث

). والتدريب، التنمية االجتماعية، التنمية االقتصادية، التنمية البيئية، خصائص املوارد البشرية التأهيل، دارةواإل

  كذلك مت االعتماد على البحث النوعي من خالل مجع البيانات عن طريق إجراء املقابلة

  :أهم النتائج

من وجهة نظر اخلرباء متطلبات التنمية املستدامة  لالقتصاد املعريف دور مهم  يف إعداد املوارد البشرية ملواجهة - 

  .األردنالرتبويني يف 

أن املوارد البشرية يف عصر االقتصاد املعريف تتميز خبصائص وهي تشكل الكفايات الضرورية حىت يتمكن  - 

لم الذايت، ، واملرونة يف التعلم والعمل، والتدريب املستمر، والتعاإلبداعيالتفكري : من العمل والتعلم، ومنها

  .والتعلم مدى احلياة، والقدرة على استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

االقتصاد املعريف يفرض متطلبات على املوارد البشرية منها إعادة النظر باملناهج والربامج والسياسات الرتبوية  - 

  .  والتعليمية بشكل مستمر

  :أهم التوصيات

  .يب من خالل بناء خطط هرمية تتمتع مبرونة وكفاءةوالتدر  التأهيلالرتكيز على  - 

  .الربامج التدريبية واملناهج التعليمية مبا يتالءم واالحتياجات التنموية إعداد - 

  .باألردنتعمل على مواجهة حتديات التنمية املستدامة  رتاتيجيةإعداد خطة إس - 
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  : اتية بالمهارات الحيالدراسات السابقة والمشابهة المرتبطة -1-2

  :الدراسة األولى  -1- 1-2

 ) 2017مصطفى علي ، . ( أكرم فتحي مصفى علي  :دراسة -

أثر إختالف مساعد التعلم الشخصي يف جمتمعات املمارسة النقالة على اإلستغراق يف التعلم وتنمية   :لعنوانا

  . بعض املهارات احلياتية لدى الطالب املكفوفني والكفاءة الذاتية املدركة لديهم

   :مشكلة البحث

ما أثر إختالف مساعد التعلم الشخصي يف جمتمعات املمارسة النقالة على اإلستغراق يف التعلم وتنمية  - 

 بعض املهارات احلياتية لدى الطالب املكفوفني والكفاءة الذاتية املدركة لديهم ؟

  : أهداف البحث

ني يف جمتمعات املمارسة النقالة وأثره على حتديد منط مساعد التعلم الشخصي املناسب للطالب املكفوف - 

 .اإلستغراق يف التعلم وتنمية بعض املهارات احلياتية لدى الطالب املكفوفني والكفاءة الذاتية املدركة لديهم 

 .املنهج التجرييب  :منهج البحث

الدبلوم العايل  برنامج –جمتمع البحث مشل الطالب املكفوفني مبسار اإلعاقة البصرية  :مجتمع وعينة البحث

 16أما عينة الدراسة فشملت.مبعهد الدراسات العليا الرتبوية جبامعة امللك عبد العزيز  –يف الرتبية اخلاصة 

 .طالبا من الطالب املكفوفني املسجلني مبقرر تطبيقات احلاسوب يف الرتبية اخلاصة 

 .الكفاءة الذاتية املدركة مقاس + مقياس اإلستغراق يف التعلم + بطاقة مالحظة   :أدوات البحث

  :أهم النتائج

منط مساعد التعلم (وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط رتب درجات اموعة التجريبية األوىل  - 

مقياس (يف ) منط املساعد الشخصي بدعم األقران(واموعة التجريبية الثانية ) الشخصي بدعم املعلم

 –حظة اآلداء لبعض املهارات احلياتية القائمة على تطبيقات اهلاتف النقال بطاقة مال –اإلستغراق يف التعلم 

وذلك لصاحل اموعة التجريبية الثانية مما يظهر أمهية تعلم األقران لدى ) مقياس الكفاءة الذاتية املدركة 

  .الطالب املكفوفني 
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  :أهم التوصيات

الشخصي القائم على األقران لدى الطالب املكفوفني يف اإلهتمام باملمارسات اجليدة يف منط مساعد التعلم  - 

  .جمتمعات املمارسة النقالة يف كافة املقررات الدراسية وعلى كافة املستويات 

  .اإلهتمام بالكفاءة الذاتية املدركة عند تعلم املكفوفني  - 

  .فنيحصر وتصنيف تطبيقات اهلاتف النقال املرتبطة باملهارات احلياتية األخرى للمكفو  - 

  .تعزيز الكفاءة الذاتية املدركة للمكفوفني - 

إجراء دراسة توضح العالقة بني أمناط تصميم جمتمعات املمارسة النقالة وعالقتها ببعض املتغريات لدى  - 

  .املكفوفنيالطالب 

  

  :الدراسة الثانية  -2- 1-2

  )2017بوط،(جمال بوط  :دراسة -

ارات االجتماعية لدى طلبة معهد الرتبية البدنية والرياضية أثناء حصة أساليب التفكري وعالقتها بامله  :لعنوانا

  .الرتبية العملية

  :سعت الدراسة إىل اإلجابة على :مشكلة البحث

لدى طلبة معهد الرتبية البدنية والرياضية أثناء هل توجد عالقة بني أساليب التفكري واملهارات االجتماعية  - 

  .حصة الرتبية العملية؟

لدى طلبة معهد الرتبية البدنية والرياضية أثناء حصة  التفكري واملهارات االجتماعية أساليبتلف هل خت - 

  .الرتبية العملية باختالف اجلنس؟

اضية أثناء حصة الرتبية السائدة من أساليب التفكري لدى طلبة معهد الرتبية البدنية والري األساليبهي  ما - 

  العملية؟

لدى طلبة معهد الرتبية البدنية والرياضية أثناء حصة  التفكري واملهارات االجتماعية أساليبهل ختتلف  - 

  الرتبية العملية حسب نوع التخصص؟

لدى طلبة معهد الرتبية البدنية والرياضية أثناء حصة االجتماعية هي املهارات السائدة من بني املهارات  ما - 

  .الرتبية العملية؟
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  :التعرف على إىلسة هدفت الدرا: أهداف البحث

لدى طلبة معهد الرتبية البدنية والرياضية أثناء معرفة أساليب التفكري السائدة وعالقتها باملهارات االجتماعية  - 

  .حصة الرتبية العملية

  :فرضيات الدراسة

أثناء حصة لدى طلبة معهد الرتبية البدنية والرياضية هناك عالقة بني أساليب التفكري واملهارات االجتماعية  - 

  .الرتبية العملية

  .املقارن والسيباعتمد على املنهج الوصفي بشقيه االرتباطي  :منهج البحث

يتكــون جمتمــع الدراســة مــن طلبــة الســنة ثالثــة ليســانس معهــد الرتبيــة البدنيــة والرياضــية  :مجتمــع وعينــة البحــث

طالــــب ) 216(وائية مقـــدرة بــــــطالبــــا، أخـــذت منهــــا عينـــة عشــــ) 957(، واملقـــدر عــــددهم بـــــ03جامعـــة اجلزائــــر

  .وطالبة

واجرب، كذلك استخدم مقيـاس املهـارات  التفكري لسرتنربج و أساليباستخدم الباحث مقياس  :أدوات البحث

  .االجتماعية لرونالد رجييو

  :أهم النتائج

حصة الرتبية لدى طلبة معهد الرتبية البدنية والرياضية أثناء  التفكري واملهارات االجتماعية أساليبختتلف  - 

  .العملية

  :أهم التوصيات

  .االهتمام بتنمية املهارات االجتماعية لدى الطلبة لتحقيق التكيف السليم يف ميدان التكوين والعمل -

  .التفكري أساليبتنويع طرائق التدريس وحتفيز الطلبة على استخدام  -
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  :الثالثةالدراسة  -1-2-3

  )2017السوطري،(حسن السوطري : دراسة -

اثر استخدام األسلوب التبادلي على بعض المهارات الحياتية لدى طلبة السنة التحضيرية في  :العنوان

  .جامعة الجوف

  :سعت الدراسة إلى اإلجابة على :مشكلة البحث

ما هو أثر إستخدام األسلوب التباديل على بعض املهارات احلياتية لدى طلبة السنة التحضريية يف جامعة  - 

  خالل برنامج تعليمي ضمن هذا األسلوب ؟ اجلوف من

  :تهدف هذه الدراسة إلى: أهداف البحث

التعرف إىل تأثري إستخدام األسلوب األمري واألسلوب التباديل على بعض املهارات احلياتية لطالب السنة  - 

  .التحضريية يف جامعة اجلوف 

  .التجرييباملنهج  :منهج البحث

ســـكاكا يف جامعـــة اجلـــوف والبـــالغ / اســـة هـــو طـــالب الســـنة التحضـــريية جمتمـــع الدر : مجتمـــع وعينـــة البحـــث

  .طالًبا 40أما العينة فتم إختيارها بشكل قصدي وبلغ حجمها .طالًبا  621عددهم 

  .مت إقرتاح برنامج تعليمي : أدوات البحث

  :أهم النتائج

علــى حتســني ) األمــري ، التبــاديل ( وجــود أثــر إجيــايب للربنــامج التعليمــي املقــرتح وإلســتخدام أســاليب التــدريس  -

  .مستوى املهارات احلياتية لدى الطالب 

وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني األســلوب واألســلوب التبــاديل يف مســتوى مجيــع املهــارات احلياتيــة قيــد  -

  .الدراسة ولصاحل األسلوب التباديل

  :أهم التوصيات

عرفة أثر إستخدام هذه األساليب على مستوى اآلداء إجراء دراسات مشاة على أساليب دراسية أخرى مل - 

  .يف املهارات احلياتية 

  .ضرورة التنويع يف إستخدام أساليب التدريس يف حماضرات الرتبية البدنية لطالب السنة التحضريية  - 

  .ضرورة دمج املهارات قيد الدراسة يف منهاج الرتبية البدنية لطالب السنة التحضريية  -
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  : رابعةال راسةالد -1-2-4

  )2017جوبر،(مروان جوبر  :دراسة -

دور وحدات تعليمية مقرتحة لدرس الرتبية البدنية والرياضية يف اكتساب املهارات احلياتية والدافعية   :لعنوانا

  .حنو املمارسة لدى تالميذ مرحلة التعليم االبتدائي

  :سعت الدراسة إىل اإلجابة على :مشكلة البحث

  . الوحدات التعليمية املقرتحة يف اكتساب تالميذ السنة اخلامسة ابتدائي للمهارات احلياتية؟ ما أثر تطبيق - 

  :ىل التعرف علىإهدفت الدراسة : أهداف البحث

  .أثر تطبيق الوحدات التعليمية املقرتحة يف اكتساب تالميذ السنة اخلامسة ابتدائي للمهارات احلياتية - 

  :فرضيات الدراسة

  .حدات التعليمية املقرتحة أثر اجيايب يف اكتساب تالميذ السنة اخلامسة ابتدائي للمهارات احلياتيةلتطبيق الو   - 

  .استخدم املنهج التجرييب :منهج البحث

مت اخــذ عينــة مــن تالميــذ الســنة خامســة ابتــدائي مــن مدرســة زيغــود يوســف واليــة املســيلة  :جمتمــع وعينــة البحــث

  .على جمموعتني املتناظرة باألزواجائية  تلميذ وزعت بطريقة عشو ) 48(قدرها 

ـــة حتـــوي   :أدوات البحـــث ـــعفقـــرة مقســـمة علـــى ) 32(اســـتخدم الباحـــث اســـتبانة للمهـــارات احلياتي حمـــاور  أرب

مهــارة الــوعي الــذايت، مهــارة االتصــال والتواصــل، مهــارة االعتمــاد علــى الــنفس وحتمــل املســؤولية، مهــارة العمــل (

ووحـدات تعليميـة مت . حمـاور أربـعفقـر موزعـة علـى ) 32(افعيـة حنـو املماريـة حتـوي لقياس الد واستبانه). اجلماعي

  .تطبيقها

  :أهم النتائج

  .لتطبيق الوحدات التعليمية املقرتحة أثر اجيايب يف اكتساب تالميذ السنة اخلامسة ابتدائي للمهارات احلياتية

  :أهم التوصيات

اجــــل  ة يف مرحلــــة التعلــــيم االبتــــدائي للمهــــارات احلياتيــــة مــــنضــــرورة تضــــمني منــــاهج الرتبيــــة البدنيــــة والرياضــــي -

  .يف احلياة املسامهة يف اندماج التالميذ

  

  



 61 

  :خامسةال الدراسة -1-2-5

، شريف. (انأمين علي محمد سليم. ساهر زاهي عبد السالم الضالعين. نادية محمد شريف :دراسة -

 ) .2016،والضالعين، وسليمان

لبعض املهارات احلياتية وأثره يف خفض الضغوط النفسية لدى املرحلة األساسية الدنيا برنامج تدرييب   :لعنوانا

  .يف األردن 

   :مشكلة البحث

 إىل أي مدى يؤثر برنامج تدرييب خلفض لضغوط النفسية لدى تالميذ املرحلة األساسية الدنيا يف األردن ؟ - 

  : أهداف البحث

  .ميذ املرحلة األساسية يف األردن خلفض الضغوط النفسية التعرف على مهارات احلياة الالزمة لتال - 

 . التعرف على الضغوط النفسية اليت يتعرض هلا التالميذ يف املرحلة األساسية الدنيا يف األردن  - 

 .التجرييبالشبه  :منهج البحث

الرتبية والتعليم يشمل جمتمع البحث كل تالميذ املرحلة األساسية الدنيا ذكور مبديرية  :مجتمع وعينة البحث

 ) .تلميذ 60عدد (يف حمافظة الكرك أما العينة فتم إختيارها بشكل عشوائي 

 .تدرييببرنامج + مقياس الضغوط النفسية   :أدوات البحث

  :أهم النتائج

  .ختفيف الضغوط النفسية لدى الطالبالربنامج التدرييب القائم على املهارات احلياتية ساهم بدرجة كبرية يف  -

  .لربنامج التدرييب املقرتح ساعد الطلبة على إكتساب بعض املهارات النفسية ا -

  .ساعد الربنامج يف تعديل األفكار السلبية الالعقالنية للطلبة  -

  :أهم التوصيات

ختصيص ورش عمل تدريبية لألساليب اليت ميكن للمريب والوالدين إستخدامها ملواجهـة الضـغوط النفسـية الـيت  -

  .ة تواجه الطلب

  .اإلعتماد على برنامج تأهيل نفسي للتخفيف من مستويات الضغوط النفسية عند الطلبة  -
تـــدريب املعلمـــني حبيـــث يكونـــون قـــادرين علـــى إدارة ســـلوكيات الطـــالب يف الفصـــل مـــن خـــالل تعلمـــه كيفيـــة  -

  .العلميالتواصل مع الطالب بالشكل املعريف النفسي والرتبوي 
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   :السادسةالدراسة  -1-2-6

   .)2016فرحان،الحديدي،(حميد خلف فرحان ومحمود عبد الرحمن الحديدي  :دراسة-

درجة توافر املهارات احلياتية يف منهاج الرتبية الرياضية للمرحلة الثانوية يف العراق من وجهة نظر : العنوان

  .املدرسني

  :اإلجابة على التساؤلني احلاليني إىلسعت الدراسة : مشكلة البحث

  توافر املهارات احلياتية يف منهاج الرتبية الرياضية للمرحلة الثانوية يف العراق من نظر املدرسني؟ درجة ما - 

يف درجة توافر املهارات احلياتية يف ) 0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  - 

اجلنس، املؤهل (ني تعزى ملتغريات منهاج الرتبية الرياضية للمرحلة الثانوية يف العراق من وجهة نظر املدرس

  .)العلمي، وسنوات اخلربة

  :التعرف على إىلهدفت الدراسة : أهداف البحث

  .درجة توافر املهارات احلياتية يف منهاج الرتبية الرياضية للمرحلة الثانوية يف العراق من وجهة نظر املدرسني -

اضــية للمرحلــة الثانويــة يف العــراق مــن وجهــة نظــر املدرســني درجــة تــوافر املهــارات احلياتيــة يف منهــاج الرتبيــة الري -

  ).اجلنس، واملؤهل العلمي، وسنوات اخلربة(تعزى ملتغريات 

  .استخدم الباحثان املنهج الوصفي: منهج البحث

تكـون جمتمـع الدراسـة مــن مجيـع مدرسـي ومدرسـات الرتبيــة الرياضـية يف مـدارس التعلــيم : مجتمـع وعينـة البحــث

فظة االنبار العراقية، ومت إختيار العينة بالطريقة القصدية، ونظرا لصغر حجم جمتمـع الدراسـة مت أخـذه العام يف حما

 291مدرســا ومدرســة، وزع علــيهم االســتبيان ومت اســرتجاع ) 383(بطريقــة احلصــر الشــامل، وقــد بلــغ عــددهم 

  .مدرسة 27مدرس و 264استمارة، منهم 

جمــال املهــارات البدنيــة، (جمــاالت  04جلمــع البيانــات حيــث احتــوى اســتخدم االسـتبيان كــأداة : أدوات البحــث

فقـــرات، جمـــال املهـــارات  09فقـــرات، جمـــال مهـــارات التفكـــري واالكتشـــاف، واحتـــوى علـــى  09واحتـــوى علـــى 

،  )فقـرات 08جمال مهارات القيـادة واختـاذ القـرار ب األخريفقرات، ويف  10النفسية واالجتماعية، احتوى على 

موافــق بدرجــة كبــرية جــدا، موافــق بدرجــة كبــرية، موافــق بدرجــة (اد علــى مقيــاس ليكــرت اخلماســي كمــا مت االعتمــ

   .)متوسطة، موافق بدرجة قليلة، موافق بدرجة قليلة جدا
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  :أهم النتائج

أن درجــة تــوافر املهــارات احلياتيــة يف منهــاج الرتبيــة الرياضــية للمرحلــة الثانويــة مــن وجهــة نظــر املدرســني كانــت  -

  .ة بشكل عاممتوسط

  .عدم وجود فروق لدرجة توافر املهارات احلياتية يف منهاج الرتبية الرياضية تبعا ملتغري اجلنس -

وجود فروق لدرجة توافر املهارات احلياتية يف منهـاج الرتبيـة الرياضـية تبعـا ملتغـري املؤهـل العلمـي واخلـربة ولصـاحل  -

  .فأكثرسنوات 10فئة البكالوريوس و

  :يف ضوء ما توصلت إليه نتائج الدراسة فان الباحثان يوصيان بااليت: أهم التوصيات

  .إعادة تقييم منهاج الرتبية الرياضية للمرحلة الثانوية يف العراق يف ضوء املهارات احلياتية -

  

  : السابعةالدراسة  -1-2-7

  )2016المعمري،(سليمان عبده احمد سعيد المعمري  :دراسة -

ب طلبة املستوى الرابع بكلية الرتبية بالرتبة للمهارات احلياتية وعالقتها بدرجة مستوى اكتسا  :لعنوانا

  .  ممارستهم هلا أثناء التطبيق امليداين

  :سعت الدراسة إىل اإلجابة على :مشكلة البحث

ية ما العالقة بني مستوى إكتساب طلبة املستوى الرابع بكلية الرتبية بالرتبة جبامعة تعز للمهارات احليات - 

  ودرجة ممارستهم هلا أثناء التطبيق امليداين ؟ 

  :إىلهدفت الدراسة : أهداف البحث

حتديد مستوى طلبة املستوى الرابع بكلية الرتبية بالرتبة جبامعة تعز للمهارات احلياتية من وجهة نظرهم وحتديد 

لعالقة بني مستوى إكتسام درجة ممارستهم هلا أثناء التطبيق امليداين يف غرفة الصف ، عالوة على معرفة ا

ودرجة ممارستهم هلذه املهارات وإىل معرفة اإلختالف يف مستوى اإلكتساب واملمارسة وفقا ملتغريي اجلنس 

  .والتخصص 

  :فرضيات الدراسة

بن مستوى إكتساب الطلبة للمهارات ) α=0,05(توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  - 

  .تهم للمهارات نفسها من خالل مالحظتهم أثناء التطبيق امليداين يف غرف الصف احلياتية ودرجة ممارس
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يف مستوى إكتساب طلبة كلية الرتبية )  α=0,05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  - 

  .والتفاعل بينهما ) اجلنس والتخصص(بالرتبة للمهارات احلياتية تعزى ملتغريي 

يف درجة ممارسة طلبة كلية الرتبية بالرتبة ) α=0,05(ة إحصائية عند مستوى داللة توجد فروق ذات دالل - 

  .والتفاعل بينهما ) اجلنس والتخصص ( للمهارات احلياتية أثناء التطبيق امليداين يف غرف الصف تعزى ملتغريي 

  .الوصفي املسحي اإلرتباطي  :منهج البحث

ع طلبــة املســتوى الرابــع بكليــة الرتبيــة بالرتبــة جامعــة تعــز ، أمــا جمتمــع الدراســة مشــل مجيــ :مجتمــع وعينــة البحــث

  .طالب وطالبة  109العينة فقد مت إختيارها بالطريقة القصدية الطبقية وبلغ عددها 

  .بطاقة مالحظة + مقياس لتحديد مستوى إكتساب املهارات احلياتية من وجهة نظرهم   :أدوات البحث

  :أهم النتائج

  .راد العينة للمهارات احلياتية جاء مبستوى متوسط مستوى إكتساب أف -

يســـتطيعون ممارســـته بالشـــكل املطلـــوب أثنـــاء التطبيـــق  بـــالرغم مـــن حصـــوهلم علـــى املســـتوى املتوســـط فـــإم ال -

  . امليداين 

  .قصور برامج إعداد املعلمني بكليات الرتبية جبامعة تعز  -

  :أهم التوصيات

يتضــــمن مقــــررا دراســــيا خاصــــا  كــــي  -جامعــــة تعــــز  –علــــم بكليــــات الرتبيــــة إعــــادة النظــــر يف بــــرامج إعــــداد امل -

  .باملهارات احلياتية كما هو معمول به يف العديد من كليات الرتبية باجلامعات العربية واألجنبية 

ضرورة تطوير طرائق ومهارات تدريس املقررات ملـا مـن شـأنه مسـاعدة الطلبـة علـى إكتسـاب املهـارات احلياتيـة  -

  .تهم هلا أثناء التدريب امليداين يف املدارس ويف احلياة اليومية وممارس

عقـــد دورات تدريبيـــة ألعضـــاء هيئـــة التـــدريس مبختلـــف التخصصـــات للتعـــرف علـــى املهـــارات احلياتيـــة وكيفيـــة  -

   .هلاإكساا لطلبتهم حىت ينعكس ذلك على درجة ممارسة طلبتهم 

 

   :الثامنةالدراسة  -1-2-8

، الرصاعي، الجازي(وختام الهليالت  ،ريم علي صالح، و محمد الرصاعيو  ،ازيحصة الج :دراسة -

 ) .2016 ،صالح، الهليالت

 .األردندرجة تضمني املهارات احلياتية يف كتب العلوم للصفوف الثالث األوىل يف   :لعنوانا
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   :مشكلة البحث

ثالث األوىل من وجهة نظر عينة من ما املهارات احلياتية اليت يتطلب تضمينها يف كتب العلوم للصفوف ال - 

  األكادميني واخلرباء والدراسات السابقة ؟

ما درجة تضمني املهارات احلياتية يف كتب العلوم للصفوف الثالث األوىل يف األردن بناًءا على قائمة  - 

  املهارات احلياتية اليت توافق عليها اخلرباء واألكادمييون ؟

  : أهداف البحث

  .األوىلملهارات احلياتية اليت جيب توافرها يف كتب العلوم للصفوف الثالث حتديد قائمة ا - 

  .األوىلتقصي درجة تضمني مهارات احلياة يف كتب العلوم للصفوف الثالث  - 

  .املنهج الوصفي  :منهج البحث

فهي   أما عينة الدراسة .األساسيةيتكون جمتمع الدراسة من الصفوف الثالث األوىل  :مجتمع وعينة البحث

 .كتب العلوم املطورة اجلزء األول والثاين والثالث للصفوف الثالث األوىل األساسية

  .احملتوىبطاقة حتليل   :أدوات البحث

  :أهم النتائج

  .اتكرارً املهارات العقلية األكثر  -

  .جاءت املهارات اإلجتماعية يف املرتبة الثانية  -

ــــة أم املهــــارات  - ــــة جــــاءت ثالث ــــة والصــــحية والبيئيــــة فجــــاء تضــــمينها بنســــب املهــــارات العملي الصــــحية والغذائي

  .منخفضة أما املهارات اإلنفعالية فلم يتضمنها احملتوى إطالقا 

  :أهم التوصيات

ضرورة تركيز مؤلفي كتب العلـوم للصـفوف الـثالث األوىل علـى كـل املهـارات اإلنفعاليـة ، الغذائيـة ، والصـحية  -

  .والوقائية والبيئية 

  .على مراعاة التوازن يف عرض املهارات احلياتية الواجب تضمينها يف مناهج العلوم يف هذه املراحل  التأكيد -

  .احلياةتطوير كتب العلوم للصفوف الثالث األوىل مبراعاة املعايري العاملية من حيث درجة تضمينها ملهارات  -
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   :التاسعةالدراسة  -1-2-9

  )2015صغير،(نور الدين صغير  :دراسة -

  دور النشاط البدين الرياضي يف تنمية بعض املهارات احلياتية عند الناشئني :لعنوانا

  :سعت الدراسة إىل اإلجابة على :مشكلة البحث

 لألنشطةهو دور النشاط البدين الرياضي يف تنمية بعض املهارات احلياتية عند الناشئني املمارسني  ما - 

، عدد سنوات املمارسة الرياضية، وااللتزام )مجاعي، فردي(مارس الرياضية تبعا لنوع النشاط الرياضي امل

  . الرياضي؟

  :التعرف على إىلهدفت الدراسة : أهداف البحث

 لألنشــــطةمعرفــــة دور النشــــاط البــــدين الرياضــــي يف تنميــــة بعــــض املهــــارات احلياتيــــة عنــــد الناشــــئني املمارســــني  -

، عــــدد ســــنوات املمارســــة الرياضــــية، وااللتــــزام )، فــــرديمجــــاعي(الرياضــــية تبعــــا لنــــوع النشــــاط الرياضــــي املمــــارس 

  .الرياضي

  :فرضيات الدراسة

درجتــه بــاختالف نــوع  ختتلــفللنشــاط البــدين الرياضــي دور يف تنميــة بعــض املهــارات احلياتيــة عنــد الناشــئني  -

  .الرياضة، عدد سنوات املمارسة الرياضية، وااللتزام الرياضي

  .فياستعمل املنهج الوص :منهج البحث

، )كـرة الطـائرة  -كـرة القـدم(اجلماعيـة  األنشـطةيتمثـل جمتمـع البحـث يف رياضـيي بعـض  :مجتمع وعينة البحـث

فـرق بعـض الواليـات الغربيـة، مت أخـذ عينـة  إىل، واملنتمـني األشـبالصـنف ) ألعـاب القـوى -جيـدو(وأخرى فردية 

  .رياضي) 244(عشوائية قدرت بـــ 

عبـــارة مقســـمة علـــى مخســـة حمـــاور ) 75(احلياتيـــة، والـــذي حيـــوي  تارااملهـــاســـتخدم مقيـــاس  :أدوات البحـــث

املهــــارات البدنيــــة واملهاريــــة، مهــــارات االتصــــال والتواصــــل، املهــــارات االجتماعيــــة والعمــــل اجلمــــاعي، املهــــارات (

دائمــا، غالبــا، أحيانــا، (، وهــو متــدرج وفقــا ملقيــاس ليكــرت )مهــارات التفكــري واالستكشــاف واألخالقيــة ةالنفســي

عبــارة مقســمة علــى مخســة ) 20(كــذلك اســتخدم الباحــث مقيــاس االلتــزام الرياضــي حيتــوي علــى ). ادرا، أبــدانــ

  ).االجتماعي، استخدام الفرص مااللتزاااللتزام الرياضي، االستمتاع الرياضي، االستثمارات الشخصية، ( أبعاد
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  :أهم النتائج

احلياتية بـني الرياضـيني ذوي االلتـزام العـايل والرياضـيني  يف كل حماور املهارات إحصائيةهناك فروق ذات داللة  -

  .ذوي االلتزام املتوسط لصاحل ذوي االلتزام العايل

  . بني االلتزام الرياضي واملهارات احلياتية إحصائياموجبة دالة  ارتباطيههناك عالقة  -

  :أهم التوصيات

ن خـالل الـربط بـني مـا يتعلمـه الناشـئ يف بـرامج توظيف املهارات احلياتية يف برامج النشـاط الرياضـي وذلـك مـ -

  .النشاط البدين والرياضي وما يواجهه يف مواقف حياته اليومية

  

  : العاشرةالدراسة  -1-2-10

 ) 2015آمنة الحايك ،. (آمنة خالد الحايك  :دراسة -

  .ية يف املرحلة الثانوية دراسة حتليلية حملتوى مناهج اللغة العرب: واقع تنمية املهارات احلياتية   :لعنوانا

   :مشكلة البحث

  ما املهارات احلياتية الواجب تضمينها يف منهاج اللغة العربية للمرحلة الثانوية ؟ - 

  ما مدى تضمني املهارات احلياتية يف مناهج اللغة العربية للمرحلة الثانوية ؟ - 

 حلة الثانوية باختالف الصف ؟هل خيتلف تضمني املهارات احلياتية يف مناهج اللغة العربية للمر  - 

  : أهداف البحث

  .حتديد املهارات احلياتية الواجب تضمينها يف منهاج اللغة العربية للمرحلة الثانوية  - 

  .معرفة مدى تضمني املهارات احلياتية يف منهاج اللغة العربية للمرحلة الثانوية  - 

اهج مهارات اإلتصال للمرحلة الثانوية باختالف معرفة مدى اإلختالف يف تضمني املهارات احلياتية يف من - 

 .الصف 

 .الوصفي التحليلي  :منهج البحث

 .عينة الدراسة متثلت يف كتب مهارات اإلتصال للمرحلة الثانوية  :مجتمع وعينة البحث

 .احلياتيةقائمة املهارات   :أدوات البحث
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   :أهم النتائج

اإلتصـال واملهـارات النفسـية ( بة األوىل أما باقي املهارات األخـرى درجة تضمني املهارات الفكرية جاء يف املرت -

  .فقد ظهرت بنسب منخفضة ) واإلنفعالية 

  :أهم التوصيات

إعـــادة النظـــر يف بنـــاء منـــاهج مهـــارات اإلتصـــال للمرحلـــة الثانويـــة لغايـــات تطـــوير منـــاهج اللغـــة العربيـــة وتبـــين  -

  .الدراسية  موضوع املهارات احلياتية عند التخطيط للمناهج

دعوة معلمي اللغة العربية للمرحلة الثانوية إىل ضرورة الرتكيز على املهارات احلياتيـة مبحاورهـا املختلفـة يف أثنـاء  -

  .التعليم 

إجــراء املزيــد مــن البحـــوث والدراســات يف جمــال حتليـــل منــاهج اللغــة العربيــة للمراحـــل املختلفــة ملعرفــة مســـتوى  -

  .ة تضمينها للمهارات احلياتي

  

  :عشر  حاديةالالدراسة  -11 -1-2

  )2013زيوش،(حمد زيوش أ :دراسة -

  .دور النشاط البدين الرياضي يف تنمية بعض مهارات التفكري الناقد يف اال الرياضي :العنوان

  :سعت الدراسة إىل اإلجابة على :مشكلة البحث

كري الناقد لدى طلبة علوم وتقنيات ما هو دور النشاط البدين الرياضي يف تنمية بعض مهارات التف - 

، التخصص األكادميي، التخصص اإلقامةالسن، اجلنس، (النشاطات البدنية والرياضية تبعا لبعض املتغريات 

  ؟)ربة املمارسة، املستوى الدراسيالرياضي، خ

  :التعرف على إىلهدفت الدراسة : أهداف البحث

مهـارات التفكـري الناقـد لـدى طلبـة علـوم وتقنيـات النشـاطات  معرفة دور النشاط البدين الرياضـي يف تنميـة بعـض

  .البدنية والرياضية

  :فرضيات الدراسة

ومعاهــد الرتبيــة  أقســامللنشــاط البــدين الرياضــي دور اجيــايب يف تنميــة بعــض مهــارات التفكــري الناقــد لــدى طلبــة  -

  .البدنية والرياضية تبعا لبعض املتغريات
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  .رتباطيةإلاملنهج الوصفي من خالل إحدى طرقه وهي الطريقة ااستخدمت الدراسة  :منهج البحث

جمتمـــع البحـــث هـــو طلبـــة علـــوم وتقنيـــات النشـــاطات البدنيـــة والرياضـــية للســـنة الثالثـــة  :مجتمـــع وعينـــة البحـــث

طالـــب وطالبـــة، ومت ) ∞∞≥±(رســـون جبامعـــة املســـيلة واجللفـــة، والبـــالغ عـــددهم اماســـرت الد أوىلليســـانس والســـنة 

   .طالب وطالبة) ∂¥≥(قصدية مقدرة بــ  إختيار عينة

التفسـري، (عبـارة مقسـمة علـى مخسـة حمـاور ) 78(استخدم إختبار التفكري الناقد والذي حيوي  :أدوات البحث

  )الرأيالدقة يف فحص الوقائع، إدراك احلقائق املوضوعية، إدراك إطار العالقة الصحيحة، التطرف يف 

  :أهم النتائج

يف معظــــم املتغــــريات الـــيت لــــيس هلــــا عالقـــة بالنشــــاط البــــدين الرياضــــي،  إحصـــائيةداللــــة توجـــد فــــروق ذات  ال -

وجــاءت الفــروق دالــة عنــد املتغــريات الــيت هلــا عالقــة بالنشــاط البــدين الرياضــي وهــي خــربة املمارســة والتخصــص 

الناقــد لــدى طلبــة  والــدور االجيــايب للنشــاط البــدين الرياضــي يف تنميــة التفكــري أمهيــةيــدل علــى  الرياضــي، وهــذا مــا

  .معاهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

املعرفيـة للنشـاط  األبعـادالتخصص يف النشاط البدين الرياضي حيتم على الفـرد التعـرف علـى  أنبينت الدراسة  -

  .البدين املمارس

  :أهم التوصيات

ديد من الفرص اخلاصـة لتنميـة التفكـري الناقـد يوفر الع ألنهضرورة االهتمام بالنشاط البدين الرياضي املدرسي،  -

  .للطالب، وكذا ميدان واقعي غين باملواقف النفس حركية اليت تظهر ا احلاجة للتفكري الناقد

  

  :عشر  ةنيلثااالدراسة  -12 -1-2

  ).2012الجبور،(نايف مفضي نهار الجبور  :دراسة -

لعاب اجلماعية يف تنمية املهارات احلياتية والتفكري اإلبداعي أثر تعليم املهارات اخلططية لالعيب األ: العنوان   

  األردنيةلدى طلبة اجلامعات 

  : مشكلة البحث

يف تنمية املهـارات احلياتيـة ) كرة السلة ،وكرة القدم (اخلططية لالعيب األلعاب اجلماعية  تعليم املهاراتما أثر  –

  لدى طلبة جامعة البلقاء التطبيقية؟
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يف تنميـة مهـارات التفكـري ) القـدم ةالسـلة، وكـر كـرة (اخلططية لالعيب األلعاب اجلماعيـة  ملهاراتا تعليمما أثر  –

  اإلبداعي لدى طلبة جامعة البلقاء التطبيقية؟

هل هناك تفاعل بني تعلـيم املهـارات اخلططيـة وجـنس املبحـوث يف تنميـة املهـارات احلياتيـة لـدى طلبـة جامعـة  –

  جنس؟ البلقاء التطبيقية تعزى لل

لــدى  اإلبــداعيهــل هنــاك تفاعــل بــني تعلــيم املهــارات اخلططيــة وجــنس املبحــوث يف تنميــة مهــارات التفكــري  -

   طلبة جامعة البلقاء التطبيقية تعزى للجنس؟

  : دف الدراسة إىل التعرف على: أهداف البحث

يف تنميــة املهــارات احلياتيــة ) قــدم ال ةالســلة، وكــر كــرة (أثــر تعلــيم املهــارات اخلططيــة لالعــيب األلعــاب اجلماعيــة  -

  .والتفكري اإلبداعي لدى طلب جامعة البلقاء التطبيقية

  :فرض البحث

بــني امــوعتني التجريبيــة والضــابطة ) α >0.05(ال يوجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة  -

  .األلعاب اجلماعيةيف تنمية املهارات احلياتية تعزى إىل تعليم املهارات اخلططية لالعيب 

بــني امــوعتني التجريبيــة والضــابطة ) α >0.05(ال يوجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة  -

  .تعزى إىل تعليم املهارات اخلططية لالعيب األلعاب اجلماعية اإلبداعييف تنمية مهارات التفكري 

يف تنميـــة املهـــارات احلياتيـــة لـــدى ) α >0.05(ال يوجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى الداللـــة   -

) تعلــيم املهــارات اخلططيــة لالعــيب األلعــاب اجلماعيــة ( طلبــة اموعــة التجريبيــة تعــزى إىل التفاعــل بــني الطريقــة 

  . واجلنس 

  اإلبــداعييف تنميــة مهــارات التفكــري ) 0.05<(ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة   -

تعليم املهـارات اخلططيـة لالعـيب األلعـاب اجلماعيـة ( اموعة التجريبية تعزى إىل التفاعل بني الطريقة  لدى طلبة

  .واجلنس ) 

  .استخدم الباحث منهج دراسة احلالة واملنهج شبه التجرييب: منهج البحث

كـرة القـدم وكــرة تكــون جمتمـع الدراسـة مـن مجيــع الطلبـة الالعبـني الـذين ميارســون نشـاط   :مجتمـع وعينـة البحـث

، اختــــريت عينــــة قصــــدية تتمثــــل بأعضــــاء 2010/2011الســــلة يف جامعــــة البلقــــاء التطبيقيــــة  للعــــام الدراســــي 

طالـب وطالبـة، ) 100(وبلـغ عـددهم . منتخيب كرة القدم وكرة السلة يف جامعـة البلقـاء التطبيقيـة كحالـة دراسـية
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ذكـور، ) 30(طالبا وطالبة للمجموعة الضـابطة، ) 50(، بواقع )ضابطة وجتريبية(جرى توزيعهم على جمموعتني 

  .إناث) 26( ذكور،) 24(طالبا وطالبة للمجموعة التجريبية ،) 50(إناث، و) 20(

  :أداتني مهاتطلبت الدراسة بناء : أدوات البحث

 اختـاذمهـارات القيـادة، ومهـارات (حمـاور  أربعـةفقـرة موزعـة علـى ) 50(إستبانة املهارات احلياتية، وتتكون مـن  -

) Likert Scale(وقــد مت اختيــار مقيــاس ليكــرت ). القــرار، ومهــارات التخطــيط، ومهــارات إجيــاد احللــول

  ).بدرجة كبرية جداً، بدرجة كبرية، بدرجة متوسطة، بدرجة قليلة، بدرجة قليلة جداً (مخاسي التدريج 

  .عالمة واحدة سؤال حبيث يعطى لإلجابة الصحية 30إختبار التفكري اإلبداعي، ويتكون من  -

  :أهم النتائج

، والقيــادة، التخطــيطإختــاذ القــرار، ومهــارات (فاعليــة املهــارات اخلططيــة يف تعلــم املهــارات احلياتيــة واملتمثــل يف  -

  .، والتفكري اإلبداعي لدى الطلبة والطالبات)وإجياد احللول

ة يف القياس البعـدي املهـاري ولصـاحل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني أفراد اموعات التجريبية والضابط -

  ).الطريقة االعتيادية(اموعتني التجريبية ، مقارنة باموعة الضابطة 

وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــني أفـــراد اموعـــة التجريبيـــة يف القيـــاس البعـــدي قيـــاس مســـتوى التفكـــري  -

  ). الطريقة االعتيادية(طة اإلبداعي ولصاحل اموعة التجريبية مقارنة باموعة الضاب

الطالقـة، األصـالة، (وجود فروق ذات داللة إحصـائية بـني امـوعتني التجريبيـة يف مهـارات التفكـري اإلبـداعي  -

  .يف القياس) املرونة

  :أهم التوصيات

اهتمــــام اللجــــان املشــــرفة علــــى النشــــاطات الرياضــــية يف جامعــــة البلقــــاء التطبيقيــــة، بــــبعض فقــــرات تنميــــة  -

مهــارات  التخطــيط،مهــارات القيــادة، مهــارات اختــاذ القــرار، مهــارات : ارات احلياتيــة، وعلــى النحــو اآليتاملهــ

  .إجياد احللول
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  :عشر  ثالثةالالدراسة  -13 -1-2

  )2009طامع، أبو(حمد أبو طامع أبهجت  :دراسة   -

    .الفلسطينيةاجلامعات  مدى توظيف املهارات احلياتية يف مناهج الرتبية الرياضية يف: العنوان   

  :سعت الدراسة إىل اإلجابة على: مشكلة البحث

  .ما مدى توظيف املهارات احلياتية يف مناهج الرتبية الرياضية يف اجلامعات الفلسطينية حبسب رأي الطلبة - 

  :التعرف على إىلهدفت الدراسة : أهداف البحث

الرتبيــة الرياضــية يف اجلامعــات الفلســطينية حبســب رأي  التعــرف إىل مــدى توظيــف املهــارات احلياتيــة يف منــاهج -

  .الطلبة

اتيــة يف منــاهج الرتبيــة التعــرف إىل الفــروق يف وجهــة نظــر الطــالب والطالبــات يف مــدى توظيــف املهــارات احلي -

  .الرياضية

  :فرض البحث

احلياتيـــة يف يف مـــدى توظيـــف املهـــارات ) 0.05(توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائيا عنـــد مســـتوى الداللـــة  ال -

  .مناهج الرتبية الرياضية يف اجلامعات الفلسطينية تعزى ملتغري جنس الطلبة

  .اختار الباحث املنهج الوصفي بالصورة املسحية: منهج البحث

طالبــــا وطالبــــة، مــــن جممــــوع ) 183(أجريــــت الدراســــة علــــى عينــــة عشــــوائية قوامهــــا  :مجتمــــع وعينــــة البحــــث

الرتبيــة الرياضــية يف اجلامعــات الفلســطينية  وأقســاممــن طلبــة كليــات طالبــة  70طالــب و 113، مــنهم )1547(

  ).النجاح، القدس،األقصى، خضوري(

يف دراســـتهم حـــول مـــدى ) 2007احلايـــك، والبطاينـــة،(الـــيت أعـــدها  األداةاســـتخدم الباحـــث : أدوات البحـــث

فقــرة موزعــة ) 75(واملكونــة مــن  ،األردنيــةتوظيــف املهــارات احلياتيــة يف منــاهج كليــة الرتبيــة الرياضــية يف اجلامعــة 

حمور املهارات البدنية واملهاريـة، حمـور مهـارات االتصـال والتواصـل، حمـور املهـارات اإلجتماعيـة (على مخسة حماور 

  ).، حمور التفكري واالكتشافواألخالقيةوالعمل اجلماعي، حمور املهارات النفسية 

  :أهم النتائج

مــن وجهــة نظــر  األساســيةمعــات الفلســطينية توظــف املهــارات احلياتيــة إن منــاهج الرتبيــة الرياضــية يف اجلا -

  .الطلبة
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الطلبــة املهــارات احلياتيــة الــيت تعــزز  إكســابتســاهم منــاهج الرتبيــة الرياضــية يف اجلامعــات الفلســطينية يف  -

  .السلوكيات االجيابية واحملسنة للحياة

  .يف مناهج الرتبية الرياضية توظيفهاث من حي األولمهارات العمل اجلماعي جاءت يف الرتتيب  إن -

يف توظيف املهارات احلياتيـة  اإلناثعدم وجود فروق بني وجهة نظر كل من الطالب الذكور والطالبات  -

  .يف مناهج الرتبية الرياضية

  :أهم التوصيات

االبتكــار التدريســية التفاعليــة، والــيت تعمــل وتســاعد يف بنــاء شخصــيات تتصــف ب األســاليبضــرورة اســتخدام  -

حلــل املشــكالت وترســيخ ثقــتهم  اإلبــداعيوالتجديــد، والثقــة بــالنفس، واالعتمــاد علــى الــذات، وتعــزز تفكــريهم 

  .بآرائهم

اعتمـــاد اســـرتاتيجيات التـــدريس القائمـــة علـــى املهـــارات احلياتيـــة، الـــيت تســـاعد الطلبـــة علـــى املشـــاركة واملبـــادرة  -

  .النشطة يف عمليات التعلم احلركي

  

  :عشر  رابعةالالدراسة  -14 -1-2

  )2009عمور،(عمر عمور  :دراسة -

تدريس الرتبية البدنية والرياضية احلديثة يف تنمية بعض املهارات احلياتية لدى  إسهامات بعض أساليب: العنوان

  .املرحلة اجلامعية طالب

  :سعت الدراسة إىل اإلجابة على: مشكلة البحث

بني القياس القبلي والقياس البعدي ) 0,05( مستوى الداللة هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند - 

  . ملتوسطات درجات أفراد العينة على مقياس املهارات احلياتية يف األسلوب التدرييب يف كل لعبة؟

بني القياس القبلي والقياس البعدي  )0,05( هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة - 

  . العينة على مقياس املهارات احلياتية يف األسلوب الزوجي يف كل لعبة؟ ملتوسطات درجات أفراد

بني القياسني البعديني ملتوسطات  )0,05( هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة - 

  .درجات أفراد العينة على مقياس املهارات احلياتية تعزى الختالف نوع األسلوب التدريسي؟
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على القياس البعدي ملتوسطات  )0,05( ات داللة إحصائية عند مستوى الداللةهل توجد فروق ذ - 

  درجات أفراد العينة على مقياس املهارات احلياتية يف األسلوب التدرييب تبعا الختالف نوع الرياضة؟ 

على القياس البعدي ملتوسطات ) 0,05( هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة - 

  . راد العينة على مقياس املهارات احلياتية يف األسلوب الزوجي تبعا الختالف نوع الرياضة؟درجات أف

بني األسلوب التدريسي املنتهج واللعبة ) 0,05(اإلحصائية  هل يوجد أثر للتفاعل عند مستوى الداللة - 

  . مقياس املهارات احلياتية ؟ املختارة يف تباين درجات أفراد عينة الدراسة على

    :أراد الباحث من خالل هذه الدراسة التعرف فيما إذا كان هناك: داف البحثأه

بــني القيــاس القبلــي والقيــاس البعــدي ملتوســطات  )0,05( فروقــا ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة -

  . درجات أفراد العينة على مقياس املهارات احلياتية يف األسلوب التدرييب يف كل لعبة

بــني القيــاس القبلــي والقيــاس البعــدي ملتوســطات ) 0,05( داللــة إحصــائية عنــد مســتوى الداللــةفروقــا ذات  -

  . درجات أفراد العينة على مقياس املهارات احلياتية يف األسلوب الزوجي يف كل لعبة

بــني القياســني البعــديني ملتوســطات درجــات أفــراد  )0,05( فروقــا ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة -

  .ينة على مقياس املهارات احلياتية تعزى الختالف نوع األسلوب التدريسيالع

علــى القيــاس البعــدي ملتوســطات درجــات أفــراد  )0,05(  فروقــا ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة -

  . العينة على مقياس املهارات احلياتية يف األسلوب التدرييب تبعا الختالف نوع الرياضة

ىل القياس البعدي ملتوسـطات درجـات أفـراد العينـة إ )0,05( ة إحصائية عند مستوى الداللةفروقا ذات دالل -

  . على مقياس املهارات احلياتية يف األسلوب الزوجي تبعا الختالف نوع الرياضة

بــني األســلوب التدريســي املنــتهج واللعبــة املختــارة يف  )0,05(اإلحصــائية  أثــرا للتفاعــل عنــد مســتوى الداللــة -

  . مقياس املهارات احلياتية ين درجات أفراد عينة الدراسة علىتبا

  فرض البحث

ـــة  - ـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى الدالل بـــني القيـــاس القبلـــي والقيـــاس البعـــدي  )0,05(توجـــد فـــروق ذات دالل

 ملتوسطات درجات أفراد العينة علـى مقيـاس املهـارات احلياتيـة يف األسـلوب التـدرييب يف كـل لعبـة ولصـاحل القيـاس

  .البعدي
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بـــني القيـــاس القبلـــي والقيـــاس البعـــدي  )0,05(توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى الداللـــة  - 

ملتوسطات درجات أفـراد العينـة علـى مقيـاس املهـارات احلياتيـة يف األسـلوب الزوجـي يف كـل لعبـة ولصـاحل القيـاس 

  .البعدي

بني القياسـني البعـديني ملتوسـطات درجـات  )0,05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -  

  .أفراد العينة على مقياس املهارات احلياتية تعزى الختالف نوع األسلوب التدريسي ولصاحل األسلوب الزوجي

يف القيـاس البعـدي ملتوسـطات درجـات أفـراد  )0,05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة  -

  .رات احلياتية يف األسلوب التدرييب تبعا الختالف نوع الرياضة ولصاحل كرة القدمالعينة على مقياس املها

يف القيـاس البعـدي ملتوسـطات درجـات أفـراد  )0,05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة  -

  .ة القدمالعينة على مقياس املهارات احلياتية يف األسلوب الزوجي تبعا الختالف نوع الرياضة ولصاحل كر 

بــني األســلوب التدريســي املنــتهج واللعبــة  )0,05(اإلحصــائية  ال يوجــد أثــر للتفاعــل عنــد مســتوى الداللــة -

  .مقياس املهارات احلياتية املختارة يف تباين درجات أفراد عينة الدراسة على

  .التجرييباملنهج : منهج البحث

الرتبيـة البدنيـة والرياضـية جبامعـة عبـد احلميـد ابـن طالب  السنة األوىل تدرج  بقسـم  هم :مجتمع وعينة البحث

طالبـا وطالبـة،  اختـريت ) 275(م، اختـريت مـنهم 2007/2008:للموسم اجلامعي -اجلزائر-باديس مبستغامن

جمموعــة األســلوب التــدرييب يف رياضــة كــرة (موزعــة علــى أربــع جموعــات جتــرييب ) 76(مــنهم عينــة عشــوائية قوامهــا 

ب الزوجـــي يف رياضـــة كـــرة القـــدم، جمموعـــة األســـلوب التـــدرييب يف رياضـــة الكـــرة الطـــائرة، القـــدم، جمموعـــة األســـلو 

  ).جمموعة األسلوب الزوجي يف رياضة الكرة الطائرة

مت االسـتعانة مبقيـاس ألهـم املهـارات احلياتيـة، و مت اسـتخدام األسـاليب التدريسـية قيـد الدراسـة،: أدوات البحث

املهــارات البدنيــة واملهاريــة، املهــارات االجتماعيــة (ســة مهــارات حياتيــة فقــرة موزعــة علــى مخ) 75(واحتــوى علــى

  ).والعمل اجلماعي، املهارات النفسية واألخالقية، مهارات التفكري واالكتشاف

  :أهم النتائج

 . أن لألسلوبني أثر إجيابا على تنمية املهارات احلياتية - 
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ســـلوب التـــدرييب يف رياضـــة الكـــرة الطـــائرة يف مقيـــاس األســـلوب التـــدرييب يف رياضـــة كـــرة القـــدم أفضـــل مـــن األ -

ويف تنميــة مهــارات االتصــال والتواصــل، واملهــارات االجتماعيــة والعمــل اجلمــاعي، و  املهــارات احلياتيــة ككــل،

  .املهارات النفسية واألخالقية

 مقيـــاس األســـلوب الزوجـــي يف رياضـــة كـــرة القـــدم أفضـــل مـــن األســـلوب الزوجـــي يف رياضـــة الكـــرة الطـــائرة يف -

  .املهارات احلياتية ككل، ويف تنمية مهارات االتصال والتواصل

  .لدى أفراد عينة البحث ال يوجد تفاعل بني أسلوب التدريس واللعبة على مقياس املهارات احلياتية -

  :أهم التوصيات

  .دمج املهارات احلياتية يف مناهج الرتبية البدنية والرياضية -

  .احلياتية للطالب يف حصص الرتبية البدنية والرياضيةتوظيف وإكساب املهارات  -

  

 :الخامسة عشر الدراسة  -15 -1-2

  )2007السوطري،(حسن عمر سعيد السوطري : دراسة

أثر استخدام بعض أساليب التدريس احلديثة يف توظيف املهارات احلياتية يف مناهج الرتبية الرياضية  :العنوان

  .القائمة على االقتصاد املعريف

  :سعت الدراسة إىل اإلجابة على :مشكلة البحث

ما هو ترتيب املهارات احلياتية من حيث األمهية واليت ميكن توظيفها يف منهاج الرتبية الرياضية القائم على  - 

 .االقتصاد املعريف من وجهة نظر مشريف ومعلمي الرتبية الرياضية؟

الرياضية القائم على االقتصاد املعريف تبعا ملتغري أساليب املهارات احلياتية يف منهاج الرتبية  ما مدى توظيف - 

  . تدريس الرتبية الرياضية من وجهة نظر الطلبة؟

  :دف هذه الدراسة إىل: أهداف البحث

على ) األمري، التدرييب، التباديل، االكتشاف املوجه(أثر استخدام بعض أساليب التدريس احلديثة وهي - 

  .ةتوظيف بعض املهارات احلياتي

  .استخدم الباحث املنهج الوصفي والتجرييب: منهج البحث
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، وطلبة )673(تكون جمتمع البحث من مشريف ومعلمي الرتبية الرياضية وعددهم : مجتمع وعينة البحث

طالبة، واختار ) 25165(طالبا، و) 25345(منهم ) 50510(الصف السابع أساسي والبالغ عددهم

مشرفا ) 11(معلما ومعلمة، وكل مشريف الرتبية الرياضية والبالغ عددهم ) 112(الباحث عينة من الفئة األوىل 

  .طالبا وطالبة) 160(ومشرفة، أما بالنسبة لفئة الطالب فاختار عينة قصديه، بلغ العدد اإلمجايل للطلبة 

كما . رة قام الباحث ببناء برنامج تعليمي يعتمد على االقتصاد املعريف يف وحدة الكرة الطائ: أدوات البحث

فقرة، وزعت يف ) 76(أعد استبيان للمهارات احلياتية اخلاصة باملشرفني واملعلمني  وآخر للطلبة ضم كل واحد 

التواصل، اختاذ القرار، حل املشكالت، الروح القيادية، العمل اجلماعي، :(األداتني على تسع مهارات حياتية

  ).االختالفحتمل املسؤولية، الثقة بالنفس، حل النزاعات، تقبل 

  :أهم النتائج

الروح القيادية : رتبت املهارات احلياتية حسب أمهيتها من وجهة نظر املعلمني واملشرفني على النحو اآليت - 

 .أوال، وحل املشكالت أخريا

 يف مدى توظيف املهارات احلياتية يف منهاج الرتبية الرياضية القائم على االقتصاد املعريف تبعا ملتغري األسلوب - 

التدريسي من وجهة نظر الطلبة احتلت مهارة العمل اجلماعي املرتبة األخرية يف األسلوب التدرييب، واحتلت 

  .مهارة العمل اجلماعي املرتبة األوىل من بني املهارات احلياتية يف األسلوب التباديل

  

  :عشر  السادسةالدراسة  -16 -1-2

   )س.بخصاونة،(غادة محمد خصاونة  :دراسة -

  .مدى مسامهة منهاج اجلمباز يف اكتساب بعض املهارات احلياتية: نوانالع 

  :علىاإلجابة  إىلسعت الدراسة : مشكلة البحث

  .ما هي املهارات احلياتية اليت تكتسبها الطلبات من دراسة منهاج اجلمباز - 

ى طالبات كلية يف املهارات املكتسبة لد) 0.05(عند مستوى داللة  إحصائيةهل هناك فروق ذات داللة  - 

  .الرتبية الرياضية املسجالت ملساق اجلمباز تبعا ملستوى املساق

يف املهارات املكتسبة لدى طالبات كلية ) 0.05(عند مستوى داللة  إحصائيةهل هناك فروق ذات داللة  - 

  .الرتبية الرياضية املسجالت ملساق اجلمباز تبعا ملتغري السنة الدراسية
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  :التعرف على إىلراسة هدفت الد: أهداف البحث

  .التعرف على بعض املهارات احلياتية اليت تكتسبها الطالبات من منهاج اجلمباز -

التعــرف علــى الفــروق يف املهــارات املكتســبة لــدى طالبــات كليــة الرتبيــة الرياضــية مــن منهــاج اجلمبــاز تبعــا ملتغــري  -

  .مستوى املساق والسنة الدراسية

  .املنهج الوصفي استخدمت الباحثة: منهج البحث

طالبــة مـــن طالبــات كليـــة الرتبيــة الرياضـــية املســـجالت  71تكونــت عينـــة الدراســة مـــن : مجتمــع وعينـــة البحـــث

  .ملساق تعليم اجلمباز، مت اختيارهم بالطريقة العمدية

لقيــاس املهــارات ) 2007احلايــك،(قامــت الباحثــة باســتخدام االســتبانة الــيت قــام باســتخدامها : أدوات البحــث

مهارة التواصل، مهـارة حـل املشـكالت، مهـارة العمـل اجلمـاعي، مهـارة الثقـة (فقرة وهي  51اتية املكونة من احلي

موافـق بشـدة، (ومت اسـتخدام مقيـاس ليكـرت اخلماسـي ). بالنفس، مهارة تقبل االخـتالف، مهـارة حـل النزاعـات

  ). موافق، موافق بدرجة متوسطة، غري موافق، غري موافق بشدة

  :جأهم النتائ

ســـاهم منهـــاج اجلمبــــاز يف إكســـاب الطالبـــات بعــــض املهـــارات احلياتيــــة حيـــث كـــان مســــتوى هـــذه املهــــارات  -

  .مرتفعة

  .جاءت مهارة العمل اجلماعي باملرتبة األوىل يف حني جاءت مهارة حل املشكالت يف املرتبة األخرية -

  .ت بعض املهارات احلياتيةيوجد اثر ملتغريي املساق واملستوى األكادميي يف إكساب الطالبا ال -

  :أهم التوصيات

  .ضرورة العمل على توظيف ودمج املهارات احلياتية يف املناهج الدراسية يف كليات الرتبية الرياضية -

  

  :عشر السابعةالدراسة  -17 -1-2

 )س .بعباس،عطاء اهللا،رائد،(عباس أميرة، عطاء اهللا أحمد، ورائد عبد األمير عباس : دراسة -

  . دور حصة الرتبية البدنية والرياضية يف تنمية بعض املهارات احلياتية يف ظل املقاربة بالكفاءات :نالعنوا

  : مشكلة البحث

  ياتية قي ظل املقاربة بالكفاءات؟هو دور حصة الرتبية البدنية والرياضية يف تنمية بعض املهارات احل ما - 
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  : أهداف البحث

  . لرياضية يف تنمية بعض املهارات احلياتية يف ظل املقاربة بالكفاءاتمعرفة دور حصة الرتبية البدنية وا -

  :فرضيات البحث

  .حلصة الرتبية البدنية والرياضية دور اجيايب يف تنمية بعض املهارات احلياتية يف ظل املقاربة بالكفاءات -

  .إعتمد الباحثون على املنهج الوصفي بالطريقة املسحية :منهج البحث

للســـــــنة الدراســـــــية ) 11093(تالميـــــــذ الســـــــنة الرابعـــــــة متوســـــــط املقـــــــدر عـــــــددهم : البحـــــــثمجتمـــــــع وعينـــــــة 

ـــــ  2013/2014 ومــــوزعني علــــى ) 3328(بواليــــة مســــتغامن، اختــــريت منهــــا عينــــة بطريقــــة عشــــوائية مقــــدرة بـ

  %).30(قسم وميثلون ) 107(

مهـارة (حمـاور ) 03(ياتـه اعتمد البـاحثون علـى مقيـاس املهـارات احلياتيـة، والـذي حيمـل بـني ط: أدوات البحث 

  ).الثقة بالنفس وتقدير الذات، مهارة اختاذ القرارات السليمة وحتمل املسؤولية، ومهارة إدارة الضغوط النفسية

  :أهم النتائج

  .حلصة الرتبية البدنية والرياضية دور إجيايب يف تنمية بعض املهارات احلياتية يف ظل املهارات احلياتية -

    :أهم التوصيات

تصميم منهاج الرتبية البدنية والرياضية قائمـة علـى املهـارات احلياتيـة مـع مراعـاة حاجـات واسـتعدادات تالميـذ  -

 .املتوسط وواقع اتمع ومتطلبات العصر
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  :التعليق على الدراسات السابقة  -2

ات التكوين ومدى أغلب الدراسات اليت متكنت من مجعها واإلطالع عليها كانت دف إىل دراسة حمتوي

مالءمتها ملتطلبات اإلقتصاد املعريف حيث وجد أن هناك نقص كبري يف تضمني تلك احملتويات ملتطلبات 

اإلقتصاد املعريف الذي يبىن على العلم والتكنولوجيا وتشجيع اإلبداع واإلستثثمار يف املوارد البشرية والرتكيز على 

  .واإلخرتاع تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال 

عشر خلالد معيوف الشمري واليت كانت بعنوان مدى توافر متطلبات إقتصاد املعرفة يف  الثالثةفمثال الدراسة 

اجلامعة السعودية واليت ركز فيها على صرب آراء هيئة التدريس يف اجلامعة حول مدى مالءمة احملتوى التكويين 

حيث إحتل موضوع هيئة  ،بات اإلقتصاد املعريفملتطلبات اإلقتصاد املعريف فظهر عدم وجود توافر كبري ملتطل

التدريس املرتبة األوىل يليه جتهيز البنية التحتية يف املرتبة الثانية وجمال التدريس اجلامعي باملرتبة األخرية ، أما 

زة الدراسة األوىل واليت كانت بعنوان مدى توافر متطلبات اإلقتصاد املعريف يف مدارس التعليم العام مبحافظات غ

من وجهة نظر املعلمني فقدت هدفت إىل حتديد مدى توافر اإلقتصاد املعريف يف مدارس التعليم العام ، وجند 

  .أن هناك تشابه كبري بني الدراستني واختالفها فقط يف جمتمع وعينة البحث 

ملعريف ومعوقات يف حني أن الدراسة الثالثة لصربي مقيمح وإميان هرموس فقد ركزت على دراسة واقع اإلقتصاد ا

تكوينه يف اجلزائر واليت  هدفت إىل التعرف على املتطلبات األساسية لبناء اإلقتصاد املعريف والوقوف على واقع 

لناصر الدين قرييب وسفيان الشارف بن  اخلامسةكذلك الدراسة . اإلندماج يف اإلقتصاد اجلديد وأهم معوقاته 

زائر ومدى مسامهتها يف بناء اإلقتصاد املعريف وتوصلت الدراسة إىل عطية واليت تناولت منظومة التعليم يف اجل

أن هناك تطور ملحوظ ملؤشر التنمية البشرية وكذلك مؤشر اإلبداع والوفرة يف البحوث العلمية ويف أغلب 

  .اإلختصاصات العلمية 

قسام الرتبية البدنية هلشام بيطار واليت كانت بعنوان مدى مالءمة التكوين يف معاهد وأ السادسةالدراسة 

والرياضية ملتطلبات اإلقتصاد املعريف وخلص الباحث إىل أن هناك عدم مالءمة احملتوى التكويين ملتطلبات 

اإلقتصاد املعريف وأن هناك إختالف كبري يف مناهج التكوين بني معهد وآخر وبني قسم وآخر وأنه ال يوجد 

وجند أن هناك تشابه بني هذه الدراسة ودراسيت . صاد املعريف تناسق كبري ألهداف التكوين مع متطلبات اإلقت

قيد اإلجناز حبول اهللا حيث كالنا حاول إلقاء الضوء على احملتوى التكويين ومدى مالمته ملتطلبات اإلقتصاد 

املعريف كما أن كالنا أحرى دراسته التطبيقية على أعضاء هيئة التدريس مع إختالفات يف طريقة ضبط جمتمع 

  .ينة البحث إضافة إىل إختالف يف حتديد مؤشرات اإلقتصاد املعريف اليت بنيت عليها أدوات البحث وع
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مدى توظيف اإلقتصاد املعريف يف مناهج الرتبية الرياضية الفلسطينية : واليت كانت بعنوان  السابعةأما الدراسة 

 عاصي أمني واليت هدفت إىل صرب آراء من وجهة نظر املشرفني واملعلمني للباحثني خالد صادق احلايك وأماين

مشريف ومعلمي الرتيب الرياضية حول مدى توظيف مؤشرات اإلقتصاد املعريف يف مناهج الرتبية الرياضية وتوصال 

للباحثة جناة حممد سعيد الصائغ  التاسعةإىل أن هذه املناهج ال تليب متطلبات اإلقتصاد املعريف، أما الدراسة 

دور إقتصاد املعرفة يف تطوير اجلامعات السعودية ومعيقات تفعيله من وجهة نظر رؤساء :  واليت كانت بعنوان

األقسام  واليت حاولت فيها إبراز دور اإلقتصاد املعريف يف تطوير احملتويات التكوينية ملختلف التخصصات 

براز دور إقتصاد املعرفة يف العلمية وجند أن هناك تشابه كبري بني الدراستني السابقتني من حيث تركيزها على إ

التنمية البشرية من خالل تطوير حمتويات التكوين األكادميي عايل املستوى يف اجلامعات ومراكز البحث 

   .العلمي

دور إستخدام تكنولوجيا : عشر للباحث عاطي بن عطية حسني القرشي واليت كانت بعنوان  الرابعةالدراسة 

املعرفة باجلامعات السعودية وهدفت الدراسة إىل التعرف على دور تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال يف تفعيل إدارة 

املعلومات واإلتصال يف تسهيل إنتقال املعرفة وفق نظم التكوين اجلامعية وكيفية توظيفها يف هذا الشأن ، أما 

ية ملواجهة متطلبات دور اإلقتصاد املعريف يف إعداد  املوارد البشر : الدراسة التاسعة عشر واليت كانت بعنوان 

التنمية املستدامة من وجهة نظر القادة واخلرباء الرتبويني يف األردن للباحث أمحد عبد اهللا صاحل الذيابات واليت 

  .حاول فيها ربط اإلقتصاد املعريف و متطلبات التنمية املتسدامة عن طريق يئة وإعداد املوارد البشرية 

رتبطة باملهارات احلياتية فنبدأها بدراسة للباحث مجال بوط واليت كانت أما فيما خيص الدراسات السابقة امل

أساليب التفكري وعالقتها باملهارات اإلجتماعية لدى طلبة معهد الرتبية البدنية والرياضية أثناء حصة :  بعنوان

والعالقة اليت تربطها الرتبية العملية واليت حاول فيها الباحث التعرف على أساليب التفكري السائدة عند الطلبة 

باملهارات اإلجتماعية ، أما دراسة حسن السوطري واليت كانت بعنوان أثر إستخدام األسلوب التباديل على 

بعض املهارات احلياتية لدى طلبة السنة التحضريية يف جامعة اجلوف واليت هدفت إىل التعرف على أي 

ية للطالب وقد إقرتح الباحث يف الدراسة برنامج تعليمي موحد األساليب الرتبوية ُتسهم يف تنمية املهارات احليات

لعينيت الدراسة التجريبية والضابطة مع إختالف يف أساليب اإللقاء بني األمري والتباديل وجند أن هناك تشابه 

ري بني الدراستني السابقتني فيما خيص أن كالمها ركزت على إبراز دور املهارات احلياتية لضمان التطور البش

  .وتشاهم يف جمتمع البحث مع إختالف البيئة احلاضنة بني السعودية واجلزائر
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دور وحدات تعليمية مقرتحة لدرس الرتبية البدنية والرياضية يف : أما دراسة مروان جوبر واليت كانت بعنوان 

بتدائي فتتشابه مع دراسة إكتساب بعض املهارات احلياتية والدافعية حنو املمارسة لدى تالميذ مرحلة التعليم اإل

درجة تضمني املهارات احلياتية يف كتب : كل من حصة اجلازي وحممد الرصاعي وآخرون واليت كانت بعنوان 

دور النشاط البدين الرياضي يف : العلوم للصفوف الثالث األوىل يف األردن و دراسة نور الدين صغري املعنونة بـ

الثالثة ركزت على تالميذ املستويات األوىل يف التعليم  تأن كل الدراساتنمية بعض املهارات احلياتية من حيث 

ملا لذلك من أمهية يف ترسيخ القيم اإلجتماعية واليت تضم جانب كبري من املهارات اإلجتماعية إضافة إىل أن 

ني واملعلمني يف الفئة العمرية املستهدفة لكال الدراستني تتسم بسرعة التلقي املعريف مما يساعد كثريا من املرب

  .إكسام العديد من املهارات احلياتية اليت حيتاجوا مستقبًال 

 احلياتية يف تدرجة توافر املهارا :بعنواندراسة محيد خلف فرحان وحممود عبد الرمحان احلديدي واليت كانت 

 ليمان عبده أمحد سعيدمنهاج الرتبية الرياضية للمرحلة الثانوية من وجهة نظر املدرسني فتتشابه مع دراسة س

 مستوى إكتساب طلبة املستوى الرابع بكلية الرتبية بالرتبة وعالقتها بدرجة ممارستهم هلا: املعمري واملعنونة بـ

أثناء التطبيق امليداين من حيث أن كالمها يربزان أمهية تنمية املهارات احلياة عند الطالب مع إختالف يف 

 ركزت على املتسوى الثانوي والدراسة الثانية ركزت على املستوى اجلامعي املستهدف فالدراسة األوىل املستوى

عن هذا اإلختالف فإن كال الدراستني متكنتا من إبراز والتوعية بأمهية املهارات احلياتية والعمل  وبغض النظر

  .على تنميتها من أجل ضمان تنمية مستدامة للمجتمع

 النشاط البدين الرياضي يف تنمية بعض مهارات التفكري الناقد يفدور : دراسة كل من أمحد زيوش حتت عنوان 

 أثر تعليم املهارات اخلططية يف تنمية املهارات احلياتية: اال الرياضي ودراسة نايف مفضي ار اجلبور بعنوان 

مدى توظيف :  والتفكري اإلبداعي لدى طلبة جامعة األردن ودراسة جت أمحد أبو طامع حتت عنوان 

: احلياتية يف مناهج الرتبية الرياضية يف اجلامعات الفلسطينية إضافة إىل دراسة عمر عمور املعنونة بـ املهارات

إسهامات بعض أساليب تدريس الرتبية البدنية والرياضية يف تنمية بعض املهارات احلياتية لدى طالب املرحلة 

إختالفها يف إجراءاا املنهجية وطبيعة جمتمع البحث كل هذه الدراسات السابقة الذكر وبالرغم من . اجلامعية 

والبيئة اجلغرافية إال أا إشرتكت كلها يف إبراز دور املهارات احلياتية يف تنمية اتمع إضافة إىل تركيزها على 

كل يف - املستتوى اجلامعي الذي يضمن تكوين النخب واإلطارات الشابة القادرة على حتمل املسؤولية 

  .وتزويدها مبهارات حياتية متكنها من البقاء وضمان بقاء وتطور اتمعات اليت تعيش فيها  – إختصاصه
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  : السابقة الدراسات  نقد -3

ال ختلــو الدراســة العلميــة مــن نقــائص والقصــور فالكمــال هللا عــز وجــل فقــط ومــن أجــل ضــمان التطــور 

نقــد موضــوعية ملختلــف البحــوث  أداةالبــد مــن وجــود كــان   مليــدان الرتبيــة البدنيــة والرياضــية  التكــوين العلمــي يف

  .والدراسات اليت تدور يف فلك هذا اال العلمي املهم فالنقد ضروري من أجل حتفيز الباحثني حنو األحسن

ومــن خــالل مــا ســبق ميكــن القــول أن هنــاك تشــابه كبــري بــني الدراســات الســابقة ودراســيت قيــد اإلجنــاز 

التــابعني للنــدوة  الرتبيــة البدنيــة والرياضــيةرب آراء هيئــة التــدريس يف معاهــد وأقســام حبــول اهللا والــيت حاولــت فيــه ســ

اجلهويــة جلامعــات الشــرق حــول متطلبــات التكــوين هلــذا التخصــص العلمــي يف ضــوء اإلقتصــاد املعــريف واملهــارات 

لوجيا تكنو (و) د البشريةاملوار (و) التكنولوجياالعلم و (احلياتية، وركزت على ثالث مؤشرات لإلقتصاد املعريف وهي 

مــن أجــل أخــذ وجهــات نظــر هيئــة التــدريس إســتبانة وفــق هــذه احملــاور الــثالث وصــممت ) واإلتصــالاملعلومــات 

علـى اجلانـب الثـاين مـن فيما خيص مدى تضمني احملتوى التكويين هلذه املتطلبات الـثالث ، كـذلك األمـر ينطبـق 

املهـــــارات (و) املهـــــارات العقليـــــة:  (مؤشـــــرات وهـــــي املهـــــارات احلياتيـــــة حيـــــث حـــــددت ثـــــالث  الدراســـــة وهـــــي

حيـث حاولـت بـنفس الطريقـة السـابقة صـرب آراء هيئـة التـدريس حـول مـدى ) املهـارات اإلنفعاليـة(و) اإلجتماعيـة

مالءمـــــة احملتـــــوى التكـــــويين هلـــــذه املؤشـــــرات الـــــثالث ســـــابقة الـــــذكر وذلـــــك مـــــن أجـــــل الوقـــــوف علـــــى النقـــــائص 

  .واإلختالالت 
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  :ة جزئيةخالص

مـــن خــــالل هــــذا الفصــــل حاولنــــا جاهــــدين اإلحاطــــة واإلملــــام بكــــل الدراســــات الســــابقة واملشــــاة الــــيت 
لدراســات الســابقة اتناولنــا بالشــرح املفصــل  اســتطعنا مجعهــا، والــيت هلــا عالقــة  بأحــد متغــريات البحــث، حيــث 

باالقتصـاد املعـريف، أو املهـارات احلياتيـة،  واملشاة من األحدث إىل األقدم املتعقلة بالتكوين اجلامعي سـواء تعلـق
تكــرار نفــس األعمــال، كمــا  االبتعــاد عــنو  ،تمكن مــن تفــادي الوقــوع يف الكثــري مــن األخطــاءنــلكــي وهــذا كلــه 

  .، وتأييد أو نفي النتائجعليها سنحصلتفيدنا يف حتليل وإعطاء معىن لألرقام والنتائج اليت 
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  :تمهيد

أصــبحت اجلامعــات اليــوم تقــيم مبــدى تقــدم البحــث العلمــي فيهــا،  فاجلامعــة ال تصــبح جامعــة فاعلــة إال         

متاعـب اإلسـهام إذا نشط البحث العلمي فيها، و منه ال يصح هليئة التدريس يف جامعاتنـا أن تعفـي نفسـها مـن 

يف البحـــث العلمـــي، فالبحـــث العلمـــي يعتـــرب األســـاس لتطـــور اتمـــع، ومـــن أهـــم العوامـــل كـــذلك هـــم البـــاحثني 

العلميــني أو الطلبــة علــى اخــتالف ختصصــام وفئــام ومســتويات إعــدادهم و تــدريبهم، فالباحــث العلمــي هــو 

حـــث العلمـــي و املســـخر لنتائجـــه و معطياتـــه نشـــاطات وعمليـــات الباملنفـــذ واملوجـــه واملقـــوم جلهـــود و  املخطـــط و

  .)158،ص2006عبد احلي،( عخلدمة اتم

ويعد التكوين يف اجلامعة  وسيلة لتزويـد األفـراد أو الطلبـة بالكفـاءات و املهـارات املهنيـة املناسـبة، وذلـك         

  .لقيامهم مبهامهم املهنية على أحسن أداء و يف اقل وقت ممكن

ذا الفصل سنتعرف على التكوين وكل ما يتعلق به مـن عناصـر كـذلك سـنعرج علـى حمتـوى فمن خالل ه        

  .الرتبية البدنية والرياضيةوأقسام التكوين مبعاهد 
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  التكوين: أوال

املوضـوعات الـيت شـغلت و مازلـت تشـغل بـال املتخصصـني يف دول  إحدى األستاذتعد عملية تكوين           

العامــل املهــم لتحقيــق  األســتاذ، حيــث يعتــرب العــامل بوجــه عــام، و املهتمــني بشــؤون الرتبيــة و التعلــيم بوجــه خــاص

الكثــري مــن البحــوث و الدراســات يف العديــد مــن الــدول حملاولــة حتديــد خصــائص  أجريــتقــد التعلــيم، و  أهــداف

العمـل التدريسـي،  آليـاتتنـوع يف  إحـداثالتدريسية اليت مـن شـاا  األساليبفعال و خمتلف الطرائق و املعلم ال

  .بغرض البناء عليها و االنطالق منها يف صياغة براج تكوينية ختدم اجلوانب السالفة الذكر

، التـدريب، التعلـيم، اإلعـداديف موضـوع التكـوين وجـدنا ارتباطـه بـبعض املفـاهيم مـن قبيـل  و عند حبثنـا          

يف دول املشــرق  اإلعــداديف هــذه الدراســة، وهــو يقابــل  إجرائيــاكــان التكــوين مفهومــا واضــحا بعــد حتديــده   فــإذا

املعلومات و حتقيـق الفهـم بشـكل عـام، يف  بإعطاء أساسايهتم "التعليم  أنالعريب، فان الكثري من الباحثني يرى 

معيـار مرغـوب مـن الكفايـة  أومسـتوى  إىلالفرد نقل  بأنهس اوكسفورد يعرف التدريب كما ورد يف قامو  أنحني 

   .)5،ص2001عليوة،(املمارسة أوسواء بالتعليم 

التعلـــيم مبفهومـــه احلـــايل فانـــه يـــرتبط  أمـــااخلدمـــة،  أثنـــاءفيمـــا يقابـــل التـــدريب يف منظومتنـــا التكوينيـــة التكـــوين    

التعليميـة، وتكييفهـا حسـب التخصـص والسـن،  االسـرتاتيجياتلـبعض  األخـريبالتكوين من خالل توظيف هذا 

املتخصصــة  األكادمييــةنقــل جمموعــة مــن املعــرف  أبعادهــا أهــموهــذا راجــع لكــون التكــوين يف جــوهره عمليــة احــد 

وتشمل عناصر التكوين نظامـا متكـامال ،حيـث  .عنها من حتديد ألهم األساليب املعتمدةللمتكون، وما يرتتب 

مث خيضــعون لعمليــات تكوينيــة قصــد  ،)إخل. . . ميــل، اختيــار، انتقــاء،(ن ذوو مواصــفات معينــة يــدخل املرتشــحو 

ختــرجيهم وفــق مواصــفات مرغــوب فيهــا ،هلــذا يعتــرب التكــوين شــامال ملــدخالت عمليــات وخمرجــات كمــا يوضــحه 

  :)151،ص1994الفرايب، وآخرون،( الشكل التايل
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  نظام التكوين يوضح نموذج): 01(الشكل رقم 
  

ديناميات العملية التكوينية عن طريق توضيح ثالثة أسس منطقية و هي  Fabre)  .1994 (يعرف فابر 

  : كاآليت

هو الذي ينبع من احلالة االجتماعية و املهنية، و يعطي للتكوين مهمة التحضري ملهنة  :المنطق االجتماعي -أ

  .حنن نتكٌون من أجل املهنة: تتكيف مع السياق

حنن نفضل بدورنا أن نسميها منطق املعرفة، ألن  (و هو يعرب عن احملتوى و األساليب  :المنطق التعليمي -ب

هذا املنطق ). كل ما هو على احملك يظهر لنا أسس احملتوى املعريف وكذلك األساليب واليت تكون أكثر واقعية

  .حنن نتكون من أجل ختصص ما: ينمي آفاق التعلم و لذلك

حنن : ن التشغيل الفردي الذي يتدخل مباشرة يف منظور إمنائي للموضوعوهو يعرب ع :المنطق النفسي -ج

  .نتكون من أجل ممارسة واحدة أو عدة ممارسات

ذات أمهية كربى، و بذلك فإا تساعد يف الكشف  ،Fabre1994)فابر (فاإلشكالية اليت وضعها       

تغريات املفيدة واملناسبة اليت ميكن ولكن علينا أن نتساءل عن ال. على ما هو معرض للخطر يف أي تكوين

حتقيقها، انطالقا من هذا النموذج النظري العام، إىل إزالة الغموض عن حاالت معينة، غرضها التطوير املهين 

 التقويم

 البرامج

 الطالب

 األساليب

 الوسائل

تفاعالت من مكونات 
 النظام

 املعلمون

 املخرجاتالعمليااملدخال

 تغذية    راجعة
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فالتكوين ميكن تعريفه بأنه جمرد جتاور و تكامل لألسس املنطقية، ومن خالل تفاعالا نتجت األبعاد . للمربني

 : الثالثة للتكوين

  .بعد املمارسة ،البعد التعليمي ،البعد النفسي و االجتماعي - 

فالصــلة الوثيقــة بــني األبعــاد الثالثــة يف التكــوين ال تــؤدي دائمــا إىل حتديــد واضــح للعمليــة التكوينيــة، ومــع ذلــك، 

-35ص،2008كـرفس،(.فالتكوين املهين ينظر إليـه علـى أنـه نتـاج عـن العالقـة بـني األبعـاد الثالثـة السـابقة الـذكر

36(  

عمليـة تطـوير فرديـة ـدف "، التكـوين بأنـه  (Ferry;1983 ;p.30)مـن هـذا املنطلـق يـرى فـرييو 

نســــتخلص مــــن هــــذا التعريــــف بــــأن  ."إىل اكتســــاب و حتســــني القــــدرات احلســــية، الســــلوكية، التخيليــــة و الفهــــم

. أثنـاء عمليـة التكـوينمعلومـات جديـدة ممـا يـنعكس علـى شخصـية الفـرد التكوين هو عملية اكتسـاب معـارف و 

  : يف هذا السياق بأن عملية التكوين متر بثالثة مراحل وهي كالتايل ،(Ferry1983,p30) فريي و يضيف

و تسمى باملرحلة العلمية أو األكادميية و الـيت يرمـي مـن خالهلـا اكتسـاب املعـارف وطـرق  :المرحلة األولى -1

  .البحث دف اإلملام مبختلف متطلبات العملية التعليمية

التكــوين املتخصــص بالنشــاط أو جمموعــة مــن النشــاطات و الــذي يطلــق عليــه بــالتكوين  :المرحلــة الثانيــة -2

ملكـون يـتعلم و يـتقن املفـاهيم العامـة و الطـرق و املنـاهج الـيت بواسـطتها تسـهل ففي هـذه املرحلـة ا. الديداكتيكي

  .عملية توصيل املعارف إىل أذهان املتعلمني

و تســـمى مبرحلـــة التكـــوين الرتبـــوي و االجتمـــاعي و الـــيت مـــن خالهلـــا يكتســـب مكــــون  :المرحلـــة الثالثـــة -3

فهـذه . املستقبل عدد من املواقف و التصرفات و السلوكات اليت هلا عالقـة مـع الـدور الـذي هـو بصـدد القيـام بـه

ط الرتبـوي املرحلة من التكوين ـم كـل املـربني يف مجيـع األصـناف و التخصصـات، الـذين هـم منخـرطني يف الوسـ

  .أو اخلارجني عنه

  ):58-51،ص2001،حممد(املبادئ فيما يلي أهمتتلخص  :و مبادئ التكوين أسس -1-1 

ـــة و دراســـة اإل - ـــة لتنميـــة املـــوارد البشـــرية يف ضـــوء التنميـــة االقتصـــادية و االجتماعي  أهـــدافهاســـرتاتيجية الوطني

 ).الطلب-العرض(البيانات املتحصل عليها من سوق العمل و 
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ـــة  أصـــحابتنظـــيم التكـــوين بالتعـــاون و التنســـيق مـــع  - العمـــل، وان يقـــرتن التكـــوين مبســـؤوليات و مهـــام فعلي

 األهـدافهـذا التنسـيق  أسـاسيتقلدها املتكون يف اال العلمي بالقطاعات املستخدمة حيث تتحدد علـى 

 و مباشــــرة التكــــويين امجالربنــــاملهــــارات و املعــــارف املطلــــوب مـــن املتكــــون اكتســــاا عنــــد انتهـــاء ة و يـــالتكوين

 .العمل

و االســــتعدادات الفطريــــة للــــتعلم  و اخــــتالفهم مــــن حيــــث البنيــــة اجلســــمية لألفــــرادمراعــــاة الفــــروق الفرديــــة  -

 .االستيعاب واكتساب املعارف و املهارات املتضمنة يف الربامج التكوينيةو 

و االختصــــاص  ةالنخبــــ أهــــلمــــن  اختيــــار املكــــونني يف ضــــوء مفــــردات الربنــــامج التكــــويين و املــــادة التعليميــــة -

علــى اكتســاب مهــارات الــتعلم الــذايت و البحــث عــن املعلومــات واســتقائها مــن مصــادرها، ملســاعدة املتكــون 

 ...وتوظيف هذه املعلومات و حتليلها و نقدها وانتهاجها

التدرج يف العملية التكوينية، و توزيعها على مراحل، حيث يـتعلم الفـرد و يتـدرب علـى جـزء مـن الربنـامج مث  -

 .مراحل لكي يسهل استيعابه إىلكان العمل معقدا استوجب جتزئته   وإذا،آخرجزء  إىلينتقل 

اكتسـاب املعـارف  كـي تتحقـق عمليـةاحتواء الربنـامج علـى املمارسـة العمليـة لكـي يكـون التكـوين مفيـدا، ول -

خمصصـة لـذلك  بأمـاكنالفعلية و حماولة تطبيق املهارات بشـكل عملـي املهارات اجلديدة البد من املمارسة و 

مشـاة ملواقــع العمـل احلقيقيـة مــن حيـث بيئــة  األمــاكنتكـون هـذه  أنتضـم كافـة الوســائل الالزمـة، ويفضــل 

 .العمل و الظروف احمليطة

تـوفر احلـافز و الرغبـة لـدى املتكـون جيعلـه يسـتفيد مـن  أن، إذ للمتكـوننيفز ضرورة ربط التكـوين بتقـدمي حـوا -

كانـــت التكوينـــات ختضـــع ملعـــايري و شـــروط جتعـــل مـــن التفـــوق   إذاتكوينـــه و يـــتعلم براجمـــه بســـرعة، خصوصـــا 

 .األفضلللرتشح للمراتب  أساسياعامال 

 إمتامــهقــاط الضــعف لــدى املتكــون بعــد قيــام املشــرف مبعاجلــة ن إىل باإلضــافةمتابعــة املتكــون بعــد التكــوين،  -

علـى املتكـون  تطرأاملتابعة املربجمة و املنظمة لرصد التغيريات اليت  أسلوب، البد من اعتماد التكويينالربنامج 

 .عند مباشرة املتكون للعمل األداءو اثر التكوين على طريقة 
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  ):407-404،ص1999اهلييت،الطويل،(وتتمثل فيما يلي :التكوين و وظائفه أهداف -1-2

معـــارف و مهـــارات  إكســـابهو  اإلنتاجيـــةالفـــرد مهنيـــا و تدريبـــه علـــى مهنـــة معينـــة قصـــد رفـــع كفايتـــه  إعـــداد -

جديـــدة، و متكينـــه مـــن حســـن اســـتغالهلا و اســـتثمارها يف مواقـــع عمليـــة خمتلفـــة و يف اقـــل وقـــت ممكـــن، مـــع 

مـــــن جهـــــة، وهـــــدف املؤسســـــة  اآلخـــــرينبـــــني عملـــــه و عمـــــل العالقـــــة و فهـــــم  إدراكمســـــاعدة الفـــــرد علـــــى 

 .أخرىاملستخدمة من جهة 

يعتــرب ميــزة نفســية و بالتــايل  إتقانــهو  إجادتــهرفــع الــروح املعنويــة للفــرد، الن معرفتــه بكيفيــة اجنــازه لعملــه مــع  -

 .زيادة االهتمام بالعمل و التقليل من معدالت الغياب

 .أفضلالفرص للفرد املتكون للتقدم سواء يف شكل اجر مرتفع ومنصب وظيفي  إتاحة  -

صـــقل  إىلن تكـــوين الفــرد يــؤدي ألبتخفــيض العــبء علـــى املشــرفني واملــدرين  اإلشـــراف إىلتقليــل احلاجــة   -

ل مــن االجيابيـة حنــو العمـل والزمالء،وبالتــايل التقليـ هاجتاهاتــوتعزيـز  قدراتـه وتعميـق معلوماتــه وتكثيـف مهاراتــه

 .واملتابعة املستمرة لإلشرافحاجته 

كمــا وكيفــا   اإلنتــاجزيــادة  إىلمــن حيــث الكــم والكيف،فالقــدرات واملهــارات العاليــة تــؤدي  باإلنتــاجالنهــوض  -

  .مع ختفيض نسب الضياع

  :أنواع التكوين -1-3

  :) 66-65،ص2001،حممد(وتتعدد أنواع التكوين كل حسب تصنيفه املبني فيما يلي            

  :حسب المدة الزمنية المخصصة للتكوين -1-3-1   

  :قصير المدى التكوين 1-3-1-1         

  .أشهرحد ستة  كأقصىوتبلغ مدة التكوين   ويستهدف تنمية كفاءة العاملني،             

   :التكوين متوسط المدى 1-3-1-2         

ـــه مـــن ســـنتني              ثـــالث ســـنوات ويشـــمل فـــروع التكـــوين الصـــناعي والزراعـــي  إىلومـــدة الدراســـة في

  .سنوات 03تتطلب الدراسة  اليسانسويف التكوين اجلامعي لنيل شهادة  .واخلدمايت



 
 
 

 92 

   :التكوين طويل المدى 1-3-1-3        

ـــه                ويف التكـــوين اجلـــامعي لنيـــل  .ســـنوات فمـــا فـــوق حبســـب التخصـــص أربـــعومـــدة الدراســـة في

  .سنوات 08سنوات، وشهادة الدكتوراه  05تتطلب الدراسة  املاسرتشهادة 

  :إحرازهحسب المستوى المراد  -1-3-2   

   :التكوين المهني 1-3-2-1        

رات افئة العمال املهنيني واملهرة والذين ميتلكون امله إلعدادويتم يف مراكز التكوين املهين              

الالزمة ملهنة معينة بشكل متكامل،ويتضمن اجلانب العملي واملعلومات الفنية والنظرية ذات العالقة،وميكن 

عامل ماهر يف مؤسسات خمتلفة ذات نشاطات  أوهذا التكوين صاحبه من شغل منصب عامل مهين 

  .متنوعة

   ):التقني(التكوين الفني  1-3-2-2       

ـــاويطلـــق عليهـــا               ـــة  ،التكـــوين املتوســـط أحيان ـــتم يف املعاهـــد التكنولوجي ـــةوي  املتخصصـــة، واإلداري

ويـوفر هـذا التكـوين لصـاحبه مهـارات  التقنيني والتقنيني الساميني يف خمتلف االختصاصـات، بإعدادوخيتص 

  .تقين سامي يف املؤسسات املستخدمة أوويضمن له شغل منصب تقين  وإداريةعلمية  فنية،

  ):العالي(التكوين التخصصي 2-3- 1-3       

عال من املهارات العلمية والفنية  ويتم يف املعاهد واملدارس العليا واجلامعات ويوفر لصاحبه قدرا            

يضمن له  و ...طبيب ،ليسانس شهادات عليا كشهادة مهندس، ناملتكونو ويتحصل مبوجبه  ،اإلداريةو 

   .املستخدمةشغل منصب عامل خمتص يف املؤسسات 

 الــــذي يتلقــــاه الطالــــب داخــــل اجلامعــــة) العــــايل(والــــذي يهمنــــا يف دراســــتنا هــــذه هــــو التكــــوين التخصصــــي 

الرتبيـة البدنيـة  أقسـام معاهـد وبالتحديـد مـا يتلقـاه داخـل وماسرت ودكتوراه، للحصول على شهادة الليسانس

يف اجلــزء الثــاين مــن  تفصــيل بــأكثر عليهــا د و يف العناصــر املواليــة الــيت ســنتعرف.م.نظــام للو الرياضــية وفقــا 

  .الفصل
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  :واألقسام حسب تقسيم ندوة جامعات الشرقلتكوين في  المعاهد ا -1-4

قامـــت وزارة التعلــيم العـــايل والبحــث العلمـــي بتقســيم اجلامعـــات يف ثــالث نـــدوات جهويــة وهـــي حيــث 

الرتبيـة البدنيـة والرياضـية  وأقسـامدراسـتنا هـي دراسـة ميدانيـة علـى معاهـد  أنالشرق، ومبـا و الوسط، و  ،الغرب

التابعـة هلــذه  واألقسـامهـذا مـا اوجـب علينــا ذكـر املعاهـد  ،شـرقجلامعــات لجامعـات التابعـة للنـدوة اجلهويـة ل

 :اجلامعات يف اجلدول التايل

  لجامعات الشرقيمثل المعاهد واالقسام التابعة للندوة الجهوية ) 01(جدول رقم 

  االقسام  الكلية/المعهد   الجامعة  الرقم

جامعــــــــــــــــــــــة   01

  قسنطينة

معهــــد علــــوم وتقنيــــات النشــــاطات البدنيــــة 

املــــــــــؤرخ يف  422والرياضــــــــــية قــــــــــرار رقــــــــــم 

12/11/2012  

  الرتبية البدنية والرياضية  -

جامعــــــــــــــــــــــة   02

  سطيف 

  شعبة   

جامعــــــــــــــــــــــة   03

  2باتنة 

معهــــد علــــوم وتقنيــــات النشــــاطات البدنيــــة 

املـــــــــــؤرخ يف 135والرياضـــــــــــية قـــــــــــرار رقـــــــــــم 

29/02/2016  

 قسم النشاط البدين والرياضي املكيف  -

 قسم التدريب الرياضي  -

  قسم النشاط البدين والرياضي الرتبوي  -

جامعــــــــــــــــــــــة   04

  عنابة 

كليــــــــــــة االداب والعلــــــــــــوم االجتماعيـــــــــــــة   -

  واالنسانية 

  قسم الرتبية البدنية   -

جامعــــــــــــــــــــــة   05

  املسيلة 

معهــــد علــــوم وتقنيــــات النشــــاطات البدنيــــة 

املـــــــــؤرخ يف 1169والرياضـــــــــية قـــــــــرار رقـــــــــم 

 52يــتمم القــرار رقــم  160/11/2015

  24/02/2010املؤرخ 

 قسم االدارة والتسيري الرياضي  -

 قسم النشاط الرياضي املكيف  -

 قسم التدريب الرياضي  -

 قسم الرتبية البدنية  -
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  واالتصال الرياضي  اإلعالمقسم  -

جامعــــــــــــــــــــــة   06

  تبسة 

معهــــد علــــوم وتقنيــــات النشــــاطات البدنيــــة 

   األقسام إنشاءقرار  إعدادوالرياضية مل يتم 

/  

جامعــــــــــــــــــــــة   07

  جيجل 

قســـــــــم علـــــــــوم وتقنيـــــــــات النشـــــــــاطات  -  والعلوم االجتماعية  اإلنسانيةكلية العلوم 

  البدنية والرياضية 

جامعـــــــــة ام   08

  البواقي 

معهــــد علــــوم وتقنيــــات النشــــاطات البدنيــــة 

املـــــــــــؤرخ يف 428والرياضـــــــــــية قـــــــــــرار رقـــــــــــم 

05/06/2013  

  قسم الرتبية البدنية والرياضية  -

جامعــــــــــــــــــــــة   09

ســـــــــــــــــــــــــــوق 

  اهراس 

معهــــد علــــوم وتقنيــــات النشــــاطات البدنيــــة 

املـــــــــــؤرخ يف 485والرياضـــــــــــية قـــــــــــرار رقـــــــــــم 

14/07/2013  

  األساسيقسم التعليم  -

  قسم التخصصات الرياضية  -

جامعــــــــــــــــــــــة   10

  ورقلة 

النشــــاطات البدنيــــة معهــــد علــــوم وتقنيــــات 

املـــــــــؤرخ يف 1154والرياضـــــــــية قـــــــــرار رقـــــــــم 

10/11/2015  

قســــــــــــم نشــــــــــــاطات الرتبيــــــــــــة البدنيــــــــــــة  -

 والرياضية 

  قسم التدريبات الرياضية  -

جامعــــــــــــــــــــــة   11

  بسكرة 

معهــــد علــــوم وتقنيــــات النشــــاطات البدنيــــة 

املـــــــــــؤرخ يف 391والرياضـــــــــــية قـــــــــــرار رقـــــــــــم 

16/06/2014  

 قسم الرتبية احلركية  -

 قسم التدريب الرياضي  -

  .قسم االدارة والتسيري الرياضي  -
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  .د.م.التكوين بمعاهد وأقسام التربية البدنية والرياضية وفقا  لنظام ل -ثانيا 

  ): د.م.ل( نظامالهيكلة الجديدة للتعليم العالي  2-1

وتطويرها ونشرها فحسب، مل تعد اجلامعة فضاء ينظم ويتحقق فيه اكتساب املعرفة، ونقلها وإنتاجها، 

  .بل حاضنة باتت تفرض نفسها أكثر من أي وقت مضى كعامل حاسم للتنمية وحتقيق التنافسية االقتصادية

تكفل ذا البعد املزدوج، من خالل إدخال ممارسات بيداغوجية جديدة ومقاربات ) د. م. ل(إن نظام 

مباشرة من احتياجات اتمع وكذا من خالل تطوير قدرات ابتكاريه يف بناء برامج للتعليم والتكوين مستوحاة 

  .البحث وتطبيقاته

كذلك إعادة حتديد املهام املوكلة للجامعة يف عالقتها مع القطاع االجتماعي ) د. م. ل(يقتضي نظام 

واالقتصادي، وكذا إعادة ضبط أشكال مشاركتها يف حل املشاكل املرتبطة بالنمو االقتصادي والتطور 

ماعي، إنه نظام يدعم ويرافق كل سياسة ترمي إىل ترقية االبتكار وتوسيع قدرات امتالك التكنولوجيا يف االجت

إطار شراكة ديناميكية جتمع بني اجلامعات وخمابر البحث واملؤسسات العمومية واخلاصة وحىت اهليآت املالية 

  .واملستثمرين احملتملني

طاع التعليم العايل عند حتضريه وتصوره وجتسيده تلكم هي احلقائق اجلديدة اليت تكفل ا ق

لإلصالح، إصالح يتطلع أن يكون عميقا وشامال ومنسجما ميس يف نفس الوقت هيكلية التعليم وتنظيم 

  .الدراسات اجلامعية وحمتويات الربامج البيداغوجية وتسيري مؤسسات التعليم العايل

 - األساتذة -الطلبة"لبيداغوجية والعلمية يرتكز هذا اإلصالح على مقاربة جديدة للعالقات ا

ضمن مسعى يضع الطالب يف قلب جهاز التكوين، وجيعل من هيئة التدريس العنصر احملرك الذي ". اإلدارة

تقع عليه عملية تعريف برامج التكوين والبحث وتصميمها وجتسيدها حتت مسؤولية وإشراف املؤسسة اجلامعية 

صالحيات جديدة ومنحها صفة صاحب املشروع يف صوغ سياستها  اليت خولتها أحكام هذا اإلصالح

  .التطويرية

يتمثل إصالح التعليم العايل، على الصعيد البيداغوجي يف إرساء تنظيم تعليمي من غاياته متكني و 

  : الطالب من
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توسيع  اكتساب املعارف وتعميقها وتنويعها يف جماالت أساسية تتساوق مع احمليط االجتماعي املهين، مع - 

فرص التكوين من خالل إدماج وحدات تعليمية استكشافية، وأخرى للثقافة العامة، باعتبارها العناصر املكونة 

  .ملقاربة متداخلة التخصصات تتيح، بصفتها تلك، معابر يف خمتلف املراحل املشكلة للمسالك التكوينية

  .كيب والقدرة على التكيفاكتساب مناهج عمل تنمي احلس النقدي، وملكات التحليل والرت  - 

أن يكون الفاعل األساسي يف مسار تكوينه من خالل بيداغوجية نشطة مدعومة بفريق بيداغوجي طوال  - 

  .مساره الدراسي

االستفادة من توجيه ناجع، ومالئم يوفق بني رغباته واستعداداته قصد حتضريه اجليد، إّما للحياة العملية،  - 

  .ين، أو ملتابعة الدراسة اجلامعيةعرب تعظيم فرص اندماجه امله

إن جتسيد هذه األهداف يتجلى من خالل وضع هيكلية من ثالثة أطوار تعليمية هي الليسانس واملاسرت  - 

  ).د. م. ل(والدكتوراه أو ما أصبح يعرف بنظام 

 : الليسانس  - 2-1-1

) 6(هـذا الطـور علـى سـتة اللسانس وختصصاته، ويتكون من وحـدات تعليميـة موزعـة علـى سداسـيات، يشـتمل 

سداســيات، كمــا يتضــمن مــرحلتني، تتمثــل أوالمهــا يف تكــوين قاعــدي متعــدد التخصصــات، وتتمثــل ثانيتهمــا يف 

  .تكوين متخصص

  : ينقسم طور الليسانس إىل غايتني

  .متكن الطالب من االندماج املباشر يف عامل الشغل) ممهننة(غاية ذات طابع مهين  -

  . الطالب من مواصلة الدراسة على مستوى املاسرت غاية أكادميية متكن - 
 : المـاستر -2-2-1

) 4(يتشـــكل هـــذا الطـــور مـــن وحـــدات تعليميـــة موزعـــة علـــى سداســـات، ويشـــتمل هـــذا الطـــور بـــدوره علـــى أربـــع 

سداســيات، وهــو طــور مفتــوح لكـــل طالــب حاصــل علــى شــهادة ليســـانس أكادمييــة ويســتويف الشــروط املطلوبـــة 

ر، كمــا أنــه طــور مفتــوح كــذلك لكــل حاصــل علــى ليســانس ذات طــابع مهــين، الــذي ميكنــه لاللتحــاق ــذا الطــو 

  .هكذا العودة إىل اجلامعة بعد قضاء فرتة يف احلياة املهنية

  : حيضر هذا التكوين كذلك إىل مهمتني



 
 
 

 97 

مـن مهمة مهنية متميزة باكتساب ختصص دقيق يف حقل معريف حمدد، مبا يسمح بالنفـاذ إىل مسـتويات عاليـة  -

  ).ماسرت مهين(األداء واملهارة 

مهمــــة الباحــــث املتميــــزة بالتحضــــري للبحــــث العلمــــي املوجــــه منــــذ البدايــــة للقيــــام بنشــــاط حبــــث  يف الوســــط  -

  ) ماسرت حبث(االقتصادي أو يف الوسط اجلامعي 

 : الدكتوراه  -2-1-3

  : سداسيات) 6(يضمن هذا الطور من التكوين الذي تبلغ مدته الدنيا ستة  

  .تعميق املعارف يف ختصص حمدد -

تنميـــة االســـتعدادات للبحـــث، معـــىن العمـــل يف (حتســـني املســـتوى عـــن طريـــق البحـــث ومـــن أجـــل البحـــث  -

  . . . ).فريق

  .ويتوج هذا الطور من التكوين بشهادة دكتوراه بعد مناقشة أطروحة

مهمـا كـان املسـتوى الـذي مت إن هذه اهليكلية اجلديدة توفر لكـل مـتعلم ويف كـل مرحلـة مـن مراحـل احليـاة، و 

بلوغه، والدوافع املعرب عنها، فرصة اإلقبال على تكـوين جديـد أو حتسـني تكـوين سـابق سـواء خـالل ممارسـة 

  .مهنة أو بعد جتربة مهنية

  : إا هيكلية تقدم رؤية جديدة للتكوين اجلامعي ترتكز على

ت ســواء منهــا االقتصــادية والعلميــة أو وضــع خمطــط لتطــوير اجلامعــة يأخــذ يف احلســبان جممــل االنشــغاال -

  .االجتماعية والثقافية، وهذا على األصعدة احمللية واجلهوية والوطنية

  .عروض تكوين متنوعة ومعدة، بالتشاور مع القطاع االقتصادي -

بيداغوجية نشطة، حيث يكون الطالب الفاعـل األساسـي يف رسـم مسـار تكوينـه مـن خـالل مشـاركته يف  -

املســـتقبلي، وضـــمان مرافقتـــه مـــن قبـــل فرقـــة بيداغوجيـــة متـــده بالنصـــح واإلســـناد طـــوال مســـاره  بنـــاء مشـــروعه

  .التكويين

  .تقييم دائم ومستمر للتعليم وللمؤسسات التعليمية -
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  .وهكذا فإن األمر يتعلق، حقا، ببناء جامعة جديدة حية وعصرية، تصغي حمليطها، ومتفتحة على العامل

مبجموعة من االصالحات يف جمال النشاط البدين والرياضي سواء من خالل فتح قامت اجلامعة اجلزائرية ل -

العديد من الشعب والتخصصات واختلفت من جامعة اىل اخرى حسب عروض التكوين حىت الوصول 

اىل توحيد الشعب والتخصصات يف الطورين االول والثاين وسنستعرض حمتوى التكوين بعد املطابقة يف 

 .مة يف املاسرت اللليسانس واملوائ

اال ان هذه االصالحات خاصة ما تعلق  بتوحيد امليدان من حيث احملتوى واملقاييس الذي يسمح حبركية  -

الطلبة مل يتم بشكل ائي اال على مستوى توحيد تسمية الشعب والتخصصات يف الطورين الليسانس 

 28/07/2013مؤرخ يف  494القرار رقم واملاسرت باستثناء السنة االوىل والثانية ليسانس اليت ختضع اىل 

حيدد برنامج التعليم القاعدي املشرتك لشهادة الليسانس ميدان علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية 

 .) 84،ص  2013وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ،  (

 

القرارات الوزارية التي تناولت قواعد التسيير والتنظيم البداغوجيين  أهم -ثالثا 

  :والماستر سالليسانللدراسات الجامعية لنيل شهادتي 

والتسيري حيدد القواعد املشرتكة للتنظيم  2011نوفمبر  03المؤرخ في  711القرار رقم  3-1

 والذي تناول اهم النقاط التالية البيداغوجيني للدراسات اجلامعية لنيل شهاديت اليسانس واملاسرت

  ) 78،ص  2011وزارة التعليم العايل ،اكتوبر (:

 او الشهادة االجنبية املعادلة هلا معاجلة الشهادات االصلية املؤقتÅة للباكالوريا  -

 .العطل االكادميية  -

 .منط الدروس  -

 .سري االمتحانات  -

 .املواضبة والغياب يف العمال املوجهة واالعمال التطبيقية  -
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 .الغيابات يف االمتحانات  -

 .التخلي عن الدراسة واعادة االدماج -

 .تصحيح واعادة تصحيح اوراق االمتحان واالطالع عليها  -

 .جلنة املداوالت  -

 .ترتيب وتوجيه الطلبة  -

يتضمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيه يف طوري  2011نوفمبر  03مؤرخ في  712القرار رقم  3-2

  ) 87،ص  2011 وزارة التعليم العايل ،( .الدراسات لنيل شهاديت اليسانس واملاسرت 

يهدف هذا القرار اىل حتديد كيفيات التقييم والتدرج والتوجيه يف طوري الدراسات لنيل شهاديت الليسانس  -

 .واملاسرت 

 .ة منسجمة من الشعب والتخصصات ترتجم كفاءات مؤسسة التعليم العايل يعترب ميدان التكوين جمموع -

 .تعترب الشعبة تفرعا مليدان التكوين وحتدد خصوصية التعليم داخل هذا امليدان  -

 .ميكن للشعبة ان تكون احادية التخصص او متعددة التخصصات  -

 .يلها من قبل الطالب يعترب التخصص تشعبا للفرع حيدد مسلك التكوين والكفاءات الواجب حتص -

ينظم التكوين لنيل شهادة الليسانس او شهادة املاسرت حسب ميادين التكوين وحسب الشعب  -

 .والتخصصات 

يتضمن التكوين حسب املسالك واملستويات املتعددة تعليما نظريا ومنهجيا وتطبيقيا ومطبقا كما ميكن ان  -

الطلبة ثقافة عامة عناصر ما قبل متهينية  وفقا الهدافه عالوة على ضمان اكتسابيتضمن التكوين 

وعناصر متهينية ومشاريع فردية او مجاعية وتربص او عدة تربصات وكذا تعلم طرق العمل اجلماعي 

التحكم يف اللغات االجنبية ،كما ميكن ان  ذلكالتوثيق ووسائل االعالم االيل وكواستعمال مصادر 

 .تقرير تربص او اجناز مشروع اية الدراسة كرة خترج او ذ يتضمن التكوين حتريرا مل

 .ينظم التعليم يف كل مسلك تكوين يف سداسيات تتضمن وحدات تعليمية  -
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 تنظم مسالك التكوين لنيل شهادة الليسانس يف ستتة سداسيات تتضمن ثالثة مراحل  -

 .اتللتخصص األوليةية والتكيف معها واكتشاف املبادىء عمرحلة التعرف على احلياة اجلام •

 .املرحلة الثانية مرحلة التعمق وترسيخ املعارف والتوجيه التدرجيي  •

 .متثل املرحلة الثالثة مرحلة التخصص وتسمح باكتساب املعارف واملؤهالت يف التخصص احملتار  •

 تنظم مسالك التكوين يف املاسرت يف اربعة سداسيات تتضمن مرحلتني  -

لتعميق  ذلكختصص للتعليم املشرتك لعدة شعب او ختصصات لنفس ميدان التكوين وك أوىلمرحلة  •

 .املعارف والتوجيه التدرجيي 

 .مذكرةمرحلة ثانية تتضمن ختصص التكوين وتدريب الطالب على البحث وحترير  •

املوجهة  األعمالالتطبيقية ، األعمالة الدروس ،نكما تضمن القرار مراقبة املعارف واملؤهالت واملتظم

  .، اخلرجات امليدانية ،الرتبصات التطبيقية ،امللتقيات ، العمل الشخصي 

يتضمن مطابقة التكوينات يف الليسانس املؤهلة يف  2015اوت  05مؤرخ في  607القرار رقم  3-3

 .ميدان علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية 

 سيمثل مطابقة التكوينات في الليسان) 02(جدول رقم 

  الطبيعة  التخصص   الفرع  امليدان 

  

  
  
  

���ان ��
م و�����ت 
  ����ط�ت ا������ وا������� 

   أكادميي  النشاط البدين الرياضي واالعاقة   نشاط بدين رياضي مكيف 

  أكادميي  الرتبية وعلم احلركة   نشاط بدين رياضي تربوي 

  أكادميي  تسيري املوارد البشرية واملنشات الرياضية   وتسيري رياضي  إدارة

  أكادميي  التدريب الرياضي التنافسي   تدريب رياضي 

  أكادميي  االعالم واالتصال الرياضي الرتبوي   واتصال رياضي  إعالم
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املؤهلة بعنوان يتضمن موائمة التكوينات يف املاسرت  2016 أوت 09مؤرخ في  1420القرار رقم  3-4

، رة التعليم العايل والبحث العلميوزا( .جامعة املسيلة يف ميدان علوم وتقنيات النشاطات الدنية والرياضية 

  .)  1179ص  ، 2016

 الماسترالتكوينات في  موائمةيمثل ) 03(جدول رقم 

  الطبيعة   التخصص   الفرع  امليدان 

  

  
  
  

ميدان علوم وتقنيات 
النشاطات البدنية 

  والرياضية 

  اكادميي   النشاط البدين الرياضي املكيف والصحة  نشاط بدين رياضي مكيف 

 اكادميي   النشاط البدين الرياضي املدرسي  نشاط بدين رياضي تربوي 

 اكادميي   تسيري واملنشات الرياضيةو املوارد البشرية  ادارة وتسيري رياضي 

 اكادميي   حتضري بدين رياضي    تدريب رياضي 

 اكادميي   اعالم رياضي مسعي بصري   اعالم واتصال رياضي 
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  علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية  وأقساممحتوى التكوين بمعاهد : رابعا

  :األولالسداسي يحتوي التكوين القاعدي ببالنسبة للطور االول ليسانس يحتوي التكوين 

 بالتكوين القاعدي محتوى السداسي االوليمثل ) 04(جدول رقم  

 

  وحدة التعليم
  نوع التقييم  األرصدة  المعامل  الحجم الساعي األسبوعي  الحجم الساعي السداسي 

  إمتحان  متواصل      أعمال أخرى  أعمال تطبيقية  أعمال موجهة  محاضرة  أسبوع 14

      18    12           وحدات التعليم األساسية

 X X 03 02 // 02.0 // 01.30 49 1 عاب القوى ال

 X X 03  02 // 02.0 // 01.30 49  1 اجلمباز

  X X 03 02 // 02.0 // 01.30 49  1 السباحة

 X X 03 02 // 02.0 // 01.30 49  كرة السلة

 X X 03 02 // // 01.30 01.30 42 علم التشريح 

تاريخ وفلسفة  النشاط البدين 
  الرياضي

21 01.30 // // // 02 03 
 X 

      07  04            وحدات التعليم المنهجية

 X X 07 04 // // 01.30 01.30 42 )1(منهجية البحث العلمي 

      03  03            وحدات التعليم اإلسكتشافية

 X  01 01 // // // 01.30 21 م الرتبيةو عل

 X  01 01 // // // 01.30 21  مدخل للتدريب الرياضي

النشاط البدين الرياضي مدخل 
  الرتبوي

21  01.30 // // // 01  01   X 

    02 02       األفقية وحدات التعليم

 X  01 01 // // // 01.30 21  احليوية ءالكيميا

 X  01 01 // // // 01.30 21  اإلجنليزية: اللغة احلية

      30  21  00  08.00  03  18  406  األولمجموع السداسي 
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  :السداسي الثاني -

  محتوى السداسي الثاني بالتكوين القاعدييمثل ) 05(جدول رقم 

 
  وحدة التعليم

  

الحجم الساعي 

  السداسي

  الحجم الساعي األسبوعي

  األرصدة  المعامل

  نوع التقييم

أعمال   أعمال موجهة  محاضرة  أسبوع 14

  تطبيقية

  إمتحان  متواصل  أعمال أخرى

      18  12           التعليم األساسية وحدات

 X X 03 02 // 02.0 // 01.30 49 2لعاب القوى ا

 X X 03  02 // 02.0 // 01.30 49   2 اجلمباز

  X X 03 02 // 02.0 // 01.30 49  2 السباحة

 X X 03 02 // 02.0 // 01.30 49  كرة القدم  

 X X 03 02 // // 01.30 01.30 42 علم وظائف األعضاء  

 X  03 02 // // // 01.30 21  رياضيعلم النفس المدخل ل

      07  04            وحدات التعليم المنهجية

 X  07 03 // // 01.30 01.30 42 تقنيات وطرق البحث العلمي

      03  03            وحدات التعليم االستكشافية

مدخل النشاط البدين الرياضي 
  املكيف

21 01.30 // // // 01 01  X 

لإلدارة والتسيري مدخل 
  الرياضي

21 01.30 // // // 01 01  X 

 X   01  01 // // // 01.30  21  مدخل لإلعالم واالتصال الرياضي

    01 02       وحدات التعليم األفقية

 X X 01 01 // // 01.30 // 21  أعالم اآليل التطبيقيYا

 X  01 01 // // // 01.30 21  اإلجنليزية: اللغة احلية

      30  21  00  08  04.30  16.30  406  السداسي  الثاني مجموع
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  شعبة النشاط البدني الرياضي التربوي

  :  السداسي الثالث

  عبة النشاط البدني الرياضي التربويبشمحتوى السداسي الثالث يمثل ) 06(جدول رقم 

  

  وحدة التعليم

الحجم الساعي 

  السداسي

  الحجم الساعي األسبوعي

  األرصدة  المعامل

  التقييمنوع 

أعمال   أعمال تطبيقية  أعمال موجهة  محاضرة  أسبوع 14

  أخرى

  إمتحان  متواصل

      18  12            وحدات التعليم األساسية

 X X 03 02 // 02 // 1.30 49 الثقافة البدنية

 X X 03  02 // 02 // 1.30 49  اجليدو 

 X X 03 02 // 02 // 1.30 49  كرة اليد

 X X  03 02 // // // 1.30 21 النظريات الرتبوية

 X X 03 02 // // 1.30 1.30 42  طرائق التدريس

 X X  03 02 // 04 // // 56  1بيداغوجية تطبيقية 

      09  05            وحدات التعليم المنهجية

 X X 04 02 // // // 1.30 21   االحصاء الوصفي

 X X  05 03 // // 1.30 1.30 42 امليكانيكا احليوية

      01  01            التعليم االستكشافيةوحدات 

 X X  01 01 // // // 1.30 21  النشاط البدين الرياضي والعوملة

      02  02            وحدات التعليم األفقية

 X X  01 01 // // // 1.30 21  علم االجتماع الرياضي

  X  X  01 01 // // // 1.30 21   علم النفس النمو

      30  20  00  10  03  15  392  الثالث مجموع السداسي
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  :السداسي الرابع -

  عبة النشاط البدني الرياضي التربويبشمحتوى السداسي الرابع يمثل ) 07(جدول رقم 

  

  وحدة التعليم
احلجم الساعي 

  السداسي 
  احلجم الساعي األسبوعي

  األرصدة  املعامل
  نوع التقييم

  إمتحان  متواصل  أعمال أخرى  أعمال تطبيقية  أعمال موجهة  حماضرة  أسبوع 14

      18  12            وحدات التعليم األساسية

 X X 03 02 // 02 // 1.30 49 تعليمية االلعاب 

 X X 03  02 // 02 // 1.30 49  الكارايت

 X X 03 02 // 02 // 1.30 49 الكرة الطائرة

 X X  03 02 // // // 1.30 21 القياس والتقومي الرياضي

ومنهجية النشاط البدين نظريات 
  الرياضي 

21 1.30 // // // 02 03 
X X 

 X X  03 02 // 04 // // 56  2بيداغوجية تطبيقية 

      09  06            وحدات التعليم المنهجية

 X X 04 03 // // 01.30 1.30 42 االحصاء االستداليل

 X X  05 03 // // 01.30 1.30 42 بدينفيزيولوجيا اجلهد ال

      01  01            التعليم االستكشافيةوحدات 

 X X  01 01 // // // 1.30 21  خالقيات املهنة و الفسادأ

      01  01            وحدات التعليم األفقية

 X X  01 01 // // // 1.30 21 الطب الرياضي واإلسعافات األولية

  X  X  01 01 // // // 1.30 21  الرياضي  علم النفس

      30  20  00  10  03  15  392  مجموع السداسي الرابع
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  النشاط البدني الرياضي التربوي: شعبة

  التربية وعلم الحركة: تخصص

البدنية والرياضية بجامعة بالنسبة للسداسي الخامس والسادس فقد خضع الى المطابقة وهذا حسب كل جامعة وسنقتصر هنا على المطابقة في معهد علوم وتقنيات النشاطات 

  .المسيلة 

  :الخامسالسداسي 

  للسداسي الخامس تخصص التربية وعلم الحركة النشاط البدني الرياضي التربويمحتوى )08(جدول رقم

 

  و�دة ا�����م

 ا���م ا����
   ا��دا�

  ا���م ا���� ا���و�

  ا�ر�دة  ا�����ل

  �وع ا�����م

أ���ل   ����رة  أ��وع  16- 14
��  �و�

أ���ل 
�  �ط����

أ���ل 
  أ!رى

  إ����ن  ��وا�ل

�                    و�دات ا�����م ا�����
  *  *  06  03    02  -  1.30  60  5ر���� ��د��

������  *  *  06  03    02  -  1.30  60  5ر���� 
  *  *  06  03      1.30  1.30  60 ��! ا� ���

ا�'�ر�& ط�ا%$ و���ھ" 
  5ا�����)

60  01.30  1.30  -    03  05  *  *  

����                    و�دات ا�����م ا���
  *  *  03  02    -  01.30  -  45 ا�'-�ج���وع �*��ة 

                    ا�%���و�دات ا�����م 
  *  *  02  02    -  -  01.30  22.5 ا�'���/ ا���ر.)

  *  *  02  02    -  01.30  01.30  45 �ور�و�و���
       30  18    04  06.00  09.00  352.30  ���5وع ا��دا�

  

  

  



 
 
 

 

107 

  

  للسداسي السادس التربية وعلم الحركةتخصص  النشاط البدني الرياضي التربويمحتوى )09(جدول رقم

  

  و�دة ا�����م

 ا���م ا����
  ا��دا�

  ا���م ا���� ا���و�

  ا�ر�دة  ا�����ل

  �وع ا�����م

أ���ل   ����رة  أ��وع  16- 14
��  �و�

أ���ل 
�  �ط����

أ���ل 
  أ!رى

  إ����ن  ��وا�ل

�ا�����م ا�و�دات ����                    
  *  *  06 03    02  -  01.30  60  6ر���� ��د��

������  *  * 06 03    02  -  01.30  60  6ر���� 
	
  *  * 06 03    02  -  -  60  ا��ر�ص ا���دا
ا�'�ر�& ط�ا%$ و���ھ" 

  6ا�����)
60  01.30  1.30      03 05 *  *  

����                    و�دات ا�����م ا���
  *  *  07  02    60  -    60 �*��ة ا�'-�ج

       30  14    66.00  1.30  4.30  300  ���6وع ا��دا�
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  :ما يمكن استخالصه من محتويات التكوين بالنسبة لمتغيرات الدراسة  :رابعا

هناك من املقاييس ما ينمي بعض  أناملتفحص حملتوى التكوين جيد من الناحية النظرية  إن :المهارات الحياتية  - 4-1

اجلماعية املدرسة املتمثلة يف كرة القدم وكرة السلة  األنشطةالعناصر املرتبطة باملهارات االجتماعية وهذا من خالل 

وكرة اليد وكرة الطائرة واليت يتعلم من خالهلا الطالب مهارة حتمل املسؤولية كما ميكن من خالل ممارسة هذه 

هذا تعمل عملية  إىل باإلضافةتعمل على الزيادة يف مهارات تكوين العالقات االجتماعية  إن اجلماعية األنشطة

املوجهة والتطبيقية يف الزيادة من مهارة التواصل مع زيادة مهارات احلوار  األعمالمن خالل  األفواجالتفاعل داخل 

 .واملناقشة 

على الرفع من املهارات العقلية من خالل  األحيانل يف كثري من املواقف اليت مير ا الطالب يف مساره التكويين تعم إن

املختلفة املرتبطة  اإلشكاالتاملوجهة املرتبطة بالبحوث ومعاجلة  األعمالالواجبات اليت يكلف ا الطالب خاصة يف 

املستمر ومهارة على تنمية التفكري واالستكشاف ومهارة التعلم الذايت و  األحياناساسا بالتكوين تعمل يف كثري من 

  .التخطيط والتتنبؤ واختاذ القرار وحل املشكالت اىل اخره من املهارات العقلية 

باالضافة اىل ما سبق فان كثري من املواقف اليت مير ا الطالب يف مساره التكويين تنمي فيه كذلك بعض املهارات 

التحكم يف االنفعاالت وكذا خمتلف الضغوط املرتبطة  االنفعالية كمهارة ضبط املشاعر ومهارة التكيف مع التغيري ومهارة

بالتكوين والتقييم يف خمتلف الواجبات العلمية والعملية وهذا كله ينمي فيه مهارة قوة االرادة والثقة بالنفس واليت تايت مبرور 

  .الوقت وتعدد املواقف وتنوعها 

 :االقتصاد المعرفي  -4-2

  : من الناحية النظرية خيدم التكوين فيما يلي املالحظ من خالل حمتوى التكوين 

 .اليت قامت ا اجلامعة اجلزائرية حماولة التماشي ومتطلبات اتمع وسوق العمل  اإلصالحاتحمتوى التكوين جاء بعد  -

  ضمان تكوين نوعي من خالل االستجابة للطلب االجتماعي املشروع على التعليم العايل

  .ما بني اجلامعة وعامل الشغل    حتقيق تناغم حقيقي مع احمليط السوسيو اقتصادي عرب تطوير كل التفاعالت املمكنة  -

  .تطوير آليات التكيف املستمر مع تطورات املهن -
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ام الغري يف إطار تدعيم املهمة الثقافية للجامعة من خالل ترقية القيم العاملية، السيما منها تلك املتعلقة بالتسامح واحرت  -

  .قواعد أخالقيات املهنة اجلامعية وآداا

  .التفتح أكثر على التطورات العاملية خاصة تلك املتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا -

  .تشجيع التبادل والتعاون الدوليني وتنويعهما -

 .إرساء أسس احلكامة الراشدة املبنية على املشاركة والتشاور -

  :فان حمتوى التكوين يهدف يف خمرجاته النهائية اىل  :لموارد البشريةفيما يتعلق بمؤشر ا  -4-3

  :مثل ،املؤهلة ملمارسة املهام املهنية يف خمتلف األوساط اليت هلا صلة بالفروع املقرتحة توفري املوارد البشرية

 . ميدان التدريب الرياضي •

 .اإلعالم الرياضي •

 .التسيري للمنشآت الرياضية واملركبات الرياضية •

 .الوسط املدرسي الرتبوي •

 .ميدان رياضة املعوقني وذوي العاهات •

علما أن الفروع املقرتحة على مستوى الليسانس تتماشى ومتطلبات سوق العمل اخلاصة بتلبية احلاجات االجتماعية 

  .واالقتصادية للوطن

 :عالقة محتوى التكوين بمؤشر العلم والتكنولوجيا  - 4-4

ان هناك عدة مقاييس تتماشى ومتطلبات العلم والتكنولوجيا  التكوين يالحظ من خالل  حمتوى  -

كاالعالم االيل والبيوميكانيك وعلم الفيزيولوجيا والتدريب الرياضي وغريها من املقاييس حسب املستوى 

 .وحسب طبيعة التكوين 

 : تكنولوجيا المعلومات  بمؤشرعالقة محتوى التكوين  - 4-5

جيد ان حمتوى التكوين يف اجلانب املتفحص حملتوى التكوين يف معاهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية ولرياضية 

ال تظهر بشكل صريح اال يف استخدام بعض الربامج املرتبطة باالعالم االيل  املتعلق بتكنولوجيا املعلومات واالتصال 
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من خالل استعمال خمتلف  لألساتذةت على املبادرات الفردية ويتوقف استعمال هذه التكنولوجيا اإلحصائيةكاحلزم 

  .الوسائط والوسائل التعليمية 

 :د.م.لالتكوين وفقا لنظام   :خامسا

، الن التعريفـات ملصـطلحاته األساسـيةاملفـاهيم  ألهـمد دون التعرض .م.اخلوض يف غمار التكوين يف النظام اجلديد ل ميكن ال

  .املصطلحات نراها ال تكفياليت ذكرناها يف تعريف 

 :د.م.لنظام ل المفاهيم األساسية 5-1

  :يلي فيما اهليكلية هلذه األساسية املفاهيم توضيح سيتم

  :عرض التكوين 5-1-1

وكذا  له، املتوجة والشهادات للتكوين املقرتح، واملضامني البيداغوجية األهداف، حيدد شروط دفرت عن عبارة هو التكوين عرض

  .التأطري والتجهيز والتمويل جمال يف الضرورية واملادية البشرية اإلمكانات

 هـــذه بـــني مـــا ومعـــابر ممكنـــا، مســـالك متنوعـــة ذلـــك ويقـــدم كلمـــا كـــان وختصـــص، وشـــعب ميـــدان إىل التكـــوين عـــرض يتفـــرعو 

  .)2009وزارة التعليم العايل والبحث العلمي،( للطلبة تدرجييا توجيها املسالك، تضمن

  :التعليمتنظيم  5-1-2

يقــدم هــذا .يــنظم التكــوين لنيــل شــهادة اللســانس أو شــهادة املاســرت حســب ميــادين التكــوين وحســب الشــعب والتخصصــات

  .التكوين على شكل مسالك منوذجية

  .يسمح هذا التنظيم للطالب باختيار املسلك النموذجي أو بناء مسلك تكوين فردي وفق مؤهالته ومشروعه املهين املستقبلي 

ميكن أن يتضمن التكـوين وفـق .يتضمن التكوين حسب املسالك واملستويات املتعددة، تعليما نظريا ومنهجيا وتطبيقيا ومطبقا 

ألهدافه، عالوة على ضمان اكتسـاب الطلبـة ثقافـة عامـة عناصـر مـا قبـل متهينيـة وعناصـر متهينيـة، ومشـاريع فرديـة، أو مجاعيـة، 

العمل اجلماعي واستعمال مصادر التوثيق ووسائل اإلعالم اآليل،والتحكم يف اللغات  وتربص أو عدة تربصات وكذا تعلم طرق

  .كما ميكن أن يتضمن التكوين أيضا حترير مذكرة أو تقرير تربص أو إجناز مشروع اية الدراسة. األجنبية

  ينظم التعليم يف كل مسلك تكوين يف سداسيات تتضمن وحدات تعليمية

  :مراحل) 3(سداسيات تتضمن ثالثة ) 6(يل شهادة اللسانس يف ستةتنظم مسالك التكوين لن

  .متثل املرحلة األوىل مرحلة التعرف على احلياة اجلامعية والتكيف معها واكتشاف املبادئ األولية للتخصصات -1
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 .متثل املرحلة الثانية مرحلة التعمق وترسيخ املعارف والتوجيه التدرجيي -2

 .خصص، وتسمح باكتساب املعرف واملؤهالت يف التخصص املختارمتثل املرحلة الثالثة مرحلة الت -3

  ):2(سداسيات، تتضمن مرحلتني ) 4(تنظم مسالك التكوين لنيل شهادة املاسرت يف أربعة  

املرحلة األوىل ختصص للتعليم املشرتك لعدة شعب وختصصات لنفس ميدان التكوين وكذا لتعميق املعارف والتوجيه  -

  .التدرجيي

وزارة التعليم العايل والبحث ( ة الثانية تتضمن ختصص التكوين وتدريب الطالب على البحث وحترير مذكرةاملرحل -

  .)2009العلمي،

 :التكوين ميدان 5-2

وحــدا  حيــث مــن منســجمة، ســواء جمموعــة يف مــن الشــعب والتخصصــات عــدد جتميــع هــو :الميــدان 5-2-1

  .تتيحها ترتجم جمال كفاءات مؤسسة التعليم العايل اليت فرص التشغيل حيث من أو واملعرفية األكادميية

تعترب الشعبة تفرعا مليدان تكوين وحتدد خصوصية التعليم داخل امليدان ميكن للشعبة أن تكـون  :الشعبة 5-2-2

  .أحادية التخصص أو متعددة التخصصات

الواجـــب حتصـــيلها مـــن قبـــل التخصـــص تشـــعبا للفـــرع، حيـــدد مســـلك التكـــوين والكفـــاءات  :التخصـــص  5-2-3       

  .)2009وزارة التعليم العايل والبحث العلمي،(الطالب

يعتـــرب املســـلك النمـــوذجي ترتيبـــا منســـجما للوحـــدات التعليميـــة املكونـــة ملســـار  :النمـــوذجي المســـلك 5-2-4

ببناء مشروع ينظم املسلك النموذجي بصفة تسمح للطالب .دراسي، احملددة من قبل فريق التكوين ضمن إطار عرض التكوين

وميكـــن لكـــل طالـــب بنـــاء مســـلك فـــردي مبســـاعدة ومتابعـــة فريـــق أو عـــدة فـــرق تكـــوين لـــدى مؤسســـة أو عـــدة . تكوينـــه تـــدرجييا

  .)2009وزارة التعليم العايل،( مؤسسات للتعليم العايل

مؤسسة يعترب املعرب فرصة متكن الطالب من تعديل مسلك تكوينه يف مؤسسته األصلية أو يف  :المعبر 5- 5-2

  .أخرى طبقا ملبدأ احلركية

 265-08مــن املرســوم التنفيــذي رقــم  3الوحــدة التعليميــة كمــا نصــت عليــه املــادة  :التعليميــة الوحــدة 5-2-6       

املتضمن نظام الدراسات للحصول على شهادة الليسانس  2008غشت سنة  19املوافق  1429شعبان عام  17املؤرخ يف 

دروس، أعمــال (دكتوراه، املــذكورة أعـاله، مــن مــادة أو أكثـر، تقــدم وفـق عــدة أشــكال مـن التــدريس وشـهادة املاســرت وشـهادة الــ
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ويســند للوحــدة التعليميــة واملــواد املكونــة هلــا معامــل وتقيــيم ) موجهــة، أعمــال تطبيقيــة، حماضــرات، ملتقيــات، مشــاريع، تربصــات

  . بعالمة

  .وتقيم بعالمةيسند للوحدة التعليمية واملواد املكونة هلا معامل  -

تقاس الوحدة التعليمية واملواد املشكلة هلا بأرصدة، حسب احلجم الساعي للسداسي الضـروري الكتسـاب املعـارف  -

واملؤهالت عن طريق أشكال التعليم املذكورة أعاله، وكذلك حسب حجم النشاطات الواجب على الطالب القيام ا يف نفس 

  ..).تربصعمل شخصي، تقرير، مذكرة، ( السداسي 

ســـاعة يف السداســـي، ويشـــمل ســـاعات التـــدريس  25و 20مـــابني حجمـــا ســـاعيا ) 01(يعـــادل الرصـــيد الواحـــد  -

  .املقدمة للطالب عن طريق خمتلف أشكال التعليم املذكورة سابقا، وكذا الساعات املقدرة للعمل الشخصي للطالب

 كمــا وتتــوزع رصــيدا) 30(املكونــة للسداســي بثالثــني حتــدد القيمــة اإلمجاليــة لألرصــدة املســندة للوحــدات التعليميــة  -

  :يلي

  .معني ختصص يف الدراسة ملواصلة القاعدية الضرورية التعليمية املواد تضم أساسية تعليمية وحدات -

 أخرى آفاق له وتفتح املعرفية للطالب، األفاق تسمح بتوسيع اليت التعليمية املواد تضم استكشافية تعليمية وحدات -

  .املواد تصميم هذه مييز التخصصات الذي بني التداخل بفضل وهذا إعادة التوجيه، حالة يف

تُنمــي  منهجيــة عامــة وتقنيــات ثقافــة الكتســاب األدوات األساســية تــوفر تعليميــة مــواد تضــم أفقيــة تعليميــة وحــدات -

واالتصـــال،  اإلعـــالم تكنولوجيـــات إعالميـــة، لغـــات،(الـــدائم  يتميـــز بـــالتطور حمـــيط يف املهنيـــني والتكيـــف االنـــدماج اســـتعدادات

  ).إنسانيات

جامعــــــة حممــــــد ( ائيــــــا اكتســــــابا يُعــــــد الوحــــــدة التعليميــــــة واكتســــــاب باألرصــــــدة حمــــــددة قيمــــــة تعليميــــــة وحــــــدة لكــــــل

  .)01.،صبوضياف

  :مراقبة المعارف والمؤهالت 5-3

عـن طريـق املراقبـة املسـتمرة واملنظمـة،  يتم يف كل سداسي تقييم املؤهالت، واكتساب املعارف لكل وحدة تعليمية، إما

  .أو عن طريق امتحان ائي أو كالمها معا، تعطى األولوية قدر اإلمكان لتطبيق طريقة املراقبة املستمرة واملنظمة

  :ويشمل تقييم الطالب حسب مسلك التكوين ما يلي

  الدروس -

 األعمال التطبيقية -

 األعمال املوجهة -
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 اخلرجات امليدانية -

 التطبيقيةالرتبصات  -

 امللتقيات -

 العمل الشخصي -

ميكن تنظيم هـذه التقييمـات يف شـكل عـروض .حيسب معدل عالمات األعمال املوجهة، من عالمات تقييم الطالب 

  .ترتك عملية املوازنة هلذه العناصر لتقدير الفرق البيداعوجية.اخل..وأسئلة كتابية وفروض منزلية وعمل فردي 

قية على أساس معدل عالمات االختبارات وعالمات التقارير وفق موازنة تقدرها الفرقة حتسب عالمة األعمال التطبي 

  .البيداغوجية

ــــة دورة اســــتدراكية  ــــرب الــــدورة الثاني ــــدورات .تــــنظم يف كــــل سداســــي دورتــــني ملراقبــــة املعــــارف واملــــؤهالت، وتعت ــــنظم ال ت

  .مرباالستدراكية لكل سداسي لنفس السنة اجلامعية، يف أجل أقصاه شهر سبت

تعتـرب املـدة مكتسـبة إذا  .تكسب الوحدة التعليمية ائيا من طـرف كـل طالـب، حتصـل علـى املـواد املكونـة هلـذه الوحـدة

  10/20كانت العالمة احملصل عليها يف هذه املادة تساوي أو تفوق 

املـواد املكونـة  تكسـب الوحـدة التعليميـة أيضـا عـن طريـق التعـويض، إذا كـان معـدل جممـوع العالمـات احملصـل عليهـا يف

  .10/20هلا، موزونة مبعامالا يساوي أو يفوق 

ينجم عن اكتساب الوحدة التعليمية أيضا اكتساب األرصدة املسندة هلا، ويف هذه احلالة تعترب األرصدة احملصل عليها 

  .قابلة لالحتفاظ، ويف نفس مسلك التكوين وقابلة للتحويل يف أي مسلك آخر يتضمن هذه الوحدة

  . السداسي مكتسبا بالنسبة لكل طالب حتصل على جمموع الوحدات التعليمية املكونة لهيعترب

  .يعترب السداسي مكسبا أيضا عن طريق التعويض ما بني خمتلف الوحدات التعليمية يف حاالت

  .رصيد) 30(ينجم عن اكتساب السداسي، اكتساب األرصدة املسندة له والبالغ عددها ثالثون 

  .للطالب املقصي من مادة أو من وحدة تعليمية االستفادة من التعويضال يسمح 

يســمح التعــويض باكتســاب الوحــدة التعليميــة مــن خــالل حســاب معــدل عالمــات املــواد  :الوحــدة التعليميــة •

  .املشكلة هلا واملوازنة مبعامالا

التعليميـــة  يســـمح التعـــويض باكتســـاب السداســـي مـــن خـــالل حســـاب معـــدل عالمـــات الوحـــدات: السداســـي  •

 .املشكلة للسداسي واملوازنة مبعامالا
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مـــــن خـــــالل حســـــاب معـــــدل عالمـــــات )3،ل2،ل1ل(يســـــمح التعـــــويض باكتســـــاب مســـــتوى) 3،ل2،ل1ل(مســـــتوى  

  .)2009وزارة التعليم العايل والبحث العلمي،(الوحدات التعليمية املشكلة له واملوازنة مبعامالا

  :الرصيد  •

  .عددية بقيمة معرب عنها ومهارات، معارف من الطالب اكتسبه ملا قياس وحدة هو         

 للحصول الطالب من طرف به القيام املطلوب حجم العمل أساس على تعليمية وحدة لكل األرصدة عدد حتديد يتم

 املقــدم للتعلــيم الســاعية األحجــام علــى الطالـب، وخاصــة الواجبــة النشــاطات جممــل احلجـم هــذا يراعــي أن الوحــدة، وجيــب علـى

 والنشــاطات واملشــاريع، والرتبصــات، واملــذكرات، الشخصــي، والعمــل) أعمــال تطبيقيــة -موجهــة أعمــال -حماضــرات (وطبيعتــه 

  .األخرى

 موحـد مرجـع اعتمـاد فقـد مت الـدويل، وحـىت يف اـال الـوطين أخـرى إىل جامعيـة مؤسسـة مـن الطلبـة حراك تيسري وبغية

 30 أســاس علــى(الليســانس  لشــهادة رصــيدا 180حتديــد  مت حبيــث أرصــدة شــكل يف الشــهادات جممــل قيمــة يســمح بتحديــد

  .)2009وزارة التعليم العايل والبحث العلمي،(املاسرت لشهادة بالنسبة )180+120(رصيدا  300و) لكل سداسي رصيدا

   ):االحتفاظ(االكتساب   •

 مكتســـبة هـــذه الوحـــدة تصـــبح وعليـــه ائيـــا، باألرصـــدة اكتســـابا قيمتهـــا مـــع تعليميـــة لوحـــدة الطالـــب اكتســـاب يعـــد        

  .لالحتفاظ قابلة أو لالكتساب قابلة أا يقال لذلك. بأرصدا

 بــأن نقـول آخــر، مسـلك تكـويين ضــمن احلسـبان يف املكتســبة التعلـيم وحـدة تؤخــذ عنـدما :التحويــل قابليـةي  •

  .للتحويل قابلة تلك الوحدة

، دكتوراه )M( ، ماسرت)L(ليسانس  :املقرتح اجلديد العام للمخطط اإلطار ذكرها السالف األساسية املفاهيم توضح

)D ()،2009وزارة التعليم العايل والبحث العلمي(.  

  :التدرج في دراسات الليسانس 5-4

األولـني ملسـار  يعترب االنتقال من السنة األوىل، إىل السنة الثانية ليسانس، حقا للطالب الـذي حتصـل علـى السداسـيني

  .التكوين

رصيدا على ) 30(ميكن السماح للطالب باالنتقال من السنة األوىل إىل السنة الثانية ليسانس، إذا حتصل على ثالثني 

  .على األقل يف السداسي 1/3األقل، منه 
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  .ربعة ملسار التكوينيعترب االنتقال من السنة الثانية إىل السنة الثالثة، حقا للطالب الذي حتصل على السداسيات األ

رصــيدا علــى ) 90(ميكــن الســماح للطالــب باالنتقــال مــن الثانيــة إىل الســنة الثالثــة ليســانس، إذا حتصــل علــى تســعني 

  .األقل، واكتسب الوحدات التعليمية األساسية املطلوبة مسبقا ملواصلة الدراسات يف التخصص

شــروط االنتقــال الــواردة يف املــادتني املــذكورتني أعــاله،  ميكــن للطالــب املســموح لــه باالنتقــال يف مســلك التكــوين وفــق

ويف هــذه احلالــة فــإن إلجبــار الطالــب أو إعفــاءه مــن متابعــة الــدروس واألعمــال املوجهــة، واألعمــال . االحتفــاظ بــاملواد املكتســبة

  .التطبيقية بالنسبة للمواد غري املكتسبة من صالحيات فريق التكوين

طالب الراسب يف السنة الثانية أو السنة الثالثة يف مسلك تكوين، بإعادة التسجيل يف ميكن حسب احلالة، السماح لل

  .نفس املسلك أو توجيهه حنو مسلك تكوين آخر من طرف فريق التكوين

  .تعطى قدر املستطاع األولوية لعملية توجيه الطلبة الذين هم يف حالة إخفاق ضمن مسلك التكوين األويل 

عملية، عن طريق املعابر إىل بناء مسلك فردي يتوافق وقدرات الطالب اليت من شأا أن تسمح ينبغي أن تؤدى هذه ال

  .له بتدرج أفضل يف مساره الدراسي

ســنوات، حــىت يف حالــة إعــادة ) 5(يف كــل احلــاالت، ال ميكــن للطالــب املســجل يف اللســانس البقــاء أكثــر مــن مخــس  

  .)2009وزارة التعليم العايل والبحث العلمي،(توجيه

  :التدرج في دراسات الماستر  5-5

يعتــرب االنتقــال مــن الســنة األوىل إىل الســنة الثانيــة ماســرت حقــا للطالــب الــذي حتصــل علــى السداســيني األولــني ملســار 

  .التكوين

 رصيدا) 45(ميكن السماح للطالب باالنتقال من السنة األوىل إىل السنة الثانية ماسرت، إذا حتصل على مخسة وأربعني 

  .على األقل، وحتصل أيضا على الوحدات التعليمية املشروطة ملواصلة الدراسات يف التخصص

ميكــن الســماح للطالــب بالتــدرج يف مســلكه التكــويين وفــق شــروط االنتقــال الــواردة يف املــادة املــذكورة أعــاله واالحتفــاظ 

عــة الــدروس واألعمــال املوجهــة، واألعمــال التطبيقيــة بــاملواد املكتســبة، ويف هــذه احلالــة، فــإن إجبــار الطالــب أو إعفائــه مــن متاب

  .بالنسبة للمواد غري املكتسبة، من صالحيات فريق التكوين

ميكن لفريق التكوين، حسب احلالة، السماح للطالب الذي مل يتمكن من االنتقال إىل السنة الثانية يف مسلك تكوين 

  . ين آخر من طرف فريق التكوينبإعادة التسجيل يف نفس املسلك أو بتوجيه حنو مسلك تكو 

  .تعطى األولوية قدر املستطاع لعملية توجيه الطلبة الذين هم يف حالة إخفاق ضمن مسلك التكوين
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ينبغي أن تؤدي هذه العملية، عن طريق املعابر إىل بناء مسلك فردي يتوافق وقدرات الطالب اليت من شأا أن تسمح 

  .له بتدرج أفضل يف مساره الدراسي

 سـنوات، حـىت يف حالـة إعـادة توجيـه) 3(كل احلاالت ال ميكـن للطالـب املسـجل يف املاسـرت البقـاء أكثـر مـن ثـالث  يف

  .)2009وزارة التعليم العايل والبحث العلمي،(

نســتعرض  التكــوين يف  أن إالبعــد التعــرض ملختلــف املصــطلحات الــيت تنــزع اللــبس والغمــوض عــن معناهــا، ال يســعنا 

  .علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

 :التكوين العالي في علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية 5-6

نرمـــي مـــن ورائـــه إىل تكـــوين كفـــاءات وإطـــارات يف التخصصـــات  ،إن التكـــوين يف علـــوم النشـــاطات البدنيـــة والرياضـــية

  :التالية

  .دريس الرتبية البدنية والرياضيةتكوين إطارات وكفاءات يف ت -1

  .تكوين إطارات وكفاءات يف علم التدريب الرياضي -2

  .تكوين إطارات وكفاءات يف اإلدارة والتسيري الرياضي  -3

 .تكوين إطارات وكفاءات يف الرتبية البدنية والرياضية لذوي االحتياجات اخلاصة -4

 .واالتصال الرياضي اإلعالميف جمال  إطاراتتكوين  -5

  .إطارات وكفاءات يف التسويق والرتويح الرياضيتكوين  -6
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  :خالصة جزئية 

والتكــوين  ،والتكــوين العــايل ،والقطاعــات الرتبويــة ،وبصــفة عامــة تكــوين إطــارات للعمــل يف خمتلــف القطاعــات املهنيــة 

العلوم البيولوجية، العلوم  (وتطبيقية يف خمتلف العلوم ،من خالل اكتساب معارف ومعلومات نظرية ،والتكوين املهين ،املتواصل

وزارة التعلــيم العــايل ( )اجلماعيــة الرياضــةالفرديــة،  الرياضــة علــوم احلركــة، العلــوم الطبيــة، علــوم االتصــال، االجتماعيــة واإلنســانية،

  .)2009والبحث العلمي،

الرياضية، لذا سنقوم بالتعرض للمحتوى البيداغوجي وتتمحور دراستنا حول تكوين كفاءات لتدريس الرتبية البدنية و 

  .ستة سداسيات) 06( للتكوين الذي يتلقاه الطالب طوال



  

  :ا����� ا����
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  :يدـــــــمهت

ولد الرئيسي لكل االنشطة االنسانية مهما كان نوعها وتوجيهها ومستواها كانت املعرفة منذ االزل امل

االلفية السابقة وبديات االلفية حقيقيا ومل يلتفت إىل أمهيتها الفعلية إال مع ايات  ولكنها مل تستثمر استثمارا

وكذا االقتصاد ) 08 ص، 2012دوخي ،(احلالية حبيث حتولت إىل ركن أساسي من أركان االقتصاد العاملي

 ااملعريف، وميثل اقتصاد املعرفة رؤية جديدة لنوع جديد من االقتصادات الفاعلة املنتجة لرأس املال ويتطلب هذ

  .باملشاركة يف التنمية الشاملةالنوع من االقتصاد موارد بشرية مؤهلة مكونة تكوينا جيدا تسمح 

وبظهور اقتصاد املعرفة ظهرت مفاهيم جديدة مصاحبة له مثل املعرفة االنتاجية، ورأس املال الفكري 

قافة املعلومات تعين القيم أوالبشري يعين املهارات واخلربات اليت متتلكها جمموعة من الكفاءات البشرية، وث

الالزمة للتعامل مع عصر املعلومات فإنه يتطلب تكوما وامتالكهما التعليم والتدريب كعنصرين أساسني 

   .لتنمية هذه املوارد اجلديدة أو ما يعرف باملوارد البشرية وذلك من أجل أنتاج املعرفة
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  :المعرفة :أوال

  :مفهومها  -1-1

هو االدراك اجلزئي أو البسيط يف حني أن العلم يقال لإلدراك الكلي أو املركب كذلك فقد مت تعريف املعرفة 

بأا معلومات أو حقائق ميتلكها الشخص يف عقله عن شيء ما، أما املعىن الفلسفي للمعرفة كما جاءت به 

، كما وردت تعريفات إجرائية )35ص، 2014عليان،(الفلسفة االغريقية فهي تدل على أا تصور جمرد واسع

متعددة للمعرفةمنها أا تربير للمعتقدات الشخصية اليت تزيد من املسؤوليات الفردية الختاذ فعل غعال، ويعود 

هذا الفعل إىل مهارات وقدرات بدنية ونشطات فكرية وإدراكية حلل مشكلة ما وهي إما أن تكون معرفة 

معرفة،  (هم متحصل من خالل اخلربة أو الدراسة فهي تعرب أر بأا ضمنية أو واضحة وعدها البعض االخ

وبالتايل تتشكل من عناصر ثالثة هي احلقيقة والقاعدة االجرائية واملوجه أو املرشد، كذلك عرفت ) كيف

إىل روابط سببية تساعد يف إجياد معىن للمعلومات وتتوىل إدارة  باإلضافةاملعرفة بأمنها عبارة عن معلومات 

هذه الروابط أوتفصلها إضافة إىل ان املعرفة مزيج من اخلربة والقيم واملعلومات السياقية وبصرية  املعرفة إجياد

العارف ا، اجلديدة فهي متأصلة ومطبقة يف عقل  اخلبري اليت تزود بإطار عام لتقييم ودمج اخلربات واملعلومات

وهي متضمنة يف املنطقة واتمع ليس يف الوثائق ومستودعات املعرفة فحسب ولكنها أيضا يف الروتني 

  )36ص، 2014عليان،( .أكثر إا معرفةالتنظيمي واملمارسات واملعايري بعبارة صرحية 

السياقية املرتاكمة لدى العاملني ويعرفها العلي وزمالؤه بأا مزيج من اخلربات واملهارات والقدرات واملعلومات 

  )36 ص،2014عليان،( .تشمل املعرفة الضمنية والواضحة ولدى املنظمة، وهي أنواع خمتلفة

فاملعرفة هي معلومات قابلة للتواصل والفهم واالستيعاب من قبل االفراد املهنيني ا لذا فأنه إذا مل ختضع 

هذا املنطق فإن املعلومات ال يكفي أن تكون مفيدة بل إا لالستخدام والتطبيق فإا لن تكون معرفة ومن 

: ، وقد عرف املعرفة احلسني ابن سينا كما يلي)122ص، 2010، عليان.(ينبغي ان تستخدم بشكل مفيد

، والتصديق إمنا يكتسب ...أن كل معرفة وعلم إما تصور أو تصديق، والتصور هو العلم االول ويكتسب باحلد

والقياس ألتان ما تكتسب اليت تكون جمهولة، فتكون معلومة بالروية وكل واحد منها أي  فاحلد... بالقياس 

وهناك العديد من ) 5ص، 2008سعد اهللا، (احلقيقي منه ما هو حقيقي ومنه ماهو دون) احلد والقياس(

األراء واالجتهادات اليت حاولت أن تعطي تعريفا دققيا ملصطلح املعرفة، ونظرا لتعدد هذه االجتهادات اليت 
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تناولت تعريف املعرفة او توضيح مفهومها فمنها ما اهتم باجلوانب التارخيية إذ تناول نشأة املعرفة وتطورا 

لى طلبها وربطها باملتغريات احلديثة ومنهم من تناول اجلوانب اللغوية  البراز العمق التارخيي للمعرفة واحلث ع

اخل وعليه سنذكر بعض ...االقتصادي والسياسي واالداري  كضرورة أساسية للمعرفة والبعض أخذ املنهج

  )48ص،2014عليان، :(املناهج اليت تناولت مفهوم املعرفة

إذ يرى أن املعرفة رأس مال فكري إذا مامت حتويلها، أي ترمجتها إىل نشاطات  :المنهج االقتصادي 1- 1-1

  .عملية متارس داخل املنظمة حيث تشكل قيمة مضافة تتحققعند استثمارها

حيث تشكل املعلومات ركيزة أساسية للمعرفة ويرى أصحاب هذا املنهج  :المنهج المعلوماتي 2- 1-1

وتصنيفها وتوظيفها لتحقيق أهداف مع املعلومات من حيث مجعها وتبويبها املعرفة أا القدرة على التعامل 

  .املنظمة

حيث ينظر إىل املعرفة كأحد أصول املنظمة إذ تتعامل معه إدارة املنظمة يف  :المنهج االداري 3- 1-1

  )48ص،2014عليان، (.النتاج السلع أو تقدمي اخلدماتسعيها 

تلك املخرجات اليت يتم إنتاجها من طرف قطاع  املعرفة وحممد قويدري أن ويرى مساليل حيضيه 

متخصص، عرب وظيفة إنتاجية، متزج العمل املؤهل برأس املال، وأن ناتج هذا القطاع يتمثل يف املعلومات اليت 

وعليه، تعترب املعرفة، من وجهة نظر اقتصادية، سلعة غري منظورة، جتعلها متميزة يف . يتم تداوهلا يف السوق

ا، غري خاضعة لبعض قوانني السلع املنظورة، ومن ذلك عدم خضوعها لقانون الندرة، كما هو شأن مضمو

، حيث إن املعرفة تعتمد  أساسا على العقل البشري؛ لذلك )مثل األرض ورأس املال( بقية عوامل االنتاج 

نصر البشري على توليد فالتحول من اقتصاد كثيف املصدر إىل اقتصاد كثيف املعرفة، مرهون مبدى قدرة الع

  .)3ص، 2005 و قويدري،مساليل ( .ويرها ، واستيعاا، وتطويعهافكار، وتطاال

أن مفهوم املعرفة املعتمد يتسع ليشتمل على جممل املخزون  2009وقد ورد يف تقرير املعرفة العريب للعام 

املعريف والثقايف من منظور كون املعرفة تعد نظاما رئيسيا مل النشاطات االنسانية التنموية إا ترمي إىل 

الكرمي، وبذلك تصبح املعرفة اكتسابا وانتجا  توسيع خيارات وفرص تقدم االنسان العريب وحتقيق حريته وعيشه

وتوطينا وتوظيفا أداة وغاية للمجتمع ككل تصل إىل خمتلف الشرائح على قدر املسواة وبالنسبة جلميع ااالت 
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، 2009تقرير املعرفة العريب  . (املعرفية مبا يف ذلك العلمية والفنية والثقافية والرتاثية واخلربات اتمعية املرتاكمة

  )26ص 

  :صادر المعرفةم -1-2  

تقول مزازرة أمينة نقال عن صالح الدين الكبيسي ملا كانت املعرفة موردا حيويا وال يأييت من فراغ، بل يتولد 

عن مصادر معينة ينبغي التطرق إىل تلك املصادر اليت متثل املنبع األساسي هلا ضمن هذا السياق فقد عرف 

أكد على أن الذكاء والتعلم واخلربة أمور حتدد ذلك املصدر الذي حيوي أو جيمع املعرفة، و "مصدر املعرفة بأنه 

مزازرة ( واليت تقسم إىل مصدرين رئيسينكوبالتايل سيتم االشارة أىل أهم مصادر املعرفة ".حدود املعرفة لألفراد

  )12 ص،2014،

وهي تلك املصادر اليت تظهر يف بيئة املؤسسة احمليطة، واليت تتوقف على نوع  :المصادر الخارجية 1- 1-2

العالقة مع املؤسسات االخرى الرائدة يف امليدان، أو االنتساب إىل التجمعات اليت تسهل عليها عملية 

استنساخ املعرفة ومن أمثلة املصادر املكتبات واالنرتنت والقطاع الذي تعمل فيه املؤسسة واملنافسون هلا 

  .ع اخلارجيةواملوردون والزبائن واجلامعات ومراكز البحث العلمي وبراءات االخرتا 

وتعد البيئة املصدر اخلارجي للمعلومات للمعلومات واملعرفة، حيث يعمل االفراد على خمتلف مستويام 

التنظيمية ومن خالل أحد أو كل املدراكات على اكتساب البيانات واحلوادث من البيئة ومن خالل قدرام 

   والفهميةاالدراكية 

تتمثل املصادر الداخلية يف خربات املؤسسة املرتاكمة حول خمتلف املوضوعات : المصادر الداخلية 2- 1-2

وقدراا على االستفادة من تعلم االفراد واجلماعات واملنظمة ككل وعملياا والتكنوجليا املتعمدة، ومن األمثلة 

لتعلم الصفني احلوار، االسرتاتيجية واملؤمترات الداخلية، املكتبات االلكرتونية وا: على املصادر الداخلية 

العمليات الداخلية ألفراد عرب الذكاء والعقل واخلربة واهلارة، أو من خالل التعلم بالعمل أو البحوث وبراءات 

  )12 ص،2014مزازرة ،(. االخرتاع الداخلية
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  :خصائص المعرفة -1-3

الختالف وجهات النظر للمعرفة خصائص ومسات متيزها عن االنشطة األخرى وقد تشعبت خصائصها تبعا 

  .اليت حيملها املهتمون والباحثون يف هذا اال ولإلفادة املتوقع منها

أن عدد املهتمني بإدارة املعرفة أشارو إىل  2008فقد ذكر علي بن حسن يعن اهللا القرين نقال عن الزيادات 

  :مخس خصائص تتميز ا املعرفة عن عن سائر مظاهر النشاط الفكري واإلنساين وهي على النحو التايل

تظل صحيحة وتنافسية يف املرحلة الراهنة، لكن ليست بالضرورة تبقى كذلك يف  فاملعرفة :التراكمية 1- 1-3

  .املعرفة متغرية، ولكن بصيغة إضافة املعرفة اجلديدة إىل املعرفة القدميةمرحلة قادمة، وهذا يعين أن 

  .فاملعرفة املتولدة ترتب بطريقة تتيح للمستفيد الوصول إليها وانتقاء اجلزء املقصود منها :التنظيم 2- 1-3

فالتسبيب والتعليل يهدفان إىل إشباع رغبة اإلنسان إىل البحث والتعليل  :البحث عن األسباب 3- 1-3

  .فيها على حنو أفضللكل شيء، وإىل معرفة أسباب الظواهر ألن ذلك ميكننا من أن  نتحكم 

املعرفة ال تسري على الظواهر اليت تبحثها فحسب بل على العقول فشمولية  :الشمولية واليقين 4- 1-3

واليقينية ال تعين أن املعرفة ثابتة بل تعين االعتماد على أدلة مقنعة ودامغة لكنها ال تعين أا تعلو اليت تتلقها 

  .على التغيري

  .فالدقة تعين التعبري عن احلقائق رياضيا :الدقة والتجريد 5- 1-3

  :وهناك من يرى حسب نفس الكاتب أن هناك جمموعة من اخلصائص األساسية للمعرفة هي

العلمي اليت تتضمن االستنباط  وتشري إىل حركة املعرفة من خالل عمليات البحث :توليد المعرفة امكانية -

  .واالستقراء والتحليل والرتكيب

وهذه تشري إىل املعلومات الساكنة أو الراكدة املوجودة بني طيات الكتب املوضوعة  :امكانية موت المعرفة -

  .على رفوف املكتبات أو املوجودة يف رؤوس منيمتلكوا ومل يعلموها لغريهم فماتت مبوم
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ب وال زالت لغاية اآلن ولكن الرتكيز ينصفقد كانت يف السابق ختزن على الورق  :امكانية امتالك المعرفة -

اآلن على ختزين املعرفة باستخدام الطرق االلكرتونية اليت تعتمد على احلاسوب بدرجة كبرية وهو مايسمى 

  .بقواعد املعرفة

وذلك حسب جماالت متعددة، كما مر سابقا مثل املعرفة الضمنية والظاهرة  :إمكانية تصنيف المعرفة -

  .االجرائية وغريها

 إمكانية نشر املعرفة واالنتقال عرب العامل إذا توافرت الوسائل والسبل وتشري إىل: إمكانية تقاسم المعرفة -

  .الالزمة لذلك

   . بل على العكس فهي تتطور وتولد باالستخدام أو عكس ذلك متوت: المعرفة ال تستهلك باالستخدام -

أشار إىل ست مزايا أو خصائص للمعرفة  Mc Dermottأن )  2005القرين عن الكبيسي ( كما أورد

  :هي

  .املعرفة فعل انساين. 

  .املعرفة تنتج عن التفكري. 

  .املعرفة تتولد يف اللحظة الراهنة. 

  .املعرفة تنتمي إألى اجلماعات. 

  .املعرفة تتداوهلا اجلماعات بطريقة خمتلفة. 

  ، 2009القرين عن الكبيسي، (فة تتوالد تراكميا يف حدود ال املعر . 

  :تصنيف المعرفة -1-4

  .حسب اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب أسيا أن املعرفة نوعان معرفة ضمنية واخرى صرحية

  )27ص، 2007الصاوي ،(
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باملهارات اليت هي يف حقيقة االمر تتواجد داخل كل وتتعلق املعرفة الضمنية  :المعرفة الضمنية 1- 1-4

كل فرد ممن يعملون يف املؤسسة واليت من غري السهل نقلها أو حتويلها لآلخرين، وقد تكون تلك عقل وقلب  

ومن الصعب أن حنصل على كل اخلربات واملعرفة  املعرفة فنية أو ادراكية وهي معرفة شخصية إىل حد بعيد

  .املوجودة يف داخل كل شخص يعمل يف املؤسسة بغرض حتويل  هذه املعرفة إىل املعرفة الصرحية

إن عمليات حتويل املعرفة الضمنية إىل معرفة صرحية مشرتكة عملية مباشرة، فاملعرفة الضمنية ميكن متثيلها يف 

وخمططات خطية مستقيمة ومقايس كمية وتقوم االدلة االرشادية والفنية بتوصيل صورة سالسل متتالية مكتوبة 

  .السالسل املتتابعة املكتوبة وتعرب املخططات اخلطية وخرائط التدفق عن كل خطوة يف إجراء ما

وهي املعرفة املوجودة يف عقول األفراد، واملكتسبة من خالل تراكم خربات سابقة، وغالبا ماتكون ذات طابع 

  .لكوا خمتزنة داخل عقل صاحب املعرفة -على الرغم من قيمتها البالغة - شخصني مما يصعب احلصول عليها

وتتعلق املعرفة الصرحية باملعلومات املوجودة واملخزنة يف أرشيف املنظمة، وميكن  :المعرفة الصريحة 2- 4- 1

مع مجيع املوظفني من خالل الندوات لالفراد داخل املؤسسة الوصول إليها واستخدامها كما ميكن تقامسها 

   .وتبويبها ووضعها يف إطار املؤسسةواللقاءات والكتب واملناقشات العامة 

ويف ذلك " إننا نعرف أكثر مما ميكن أن نقول" بني هذين النوعني من املعرفة عندما قال  Polanyiوقد ميز 

شارة صرحية إىل وضع املعرفة الضمنية يف كلمات منطوقة واضحة للعيان ميكن االستفادة منها، ومن هنا ’

تسعى املؤسسات واملنظمات إىل حتويل هذه املعرفة الضمنية إىل املعرفة الصرحية بطرق شىت وأساليب متنوعة 

  )29ص، 2007الصاوي ،(.    عرفة واخلربات الكامنة يف عقول موظفيهابغية االستفادة من امل

قصد يفعند الباحثني  وحممد قويدري فإن املعرفة نوعان معرفة صرحية وأخرى ضمنية سماليل حيضيهوبالنسبة ل

 اإلجراءات،، و املعطياتو  رشيف،مثل األ( واليت تكون خمزنة يف وسائل مادية، املؤسسة ة الصرحية معرفةعرفبامل

 األفراد،ا الشائعة والرائدة بني كما تعرف باملعرفة املعلنة أل). اخل.. املستنداتو  النماذج،و  ات،طاملخطو 

ن املعرفة إذ أ أو يرغب يف احلصول عليها،تاح الوصول إليها لكل من يعلم عنها املواملعروف مستودعها و 

هي البيانات الرمسية والنظامية والصلبة اليت تقرأ كميا، والطرق )  I.Nonaka( "نوناكا"الصرحية كما يصفها 

املرمزة واملبادئ العامة، فقد أصبحت هذه املعرفة ضمن تقاليد التسيري املرتكزة على تصور املؤسسة كآلة ملعاجلة 

ال، توفرها كما تعد املعرفة الصرحية خمزونة يف الكتب والوثائق املختلفة يف وسائط متعددة األشك. املعلومات
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تقنيات االتصاالت واملعلومات، ويتم التعامل فيها بالتبادل واالستخدام مبختلف الوسائل وحسب رغبات 

ومتطلبات املستخدمني، وميكن توثيقها يف أشكال خمتلفة، وتعترب صرحية ألنه ميكن نقلها إذ يتم تسجيل 

  .آخر ص إىلاألفكار واملفاهيم األساسية، مث تنقل يف شرائح مرتابطة من شخ

،  الفردية واجلماعية اليت جندها يف القدرات أو الكفاءات أو املهاراتيف املهارة املعرفة الضمنية تتمثل بينما 

، ومن مث فهي بشكل من األشكاليعربوا عنها  ألا خمزنة يف عقول أصحاا مامل يضا باملعرفة الكامنةأ وتعرف

ر هلا الظهور إىل العلن معهم وال يقدّ  تندثروقد األفراد تظل حبيسة عقول إذ غري معلومة وال متاحة لآلخرين 

. يح ا وإظهارهار لتصلأبدا، ويف أحيان أخرى تتهيأ ألصحاب تلك املعرفة املخزنة الفرص واحلوافز اليت تدفعهم 

املعرفة املخزنة ر هلا الظهور إىل العلن أبدا، ويف أحيان أخرى تتهيأ ألصحاب تلك معهم وال يقدّ  تندثروقد 

  .يح ا وإظهارهار الفرص واحلوافز اليت تدفعهم لتص

 ةتبادل واقتسام املعرفأن  -:املعرفة الضمنية العتبارات هي أمهية على Grundstein ""  دكولقد أ 

  األفراد؛ بنيالذي قد حيصل التفاعل املتميز  الضمنية يتم من خالل

  .ةحقل املعرف يساهم يف توسعصرحية الة الضمنية إىل املعرفة حتويل املعرفأن  - 

عرب  تنتقل بشكل كلي حبيث ،اخلربة ويذ األفرادذ يكتسبها إاملعرفة الضمنية معرفة خاصة باملهارات تعد   

املعرفة الضمنية غري اسدة تنشأ  ، فاخلطأ والتلقني والتدريبو  ج احملاولةاملمارسة بطريقة خمتلفة تقوم عادة على 

وبشكل . عن تسيري املعرفة الصرحية اً خمتلف جاً تطلب تسيري املعرفة الضمنية يكنتيجة للتعلم التنظيمي، لذلك 

  .باالسرتاتيجية تسيري املوارد البشرية والتعلم التنظيمي املرتبطمن خالل عام فإن املعرفة تنشأ وتتطور 

 يف رحيةصدعم تسيري املعرفة اللتطبيقات تكنولوجيا املعلومات اخلاصة معظم  تصمم الوقت احلاضر يف  

 من أشكال املعرفة يف ومتعاظماً  قيماً  متثل شكالً أصبحت أن املعرفة الضمنية املؤسسات االقتصادية، رغم 

ويف  .واألنظمة املرتكزة على املعرفة ،أنظمة دعم اختاذ القراراتطرف  من اوتسيريه اميكن دعمه، اليت املؤسسة

إنشاء  دف ،االعتماد على العمال ذوي املعرفة إىلبالضرورة  املؤسسة حتتاج  اجلديدةظل البيئة التنافسية 

  .تغيري التكنولوجي يف املؤسسةاجناح عملية الو  ةة ذات كفاءة لتعزيز نقل املعرفيشبكات معرف

  فراد أو يف روتينيات وإجراءات تنظيمية تبقى لألة الفردية واجلماعية إن املعرفة كوا مسجلة يف الذاكر   

كموارد تنظيمية مرتبطة بشكل كبري مع مسار املؤسسة، وبالتايل يتطلب األمر من العملية التسيريية أن تؤطر 
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اس كون كل وعلى هذا األس.والتطوير التنظيمي ،واالبتكار ،اإلنتاج املستمر لتلك املعرفة دف تنمية التجديد

ة فر والذي يرتكز على حتويل املع ،منوذجا مولدا خللق املعرفة التنظيمية  "Takondau"و  "Nonaka" من

  :ويضيف الباحثان تصنيفات أخرى للمعرفة منها.وكذلك العكس ،ظاهرة ةالضمنية إىل معرف

  : المعرفة الذاتيةو  المعرفة الخارجية 3- 1-4

 توجد يف البيئةإذ  ،اليت يستمدها الفرد أو املؤسسة من مصادر خارجية عنهاملعرفة هي املعرفة اخلارجية   

 ،سري الوصول إليهايالتدفق املعريف الذي سامهت تقنيات االتصاالت واملعلومات يف ت تتجسد يفو  احمليطة،

يف  احتياجهم بني األفراد، سواءا أثناء تلبيةخالل عمليات التفاعل االجتماعي  من وميكن احلصول عليها

أو املؤسسة جبهده /الفرد  كما أن املعرفة اخلارجية يكوا.االجتماعية مناسبات احلياةيف و أ ،مواقع العمل

 املورد البشريوتتمثل كذلك فيما يكونه  ،وخرباته املختلفة، وطاقته الذهنية اخلاص اعتمادا على قدراته الفكرية

ظروف  يف ظلوغري ذلك من منتجات عقله  ،ختياراتوا، قراراتو  ،اجتاهاتو أهداف ، ، و رغبات، و من دوافع

  .البيئة

  : المعرفة التنظيمية  4- 1-4

  وحركتهم الذاتية  أفرادها،شكال املعرفة اليت تتعامل ا املؤسسات واليت تنتج من تفاعل أكل  هيو   

نتجة للمعرفة هنا هي املفاملؤسسة  .ويف تعاملهم مع البيئة احمليطة باملؤسسة ،يف مباشرم لألعمال املكلفني ا

والدراسات  تواملعلوما ،والتوجهات ،واخلربات ،تتشكل هذه املعرفة من جممل التجارب حيث ستخدمه هلا،وامل

أنشطة املوارد البشرية يف  والسياسات واالسرتاجتيات اليت تكون القاعدة الفكرية اليت توجه وتنظم والقرارات

  .املؤسسة

  : ا إىل مكونات أساسية أمههاوتصنف املعرفة حسب طبيعته  

  القدرات الذهنية واملهارات النوعية لدى الكفاءات البشرية، باالضافة  املتمثل يف :الفكريرأس المال  -أ

 فالرأمسال الفكري الذي متتلكه ،وحقوق النشر ،رباءات االخرتاعك ،عمليات التطويريةالبحوث و ال إىل نتائج

  . يف املستقبل حاليا أو تتمكن من اإلستفادة منه يف السابق قد يكون مصدراً لإلهلام واالبتكار ملو  املؤسسة
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  املؤسسة العاملني يف  أو/ة العامل وخرب  يتمثل هذا النوع من املعرفة اليت يصعب حتصيلها، يف : الخبرة -ب 

ضخمة من  االعمالة متتلك أحجاماليت ال تعاين من تسرب فاملؤسسة  .اليت مت حتصيلها طوال فرتة العمل

كس عوعلى . ميكن توظيفها يف حتسني املركز التنافسي، إذا ما متكنت من الوصول اليها وحتصيلها املعرفة

رأس ماهلا الفكري، وحجما من املعرفة االسرتاتيجية حالة تسرب أحد جزءًا من  املؤسسة  تفقدفقد ذلك 

  .العاملني

كيفية أوكمية موضوعية تعتمد كقاعدة أساسية للوصول لالستنتاجات   عناصرأو هي مادة  :لبياناتا -ج

 ذلك أن ، وتقارير االستغالل املختلفة،بياناتالهي تتوافر يف قواعد ف ،العملية واالستدالالت الفكرية

حتت تصرف  املؤسسةاملتوافرة يف  (l’information)ت لبيانات تسعى لوضع كل املعلومااخمازن 

وإمجاال تضم هذه  .اخل...واملوارد املادية، والبشرية، واملاليةاملنتجات، ب اخلاصةلومات ع،كامل املسيريين

املعرفة خمتلف البيانات واملعلومات اليت يتيحها نظام املعلومات باملؤسسة، اعتمادا على خمتلف أنظمة 

معلومات املوارد  اماملعلومات الوظيفية، ونظام املعلومات االنتاجي، ونظام املعلومات التسويقي، ونظ

 علىتساعد  ومناذجمن أساليب  املؤسسة معرفة أو هيكل تكون جسمإضافة إىل ذلك ياخل، ..البشرية

 هذه .هانقلو ، ااستحصاهلو  ترتبط أساسًا بعمليات تشتمل على إنتاج املعرفة،تعرف عليها، واليت ال

 ومساليل ( .األخرى من خالل توفري املعرفة املطلوبة ألداء العمل املؤسسةعمليات تسند عمليات ال

  )6 ص،2005  قويدري،

  : االقتصاد المعرفي :ثانيا

إن مفهوم املعرفة ليس باألمر اجلديد بالطبع، فاملعرفة رافقت اإلنسان منذ أن تفّتَح وعيه باتساع مداركه، وبعد 

البدائية حىت وصلت إىل ما عليه اآلن غري أن اجلديد اليوم هو نظره تقييما للحياة، وارتقت معه من مستوياا 

حجم تأثريها على احلياة اإلقتصادية واإلجتماعية وعلى منط حياة اإلنسان عموًما، وذلك بفضل الثورة العلمية 

د التكنولوجية، فقد شهد الربع األخري من القرن العشرين أعظم تغيري يف حياة البشرية هو التحول الثالث بع

ومتّثل بثورة العلوم فائقة التطور يف ااالت اإللكرتونية والنووية والفيزيائية والبيولوجية  ،ظهور الزراعة والصناعة

لقد باتت املعلومات مورًدا أساسًيا  ،والفضائية وكان لثورة املعلومات واإلتصاالت دور الريادة يف هذا التحول

املكمل للموارد  ،ا املورد اإلسرتاتيجي اجلديد يف احلياة اإلقتصاديةبل إ، من املوارد اإلقتصادية له خصوصيته
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فمع . كما تشكل تكنولوجيا املعلومات يف عصرنا الراهن العنصر األساسي يف النمو اإلقتصادي  ،الطبيعية

 ،عامليحتولت تكنولوجيا املعلومات إىل أحد أهم جوانب تطور اإلقتصاد ال ،التطور اهلائل لألنظمة املعلوماتية

لقد أدخلت ثورة  ،حوايل تريليون دوالر 2000حيث بلغ حجم السوق العاملية للخدمات املعلوماتية عام 

وقد أحدثت هذه الثورة مجلة من التحوالت اليت ، يف احلقبة ما بعد الصناعيةاملعلومات اتمعات العصرية 

 القات العمل أو ما يكتنفه من عالقاتسواء بنيته اإلقتصادية أو ع ،انب حياة اتمعتناولت خمتلف جو 

  .إخل..تمعيةجم،إنسانية

ن ليس يف درجة النمو وسرعته إن التقدم احلاصل يف التكنولوجيا والتغري السريع الذي حتدثه يف اإلقتصاد يؤثرا

 تؤثر يف ،تصاالت واإلنرتنتوباألخص ثورة اإل ،رة التكنولوجيافثو ، منا أيًضا يف نوعية حياة اإلنسانوإ ،فحسب

 قتصادية اإلنتاجيةوجتعل عامل السرعة يف التأقلم مع التغيري من أهم العوامل اإل ،تعليم اإلنسان وتربيته وتدريبه

الذي ال يسعى إىل مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي سرعان ما جيد نفسه  وكذلك اإلنسان ،اتمع يف

  )2012عليان، حبث غري منشور،  .(قتصاد اجلديد واملسامهة فيهعاجزًا عن ولوج اإل

  :مفهوم االقتصاد المعرفي - 2-1

هذا االطار العديد من االراء اليت تناولت مفهوم اقتصاد املعرفة فمنها من يرى بأنه االقتصاد  لقد وردت حتت

الذي يدور حول احلصول على املعرفة واملشاركة فيها واستخدامها وتوظيفها وابتكارها دف حتسني نوعية 

احلياة مبجاالا كافة من خالل االفادة من خدمة معلوماتية ثرية وتطبيقات تكنولوجية متطورة، واستخدام 

، والبعض اآلخر يرى أن االقتصاد املعريف هو إحداث جمموعة من التغيريات العقل البشري كرأس مال

اما مع حتديات العوملة أكثر استجابة وانسجاالسرتاتيجية يف طبيعة احمليط االقتصادي وتنظيمه ليصبح

وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وعاملية املعرفة والتنمية املستدامة مبفهومها الشمويل التكاملي فاتمع املبين 

على امتالك زمام املعرفة وعلى املسامهة يف خلقها وتعميقها وتطوير فروعها املختلفة يكون مؤهال أكثر من غريه 

خول عامل العوملة من أوسع أبواا على كافة الصعد االقتصادية والعلمية والثقافية للسري يف ركب التقدم ود

  .)14ص،2008الشمري، الليثي،(اخل .....واالجتماعية والسياسية

ويرى رحبي مصطفى عليان أن هناك اقتصاد جديد يتطور هو اقتصاد املعرفة وهذا االقتصاد اجلديد يتطور 

بسرعة وعلى نطاق واسع كما تتوسع خصصائصه وتتجذر مبادئه األساسية ومع ذلك ال زال علماء القتصاد 
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التحليل (ل واستشراف نتائجه يف مقررام الدراسية ومصادرهم االساسية بعيدين عن التصدي بالدراسة والتحلي

،ولقد استخدمت تسميات كثرية لتدل على )التحليل املعياري(أويف التصدي ملا جيب عمله إزاءه ) الوضعي

مثل اقتصاد املعلومات واالقتصاد الرقمي ال ميكن فصله يف ظل االستخدام املتزايد للشبكات اقتصاد املعرفة 

فقط ذا أبعاد عاملية وإمنا هو األكثر املعرفة مما جعل اقتصاد املعرفة واالتصاتالت عن بعد ورقمنة املعلومات و 

اعتمادا على األبعاد الرقمية يف اخلزن واملعاجلة واالرسال واالسرتجاع واعادة االستخدام ويف انشاء املعرفة وإعادة 

جانبا من تفسريه يعود إىل إنتاجها بطريقة غري مسبوقة، أما التداخل بني اقتصاد املعلومات واقتصاد املعرفة فإن 

صعوبة التمييز يف حاالت عديدة بني املعلومات واملعرفة والتشابه بني خصائص املنتج املعلومايت واملنتج املعريف، 

ويف كل هذا فإن اقتصاد املعرفة يعين التحول يف مركزالثقل من املواد االولية واملعدات الرأمسالية إىل الرتكيز على 

- 112ص، 2014، عليان. (ومراكز التعليم والبحث وصناعات الدماغ املصنع بشريافة املعلومات واملعر 

113(  

ويرى حمسن أمحد احلضريي أن املعدالت املرتفعة للنمو الت ياتسم ا اقتصاد املعلومات وصناعة وخلق املعرفة 

بشكل خاص، ليس أدت إىل أحداث طفرة غري مسبوقة يف الفكر االقتصادي بشكل عام ويف الفكر التنموي 

من  فقط ملا أحدثه من تغيريات هائلة يف طبيعة العمليات االقتصادية ولكن وهو األهم ملا أنتجه وأحدثه

ومع بروز فجر العوملة تغيريات يف أدوات ووسائل وطرق االنتاج والتسويق والتمويل وتنمية الكوادر البشرية 

ج االبتكاري واالبداعي أصبح االقتصاد املعريف اقتصاد وظهور النظم التشابكية واملنظومات املفتوحة لإلنتا 

جديد ذو طابع ال يستمد خصوصيته من اعتبارات احلاضر أو املاضي ولكن من خصوصية دوره الذي سيقوم 

  .)15ص، 2009سلمان،.( به يف املستقبل

كتشاف، تعلم املعرفة، وحيدد بركلني اقتصاد املعرفة بأنه دراسة وفهم عملية تراكم املعرفة وحوافز االفراد ال 

املتضمن للمعرفة (واحلصول على مايعرفه اآلخرون، ويعرف جنم اقتصاد املعرفة يف سياق املفهوم الوايع للمعالفة 

الصرحية اليت تشتمل على قواعد البيانات واملعلومات والربجميات وغريها واملعرفة الضمنية اليت ميثلها األفراد 

م وتفاعالم وعالقابأه االقتصاد الدي ينشأ الثروة من خالل عمليات وخدمات املعرفة ) م السياقيةخبربا

يف القطاعات املختلفة باالعتماد ) االنشاء، التحسني، التقاسم،التعلم، التطبيق واالستخدامللمعرفة بأشكاهلا(

  )25صالعزاوي، د س ، اهلامشي،. (على األصول البشرية والال ملموسة ووفق خصائص وقواعد جديدة
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اقتصاد (ويرى حممد شوكت عليان أن فرعا جديدا من فروع العلوم اإلقتصادية ظهر يف اآلونة األخرية هو 

   يقوم على فهم جديد أكثر عمًقا لدور املعرفة ورأس املال البشري يف تطور اإلقتصاد وتقدم اتمع ،) املعرفة

  )2012عليان، حبث غري منشور،(

أن املفهوم والدالالت يف االقتصاد اجلديد أي اقتصاد ويرى مجال عبد الفتاح العساف وأمين سليمان مزاهرة 

املعرفة أنه حني كانت األرض والعمالة ورأس املال هي العوامل الثاللثة األساسية لإلنتاج يف االقتصاد القدمي، 

ية، واالبداع والذكاء واملعلومات وصار للذكاء أصبحت األصول املهمة يف االقتصاد اجلديد هي املعرفة الفن

املتجسد يف برامج الكمبيوتر والتكنولوجيا عرب نطاق واسع من املنتجات أمهية تفوق أمهية رأس املال أو املواد أو 

باملائة من املناتج احمللي االمجايل العاملي  07العمالة وتقدر األمم املتحدة أن اقتصادات املعرفة تستأثر اآلن 

هي نتيجة باملائة من منو االنتاجية يف االحتاد األورويب 50باملائة سنويا واجلدير بالذكر أن  10وتنمو مبعدل 

  .مباشرة الستخدام وانتاج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

و يف األساس يقصد به أن تكون املعرفة هي احملرك الرئيسي للنم وعلى ماسبق يرى الكاتبان أن اقتصاد املعرفة

تكنولوجيات املعلومات واالتصال واستخدام االبتكار والرقمنة االقتصادي، واقتصادات املعرفة تعتمد على توافر 

مدفوعا وعلى العكس من االقتصاد املبين على االنتاج، حيث تلعب املعرفة دورا أقل، وحيث يكون النمو 

املهارات العالية أو رأس املال البشري، هي أكثر بعوامل االنتاج التقليدية، فإن املوارد البشرية املؤهلة وذات 

األصول قيمة يف االقتصاد اجلديد املبين على املعرفة ويف االقتصاد املبين على املعرفة ترتفع املسامهة النسبية 

للصناعات املبنية على املعرفة أو متكينها وتتمثل يف الغالب يف الصناعات ذات التكنولوجيا املتوسطة والرفيعة 

  ).14-13ص، 2010العساف ومزاهرة، .(ل اخلدمات املالية وخدمات األعمالمث

  :االقتصاد المعرفي مقومات -2-2

أهم مقومات أن  2004، وزين الدين 2006هشام الصمادي وأكرم املهتدى نقال عن الزركاين يقول  

  :االقتصاد املعريف تتمثل فيما يأيت

مبستوياته كلها إن أهم العناصر تؤسس القتصاد يعتمد على املعرفة هو وجود  :مجتمع المعرفة 1- 2-2

فراد اتمع ذوي قدر من املعرفة، وليست املعرفة حصرا ترمجة فعلية تمع املعرفة ويف اتمع املعريف يكون كل أ
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عرفة ما يؤهلهم على ذوي االختصاص وخنب اتمع بل املطلوب أن يكون املزارع وعامل الصيد لديهم امل

   .للتعامل مع التقنية، واستخدمها يف جمال عملهم، فالشعار يف اقتصاد املعرفة املعرفة للجميع

املدرسة واجلامعة كيان رئيس يف جمتمع يعتمد املعرفة أساسا القتصاده فاملدرسة واجلامعة  :التعليم 2- 2-2

جيب أن خترجا أناسا يفكرون ويبدعون وأحرارا يف تفكريهم وبالتايل من الضروري أن حيظى هذا اجلانب 

  .املستندة على اسرتاتيجيات واضحباألمهية القصوى من حيث االنفاق والسياسات 

البد من وجود كيانات تأخذ على عاتقها انتاج املعرفة اليت حتتاجها اتمعات  :حث والتطويرالب 3- 2-2

اليت تتواصل من احتياجات جمتمعها واحتياجات الصناعة ووجود مراكز التطوير  األصيلةبحث الفوجود مراكز 

ووجود أنظمة وقوانني لإلبداع واالبتكار تشجع املبدعني وحتمي نتاجهم والسعي لرتمجة هذه االبداعات إىل 

شبكات معرفيا من الضرورات يف هذا العصر كما أن وجود تقنية تسهم يف العملية االنتاجية ورقي اتمع 

  .لتواصل مراكز االبداع والبحث واملعرفة ضرورة أيضا

إن هذه النظرة قائمة على الرؤية العامة اليت تستند  :العالقة التفاعلية بين االقتصاد والتكنولوجيا 4- 2-2

إىل فكرة تفعيل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف القطاعات املختلفة باالقتصاد الوطين ومعاجلة هذه 

ة بكل قطاع على حدة وتتحدث عن االقتصاد القائم على املعلومات أو املعرفةوهي رؤية تعين أحداث الفكر 

تغيري جوهري ملموس يف بنية بيئات العمل ونظمه داخل االقتصاد نفسه أوال، وتعين أيضا إعادة هندسة 

القائم على املعلومات مبا  أساليب األداء وطؤق التفكري اليت حتكم املؤسسات االقتصادية ذاا لتتهيأ للعمل

يعنيه ذلك من تطبيق حقيقي للكثري من الفلسفات واألساليب االدارية وهناك مبادئ من أجل تغيري فكري 

  )2011،39املهتدى، الصمادي و (.يف استخدام تكنولوجيا املعلوماتإداري اقتصادي يسبق أي تفكري 

   :مستلزمات اإلقتصاد المعرفي -2-3

  :أبرزها املعرفة مستلزمات أساسيةإلقتصاد إن   

ابتداء من  ،ةإعادة هيكلة اإلنفاق العام وترشيده وإجراء زيادة حامسة يف اإلنفاق املخصص لتعزيز املعرف - 

وجتدر اإلشارة هنا إىل  ي،توجيه اهتمام مركز للبحث العلم مع ،ائية وصوًال إىل التعليم اجلامعياملدرسة االبتد

اق الدول املتقدمة األخرى تحدة يف ميدان البحث العلمي واالبتكارات يزيد على إنفأن إنفاق الواليات امل
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بلغ إنفاق الدول الغربية يف هذا (وهذا ما جيعل اإلقتصاد األمريكي األكثر تطورًا وديناميكية يف العامل  ،جمتمعة

  ).مليارًا 180كانت حصة الواليات املتحدة منها   ،2000مليار دوالر عام  360اال 

وعلى الدولة خلق املناخ  ر رأس املال البشري بنوعية عالية،العمل على خلق وتطوي وارتباطًا مبا سبق، - 

  .بل أصبحت أهم عنصر من عناصر اإلنتاج ،)ترفًا فكريًا(عرفة اليوم ليست فامل لمعرفة،املناسب ل

العابرة للقوميات (واملالحظ أن الشركات العاملية الكربى  ات أمهية اقتصاد املعرفة،ن والشركاملستثمري إدراك - 

وختصص جزءا مهما  ،رفع مستوى تدريبهم وكفاءمتساهم يف متويل جزء من تعليم العاملني لديها و ) خصوًصا

الباحثون عموًما على تقدمي يركز  الوجه اآلخر الثورة العلمية، إخل.. للبحث العلمي واإلبتكار ااستثمارا من

ثورة تكنولوجيا املعلومات كفرصة للتطور اإلقتصادي واملعريف الذي يتيح تشكيل قاعدة راسخة لإلزدهار 

تضاف إىل مشكالت  ،عضلة إضافيةولكن مما ال شك فيه أن هذه الثورة ختلق يف الوقت نفسه م. اإلقتصادي

 فائض رأس املال واليد العاملة، رمبا تبدو هذه الفكرة مستغربة،قم تفا نعين ا ،قتصاد العاملي الرئيسيةاإل

ولكن لو  ،ومتناقضة مع املسار الرئيسي للتحليل الذي يؤكد على الفرص الكبرية للتطور اليت تنتجها هذه الثورة

 لوجدنا أن الدافع الرئيسي ملثل هذا اإلستنتاج يتلخص يف كون معظم حاولنا التمعن يف املسألة عن قرب،

أي بيع  ،)البيع اإللكرتوين(مثل ما يسمى ه، اليت خلقتها هذه الثورة، الصناعية واخلدماتي ،ااالت اإلستثمارية

رق أو العقود التجارية كالبيع باملف  ي ببساطة بدائل للنشاطات القائمة،ه, رب شبكة اإلنرتنتالسلع واخلدمات ع

ب اإلستهالكي الكلي أو يف مستوى التوظيف على الصعيد وال تشكل بالتايل زيادة صافية يف الطل التقليدية،

تثمارات كبرية يف رغم أا تتطلب اس )اإللكرتونية، مثالً (ة كما أن الصناعات اجلديد  قتصادي الكلي،اإل

فإا ال تتطلب يف مراحلها الالحقة إنفاقًا  مبيدان األحباث والتطوير العلمي، املرتبطة خصوًصا مراحلها األوىل

ارات مثًال، كصناعة السي  رجة عالية من تشغيل اليد العاملة مقارنة بصناعات تقليدية،اريًا كبريًا أو داستثم

حيث إن هذه الصناعات اجلديدة تتطلب حجًما  على رأس املال ينحو منحى سلبًيا فإن الطلب ونتيجة لذلك

وعدًدا حمدوًدا نسبًيا من اليد  ،)إخل.. ضملعدات والتجهيزات واألر اآلالت وا(قليًال نسبًيا من رأس املال الثابت 

  .)2012عليان، حبث غري منشور، .(  .العاملة ذات اإلختصاص املميز واملهارة العالية

وقد نتج مع هذا االقتصاد اجلديد قوى افتصادية جديدة تدفع إىل االبتكار واخللق واالبداع والتحسني الدائم 

  :ما يلياملستمر وبشكل ارتقائي اجيايب قائم على 

  .إجياد منتجات جديدة متاما مل يعرفها العامل من قبل - 
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  .اجياد نظم انتاج جديدة متاما مل يعرفها العامل من قبل - 

  .اجياد نظم تسويق ابتكارية جديدة مل تعرف من قبل - 

  .اجياد طرق اشباع فعالة وجديدة متاما مل يعرفها املستهلكني من قبل - 

ط وعمل جديدة متاما مل يعرفها املنتجني من قبل وقادرة على استيعاب انتاجهم اجياد واخرتاع جماالت نشا - 

  .بالكامل

  )142- 141ص،2014عليان،(. األطراف وبشكل متعاظم الزيادة اجياد إطار كوين يضم كل البشر وكل - 

  :ابرز املستلزمات لالقتصاد املعرفة هي ويرى خليل حسن الزركاين أن من

ابتداء من , اإلنفاق املخصص لتعزيز املعرفة إعادة هيكلة اإلنفاق العام وترشيده وإجراء زيادة حامسة يف *  

 .مع توجيه اهتمام مركز للبحث العلمي, اجلامعي املدرسة االبتدائية وصوالً إىل التعليم

ولة خلق املناخ وعلى الد ،بنوعية عالية العمل على خلق وتطوير رأس املال البشري, وارتباطًا مبا سبق *    

 .بل أصبحت أهم عنصر من عناصر اإلنتاج, )فكريًا ترفًا(فاملعرفة اليوم ليست املناسب للمعرفة، 

العابرة للقوميات (الشركات العاملية الكربي  واملالحظ أن. إدراك املستثمرين والشركات أمهية اقتصاد املعرفة * 

وختصص جزءا مهما , عاملني لديها ورفع مستوى تدريبهم وكفاءمال تساهم يف متويل جزء من تعليم) خصوًصا

   )3 ص،2015الزركاين،  (.العلمي واالبتكار من استثماراا للبحث

  :قتصاد المعرفة إلألساسيه االركائز  -2-4

الذي يضمن بيئته اقتصاديه كليه مستقره ومنافسه وسوق عمل  :اإلطار االقتصادي والمؤسسي 1- 2-4 

ويقصد به دور احلكومات يف توفري اإلطار االقتصادي واحلوافر تمع اإلعمال   : مرنه ومحاية اجتماعيه كافيه

 وغريها من الشروط اليت تعمل علي رفع اقتصاد املعرفة باالضافه ايل األداء الفعلي لالقتصاد

اليت توكد إن املواطنني معدين لالستحواذ أو احلصول علي واستخدام واملشاركة يف  :تعليمنظم ال 2- 2-4 

  , فبقياده التكنولوجيا واالحتياجات اجلديدة يتجه التعليم إلحداث تغيريات كربي علي كل املستويات  املعرفة

والتدريب املستمر املعتمد علي  عالوة علي إن التعليم  , ويف جماالت متنوعة تتضمن املنهجيات وقنوات التوزيع
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حيث السرعة اليت تتطور عندها املعرفة   , التكنولوجيا مها من أكثر اخلصائص الرئيسية لبيئة اقتصاد املعرفة

    , والتكنولوجيا واملهارات العالية املطلوبة

اليت جتمع ما بني الباحثني وأصحاب اإلعمال يف تطبيقات جتاريه للعلوم  :نظم اإلبداع 3- 2-4

ويقصد ذه النظم التعاون الواسع والقوي بني اإلعمال التجارية ومراكز التفكري من اجل تكوين   : والتكنولوجيا

مما يشارك   , فسيهأو تطبيق املفاهيم االبداعيه والطرق والتكنولوجيات اليت تعطي املنتجات واخلدمات ميزه تنا

 . ك عماله معرفيه منافسه ومطلوبة تستطيع حتديث مهاراا دوريا . يف تطوير وحتقيق اقتصاد املعرفة

ويقصد ا البنية االساسيه يف جمال االتصاالت وتكنولوجيا   : تمع املعلومات :البنية االساسيه 4- 2-4 

ولكن يف املفهوم الواسع تتضمن كل البين   , ورخيصةاملعلومات وايل إي حد هي متقدمه ومنتشرة ومتاحة 

وتوفر لكل الناس إمكان الوصول بشكل   , االساسيه اليت تدعم جمتمع معلومات فعال واقتصاد معلومات فعال

   )4 - 3 ص، 2015 ،الزركاين(. فعال ومقبول اقتصاديا للمعلومات واالتصاالت

  :صاد المعرفيتأهمية االق -2-5

تربز أمهية اقتصاد املعرفة من خالل الدور الذي تلعبه مضامينه ومعطياته وما تفرزه من تقنيات متقدمة يف 

  :فيما يلي خمتلف ااالت، وتتمثل أمهية اقتصاد املبين على املعرفة

وحتسني نوعيته من خالل استخدام سهام يف حتسني األداء ورفع االنتاجية وختفيض كلفة االنتاج إلا - 

  .االأساليب التقنية والوسائل العامة

القدرة على حتقيق النمو املتسارع يف االقتصاد من خالل الدور الكبري للصناعات املولدة للثروة وتكثيف  - 

  .استخدام املعرفة وتفعيل املعرفة املتولدة مقارنة بالصناعات التقليدية

أمر الذي إحداث التجديد واالبداع والتطور لنشاطات منظمات األعمالن، الـ يساهم اقتصاد املعرفة يف - 

  يؤدي إىل توسعها ومنوها بدرجة كبرية، وبالتايل يتيح استمرار وبقاء هذه املنظمات ودعم مكانتها التنافسية

عشرة أضعاف ارتفاع قيمة األصول غري امللموسة اذ تظهر اسعار االسهم يف السوق املايل أن قيمتها متثل  - 

من قيمة أصوهلا الدفرتية يف السجالت احملاسبية، ويعود الفرق إىل رأس املال الفكري الذي يزيد قيمة األصول 

  .غري امللموسة كالعالملت التجارية وبراءات االخرتاع وحقوق التأليف واخلربات العلمية املولدة لالبتكارات
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ة يقلل من الكلفة ويسرع من طرح املنتجات يف األسواق بشكل إن اعادة استخدام املعرفة املتولدة واملتجدد - 

  .وحيقق العوائد مث يؤدي إي االخرتاق املبكر للسوق وهذا حيقق ميزة تنافسية ملدة أطول للمشروعمبكر، 

   ان سعر كل شيء مييل اىل االخنفاض فبال من تزايد األسعار فإن النمو - 

  :خصائص االقتصاد المعرفي -2-6

قتصاد املعريف مبجموعة من اخلصائص نستشفها من خالل مضامينه وتقنياته املبنية على إليتميز ا

  :ساس التطور التكنولوجي واملعلومايت، ومسات التجديد واالبتكار واليت نذكر منهاأ

تية يتمتع االقتصاد املعريف مبرونة فائقة وقدرة على التكيف مع املتغريات واملستجدات يف كافة امليادين احليا - 

  .املتسارعة التغري

 فكرية ومعرفية وغري معرفية حديثةميلك القدرة الفائقة على االبتكار والتجديد من خالل خلق منتجات  - 

  . على السوق، تؤدي به اىل االندماج واملسايرة الدائمة للضروف االقتصادية الغري ثابتة

سكلة الدائمة وذلك نتيجة ارتباطه باحلركة الدائمة يعتمد على التعلم والتكوين املتواصل واملستمر، وإعادة الر  - 

  .للتجديد واالبتكار، كذلك يعتمد على البحث الدائم عن عن أصحاب املواهب واألفكار اجلريئة

يعتمد على التخطيط احملكم والتنظيم والرقابة والتوجيه، فهو اليؤمن بعوامل العشوائية واالرجتالية، واليعتمد  - 

  .على قوانني الصدفة

هو اقتصاد مفتوح بالكامل، حيث التوجد حواجز للدخول اليه فقط حيتاج اىل معرفة عقلية وارادة وقدرة  - 

  ) 35.د س،صالعزاوي، اهلامشي،.( على التفاين يف العمل واالبتكار

ويرى مساليل حيضيه وحممد قويدري إن الطبيعة املتميزة للمعرفة، جعلت من االقتصاد اجلديد يتميز ببعض 

 :اخلصائص، يوجزاا فيما يلي

  منو االستثمار يف األصول غري املنظورة؛ •

 منو وظائف جديدة يف ااالت كثيفة املعرفة، كالتعليم، الرعاية الصحية، الستشارة؛ •

 يتطلب إنتاج املعرفة مستويات راقية من التكوين، والتأهيل؛ •
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 .والتطويرتتطلب املعرفة خمصصات مالية ضخمة، تصرف على مسائل البحث  •

  )3ص ،2005 قويدري، مساليل و(

ويرى هشام الصمادي وأكرم املهتدى أن اقتصاد املعرفة ينظر إىل املعرفة على أا حمرك العملية االنتاجية       

ويف الوقت نفسه هي سلعة هلا تبعاا االقتصادية يف األسواق، وإن هذا املوع من التصور للمعرفة وهذه النظرة 

اعتاده االقتصاديون يف تناوهلم للسلع واخلدمات،  االقتصادية للمعرفة حتتم أن نرى بعض الفوارق الرئيسية عما

فاملعرفة بصفتها سلعة أوخدمة ال ميكن هلا أن تنضب أو تنتهي أو تتالشى بسبب استخدامها كما هو احلال 

يف استهالكنا لغريها من السلع وكلما ازداد استخدام املعرفة وإعمال العقل والتفكر فيها أنتج معرفة جديدة 

  )39،ص2011املهتدى،و الصمادي .( ة اقتصاد وفرة وليس اقتصاد ندرةفاقتصاد املعرف

  :فوائد االقتصاد المعرفي -2-7

أنه يعطي املستهلك أو املستفيد من اخلدمة خيارات أوسع ويشعره : لالقتصاد املعريف فوائد عدة أمهها     

بدرجة أعلى من الثقة ويصل إىل كل حمل جتاري ومكتب وإدارة ومدرسة وأنه يقوم على نشر املعرفة وتوظيفها 

التغيري يف الوظائف القدمية ويستحدث  كما أنه حيدثوانتهاحها يف ااالت مجيعها، وحيقق التبادل الكرتونيا  

وظائف جديدة، وبرغم املؤسسات كافة على التجديد واالبداع واالستجابة الحتياجات املستهلك أو املستفيد 

.( أثره يف حتديد درجة النمو وطبيعة االنتاج واجتاهات التوظيف واملهارات املطلوبةمن اخلدمة، إضافة إىل 

  )141 ص،2014عليان، 

وتعتمد قدرة أي بلد يف االستفادة من اقتصاد املعرفة على مدى السرعة اليت ميكن من خالهلا أن يتحول     

إىل اقتصاد تعليمي والتعليم ال يعين فقط استخدام التكنولوجيا احلديثة للوصول إىل املعرفة الشاملة وإمنا أيضا 

  :ن جمموعة فوائد القتصاد املعرفة منهااستخدمها للتصال مع اآلخرين من أجل االبداع وقد عدد الباحثو 

ن نظرا للتأثري القوي واالستعداد للتعلم منذ بداية العمر فينجم االقتصاد املعريف يدعم مرحلة الطفولة املبكرة - 

  .عنه حتسني جناح املتعلمني خالل مراحل التعليم

  .حتسني نوعية اخلدمات الضرورية ملرحلة الطفولة املبكرة - 
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  .ت وحتسينات أساسية وضرورية للمستقبلحتقيق تغريا - 

  .اتج تعليمية مرغوبة وجوهريةو حتقيق خمرجات ون - 

  .يعطي املستهلك ثقة أكرب وخيارات أوسع - 

  .حيقق التبادل إليكرتونيا - 

  .يغري الوظائف القدمية ويستحدث وظائف جديدة - 

  .يقوم على نشر املعرفة وتوظيفها وانتاحها - 

  .التجديد واالبتكاريرغم املؤسسات على  - 

  )34ص،س.دالعزاوي،و اهلامشي،( .لنمو واالنتاج والتوظيف واملهاراتله أثر يف حتديد ا - 

  : قتصاد المعرفة في مجتمع المعلوماتإ -2-8

إن املعلومات مورد أساس يف أي نشاط بشري، واملعلومات عنصر مهم يف عالقة اإلنسـان مبجتمعه وعالقة 

  النواحي السياسية والثقافية واالقتصادية اتمعات بعضها ببعض من

   :علًما أن هناك ثالث خصائص رئيسة أساسية تتحَكم يف جمتمع املعلومات

استخدام املعلومات كمورد اقتصادي حيث تعمل املؤسسات والشركات على استغالل : الخاصية األولى -

و شركات املعلومات لتعمل على حتسني االقتصاد املعلومات واالنتفاع ا يف زيادة كفاءا وهناك اجتاه متزايد حن

  .الكلي للدولة

يستخدم الناس املعلومات بشكل . هي االستخدام املتناهي للمعلومات بني اجلمهور العام: الخاصية الثانية -

مكّثف يف أنشطتهم كمستهلكني وهم يستخدمون املعلومات أيًضا كمواطنني ملمارسة حقوقهم ومسؤوليام، 

  .ن إنشاء نظم املعلومات اليت توسع من إتاحة التعليم والثقافة ألفراد اتمع كافةفضالً ع

  .وذا فإن املعلومات عنصر ال غىن عنه يف احلياة اليومية ألي فرد
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إذ كان االقتصاديون ، ت، كقطاع مهم من قطاعات االقتصادهي ظهور قطاع املعلوما :الخاصية الثالثة - 

  :ي تقليديًا إىل ثالثة قطاعات هييقسمون النشاط االقتصاد

  .وهو ما كان يُعرف باتمع الزراعي املعتمد على املوارد األولية: الزراعة*

الكهرباء، الغاز والطاقة : املعتمد على الطاقة املولدة مثل وهو ما كان يُعرف باتمع الصناعي: الصناعة*

  النووية مث اخلدمات

ن إليها منذ الستينيات من القرن املاضي قطاًعا رابًعا وهو قطاع املعلومات، علماء االقتصاد واملعلومات ُيضيفو 

  نشاطًا اقتصاديًا رئيسًيا يف العديد من الدول) معاجلتها(حيث أصبح إنتاج املعلومات، وجتهيزها وتوزيعها 

القوة الدافعة  هناك حتول جوهري من جمتمع صناعي إىل جمتمع معلومات يف أكثر أشكاهلا اتساًعا وتنوًعا، وهي

وبعضهم يقول إن جمتمع املعلومات هو اتمع الذي تستخدم فيه املعلومات بكثافة كوجه للحياة ، واملسيطرة

وجمتمع املعلومات يعتمد يف تطوره بصفة رئيسة على املعلومات واحلاسبات ، االقتصادية والثقافية والسياسية

التكنولوجيا الفكرية تلك اليت تضم سلًعا وخدمات جديدة مع اآللية وشبكات االتصال، أي أنه يعتمد على 

التزايد املستمر للقوة العاملة املعلوماتية اليت تقوم بإنتاج وجتهيز ومعاجلة ونشر وتوزيع وتسويق هذه السلع 

سلعة إنه اتمع الذي يعتمد اعتماًدا أساسًيا على املعلومات الوفرية بصفتها مورًدا استثماريًا و ، واخلدمات

لقد قدر االحتاد الدويل لالتصاالت ، إسرتاتيجية، وخدمة متقدمة، ومصدرًا للدخل القومي وجماًال للقوى العاملة

٪، بينما  5م مبعدل أكثر من 1994إن قطاع املعلومات قد منا على املستوى العاملي يف عام : بعيدة املدى

هكذا فإن املالمح البارزة لالقتصاديات احلديثة هو و ، ٪3كان منو االقتصاد العاملي بصفة عامة مبعدل أقل من 

التحول من اقتصاد الصناعات إىل اقتصاد املعلومات والتحول من االقتصاد الوطين إىل االقتصاد العاملي 

  .الشامل أو املتكامل والتحول من إنتاج البضائع والسلع املصّنعة إىل إنتاج املعلومات

  : جيـا المعلومـاتتكنولو "و" معلومات"تعريف مصطلح  - 

البيانات،  وهي"باملعلومات"مصطلح ينـدرج يف طيـاتـه عناصر ثالثية األبعاد، متعارف عليها  :المعلومات*

  وميكن إضافة عنصر رابع وهو الذكاء بصفته وسيلة لتوليد املعرفة وتوظيفها) املعرفة(املعلومات، املعارف 
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اإلشارات اليت  –بنود البطاقة الشخصية  - : منها املعلوماتهي املادة األولية اليت نستخلص : البيانات*

  هي ما ندركه مباشرة حبواسنا –تنبعث من أجهزة اإلرسال 

ناتج عن معاجلة البيانات حتليًال أو تركيًبا الستخالص ما تتضمنه البيانات، تطبيق عمليات : المعلومات*

  .حسابية، موازنات، معدالت، طرق إحصائية ورياضية ومنطقية

بأا تلك : "واملعلومات هي املتغري التابع، ويف توصيف آخر، تعرف املعلومات ... البيانات ركيزة املعلومات

  "اليت تؤدي إىل تغيري سلوك وفكر األفراد واختاذ القرارات

نتلّقى . هي حصيلة االمتزاج اخلفي بني املعلومة واخلربة واملدركات احلسية والقدرة على احلكم: المعرفة*

املعلومات وسيط الكتساب املعرفة ضمن وسائل عديدة كاحلدس . املعلومات وخنرجها مبا تدركه حواسنا

  والتخمني واملمارسة الفعلية واحلكم بالسليقة

من هنا تأيت أمهية تفعيل املعرفة داخل منظومة اتمع إذ هي حلقة متصلة مكّونة من ثالثة عناصر أساسية 

   :هي

يف العامل (عاا مث توظيفها فال نضيف جديًدا إذ نقّر بتفكك هذه احللقة املعرفية لدينا اقتناء املعرفة، استي

ويف كثري من . عادة ما يغيب عنها شق توظيفها يف حل مشكالت اتمع وتنمية أفراده وموارده). العريب

  .ةدون استيعاا يف الظروف احمللي) املعرفة(األحيان يتوقف اجلهد عند حدود االقتناء 

وسنظل نشكو من أنيميا معرفية حادة مهما تعددت لدينا نظم الكمبيوتر وانتشرت مواقعنا ومقاهينا على 

اإلنرتنت ومهما كثر احلديث عن أمهية املعلومات وضرورة اللحاق بركبها إذا مل نسع إىل استيعاب هذه املعرفة 

  وتوظيفها

والتطور التكنولوجي السريع واتساع السوق بشكل هائل إن تعميم استخدام تكنولوجيا املعلومات وشبكاا 

إضافة إىل عوملة تدفق املعلومات، قد حّولت جمتمعاتنا إىل اقتصاديات مبنية على املعرفة والتكنولوجيا وفرضت 

  شروطًا تنافسية جديدة
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املعلوماتية حيتم علينا أداء من هنا فإن املشاركة يف االقتصاد العاملي اجلديد الذي يعتمد بشكل كبري على ثورة 

دور بارز يف جمال التكنولوجيا واملعلومات من خالل توفري البيئة والتقنيات اليت تسمح بنمو وازدهار صناعة 

  .املعلومات

  :)المعلومات(االقتصاد وصناعة المعرفة  -2-9

عن السلع املطلوبة ذه  قطاع املعلومات هو القطاع الذي يشمل كل األنشطة املعلوماتية يف االقتصاد فضالً 

إىل قطاع املعلومات على اعتبار أنه صناعات املعرفة اليت تضم األقسام اخلمسة " ماكلوب" وقد أشار األنشطة

 "مور"، كما يورد آالت املعلومات وخدمات املعلومات –االتصاالت  –البحوث والتنمية  –التعليم  :التالية

املؤسسات يف كال القطاعني العام واخلاص، تلك اليت تنتج احملتوى أن قطاع املعلومات هو الذي يتكّون من 

 املعلومايت أو امللكية الفكرية، وتلك اليت تقدم التسهيالت لتسليم املعلومات للمستهلكني وتلك اليت تنتج

م رئيسة وبناء عليه، ميكن تقسيم املعلومات إىل ثالثة أقسا األجهزة والربامج اليت متكننا من معاجلة املعلومات

  :على النحو التايل

تتم هذه الصناعة عن طريق املؤسسات يف االقطاعني العام واخلاص  :صناعة المحتوى المعلوماتي 1- 2-9

  اليت تنتج

وشركات اإلنتاج اليت  واملوزعني وهؤالء يبيعون عملهم للناشرين... عن طريق الكّتاب، احملررينامللكية الفكرية 

أيًضا يوجد جزء ، م وجتهزها بطرق خمتلفة مث توزعها وتبيعها ملستهلكي املعلوماتتأخذ امللكية الفكرية اخلا

خاص ال عالقة لـه باإلبداع وإمنا يهتم جبمع املعلومات مثل مجاع األعمال املرجعية وقواعد البيانات والسالسل 

  اإلحصائية

إنشاء وإدارة شركات  إن القسم الثاين من صناعة املعلومات ):بث المعلومات(صناعة توصيل  2- 2-9

كات وهي تشمل شركات االتصاالت بعيدة املدى والشر ، االتصال والبث اليت يتم من خالهلا توصيل املعلومات

مؤسسات تتوىل هذه القنوات وغريها لتوزع احملتوى املعلومايت مثل بائعي الكتب ، اليت تدير شبكات التلفزيون

  واملكتبات
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تقوم هذه الصناعة على منتجي األجهزة ومنتجي الربجميات ويتوىل  :صناعة معالجة المعلومات 3- 2-9

وهم  ،منتجو األجهزة تصميم صناعة وتسويق احلواسيب وجتهيز االتصاالت بعيدة املدى واإللكرتونيات

   .أما فئة منتجي الربجميات فهي تقدم نظم التشغيل ،ن يف الواليات املتحدة وشرق آسيايرتكزو 

  :المعلومات في أوربا والواليات المتحدةحجم صناعة  -2-10

ففي ، يًا كبريًا للعديد من دول العاملأصبح إنتاج املعلومات ومجعها وجتهيزها وجتميعها نشاطًا اقتصاد

املنتجات  برية ومن املدخالت يف إنتاج كافةدول أخرى جند أن املعلومات سلعة استهالكية كو الواليات املتحدة 

الذي عقد يف هونغ كونغ ) حنو جمتمع املعلومات(يف مؤمتر  "كيت بيكر"طـار ذكـر ضمن هذا اإل، واخلدمات

بليون جنيه إسرتليين يف العامل عام  75أن دخل إنتاج صناعة املعلومات وصل إىل أكثر من " 1983 عام

ومات وذا املعّدل يف الزيادة السنوية، فإن صناعة املعل ،٪ سنويًا12ذا الدخل يزداد بنسبة ه. م1982

كذلك أشارت الدراسات ة،عشرين سنة القادمستكون املورد األساس لالقتصاد العاملي خالل اخلمس وال

احلديثة لالقتصاديات املتقدمة أن قطاع املعلومات هو املصدر الرئيس للدخل القومي للعمالة، حيث قدر يف 

وتظهر اقتصاديات الدول األوربية  ...الواليات املتحدة أن قطاع املعلومات ينتج حوايل نصف الدخل القومي

  .٪ من دخلها القومي انبثق من أنشطة املعلومات40املتقدمة أن حوايل 

   :التنمية البشرية والمعلومات  -2-11

التنمية "للتنمية من جانبه تقريرًا عن التنمية البشرية مببدأ " برنامج األمم املتحدة"م قدم 1990يف عام 

وهناك جهود هلذا التغيري، ، األساس لرؤية التنمية اليت تتعادل مع النمو االقتصاديالبشرية الذي أصبح البديل 

تتمثل يف أن استئصال الفقر قد أصبح نشاطًا متعدد األبعاد، فالفقر يُعـد أكثر من جمرد نقص أو افتقار 

ال والعجز من ممارسة الرفاهية املادية فهو أيًضا بالصحة املعتلة، وضعف التعليم واحلرمان من املعرفة واالتص

  .احلقوق اإلنسانية والسياسية من ضياع الكرامة والثقة واحرتام الذات

   :يف هذا اال إىل القول حسانة حمي الدين لصومما سبق خي

إن هناك بعًدا جوهريا يف التنمية البشرية، وهو املعرفة اليت تُعد حامسًا يف متكني الناس من توسيع جماالت 

تقنيات املعلومات واالتصال هي األدوات األساسية للمجتمعات الناهضة اليت تتأسس على املعرفة اختيارام و 
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 وما يتصل ما من ،إىل انتشار البيانات واملعلومات وهي متثل حتوًال مهًما من استغالل املوارد الطبيعية واملادية

ي حنو خصخصة مصادر املعرفة وإضفاء وهذه التنمية يصاحبها اجتاه قو  ،مهارات خاصة بالتحليل واملعاجلة

من هنا ، ة حلماية امللكية الفكرية اخلاصةالطابع التجاري عليها وما يتزامن مع ذلك من فرض إجراءات قانوني

املعرفة من أجل التنمية ليؤكد أن املعرفة : م بعنوان 1998عن التنمية يف العامل عام " البنك الدويل"يأيت تقرير 

، 2004حسانة ، ( وة وإمنا على مستوى الشعب كله هي العامل احلاسم للتنميةليس على نطاق الصف

  )4-1ص

  :اقتصاد المعرفة والتقنيات الحديثة -2-12

تعّد البنية التحتية لتقانة املعلومات واالتصاالت لبـلد ما العامل األهم يف حتديد قدرتـه على االنتقـال إىل 

الثابتة والنقالة وانتشار احلواسيب  –وتشكل كثافة اخلطوط اهلاتفية االقتصاد العاملي املبين على املعرفة 

تقنيات املعلومات واالتصال ف الشخصية ومدى استخدام اإلنرتنيت من املؤشـرات األساسية هلذه البنية التحتية

لتقارب ونتيجة د و يف القطاعات األخرى من االقتصاال تعمل منفردة بل تعمل مًعا، لذلك فنموها يؤدي إىل من

البصري، النشر / صناعة السمعي  –علوم احلاسوب، االتصاالت وصناعة احملتوى : العديد من هذه الصناعات

  .وتسجيل الصوت والوسائط

  :)اقتصاد المعرفة واإلنترنيت(التنمية االقتصادية - 2-13

أنواعها يوًما بعد يوم ويعتمد ذلك إن توفري املعرفة وحتويلها إىل معلومات رقمية جيعلها تتحّول إىل سلعة تزداد 

  نقلها ونشرها واستثمارها –توليد املعلومات : على مراحل

كما يعتمد اقتصاد املعرفة اعتماًدا أساسًيا على فعالية الشركات يف مجع املعرفة واستعماهلا لرفع اإلنتاجية وتوليد 

وستؤدي شبكة . يها مبعدالت سريعةسلع خدمات جديدة توزع عرب شبكات املعرفة اليت تتغري املعلومات ف

ففي أقل من عقد من الزمن استطاعت اإلنرتنت تبديل العديد من ، اإلنرتنيت دورًا أساسًيا يف تشبيك املعرفة

وّفرت االنرتنيت املعلومات الكثرية و  املفاهيم االقتصادية، كما أا أثرت يف الكثري من القطاعات االقتصادية

هذا ما أدى إىل تزايد  ت إىل ختفيض تكاليف الصفقات التجارية إىل حدودها الدنياوبأقل التكاليف، كما أدّ 

استخدام التجارة اإللكرتونية وإىل حتسني املنافسة على الصعيد العاملي، كما أدت إىل بروز فعاليات اقتصادية 
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ألا نتيجة تالقي ما مسي  ملعلوماتتعّد اإلنرتنيت أفضل ما ميّثل جمتمع ا، إذ جديدة مل تكن معروفة من قبل

إن العالقة بني التنمية وبني توليد ، عصر املعلومات واالتصاالت، فهي أداة رئيسة للنشر والتبادل للمعلومات

وبالتايل أصبح االستثمار يف املعلومات واإلنرتنيت أحد عوامل  ،ملعلومات واستخدامها أصبحت واضحةا

  )9-4ص، 2004، حسانة(.يد من فرص العملفهو يزيد يف اإلنتاجية كما يز  –اإلنتاج 

  :مؤشرات االقتصاد المعرفي -3  

ظل التغريات الكبرية واملتسارعة يف االقتصاد العاملي، النامجة عن دخول تكنولوجيا املعلومات يف كل ركن  يف

الزاوية من أركان االقتصاد الذي أصبح عنصرا ال ميكن االستغناء عنه، أصبحت تكنولوجيا املعلومات حجر 

الذي يرتكز عليه االقتصاد، ويشتمل اقتصاد املعرفة على عدة مؤشرات مهمة وضرورية ميكن من خالهلا معرفة 

إمكانية انضمام الدول ضمن هذا االقتصاد اجلديد، وسوف نتناول يف هذا املبحث عددا من هذه املؤشرات 

  .د وإمكانية اإلملام بأهم مؤشراتهاالقتصااليت يشتمل عليها اقتصاد املعرفة بغية إضفاء صورة أوضح هلذه 

خالهلا ميكن الدخول إىل هذا االقتصاد  على جمموعة مهمة من املؤشرات اليت مناشتمل اقتصاد املعرفة  

    :خمتلفةومعرفة متغرياته واألطر اليت يعمل ضمنها وميكن تصنيف مؤشرات اقتصاد املعرفة وفقا ألربع فئات 

  )34ص، 2008، وآخرونالشمري (

  : مؤشرات العلم والتكنولوجيا - 3-1

ميكننا أن نضع البيانات املتعلقة باألحباث والتنمية وإحصائيات براءات االخرتاع واملنشورات العلمية وميزان 

والتكنولوجيا املدفوعات التكنولوجية ومؤشرات نشر املعلومات واالتصاالت مجيعها ضمن إطار مؤشرات العلم 

ا تعد الركيزة املهمة يف تطوره ة لالقتصاد القائم على املعرفة ألقدر كبري من األمهية بالنسبوهذه العناصر على 

  .وجناحه

تشكل بيانات األحباث والتطوير املؤشرات األساسية القتصاد املعرفة وهذه  :األبحاث والتطوير 1- 3-1

ح بإجراء حتاليل ديناميكية يسم املؤشرات ختضع منذ مدة طويلة لعملية مجع منظمة ومعيارية للبيانات مما

  . نات دولية وتتصل هذه املؤشرات بدعم بلد معني للبحث والتطويرومقار 
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اءة االخرتاع هي حق احتكار مؤقت متنحه احلكومة إىل املخرتع ر ب :إحصائيات براءات االختراع 2- 3-1

مقابل نشر اخرتاعه ملدة زمنية حمدودة على وفق شروط معينة وبراءة االخرتاع هي األداة األوىل املهمة حلماية 

حقوق أحد الشركات أحد األفراد للحصول على حقوق النشر على أنشطة االنتاج واخلدمات املبنية على 

احلالة وحصيلة الرباءات اليت يولدها نظام وطين للعلم والتكنولوجيا تشكل مؤشرا إمجاليا على بتكاري مفهوم ا

  .يم النجاح والتخصص بالنسبة إىل لبلدان األخرىالتكنولوجية ويستعمل لتقي

اليت ميكن من خللها معرفة تعد املنشورات العلمية من املؤشرات املهمة  :المنشورات العلمية 3- 3-1

يف الدول وكلما ازداد عدد املنشورات العلمية عكس ذلك اهتمام الدولة ذا إمكانات الباحثني وقابليام 

من جهة وتطوير االقتصاد من جهة  أجل تطوير قدرام اجلانب فضال عن أا تكشف سعي الباحثني من

د من املشاكل واملسائل العالقة وكذلك اجياد طرق جديدة أخرى ملا تعكسه هذه املنشورات من معاجلة للعدي

تساعد يف ختطي العديد من الصعوبات وهلذا املؤشر أمهية كبرية وداعمة لالقتصاد املعريف من حيث ان ازدياد 

العلمية دليل على استيعاب العاملني يف هذا اال إىل الدور الذي يلعبه نشر  البحثية واملنشورات األوراق

  .العلمي والثقايف يف اجلوانب االقتصادية واالجتماعية وجوانب احلياة االخرى الوعي

هو إجراء لعمليات نقل دولية للتكنولوجيا ويتيح هذا امليزان : ميزان المدفوعات التكنولوجي 4- 3-1

غري  ايالتكنولوجتسجيل األموال املتعلقة بامللكية الفكرية ويشمل ميزان املدفوعات التكنولوجي شراء وبيع 

الفكرية والرتاخيص واملساعدات الفنية إضافة إىل املدفوعات اليت ال تتعلق ومنها حقوق امللكية اسدة 

بالتكنولوجيا مثل اخلدمات االدارية وهو بعيد عن التبادالت التكنولوجية اليت اليت ال يكون فيها مدفوعات مثل 

  .االتفاقات اخلاصة بتبادل الرتاخيص أو بنقل الدراية

  :المؤشرات المتعلقة بالموارد البشرية - 3-2

أمهية املتغريات املتعلقة باملوارد البشرية القتصاديات املعرفة أمر يقر به اجلميع، إال أن من املؤشرات املعروفة جدا 

يف هذا اال ومن لدراسة هذا البعد من اقتصاد املعرفة ما تزال قليلة وذلك يعود من جهة إىل نقص األعمال 

جهة أخرى إىل صعوبة قياس كفاءات األفراد مباشرة فاحلقيقة اليت جيب أن ال ختفى على أحد هي أن 

االستثمار عايل العوائد يف املوارد البشرية وخصوصا يف وقتنا احلايل هو استثمار عايل العوائد إذا ما قورن بأي 

املؤشرات مهمة جدا إن ملؤشرات املوارد البشرية مصادر  من ااالت األخرى يف اتمع لذلك تعترب هذه
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رئيسية قدر كبري من األمهية وهي بيانات التعليم والتدريب وخمزون رأس املال واالستثمارات يف رأس املال 

  .البشري

املعارف تسمح املؤشرات القائمة على البيانات املتعلقة بالتعليم والتدريب بتقييم : التعليم والتدريب 1- 3-2

واملهارات املكتسبة خالل العملية الرمسية للتعليم وتسمح هذه املؤشرات أيضا بتقييم املخزون واالستثمار يف 

الرأس املال البشري، وهي تتوافر عادة لبضعة أعوام ويعد هذا املؤشر على درجة عالية من األمهية ملا له من تأثري 

عدد املتخصصني يف جماالت املعرفة املختلفة وبالتايل زيادة  مباشرة على ثورة التكنولوجيا ومن حيث زيادة

يلتحق ا  اإلنتاجية وأن النهج املتبع يف الدول املتقدمة من أجل التعليم املستمر وزيادة عدد الدورات اليت

املوظف جتعله مؤهال للعمل يف خضم التغريات اليت طرأت على االقتصاد بصورة عامة وعلى مهارات العاملني 

  .صورة خاصة واخلدمات اجلديدة اليت استحدثت بفعل التطور التكنولوجي اهلائلب

بأنه املورد االسرتاتيجي يف بداية ميكن تعريف رأس املال البشري : مخزون رأس المال البشري 2- 3-2

  .العملية االنتاجية أي املورد الذي يصعب نسخه أو تقليده من قبل أي مؤسسة أخرى غري اليت يعمل ا

ينمكن تقييم االستثمار يف رأس املال البشري من خالل : االستثمار في الرأس المال البشري 3- 3-2

       .االجراءات املالية لالستثمار واالستثمار يف الوقت يف رأس املال البشري

  :مؤشرات نشر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت - 3-3

يعد هذا املؤشر على قدر كبري من األمهية ملا ينطوي على عدد من التقاصيل اليت ترتبط بالتكنولوجيا واجلانب 

االقتصادي والسياسي يف نفس الوقت، ويعرف البنك الدويل تكنولوجيا املعلومات واالتصالت بأا جمموعة 

لكرتونية ومع ظهور تكنولوجيا املعلومات من األنشطة تسهل جتهيز املعلومات وإرساهلا وعرضها بالوسائل اال

االقتصاد املرتكز على املعرفة بقاعدة تكنولوجية مالئمة مما أدى إىل تعزيز مشرتك واالتصاالت اجلديدة التقى 

بني ازدهار النشاطات املكثفة يف املعرفة واالنتاج ونشر التكنولوجيا اجلديدة وهلذه األخرية ثالثة تأثريات يف 

  :االقتصاد

  .أا تسمح بدر أرباح انتاجية خاصة يف جمال املعاجلة والتخزين وتبادل املعلومات* 
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جديدة وقد ولدت هذه الصناعات ظهور وازدهار صناعات  تعزز تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اجلديدة* 

طلبا على خدمات برجمة  تاالصناع طلبا على اخلدمات الرافقة هلذه الصناعات نظرا ملا تشتمل عليه هذه

  .ومعاجلة البيانات

، وآخرونالشمري ( ها القدمية أو جعلها مساعدة هلاظهور وظائف جديدة واالستعاضة ا عن سابقت* 

                         )55- 34ص، 2008

  :مؤشرات اقتصاد املعرفة ميكن تصنيفها إىل أربع فئات )مرال توتيليان(وحسب 

وتشمل املؤشرات املتعلقة باألحباث والتنمية وبراءات االخرتاع : مؤشرات العلم والتكنولوجيا 1- 3-3

  .التاواالتصواملنشورات العلمية وميزان املدفوعات التكنولوجية ومؤشرات نشر املعلومات 

  :المؤشرات المأخوذة من البحوث حول تنظيم نشاطات االبتكار وتشمل 2- 3-3

  .التكنولوجي البحوث حول التملك -  أ

  .البحث اجلماعي حول االبتكار -  ب

  .حبث مهارات االبتكار - ج

  :المؤشرات المتعلقة بالموارد البشرية وتشمل 3- 3-3

  .مؤشرات التدريب والتعليم -  أ

  .مؤشرات الكفاءات واملهن -  ب

  .البشرية املواردمؤشرات خمزون  - ج

  .مؤشرات تنقل املوارد البشرية -د

 )5ص، 2006، توتيليان( تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتمؤشرات نشر  4- 3-3
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  :بناء المنهج في ظل االقتصاد المعرفي -4

  :املبنية على إقتصاد املعرفة مبا يأيت تتميز املناهج 

يف مع مراعاة طبيعة العلوم يف هذه املرحلة وخصائص املتعلم وصفاته ( بناء املنهج بطريقة وظيفية  - 

 ).األساسية األوىل  املرحلة

 .يتناول املنهاج اخلربات كافة واملقدمة داخل املدرسة وخارجها مع اإلهتمام باجلانب التطبيقي العلمي  - 

 .إعتماد املنهج احملوري املتمحور حول الطالب وميوله وحاجاته  - 

 .رات الطلبة وإجتاهام وميوهلمامه مراعاة - 

 .مراعاة الفروق الفردية بني الطلبة  - 

 .ع يف إسرتاتيجيات التعلم والتعليم التنو  - 

 .إكساب الفرد املهارات الضرورية للتأقلم مع ُمتطلبات العصر - 

 .تكييف املنهج لعصر ثورة اإلتصاالت واملعلومات ويئة الطلبة للعيش يف الزمن القادم والتكيف معه  - 

  .احملورياملواد املفصلة إىل املنهج وهذا يتطلب التحول من منهج 

 :احملورياملنهج  •

تدور حول حاجات الطلبة عامة أما بقية املواد الدراسية فيتم  Coreيتألف هذا املنهج من مادة حمورية 

إختيارها من قبل كل طالب على حدة حسب ميوله وإهتماماته اخلاصة ، فهو يعد أفراًدا قادرين على مواجهة 

  .يف احلياة مشكالت احلياة كما يعدهم ليمارس كل منهم دورًا مهنًيا خاصا 

  :فمن هنا يتضح لنا أن املنهج احملوري يقدم للمتعلمني وظيفتني أساسيتني أو جانبني مهمني مها 

توفري قدر مشرتك من اخلربات العامة يتم إختيارها يف ضوء حاجات املتعلمني : اجلانب العام  - 

 .ومشكالم املشرتكة يف إطار إجتماعي معني وهذا هو احملور 
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توفري خربات خاصة ختتلف من فرد آلخر باختالف قدرام وإمكانام : اجلانب اخلاص  - 

 .وما بينهم من فروق فردية وهذه اخلربات متثل جماالت ختصصية متنوعة وإستعدادام 

والعالقة بني اجلانب العام واخلاص عالقة وثيقة فالربنامج العام يزود املتعلمني بثقافة مشرتكة حتقق الوحدة 

، أما الربنامج اخلاص فيشمل دراسات  صاحلنيمواطنني  ايكونو بني أفراد اتمع وتعدهم ألن واإلنسجام 

هلم الفرص إلختيار ما يُناسب كال منهم حسب ميوله  ويئمتنوعة حسب الفروق الفردية بني املتعلمني 

  .وقدراته وإستعداداته اخلاصة 

لقد أظهرت الدراسات اليت متت يف الواليات املتحدة على أن نتائج حتصيل الطلبة الذين إعتمدوا املنهج 

كانت أعلى يف اإلختبارات الوطنية يف العلوم والرياضيات ، كما أنا نتائج   Core Curriculumاحملوري 

أما على مستوى الصف الثامن  .حتصيل الطلبة يف اإلختبارات العاملية يف العلوم والرياضيات كانت أفضل 

يعتمد املنهاج احملوري فكان حتصيل الطلبة يف اإلختبار العاملي يف العلوم أعلى من املتوسط ويف  الذي

اهلامشي (.ة يدرسون مادة كبرية وبعمق أقلالرياضيات أقل من املتوسط ويُعزى التأخر إىل أن الطلب

  ) .165- 164ص،س.والعزاوي،د

  :المنهج في عصر االقتصاد المعرفي توصيات لمعلمي 4-1

  .يد العمليات العقلية اليت يستطيع الطالب تأديتها الطالب قبل تعليمهم أي مادة جديدةجت - 

  .ضرورة السماح للطالب بأن يتعلم بنفسه من خالل التجريب العملي - 

  .أن ينظر للعملية التعليمية على أا عمليات حبث وتنقيب عن املعرفة - 

  .النشاط احلسي أوال مث يأيت بعده النشاط اللغوي يف تدريس العلومأن يأيت  - 

اهلامشي (. أن يوظف املخترب والوسائل التعليمية ليخدما الطريقة االستكشافية وليس الطريقة التأكيدية - 

 )175صس،.والعزاوي،د
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  :الرؤى التعليمية والمهارات األساسية في عصر اقتصاد المعرفة -5

إن الدخول إلقتصاد املعرفة جيعل من الضروري اإلرتقاء مبؤسسات التعليم ودعم مؤسسات إنتاج املعرفة وهي 

مراكز األحباث ومؤسسات البحث العلمي والتطور التقاين ، لتصبح قادرة على مواكبة تسارع التطور املعريف 

اإلقتصاد املعريف اليت تناولت موضوع  ثواألحباوتتفق العديد من الدراسات . الذي مييز عصر إقتصاد املعرفة

دخول البالد النامية فيه على أن سبل اإلرتقاء باملؤسسات التعليمية حنو إقتصاد املعرفة يتطلب تبين رؤى وكيفية 

جديدة لدور املؤسسات التعليمية وخمرجات التعليم أي املهارات واملعارف اليت يكتسبها الطالب من خالل 

  )29 ص،2006أبو احلمص وآخرون ، ( .التعليم الرمسي 

  : مواصفات األستاذ في ظل االقتصاد المعرفي -6

التخصص العلمي العميق، . ارتني أساسيتني يف آن واحد مهاهلم مبن يُ أإن املعلم املنشود يف عصر املعرفة جيب 

املعلم يف عصر والتأهيل النفسي والرتبوي للتدريس واإلشراف على الطالب إىل جانب ذلك جيب أن يتحلى 

  :يأيت من الصفات املعرفة مبا

أن يكون مصدر معرفة حديثة للطالب ويكون قادر على إرشاد طالبه إىل مصادر املعرفة يف احمليط املباشر - 1

 .العاملللمدرسة ويف اتمع ويف 

احلادي والعشرين ارات املعرفية واإلجتماعية الالزمة للقرن هأن يكون قادر على مساعدة الطالب لتكوين امل- 2

سرعة اإلطالع وحتليل املشكلة واستخدام املعلومات املتوفرة لتكوين إجتاه علمي ورأي حنو قضية أو : مثل 

 .ظاهرة أو مشكلة 

أن يكون قادرا على مساعدة الطلبة ذوي احلاجات اخلاصة سواءا أكانو من الطلبة املتفوقني أو الطلبة - 3

 .بطيئي التعلم 

أن يكون قادرا على مساعدة التلميذ يف فهم ثقافته واحملافظة عليها وفهم عناصر التجديد فيها ويف نفس - 4

الوقت فهم الثقافة العاملية ومعطياا والتعامل معها بشكل إجيايب بغري تعصب أو حتيز ، أي احملافظة على 

 .هويته الثقافية والتفتح على الثقافة العاملية يف آن واحد 
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يكون قادرا على تنظيم البيئة املدرسية مبا يف ذلك الفصل الدراسي حبيث تشكل املدرسة أو الفصل أن - 5

 .وحدة تفكري حتليلي وإجيايب

 .أن ميتلك روح املبادرة للتجريب والتجديد ويشجع تالميذه الذين يظهرون ميوًال إبتكارية وإبداعية - 6

 .بل أن يكون مؤمنا برسالته ودوره يف جمتمع املستق- 7

 .أن يكون ُمَدَربا ومؤهًال للتعامل مع عامل املعلومات واإلتصاالت - 8

أن يكون ملًما بالتقنيات الرتبوية احلديثة مبا يف ذلك إستعمال احلاسوب وتقنيات حتليل املعلومات - 9

 .والبيانات 

. وحميطها اإلجتماعي األوسعأن يكون قدوة إجتماعية وعلمية وأخالقية لتالميذه وبيئة املدرسة احمللية -10

  )36- 35،ص2006أبو احلمص وآخرون،(

  : مواصفات الطالب في ظل االقتصاد المعرفي -7

يتوقع النظام الرتبوي أن ميارس دورا فاعال متعدد األبعاد متنوع احلاالت يف إعداد الطالب ويئتهم تمع 

التعايش الفاعل فيه ومواكبة مستجداته وتقنياته االقتصاد املعريف ومتكينهم من الكفايات الضرورية لتحقيق 

  :وحتدياته، ومن أبرز مالمح هذا الدور وأبعاده اليت يتوخى أن تنعكس إجيابيا على الفرد واتمع ما يأيت

  .تنمية القدرة على التعلم واكتساب املعرفة وتوظيفها وانتاجها وتبادهلا - 

  .ارتنمية القدرة على البحث واالكتشاف واالبتك - 

  .اكتشاف قدرات الفرد ورعايتها وتنظيمها - 

  .متكني الفرد من حتمل مسؤولياته - 

  .تنمية القدرات العقلية واالبداعية دعما للتفوق والتميز واالجناز - 

  .متكني الفرد من توظيف تكنلوجيا املعلومات واالتصاالت - 
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  .تعزيز القدرة على املشاركة والعمل يف فريق والتعايش معا - 

  .نمية القدرة على الفهم املتعمق والتفكري الناقد والتحليل واالستنباط والربطت - 

  .تعزيز القدرة على إحداث التغيري والتطوير - 

  .تعزيز القدرة على احلوار االجيايب والنقاش اهلادف وتقبل آراء األخرين - 

  )200- 199صس،.لعزاوي،داهلامشي،ا(.كسر حواجز الزمان واملكان لتحقيق الذات يف اإلطار اتمعي  - 

   :في ظل اإلقتصاد المعرفي  التكوين االلكتروني -  8

تأثر التعليم العايل، على غرار سائر املهن، بانتشار تكنولوجيا املعلومات واالتصال، وهذا التأثري بدأ       

حمتشما بظهور احلاسوب يف اإلدارات واملقاوالت يف السبعينات مث صار أعمق يف الثمنينات بعد أن أصبح 

التسعينات إىل التسريع للحاسوب الشخصي حضور واسع يف مواقع العمل، وقدأدى ظهور االنرتنت يف 

بإدخال تقنيات املعلومات واالتصال يف نشاط التعليم، ويرى بعض االقتصاديني أن دخول هذه التقميات 

توقع بيرت دروكر وهو منظر أمريكي يف علم  1997يضع التعليم العايل التقليدي موضع تساؤل، ففي سنة 

ستصبح يف املستقبل القريب يف عداد بقايا املاضي يوم االدارة بأن مؤسسات التعليم التقليدي اليت نعرفها ال

وستعوض بعملية تعلم مشخصة تقوم ا اآلالت، وقد رأى البعض يف هذا التطور املفرتض حال ملشكليت 

ارتفاع تكلفة التكوين والعجز احلاصل يف عدد املدرسني يف الدول الساائرة يف طريق النمو، وهكذا قامت 

االنرتنت بعرض تكوينات وشهادات انطالقا من مصاحبة عرب الشبكة االلكرتونية  جامعات مقاوالتية بفضل

     ) 45ص،2012جوطي،( .مقابل بضعة آالف يورو، للراغبني من أي منطقة يف العامل

  :رؤى مدرسة اإلقتصاد المعرفي  -9

  :تتمثل مرتكزات فلسفة مدرسة إقتصاد املعرفة يف اجلوانب واملنطلقات الفكرية والعلمية التالية  

  .اإلسهام اإلجيايب يف بناء جمتمع القرن احلادي والعشرين  - 1

تنظيم املدرسة لتكون مركزًا حيا للتفكري والعمل العلمي ومرتبطة باحمليط املباشر للطالب ومتفاعلة مع  - 2

  .والعامليةالوطنية  املشكالت
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توعية الطالب بطبيعة جمتمع القرن احلادي والعشرين وتدريس الطالب وتدريبهم على املهارات اليت  - 3

  .حيتاجها هذا العصر اجلديد

  .للطالبتشجيع التفكري احلر والتفكري التحليلي والرتكييب - 4

السريعة عن طريق احلاسوب وشبكة  يئة الطالب وتدريبهم للتعامل مع عامل املعلومات واإلتصاالت - 5

  .املعلومات وكل وسائل حتليل البيانات ومعاجلتها وتوظيفها يف احلياة العملية 

تربية الطالب عن طريق مناهج تركز على بناء املهارات والقدرات العلمية واملهنية واإلجتماعية والثقافية  - 6

  .اليت حيتاجها جمتمع املستقبل 

  .عدد الربامج الرتبوية والتعليم الذايت املستمراإلهتمام بتنوع وت - 7

اإلهتمام والتأكيد على التعليم التقين واملهين على أن يرتبط هذا النوع من التعليم مبسارات تعلمية واضحة  - 8

. ر املستمرتكفل خروج الطالب مبهارات متكنه من العمل مع متطلبات إقتصاد املعرفة وتوفر له مهارات التطو 

  )30- 29ص،2006ص وآخرون،أبو احلم(

  :المعارف والسلوكيات المطلوبة لخريجي عصر إقتصاد المعرفة  -10

خرجيو املدارس يف عصر املعرفة خبصائص وصفات وقدرات ختتلف إىل حد كبري عن تلك اليت يتصف  يتصف 

-30،ص2006وآخرون،محص أبو (ا اخلريج املعتاد يف املاضي وميكن حتليل هذه املالمح على النحو التايل

31(:  

  كفاءات خريجي عصر اقتصاد المعرفة  )10( جدول رقم

  الكفاءات االكادميية  الكفاءات الشخصية
  الثقة بالنفس -
  .واحرتام القانون وااللتزام االنضباط-
إدراك جوانب القوة والضعف يف الذات الفردية، دون  -

  .شعور بالنقص أو اخلجل
  .االبداع واملبادرة-
االعتماد على النفس مع القدرة على العمل والتعاون مع  -

  .اجلمع بني املعارف املتخصصة والعامة يف آن واحد-
  .القدرة على تطبيق املعرفة املكتسبة يف املدرسة -
  .ي وخاصة التفكري وفق منطق النسق التفكري املنطق -
  .التجريد والتحليل النقدي البناء -
الشفهي (مهارات حل املشكالت، مهارات االتصال  -

  )والكتايب
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  )روح الفريق(االخرين 
  .املرونة واملثابرة والصرب -
  .الرغبة يف التعلم املستمر وتطوير الشخصية-

  .القدرة على استخدام وحتليل االرقام والبيانات -
  .مهارات استخدام احلاسوب االنرتنت -
 اتقان اللغة العربية والقدرة على استعماهلا يف خمتلف -

  .أغراض احلياة مع ضرورة تعلم لغة أجنبية
  .امتالك مهارات البحث والتطوير -

  الكفاءات املتوقعة لعامل العمل واحلياة االجتماعية
القدرة على ختطيط اجلهد  –القدرة على حتديد االولويات ورسم خريطة زمنية لتنفيذها  –التوجه االجيايب حنو الفرص  -

املهنية وتقدير  باألخالقياتالتحلي  –اتقان مهارات العرض واالقناع  –اتقان مهارات التعامل مع اآلخرين  –واملال 
مهارات العمل  –التدريب على مهارات قيادة العمل وحتمل املسؤولية أو العمل حتت قيادة مهنية  –املسؤولية االجتماعية 

  .عامةضمن فريق أو مجاعة أو مهارات العمل املشرتك بصفة 
  )وهذه تتم حبسب املرحلة التعليمية والعمرية للتلميذ(والدولية  واإلقليميةاحمللية والوطنية  بالقضاياالوعي  -
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:خالصة جزئية  

يعترب االقتصاد املعريف من مستلزمات ومتطلبات التكوين اجلامعي خاصة التكوين مبيدان 

والرياضية، وتناولنا يف هذا الفصل كل مايدور حول املعرفة علوم وتقنيات النشاطات البدنية 

  .واالقتصاد املعريف من مفاهيم وامهية وجماالت

وما ميكننا قوله انه جيب االهتمام مبتطلبات التكوين املتعلقة بالعلم والتكنولوجيا واملوارد 

  .البشرية وتكنولوجييا املعلومات واالتصال
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  :تمهيد

 مصاعبملواجهة  وإعدادهفهي تساعد يف تشكيله وصقله ,  حياة الفردبالغة يف للمهارات احلياتية أمهية       

حتقق له التعامل والتفاعل ، اليت اة الطالب اليوميةومشكالت احلياة اليومية، واليت تعد مطلبا أساسيا يف حيـــ

 وبعد ذلك األسرة واحلياة العملية، اإلجيايب مع متطلبات حياته يف البيـــــــــــــــت والشارع واجلامعة والنادي الرياضي،

مقدار النجاح يف احلياة تتناسب طرديا مع القدرة على استخدام أنواع التفكري يف حل  أنحيث يرى اخلرباء 

  .املشكالت

أمهية موازية لنمو هلا من  دراســــــــــــــة املهارات احلياتية تنمو منو متزايد خالل الفرتة األخرية ملا ذتأخلذا 

تصنيفاا  مفاهيم املهارات احلياتية وأمهيتها أهدافها وخمتلف إىلهلذا سنتطرق يف هذا الفصل  ،الفرد وتطـــــــــــوره

والذي بنيت عليه أداة الدراسة، كذلك سيتم التطرق للمنهاج  مبا يف ذلك التصنيف املعتمد من الدراسة

  .التكويين للجامعة يف ضوء املهارات احلياتية
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  :ارةــــــــــــــالمه -1

وتقاس الدقة والسرعة عن طريق معايري  عمل بدقة وسرعة، أي اإلنسانيؤدي  أن"هي  األصلاملهارة يف      

  ).215،ص2001،فارعة،اللقاين("حيددها املختصون يف كل جمال على حدى وأحكام

تركيز البعض على اجلانب  إىل أدىالكبري للمصطلح مما  لالستخداموارتبط املصطلح باال الرياضي نظرا      

  )10ص،2000،وآخرون،إمام( العضليالسهولة والسرعة والدقة يف العمل  أااملهارة  إىلاحلركي والنظر 

السلوك املالحظ من جانب  أنواعاال الرتبوي لوصف وتصنيف بعض يف  كذلك  واستعمل املصطلح      

  )10ص،2000،وآخرون،إمام(متوقعة أدائيةمستويات  أووذلك يف ضوء حمكات  الطالب أو األستاذ

فلية، ( .جسميا أو عقليا األداء الذي يقوم به الفرد يف سهولة ودقة، سواء كان هذا األداء"املهارة تعين و        

  .)241،ص2004الزكي،

عمل أو فعل ميتاز بالتفرد واخلصوصية ويكون له وجهة حمددة تكتسب بالتعلم، " كما عرفت بأا 

وليس معىن ذلك أن كل أشكال التعلم ميكن أن تؤدي إىل إكتساب املهارات فمن املمكن أن يتعلم الفرد 

  )111،ص2009،طلبة"(ا، ويفشل فيهامهارة م

درجة من اإلتقان  إىلالوصول بالعمل  أا"للمهارة  خرآتعريف  )86،ص1999( أورد الباز وخليلو 

   ".اجلهد مع تالقي األضرار واألخطار  آومن الوقت  نبأقل ما ميك أداءهتيسر على صاحبه 

العمل  أجراءقيام الفرد بعمل ما بإتقان أكثر وجهد اقل يف أقصر وقت ممكن أي "تتضمن املهارة  كما

  .)170،ص1996عايش،( "بدرجة معقولة من السرعة واإلتقان
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أا القدرة على القيام بنشاط عقلي، أو انفعايل، أو حركي، أو كالمها "يعرفها مجال عبد السميع و 

  )15،ص2004ابو هامت،" (معا، ويتطلب تعلمها أو اكتساا السهولة والدقة واقتصاد الوقت يف أدائها

عقلية، عملية، اجتماعية، (معرفة، وقدرة قبل أن تكون كذلك، تتعدد، كما متتزج أشكاهلا "واملهارة هي

، وأا تتطلب وقتا وجهدا بقصد االكتساب والنماء، قابلة للقياس ألا تقيم يف حدود نتائجها )لفظية، حسية

عمور (."املصروفة الدقة، السرعة، اإلتقان، قلة الطاقة: وباالستناد إىل معايري يتفق عليها من مثل

  )37،ص2009،

مهارة  وأعامل يف أي مهنة يف اجناز عمل  أووميكن تعريف املهارة بأا قدرة الفرد سواء رياضي 

  .املهارة إتقانوجهد يسري نتيجة مروره خبربات وجتارب سابقة أفادته يف  وإتقانبسرعة ودقة 

 :مفهوم المهارات الحياتية -2

تعرف املهارات احلياتية مبفهومها الشامل بأا جمموعة من املهارات املرتبطة باحلياة اليت يعيش فيها   

تساعده على  للمتعلم كياملتعلم، ويكتسبها املتعلم بالعديد من الطرق، دف خلق وبناء الشخصية املتكاملة 

  .حتمل املسؤولية

 إكساب إىلمن حماور تطوير املناهج الدراسية، دف براجمها  كما باتت املهارات احلياتية حمورا هاما        

حاجام وتنمي شخصيام بشكل متكامل ومتوازن، ليكنوا قادرين على التأقلم  تالءمالطلبة مهارات حياتية 

وحتدياا، ومزودين مبعارف يوظفوا يف حيام ومتسلحني مبهارات تعينهم على  ةمع متطلبات احلياة العصري

  .جهة املواقف احلياتية بتصرفات واعية، للتعامل بفعالية مع حتديات احلياة اليوميةموا

 :وهناك عدة تعاريف للمهارات احلياتية نذكر منها
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املهارات احلياتية على أا  نطاق خمطط من الفرص التعليمية ) 2005(، منظمة اليونسيفعرفت 

والقيم حبيث دف مجيعها إىل تعزيز التنمية الشخصية، املعرفة، والفهم، واالجتاهات، : اليت تشتمل على 

  .واالجتماعية، والصحية

من القيام  األفرادالقدرات اليت متكن "لمهارات احلياتية باا ل منظمة الصحة العالميةلوهناك تعريف آخر 

  "  بسلوك تكيفي واجيايب جيعلهم قادرين على التعامل الفعال مع متطلبات احلياة وحتدياا

جمموعة من األداءات املرتبطة بالقدرات العقلية والبدنية " بأا )111،ص2010( الحايكيعرفها 

واالجتماعية واالنفعالية اليت من خالهلا يستطيع الفرد حل مشكالته احلياتية اليومية، واملشاركة بفاعلية مع 

  ."احمليط مبا يواكب متطلبات العصر وحاجات سوق العمل

بأا جمموعة من القدرات والسلوكات االجيابية اليت يكتسبها " احلياتية بأا  املهارات الهدهودكما عرفت 

درة ـــمل هنا القــقيقية، وتشــالفرد ويكيفها حيث متكنه من التعامل بفاعلية مع متطلبات وحتديات احلياة احل

وزارة الرتبية والتعليم .("واللياقة البدنية ـــيل،التـحصـــــة ـــــل املشكالت، وتنميــدرة على حــاذ القرار، والقـــاخت

  )2004،األردنية

ومعدات  أشياءيف احلياة اليومية اليت يتفاعل فيها مع  اإلنسانعمل يقوم به  أيواملهارات احلياتية هي 

التفاعالت حتتاج من الفرد ان يكون متمكنا من خمتلف املهارات ومؤسسات، وبالتايل فان هذه  وأشخاص

 ).215،ص2001،،فارعةاللقاين( .األساسية

 األوضاعتكون جسدية، مثل اخذ  أنميكن "املهارات احلياتية  أن) ونيلنيدانش ودونوهيو، (ويتفق 

  )185،ص2012صغري،.(سلوكية مثل االتصال الفعال أومثل اختاذ القرار،  إدراكية أوالصحيحة، 
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السلوكيات واملهارات الشخصية واالجتماعية الالزمة للفرد للتعامل بثقة " بأاوتعرف املهارات احلياتية 

 األنسبمع نفسه ومع اآلخرين يف اتمع، وذلك عن طريق اختاذ القرارات 

  .)121،ص2015شاش،".(املواقف

للتعامل بثقة واقتدار  لإلفراداملهارات احلياتية هي السلوكيات واملهارات الشخصية واالجتماعية الالزمة 

، ومع اتمع، وذلك باختاذ القرارات املناسبة الصحيحة وحتمل املسؤوليات الشخصية اآلخرينومع  أنفسهممع 

، والقدرة األزمات، وتفادي حدوث اآلخرينمع  واالجتماعية، وفهم النفس، والغري، وتكوين عالقات اجيابية

  )396،ص2006القيسي،.(على التفكري واالبتكار

فاملهارات احلياتية إذن هي جمموعة من األنشطة والقدرات والسلوكيات والوسائل والطرق والكفاءات 

التعامل مع  و اليت ميتلكها الفرد، واليت من شأا مساعدته على التفاعل االجيايب والقدرة على التكيف

قرارات حلل  إىلالتكوين وحتويلها  ، وهي متكنه كذلك من االستفادة من املعلومات املكتسبة يفمتطلبات احلياة

  .)21،ص2014،سليمان(.خمتلف املشاكل احلياتية

املهارات واملعلومات واملعارف والقيم اليت حيتاجها الفرد للتكيف مع حياته "احلياتية هي تواملهارا

اليومية، ويزاوهلا يف ظل متغريات العصر، وذلك للقدرة على مواجهة املواقف والتحديات اليت تواجه 

  ).27،ص2009علي،("اتمع

لذات، والتعايش مع املتغريات احلادثة احلياة والتكيف مع ا إدارةمهارات  بأا"وعرفتها خدجية خبيت

ومع متطلبات احلياة، حبيث جتعل الفرد قادرا على حتمل املسؤولية ومواجهة  املشكالت ومقابلة التحديات اليت 

الجيايب ، والتفاعل ااآلخرينيفرضها العصر، وتزيد يف الوقت نفسه من ثقته بنفسه، وحتقيق االتصال الفعال مع 

  )375ص س،.د ،عباس،عطاء اهللا،رائد("مع متطلبات احلياة
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غريها املبنية على  أواجلامعية  سواءناهج التكوينية امل أن ةاألخري ريف اونستشف من خالل التع

ضرورة  على احلديثة، فهم حيثون خمتلف املصممني للمناهج التعليميةيدعو إليه  تتفق مع مااملهارات احلياتية 

     .  توظيف املادة العلمية املدرسة يف احلياة اليومية للمتعلم، وربطها مع الواقع املعاش عند تدريسها

 احلياة،على أن املهارات احلياتية بالغة األمهية وضرورية ملواجهة متطلبات  شبه إمجاعيالحظ مما سبق و 

املعارف واخلربات اليت  واكتسابه، تشبع للطالباملبين على املهارات احلياتية يهدف إىل حتقيق  التكوينوان 

 .تسهم يف بناء شخصيته وتعزيز سلوكه

 الطالبسبها تاملهارات احلياتية هي جمموعة من املهارات اليت يك أنميكننا القول  قوبناء على ما سب

، متكنه من نتيجة ملساره التكويين باجلامعة آو ويتعلمها بصورة مقصودة نتيجة احتكاكه بالبيئة اليت يعيش فيها

  .اليومية اكتساب خربات ومهارات منهجية متكننه من مواجهة التحديات

  : المهارات الحياتية أهمية -3

وإعداده ملواجهة حتديات العصر ومشكالته احلياتية  املتعلم،هلذه املهارات أمهية يف صقل شخصية    

، كما انه اليومية، ليكون إنساناً متكيفاً ومبدعاً وفاعًال حملياً وعاملياً، قادراً على التنمية والتطوير وإحداث التغيري

 إىلربية يف شىت جماالت احلياة زادت حاجة الشعوب واملناطق الع اوالتكنولوجييف ضوء التداخل الثقايف للعلم 

يف الوطن العريب، وبرزت األمهية لتعلم املهارات  ةالتكنولوجيتنمية بعض اجلوانب املهارية يف ضوء التنمية 

 )3ص،2009امع،أبو ط(.احلياتية نتيجة لعديد من التحديات واملستجدات االجتماعية والثقافية والسياسية

  : )38-36،ص2012،الغفري( بالنقاط اآلتيةمهارات احلياتية للأمهية اكتساب الطلبة  تولقد حدد

  . حتقق التكامل بني املدرسة واتمع من خالل ربط حاجات املتعلمني ومواقف احلياة باحتياجات اتمع :أوال
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يتسم بانفجار معريف  يالعصر الذإعطاء الفرد الفرصة كي يعيش حياته بشكل أفضل، وخباصة يف هذا : ثانياً 

إعداد األفراد القادرين على التكيف والتفاعل بفاعلية  مناوتكنولوجي متالحق، األمر الذي يتطلب  ومعلومايت

  .مع هذه املتغريات من خالل تدريبهم على العديد من املهارات احلياتية

احلياتية، وتعطى  واهرـــــخاص والظــــاشر باألشــــل املبـــــاعــــــفــق التـــــاشرة عن طريــــرة مبـــعلم خبتـــسب املـــتك: ثالثاً 

للتعلم معىن، وتوفر اإلثارة والتشويق للعملية التعليمية نظراً الرتباطها بواقع وحاجات املتعلم، كما تزود املتعلمني 

بطرائق حديثة للحصول على املعلومات ذاتيًا من مصادرها األصلية، وتكسب الفرد إحساسًا مبشكالت 

 . الرغبة يف حلهاجمتمعه وتولد لديه 

جتعل الفرد قادراً على إدراك التفاعل الصحي بينه وبني اآلخرين وبينه وبني البيئة واتمع، ولذا فإن الفرد : رابعاً 

البد أن تكون لديه مهارة االتصال اللغوي لعرض أفكاره وآرائه بوضوح دون االستطراد وتقدمي تفاصيل هو يف 

عرض أفكاره كتابة، وكذلك البد أن ميتلك مهارة االستماع والقراءة، ومهارات غىن عنها، وهو حيتاج أيضاً إىل 

أخرى أساسية، وهذا كله يساعده على معايشة اتمع واملشاركة يف أحداثه والتعامل مع كل املواقف اليت 

  .تواجهها

واالعتزاز بالنفس، فعندما متكن الفرد من املهارات احلياتية وممارستها يف خمتلف املواقف تشعره بالفخر : خامساً 

  يطلب منه أن يؤدي عمًال من األعمال ويتقن ما طلب 

  .منه، فإن هذا يشعر اآلخرين بالثقة فيه، ويعطيه مزيداً من الثقة بالنفس     
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على االرتقاء مبستوى املهارة من أجل فتح آفاق  مستوى يشجعهمتكن الفرد من مهارة ما على أي : سادسا

الفرد مهارة ما يف مستويات متتالية  اكتسابلتايل حتقيق مكاسب وموارد أكثر، بل إن جديدة للعمل، وبا

  . يساعده على االنتقال من مهنة إىل أخرى يف اتمع

متكن املهارات احلياتية الفرد من القدرة على مواجهة مواقف احلياة املختلفة، والقدرة على التغلب على : سابعاً 

  .مل معها حبكمةاملشكالت احلياتية والتعا

متكن الفرد من املهارات احلياتية يساعده على استيعاب التكنولوجيا احلديثة وتوظيفها على حنو فاعل، : ثامناً 

التكنولوجيا احلديثة، كما حترص على أن يستوعب  امتالكفالشركات والبنوك واملصانع دائمًا حترص على 

العاملون ا كل ما تقدمه التكنولوجيا على املستوى العاملي، ولذا فمن يعمل يف ظل مهارة معينة يشعر بالعجز 

والقصور أمام تلك التكنولوجيا احلديثة، كما أن مستوى متكنه من مهارات معينة تؤهله دائمًا لتعلم مهارات 

  .تفرضها التكنولوجيا احلديثة أخرى جديدة

تقتصر أمهية املهارات احلياتية على أمور احلياة املادية، بل إا ذات أمهية كربى يف األمور اإلنسانية : تاسعاً 

  .واالجتماعية، إذ متكن الفرد من التعامل مع اآلخرين وإقامة عالقة طيبة قائمة على احلب واملودة بينهم

  :)22،ص2005،عبد املوجود( تتجسد فيما يلي للفرد رات احلياتيةأمهية املها أن إىلر اويش

تكون لديه  أنيف جمتمعه فالفرد البد  اآلخرينجتعل الفرد قادرا على إدارة التفاعل بينه وبني  أا -1

 .مما يساعده على عرض أفكاره وآرائه بإجياز ووضوح لمهارات االتصا

 .متكن الفرد من املهارات احلياتية وممارستها يف خمتلف املوقف يشعر الفرد باالعتزاز والثقة أن -2
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جديدة  آفاقمن مستواه يشجعه على االرتقاء مبستوى املهارة من اجل فتح  أعلىامتالك الفرد مهارة  -3

 .للعمل

 .االتكنولوجيمتكن الفرد من املهارات احلياتية اجلديدة يساعد على استيعاب  -4

 .اكتساا وممارستها يف كافة جماالت احلياة إىلكثرة املهارات احلياتية وتعددها جيعل املرء حمتاجا   أن -5

تساعد على تطوير  أايف " أمهية املهارات احلياتية تتمثل   نأ إىل )2008( والشريقي احلايك وقد أشار

وفن التعامل ، والقدرة على حل املشكالت احلياتية والتعامل معها  اآلخرينالعالقات االجتماعية اإلجيابية مع 

تساعد على  أا إىلاإلضافة ب  حبكمة ، وتنمي الشعور بالثقة بالنفس، والسعادة، والقدرة على اإلجناز،

تطوير القدرات العقلية العليا املرتبطة باالكتشاف والنقد والتحليل واإلبداع وحل املشكالت ، وتساعد أيضا 

على الربط بني الدراسة النظرية والتطبيقية وذلك لكشف الواقع احليايت ، وتزيد من دافعية املتعلم وحتفزه 

  "لبدنية واملهارية والعقليةللتعلم، وتساعد يف التعرف على قدرات املتعلمني ا

بشكل ممتاز يف مساعدة األفراد على اكتساب  افغريزة حب اللعب لدى اإلنسان ميكن استثماره       

الكثري من املهارات احلياتية الضرورية واملرتبطة باحلياة الواقعية من خالل اللعب والنشاط البدين ، فمادة الرتبية 

األفراد للمهارات احلياتية املتنوعة  إكسابالتخصصات خصوبة وسهولة يف  أكثرالبدنية الرياضية تعترب من 

املنافسات واستخدام االسرتاتيجيات املتنوعة يف دروس  وأجواءبشقيها العلمي والذهين ، فاملهارات الرياضية 

احمليط وبطريقة الرتبية الرياضية تساعد يف بناء وتطوير شخصية الفرد ومهارته اليت حيتاجها للتميز مع اتمع 

  .)2008احلايك، ونزار،( .ومتطورة

  :أمهية املهارات احلياتية تتجسد فيما يلي أن إىللص من مما سبق خن و

 .املسامهة يف مواجهة التحديات اليومية اليت تواجه األفراد  -1
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 .للحياة اليومية األزمةاملهارات  إكسامحتسني حياة األفراد والطلبة وتسهيلها من خالل  -2

 .الطالب مهارات تساعده يف االرتقاء بقدراته وحتسني مستواه الدراسي إكساب -3

طلبة قادرين على املنافسة  وإعدادواليت تواجهها اتمعات العربية  ةوالتكنولوجيجتاوز الفجوة العلمية  -4

 .علميا يف وقت أصبح االقتصاد املعريف متمكن

 .اتمع بأفراد قادرين على التكيف مع خمتلف التطورات السريعة إكساب -5

خمتلف  وإكسابهمعرفة أثر التعليم املبين على املهارات احلياتية ومدى مسامهته يف تطوير الطالب  -6

  .املهارات اليت حيتاجها علميا وعمليا

  :أهداف المهارات الحياتية -4

املتعلمني املهارات الالزمة حليام اليومية واملستقبلية، والتعامل  إكسابدف املهارات احلياتية إىل    

 والحايكالديري (مع املواقف والتحديات الطارئة، وحل املشكالت بطريقة علمية وموضوعية، ولقد حدد 

  : التعلم املبين على املهارات احلياتية باآليت أهداف )125،ص2011

  .أجل أن يضطلعوا بأدوار منتجة يف اتمع ينمي تقديرهم لذام وثقتهم بأنفسهم من -1

 .ميتلكون أهدافا شخصية ومهنية وأن يصلوا إليها لتحقيق النماء الشخصي  -2

 .يكتسبون املهارات العملية والشخصية والنفسية االجتماعية ويظهروا -3

ميتلكون معلومات ومعارف حول املسائل الشخصية واالجتماعية والصحية لعالقتها الوطيدة  -4

 .نتاجية والقوى العاملةباإل

 .حيام تاسرتاتيجيايتعلمون كيفية اختيار القرارات املدروسة بشأن  -5
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التفكري اإلبداعي، والنقدي، وحل املشاكل، وصنع القرار، " يتعلمون على تنمية مهارات أساسية متثل  -6

 ."والتكيف، والتواصل مبا يف ذلك مهارات االتصال وتأكيد الذات والتفاوض

 .واعني مواقفهم ومواقف غريهم من املسائل الشخصية واالجتماعية واالقتصادية والصحيةيكونون  -7

 .ينمو وعيهم حول تأثري األقران واإلعالم على اسرتاتيجيات احلياة -8

 .يكونون مستعدين كي يصبحوا دعاة للمسؤولية الوطنية واألخالقية -9

  .مدى احلياةعلى التغيري والتحديث ويشاركون يف مسرية التعلم  يتأقلمون - 10

بتحليل العديد من برامج تنمية  منظمة الصحة العالمية ومنظمة الصحة النفسية العالميةولقد قامت 

  :  املهارات احلياتية وحتديد أهداف املهارات احلياتية باآليت

 .حتسني وتقوية الصحة املدرسية باملدارس-1

  .سدعم وتطوير مناهج الرتبية احلياتية طويلة املدى باملدار -2

  .النهوض مببادئ الدميقراطية وحتقيق مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة-3

منع حدوث العديد من املشكالت الصحية واالجتماعية مبا يف ذلك االستهالك النفسي النشط -4

  .للمواد املخدرة واحلمل أثناء املراهقة والعنف

 . النهوض بصحة الطفل وحتقيق النمو املتكامل والشامل له-5

  . إعداد الشباب للظروف االجتماعية والثقافية شديدة التغري-6

  . تدعيم مقومات املواطنة الصاحلة بني أفرد اتمع-7

  . النهوض بالتعليم مدى احلياة-8

  .غرس مبادئ الرتبية من أجل السالم يف نفوس أفراد اتمع-9

 .تتعرض هلا األسرةتدعيم دور الوالدين يف مواجهة املتغريات املتالحقة اليت - 10
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 ،عبد املعطي(.مساعدة أفراد اتمع على مواجهة التغري االجتماعي والثقايف املتصارع- 11

   )18،ص2008،مصطفىو 

أن املهارات احلياتية ليست مستقلة عن بعضها، والغرض منها ان تقود ) 2005بريسون،(وتشري 

االجتماعية والشخصية اليت متكنهم من الطالب بشكل فردي وضمن جمموعات اىل معرفة السلوكات 

 .أهدافهم ذلك يزيد إحتمال جناحهم يف حتقيقتقدمي  أفضل ما يستطيعون، وب

  )  256،صس.بخصاونة،(

بصفة عامة، قصد تذليل  لألفراداملهارات احلياتية جاءت لتكون نرباسا  أنومما سبق نستطيع القول 

بالتكوين  األمرتعلق  إذافما بالك . خمتلف املشكالت والصعاب اليت يواجهها الفرد يف حياتة اليومية

أهداف املهارات  أناجلامعي الذي يتحمل مسؤولية إخراج طالب قادر ومتمكن، فهنا ميكننا القول 

  .أمهيتهااحلياتية هي التزيد عما مت ذكره يف 

  :الحياتيةمهارات ال تصنيف -5

حياة كل باحث وهدف كل ختتلف باختالف جمال هناك العديد من التصنيفات للمهارات احلياتية 

يف كافة مفاهيم العلوم والتخصصات وعدم إمكانية و الختالف يف مشولية املصطلح امؤسسة وينبع هذا التباين و 

مهارة اختاذ القرار، مهارة حل " إىلاملهارات احلياتية يف دراسته صنف ) 2002(هندي حيث جند  .حصره

  ."مهارة التعايش مع الضغوطو املشكالت، مهارة التفكري اإلبداعي، مهارة التعايش مع االنفعاالت، 

من أكثر التصنيفات مشولية االت املهارات احلياتية فلقد  وه )38،ص2002( مازنتصنيف  أما 

مهارات التعامل مع " :العاملية وهو كالتايل ةوالتكنولوجييف ضوء التطورات العلمية  األزمةأورد تصنيفا للمهارات 
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الطقس واملناخ،  االتكنولوجيالفكرية، مهارات النقل واملوصالت، مهارات  ةتكنولوجياملعلومات، مهارات 

  ."الصحة ةتكنولوجياإلنتاج الزراعي، مهارات  اتكنولوجيالعمل االجتماعي، مهارات  اتكنولوجيمهارات 

  :إىلفقد صنفت املهارات احلياتية ) 2000كوثر كوجك،(وحسب 

املشاعر، التحكم يف االنفعاالت، سعة الصدر والتسامح، وحتمل الضغوط وتشمل ضبط  :مهارات إنفعالية - أ

 .التغيريوالقدرة على مواكبة . بأشكاهلا، وتنمية قوة اإلرادة، والقدرة على التكيف،وتقدير مشاعر اآلخرين

وتشمل حتمل املسؤولية، وإحرتام الذات، واملشاركة يف األعمال اجلماعية، والقدرة  :مهارات إجتماعية - ب

على تكوين عالقات، واختاذ القرارات السليمة، والقدرة على التفاوض، وأداء بعض األعمال املنزلية واألسرية، 

 .، والقدرة على التواصل)وثقافة - دين -لون - جنس(وتقبل اإلختالفات 

وتشمل القدرة على التفكري الناقد، ومعرفة أفضل الطرق إلستخدام املوارد، والقدرة على  :مهارات عقلية - ج

التعلم الذايت والتعلم املستمر، والقدرة على التنبؤ باألحداث، والقدرة على التخطيط السليم، والقدرة على 

   .)24،ص2014،سليمان(.البحث والتجريب، وإدراك العالقات، والقدرة على اإلبداع واإلبتكار

وبعد عملية رصد ألهم املهارات احلياتية اليت حيتاجها األفراد بالفعل ) 270،ص2009،عمور(وجدت دراسة 

 :على اختالف أعمارهم، وجنسهم، ومستويام األكادميية أا تندرج حتت احملاور الكربى التالية

 التحكم يف، تقدير مشاعر اآلخرين، املشاعرضبط   : مثل منوحيوي مهارات  نفعاليةاالمهارات ال  محور - أ

  . إخل...، حتمل الضغوط، إدارة الضغوط، القدرة على مواكبة التغيرياالنفعاالت

ؤوليات، القدرة على بناء عالقات مهارات حتمل املس :ويضم مهارات منها المهارات االجتماعية محور - ب

اذ القرارات السليمة، القيادة، القدرة على إدارة اجتماعية صحيحة، القدرة على التواصل مع اآلخرين، اخت

   . اخل...احلوار واملناقشة، التعايش السلمي، العمل اجلمعوي التطوعي، املواطنة الصاحلة

ى التفكري واالستكشاف، القدرة على التعلم الذايت، القدرة القدرة عل :وجند فيه عقليةالمهارات ال محور - ج

القدرة على التفسري، القدرة على إجياد احللول يف املواقف الصعبة، القدرة على البحث  على التخطيط والتنبؤ، 

  .اخل...والتجريب
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صفها يف ثالث فئات وهي  تتصنيفا للمهارات احلياتية  منظمة الصحة األمريكيةوقد قدمت 

  :)109-108،ص2015عامر،(كالتايل

وتشتمل على مهارات التواصل، مهارات التفاوض والرفض، املهارات التوكيدية، : المهارات اإلجتماعية - أ

  .اآلخرينمهارات العالقات الشخصية، مهارات التعاون، مهارات التعاطف وفهم منظور 

وتشتمل على مهارات إختاذ القرار وحل املشكالت، فهم مرتتبات األفعال والتفكري : المهارات المعرفية - ب

ة، مهارات التفكري الناقد، مهارة حتليل األقران ووسائل اإلعالم، مهارة حتليل املدركات يف حلول بديل

  .واملعتقدات الشخصية، مهارات تقييم الذات ووضوح الفهم

وتشمل على مهارة إدارة الثقة، مهارات إدارة املشاعر والتعامل مع الغضب، : المهارات الوجدانية - ج

  ).ارة الذات، مراقبة الذاتإد(مهارات التحكم الداخلي مثل 

احملاور الكربى يف ومنظمة الصحة األمريكية  )2009عمور،(و) 2000كوثر كوجك،( اتتصنيفوتتفق 

 خلصنا إىل السابقة ويف كثري من مكونات احملاور من مهارات، وبعد اطالع الباحث على خمتلف التصنيفات

  :التصنيف التايل استخدام

– مهارات التفكري واالستكشاف- :من املهارات ومنها وحتوي جمموعة :المهارات العقلية -5-1

حل مهارات - إختاذ القرارات مهارات–مهارات التخطيط والتنبؤ –مهارات التعلم الذايت واملستمر 

وسنتناول بالتفصيل املهارات العقلية اليت متس دراستنا بشكل مباشر فقط، وذلك قصد التقيد املشكالت، 

 . ات الدراسةمبتغريات ومؤشر 

 :مهارات التفكير - 5-1-1

ميارس اإلنسان التفكري يف كل وقت وذلك دف التمييز بني ما هو مألوف وما هو خمتلف من 

املعلومات واألشياء، فيتمكن بذلك من إدراك العالقات املوجودة بينهما فالتفكري عملية، وهو إجراء وغاية 

ومن معتقد أن التفكري أمر يف  ،التفكري من البحوث النفسيةت فكرة تعلم دتماسلقد و  .يف حد ذاته

، الذي احلديث للتعليمولذلك شهد التفكري اإلنساين عناية كبرية، إذ أصبح أهم هدف  ،الوسع تعلمه
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خاصة إذا   ،وإجياد احللول املناسبة هلا ،كيف يفكرون ملواجهة مشكالت احلياة  األفرادتعليم يركز على 

  .كانت هذه املشكالت مستعصية تستدعي حلول تتميز باجلدة والتنوع

لقـــي التفكـــري باعتبـــاره إحـــدى العمليـــات العقليـــة العليـــا اهتمامـــا كبـــريا مـــن طـــرف العلمـــاء، لـــذلك جنـــد و 
اختالفــا يف تعريفاتــه وفقــا لوجهــة نظــر كــل واحــد مــنهم، وللوصــول إىل حتديــد دقيــق للتفكــري فقــد جــاء يف اللغــة 

اخلـاطر يف الشـيء، والتفكـر اسـم  إعمـال: الفكـر والفكـر: فكـر: مـا يلـي" ابن منظور:"العربية يف لسان العرب لـ 
  ). 25، ص2003ابن منظور، . (التفكري وتعين التأمل، ويقال رجل فكري أي كثري الفكر

العقليــة وينــتج عنــه معرفــة منســقة منظمــة، يســتخدم  فــالتفكري وظيفــة عقليــة ومعرفيــة يف ارفــع املســتويات

سـواه مـن الوظـائف العقليـة انـه ال يتقيـد حبـدود  قوى االستدالل والـذاكرة والتخيـل والتصـور، مـا مييـز التفكـري عـن

  ).03، ص2005إبراهيم، . (الزمان واملكان

التحليــل والرتكيــب، احلكــم : وقــد ورد التفكــري بأنــه القــدرة علــى اســتخدام العمليــات العقليــة الراقيــة مثــل

موقــف حمــدد أو إزاء  واحملاكمــة، التجريــد والتعمــيم، الفــرز والتصــنيف، والتجميــع والتبويــب اســتخداما ناجحــا يف

  ).148، ص2001األمحد، . (مشكلة تتطلب احلل

التفكري عملية عقلية معرفية وجدانية راقية تبـىن وتؤسـس : "حيث قال" عبد الوهاب حممد كامل"وعرفه 

علــى حمصــلة العمليــات األخــرى كــاإلدراك واإلحســاس والتخيــل والتــذكر والتعمــيم واملقارنــة واالســتدالل، ومــن مثــة 

لتفكري على قمة هذه العمليات النفسية والعقلية واملعرفيـة، وكلمـا اجتهنـا مـن احملسـوس إىل اـرد كلمـا كـان يرتبع ا

  ). 23، ص2006الطيب، " .(التفكري أكثر تعقيدا

 :مكونات التفكير - 5-1-2

لك عبـارة عـن ميثل التفكري نشاطا ذهنيا يقوم به العقل اإلنساين من أجل الوصول إىل معىن ملا حييط به، وهو بذ

إجراءات يؤديها الذهن، هذا وميكن وصف التفكري جزئيا يف عبارات تدل على إجراءات يؤديهـا الـذهن، وتلـك 

  : اإلجراءات هلا منطان اثنان رئيسيان

فهـــو املســـؤول عـــن حتديـــد املعـــىن وابتكـــاره أو إنشـــائه، كمـــا يتضـــمن جمموعـــة معقـــدة مـــن : نشـــاط التعـــرف -أ

االســرتاتيجيات مثــل اختــاذ القــرار، حــل املشــكالت وتكــوين املفهومــات، وهنــاك جمموعــة أقــل تعقيــدا مــن ذلــك 
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مثـــل  النشـــاط الـــذهين للتعـــرف علـــى هـــذه املهـــارات مثـــل مهـــارات التحليـــل والرتكيـــب، ومهـــارات التفكـــري الناقـــد

  . التمييز بني املتصل وغري املتصل يف العبارات

فهـــو مكــون مـــن اإلجــراءات الالزمـــة لضــبط إجـــراءات التعــرف والســـيطرة عليهـــا : نشــاط مـــا وراء التعــرف -ب

والتحكم فيها هي واالسرتاتيجيات واملهارات املستخدمة يف نشاط التعرف، كما أن أي نشـاط للتفكـري باعتبـاره 

، وثانيهمــا نشــاط )نشــاط التعــرف(أوهلمــا منــع املعــىن : قتــه دمــج نــوعني مــن اإلجــراءاتعمــل هــادف هــو يف حقي

  )32،ص2001عصر،).(نشاط ما وراء التعرف(توجيه املعىن املصنوع 

إضــافة إىل ذلــك . وبصــفة عامــة فــالتفكري مجلــة مــن املعــارف واإلجــراءات والعمليــات الــيت تــؤثر يف بعضــها الــبعض

والشــكل املــوايل يوضــح العالقــات بــني وتتفــرع عنهــا جمموعــة مــن املهــارات،  كــريفإنــه توجــد مكونــات أخــرى للتف

  ):144،ص2004عفانة واخلزندار،(مكونات التفكري ومايتفرع عنها من مهارات

  
 
  

  
  

 

                                                                      

 

  

  

  

 

  

 )املعرفة وراء ما( معرفية فوق تفكري عمليات مهارات تفكري مركبةمهارات تفكري 

 الناقدالتفكري 

املعرفة واإلستدعاء-  

اإلستيعاب -
 املالحظة-

 التطبيق-

 .املقارنة-

 .التصنيف-

  .التلخيص-
  .التنظيم-

ختطـــــــــيط-  

مراقـــــــــــــــبة-  

تقـــــــــــــــــــــــــييم-  

 إختاذ القرار حل املشكالت التفكري اإلبداعي

 استنباط-

 إستقراء-

 .تقومي-

 التخيل-

 األصالة-

 املرونة-

 الطالقة-

 التحليل-

 الرتكيب-

 التقومي-

 حتديد اهلدف-

 توليد احللول-

 دراسة احللول-

 ترتيب احللول-

  تقومي احللول-
  إختيار احللول-

  مكونات ومهارات التفكير): 02(  الشكل رقم 

 ـــيرـــــــــونات التفكـــــــــــــــمك
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وهي بسيطة، ومهارات معقدة  أساسيةمهارات بسيطة  إىلتقسيم مهارات التفكري من الشكل ميكن 

 إصدارمهارات املهارات املعقدة فهي تشمل  مواجهة إىلومركبة، والبسيطة جيب إجادا لالنتقال 

جمهود ونضج عقلي،  وهي  إىلاحللول، فهي بالتايل حتتاج  وإعطاءباستخدام معايري وحمكات،  األحكام

  .تناسب مرحلة الطالب يف اجلامعة

  :لطلبةاخصائص تفكير  - 5-1-3

إن التفكــري هــو حمــور لكــل نشــاط عقلــي يقــوم بــه اإلنســان يســتند بــذلك إىل أفضــل املعلومــات املمكــن 

توافرهــا، ويسرتشــد باألســاليب واالســرتاتيجيات الصــحيحة، فــالتفكري عنصــر هــام مــن مكونــات الشخصــية وهــو 

الزمـان، : "صـر احملـيطسلوك تطوري يـزداد تعقيـدا مـع منـو الفـرد وتـراكم خرباتـه، ويتشـكل التفكـري مـن تـداخل عنا

  ). 20، ص2006السليين، ". (فرتة التفكري، املوقف، املناسبة وموضوع التفكري

كمــا أن لكــل مرحلــة عمريــة مــن مراحــل النمــو اإلنســاين صــفاا وخصائصــها العقليــة، وقــد خلــص املــريب 

ســـويد، : (يلـــي خصـــائص التفكـــري لـــدى فئـــة الراشـــدين كمـــا جـــاء عنـــد عبـــد املعطـــي ســـويد يف مـــا" رونيـــه أوبـــري"

  ).  35-34، ص2003

  .تتصف هذه املرحلة يف خصائصها الفكرية بالنزوع حنو العقالنية واالستقرار يف الوعي -

  ). سنة 25-18(يتحدد الزمن العمري هلذه املرحلة يف اال  -

 .اهتمامات هذه الفئة تكون نفسية راجحة يف هذه املرحلة -

 .التكيف مع البيئة احلضارية -

 . إخل......يعلو تفكري هذه املرحلة ببعض القيم اإلنسانية يف احلياة كقيم احلق واخلري -

جبملـــة مـــن اخلصــائص جتعلـــه حيظـــى باهتمـــام العديـــد املتخصصـــني الـــذين  الطالـــبإن متيــز التفكـــري عنـــد 

 . يسعون باستمرار ملعرفة أيسر السبل اليت متكن الفرد من حتقيق التوافق النفسي االجتماعي
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ـــة بالغـــة لـــدى الطالـــب، فهـــي تســـاهم يف رفـــع ولت ـــالتفكري الســـليم امهي ـــة املتعلقـــة ب ـــة املهـــارات احلياتي نمي

التحصــيلي لــه، والشــعور بالثقــة يف الــنفس ملواجهــة  ىاملســتو مســتوى الكفــاءات التفكرييــة ممــا يســاهم يف حتســني 

 )27-26،ص2007الكبيسي،.(خمتلف املهمات الدراسية واحلياتية يف املستقبل

  :للطلبةتفكير تنمية مهارات ال - 5-1-4

 :باآليت األستاذعموما تتأتى مهارات التفكري واالكتشاف لدى الطالب من خالل قيام   
  ): 224-223ص،2009،عمور(

  . أن يكون دور املدرس هو اإلرشاد والتوجيه، بدًال من القيام بالتلقني - 

  .احرتام املعلم لطالبه، واحرتام جهودهم يف التفكري - 

  .يتقبل إجابات الطالب واستفسارام، مهما كان نوعها - 

  .عدم االستهتار باحللول النابعة من عند الطالب رغم بساطتها، وجتنب التثبيط - 

  . اإلصغاء باهتمام إىل أفكار الطالب وآرائهم ومقرتحام وتشجيعهم على طرح األفكار اجلديدة - 

  . طالب بأنفسهم كمفكرينتوفري خربات ناجحة للتفكري تزيد من ثقة ال - 

تقدمي عدد كبري من األنشطة اليت تشجع على التفكري، واحلد من األنشطة املعتمدة على الذاكرة  - 
  .فقط ما أمكن ذلك

  .تشجيع الطالب على إجراء املقارنات، وتسجيل أوجه الشبه واالختالف بني األشياء - 

وإثارة األسئلة، بدًال من تنمية قدرم على  اهتمام املدرس بتنمية قدرة طالبه على طرح األفكار، - 
  .اإلجابة عليها

وإدراك العالقات وبناء الفرضيات ) التفكري اإلبداعي(تنمية مهارات األصالة والطالقة واملرونة  - 
  .والبحث عن البدائل 

  .تشجيع املبادرات الذاتية لالكتشاف، واملالحظة، واالستدالل، والتعميم - 

  . توفري بيئة حمفزة تثري الدافعية الذاتية لدى الطالب، ويئة املناخ التعليمي املالئم واملشجع لإلبداع - 

  .تشجيع الطالب على التخيل، واالنتقال من العمليات العقلية الدنيا إىل العمليات العقلية العليا - 

  .ممكنةحل للمشكلة، واستثارة الطالب للبحث عن حلول أخرى  نطرح أكثر م - 
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  .مساعدة املدرس لطالبه بأن يتعلموا من أخطائهم مع الرتكيز على االستفادة من خربات النجاح - 

  .مراعاة عدم فرض أمناط بعينها من التفكري على الطالب أو تقدمي حلوًال جاهزة للمشكالت - 

خرى حىت وان  أن يولد لدى طالبه ضرورة الرجوع ملهارات التفكري يف اكتساب املواد واألنشطة األ - 
 .كان هو ال يدرسها هلم

 :التفكير مهارات - 5-1-5

، لكن هذه األخرية ظلت عاجزة عن توفري ور أمناطا من التفكرياستخدم اإلنسان على مر العص

احلقيقة إىل أن استطاع اكتشاف طرق وأساليب التفكري اليت مكنته من التغلب على املشكالت وإجياد 

هناك فرق بني مفهوم التفكري ومفهوم مهارات التفكري، " أن  )268،ص2014حافظ ( وأكد ،حلول هلا

دمج مهاراته او جمموعة من املهارات الفردية، اما  آوفالتفكري عملية كلية يف جممله أكرب حاصل اجلمع 

، ةمهارات التفكري فهي عمليات حمددة منارسها عن قصد يف معاجلة املعلومات مثل مهارات حتديد املشكل

  :للتفكري جند منهامهارات وبذلك استنبطت عدة ."اخل...االفرتاضات الغري موجودة إجياد او

  :التفكير اإلبداعي -1- 5-1-5

هناك العديد من تعريفات التفكري اإلبداعي وهذا راجع لنظرة العلماء ملفهوم اإلبداع والفرق بينه وبني 

املختلفة لبعض مدارس الفكرية، وكذلك وجهات نظر املفاهيم األخرى، وهذا االختالف بني االجتاهات 

حسب واملفاهيم  العلماء أدى إىل هذا الكم املعترب من التعريفات، وسوف حناول إدراج أهم هذه التعريفات

  .خمتلف املفكرين والعلماء

  :التفكير اإلبداعيو  مفهوم اإلبداع -5-1-1- 5-1

مفتــوح يتميــز فيــه اإلنتــاج خباصــية فريــدة هــي تنــوع تفكــري يف نســق " :بأنــه" جيلفــورد" اإلبــداع ويعــرف

  ).51، ص2001الطيطي،. ("اإلجابات املنتجة اليت ال حتددها املعلومات املعطاة

ويقال للتأليف بني األفكـار وتركيبهـا  تفكـريا خالقـا حـىت جـاءت الثمـرة العقليـة أكثـر مـن جمـرد خالصـة 

 .  صيلمجعية لألجزاء، فاإلبداع هو اإلتيان باجلديد واأل
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أمــا التفكــري اإلبــداعي فيقصــد بــه عمليــة عقليــة تتميــز بالشــمولية والتعقيــد، وتنطــوي علــى عوامــل معرفيــة 

وانفعالية وأخالقية متداخلة تشكل ذهنية نشطة وفريدة، غايتها تتلخص يف إجياد حلول أصيلة ملشكالت قائمـة 

  ).23، ص2000العزة،. (يف احد حقول املعرفة أو احلياة اإلنسانية

هـو مـزيج مـن اخليــال والتفكـري العلمـي املـرن، لتطــوير فكـرة قدميـة أو إلجيـاد فكــرة :"كمـا يعـرف علـى انــه

احلمــادي، ".(جديــدة مهمــا كانــت الفكــرة صــغرية ينــتج عنهــا إنتــاج متميــز غــري مــألوف ميكــن تطبيقــه واســتعماله

 ). 32-30ص،1999

". بأنـــه ظهـــور إلنتـــاج جديـــد نـــابع مـــن التفاعـــل بـــني الفـــرد ومـــا يكتســـبه مـــن خـــربات: "ويعـــرف كـــذلك

  ). 51، ص2001الطيطي، (

بأنـه مـزيج مـن املرونـة واألصـالة والطالقـة لألفكـار الـيت جتعـل الفـرد قـادرا علـى تغيـري طـرق : "كمـا يعـرف

  ). 211، ص2002وآخرون،  ،يهوج".(تفكريه املألوفة إىل طرق خمتلفة أخرى ذات إنتاج تتابعي

العمليـة الـيت تقـود إىل إنتـاج يتصـف باجلـدة واألصـالة و القيمـة مـن  : "ويعرفه ألكسـندر روشـكا علـى انـه

  ).34ص ،2000اليوسف،". (اجل اتمع

التفكري املبدع هو ذلك التفكـري الـذي نصـل بـه إىل أفكـار ونتـائج مل يسـبق إليهـا أحـد، وإمنـا حتصـل لنـا 

قل غري مقيد بشروط أو حدود، وقد يتوصل إليها مبـدع آخـر يعمـل كـل منهمـا يشـكل مسـتقل عـن بتفكري مست

زميله، وإمنا يتوصل الطرفان إىل األفكـار والنتـائج نفسـها عـن طريـق تـوارد اخلـواطر دون أن يكـون بينهمـا صـلة يف 

  ).34، ص2001عدس،.(عمل مشرتك

القــدرة علــى تعــدد االســتجابات عنــدما يكــون التفكــري اإلبــداعي هــو تفكــري منطلــق أو متشــعب، ميلــك 

  .هناك مؤثر، بل ميكن أن نقول انه نوع من التفكري ميلك اجلديد والتأمل واإلتيان حبل طريف

هنــاك العديـــد مــن تعريفـــات التفكــري اإلبـــداعي وهــذا راجـــع لنظــرة العلمـــاء ملفهــوم اإلبـــداع والفــرق بينـــه وبـــني   

الجتاهــات املختلفــة لــبعض مــدارس الفكريــة، وكــذلك وجهــات نظــر املفــاهيم األخــرى، وهــذا االخــتالف بــني ا

العلمــاء أدى إىل هــذا الكــم املعتــرب مــن التعريفــات، وســوف حنــاول إدراج أهــم هــذه التعريفــات حســب خمتلــف 

  .املفكرين والعلماء
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تفكــري يف نســق مفتــوح يتميــز فيــه اإلنتــاج خباصــية فريــدة هــي تنــوع " :بأنــه" جيلفــورد" اإلبــداع ويعــرف

  ).51، ص2001الطيطي،. ("جابات املنتجة اليت ال حتددها املعلومات املعطاةاإل

ويقال للتأليف بني األفكـار وتركيبهـا  تفكـريا خالقـا حـىت جـاءت الثمـرة العقليـة أكثـر مـن جمـرد خالصـة 

 .  مجعية لألجزاء، فاإلبداع هو اإلتيان باجلديد واألصيل

عمليــة عقليــة تتميــز بالشــمولية والتعقيــد، وتنطــوي علــى عوامــل معرفيــة  فيقصــد بــهأمــا التفكــري اإلبــداعي 

وانفعالية وأخالقية متداخلة تشكل ذهنية نشطة وفريدة، غايتها تتلخص يف إجياد حلول أصيلة ملشكالت قائمـة 

 ). 23، ص2000العزة، . (يف احد حقول املعرفة أو احلياة اإلنسانية

هـو مـزيج مـن اخليــال والتفكـري العلمـي املـرن، لتطــوير فكـرة قدميـة أو إلجيـاد فكــرة :"كمـا يعـرف علـى انــه

احلمــادي، ".(جديــدة مهمــا كانــت الفكــرة صــغرية ينــتج عنهــا إنتــاج متميــز غــري مــألوف ميكــن تطبيقــه واســتعماله

 ). 32-30،ص1999

". الفـــرد ومـــا يكتســـبه مـــن خـــرباتبأنـــه ظهـــور إلنتـــاج جديـــد نـــابع مـــن التفاعـــل بـــني : "ويعـــرف كـــذلك

  ). 51،ص2001الطيطي، (

بأنـه مـزيج مـن املرونـة واألصـالة والطالقـة لألفكـار الـيت جتعـل الفـرد قـادرا علـى تغيـري طـرق : "كمـا يعـرف

  ). 211،  ص2002وجيه وآخرون، ".(تفكريه املألوفة إىل طرق خمتلفة أخرى ذات إنتاج تتابعي

العمليـة الـيت تقـود إىل إنتـاج يتصـف باجلـدة واألصـالة و القيمـة مـن  ": ويعرفه ألكسـندر روشـكا علـى انـه

  ).34، ص2000اليوسف، ". (اجل اتمع

التفكري املبدع هو ذلك التفكـري الـذي نصـل بـه إىل أفكـار ونتـائج مل يسـبق إليهـا أحـد، وإمنـا حتصـل لنـا 

ل كـل منهمـا يشـكل مسـتقل عـن بتفكري مستقل غري مقيد بشروط أو حدود، وقد يتوصل إليها مبـدع آخـر يعمـ

زميله، وإمنا يتوصل الطرفان إىل األفكـار والنتـائج نفسـها عـن طريـق تـوارد اخلـواطر دون أن يكـون بينهمـا صـلة يف 

  ).34، ص2001عدس،.(عمل مشرتك
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التفكــري اإلبــداعي هــو تفكــري منطلــق أو متشــعب، ميلــك القــدرة علــى تعــدد االســتجابات عنــدما يكــون 

  .ن أن نقول انه نوع من التفكري ميلك اجلديد والتأمل واإلتيان حبل طريفهناك مؤثر، بل ميك

  :اإلبداعيمهارات التفكير  -5-1-2- 5-1

، "Torrance,1966"عنــــد مراجعــــة أكثــــر اختبــــارات التفكــــري اإلبــــداعي شــــيوعا وهــــي اختبــــارات 

"Guilford,1967 " الــيت تشــري إىل أهــم مهــارات التفكــري اإلبــداعي أو قدراتــه الــيت حــاول البــاحثون قياســها

  : وهي

وتعــين القــدرة علــى توليــد عــدد كبــري مــن البــدائل أو املرتادفــات أو األفكــار أو املشــكالت : الطــــالقة -أ

هـــي يف جوهرهـــا عمليـــة تـــذكر أو االســـتعماالت عنـــد االســـتجابة ملثـــري معـــني، والســـرعة والســـهولة يف توليـــدها، و 

  ). 96، ص1999جروان، . (واستدعاء اختيارية  ملعلومات أو خربات أو مفاهيم سبق تعلمها

  :على وجود أربعة عناصر أو عوامل للطالقة هي) Guilford( وتفسري خالصة حبوث

إنتـاج أكـرب عـدد ممكـن مـن األلفـاظ  علـىويقصد ا قـدرة الشـخص املبـدع  :الطالقة اللفظية -
  . بشرط أن يتوفر يف ترتيب اللفظ خصائص معينة ،و املعاينأ

وهــي قــدرة الفــرد املبــدع علــى ذكــر أكــرب عــدد ممكــن مــن األفكــار يف وقــت : الطالقــة الفكريــة -
حمـــدد بغـــض النظـــر عـــن نـــوع أو مســـتوى هـــذه األفكـــار، أو جوانـــب اجلـــدة أو الطرافـــة فيهـــا، 

 .ملتصلة مبثري معني يف وحدة زمنية معينةوميكن تقديرها كميا بعدد االستجابات أو األفكار ا

وهي قـدرة الشـخص املبـدع علـى إنتـاج أكـرب عـدد ممكـن مـن األلفـاظ حبيـث  :طالقة التداعي -
 .تتوفر فيها شروط معينة من حيث املعىن

وهــي القــدرة علــى التفكــري الســريع يف الكلمــات املتصــلة واملالئمــة ملوقــف  :الطالقــة التعبيريــة -
  ).184-183ص،2007ة والبواليز، طاملعاي(.معني وصياغة األفكار بشكل سليم

وهي القدرة على توليد أفكار متنوعة ليست من نوع األفكار املتوقعة عـادة، وتوجيـه أو : المـرونة -ب

ــــل مســــار التفكــــري مــــع تغــــري املثــــ وهنــــا االهتمــــام ينصــــب علــــى تنــــوع األفكــــار أو  ،ري أو متطلبــــات املوقــــفحتوي
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، 1999جـــــروان، . (االســـــتجابات بينمـــــا يرتكـــــز االهتمـــــام بالنســـــبة للطالقـــــة علـــــى الكـــــم دون الكيـــــف والنـــــوع

  ).98ص

  : ويف هذا الصدد تشري البحوث الرتبوية والنفسية إىل وجود عاملني للمرونة مها

حلــل مشــكلة ) العقليــة( قــدرة الفــرد علــى تغيــري الوجهــة  الذهنيــة وتشــري إىل :المرونــة التكيفيــة -
حمــددة، وبعبــارة أخــرى حتتــاج املرونــة التكيفيــة إىل تعــديل مقصــود يف الســلوك يتفــق مــع احلــل 

 . السليم

وتشـري إىل ســرعة الفــرد علــى إنتــاج أكــرب عـدد ممكــن مــن أنــواع خمتلفــة مــن :  المرونــة التلقائيــة -
تـــرتبط مبشـــكلة أو مواقــــف مثـــرية حيـــددها املقيـــاس أو االختبـــار املعــــد اجتاهـــات األفكـــار الـــيت 

  ).184، ص2007ة والبواليز،طاملعاي( .كخصيصا لذل

األصـــالة هــي أكثــر اخلصـــائص ارتباطــا باإلبـــداع والتفكــري اإلبـــداعي، واألصــالة معناهـــا : األصـالــــة -ج

جـــروان، .(مســـتوى التفكـــري اإلبـــداعي اجلـــدة والتفـــرد حيـــث تركـــز علـــى النـــواتج اإلبداعيـــة كمحـــك للحكـــم علـــى

  ).98، ص1999

القيـام باسـتجابات غـري معتـادة وغـري مألوفـة أو القيـام بتـداعيات بعيـدة : "بأـا) Guilford(يعرفها و 

  ).52، ص2000معوض، ".( ألفكار أو موضوعات معينة

وغـري املرتبطـة بتكـرار  هي القـدرة علـى اإلتيـان باألفكـار اجلديـدة والنـادرة واملفيـدة: "وتعرف كذلك بأا

  ). 119، ص2002السرور، ". (أفكار سابقة، وهي إنتاج غري مألوف وبعيد املدى

تعــد عنصــرا أساســيا يف التفكــري اإلبــداعي تقــوم علــى إنتــاج أفكــار جديــدة أو : "كمــا تعــرف علــى أــا

". ملباشـر واملـألوف مـن األفكـارطريقة جديدة، أي هي التميز يف التفكري والندرة والقدرة على النفاذ إىل ما وراء ا

  ).55،ص2001الطيطي،(

  : وختتلف األصالة عن مهاريت الطالقة واملرونة يف ما يلي
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األصالة ال تشري إىل كمية األفكار اإلبداعية الـيت يعطيهـا الفـرد، بـل تعتمـد علـى قيمـة ونوعيـة  -
  .وجدة تلك األفكار، وهذا ما مييزها عن الطالقة

األصالة ال تشري إىل نفور الفرد مـن تكـرار تصـوراته أو أفكـاره هـو شخصـيا كمـا يف املرونـة بـل  -
املعايطـة . (يفعله اآلخرين، وهذا ما مييزها عـن املرونـة تكرار ماتشري إىل النفور أو االبتعاد من 

  ).186، ص2007البواليز،و 

ــــــــداعي يف ــــــــارات التفكــــــــري اإلب ــــــــه هــــــــو أن اختب ــــــــد  ومــــــــا ميكــــــــن اإلشــــــــارة إلي ــــــــى ي ــــــــة ظهورهــــــــا عل بداي

)Torrance,1968 ( إال "الطالقـة، املرونـة، األصـالة، التفاصـيل وحـل املشـكالت"اشتملت على مهارات ،

اقتصــروا علــى الطالقــة ، األصــالة ، املرونــة واحلساســية للمشــكالت  ) Torrance(أن البــاحثني احملــدثني بعــد 

  . القدرة على التفكري اإلبداعيالذي عدل يف اختبار  "سعيد فؤاد أبو زيد"ومن بينهم 

قــدرة الــتحمص علــى رؤيــة املشــكالت يف : " بأــا " جيلفــورد"يعرفهــا  :الحساســية للمشــكالت  -د

أشــياء وأدوات ونظــم اجتماعيــة قــد ال يراهــا اآلخــرون فيهــا ،أو التفكــري يف إدخــال حتســينات ميكــن إدخاهلــا علــى 

يتضــــح أن األشــــخاص الــــذين تــــزداد حساســــيتهم و  ،)39ص،2006خليفــــة،" (هــــذه الــــنظم أو هــــذه األشــــياء 

إلدراك أوجه النقص أو الضعف و املشكالت يف املواقف العلمية و العقليـة واالجتماعيـة واألدبيـة تـزداد فرصـتهم 

  .حتمال سيزداد أمامهم حنو اإلبداعخلوض غمار البحث والتجريب والتأليف فيها ، فإذا قاموا بذلك فان اال

  :اقدالتفكير الن -2- 5-1-5

  :الناقدالتفكير مفهوم  -5-1-1- 5-1

وهو نوع من التفكري يتم فيه إخصاع املعلومات اليت لدى الفرد لعملية حتليل وفرز ومتحيص، ملعرفة 

مدى مالءمتها ملا لديه من معطيات وخربات سابقة تؤكد صدقها وثباا، وذلك بغرض التمييز بني 

  )142،ص2007الكبيسي،(.األفكار السليمة واخلاطئة

بأنه الرتيث يف إعطاء األحكام حلني التحقق من أمرها، ويتكون من  (Dewey)ويرى جون ديوي 

عناصر تشتمل على صياغة تعميمات حبذر، والنظر احلاذق يف االحتماالت والبدائل، وتعليق احلكم حلني 

  )108،ص2009عبد العزيز،.(توافر معلومات وأدلة كافية
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ى عمليات إدراك العالقات والتحويل والسببية، ويستخدم يف فهم معاين جديدة، حيث يعتمد عل

  )202،ص2006حممود،.(ويرتتب عليها وصول الفرد ألسباب صحيحة وبرهان سليم

  :الناقدالتفكير  مهارات -5-1-2- 5-1

املفسرة  هناك العديد من التصنيفات ملهارات التفكري الناقد تبعا لتعدد تعريفاته واألطر النظرية    

) 244،ص2012لعتوم،ا(له، وهي يف غالبيتها تكرار لنفس املكونات، ولذلك فقد مت تلخيصها من طرف 

  :يف اجلدول املوايل

  مهارات التفكير الناقد):  11( رقم  الجدول 

رقم 
  ةالمهار 

  وصف المهارة  المهارة

01  
  االفتراضات

  .واملغالطات قواحلقائالقدرة على التعرف على درجة صدق املعلومات،  -

  .القدرة على صياغة الفرصيات والتنبؤات -

02  

  التفسير والفهم

  .القدرة على حتديد املشكلة وفهمها وشرحها -

  .التعرف على التفسريات املنطقية -

  .ممارسة التصنيف  وإستخراج املعىن من املعطيات -

  .حتديد دقة املعلومات ومصادرها -

إلى قواعد  اإلسناد  03
  المنطق

  .ةاملختلف بأشكاهلمممارسة االستنباط واإلستنتاج واإلستدالل 

04  
  التقويم

  .تقومي احلجج والرباهني واالدلة واالدعاءات، وحتديد قوا وتفنيدها -

  .القدرة على التمييز بني احلقائق واالدعاءات -
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الطالب الذي يتميز بالتفكري الناقد بذكر مجلة من املهارات اليت جيب  أوالفرد  إىلومنه ميكن التطرق 

 : ومنها (Schafersman, 1991 ; Petress,2004 ; Facione,2010)  ان يتقنها 

  .متحيص املعلومات وحماكمتها منطقيا وبدرجة عالية من العقالنية للوصول اىل احلقيقة - 

  .يدهااحلساسية حنو املشكالت والقدرة على حتد - 

  .والرباهني األدلةمنطقية وفعالة حىت يف حالة غياب  أحكامالقدرة على إختاذ  - 

  .مبهارة عالية األدلةاستخدام  - 

  .التحليل والتنظيم عند التعامل مع البيانات واملعلومات إىلامليل  - 

  .واخلربات اجلديدة وذو خيال واسع األفكاران يكون منفتح الذهن حنو  - 

  .الكافية واملقنعة باألدلة اخلطأاد حنو التغيري عند ثبوت لديه االستعد - 

  .يستطيع التعلم ذاتيا - 

  .يستخلص استنتاجات وقرارات من البيانات واملعلومات - 

  .اآلخرينالعدل يف التعامل مع  إىلامليل  - 

  .الثقة العالية بالنفس - 

  .والعبارات األسئلةيف طرح  الوضوح - 

  .ااراةاملسايرة و  إىلعدم امليل  - 

  .الشبه واالختالف الغري ظاهرة أوجهالقدرة على املالحظة وااراة وتقدير  - 

  .يعرف عنها شيئا ال أمورجيادل يف  ال - 

  .عن شيء ما أكثرمعلومات  إىليعرف مىت حيتاج  - 
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  .خمتلفة حنو معاين الكلمات أفكارالدى الناس  أنيعرف  - 

  .ويفهم وجهات النظر املختلفة اآلخرين أذهانواع ملا جيري يف  - 

  .اتمع أمامقادر على حتمل مسؤولياته  - 

  .)75 - 73،ص2009بشارة،و اجلراح، و  العتوم،(.األمورالشائعة يف حتليل  األخطاءاول جتنب حي- 

الطالب ملختلف املهارات احلياتية املتعلقة بالتفكري الناقد املذكورة سالفا، من خالل  إتقانوعند 

تكوينه فانه سيحظى بقدرة وفاعلية ومميزات تزيده استعدادا للدراسة، وجتعله خبريا يف جمال ختصصه، كما 

، فبالتايل هذه املهارات اتيةتساعد الطالب على تنظيم خرباته وأفكاره السابقة وتطبيقها ونقلها اىل املواقف احلي

     .تسهم يف إعداد الطالب للحياة

  :حل المشكالت - 5-1-2

  :مير حل املشكالت باملراحل التالية، و بأنشطتهاتعترب مراحل حل املشكالت متداخلة 

  :التالية األنشطةونعين ا فهم املشكلة، وهي تتضمن : والتجهيز اإلعدادمرحلة  - 1

  .املعيار للحل أوحتديد احملك  - 

  .خالل املعطيات ناملشكلة م أبعادحتديد  - 

  .االسرتاتيجيات أيحتديد احملددات اليت حتكم حماوالت حل املشكلة  - 

  مقارنة املشكلة مبا هو خمتزن يف الذاكرة من خربات سابقة - 

  .ء وتكوين تصورات للحلابن - 

  .مشكالت جزئية قصد تبسيطها إىلتقسيم املشكلة الكلية  - 

  .اختزال املشكلة عن طريق جتاهل بعض املعلومات اليت ميكن جتاهلها - 
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  :التالية األنشطةمرحلة توليد احللول املمكنة، وتتضمن  - 2

  .من الذاكرة واألساليباسرتجاع احلقائق  - 

  .فحص ومتحيص املعلومات املتاحة يف البيئة االية للمشكلة - 

  .املدىمعاجلة احملتوى يف الذاكرة قصرية  - 

  .ختزين املعلومات يف الذاكرة طويلة املدى الحتمال استغالهلا فيما بعد - 

  .اخلروج باحلل احملتمل - 

  :األنشطةمرحلة تقومي احللول، وتتضمن  - 3

  .حمكات احلل أومقارنة احلل املستحدث مبعايري  - 

  .الختاذ القرار الذي يالئم احملددات املاثلة يف املشكلة أساساختيار  - 

 الزيات،.(املعلومات أواجلهد  أوالتفكري  أويتطلب املزيد من العمل  اآلمر وانخلروج بقرار حل املشكلة، ا - 

  ).392-391،ص1995

  : اتخاذ القرار -1-3- 5 

سلوك أو تصرف "ولتعريف اختاذ القرار من الواجب علينا التعرف على القرار يف حد ذاته، والقرار هو 

 رمي،ح".(إجراء لتنفيذ هذا االختيار أومث حتليلها، يتبعه فعل  أكثر أوواعي أي أنه إختيار واع بني بديلني 

ؤدية إىل قرار وتنفيذه ، وهو كذلك عملية تتضمن سلسلة من اخلطوات املرتبطة وامل)255،ص2004

عيوب  واألقل األنسبالبديل  أواملنطقي الذي ميثل احلل القرار هو السلوك  أنومنه ميكن القول  .ومتابعته

   .الذي مت اختياره من احللول والبدائل املمكنة

الفرد، حبيث خيتار احدها  أمامتوقع، وتوجد عدة بدائل  أوقرار  إىلواختاذ القرار هو عبارة عن موقف حيتاج 

  )80،ص1998حبيب،(.من خالل مجيع البدائل املتاحة يف ضوء النتائج الالمتوقعة لكل بديل
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عملية اختيار مبنية على الدراسة والتفكري املوضوعي للوصول اىل "وكذلك ميكن تعريف اختاذ القرار على انه 

  ).31،ص2000،، وناجيكاسر"( قرار مرضي ومناسب

اذ ختينتظر من ا ألنهمت عرضه ميكن القول انه الختاذ القرار املناسب جيب التفكري قبل التصرف  اومن خالل م

   .للمحيط أوللنفس  ي إىل نتائج اجيابية ومرضية سواءيؤد أنالقرار 

مهارات - مهارات حتمل املسؤولية -: وحتوي جمموعة من املهارات ومنها :جتماعيةاإلمهارات ال -5-2

وسنتناول  ،مهارات التعاون–مهارات احلوار واملناقشة – مهارات التواصل– االجتماعيةتكوين العالقات 

بالتفصيل املهارات االجتماعية اليت متس دراستنا بشكل مباشر فقط، وذلك قصد التقيد مبتغريات ومؤشرات 

  .الدراسة

مهارة الفرد يف حتمله مسؤولية االلتزام باملعايري االجتماعية السليمة يف  بأاتعرف املهارات االجتماعية 

 اإلحساس نحوله دو عنها، وحتقيق التواصل االجتماعي مع من  ذاته والتعبري وتأكيدمواجهة املواقف الصعبة، 

  )18،ص2009،،وعبد اهللاكاشف (.باخلوف او اخلجل او توقع الفشل

املهارة االجتماعية تعين قدرة الفرد على التعبري عن املشاعر  أن) 1976(ويرى كل من هرسن وبالك 

، يف جماالت واسعة ومتنوعة، وتشتمل االستجابات األشخاصالعالقات بني االجيابية والسلبية يف سياق 

  ) 10،ص2006،خليفة.(املالئمة اللفضية والغري اللفظية

: " اليت يشيع استخدامها مبفهوم العالقات الشخصية املتبادلة مع اآلخرين هي ةاالجتماعيفاملهارات 

 ."تلك العناصر من السلوك اليت متثل أمهية للشخص لكي يبدأ وحيافظ على التفاعل االجيايب مع اآلخرين

  )208،ص2009عمور،(

بالوسائط اللفظية أو غري اللفظية  وهي األمناط السلوكية اليت جيب توافرها لدى الفرد ليستطيع التفاعل

وهي أيضا سلوك مكتسب مقبول اجتماعيا ميكن الفرد من التفاعل مع  ،مع اآلخرين وفقا ملعايري اتمع

اآلخرين تفاعال اجيابيا، عموما تكتسي املهارات االجتماعية والعمل اجلماعي أمهية بالغة بالنسبة للفرد، وهي 

تفاهم، والتواصل، واملساعدة، واإلصغاء، والتعاون مع اآلخرين، لتدعيم التعامل، وال: تشمل كل أساليب
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العالقات، وحل املشكالت؛ مبا حيقق يف احملصلة النمو والتواصل االجتماعي وإشباع الدوافع واحلاجات 

 . النفسية

 أن اإلنسان املتمتع مبهارات وجدانية: " دانيال جوملان:" ـنظرية الذكاء الوجداين للقد أكدت 

. اجتماعية عالية هو األكثر قدرة على العمل التعاوين، التعاطف، املثابرة، االستقاللية، التفاهم مع اآلخرين

   )209،ص2009عمور،( .ومن مث األكثر قدرة على النجاح والسعادة

  وتعد املهارات االجتماعية 

  :التواصلو  مهارات االتصال - 5-2-1

العملية اليت ينقل مبقتضاها الفرد أو القـائم باالتصـال منبهـات :" االتصال بأنه"  كارل هوفالند" يعرف

  )24،ص2006فهمي،.(وعادة ما تكون رموزا لغوية لكي يعدل سلوك األفراد اآلخرين أي مستقبل للرسالة

حاصــــل العمليــــة االجتماعيــــة والوســــيلة الــــيت يســــتخدمها اإلنســــان لتنظــــيم :"يعــــرف إبــــراهيم إمــــام االتصــــال بأنــــه

ـــــــ ـــــــري والتعلـــــــيمواســـــــتقرار وتغي ـــــــق التســـــــجيل والتعب ـــــــة ونقـــــــل أشـــــــكاهلا ومعناهـــــــا عـــــــن طري  "ري حياتـــــــه االجتماعي

  )14،ص2006،عبيد(

كما ميكن اعتباره عملية إرسال و استقبال رمـوز و رسـائل  سـواء كانـت هـذه الرمـوز ِشـفاهية أو كتابيـة 

نشــــوء  عالقــــات متنوعــــة و أو لفظيـــة، وتعتــــرب عمليــــة االتصــــال أساســـاً للتفاعــــل االجتمــــاعي الــــذي  يـــؤدي إىل 

  .متعددة يف خمتلف املواقف سواء كان بني شخصني أو أكثر

  :التصالعناصر ا -5-2-2

وهـــو مصـــدر الرســـالة، وهـــو الـــذي يعـــد الرســـالة وينظمهـــا وخيتـــار قنـــاة : )المصـــدر(المرســـل -5-2-2-1 

وهـــو الـــذي يســـتلم رد فعـــل املســـتقبل يف صـــورة تعبـــري لفظـــي او انتبـــاه او اظهـــار الرضـــا والتقبـــل  لنقلهـــا، اإلرســـال

والتفاعــــــــــل او االمتعــــــــــاض والــــــــــرفض، وعــــــــــن طريــــــــــق التغذيــــــــــة الراجعــــــــــة ميكــــــــــن للمرســــــــــل ان يقــــــــــوم ويعــــــــــدل 

   ).86،ص2008عطية،واهلامشي،(.الرسالة
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ينقلـه املصـدر إىل املسـتقبل وتتضـمن املعـاين وهي املعـىن أو الفكـرة أو احملتـوى الـذي : الرسالة -5-2-2-2

وقـد  واألفكار واآلراء اليت تتعلق مبوضوعات معينة، يـتم التعبـري عنهـا رمزيـا سـواء باللغـة املنطوقـة أو غـري املنطوقـة،

أو مصورة، أو غري ذلك حيث تفكـك الرسـالة ) مطبوعة( تكون الرسالة على شكل كلمات ملفوظة، أو مكتوبة

ك للموضـوع واللغـة وتتوقف فاعليـة االتصـال علـى الفهـم املشـرت  إىل رموز تستقر يف دماغ املستقبلوحتلل مث حتول 

علـــى احلجـــم اإلمجـــايل للمعلومـــات املتضـــمنة يف الرســـالة ومســـتوى هـــذه املعلومـــات مـــن حيـــث الـــيت تقـــدم ـــا، و 

   )30-29،ص2008سعيد،(.البساطة والتعقيد

واملعلومــات، ويتبــع شــكلها نــوع الرســالة فقــد  األفكــاروهــي الطريقــة الــيت تنقــل ــا : الوســيلة -5-2-2-3

   )141،ص2002مصطفى،. (و مجيعها معاأو حسية أكتابية   أوبصرية  أوتكون مسعية 

حلقـة يف  أهـم، ويعتـرب املسـتقبل هـو األفـرادقد يكون فردا واحـدا او جمموعـة مـن  :المستقبل -5-2-2-4

الرسـالة وعليـه القيـام بفـك رمـوز الرسـالة وفهمهـا، ويـدل رد فعـل  إليهعملية االتصال، فهو الشخص الذي توجه 

 املقصــود،(.وهــذا مايســمى بالتغذيــة الراجعــة املســتقبل علــى مــدى حتقيــق اهلــدف ووصــول الرســالة بشــكل جيــد،

  )218،ص2014واحلداد،

الــذي قــد يكــون لفظــا او كتابيــا او ســلوكا، ومنــه  وهــو رد فعــل املســتقبل  :التغذيــة الراجعــة -5-2-2-5

ـــيت اســـتخدمت يف توصـــيل الرســـالة، ومـــدى اســـتيعاب  تـــأثريتبـــني مـــدى  املســـتقبل بالرســـالة او وســـيلة املعرفـــة ال

  )40-39،ص2005سالمة،(.املستقبل للرسالة

ان تكـون فكرتـه واضـحة  جـب علـى املرسـلواموعـات، تو  اإلفـرادولوصول الرسـالة وجنـاح عمليـة االتصـال بـني 

ة واســتعداد تكــون عنــده قابليــ أنفيجــب  املســتقبل أمــاوحمــددة، وان يتميــز بالقــدرة علــى نقــل الفكــرة بوضــوح، 

  . من املرسل، وان يكون كالمها يف حالة نفسية وجسمية حسنة األفكارالستقبال 

املتنوعــة ســواء  التــأثرياتهنــاك الكثــري مــن الوظــائف الــيت حتقــق جمموعــة مــن : وظــائف االتصــال -5-2-3

  :هذه الوظائف أهم، ومن موعةا وأعلى مستوى الفرد 
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، املتعلمـــني األفـــراد إىلوهـــي نقـــل املعلومـــات واخلـــربات : الوظـــائف التعليميـــة والمعرفيـــة -5-2-3-1
تنميــة القــدرات العقليــة واملعرفيــة، وتســاعد الفــرد  قصــد نقــل اخلــربات والتغيــري يف الســلوك، والــيت تســتخدم يف

  .يف حياته
اتمـع عـن  أفـرادداخـل  واإلمجـاعوهي تساعد على جعـل االتفـاق : الوظائف اإلقناعية -5-2-3-2

التحــوالت يف اتمــع  إحــداث إىل، فهــي تســعى وضــمان قيــام كــل فــرد بوظيفتــه داخــل اتمــع اإلقنــاعطريــق 
  .السياسي أوتساعد النظام االجتماعي قد تكون فكرة  أوحنو ظاهرة معينة، 

النفســي واالجتمــاعي والتخفيــف  اإلشــباعوهــي تســتخدم لتحقيــق : الترفيهيــةالوظــائف  -5-2-3-3
  .من مظاهر التعب والقلق والتوتر الذي حيدث يف حياتنا اليومية

تعجــــز بعناصــــر معرفيــــة جديــــدة،  األفــــرادوهــــي تعمــــل علــــى تزويــــد : الثقافيــــةالوظــــائف  -5-2-3-4
  .بأنفسهمالتزود بالثقافة  لألفراد، وميكن إيصاهلااملؤسسات التعليمية 

و إقليميـة أو دوليـة، ومهمـا أوهي نقل األخبار سواء أكانت حمليـة : اإلخباريةالوظائف  -5-2-3-5
  .اخل...كان نوعها سواء رياضية أو اقتصادية 

فـراد علـى املسـتويني األوهي خلق فرصة الحتكاك وتقـارب : وظيفة التعاون االجتماعي -5-2-3-6
   )67،ص2004اجلازي،( .العقلي والعاطفي

  : لـــالتواص -5-2-4

إن مهارات االتصال والتواصل واحدة من مقومات النجاح الشخصي واالجتماعي يف آن واحد 

منارسها يف العديد من األمكنة، ومع كثري من الناس، ولقد لألفراد، لذلك  فعملية االتصال قضية جوهرية 

تطرقتا هنا ملهارات االتصال، أما مفهوم التواصل فهو ال خيتلف عن مفهوم االتصال غري أنه يطلق حتديدا على 

أسلوب تبادل املعلومات بني األفراد ، هذه املعلومات ميكن إرساهلا واستقباهلا إما بالتواصل اللفظي، أو 

  .اصل غري اللفظيالتو 

أين يتم االستعانة أكثر بالتواصل البصري، وتغريات الوجه، ولغة اجلسد، واإلمياءات واإلشارات، إن 

فهم الذات، تقدير املشاعر : مهارات االتصال والتواصل تقسم إىل مهارات االتصال مع الذات متمثلة يف

على فهم نوايا ورغبات وما ميكن أن يفكر فيه الشخصية، ومهارات االتصال مع اآلخرين واليت ختتص بالقدرة 

  )207،ص2009عمور،. (اآلخرين
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اموعات، وخاصـة مـن يـربطهم هـدف واحـد، وميكـن  بنيجليا  تظهروهي احلاجة لعملية التواصل  إن

  :تلخيص هذه احلاجات يف مايلي

  .إلنسانيةا بالعالقات السمو قصد، وتقنياته واسرتاتيجياته التواصل مهارات على للتدرب احلاجة - 
 اندماج مليةع وتسهيل التواصل مادة تدريس إىل واملعاهد اجلامعات وخاصة التعليمية املستويات حاجة - 

  .يف اتمع وسوق العمل اخلرجيني
 التشابه نقط دراسة خالل من العالقات وتعزيز، الشعوب بني الثقايف التفاهم لتحقيق التواصل دراسة - 

  )14- 13،ص2013علوي،(.واالختالف
  
مهارة التكيف مع –مهارة ضبط املشاعر - : وحتوي جمموعة من املهارات ومنها :نفعاليةاإلمهارات ال -5-3

 هارات الثقة بالنفس وقوة اإلرادة،م–مهارة حتمل وإدارة الضغوط –مهارة التحكم يف اإلنفعاالت –التغيري 

متس دراستنا بشكل مباشر فقط، وذلك قصد التقيد مبتغريات وسنتناول بالتفصيل املهارات االنفعالية اليت 

  .ومؤشرات الدراسة

تعين قدرة الفرد يف حتضري النفس على املنافسة واملواجهة، والتصدي لالحرتاق  نفعاليةاإلإن املهارات 

النفسي، والرتكيز، والتصور العقلي اجليد، وحسن إدراك األحداث احمليطة، ولتنميتها البد أن يعرف الفرد أوال 

صوص دور املدرس هنا هذه املهارات، مث ينتقل إىل كيفية تنظيمها، وبعدها حياول اكتساا فممارستها، أما خب

  :فيمكن حصره يف اآليت

يوصل لطالبه فكرة مهمة جدا وهي أن كل واحد فينا لديه قدرات وميزات، فيسعى مع طالبه  -1
  .للكشف عن ذوام، ومنه إبراز نقاط القوية لديهم

 .أن يقوي العزمية واإلرادة ألن من خالهلما يصل األفراد إىل مقاصدهم -2

 .ويوجد دوافع خارجية لشق طريق النجاح أمام طالبهيعزز الدوافع الداخلية،  -3

أن يستمع املدرس لطالبه، ويتعرف على أساليبهم يف مواجهة التحديات قصد تعديلها أو  -4
 .تغيريها بغية إجياد احللول املناسبة هلا

  :هذا وليعلم املدرس أيضا أن اكتساب املهارات النفسية واألخالقية يسهم يف
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  .على مواجهة مشاكله الشخصية بنفسية نشطة غري مستسلمة) الرياضي(مساعدة الفرد  -1

يف املنافسات من ضغط وتوتر وارتباك ينعكس إجيابا إذا ما )  الرياضي(أن كل ما يعرتض الفرد  -2
عوجل حبكمة على حياته الشخصية فيسهم يف إعداده إعدادا جيدا، وبالتايل يصبح شخصا أكثر 

 .فس، ومديرا جيدا للضغوط احلياتية اليت تعرتضه ثقة يف نفسه، وهدوءا ، وحتكما يف الن

إكساب الفرد قدرا من القلق االجيايب والذي ميكنه من أخذ األمور على حممل اجلد، واالبتعاد  -3
 .قدر اإلمكان عن القلق السليب

  :بعض مجاالت المهارات الحياتية -6

ومبا يشبع حاجام ورغبام، وهذه  إليهماملوجهة  األفرادوختتلف جماالت املهارات احلياتية باختالف 

اجلاجات والرغبات ختتلف باختالف سنهم وظروفهم الصحية واملعيشية، واختالف مهنهم وجمال ختصصهم،  

كذلك ختتلف املهارات احلياتية باختالف متطلبات العصر وتطوراته، لذلك على كل فرد ان يتعلم املهارات 

  )132،ص2005مصطفى،.(دياتهاحلياتية اليت توافق جمال متطلباته وحت

  ):504،ص2009حسام مازن،(حيث تتجلى جماالت املهارات احلياتية من الشكل املوايل 
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 :ةيالجامع المناهج التكوينيةبالمهارات الحياتية عالقة  -7

لتقدم العلوم على صياغة املهارات احلياتية ذات العالقة يف مستويات تناسب الطلبة  األمريكيةاجلمعية  أوصت
يف حل املشكالت احلياتية اليت تواجههم، واالستجابة  اإلسهاميف مجيع املراحل التعليمية، لتمكنهم من 

  )2144ص،2016الت،اهلليو صاحل، و  الرصاعي،و  احلجازي،(لتغريات العصر وتطوراته املتسارعة

 بتعديل جامعات العامل من العديد تقوم األفراد، حياة تطوير يف أمهية من احلياتية املهارات به تتمتع ونظرا ملا
 ليكونوا األفراد وتعد تؤهل ،حياتية معاصرة مهارات من العصر ومتطلبات يتماشى مبا ملناهجها مستمر وتطوير
 إىل اجلامعات تسعى اليت احلياتية املهارات تنوعت وقد. حييط م الذي باتمع وتتأثر إجيابا تؤثر فاعلة عناصر

املهنية،  االجتماعية، واملهارات التواصل، واملهارات التفكري، ومهارة مبهارات له عالقة ما فمنها لطلبتها إكساا
                      .املهارات تلك من العديد وغريها االنفعالية، واملهارات القرار، والقيادة، اختاذ ومهارات

  .)03،ص2013هال الشوا،(
جامعات ترتابط فيها ثالثية العلم  إىلإن التحدي الذي تواجهه جامعاتنا، ومن مثه جمتمعاتنا هو حتمية التحول 

مزارع فكرية  إىلتتحول بيئة التعلم يف اجلامعة  أنوالتكنولوجيا والقدرات البشرية االبتكارية، وهذه تتطلب 
وتكنولوجيا  أساليبوابتكار تتفاعل فيها علوم العصر ذات التوجه املستقبلي مع  إبداعبشرية، وإىل حاضنات 

معارف  إىلالتعليم والتعلم اخلالقة لتكون عوائدها وخمرجاا عقوال مبدعة، متتلك مهارات فاعلة تستند 
   .)180،ص2014 احللوة،.(أصيلة

اىل تزويد طلبتها ومتكينهم من املهارات اليت ترقى م ليعيشوا أصحاء إجيابيني يف هذا اتمع، اجلامعة تسعى 
قادرين على املشاركة البناءة واملؤثرة فيه، وهذا يتطلب تنمية قدرام العقلية العليا والسيما قدرام على 

الناقد، والقدرة على احملاكمة وحل البحث العلمي، واكتساب مهارات التفكري  وأعمالاإلبتكار والتحليل، 
  ) 179،ص2015احلايك،.( املشكالت واإلنظباط، وحتمل املسؤولية وإختاذ القرار

إننا يف حاجة إىل حتقيق التكامل بني املدرسة واحلياة، وربط حاجات املتعلم ومواقف احلياة باحتياجات 
ن اكتساب مهارات احلياة لتشكل أفرادا اتمع، وحىت يعيش املواطن العريب حياته بشكل أفضل ال بد م

قادرين على التكيف والتفاعل بفاعلية مع هذه املتغريات من خالل تدريبه على العديد من املهارات، ومهارات 
احلياة الزمة لكل فرد حىت متكنه من االرتباط باتمع العاملي، والتعرف على القضايا العاملية، واكتساب أمناط 

  )12،ص2008معتز،.(رىحياة الشعوب األخ
  
 



 192 

  :التدريس المبني على المهارات الحياتية - 7-1

هو جمموعة من أدوات واسرتاتيجيات التدريس التفاعلية اليت يتم تصميمها؛ لبناء شخصيات تتصف  

باالبتكار والتجديد، والثقة بالنفس وحل املشكالت، واالعتماد على الذات، كما يعزز اإلجيابية الطويلة املدى 

  ).6،ص2008يونيسف،(واحملسنة للحياة؛ لتحسني االجتاهات وبناء املهارة النفسية االجتماعية 

من جمموعة من االدوات واساليب التدريس التفاعلية اليت يتم ويتكون التعلم املبين على املهارات احلياتية 

تصميمها دف بناء شخصيات تتصف باالبتكار والتجديد والثقة بالنفس واالعتماد على الذات، وهو 

حياة، عن طريق موازنة نقل املعلومات وبثها مع االدوات مايعزز السلوكات االجيابية الطويلة املدى واحملسنة لل

  )34،ص2010،رنزاو  احلايك،.(الشخصية لتحسني االجتاهات وبناء املهارات النفسية واالجتماعية

، باأليت )2005بيلوت،(وميكن تلخيص أهم املسوغات لدمج املهارات احلياتية بالتعليم، كما أشار إليها 

على العامل املبين على املعرفة احلديثة، وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت   متكني الطلبة من اإلطالع: 

الكشف عن الكثري من الفوائد االقتصادية املستقبلية، مبواطنني قادرين على . كمواطنني فعالني ومبدعني

ن متكني الطلبة م.اإلسهام يف جمتمعهم وازدهاره، وقادرين على جتنب الصراعات واحملافظة على الصحة

الصراع، والعنف، والتدخني، : املشاركة يف مناقشة القضايا الشخصية واالجتماعية اليت دد حيام، مثل

املساعدة يف تقوية الصلة بني املهارات احلياتية والنضج والذكاء . واإلجهاد، والقلق، وقلة احلس املدين

نوعي الذي يعتمد النجاح فيه على كفاية التعلم ال. تعزيز التطور املنطقي النفسي للطلبة. العاطفي والصحة

  )18،ص2012اجلبور،(.املكونني بشكل جيد، وعلى منهج املهارات احلياتية

تسهم املهارات احلياتية يف تشكيل شخصية الطالب وإعداده ملواجهة قضايا العصر ومشكالت 

جيابية والتعلم من خالل املستقبل من خالل تنمية مهارات اختاذ القرار لديه وتعميق مفهوم املشاركة اال

  .)163.،ص1999 دعدور،(التجربة واخلطأ

مرحلة  اتمع، وهي يف واملشاركة الفعلية املسؤولية وحتمل العملية، للحياة اإلعداد مرحلة هي اجلامعية واملرحلة

 مواطنني بصفتهم الطلبة مسؤوليام فيها واإلجتماعي، يتعلم واإلنفعايل والعقلي اجلسمي النضج اكتمال

 البيئة مع تفاعلهم واالجتماعية واالنفعالية نتيجة اجلمالية وقيمهم املعرفية قدرام اتمع، وتنمية يف صاحلني

  .)976،ص2016كاضم،.(الطبيعية واالجتماعية
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النقاط  خالل من اليونسيفاجلامعي حسب  للطالب بالنسبة أمهيتها تكتسب احلياتية واملهارات 

 :التالية
املشكالت  التغلب على على والقدرة ، املختلفة احلياة مواقف مواجهة على الفرد احلياتية املهارات تساعد. 1

 .حبكمة معها والتعامل احلياتية
 أن منه يطلب بالنفس، فعندما واالعتزاز بالفخر الفرد تشعر املواقف خمتلف يف احلياتية املهارات ممارسة. 2

 الثقة من املزيد هو ، ويعطيه اآلخرين بالثقة يشعر فإنه ، منه يطلب ما ويتقن األعمال من عمال يؤدي
 .بالنفس

 يف أو االسرة أو يف الروضة سواء حياته جماالت شيت يف الفرد وحيتاجها ومتنوعة كثرية احلياتية املهارات .3
،  معهم واحلياة لآلخرين تقبله و لسعادته هو السبيل املهارات هذه امتالك فإن مث ومن ، باآلخرين عالقاته
 .له وتقديرهم له اآلخرين حب وكذلك

 فاملهارات ومن مث حياتية، وخربات مهارات من ميتلكه ما على كبري بقدر حياته يف الفرد جناح يتوقف. 4
 .حياته يف جناحه الفرد حيقق لكي مهمة

 إذ لعاطفية، يف األمور كربي أمهية ذات إا بل املادية، احلياة أمور على احلياتية املهارات أمهية تقتصر ال. 5
 . معهم واملودة احلب على قائمة عالقات طيبة وإقامة اآلخرين مع التعامل من الفرد املهارات هذه متكن

 .احليايت لكشف الواقع وذلك للطالب والتطبيق النظرية الدراسة بني الربط على احلياتية املهارات تساعد. 6
 للتعلم الطالب دافعيه وحافز زيادة يف بأخرى أو بصورة يساعد الفرد يتعلمه فيما احلياتية املهارات تضمني. 7
. 
  . باآلخرين عالقام واكتشاف ذوام على التعرف يف األطفال تساعد احلياتية املهارات. 8

وتعطي وإضافة إىل ذلك فهي تكسب الطالب خربة مباشرة عن طريق التفاعل املباشر باألشخاص والظواهر، 
للتكوين معىن، كما توفر اإلثارة والتشويق للطلبة وذلك الرتباطها بواقعهم، كما تزود الطالب طرق احلصول 

على املعلومات ذاتيا من مصادرها األصلية، وتكسبه اإلحساس مبشكالت جمتمعه وتولد لديه الرغبة يف وضع 
  )13،ص2008معتز،.(احللول والبدائل

  :الحياتية في التكوين أهمية إدراج المهارات -7-2

مراحل التكوين،  أثناءيكتسبها الطالب يف  أناليت جيب  األساسيةاملهارات  إحدىاملهارات احلياتية هي  إن
 وليم،.(، وان ميثل جماالت التعليم املعاصراألساسيةيسهم يف سد حاجاته  أنوان ما يقدم للطالب البد 

 )201،ص1996
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 يف والنجاح مع اآلخرين، التكيف له حتقق فهي للطالب بالنسبة مهمة احلياتية املهارات أن يتضح سبق مما
 الطالب، يتعلمها ان ينبغي هذه املهارات أن كما اآلخرين، مع والتفاعل التواصل عن يعجز وبدوا احلياة،
 قيمة خالهلا من األطفال فيدرك واألناشيد األغاين لألطفال مثل ومشوقة مثرية مواقف يف يكون هلا تعلم وخري
  )106.ص،2013العمري،.(يف احلياة ودورها هذه املهارات وأمهية
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  : جزئية  ةـــــــخالص

يف ظل العوملة والتطور  وتطورهم،للمهارات احلياتية أمهية بالغة يف منو األفراد  أنميكن القول 

يستطيع  نساناإ وإعدادتطوير هذه املهارات احلياتية  إىلالسريع اليت تسعى الكثري من البلدان  يالتكنولوج

  .وسلبياته بإجيابياتالتكيف مع متطلبات القرن اجلديد 

رات اليت األن امله الرياضي،اال  وخاصة يفأصبحت حمل الدراسة للعديد من الباحثني  أاكما 

يف اجلزائر مل ترقى للمستوى  أا إال األخرى،تعلمها من خالل الرتبية الرياضية هي منقولة االت احلياة ن

  .الفرد للقرن اجلديد إعداديف  وأمهيتهاهلذه املهارات احلياتية  املتناولةت الدارسالقلة  املطلوب
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  :خاتمة الباب األول

مهـارات ل، تتطلب منه أن يكـون مطلعـا ومتمكنـا وممتلكـا لخمرج التكوين مهمات كثريةتلقى على عاتق          

متكنـه مــن مزاولــة عملـه بإتقــان، كـذلك فــان هــذه املسـؤوليات تتطلــب أن يكـون التكــوين اجلــامعي  احلياتيـة، والــيت

، وهـذا ال يتـأتى ، ومتجـددا مـع التطـوراتات احلاصـلة يف العصـرالتغـري مكيفا حسب مـا حتتاجـه طبيعـة  للمخرج 

  .إال من خالل االهتمام التكوين وفقا ملؤشرات اإلقتصاد املعريف

للدراسـة السـابقة واملشـاة ، حيـث تعرضـنا األربعـةهذا مـا أردنـا الوصـول إليـه مـن خـالل طرحنـا للفصـول         

حســب  للتكــوين مبعاهــد وأقســام الرتبيــة البدنيــة والرياضــيةاملتعلقــة باالقتصــاد املعــريف واملهــارات احلياتيــة، مث تطــرقن 

عرجنــا علــى االقتصــاد املعــريف واملهــارات احلياتيــة مبؤشــراما ، مث د ومــا شــهده مــن تغــريات منــذ تطبيقــه.م.نظــام ل

ـــرتابط بينهموضـــوع الدراســـة، لكـــي ن يف تطـــوير ميـــدان علـــوم وتقنيـــات ا مـــأمهيتهوبـــني التكـــوين، وكـــذا ا مـــبـــني ال

  .النشاطات البدنية والرياضية
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  :مدخل الباب الثاني 

قسمناه بدوره إىل  الدراسة امليدانية للبحث، والذيسنحاول من خالل هذا الباب الثاين الذي مسيناه 

  .فصلني

سنتطرق يف الفصل األول املسمى منهجية البحث واإلجراءات امليدانية إىل الدراسة حيث 

، وعن أداة القياس واملنهج املتبع وعينة االستطالعية، حماولني إعطاء نظرة  على مراحل تشكل فكرة البحث

البحث وكيفية اختيارها، وسنحاول كذلك من خالل هذا الفصل إعطاء نظرة شاملة عن اإلجراءات امليدانية  

  .أثناء التطبيق

عرض ملختلف النتائج   أما الفصل الثاين الذي مسيناه عرض وحتليل النتائج فسنحاول من خالله إعطاء

اليت أسفرت عنها الدراسة، ووصفها عن طريق إعطاء معاين لنتائجها، مث نقوم بتحليل ومناقشة النتائج 

ومقارنتها بالفرضيات املطروحة يف بداية هذا البحث، لنحاول يف األخري عرض النتائج واالقرتاحات اليت 

  .أسفرت عنها الدراسة

198
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  : تمهيد

شــك أن اإلطــار املنهجــي شــرط أساســي جيــب إتباعــه مــن أجــل مواصــلة مشــروع البحــث، يف جانبــه ال

امليـداين هـذا األخـري الـذي البـد أن يكــون لـه صـلة وطيـدة  باجلانـب النظـري، ومــا جـاء فيـه مـن فرضـيات للتأكــد 

نــب امليــداين، واملتمثلــة يف حتليــل مــن صــدقها أو بطالــا، مــن خــالل خمتلــف العمليــات الــيت يــتم القيــام ــا يف اجلا

، ومــن مليــدان البحــث االســتطالعيةالدراســة  يف األول ومناقشــة النتــائج املتحصــل عليهــا، ويتضــمن هــذا الفصــل

والدراسة األساسية والـيت تشـمل  ،اموثبا امصدقه من التأكد وكيفية) االستبيان(خالهلا يتم تقدمي أدايت القياس

عينـة البحـث، حتديـد حـدود البحـث الزمـاين واملكـاين والبشـري، العينـة تمع األصـلي و ا املنهج املستخدم، حتديد

  .، وصعوبات البحث اليت تلقاها الباحثبحثال املستخدمة يف دواتوخمتلف األاملختارة، 

 ،موضــوعيةو و مــن أجــل الوصــول إىل اهلــدف األساســي الــذي يســعى إليــه هــذا البحــث بطريقــة علميــة 

  .النتائجمناقشة و املنهجية قبل عرض وحتليل  هذه علينا إتباعوجب 
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  :الدراسة اإلستطالعية-1

  :ع على مرحلتنياشتملت الدراسة االستطالعية للموضو   

جـاءت فكـرة املوضـوع إنطالقـا مـن نتـائج رسـالة املاجسـتري الـيت قـام ـا الباحـث يف  :المرحلة األولى-1-1

الرتبيــة  وأقسـامطلبـة معاهـد  إكسـابدور التكـوين يف "لـيت كانـت بعنـوان ، وا)2011-2010(السـنة اجلامعيـة 

 أظهــرتحيــث  ".د.م.، دراســة مقارنـة بــني النظــام الكالســيكي ونظــام لاملهنيــةالبدنيـة والرياضــية بعــض املهــارات 

نظـــام الرتبيـــة البدنيـــة والرياضـــية للمهـــارات احلياتيـــة خيتلـــف بـــاختالف  وأقســـاماكتســـاب طلبـــة معاهـــد  أنالنتـــائج 

هذا ما أدى بنا إىل التفكري بالتعمق يف حيثيـات هـذا النطـام،   .د.م.التكوين وجاءت جل النتائج لصاحل نظام ل

، )2009القـرين،(، ودراسـة )2009،عمـور( دراسـةكذلك بعد اطالعنا على خمتلـف الدراسـات السـابقة منهـا 

بنــا  أدىهــذا مــا  .)2012طــريي،امل(، وكــذا دراســة )2012الشــمري،(، ودراســة )2009أبــو طــامع،(ودراســة 

يف متطلبــــات هـــذا التكــــوين اجلديـــد يف ضــــوء التحـــديات املعاصــــرة، ودفعنـــا إىل مناقشــــة التفكـــري يف اخلـــوض  إىل

املوضــوع مــع األســتاذ املشــرف الــذي وجهنــا و بــني لنــا إمكانيــة البحــث يف املوضــوع واخرتنــا مــن هــذه املتطلبــات 

  ."االقتصاد املعريف واملهارات احلياتية"

باعتبار الباحث عضو هيئة التدريس مبعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية : المرحلة الثانية-1-2

قبل اإلنتقال للتدريس جبامعة  ،عضو ممثل للمعهد خبلية اجلودة للجامعةحيث كنت  والرياضية جبامعة ام البواقي

وافقه مع خمتلف حمكات اجلودة، يف حيثيات ميدان التكوين بشىت عروضه ومدى تمت اخلوض ، حيث املسيلة

واالطالع على خمتلف  واألقساموسبل مرافقة الطالب وتقوميه وتوجيهه، وبعد االحتكاك مبختلف املعاهد 

اهد واألقسام، الفاعلني يف نظام التدريس باملع األعضاءمنا به من استجوابات ملختلف ق ، ومااإلصالحات

حماولة الربط بني  إىلبنا  أدىواالختالالت يف هذا النظام، هذا كله  فاق املستقبلية إلصالح خمتلف العوائقواآل

، وكانت البداية من خالل القيام بدراسة املهارات احلياتيةبينه وبني متطلبات التكوين واالقتصاد املعريف و 

اجلامعية  يف السنة وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية جبامعة ام البواقي، استقصائية على طلبة معهد علوم

على املهارات احلياتية اليت تعرف الهدفت الدراسة إىل  حيث، مبعية الدكتور بشري حسام، 2014/2015

املهارات البدنية واملهارية، مهارات االتصال والتواصل، املهارات :(يف جماالتيكسبها التكوين باملعهد 

بعد  )2007البطاينة،ايك و احل( أداةتعمال ، باس)االجتماعية والعمل اجلماعي املهارات النفسية واألخالقية

أظهرت النتائج أن ، و من الليسانس واملاسرت) 174(حتكيمها وتعديلها، وقمنا بالدراسة على جمموع طلبة 
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تليها مهارات االتصال والتواصل ّمث املهارات االجتماعية والعمل  املهارات النفسية واألخالقية احتلت الصدارة،

بعض املهارات وعدم وجود  وكذا وجود فروق دالة إحصائيا يفاملهارات البدنية و املهارية، اجلماعي ويف األخري 

الّتخصص  فروق دالة إحصائيا يف أخرى، وعدم وجود فروق دالة إحصائيًا على االستبيان ككل يعزى ملتغري

ميكن  وجدنا انه ال وواجهتنا جمموعة من الصعوبات يف الدراسة املذكورة، حيث. واملستوى األكادميي العلمي

للطلبة اإلجابة عن املتغري احملذوف وهو االقتصاد املعريف، خاصة ما ارتبط بطبيعة العبارات وخصوصيات 

الفاعلون يف التكوين، مما استوجب منا التفكري يف  واألعضاء األساتذة إال يعلمها التكوين ومؤشراته اليت ال

 وأقسامأساتذة معاهد  رعلى اختيا الرأي، واستقر األساسيةاسة للدر  األصلياتمع النظر يف اختيار  إعادة

التغريات، وتناسب ختلف حليثيات التكوين ومعايشتهم ملالرتبية البدنية والرياضة بدل الطلبة، وذلك لدرايتهم 

  .مستواهم مع طبيعة املوضوع

خاصة باملهارات الثانية  داةاألخاصة باالقتصاد املعريف و  األوىل داةاأل ،ببناء أداتنيبعد ذلك قمنا 

املتخصصني للتحكيم و تعديل ما طلب تعديله، بعدها قمنا  األساتذةحيث قمنا بتمريرها على ، احلياتية

 26مكونة من معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية جبامعة املسيلة، عينة على  االستمارتنيبتطبيق 

بقدر عال من الصدق و الثبات و إمكانية تطبيقها يف  متعانيت لنخرج بنتيجة أن االستمارتني، أستاذا

  .جامعات أخرى بالوطن

 و مت من خالل هذه الدراسة االستطالعية اختيار اتمع األصلي للبحث من خالل التقرب من

لرتبية ل معهد، أو قسم، أو شعبة هوية جلامعات الشرق واليت حتوي علىالتابعة للندوة اجل امعاتاجل خمتلف

عدد ب خمتلف اإلحصائيات اخلاصة خذقمنا بأ اكم،  جامعة 11ــــمقدرة ب، ليتبني أن عددها بدنية والرياضيةال

  .لدراسةواملعلومات اليت ميكن أن حنتاجها بااألساتذة 

اخذ فكرة  يفكذلك و كذلك ساعدتنا هذه الدراسة يف إثراء االستمارة ببنود موافقة ملوضوع البحث، 

، والوقوف على املشاكل اليت ميكن أن يتلقاها الباحث أثناء الدراسة األساسية و  لدراسةل األصلياتمع عن 

  .كيفية جتنبها

  :ومها خصصنا لدراستنا األساسية أداتني تبعا ملتطلبات الدراسة :البحث واتأد-2

 :األداة األولى المتعلقة بمتطلبات التكوين في ضوء االقتصاد المعرفي -2-1

  :لدراسة األساسية بالعديد من املراحل قبل االعتماد عليها نذكر منهال األوىل داةاألمرت 
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والقـــــوانني واملراســـــيم  د.م.بنظـــــام ل ، خاصـــــةالتكـــــوين اجلـــــامعيمراجعـــــة الكتـــــب والدراســـــات املتخصصـــــة يف  -

  .له واملنظمة والقرارات احملددة

  :ملراجععلقة باالقتصاد املعريف وفيما يلي أهم اتوالدراسات املكتب جعة المرا -

 .أداة االقتصاد المعرفيأهم المراجع المعتمدة في بناء ): 01(الجدول رقم 

 المالحظات إسم المؤلف الدراسة/اسم الكتاب

تصــــــــور مقــــــــرتح للتحــــــــول حنــــــــو 

جامعـــــــــــــات حبثيـــــــــــــة يف ضـــــــــــــوء 

  حتديات إقتصاد املعرفة

نواف بن جبـاد اجلـربين املطـريي 

2012  

  عضو هيئة التدريس -

  التدريس اجلامعي -

  لبحث العلميا -

مـــدى تــــوافر متطلبــــات اقتصــــاد 

  املعرفة يف اجلامعات السعودية
  خالد أمحد معيوف الشمري

  عضو هيئة التدريس -

  التدريس اجلامعي -

  البحث العلمي  -

متطلبـــــات التحـــــول الرتبـــــوي يف 

مـــــــــــدارس املســــــــــــتقبل الثانويــــــــــــة 

ـــــة الســـــعودية يف  باململكـــــة العربي

  ضوء حتديات اقتصاد املعرفة

 2009كتــــــــــــــــــــوراه رســــــــــــــــــــالة د 

علــي بــن حســن يعــن لـــلباحث 

  اهللا القرين

  التحول حنو إنتاج وابتكار املعرفة - 

  التحول حنو التعلم للعمل -

  التحول حنو املدرسة االلكرتونية -

 مجــال عبــد الفتــاح العســاف. د الرتبية واتمع املعريف

2010  

 أمين سليمان مزاهرة. د

  خصائص اقتصاد املعرفة وتوجهاته -

 صائص جمتمع املعرفةخ -

  بداري كمال  د.م.جتويد التعليم يف نظام ل

  حرز اهللا عبد الكرمي

  مؤشرات الكوين -

 اقتصاد املعرفة 

  2014 رحبي مصطفى عليان

 ؤشـــــراتامل ســـــاعدنا الكتـــــاب يف اشـــــتقاق

  :من خالل

  أمهية اقتصاد املعرفة -

  اقتصاد املعرفة واملوارد البشرية -
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 بناء جمتمع املعلومات - 2010 ي مصطفى عليانرحب اقتصاد املعلومات

 االقتصاد املعريف 

 ناديـا الليثـي –هاشم الشـمري 

2008 

 ؤشـــــراتاملســـــاعدنا الكتـــــاب يف اشـــــتقاق 

  :من خالل

  عناصر االقتصاد املعريف-

  مستلزمات االقتصاد املعريف  -

 مؤشرات االقتصاد املعريف  -

 اقتصاد املعرفة

 2009 مجال داود سليمان

  ائص االقتصاد املعريف خص-

  اقتصاد املعرفة يف جمتمع املعلومات-

 

 املنهج واالقتصاد املعريف
فـــــائزة -عبـــــد الرمحـــــان اهلـــــامشي 

 س.د حممد العزاوي

  مواصفات االقتصاد املعريف  -

ـــــات االساســـــية تمـــــع اقتصـــــاد  - املتطلب

 .املعرفة

مؤسســــــــــــات التعلــــــــــــيم العــــــــــــايل 

ادر بـــــــــن عبــــــــــد اهللا عبـــــــــد القـــــــــ ودورها يف اقتصاد املعرفة 

 1435 الفنتوخ

دور قطــــاع التعلــــيم العــــايل يف التحــــول  -

  القتصاد املعرفة

تطـور دور اجلامعــات يف ظـل االقتصــاد  -

 املعريف

اجلـــودة الشـــاملة يف التعلـــيم بـــني 

مؤشـــــــــــــرات التميـــــــــــــز ومعـــــــــــــايري 

  والتطبيقات األسساالعتماد 

حســـــــــــــن حســـــــــــــني البـــــــــــــيالوي 

  2006 وآخرون

ـــــــــ - تعلم خصـــــــــائص ومقومـــــــــات بيئـــــــــة ال

  اجلديدة

طبيعـــــــة عمـــــــل املعلـــــــم يف بيئـــــــة الـــــــتعلم -

  اجلديدة

ـــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــة وتكنولوجي إدارة املعرف

  2007 ياسر الصاوي  املعلومات

ـــــــــــيت تتوقعهـــــــــــا  األهـــــــــــداف - املرجـــــــــــوة ال

 إدارةاملؤسســـــــــــات اجلامعيـــــــــــة يف تطبيـــــــــــق 

  املعرفة 
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ور األول هو متطلبات احمل(وقام الباحث ببناء األداة من خمتلف املراجع املذكورة آنفا يف ثالث حماور 

احملور الثاين فهو متطلبات التكوين املتعلقة باملوارد البشرية، وأخريا  أماالتكوين املتعلقة بالعلم والتكنولوجيا، 

 29، حيث تكون احملور األول من )احملور الثالث متطلبات التكوين املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصال

  :باآليت بعدها مت مترير األداة، فقرة 26فقرة، واحملور الثالث تكون من  27اء حيوي فجاحملور الثاين  أمافقرة، 

  .)انظر استمارة التحكيم يف املالحق(  من قبل جمموعة من املتخصصني ةحتكيم األدا -

عبــارات بـــاحملور  04، حيــث مت حــذف تعــديل مــا طلــب تعديلــه ملــا خيــدم األداة بشــكلها الصــحيح -

، 06(، وحـــذف عبـــارتني بـــاحملور الثـــاين ومهـــا العبـــارة رقـــم )25، 22، 13 ،12(ت رقـــم األول وهـــي العبـــارا

ـــة كانـــت نتيجـــة عـــدم )01(عبـــارة رقـــم احملـــور الثالـــث فقـــد مت حـــذف ال أمـــا، )22 ، والعبـــارات احملذوفـــة واملعدل

الناحيـــة املاديـــة أو ، أو لعـــدم تناســـبها مـــع البيئـــة واجلامعـــة اجلزائريـــة ســـواء مـــن أو تكرارهـــا يف نفـــس احملـــوراتصـــاهلا 

  . البشرية

 اوكـــذا صـــدقه ،)معامـــل الثبـــات الفاكرونبـــاخ(الثبـــات مت حســـاب ثباـــا بأحـــد أنـــواع طـــرق حســـاب  -

 ) .ذايتالصدق احملكمني، الصدق (دبطرق خمتلفة وعدم االكتفاء بنوع واح

  :هيحماور أساسية  ثالث ىاشتملت األداة عل-

  .تعلقة بالعلم والتكنولوجيامتطلبات التكوين امل: المحور األول -1*  

  .متطلبات التكوين املتعلقة باملوارد البشرية: المحور الثاني-2*

  .متطلبات التكوين املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصال: المحور الثالث-3*
  

  عدد فقرات كل محور الستمارة االقتصاد المعرفيمثل ي) 02( جدول رقم

  عدد الفقرات  متطلبات التكوين

  25  متطلبات التكوين املتعلقة بالعلم والتكنولوجيا

  25  متطلبات التكوين املتعلقة باملوارد البشرية

ـــــا املعلومـــــات  ـــــات التكـــــوين املتعلقـــــة بتكنولوجي متطلب

  واالتصال

25  

  75  لـــــــــــــــــــــــالك
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  :اآليتتكون سلم اإلجابة عن أداة القياس وفقا ملقياس ليكرت اخلماسي على النحو -

  منخفظة جدا  منخفظة  متوسطة  عالية  عالية جدا

5  4  3  2  1  
  

املشــارك يف الدراســة إال أن " األســتاذ" للتــذكري كانــت كــل العبــارات موجبــة، وهنــا مــا علــى املســتجيب 

  .أمام اخليار الذي يراه مناسبا للبند داخل احملور) ×(يضع عالمة 

هـذا يف نقطـة كحـد أقصـى ) 375(قطة كحـد أدىن ون) 75(عموما فان درجات األداة ترتاوح مابني و 

  :املقياس ككل، أما يف احملاور فكانت

  .نقطة كحد أقصى) 125(نقطة كحد أدىن و) 25(درجات احملور ترتاوح مابني : األولالمحور 

  .نقطة كحد أقصى) 125(نقطة كحد أدىن و) 25(درجات احملور ترتاوح مابني : المحور الثاني

  .نقطة كحد أقصى) 125(نقطة كحد أدىن و) 25(جات احملور ترتاوح مابني در : المحور الثالث

  

  :األداة الثانية المتعلقة بمتطلبات التكوين في ضوء المهارات الحياتية -2-2

  :مرت أداة الدراسة األساسية بالعديد من املراحل قبل االعتماد عليها نذكر منها

د والقــــوانني واملراســــيم والقــــرارات .م.ن اجلــــامعي بنظــــام لالتكــــويمراجعــــة الكتــــب والدراســــات املتخصصــــة يف  -

  .احملددة له

  :مراجعة الكتب املتعلقة والدراسات املتعلقة باملهارات احلياتية وفيما يلي أهم املراجع -

  .أداة المهارات الحياتيةأهم المراجع المعتمدة في بناء ): 03(الجدول رقم 

  اتالمالحظ  إسم المؤلف  الدراسة/اسم الكتاب

 إســــهامات بعــــض أســــاليب

تــدريس الرتبيــة البدنيــة والرياضــية 

احلديثة يف تنميـة بعـض املهـارات 

املرحلـــة  احلياتيـــة لـــدى طـــالب

لــــــلباحث   2009رســـــالة دكتـــــوراه 

  عمور عمر 

  :يف اشتقاق الدراسة ناتساعد

  تصنيف املهارات احلياتية -

   .تسمية احملاور - 

  .اشتقاق املهارات احلياتية -
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  اجلامعية

املهارات احلياتية مدخل للتعامـل 

ـــــــــــراهيم  الناجح مع مواقف احلياة ـــــــــــد الواحـــــــــــد إب  ســـــــــــليمان عب

2014  

  :ساعدنا الكتاب يف اشتقاق

  تصنيف املهارات احلياتية -

  . تسمية احملاور - 

  .اشتقاق املهارات احلياتية -

  املهارات احلياتية واالجتماعية

  2015 طارق عبد الرؤوف عامر

  :يف اشتقاق ساعدنا الكتاب

  تصنيف املهارات احلياتية -

  . تسمية احملاور - 

  .اشتقاق املهارات احلياتية -

  اشتقاق املهارات العقلية-  1999 فتحي عبد الرمحان جروان  املوهبة والتفوق واإلبداع

  اشتقاق املهارات العقلية-  2012 عدنان يوسف العتوم  علم النفس املعريف

رة املهــــــــــــارات احلياتيــــــــــــة املعاصــــــــــــ

املواكبة للتطورات الرتبوية املدجمة 

ــــــــــــــة  ــــــــــــــات الرتبي يف منــــــــــــــاهج كلي

الرياضــــية يف اجلامعــــات األردنيــــة 

  الرمسية

  2010 احلايك خالد الصادق

  .اشتقاق املهارات احلياتية -

  عدنان يوسف العتوم  تنمية مهارات التفكري

  عبد الناصر ذياب اجلراح

  2010 موفق بشارة

  املهارات العقلية -

التعلــــــــــيم بــــــــــني الواقــــــــــع منــــــــــاهج 

  واملستقبل

  أمحد حسني اللقاين

  2001 فارعة حسن حممد

ــــــــــة  - ــــــــــة وعملي املهــــــــــارات احلياتي

  تطوير املناهج

  

احملـور األول هـو متطلبــات (وقـام الباحـث ببنـاء األداة مــن خمتلـف املراجـع املــذكورة آنفـا يف ثـالث حمــاور 

ين فهو متطلبات التكوين املتعلقـة باملهـارات اإلجتماعيـة، وأخـريا التكوين املتعلقة باملهارات العقلية، أما احملور الثا
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فقـرة، أمـا احملـور  25، حيث تكون احملور األول من )احملور الثالث متطلبات التكوين املتعلقة باملهارات اإلنفعالية

  :واملرور باآليت :، بعدها مت مترير األداة باآليتفقرة 26فقرة، واحملور الثالث تكون من  28الثاين فجاء حيوي 

  .)يف املالحق انظر استمارة التحكيم( من قبل جمموعة من املتخصصني  ةحتكيم األدا -

عبـــارة  15ه ملـــا خيـــدم األداة بشـــكلها الصـــحيح، حيـــث مت تعـــديل صـــياغة تعـــديل مـــا طلـــب تعديلـــ -

 أمــالعبــارات، وتعــديل بعــض ا) 21، 20، 19(عبــارات بــاحملور الثــاين ومهــا العبــارة رقــم  03بــاحملور، وحــذف 

دلـــة  وكـــذلك تعـــديل بعـــض العبـــارات، والعبـــارات احملذوفـــة واملع) 14(احملـــور الثالـــث فقـــد مت حـــذف العبـــارة رقـــم 

  .كانت نتيجة تكرارها باحملاور

 ا، وكـــذا صـــدقه)معامـــل الثبـــات الفاكرونبـــاخ(مت حســـاب ثباـــا بأحـــد أنـــواع طـــرق حســـاب الثبـــات  -

 ) .الذايتصدق احملكمني، الصدق (دبطرق خمتلفة وعدم االكتفاء بنوع واح

  :اشتملت األداة عل ثالث حماور أساسية هي-

  .باملهارات العقليةمتطلبات التكوين املتعلقة : المحور األول -1*  

  .باملهارات االجتماعيةمتطلبات التكوين املتعلقة : المحور الثاني-2*

  .فعاليةباملهارات االنمتطلبات التكوين املتعلقة : المحور الثالث-3*

  

  عدد فقرات كل محور الستمارة المهارات الحياتيةمثل ي) 04( جدول رقم

  عدد الفقرات  متطلبات التكوين

  25  متطلبات التكوين املتعلقة باملهارات العقلية

  25  متطلبات التكوين املتعلقة باملهارات االجتماعية

  25  متطلبات التكوين املتعلقة باملهارات االنفعالية

  75  ـــــــــــــــــــلالكــــ

  

  :تكون سلم اإلجابة عن أداة القياس وفقا ملقياس ليكرت اخلماسي على النحو اآليت-

  منخفظة جدا  منخفظة  متوسطة  عالية  عالية جدا

5  4  3  2  1  



 209 

  

املشــارك يف الدراســة إال أن " األســتاذ" للتــذكري كانــت كــل العبــارات موجبــة، وهنــا مــا علــى املســتجيب 

  .أمام اخليار الذي يراه مناسبا للبند داخل احملور) ×(يضع عالمة 

نقطـة كحـد أقصـى هـذا يف ) 375(نقطة كحـد أدىن و) 75(وعموما فان درجات األداة ترتاوح مابني 

  :املقياس ككل، أما يف احملاور فكانت

  .نقطة كحد أقصى) 125(نقطة كحد أدىن و) 25(درجات احملور ترتاوح مابني : المحور األول

  .نقطة كحد أقصى) 125(نقطة كحد أدىن و) 25(درجات احملور ترتاوح مابني : ور الثانيالمح

  .نقطة كحد أقصى) 125(نقطة كحد أدىن و) 25(درجات احملور ترتاوح مابني : المحور الثالث

  

  :البحث الخصائص السيكومترية ألداة  -3

  :االقتصاد المعرفيخصائص األداة األولى المتعلقة بمتطلبات التكوين في ضوء  -3-1

 :الثبات -3-1-1

مبتطلبـات التكـوين يف  األوىل واملتعلقـة حيـث طبقنـا أداة القيـاس )ألفاكرونبـاخ(معامل الثبات مت اللجوء إىل       

جمموعة من أساتذة معهد علـوم وتقنيـات النشـاطات البدنيـة والرياضـية جبامعـة حممـد على  ضوء االقتصاد املعريف،

، هـذا وعوجلـت النتـائج أستاذا) 26(قدر عددهم بــ  ،م2015/2016:املوسم اجلامعي يف بوضياف املسيلة

  .)ألفاكرونباخ(احملصل عليها حبساب معامل 

  ).26=ن(أداة االقتصاد المعرفي لمجاالت  ألفاكرونباخالثبات مثل معامل ي) 05( جدول رقم

  قيمة معامل الثبات ألفا كرونباخ  المتغيرات

  0.656  والتكنولوجياالبعد األول العلم 

  0.853  البعد الثاني الموارد البشرية

  0.848  البعد الثالث تكنولوجيا المعلومات واالتصال

  0.753  المقياس ككل
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يف  0.665املدروسة تراوح مابني  األبعادحسب  أن قيم معامل الثبات) 05(يبني اجلدول رقم

يف  0.848، وبني بالبعد املرتبط باملوارد البشرية 0.853وبني  ،املرتبط بالعلم والتكنولوجيا األولالبعد 

وهذه  ،0.753لألداة ككل  كرونباخ   ألفايف حني بلغت قيمة  البعد األخري تكنولوجيا املعلومات واالتصال،

  .لدراسة مناسبتها ألهدافو  ثباامما يشري إىل مقبولة القيمة 

  

  :الصدق-3-1-2

  : صدق المحكمين -أوال

يف ميادين الرتبية البدنية  متخصصني على جمموعة من احملكمني من أساتذة باحثني مت عرض االختبار

أنظر القائمة االمسية لألساتذة و الباحثني ( والرياضية، العلوم النفسية والرتبوية، اإلحصاء ومنهجية البحث

ومدى ، ولية أداة القياسوذلك إلبداء الرأي حول الدقة العلمية ومش ،)يف املالحق األوىل احملكمني ألداة القياس

وصياغة فقراا، وهكذا أصبحت أداة الدراسة بعد التعديالت اليت طرأت عليها يف صورا ، صالحيتها للتطبيق

  )أنظر املالحق. (حماور كربى ثالثفقرة مقسمة إىل ) 75(من  ةالنهائية مكون

  :الذاتيالصدق  -ثانيا

  )26=ن( أداة االقتصاد المعرفيلمجاالت  الصدق الذاتيمعامل يمثل ) 06(الجدول رقم

  قيمة معامل الصدق الذاتي  المتغيرات

  0.809  البعد األول العلم والتكنولوجيا

  0.923  البعد الثاني الموارد البشرية

  0.920  البعد الثالث تكنولوجيا المعلومات واالتصال

  0.867  المقياس ككل

  

راسة ككل مبحاورها الثالثة تتمتع بدرجة عالية من أن األداة األوىل للد) 06(يبني اجلدول رقم

املرتبط  لاألو يف البعد  90.80املدروسة بني  األبعادالذايت حيث تراوح معامل الصدق الذايت يف الصدق 

يف البعد األخري املتعلق  0.920، وبني يف البعد املرتبط باملوارد البشرية 0.923وبني  ،بالعلم والتكنولوجيا
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وبالتايل فإا مناسبة لتحقيق  بالنسبة للمقياس ككل، 0.867ملعلومات واالتصال، وبلغت بتكنولوجيا ا

  .أهداف الدراسة

  :المهارات الحياتيةالمتعلقة بمتطلبات التكوين في ضوء  الثانيةخصائص األداة  -3-2

  :الثبات -3-2-1

مبتطلبـات التكـوين يف  الثانية واملتعلقة اسحيث طبقنا أداة القي ،)ألفاكرونباخ(معامل الثبات مت اللجوء إىل       

جمموعة من أساتذة معهد علوم وتقنيات النشـاطات البدنيـة والرياضـية جبامعـة حممـد على  ضوء املهارات احلياتية،

، هـذا وعوجلـت النتـائج أستاذا) 26(قدر عددهم بــ  ،م2015/2016:املوسم اجلامعييف  بوضياف املسيلة

  .)ألفاكرونباخ(ل احملصل عليها حبساب معام

  ).26=ن( أداة المهارات الحياتيةلمجاالت  ألفاكرونباخالثبات مثل معامل ي) 07( جدول رقم

  قيمة معامل الثبات ألفا كرونباخ  المتغيرات

  0.894  البعد األول المهارات العقلية

  0.929  البعد الثاني المهارات االجتماعية

  0.636  االنفعالية المهارات البعد الثالث

  0.838  المقياس ككل

  

للبعد  0.894مابني  تراوح ،املدروسة األبعادحسب  أن قيم معامل الثبات) 07( يبني اجلدول رقم

 مابني يف البعد الثاين املرتبط باملهارات االجتماعية، وتراوح 0.929األول املرتبط باملهارات العقلية، 

وهذه  ،0.838لألداة ككل  كرونباخ   ألفابلغت قيمة  يف حني بعد الثالث املرتبط باالنفعالية،يف ال 0.636

 .لدراسة مناسبتها ألهدافو  مما يشري إىل ثباامقبولة القيمة 

 
  :الصدق-3-2-2

  : صدق المحكمين -أوال

مت عرض االختبار على جمموعة من احملكمني من أساتذة باحثني متخصصني يف ميادين الرتبية البدنية 

أنظر القائمة االمسية لألساتذة و الباحثني ( ة والرتبوية، اإلحصاء ومنهجية البحثوالرياضية، العلوم النفسي
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ومدى ، ، وذلك إلبداء الرأي حول الدقة العلمية ومشولية أداة القياس)يف املالحق الثانيةاحملكمني ألداة القياس 

ليت طرأت عليها يف صورا وصياغة فقراا، وهكذا أصبحت أداة الدراسة بعد التعديالت ا، صالحيتها للتطبيق

  )أنظر املالحق(.فقرة مقسمة إىل ثالث حماور كربى ) 75(النهائية مكونة من 

  :الذاتيالصدق  -ثانيا

  )26=ن( أداة المهارت الحياتيةلمجاالت  الصدق الذاتيمعامل يمثل ) 08(الجدول رقم

  قيمة معامل الصدق الذاتي  المتغيرات

  0.945  البعد األول المهارات العقلية

  0.963  البعد الثاني المهارات االجتماعية

  0.797  االنفعاليةالمهارات  البعد الثالث

  0.915  المقياس ككل

  

املتعلق باملهارات  ، للبعد األولأن األداة تتمتع بدرجة عالية من الصدق) 08( يبني اجلدول رقم

وهي أكرب قيمة، يف  0.963ماعية، فقد بلغ ، أما قيمة البعد الثاين املتعلق باملهارات اإلجت0.945العقلية 

قيمة معامل الصدق  ماأ ،0.797االنفعالية املهارات املرتبط ب الثالث بلغ معامل الصدق يف البعدحني 

  .وبالتايل فإا مناسبة لتحقيق أهداف الدراسة ،0.915ككل مبحاورها الثالثة فقد بلغ   لألداة

الدراسة وهو مقوم آخر يضاف لشروط األداة  يتأدا وهذا إن دل على شيء إمنا يوحي مبوضوعية

واملتعلقة مبتطلبات التكوين  األوىلاألداة  قياس يف دراستنا واملتمثلة يفال يتهذا ما جيعلنا نؤكد أن أداو  ،اجليدة

بثبات  انتتميز  يف ضوء اإلقتصاد املعريف، واألداة الثانية املتعلقة مبتطلبات التكوين يف ضوء املهارات احلياتية،

 .ا يف مجع بيانات ميكن الوثوق امجيعلنا نراهن عليهما  وهذا ،وصدق عاليني وموضوعية

 

 

 



 213 

   :األساسيةالدراسة  -4

   :المستخدمالمنهج  -4-1

الشك يف أن املنهج املستخدم يف البحوث مهمـا كـان نوعـه أو غرضـه، حجـر األسـاس للبحـث، حيـث          

عــدة أنـــواع حســـب  لـــهو . علمـــي املوضــوعي، ويفيـــده يف االلتـــزام حبــدود حبثـــهيفيــد يف إكســـاب الباحــث الطـــابع ال

، باعتبــاره األنســب التحليلــي ، فقــد إعتمــدنا علــى املــنهج الوصــفييف دراســتناطبيعــة املوضــوع وخصوصــياته، أمــا 

  .وضوعامللطبيعة 

 : عينة البحث مجتمع و  -4-2

والــــذين الرتبيــــة البدنيــــة والرياضــــية  قســــاموأأســــاتذة معاهــــد للبحــــث هــــو  األصــــلييف حبثنــــا هــــذا اتمــــع 

التابعــة للنــدوة اجلهويــة جلامعــات الشــرق والــيت حتتــوي علــى معهــد أو قســم أو شــعبة للرتبيــة  امعــاتباجليدرســون 

جامعــــــة ،02قســــــنطينة جامعــــــة ( :جامعــــــة وهــــــي علــــــى التــــــوايل) 11(البدنيــــــة والرياضــــــية، واملقــــــدر عــــــددها ب

جامعة تبسة، جامعة جيجـل، جامعـة ام البـواقي،  ،جامعة املسيلة، ةجامعة عناب ،02باتنة جامعة  ،02سطيف

، والــذين قــدر عــددهم 2016/2017باملوســم اجلــامعي ) بســكرة ، جامعــة ورقلــة، جامعــةأهــراسجامعــة ســوق 

مســـاعد أســـتاذ وبـــني ) حماضـــر أ و ب أســـتاذ/أســـتاذ تعلـــيم عـــايل(حماضـــر أســـتاذ أســـتاذا بـــني ) 362( اإلمجـــايل

  :كما يوضحه اجلدول التايل  املذكورة سابقاامعات اجلى عل موزعني ) بأستاذ مساعد أ و (

  األصلييوضح مجتمع البحث : )09(جدول رقم ال

  % النسبة  عدد األساتذة  الجامعة

  07.73  28  02قسنطينة 

  06.63  24  سطيف

  10.50  38  02باتنة 

 03.87 14  عنابة

 30.66 111  املسيلة

  02.49  09  ةتبس

 02.21 08  جيجل

 10.22 37  ام البواقي 
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 09.67 35  سوق اهراس

 07.46 27  ورقلة

 08.56 31  بسكرة

  %100  362  العدد الكلي لألساتذة

  

وبعــد إســتبعاد عينــة الدراســة مســحية، بطريقــة  األصــليهــذا و قمنــا باختيــار العينــة مــن جمتمــع البحــث 

جبامعــــة  النشــــاطات البدنيــــة والرياضــــيةأســــتاذ يدرســــون مبعهــــد علــــوم وتقنيــــات ) 26(طالعية واملتمثلــــة يف تاإلســــ

 ،إســتمارة مكونــة مــن أدايت الدراســة األوىل والثانيــة ملتصــقني مــع بعضــهما الــبعض )336(قمنــا بتوزيــع ، املســيلة

  .األصليالذين يدرسون باملعاهد واألقسام التابعة للجامعات املكونة للمجتمع  األساتذةعلى جمموع 

قمنـا جبمــع وبعــدها  ،)املالحـقانظــر (ة يدرسـون باجلامعــات املـذكورة ومت التوزيـع واجلمــع مبسـاعدة أســاتذ

إستمارة مكتملة، أي انه قمنا باسـتبعاد بعـض االسـتمارات ) 327(االستمارات، حيث مت إسرتجاع ما جمموعه 

غـــري مســـرتجعة مـــن  االســـتمارات املبحـــوث، ناهيـــك عـــن األســـتاذاخلارجـــة عـــن متغـــريات الدراســـة مثـــل ختصـــص 

، وبعــد تشــفري البيانــات وإدخاهلــا علــى الربنــامج اإلحصــائي بتســعة اســتمارات ككــل  قــدر جمموعهمــاامل املبحــوثني

SPSS الرتبـــة، (املتكونـــة مـــن ، قصـــد التعـــرف مبـــدئيا علـــى خصـــائص عينـــة البحـــث حســـب متغـــريات الدراســـة

  :واليت نقصد ا مايلي،)التخصص، املنصب العايل، اخلربة

ث أن القسـم األول هـم األسـاتذة احملاضـرين، ونقصـد ـم أسـاتذة وقسمناها إىل قسمني، حيـ :الرتبة* 

فهـم فئـة أمـا القسـم الثـاين . -ب-، واألسـاتذة احملاضـرين صـنف-أ–التعليم العايل، واألسـاتذة احملاضـرين صـنف 

  .-ب–، واألساتذين املساعدين صنف -أ-األساتذة املساعدين ويشمل األساتذة املساعدين صنف

التخصص العلمي لألساتذة، وقد قسمناه إىل أربعـة ختصصـات، فـاألول هـو  ونقصد به: التخصص * 

النشــاط البــدين الرتبــوي، أمــا الثــاين فهــو اإلدارة الرياضــية، والثالــث هــو التــدريب الرياضــي، أمــا التخصــص الرابــع 

  .لألساتذة فهو النشاط البدين املكيف

عليــــا، أو شــــغلوها مــــن قبــــل، و نقصــــد بــــه األســــاتذة الــــذين يشــــغلون مناصــــب : المنصــــب العــــالي* 

: واألســــاتذة الــــذين ال يشــــغلون مناصــــب عليــــا، أو مل يشــــغلوها مــــن قبــــل، واملناصــــب العليــــا يف دراســــتنا تشــــمل
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، )عميـــد كليـــة، نائـــب عميـــد، مـــدير معهـــد، نائـــب مـــدير، رئـــيس قســـم، نائـــب رئـــيس قســـم(املناصـــب اهليكليـــة 

  .)ول شعبة، مسؤول ختصصمسؤول فريق ميدان التكوين، مسؤ (واملناصب الوظيفية هي 

فئـــة األســـاتذة ونقصـــد ـــا عـــدد ســـنوات تـــدريس األســـتاذ باجلامعـــة، وقســـمناها إىل فئتـــني، : الخبـــرة* 

      .سنوات 06سنوات، والفئة اليت مارست التدريس أكثر من  06الذين مارسوا التدريس باجلامعة أقل من 

  :على النحو التايل عينةتوزيع ال جاءو  

  يبين توزيع العينة حسب محاور االقتصاد المعرفي )10(الجدول رقم 

المتوسط   المتغيرات اإلحصائية

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  التفلطح  االلتواء

قيم متطلبات التكوين املتعلقة بالعلم و 
  التكنولوجيا

77.25  14.99  0.129-  0.175-  

قيم متطلبات التكوين  املتعلقة باملوارد 
  البشرية

75.93  13.04  0.035  0.042  

قيم متطلبات التكوين  املتعلقة 
  .بتكنولوجيا  املعلومات و االتصال

76.89  11.67  0.029-  0.571-  

قيم متطلبات الدرجة الكلية الستبيان 
  االقتصاد املعريف

230.08  23.86  0.155  0.143-  

  327مجموع العينة 

  
كانت حملور قيم متطلبات   اكرب قيمة للمتوسط احلسايب أنيتضح  )10(من خالل اجلدول رقم 

وبلغ االحنراف املعياري عند نفس  ،77.25 احلسايبحيث بلغ املتوسط  ،التكوين املتعلقة بالعلم والتكنولوجيا
يف حني بلغ اصغر متوسط حسايب  ،0.175 والتفلطح ،0.129يف حني بلغ االلتواء  ،14.99احملور 

 .د البشريةاملوار يف حمور متطلبات التكوين املتعلقة ب ،75.93
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  يبين توزيع العينة حسب محاور المهارات الحياتية  )11(الجدول رقم 

  

المتوسط   المتغيرات اإلحصائية

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  التفلطح  االلتواء

قيم متطلبات التكوين  املتعلقة 
  باملهارات العقلية

78.48  14.49  0.214-  0.110  

قيم متطلبات التكوين  املتعلقة 
  باملهارات االجتماعية

83.31  13.26  0.415-  0.269  

قيم متطلبات التكوين  املتعلقة 
  باملهارات االنفعالية

80.73  13.47  0.259-  0.906  

قيم متطلبات الدرجة الكلية الستبيان 
  االقتصاد املعريف

242.52  24.31  0.329-  0.249  

  327مجموع العينة 

  

رب قيمة للمتوسط احلسايب كانت حملور قيم متطلبات اك أنيتضح  )11(من خالل اجلدول رقم 
وبلغ االحنراف املعياري عند نفس  ،83.71 احلسايبالتكوين املتعلقة باملهارات االجتماعية حيث بلغ املتوسط 

 يف حني بلغ اصغر متوسط حسايب ،0.296 والتفلطح  ،- 0.415 يف حني بلغ االلتواء ،13.26احملور 
 .باملهارات العقليةالتكوين املتعلقة يف حمور متطلبات  78.48

  يبين توزيع العينة حسب متغيرات الدراسة) 12(الجدول رقم 
  

  المتغيرات

المنصب   التخصص  الرتبة العلمية

  العالي

  الخبرة

أستاذ 
  حماضر

أستاذ 
  مساعد

نشاط 
بدين 
  تربوي

إدارة 
  رياضية

التدري
ب 

  الرياضي

النشاط 
البدين 
  املكيف

ال   يشغل 
  يشغل

 أقل من
6 

  سنوات

 سنوات 6
  فأكثر

عدد 

  االساتذة

170  157  101  72  83  71  120  207  166  161  

  327  327  327  327  المجموع
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 األساتذةعدد  أننالحظ حيث  ،العينة املرتبط مبتغريات الدراسة توزيع أنيتضح  )12(من خالل اجلدول رقم 
  ،أستاذ 49حيث بلغ عددهم  ،رياضي الرتبوياحملاضرين بلغ اكرب قيمة له يف متغري التخصص للنشاط البدين ال

احملاضرين ذوو  األساتذةعدد  أنيف حني نرى  ،ملن يشغلون منصبا عاليا أستاذ 90كما بلغ يف متغري املنصب 
 127 األساتذةبلغ عدد ، و 52املساعدين فبلغ  لألساتذةبالنسبة  أما ،144من ستة سنوات بلغ  أكثراخلربة 

 لألساتذة األوليةاغلب القوانني والتشريعات تعطي  أنوهو ما يفسر  ،ايلمنصب ع أيممن ال يشغلون 
املساعدين ممن هلم خربة اقل  األساتذةفقد بلغ عدد  ةبالنسبة ملتغري اخلرب  أما ،احملاضرين يف شغل املناصب العليا

قارنة مع اغلب املوظفني اجلدد هلم خربة قليلة م أنوهي قيمة مرتفعة تعكس  ،أستاذ 140سنوات  6من 

  .احملاضرين األساتذة

  

  حسب متغير الرتبة العلميةالعينة  توزيعيوضح ): 13(الجدول رقم 

  %النسبة   عدد األساتذة  الرتبة العلميةمتغير 

  %51.99  170  أستاذ محاضر

  %48.01  157  أستاذ مساعد

  %100  327  وعمـــــــالمج

  

اكـــرب مـــن  ،حملاضـــرين يف العينـــة املدروســـةا األســـاتذةعـــدد  أن )13(رقـــم اجلـــدول  خـــالل  ويتضـــح مـــن

 ،ةباملائــ 48.01يف حــني بلغــت نســبة الثانيــة  ،ةباملائــ 51.99 األوىلاملســاعدين حيــث بلغــت نســبة  األســاتذة

  .البحوث خمتلفوهو ما يدل على احلركية السريعة يف الرتقية ومناقشة 
  

  العينة حسب متغير التخصص توزيعيوضح : )14(جدول رقم ال

  % النسبة  عدد األساتذة  لتخصصامتغير 

  %30.89  101  نشاط بدني تربوي

  %22.02  72  إدارة رياضية

  %25.38  83  تدريب رياضي

  %21.71  71  نشاط بدني مكيف

  %100  327  وعمـــــــالمج
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خصـــائص العينـــة املرتبطـــة مبتغـــري التخصـــص بلغـــت اكـــرب قيمـــة عنـــد  أن )14(رقـــم يتضـــح مـــن اجلـــدول 

يف حـــني بلغــــت اقـــل نســــبة عنـــد ختصــــص  باملائــــة، 30.89بقيمـــة  ،الرياضـــي الرتبــــوي ختصـــص النشـــاط البــــدين

 األخـــريعـــن الثـــاين باعتبـــار هـــذا  األول قدميـــةأوهـــو مـــا يفســـر  ،ةباملائـــ 21.71بقيمـــة النشـــاط البـــدين املكيـــف 

  .األولعن  النشأةحديث 

  العينة حسب متغير المنصب العالي توزيعيوضح ): 15(الجدول رقم 

  %النسبة   عدد األساتذة  صب العاليالمنمتغير 

  %36.70  120  لــــــــــــــشغ

  %63.30  207  لـــــــــــغــلم يش

  %100  327  وعمـــــــالمج

  

مناصــب عاليــة  اشــغلو الــذين  األســاتذةجممــوع  أن ،املــرتبط مبتغــري املنصــب العــايل )15(رقــم  ليتضــح مــن اجلــدو 

 ،ةباملائـ 63.30مناصـب عليـا  ايشـغلو الـذين مل  األسـاتذةنسـبة  يف حني بلغت ،ةباملائ 36.70بلغت نسبتهم 

  . تتمثل يف التدريس األوىل األساتذةمهمة  أنوهو ما يدل على  األوىلوهي نسبة عالية باملقارنة مع 

  العينة حسب متغير الخبرة توزيعيوضح ): 16(الجدول رقم 

  %النسبة   عدد األساتذة  اخلربةمتغري 

  %50.76  166  سنوات 06أقل من 

  %49.24  161  سنوات فأكثر 06

  100%  327  المجمـــــــوع

 50.76ذوو اخلربة اقل من ست سـنوات بلغـت نسـبتهم  األساتذةعدد  أنويتضح من اجلدول أعاله 

حيــث بلغــت نســبتهم  ،ذوو اخلــربة اكــرب مــن سـت ســنوات لألســاتذةيف حــني بلغــت نســبة الثانيــة بالنسـبة  ،ةباملائـ

 ســـنة 12يف فـــرتة  قيـــد الدراســـة واألقســـامكثـــري مـــن املعاهـــد   إنشـــاء حداثـــةوهـــو مـــا يـــدل علـــى  ،ةباملائـــ 49.24

 .املاضية
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   :البحث مجاالت -4-3

   :الزمانيالمجال  -4-3-1

  .2012مشروع البحث للدكتوراه يف سنة  إيداعانطلقت جمريات البحث ابتداء من 

  :المكانيالمجال  -4-3-2

 أو أقسـام أووالـيت حتتـوي علـى معاهـد  جامعـة،) 11(بإحـدى عشـر ين مت إجراء البحث يف شـقه امليـدا

وهـذه  الشـرق اجلزائـري والتابعـة للنـدوة اجلهويـة جلامعـات الشـرق، جلامعات ممثلة شعب للرتبية البدنية والرياضية، 

  .02قسنطينة  عبد احلميد مهري جامعة - :اجلامعات هي

  .02 سطيف حممد ملني دباغني جامعة -

  .02باتنة  لشهيد مصطفى بن بولعيدا جامعة -

  .جامعة باجي خمتار عنابة. -

  .جامعة حممد بوضياف املسيلة -

  .تبسة العريب التبسي جامعة -

  .جيجلعبد احلق بن محودة جامعة  -

  .جامعة العريب بن مهيدي ام البواقي -

  .جامعة الشريف امساعدية سوق اهراس -

  .ورقلة قاصدي مرباح جامعة -

  .مد خيضر بسكرةجامعة حم -

  :البشريالمجال  -4-3-3

مبختلــــف رتـــــبهم  الرتبيــــة البدنيــــة والرياضــــية وأقســــاممعاهــــد  أســــاتذةأجريــــت الدراســــة علــــى عينــــة مــــن 

 بـــاألداةتعلـــق منهـــا  لإلجابـــة علـــى عبـــارات أدايت الدراســـة خاصـــة مـــاباعتبـــارهم مـــؤهلني  الطلبـــة،دون  ومناصــبهم

مـن  د.م.اد املعـريف هـذا مـن جهـة، ونظـرا للعمـل واالحتكـاك بنظـام لاخلاصة مبتطلبات التكـوين يف ضـوء االقتصـ

جامعــة قســنطينة (وهــم مــن جامعـات  ،كـذلك هنـاك مــن عمــل وفقـا للنظــام الكالســيكي أن ، وحــىتجهـة أخــرى

، جامعة عنابة، جامعة املسيلة، جامعة تبسـة، جامعـة جيجـل، جامعـة ام 02،جامعة سطيف، جامعة باتنة 02

  .)ق اهراس، جامعة ورقلة، جامعة بسكرةالبواقي، جامعة سو 
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  : اإلحصائية الدراسات -5

و املقـدرة  علـى اخـتالف اجلامعـات بعد اسـرتجاع مجيـع اسـتمارات االسـتبيان املوزعـة علـى عينـة البحـث

 (SPSS)برنـامج احلزمـة اإلحصـائية للعلـوم االجتماعيـة  باسـتخداممت تفريـغ هـذه االسـتمارات  ،استمارة 327بـ

  :، ويئتها للمعاجلة اإلحصائية ومتت املعاجلة اإلحصائية عن طريق املعادالت التالية24.0إصدار 

  .)املتوسط احلسايب، اإلحنراف املعياري، اإللتواء، التفلطح(اإلحصاء الوصفي ملتغريات الدراسة  -

  .لعينيتني مستفلتني" ت"إختبار  -

  .إختبار التباين أحادي اإلجتاه -

  .إختبار فريدمان -

  LSD.وإختبار" ف"إختبار  -

  .مسرنوف_ كوروفإختبار   -

  .ليفني إختبار -

  :صعوبات البحث -6

القيام بالبحث العلمي يعترب عملية صعبة تتطلب التحكم يف مجيع الظروف احمليطة به بطريقة علمية، 

أثناء إجراء والصعوبات والعراقيل كثرية يف كل البحوث وحنن سنحاول سرد بعض الصعوبات اليت صادفتنا 

  :البحث

 .احلياتية للمرحلة اجلامعية تقلة الدراسات اليت تعىن باملهارا - 

  .قلة الدراسات اليت تعىن بتوظيف االقتصاد املعريف يف اجلانب التكويين اجلامعي - 

 .اضيةالرتبية البدنية والري وأقساموخاصة معاهد  قلة املصادر اليت تعىن بدراسة التكوين اجلامعي يف اجلزائر - 

  .اآلخر طرف البعضمن  إرجاعهااحملكمني، وعدم  األساتذةاستمارات التحكيم من بعض  إرجاعيف  تأخر - 

  .وذلك الرتباط العينة بالتدريس والبحث خاصةصعوبات يف توزيع ومجع استمارات املقياسني  - 

، جامعة 02جامعة باتنة ،جامعة سطيف، 02جامعة قسنطينة ( بعد املسافة بني اجلامعات املعنية بالدراسة - 

عنابة، جامعة املسيلة، جامعة تبسة، جامعة جيجل، جامعة ام البواقي، جامعة سوق اهراس، جامعة ورقلة، 

أساتذة يدرسون بحيث مت االستعانة  التوزيع واجلمع، أثناءبينها  التنقل يف  صعوبة، أدى إىل )جامعة بسكرة

   .على التوزيع واجلمع للمساعدة) املالحقانظر ( باجلامعات املعنية



 221 

  :خالصـة جزئيـة

قدمنا يف هذا الفصل ما جيب تقدميه، قصد تبني كل ما يتعلـق مبنهجيـة البحـث و اإلجـراءات امليدانيـة، 

فكــــرة بدايــــة بالدراســــة االســــتطالعية، والــــيت ذكرنــــا فيهــــا خمتلــــف الظــــروف واحملــــددات الــــيت ســــامهت يف تكــــوين 

طــوات بنــاء أدايت البحــث الــيت تعــرب عــن التكــوين يف ضــوء االقتصــاد املعــريف املوضــوع، وبلــورة إشــكاليته، مــرورا خب

ـــة، واخلصـــائص الســـيكومرتية لألداتـــني اللتـــني مســـتا خمتلـــف املؤشـــرات املســـتنبطة مـــن البحـــوث  واملهـــارات احلياتي

ع وعينـة واملراجع والدراسات السابقة، كما بينا من خالل هذا الفصل منهج البحث املتبع، وكل ما يتعلـق مبجتمـ

  . ئق اليت واجهتنا يف إجناز هذا البحثاالبحث، كما  تطرقنا كذلك إىل سرد خمتلف الصعوبات والعو 



  :ا�	��� ا����

 �����ض و�

و������ ����� 

��  ا�
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  :دــهيتم

مّر القول يف فصل منهجية البحث واإلجراءات امليدانية أن أجزاء البحث يف تكامل وتناغم 

للوصول إىل احلقيقة العلمية، فبعد عرض اإلطار املنهجي يأيت هذا الفصل يف جزئه األول ليستعرض 

  .األرقام والدالالت اإلحصائية قراءةالنتائج املتوصل إليها حماوال الباحث فيه 

حصل عليها من جراء تطبيق للتذكري فإننا نعرض النتائج كما أفرزا املعاجلة اإلحصائية املت          

اخلاصة مبتطلبات التكوين يف ضوء االقتصاد ااملعريف، والثانية اخلاصة مبتطلبات  األوىلاالستمارتني، 

 واألقسامذين يدرسون باملعاهد ال األساتذةالتكوين يف ضوء املهارات احلياتية واليت مت تطبيقهما على 

قيد الدراسة يف  واألقساممتطلبات التكوين باملعاهد ، ملعرفة التابعة للندوة اجلهوية جلامعات الشرق

  .حسب رأي األساتذة  ضوء االقتصاد املعريف واملهارات احلياتية

طار املنهج من خالل الطرح النظري واملعاجلة امليدانية، وبناء على أهداف الدراسة، ويف إو  

العلمي املستخدم، ومن خالل البيانات واملعلومات اليت مت احلصول عليها من عينة الدراسة وعرض 

مستخدمني ما مت التوصل إليه يف الطرح النظري من ،سنناقش وحنلل فرضيات البحث  النتائج،

اليت تناولناها  الدراسات السابقة ذات العالقة فصل جهة، وتأييد أو معارضة ما مت التوصل إليه يف

بالعرض والتحليل من جهة ثانية، كل ذلك من أجل االبتعاد عن الذاتية يف احلكم على الفرضيات 

، وبغية التدعيم، وإعطاء احلجج والرباهني فيما مت التوصل إليه، لإلشارة فقط هنا أشرنا املعتمدة

لتأكد باإلمكان العودة للدراسة والسنة وللمزيد من االطالع على هذه الدراسات، أو من أجل ا

  .السابقة يف الفصل األول من الباب األول للفصل اخلاص مبراجعة الدراسات
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  :عرض النتائج -1

  :عرض نتائج السؤال األول -1-1

هل تختلف متطلبات التكوين بمعاهد وأقسام التربية البدنية والرياضية في ضوء االقتصاد  -

  .من وجهة نظر األساتذة؟المعرفي قيد الدراسة حسب أهميتها 

القتصــاد املعــريف با التكــوين املتعلقــة عــرض كــل متطلــب مــن متطلبــات ســنتناول يف هــذا الســؤال        

  .معاهد و أقسام الرتبية البدنية و الرياضية أساتذةاء كما أسفرت عليه أر   حداعلى 

 .المتطلبات المتعلقة بالعلم والتكنولوجيا: أوال

 .علقة بالموارد البشريةالمتطلبات المت:ثانيا 

  .المتطلبات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات واالتصال:ثالثا

  

نتائج اختبار تحديد ترتيب أهم متطلبات التكوين حسب عبارات يبين  )17(جدول رقم 

  أبعاد محور متطلبات التكوين المتعلقة بالعلم والتكنولوجيا

 Mean  أرقام العبارات  المتغيرات

Rank 

ام أرق  الرتبة

  العبارات

Mean 

Rank 

  الرتبة

  

  

  

  

متطلبات 

التكوين 

المتعلقة بالعلم 

  والتكنولوجيا

  13  13.08 13العبارة   18  12.30  01العبارة 

  25  9.89 14العبارة   7  14.17 02العبارة 

  20  12.03 15العبارة   1  16.28 03العبارة 

  15  12.70 16العبارة   22  11.04  04العبارة 

  14  12.71 17العبارة   17  12.46 05العبارة 

  11  13.31 18العبارة   16  12.48 06العبارة 

  3  15.04 19العبارة   21  11.06 07العبارة 

  19  12.25 20العبارة   23  11.20 08العبارة 

  5  14.54 21العبارة   24  10.10 09العبارة 

  4  14.88 22العبارة   6  14.33 10العبارة 



 225 

  

  
الذي يبني ترتيب العبارات املرتبطة مبتطلبات التكوين يف متغري االقتصاد  )17(من اجلدول رقم 

حمور متطلبات  يف األوىليف املرتبة  أتتالعبارة اليت  أنجند ، املعريف يف حمور العلم والتكنولوجيا

يتطلب التكوين تطوير "واليت تقول  ،)03(هي العبارة رقم  ،التكوين املتعلقة بالعلم والتكنولوجيا

يف املرتبة الثانية  )19(والعبارة ،)24(العبارة أتتيف حني  ، "قدرة الطالب التعامل مع الحاسوب

يتطلب " :واليت تقوالن على التوايل ،والثالثة يف حمور متطلبات التكوين املرتبطة بالعلم والتكنولوجيا

يتطلب " ،"التكوين أن يزود فريق ميدان التكوين األساتذة بكل جديد في تخصصاتهم العلمية

األساتذة والطلبة حول تحسين وتطوير الخدمات  قتراحاتاالمعهد لمختلف  استجابةالتكوين 

يف حمور العلم  )14(تها العبارة رقم احتل األخريةاملرتبة  أنيف حني جند  ".التكنولوجية واإلدارية

يتطلب التكوين استحداث  مصلحة خاصة الحتضان األعمال "واليت تقول  ،والتكنولوجيا

يف املرتبة ما قبل  )09(رقم  العبارة أتتكما  ،"للطلبة الموهوبين واعتمادها واإلبتكاريةاإلبداعية 

  ".في تعليم الطالبيتطلب التكوين خلق طرائق مبتكرة "واليت تقول  األخرية

  

تحديد ترتيب أهم متطلبات التكوين حسب عبارات  ختبارانتائج يبين  )18(جدول رقم 

  الموارد البشريةبأبعاد محور متطلبات التكوين المتعلقة 

  

أرقام   المتغيرات

  العبارات

Mean 

Rank 

أرقام   الرتبة

  العبارات

Mean 

Rank 

  الرتبة

  

  

  

  

  16  12.46 13العبارة   21  11.83  01العبارة 

  25  10.99 14العبارة   6  14.00 02العبارة 

  17  12.39 15العبارة   2  14.82 03العبارة 

  1  15.04 16العبارة   24  11.62  04العبارة 

  12  13.15 23العبارة   9  13.68 11العبارة 

  24العبارة   10  13.35 12العبارة 

  

15.07  2  

  8  13.90  25العبارة
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متطلبات التكوين 

وارد المتعلقة بالم

  البشرية

  8  13.79 17العبارة   19  12.02 05العبارة 

  17  12.39 18العبارة   13  12.91 06العبارة 

  4  14.26 19العبارة   23  11.69 07العبارة 

  15  12.67 20العبارة   20  11.85 08العبارة 

  3  14.55 21العبارة   22  11.70 09العبارة 

  13  12.91 22العبارة   10  13.35 10العبارة 

  11  13.26 23العبارة   7  13.83 11العبارة 

  24العبارة   5  14.21 12العبارة 

  

13.55  9  

  12  12.92   25عبارةال

  

نتائج اختبار حتديد ترتيب أهم متطلبات التكوين الذي يبني  )18(من اجلدول رقم 

 أتتالعبارة اليت  أنجند  حيث ،باملوارد البشريةحسب عبارات أبعاد حمور متطلبات التكوين املتعلقة 

واليت تقول ، )16(هي العبارة رقم  ،يف حمور متطلبات التكوين املتعلقة املوارد البشرية األوىليف املرتبة 

يتطلب التكوين االعتماد على األساليب والطرائق واالستراتجيات التدريسية الحديثة في "

  ".عملية  التكوين

يف حمور متطلبات التكوين  ،يف املرتبة الثانية والثالثة )21( والعبارة، )03(العبارة أتتيف حني  

يتطلب التكوين تفعيل دور خلية الجودة " :تقوالن على التوايلواليت  ،املوارد البشريةاملرتبطة 

  ،"بالمعاهد للمشاركة في صناعة المناهج والمحتويات وتحديثها حسب متطلبات سوق العمل

والطلبة  األساتذةتشجيع بيعتمد المعهد على متطلبات البحث العلمي  أنيتطلب التكوين "

 حتلتهاا األخريةاملرتبة  أنيف حني جند  ."العلمية ورشات العمل على المشاركة في المؤتمرات و

يتطلب التكوين " واليت تقول  ،املوارد البشريةاملتطلبات املتعلقة ب يف حمور )14( العبارة رقم

إلتقان ) virtual worlds(إكساب الطلبة القدرة على التعامل مع العوالم االفتراضية 

رقم  العبارة أتتكما  ،"االلكترونية والمقاوالتيةالعمل خارج حدود الزمان والمكان كالتجارة 

إشراك الطلبة في تطوير عملية "  يتطلب التكوين واليت تقول ،األخريةيف املرتبة ما قبل  )04(

  ".ورشات لهم التكوين من خالل إنشاء مجالس و
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 نتائج اختبار تحديد ترتيب أهم متطلبات التكوين حسب عبارات أبعاديبين  )19(جدول رقم 

  تكنولوجيا المعلومات واالتصالبمحور متطلبات التكوين المتعلقة 

أرقام   المتغيرات

  العبارات

Mean 

Rank 

أرقام   الرتبة

  العبارات

Mean 

Rank 

  الرتبة

  

  

  

  

متطلبات التكوين 

المتعلقة 

تكنولوجيا 

المعلومات 

  واالتصال

  17  11.65 13العبارة   18  11.44  01العبارة 

  9  14.07 14العبارة   19  11.33 02العبارة 

  15  12.13 15العبارة   21  10.93 03العبارة 

  24  10.71 16العبارة   8  14.24  04العبارة 

  7  14.52 17العبارة   25  10.62 05العبارة 

  23  10.74 18العبارة   14  12.82 06العبارة 

  16  12.02 19العبارة   11  13.55 07العبارة 

  6  14.62 20 العبارة  3  15.29 08العبارة 

  1  16.29 21العبارة   20  11.19 09العبارة 

  22  10.81 22العبارة   13  13.18 10العبارة 

  4  15.02 23العبارة   12  13.24 11العبارة 

  24العبارة   10  13.62 12العبارة 

  

14.99  5  

  2  15.93    25 العبارة

  

تيب أهم متطلبات التكوين نتائج اختبار حتديد تر الذي يبني  )19(من اجلدول رقم 

جند أن  ،واالتصالحور تكنولوجيا املعلومات متطلبات التكوين املتعلقة مبحسب عبارات أبعاد 

، العبارة اليت أتت يف املرتبة األوىل يف حمور متطلبات التكوين املتعلقة تكنولوجيا املعلومات واالتصال

رونية إلدارة التعلم كأرضية موودل توفير أنظمة الكت"واليت تقول ، )21(هي العبارة رقم 

Moodle."  

يف حمور  ،يف املرتبة الثانية والثالثة )08(رقم  والعبارة )25(رقم يف حني  أتت العبارة 

يتطلب ":واليت تقوالن على التوايل، متطلبات التكوين املرتبطة بتكنولوجيا املعلومات واالتصال
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 ،"ونية قصد الحصول على قاعات ذكيةالتكوين تجهيز قاعات الدراسة بتجهيزات الكتر 

ن املرتبة أيف حني جند ، "يتطلب التكوين توفير المعهد لبرامج تكوينية الكترونية لألساتذة"

بتكنولوجيا املعلومات متطلبات التكوين املتعلقة يف حمور  ،)05(األخرية احتلتها العبارة رقم 

لكترونية تعليمية تفاعلية على االنترنت يتطلب التكوين إنشاء بوابة ا"واليت تقول  ،واالتصال

يف ، )16(رقم  العبارة أتتكما  ،"خاصة بالمعهد لتسهيل التواصل بين أطراف عملية التكوين

يتطلب التكوين تنويع مصادر المعلومات التي يحتاجها " واليت تقول ،األخريةاملرتبة ما قبل 

  ".التكنولوجيا الرقميةتطوير الطالب باستعمال 

  

أهم متطلبات التكوين المتعلقة محاور نتائج اختبار تحديد ترتيب يبين  )20(رقم جدول 

  باالقتصاد المعرفي

  الرتبة Mean Rank  المحاور  المتغيرات

متطلبات التكوين 

المتعلقة باالقتصاد 

  المعرفي

  1 2.09  العلم والتكنولوجيا

  3 1.93  الموارد البشرية

تكنولوجيا المعلومات 

  واالتصال

1.98 2  

   

ترتيب أهم متطلبات التكوين  فريدمان لداللة الفروق فينتائج اختبار يبين  )21(جدول رقم 

  باالقتصاد المعرفيالمتعلقة 

قيمة كاف   المتغيرات

  مربع

مستوى 

  الداللة

درجة االحتمال 

  sigالمعنوي 

القرار 

  اإلحصائي

داللة ترتيب 

  المحاور

  ال توجد فروق  0.105  0.05  4.506

  2 درجة الحرية  327 ينةحجم الع
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يبني ترتيب حماور االقتصاد املعريف حسب متطلبات الذي ) 20(من خالل اجلدول رقم 

مبتوسط  العلم والتكنولوجيا محورالتكوين، وهذا حسب األمهية، حيث أتى يف املرتبة األوىل 

مبتوسط حسايب  ،يف املرتبة الثانية تكنولوجيا المعلومات واالتصالحمور  أتى، كما 2.09حسايب 

 أن إال، 1.93مبتوسط حسايب قدره  ،يف املرتبة الثالثة محور الموارد البشريةتى ، وأ1.98قدره 

وهو ما يدل التقارب يف األمهية بني  ،إحصائياهذا الرتتيب غري دال  أنيبني ) 21(اجلدول رقم 

وهي  ،4.506ف مربع حيث بلغت قيمة كا ،خمتلف احملاور واليت ال ترقي إىل الداللة اإلحصائية

كل احملاور ذات أمهية مع   أن القول ومنه ميكن، )0,05( عند مستوى الداللة غري دالة إحصائيا

   .ختالف بسيط يف درجة هذه األمهيةوجود إ
  

  :الثانيعرض نتائج السؤال  -1-2

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في إجابات األساتذة حول متطلبات التكوين في ضوء  -

  .قتصاد المعرفي قيد الدراسة تعزى لمتغير الرتبة العلمية؟اال

  

لعينتين مستقلتين في درجات متطلبات التكوين " ت"اختبار نتائج يبين ) 22(جدول رقم

  المتعلقة بالعلم والتكنولوجيا حسب متغير الدرجة العلمية

  

المتوسط   المتغيرات

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

مستوى 

  الداللة

" ت"قيمة 

  لمحسوبةا

قيمة درجة 

االحتمال 

 sigالمعنوي 

القرار 

  اإلحصائي

قيم متطلبات 

التكوين 

المتعلقة 

بالعلم 

  لتكنولوجيااو 

أستاذ 

  محاضر

77.61  14.97    

  

0.05  

  

  

  

  

  

0.452  

  

  

0.652  

  

  

ال توجد 

فروق ذات 

داللة 

أستاذ   إحصائية

  مساعد

76.86  15.05  

  325درجة الحرية   327حجم العينة 
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قيم متطلبات التكوين املرتبطة باالقتصاد  أنيتضح  ،أعاله )22(الل اجلدول رقم من خ

وضح داللة الفروق يف درجة وهو ي ،املعريف  املتعلقة بالعلم والتكنولوجيا حسب متغري الدرجة العلمية

حيث بلغ املتوسط  ،ساعدينم أساتذةكو حماضرين  كأساتذةذوو الدرجة العلمية   األساتذة إجابات

فئة  لدىاالحنراف املعياري  أنيف حني جند  ،76.86ويف الثانية ، 77.61 األوىلسايب يف احل

لداللة الفروق بني  "ت"قيمة  أن كما جند، 15.05ويف الثانية ، 14.97احملاضرين بلغ  األساتذة

 عند إحصائياوهي غري دالة  الدرجة الدرجة العلمية،حسب متغري  ،)0.452(الفئتني بلغت 

يف متطلبات التكوين املتعلقة باالقتصاد املعريف  أننقول  أنومنه ميكن  ،)0.05(داللة مستوى ال

ال ترتبط ارتباطا كبريا باملؤهل العلمي  يف العينة املدروسة  رغم وجود فروق  حمور العلم والتكنولوجيا،

ليت ال حتكمها الفروق الفردية بني الفئتني واما يفسر وهو  ،اإلحصائيةدرجة الداللة  إىلال ترقى 

  .الدرجة العلمية أحيانا
  

لعينتين مستقلتين في درجات متطلبات التكوين " ت"اختبار نتائج يبين ) 23(جدول رقم 

  المتعلقة الموارد البشرية حسب متغير الدرجة العلمية

  

المتوسط   المتغيرات

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

مستوى 

  الداللة

" ت"قيمة 

  المحسوبة

قيمة درجة 

حتمال اال

المعنوي 

sig 

القرار 

  اإلحصائي

قيم 

متطلبات 

التكوين  

المتعلقة 

بالموارد 

  البشرية

أستاذ 

  محاضر

76.88  13.33    
  

0.05  
  
  
  

  
  

1.38  

  
  

0.168  
  
  

ال توجد 

فروق ذات 

داللة 

أستاذ   إحصائية

  مساعد

74.89  12.68  
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قيم متطلبات التكوين املرتبطة باالقتصاد  أنيتضح ، هأعال )23(من خالل اجلدول رقم 

وضح داللة الفروق يف درجة ي وهو ،حسب متغري الدرجة العلمية ،باملوارد البشريةاملعريف  املتعلقة 

حيث بلغ املتوسط  ،ساعدينم أساتذةكو حماضرين  كأساتذةذوو الدرجة العلمية   األساتذة إجابات

فئة  لدىاالحنراف املعياري  أنيف حني جند  ،74.89الثانية ويف ، 76.88احلسايب يف األوىل 

لداللة الفروق بني  "ت"كما جند قيمة ،  12.68ويف الثانية ، 13.33احملاضرين بلغ  األساتذة

مستوى الداللة  عند إحصائياوهي غري دالة ، حسب متغري الدرجة العلمية 1.38الفئتني  بلغت 

بات التكوين املتعلقة باالقتصاد املعريف  يف حمور املوارد متطل أننقول  أنومنه ميكن  ،)0.05(

ال ترتبط ارتباطا كبريا باملؤهل العلمي  يف العينة املدروسة رغم وجود فروق ال ترقى اىل   ،البشرية

  .اإلحصائيةدرجة الداللة 

  

لعينتين مستقلتين في  درجات متطلبات التكوين  " ت"نتائج اختبار يبين ) 24(جدول رقم 

  لمتعلقة بتكنولوجيا المعلومات واالتصال حسب متغير الدرجة العلميةا

المتوسط   المتغيرات

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

مستوى 

  الداللة

" ت"قيمة 

  المحسوبة

قيمة 

درجة 

االحتمال 

المعنوي 

sig 

القرار 

  اإلحصائي

قيم 

متطلبات 

التكوين  

المتعلقة 

بتكنولوجيا 

المعلومات 

  واالتصال 

أستاذ 

  اضرمح

78.11  11.55    
  

0.05  
  
  
  

  
  

1.96  

  
  

0.050  
  
  

توجد 

فروق ذات 

داللة 

أستاذ   إحصائية

  مساعد

75.57  11.70  
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قيم متطلبات التكوين املرتبطة باالقتصاد  أنيتضح  ،أعاله )24(من خالل اجلدول رقم 

وضح داللة ي وهو ،حسب متغري الدرجة العلمية تصالاملعريف  املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واال

 ،املساعدين واألساتذةحماضرين  كأساتذةذوو الدرجة العلمية   األساتذة إجاباتالفروق يف درجة 

االحنراف  أنيف حني جند ، 75.57ويف الثانية ، 78.11 األوىلحيث بلغ املتوسط احلسايب يف 

 "ت"قيمة  أن كما جند،  11.70الثانية لدى ، 11.55احملاضرين بلغ  األساتذةفئة  لدىاملعياري 

 عند إحصائياوهي دالة ، حسب متغري الدرجة العلمية ،1.96لداللة الفروق بني الفئتني بلغت 

متطلبات التكوين املتعلقة باالقتصاد املعريف يف  أننقول  أنومنه ميكن  ،)0.05(مستوى الداللة 

وهو ما  ،يف العينة املدروسة تبط ارتباطا كبريا باملؤهل العلميتر  ،حمور تكنولوجيا املعلومات واالتصال

خمتلف  ستعمالايف  ،املساعدين ةواألساتذ احملاضرين األساتذةبني  يفسر عدم تساوي احلظوظ

احملاضرين مكلفني  األساتذةباعتبار  ،واملعاهد على مستوى املؤسسات اجلامعةاحلديثة التكنولوجيات 

التطبيقية  عمالاألاملساعدين يف  األساتذةوكذا الدور الذي يلعبه  ،جهة منواحملاضرات  بالدروس

  .واليت ال حتتوي على أي وسائل للمعلومات واالتصال  خاصة

  

لعينتين مستقلتين في  الدرجات الكلية  لمتطلبات " ت"نتائج اختبار يبين ) 25(جدول رقم 

  ة العلميةالتكوين  المتعلقة باالقتصاد المعرفي حسب متغير الدرج

المتوسط   المتغيرات

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

مستوى 

  الداللة

" ت"قيمة 

  المحسوبة

قيمة درجة 

االحتمال 

المعنوي 

sig 

القرار 

  اإلحصائي

قيم 

متطلبات 

التكوين  

المتعلقة  

بمتطلبات 

االقتصاد 

  المعرفي

أستاذ 

  محاضر
232.61  24.99    

  
0.05  
  
  
  

2.005  
  

0.046  
  

توجد 

فروق 

لة ذات دال

  إحصائية
أستاذ 

  مساعد
227.34  22.34  

  325درجة الحرية   327حجم العينة 



 233 

قيم متطلبات التكوين املرتبطة باالقتصاد  أنيتضح  ،أعاله )25(ل اجلدول رقم المن خ

 األساتذة إجاباتوضح داللة الفروق يف درجة ي وهو ،املعريف  ككل حسب متغري الدرجة العلمية

 األوىلحيث بلغ املتوسط احلسايب يف ، ساعدينم أساتذةكو حماضرين  كأساتذةة  ذوو الدرجة العلمي

احملاضرين  األساتذةاالحنراف املعياري يف فئة  أنيف حني جند ، 227.34ويف الثانية ، 232.61

لداللة الفروق بني الفئتني بلغت  "ت" كما جند قيمة،  22.34ويف الثانية ، 24.99بلغ 

ومنه  ،)0.05(مستوى الداللة  عند إحصائياوهي دالة  ،ة العلميةحسب متغري الدرج ،2.005

ترتبط ارتباطا كبريا باملؤهل العلمي يف  ،متطلبات التكوين املتعلقة باالقتصاد املعريف أننقول  أنميكن 

  .لألستاذبالدرجة العلمية  يتأثرالختالف املردود العلمي املدرس للطلبة الذي   ،العينة املدروسة
  

  :الثالثض نتائج السؤال عر  -1-3

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في إجابات األساتذة حول متطلبات التكوين في ضوء  -

  .االقتصاد المعرفي قيد الدراسة تعزى لمتغير التخصص؟

  

سمرنوف _ يمثل قيم اختبار كولمجروف )26( الجدول رقم

)kolmogorov_Simrnov ( التوزيع الطبيعيلمعرفة اذا ما كانت البيانات تتبع:  

قيمة   المتغيرات اإلحصائية

  االختبار

درجة 

  الحرية

مستوى 

  الداللة

قيمة درجة االحتمال 

  SIG المعنوي

درجات مقياس 

  االقتصاد المعرفي

0.39  327  0.05  0.200  

درجات مقياس 

  المهارات الحياتية

0.41  327  0.179  

  

لكل  من درجات  SIG عنويدرجة االحتمال امل أن قيمة )26(رقم نالحظ من اجلدول 

وبالتايل يقر  ،)0.05( مقياسي االقتصاد املعريف و املهارات احلياتية أكرب من مستوى الداللة

  .ات الدراسة تتبع التوزيع الطبيعيالباحث أن بيان
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لمعرفة التجانس بين ) Levene(قيم اختبار ليفين  يمثل) 27( الجدول رقم يمثل

  :مقياس االقتصاد المعرفي المجتمعات لكل محور من محاور

قيمة   المتغيرات اإلحصائية

  االختبار

درجة 

  1الحرية 

درجة الحرية 

2  

  SIGقيمة 

المحور األول العلم 

  والتكنولوجيا

0.475  3  323  0.700  

  0.475  323  3  0.835  المحور الثاني الموارد البشرية

المحور الثالث تكنولوجيا 

  المعلومات واالتصال 

1.241  3  323  0.312  

  0.346  323  3  1.107  مقياس االقتصاد المعرفي

أكرب من  SIGيرى أن مجيع قيم درجة االحتمال املعنوي   )27(رقم  إن املالحظ للجدول

وبالتايل سوف نقبل الفرض الصفري الذي يقر بتجانس اتمعات يف   ،)0.05(مستوى الداللة 

، لذلك ميكن للباحث استكمال اختبار حتليل كل احملاور والدرجات الكلية ملقياس االقتصاد املعريف

  .التباين أحادي االجتاه

التخصص في متغير نتائج اختبار التباين أحادي االتجاه حسب يبين ) 28(جدول رقم 

  :بالعلم والتكنولوجيامتطلبات التكوين المتعلقة لالدرجات الكلية 

مصادر 

  التباين

مجموع 

  المتوسطات

درجة 

  الحرية

مربع 

  المتوسطات

درجة  fقيمة 

االحتمال 

المعنوي 

sig 

بين 

  المجموعات

631.826  3  210.609  0.936  0.424  

داخل 

  المجموعات

72714.596  323  225.123  

    326  73346.422  المجموع

توجد فروق ذات  ال:القرار اإلحصائي  0.05 مستوى الداللة

  داللة إحصائية
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يف  one way ANOVAحادي نتائج حتليل التباين األ  )28(يبني اجلدول رقم 

حيث  ،حسب متغري التخصص ،حمور العلم والتكنولوجيامتطلبات التكوين املتعلقة بأبعاد 

 "f"وباستعراض قيم مستوى الداللة املرافقة لقيمة  ،الفروق بني املتوسطات احلسابية يوضح

 ،اتذةاألس إجاباتعدم وجود فروق جوهرية يف نالحظ  ،األساتذة إجاباتفيشر يف درجة 

  .)0.05( مستوى الداللة عند  إحصائياوهي غري دالة  ، f" 0.936"حيث بلغت  قيمة 

  

التخصص في  متغير نتائج اختبار التباين أحادي االتجاه حسبيبين ) 29(جدول رقم 

 الدرجات الكلية لمتطلبات التكوين المتعلقة بالموارد البشرية

مجموع   مصادر التباين

  المتوسطات

درجة 

  الحرية

مربع 

  المتوسطات

درجة  fقيمة 

االحتمال 

 sigالمعنوي 

بين 

  المجموعات

537.039  3  179.013  1.052  0.370  

داخل 

  المجموعات

54941.481  323  170.079  

    326  55478.520  المجموع

توجد فروق ذات ال: القرار اإلحصائي  0.05 مستوى الداللة

  داللة إحصائية

  

يف  one way ANOVAليل التباين األحادي نتائج حت) 29(يبني اجلدول رقم 

والذي يوضح  ،التخصصحسب متغري  ،متطلبات التكوين املتعلقة بأبعاد حمور املوارد البشرية

 "f"وباستعراض قيم مستوى الداللة املرافقة لقيمة  ،املتوسطات احلسابية جمموع الفروق بني

 إجاباتد فروق جوهرية يف واليت تدل على عدم وجو  ،األساتذة إجاباتفيشر يف درجة 

مستوى الداللة عند  إحصائيادالة وهي غري  ،1.052اليت بلغت  "f"قيمة   أنكما  ،األساتذة

)0.05(. 
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نتائج اختبار التباين أحادي االتجاه حسب التخصص في يبين ) 30(جدول رقم 

  الدرجات الكلية لمتطلبات التكوين المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات واالتصال

  

صادر م

  التباين

مجموع 

  المتوسطات

درجة 

  الحرية

مربع 

  المتوسطات

درجة االحتمال  fقيمة 

 sigالمعنوي 

بين 

  المجموعات

527.592  3  175.864  1.294  0.276  

داخل 

  المجموعات

43898.873  323  135.910  

    326  44426.465  المجموع

لة ال توجد فروق ذات دال: القرار اإلحصائي  0.05 مستوى الداللة

  إحصائية

  

يف  one way ANOVAنتائج حتليل التباين األحادي   )30(يبني اجلدول رقم 

 ،التخصصحسب متغري  ،متطلبات التكوين املتعلقة بأبعاد حمور تكنولوجيا املعلومات واالتصال

وباستعراض قيم مستوى الداللة املرافقة لقيمة  ،املتوسطات احلسابيةجمموع حيث يوضح الفروق بني 

"f"  إجاباتواليت تدل على عدم وجود فروق جوهرية يف  ،األساتذة إجاباتفيشر يف درجة 

مستوى  عند  إحصائياوهي غري دالة  ،1.294اليت بلغت   )f(قيمة أن كما جند  ،األساتذة

  .)0.05( الداللة
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التخصص في  متغير نتائج اختبار التباين أحادي االتجاه حسبيبين ) 31(جدول رقم 

  الدرجات الكلية لمتطلبات التكوين المتعلقة باالقتصاد المعرفي

  

مجموع   مصادر التباين

  المتوسطات

درجة 

  الحرية

مربع 

  المتوسطات

درجة  fقيمة 

االحتمال 

المعنوي 

sig 

بين 

  المجموعات

992.605  3  330.868  0.579  0.629  

داخل 

  المجموعات

184710.997  323  571.861  

    326  185703.602  المجموع

التوجد فروق :  القرار اإلحصائي  0.05 مستوى الداللة

  ذات داللة إحصائية

  

يف  one way ANOVAنتائج حتليل التباين األحادي   )31(يبني اجلدول رقم 

جمموع حيث يوضح الفروق بني  ،التخصص متغري حسب ،بعاد االقتصاد املعريفالدرجة الكلية أل

 إجاباتفيشر يف درجة  "f"قيم مستوى الداللة املرافقة لقيمة  وباستعراض املتوسطات احلسابية،

اليت  "f"كما جند قيمة  ،األساتذة إجاباتواليت تدل على عدم  وجود فروق جوهرية يف  ،األساتذة

 .)0.05(مستوى الداللة  عند إحصائياوهي غري دالة  ،0.579بلغت  
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  :الرابععرض نتائج السؤال  -1-4

ق ذات داللة إحصائية في إجابات األساتذة حول متطلبات التكوين في ضوء هل توجد فرو  -

  .االقتصاد المعرفي قيد الدراسة تعزى لمتغير المنصب العالي؟

  

ين في  الدرجات الكلية  لمتطلبات لعينتين مستقلت" ت"نتائج اختبار يبين  )32(جدول رقم 

  ليالعلم والتكنولوجيا حسب متغير المنصب العابالتكوين  المتعلقة 

  

قيم متطلبات التكوين املتعلقة بالعلم والتكنولوجيا   أنيتضح  ،أعاله )32(من خالل اجلدول رقم 

ة الفروق يف درجة توضح دالل، واملرتبطة مبتغري املنصب العايل ،االقتصاد املعريف أبعادكبعد من 

حيث بلغ املتوسط   ،الذين ال يشغلون واألساتذة ،الذين يشغلون منصبا عاليا األساتذة إجابات

فئة  لدىاالحنراف املعياري  أنيف حني جند  ،77.34ويف الثانية ، 77.10 األوىلاحلسايب يف 

 "ت"جند قيمة  كما، 14.36 الثانية  ولدى ،16.10 بلغ الذين يشغلون منصبا عاليا األساتذة

 إحصائياوهي غري دالة  ،حسب متغري املنصب العايل، - 0.144 لداللة الفروق بني الفئتني بلغت

بالعلم متطلبات التكوين املتعلقة  أننقول  أنومنه ميكن  ،)0.05( مستوى الداللة عند

 أنا يفسر وهو م ،يف العينة املدروسةعدم شغل املنصب العايل  أوبشغل  رتبطت ال ،والتكنولوجيا

المتوسط   المتغيرات

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

مستوى 

  الداللة

" ت"قيمة 

  المحسوبة

  

قيمة 

درجة 

االحتمال 

المعنوي 

sig 

القرار 

  اإلحصائي

قيم 

لبات متط

التكوين 

المتعلقة 

بالعلم و 

  التكنولوجيا

يشغل 

المنصب 

  العالي

77.10  16.10    

  

0.05  

  

  

  

  

  

0.144-  

  

  

  

0.886  

  

ال توجد 

فروق ذات 

داللة 

اليشغل   إحصائية

المنصب 

  العالي

77.34  14.36  

  325درجة الحرية   327حجم العينة 
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 هو العملية التدريسية ،بغض النظر عن شغله املنصب العايل من عدمه لألستاذ األساسير و الد

والسنوي  األسبوعي األساسيه القوانني الوزارية احملددة للحجم تما تضمن ذاوه ،وإنتاج املعرفة

 .الذين يشغلون مناصب عليا األساتذةمبا فيها  لألستاذ
  

الدرجات الكلية  لعينتين مستقلتين في" ت"اختبار  ئجنتايبين ) 33(جدول رقم 

  المتعلقة بالموارد البشرية حسب متغير المنصب العاليمتطلبات التكوين ل

  

املتوسط   املتغريات

  احلسايب

االحنراف 

  املعياري

مستوى 

  الداللة

" ت"قيمة 

  احملسوبة

قيمة 

درجة 

االحتمال 

املعنوي 

sig 

القرار 

  اإلحصائي

قيم 

متطلبات 

كوين الت

املتعلقة 

باملوارد 

  البشرية

يشغل 

املنصب 

  العايل

76.95  12.87    

  

0.05  

  

  

  

  

  

1.074  

  

  

  

0.284  

  

ال توجد 

فروق 

ذات 

داللة 

  إحصائية

ال 

يشغل 

املنصب 

  العايل

75.34  13.13  

  325درجة الحرية   327حجم العينة 

  

تعلقة باملوارد قيم متطلبات التكوين امل أنيتضح  أعاله )33(من خالل اجلدول رقم 

توضح داللة الفروق يف  ،االقتصاد املعريف واملرتبطة مبتغري املنصب العايل أبعادالبشرية  كبعد من 

حيث بلغ املتوسط  ،الذين ال يشغلون واألساتذةالذين يشغلون منصبا عاليا  األساتذة إجاباتدرجة 

فئة  لدى الحنراف املعياريا أنيف حني جند ، 75.34ويف الثانية ، 76.95 األوىلاحلسايب يف 

كما جند قيمة ،  13.13 بلغ الثانية لدىو ، 12.87 بلغ الذين يشغلون منصبا عاليا األساتذة

وهي غري دالة  ،حسب متغري املنصب العايل، 1.074 لداللة الفروق بني الفئتني بلغت "ت"

باملوارد ن املتعلقة متطلبات التكوي أننقول  أنومنه ميكن ، )0.05(عند مستوى الداللة  إحصائيا
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  .البشرية ال ترتبط بشغل املنصب العايل يف العينة املدروسة

  

  
  

لعينتين مستقلتين في  الدرجات الكلية  " ت"نتائج اختبار يبين ) 34(جدول رقم 

لمتطلبات التكوين  المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات واالتصال حسب متغير المنصب 

  العالي

  

املتوسط   املتغريات

  سايباحل

االحنراف 

  املعياري

مستوى 

  الداللة

" ت"قيمة 

  احملسوبة

قيمة درجة 

االحتمال 

 sigاملعنوي 

القرار 

  اإلحصائي

قيم 

متطلبات 

التكوين 

املتعلقة 

بتكنولوجيا 

املعلومات 

  واالتصال

يشغل 

املنصب 

  العايل

79.25  12.12    

  

0.05  

  

  

  

  

  

2.816  

  

  

  

0.005  

  

توجد فروق 

ذات داللة 

  إحصائية

ال 

غل يش

املنصب 

  العايل

75.52  11.20  

  325درجة الحرية   327حجم العينة 

  

أعاله يتضح أن قيم متطلبات التكوين املتعلقة بتكنولوجيا  )34(من خالل اجلدول رقم 

توضح  ،واملرتبطة مبتغري املنصب العايل ،االقتصاد املعريف أبعادكبعد من   ،املعلومات واالتصال

الذين ال  واألساتذةالذين يشغلون منصبا عاليا  األساتذة جاباتإداللة الفروق يف درجة 

يف حني جند  ،75.52الثانية  لدىو  ،79.25 األوىلحيث بلغ املتوسط احلسايب يف ، يشغلون

ويف الثانية ، 12.12 بلغ الذين يشغلون منصبا عاليا األساتذةفئة  لدىاالحنراف املعياري  أن

حسب متغري  ،2.816الفروق بني الفئتني بلغت لداللة  "ت"كما جند قيمة ،  11.20

 أننقول  أنومنه ميكن  ،)0.05( مستوى الداللة عند إحصائياوهي دالة ، املنصب العايل

متطلبات التكوين املتعلقة باملنصب العايل يف بعد تكنولوجيا املعلومات واالتصال ترتبط ارتباطا 
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استعمال  أرحييةوهو ما يفسر  ،ون منصبا عالياالذين يشغل األساتذةمبتغري املنصب العايل لصاحل 

  .عكس الفئة الثانية يف العينة املدروسة األوىلبعض الوسائل والتكنولوجيات للفئة 

  

  

لعينتين مستقلتين في  الدرجات الكلية  " ت"نتائج اختبار يبين ) 35(جدول رقم 

  العالي لمتطلبات التكوين  المتعلقة باالقتصاد المعرفي حسب متغير المنصب

  

املتوسط   املتغريات

  احلسايب

االحنراف 

  املعياري

مستوى 

  الداللة

" ت"قيمة 

  احملسوبة

قيمة درجة 

االحتمال 

 sigاملعنوي 

القرار 

  اإلحصائي

  

قيم 

متطلبات 

التكوين 

املتعلقة 

باالقتصاد 

  املعريف

يشغل 

املنصب 

  العايل

233.30  25.44    

  

0.05  

  

  

  

  

  

1.866  

  

  

  

0.063  

  

ال توجد 

فروق 

ت ذا

داللة 

  إحصائية

ال يشغل 

املنصب 

  العايل

228.21  22.75  

  325درجة الحرية   327حجم العينة 

 

قيم متطلبات التكوين املتعلقة بالدرجة  أنيتضح  أعاله )35(من خالل اجلدول رقم 

 الذين األساتذة إجاباتتوضح داللة الفروق يف درجة ، أبعادهاالكلية يف االقتصاد املعريف مبختلف 

 األوىلحيث بلغ املتوسط احلسايب يف  ،الذين ال يشغلون واألساتذةيشغلون منصبا عاليا 

الذين  األساتذةفئة  لدى االحنراف املعياري أنيف حني جند  ،228.21، ويف الثانية 233.30

لداللة الفروق  "ت"كما جند قيمة ،  22.75 بلغ الثانية لدىو ، 25.44 بلغ يشغلون منصبا عاليا

 أنومنه ميكن  ،)0.05(مستوى الداللة عند  إحصائياوهي غري دالة  ،1.866ئتني بلغت بني الف

يف الدرجة الكلية ال ترتبط مبتغري املنصب العايل متطلبات التكوين املتعلقة باالقتصاد املعريف  أننقول 

ه تبقى مهمت ،مهما شغل منصبا عاليا األستاذ أنوهو ما يفسر  ،العينة املدروسة إجاباتيف 

السبل  أحسناحللول للمشاكل البيداغوجية والبحث على  إجياد هو ،وشغله الشاغل األساسية
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  .التكوين وحتيينهالتطوير عملية 

 

  :الخامسعرض نتائج السؤال  -1-5

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في إجابات األساتذة حول متطلبات التكوين في ضوء  -

  .ى لمتغير سنوات الخبرة؟االقتصاد المعرفي قيد الدراسة تعز 

  

الفروق في درجات متطلبات التكوين المتعلقة  لداللة ) ت( نتائج اختبار )36( جدول رقم

  قيم متطلبات التكوين  المتعلقة بالعلم والتكنولوجيابأبعاد 

  

المتوسط   المتغيرات

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

مستوى 

  الداللة

" ت"قيمة 

  المحسوبة

قيمة 

درجة 

ل االحتما

المعنوي 

sig 

القرار 

  اإلحصائي

قيم 

متطلبات 

التكوين  

المتعلقة 

بالعلم 

  والتكنولوجيا

أقل من 

6 

  سنوات

76.78  14.47    

  

0.05  

  

  

  

  

  

0.579-  

  

  

0.563  

  

  

ال توجد 

فروق 

ذات 

داللة 

  إحصائية

من  أكثر

6 

  سنوات

77.74  15.55  

  325درجة الحرية   327حجم العينة 

  

قيم متطلبات التكوين املتعلقة بالعلم والتكنولوجيا  أنيتضح  أعاله )36(من خالل اجلدول رقم 

ذوو خربة اقل من ستة سنوات  األساتذة إجاباتتوضح داللة الفروق يف درجة  ،املرتبطة مبتغري اخلربة

ويف الثانية  ،76.78 األوىلحيث بلغ املتوسط احلسايب يف ، ست سنوات من وأكثر وفئة

 لدىو  ،14.47فئة اقل من ستة سنوات بلغ  لدىاالحنراف املعياري  أنيف حني جند  ،15.55
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وهي غري دالة  ،- 0.579لداللة الفروق بني الفئتني  بلغت " ت"كما جند قيمة   ،15.55الثانية 

  .)0.05( الداللة عند مستوى إحصائيا

  

لعينتين مستقلتين في  درجات متطلبات التكوين  " ت"نتائج اختبار يبين ) 37(جدول رقم  

 الخبرةالمتعلقة بالموارد البشرية حسب متغير 

  

قيم متطلبات التكوين املتعلقة باملوارد البشرية   أنيتضح  أعاله )37(من خالل اجلدول رقم 

ذوو خربة اقل من ستة سنوات  ألساتذةا إجاباتتوضح داللة الفروق يف درجة  ،املرتبطة مبتغري اخلربة

الثانية  ولدى، 73.98  األوىلحيث بلغ املتوسط احلسايب يف  ،ستة سنوات من كثرأ وفئة

 لدىو ، 12.39فئة اقل من ستة سنوات بلغ  لدىاالحنراف املعياري  أنيف حني جند  ،77.93

حسب متغري  ،-2.765لداللة الفروق بني الفئتني بلغت  "ت"كما جند قيمة ، 13.43الثانية 

متطلبات التكوين  أننقول  أنومنه ميكن  ،)0.05( الداللة عند مستوى إحصائياوهي دالة  ،اخلربة

بدل فئة اقل من ستة  ،ستة سنواتأكثر من  لفئةو  ،اخلربة ملتغرياملتعلقة باملوارد البشرية تعزى 

حية املعرفية املرتبطة بالعنصر ذوو املستويات العالية من النا األساتذة أنوهو ما يفسر  ،سنوات

المتوسط   المتغيرات

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

مستوى 

  الداللة

" ت"قيمة 

  المحسوبة

قيمة 

درجة 

االحتمال 

المعنوي 

sig 

القرار 

  اإلحصائي

قيم 

متطلبات 

التكوين  

المتعلقة 

الموارد 

  البشرية

أقل من 

6 

  سنوات

73.98  12.39    

  

0.05  

  

  

  

  

  

  

2.765-  

  

  

0.006  

توجد فروق 

ذات داللة 

  إحصائية

 أكثر

 6من 

  سنوات

77.93  13.43  

  325درجة الحرية   327حجم العينة 
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قية املرتبطة باملؤهل رت ما جيسده الواقع يف خمتلف مراحل ال هذاو  ،خربة األكثر أساتذةالبشري هم 

  .العلمي

  

لعينتين مستقلتين في  درجات متطلبات " ت"نتائج اختبار يبين ) 38(جدول رقم 

 الخبرةغير حسب متالمعلومات واالتصال  تكنولوجيا التكوين  المتعلقة ب

  

المتوسط   المتغيرات

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

مستوى 

  الداللة

" ت"قيمة 

  المحسوبة

قيمة درجة 

االحتمال 

المعنوي 

sig 

القرار 

  اإلحصائي

قيم 

متطلبات 

التكوين  

المتعلقة 

بتكنولوجيا 

المعلومات 

  واالتصال

أقل من 

6 

  سنوات

75.71  11.36    

  

0.05  

  

  

  

  

  

1.871-  

  

  

0.062  

  

  

وجد ال ت

فروق 

ذات 

داللة 

  إحصائية

من  أكثر

6 

  سنوات

78.11  11.90  

  325درجة الحرية   327حجم العينة 

  

قيم متطلبات التكوين املتعلقة بتكنولوجيا  أنيتضح  ،أعاله )38(من خالل اجلدول رقم 

ذوو  تذةاألسا إجاباتتوضح داللة الفروق يف درجة  ،املرتبطة مبتغري اخلربة ،املعلومات واالتصال

 األوىلحيث بلغ املتوسط احلسايب يف  ،سنوات أكثر من ست وفئةخربة اقل من ستة سنوات 

قل من ستة سنوات أفئة  لدىاالحنراف املعياري  أنيف حني جند  ،78.11الثانية  يفو  ،75.71

بلغت    لداللة الفروق بني الفئتني "ت"كما جند قيمة ،  11.90الثانية  لدىو ، 11.36بلغ 

ومنه ، )0.05( الداللة عند مستوى إحصائيادالة  غري وهي ،حسب متغري اخلربة ،-1.871

ال ترتبط بعامل اخلربة  ،أن متطلبات التكوين املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصالنقول  أنميكن 

  .هذه الوسائل التكنولوجية  أصبح متاحا لكافة األساتذة استعمال، ألن حسب عينة الدراسة
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لعينتين مستقلتين في  الدرجات الكلية  لمتطلبات " ت"نتائج اختبار يبين  )39(رقم جدول 

  التكوين  المتعلقة باالقتصاد المعرفي حسب متغير الخبرة

  

المتوسط   المتغيرات

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

مستوى 

  الداللة

" ت"قيمة 

  المحسوبة

قيمة درجة 

االحتمال 

المعنوي 

sig 

القرار 

  اإلحصائي

يم ق

متطلبات 

التكوين  

المتعلقة  

بمتطلبات 

االقتصاد 

  المعرفي

أقل من 

6 
  سنوات

226.48  21.62    
  

0.05  
  
  
  

  
  

2.801-  
  

  
  

0.005  
  

توجد 

فروق 

ذات داللة 

من  أكثر  إحصائية

6 

  سنوات

233.80  25.51  

  325درجة الحرية   327حجم العينة 

  

لبات التكوين املتعلقة مبتطلبات قيم متط أنيتضح  ،أعاله )39(من خالل اجلدول رقم 

 إجاباتتوضح داللة الفروق يف درجة  ،االقتصاد املعريف يف الدرجة الكلية املرتبطة مبتغري اخلربة

حيث بلغ املتوسط احلسايب  ،ستة سنوات أكثر من فئةذوو خربة اقل من ستة سنوات و  األساتذة

قل أفئة  لدىاالحنراف املعياري  أنيف حني جند  ،233.80الثانية  لدىو  ،226.48 األوىللدى 

لداللة الفروق بني  "ت"كما جند قيمة ،  25.51الثانية  لدىو ، 21.62من ستة سنوات بلغ 

 ).0.05( الداللة عند مستوى إحصائياوهي دالة  ،حسب متغري اخلربة ،-2.801الفئتني  بلغت 

من  أكثريف  تعزى لفئة ذوو اخلربة متطلبات التكوين املتعلقة باالقتصاد املعر  أننقول  أنومنه ميكن 

متطلبات  أنوهو ما يفسر  ،لألداةبدل فئة اقل من ستة سنوات يف الدرجة الكلية  ،ستة سنوات

ما يعكسه  هذاو  ،بشكل عام األستاذالتكوين يف ضوء االقتصاد املعريف ترتبط ارتباطا كبريا خبربة 

  .الواقع امللموس
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  :السادسعرض نتائج السؤال  -1-6

تختلــف متطلبــات التكــوين بمعاهــد وأقســام التربيــة البدنيــة والرياضــية فــي ضــوء المهــارات هــل 

  .الحياتية قيد الدراسة حسب أهميتها من وجهة نظر األساتذة؟

 املهــارات احلياتيــةب التكـوين املتعلقــة كـل متطلــب مــن متطلبــات  عــرضسـنتناول يف هــذا الســؤال         

  .ذة معاهد و أقسام الرتبية البدنية و الرياضيةعلى حدى كما أسفرت عليه أراء أسات

 .بالمهارات العقليةالمتطلبات المتعلقة : أوال

 .تطلبات المتعلقة بالمهارات االجتماعيةالم:ثانيا 

  .بالمهارات االنفعاليةالمتطلبات المتعلقة :ثالثا

ور المهارات حالمتعلقة بميبين ترتيب العبارات المرتبطة بمتطلبات التكوين  )40(جدول رقم 

  العقلية

أرقام   المتغيرات

  العبارات

Mean 

Rank 

أرقام   الرتبة

  العبارات

Mean 

Rank 

  الرتبة

  

  

  

  

متطلبات 

التكوين 

المتعلقة 

بالمهارات 

  العقلية

  11  13.12 13العبارة   13  12.91  01العبارة 

  8  13.32 14العبارة   7  13.52 02العبارة 

  20  11.56 15العبارة   19  12.14 03العبارة 

  6  13.93 16العبارة   9  13.28  04العبارة 

  16  12.69 17العبارة   18  12.17 05العبارة 

  21  11.48 18العبارة   3  14.94 06العبارة 

  15  12.83 19العبارة   2  15.64 07العبارة 

  22  11.30 20العبارة   4  14.81 08العبارة 

  23  11.24 21العبارة   17  12.55 09العبارة 

  24  11.11 22العبارة   1  16.55 10العبارة 

  5  14.01 23العبارة   9  13.28 11العبارة 

  24العبارة   14  12.87 12العبارة 

  

10.82  25  

  12  12.92  25العبارة
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حور املتعلقة مبالذي يبني ترتيب العبارات املرتبطة مبتطلبات التكوين  )40(من اجلدول رقم 

واليت تقول  )10(هي العبارة رقم  األوىليف املرتبة  أتتالعبارة اليت  أنجند  ،املهارات العقلية

  ".المختلفة المواقف في المكتسبة المعرفة توظيف على أن يحفزيتطلب التكوين "

يف حمور متطلبات  ،يف املرتبة الثانية والثالثة )06(والعبارة ، )07(العبارة  أتتيف حني 

 القدرة أن يطور يتطلب التكوين" :واليت تقوالن على التوايل ،ليةالتكوين املرتبطة باملهارات العق

 أن ينمي  يتطلب التكوين"، "المختلفة التي تواجهه المواقف في المثلى الحلول كتشافا  على

 األخريةاملرتبة  أنيف حني جند ، "صحيحة بطريقة النتائج لمختلف المواقف تفسير على القدرة

يشجع على  أنيتطلب التكوين "واليت تقول  ،حمور املهارات العقلية يف )24(احتلتها العبارة رقم 

يف  )22(رقم  العبارة أتتكما  ،"امتالك مهارات التفكير الجماعي خدمة للمصلحة العامة

يؤكد على ضرورة امتالك الطالب القدرة  أن يتطلب التكوين"واليت تقول  ،األخريةاملرتبة ما قبل 

  ".ارعلى التنظيم المنطقي لألفك

محور ب المتعلقة يبين ترتيب  العبارات المرتبطة بمتطلبات التكوين  )41(جدول رقم 

  المهارات االجتماعية

  
أرقام   المتغيرات

  العبارات

Mean 

Rank 

أرقام   الرتبة

  العبارات

Mean 

Rank 

  الرتبة

  

  

  

  

متطلبات 

التكوين 

المتعلقة 

بالمهارات 

  االجتماعية

  18  11.74 13العبارة   3  16.20  01العبارة 

  9  14.04 14العبارة   2  16.34 02العبارة 

  15  12.69 15العبارة   5  15.38 03العبارة 

  21  10.62 16العبارة   16  12.55  04العبارة 

  24  9.23 17العبارة   1  16.35 05العبارة 

  12  13.34 18العبارة   8  14.13 06العبارة 

  25  9.09 19العبارة   10  13.63 07العبارة 

  22  10.50 20العبارة   11  13.46 08العبارة 

  14  12.82 21العبارة   7  14.60 09العبارة 

  6  15.21 22العبارة   17  12.16 10العبارة 
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  23  9.97 23العبارة   4  15.57 11العبارة 

  24العبارة   13  12.92 12العبارة 

  

10.89  20  

  19  11.57  25العبارة

  
حور املتعلقة مبي يبني ترتيب العبارات املرتبطة مبتطلبات التكوين الذ )41(من اجلدول رقم 

واليت تقول  ،)05(هي العبارة رقم  األوىليف املرتبة  تتأالعبارة اليت  أنجند  ،املهارات االجتماعية

  ".خر ويحترمونها دون تجريحجعل الطلبة يتقبلون وجهة نظر اآل يتطلب التكوين"

يف املرتبة الثانية والثالثة يف حمور متطلبات  )01(العبارة و ، )02(العبارة  أتت يف حني

جعل الطلبة يتطلب التكوين " :واليت تقوالن على التوايل ،التكوين املرتبطة باملهارات العقلية

 جتماعيةاإكساب الطلبة عادات يتطلب التكوين "، "يعاملون اآلخرين بطريقة الئقة ومؤدبة

يف حمور  )19(احتلتها العبارة رقم  األخريةاملرتبة  أند يف حني جن. "سليمة تخدم المجتمع

كسابه التكيف مع المواقف الحياتية إيتطلب التكوين "واليت تقول ، املهارات االجتماعية

واليت تقول  ،األخريةيف املرتبة ما قبل  )17(رقم  العبارة أتتكما  ،"المختلفة وفي كل الظروف

  ".دام االتصال اللفظي والغير لفظي مع اآلخرينكسابه مهارات استخإيتطلب التكوين "

  

حور المتعلقة بميبين ترتيب  العبارات المرتبطة بمتطلبات التكوين  )42(جدول رقم 

  العقليةالمهارات 

  

 Mean  أرقام العبارات  المتغيرات

Rank 

أرقام   الرتبة

  العبارات

Mean 

Rank 

  الرتبة

  

  

  

  

متطلبات 

  21  12.03 13العبارة   8  13.51  01العبارة 

  25  10.92 14العبارة   7  13.72 02العبارة 

  19  12.23 15العبارة   6  13.98 03العبارة 

  12  13.02 16العبارة   9  13.48  04العبارة 

  20  12.17 17العبارة   11  13.11 05العبارة 
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التكوين 

المتعلقة 

لمهارات با

  نفعاليةالا

  22  11.96 18العبارة   2  14.93 06العبارة 

  10  13.32 19العبارة   4  14.21 07العبارة 

  24  11.58 20العبارة   5  14.02 08العبارة 

  13  12.84 21العبارة   3  14.36 09العبارة 

  23  11.95 22العبارة   1  15.84 10العبارة 

  16  12.38 23العبارة   17  12.30 11العبارة 

  24العبارة   14  12.48 12العبارة 

  

12.41  15  

  18  12.27  25 العبارة

  
  

حور مب املتعلقةالذي يبني ترتيب العبارات املرتبطة مبتطلبات التكوين  )42(من اجلدول رقم 

واليت تقول  ،)10(هي العبارة رقم  األوىليف املرتبة  أتتالعبارة اليت  أنجند  ،املهارات االنفعالية

  ".لف الحاالتالتكيف االيجابي في مخت على القدرة يطور أن يتطلب التكوين "

يف حمور متطلبات  ،يف املرتبة الثانية والثالثة )09( والعبارة، )06(العبارة  أتتيف حني  

يساعد في  أنيتطلب التكوين "واليت تقوالن على التوايل  ،االنفعاليةباملهارات  املتعلقةالتكوين 

 أنالتكوين يتطلب " ،"مستوى عالي من الرضا المهاري والحركي لدى الطالب إلىالوصول 

املرتبة  أنيف حني جند ، "يكسب القدرة على ضبط االنفعاالت والمشاعر في المواقف الصعبة

 أنيتطلب التكوين "واليت تقول  ،يف حمور املهارات االنفعالية )14( احتلتها العبارة رقم األخرية

 )20(رقم  بارةالع أتتكما  ،"يبين الرضا على المكتسبات العلمية والمهارية من مسار التكوين

لقدرة على التحكم في يمنح للطالب ا نأيتطلب التكوين "واليت تقول  األخريةيف املرتبة ما قبل 

  ".في مختلف المواقف التعليمية نفعاالتواالالمشاعر 
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يبين ترتيب محاور المهارات الحياتية وفق متطلبات التكوين حسب  )43(جدول رقم 

   أهميتها

  الرتبة Mean Rank  المحاور  المتغيرات

المتطلبات التكوين 

المتعلقة بالمهارات 

  الحياتية

  3 1.89  المهارات العقلية

  1 2.18  المهارات االجتماعية

  2 1.93  االنفعالية المهارات    

  

  اللة الفروق في ترتيب المهارات الحياتيةدن ييب )44(جدول رقم 

قيمة كاف   المتغيرات

  مربع

مستوى 

  الداللة

تمال درجة االح

  sigالمعنوي 

القرار 

  اإلحصائي

داللة ترتيب 

  المحاور

  توجد فروق  0.000  0.05  15.94

  2 درجة الحرية  327 حجم العينة

  

يبني ترتيب حماور املهارات احلياتية حسب متطلبات التكوين ) 43(من خالل اجلدول رقم 

مبتوسط حسايب  ،وىلاأليف املرتبة  محور المهارات االجتماعية أتىحيث  ،األمهيةوهذا حسب 

واتى  ،1.93مبتوسط حسايب قدره  ،يف املرتبة الثانية االنفعاليةمحور المهارات  أتىكما  ،2.18

اجلدول رقم  إىلوباالستناد  ،1.89مبتوسط حسايب قدره  ،يف املرتبة الثالثة المهارات العقليةحمور 

وهي دالة  15.94كاف مربع حيث بلغت قيمة   ،إحصائياهذا الرتتيب دال  أنيبني الذي ) 44(

حمور املهارات االجتماعية حسب  أنومنه ميكن القول  ).0.05(عند مستوى الداللة  إحصائيا

عملية التكوين وخصوصيته يف ميدان علوم وتقنيات  أنباعتبار  ،بالغة أمهيةكتسي يالعينة  إجابات

  . التطبيقية أوقاييس النظرية تعتمد على عنصر التفاعل سواء يف امل ،النشاطات البدنية والرياضية
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هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في إجابات األساتذة حول متطلبات التكوين في ضوء  -

  .المهارات الحياتية قيد الدراسة تعزى لمتغير الرتبة العلمية؟

  

في  درجات متطلبات  لعينتين مستقلتين" ت"نتائج اختبار يبين  )45(جدول رقم 

  التكوين  المتعلقة بالمهارات العقلية حسب متغير الدرجة العلمية

  

المتوسط   المتغيرات

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

مستوى 

  الداللة

" ت"قيمة 

  المحسوبة

قيمة درجة 

االحتمال 

المعنوي 

sig 

القرار 

  اإلحصائي

قيم 

متطلبات 

التكوين  

المتعلقة 

بالمهارات 

  العقلية 

تاذ أس

  محاضر

79.16  14.58    

  

0.05  

  

  

  

  

  

0.888  

  

  

0.375  

  

  

ال توجد 

فروق 

ذات 

داللة 

  إحصائية

أستاذ 

  مساعد

77,73  14.40  

  325درجة الحرية   327حجم العينة 

  

املهارات العقلية   بقيم متطلبات التكوين املتعلقة  أنيتضح  أعاله )45(من خالل اجلدول رقم 

 واألساتذةاحملاضرين  األساتذة إجاباتتوضح داللة الفروق يف درجة  ،لعلميةاملرتبطة مبتغري الدرجة ا

 أنيف حني جند  ،77.73ويف الثانية ، 79.16 األوىلحيث بلغ املتوسط احلسايب يف  ،املساعدين

املساعدين  األساتذةفئة  لدىو ، 14.58بلغ  احملاضرين األساتذةفئة  لدىاالحنراف املعياري 

 الدرجةحسب متغري  ،0.888لداللة الفروق بني الفئتني  بلغت  "ت"مة كما جند قي، 14.40

متطلبات  أننقول  أنومنه ميكن  ).0.05( عند مستوى الداللة إحصائياوهي غري دالة  ،لعلميةا

 .املدروسةالعينة  العلمية يفترتبط ارتباطا كبريا بالدرجة  العقلية الالتكوين املتعلقة باملهارات 
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لعينتين مستقلتين في  درجات متطلبات " ت"نتائج اختبار يبين  )46(جدول رقم 

  التكوين  المتعلقة بالمهارات االجتماعية حسب متغير الدرجة العلمية

  

المتوسط   المتغيرات

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

مستوى 

  الداللة

" ت"قيمة 

  المحسوبة

قيمة درجة 

االحتمال 

المعنوي 

sig 

القرار 

  اإلحصائي

قيم 

بات متطل

التكوين  

المتعلقة 

بالمهارات 

  االجتماعية

أستاذ 

  محاضر

85.06  12.12    

  

0.05  

  

  

  

  

  

2.506  

  

  

0.013  

  

  

توجد فروق 

ذات داللة 

  إحصائية

أستاذ 

  مساعد

81.41  14.19  

  325درجة الحرية   327حجم العينة 

 

تطلبات قيم متطلبات التكوين املتعلقة مب أنيتضح  ،أعاله )46(من خالل اجلدول رقم 

 األساتذة إجاباتتوضح داللة الفروق يف درجة  ،املهارات االجتماعية املرتبطة مبتغري الدرجة العلمية

الثانية  يفو ، 85.06 األوىلحيث بلغ املتوسط احلسايب يف  ،املساعدين واألساتذةاحملاضرين 

 لدىو ، 12.12 بلغ احملاضرين األساتذةفئة  لدىاالحنراف املعياري  أنيف حني جند   ،81.41

حسب متغري ، 2.506 لداللة الفروق بني الفئتني بلغت "ت"كما جند قيمة ،14.19الثانية 

 أننقول  أنومنه ميكن  ).0.05( الداللة عند مستوى إحصائياوهي دالة  ،العلمية الدرجة

 ،لعينة املدروسةيف ا ،متطلبات التكوين املتعلقة باملهارات العقلية ترتبط ارتباطا كبريا بالدرجة العلمية

يركزون على املهارات  األساتذة احملاضرين أنذلك إىل  إرجاعوميكن  ولصاحل األساتذة احملاضرين

 .التأطري ساعدين من خالل اإلشراف ووكذلك احتكاكهم بالطلبة أكثر من املاالجتماعية، 
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رجات متطلبات التكوين  لعينتين مستقلتين في  د" ت"نتائج اختبار يبين  )47(م جدول رق 

  االنفعالية حسب متغير الدرجة العلميةبالمهارات المتعلقة 

  

ملهارات قيم متطلبات التكوين املتعلقة با أنيتضح  ،أعاله )47(من خالل اجلدول رقم 

احملاضرين  األساتذة إجاباتاللة الفروق يف درجة توضح د ،النفعالية املرتبطة مبتغري الدرجة العلميةا

يف  ،76.49الثانية  يفو  ،84.65 األوىلحيث بلغ املتوسط احلسايب يف  ،املساعدين واألساتذة

،  14.35ويف الثانية  ،11.31احملاضرين بلغ  األساتذةفئة  لدىاالحنراف املعياري  أنحني جند 

وهي  ،العلمية الدرجةحسب متغري  ،5.732ني بلغت لداللة الفروق بني الفئت "ت"كما جند قيمة 

متطلبات التكوين املتعلقة  أننقول  أنومنه ميكن  ).0.05(مستوى الداللة  عند إحصائيادالة 

لصاحل األساتذة و  يف العينة املدروسة، ترتبط ارتباطا كبريا بالدرجة العلمية، النفعاليةملهارات ابا

تذة احملاضرين أكثر تفاعال مع الطلبة من خالل الدروس وهذا ما يفسر أن األسا، احملاضرين

 .واحملاضرات
  

  

  

  

المتوسط   المتغيرات

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

مستوى 

  الداللة

" ت"قيمة 

  حسوبةالم

قيمة درجة 

االحتمال 

 sigالمعنوي 

القرار 

  اإلحصائي

قيم 

متطلبات 

التكوين  

المتعلقة 

بالمهارا

ت 

  االنفعالية

أستاذ 

  محاضر

84.65  11.31    

  

0.05  
  

  

  

  

  

5.732  

  

  

0.000  
  

  

توجد فروق 

ذات داللة 

  إحصائية

أستاذ 

  مساعد

76.49  14.35  

  325درجة الحرية   327حجم العينة 
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 الكلية لمتطلبات في الدرجاتلعينتين مستقلتين " ت"نتائج اختبار يبين  )48(جدول رقم 

  التكوين المتعلقة بالمهارات الحياتية حسب متغير الدرجة العلمية

  

المتوسط   المتغيرات

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

وى مست

  الداللة

" ت"قيمة 

  المحسوبة

قيمة درجة 

االحتمال 

المعنوي 

sig 

القرار 

  اإلحصائي

قيم 

متطلبات 

التكوين  

المتعلقة  

بمتطلبات 

المهارات 

  الحياتية

أستاذ 

  محاضر

248.88  21.92    

  

0.05  

  

  

  

  

  

5.104  

  

  

  

0.000  

  

توجد فروق 

ذات داللة 

  إحصائية

أستاذ 

  مساعد

235.64  24.96  

  325درجة الحرية   327نة حجم العي

  

 تباملهاراقيم متطلبات التكوين املتعلقة  أنيتضح  ،أعاله )48(من خالل اجلدول رقم 

 إجاباتتوضح داللة الفروق يف درجة  ،املرتبطة مبتغري الدرجة العلمية  أبعادهااحلياتية ككل مبختلف 

ويف  ،248.88 األوىلسايب يف حيث بلغ املتوسط احل ،املساعدين واألساتذةاحملاضرين  األساتذة

 ،21.92 بلغ احملاضرين األساتذةفئة  لدىاالحنراف املعياري  أنيف حني جند  ،235.64الثانية 

حسب  ،5.104لداللة الفروق بني الفئتني بلغت  "ت"كما جند قيمة  ،24.96الثانية  لدىو 

 أننقول  أنومنه ميكن  ).0.05( مستوى الداللة عند إحصائياوهي دالة  ،العلمية الدرجةمتغري 

، يف العينة املدروسة ط ارتباطا كبريا بالدرجة العلميةترتب ،احلياتية تباملهارامتطلبات التكوين املتعلقة 

من خالل حمتوى  ،الطلبة خمتلف املهارات احلياتية إكساببشكل عام يف  األستاذوهو ما يبني دور 

  .عينة املدروسةالدرجة العلمية لل يساهم باختالفالذي  ،التكوين
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هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في إجابات األساتذة حول متطلبات التكوين في ضوء  -

  .المهارات الحياتية قيد الدراسة تعزى لمتغير التخصص؟

  

لمعرفة التجانس بين المجتمعات ) Levene(يمثل قيم اختبار ليفين  )49( الجدول رقم

  هارات الحياتية كل محور من محاور مقياس المل

قيمة   المتغيرات اإلحصائية

  االختبار

درجة الحرية 

1  

درجة الحرية 

2  

  SIGقيمة 

  0.153  323  3  1.768  المحور األول المهارات العقلية

المحور الثاني المهارات 

  االجتماعية

1.025  3  323  0.382  

  0.488  323  3  0.691  المحور الثالث االنفعالية

  0.882  323  3  0.221  مقياس المهارات الحياتية

  

أكرب من مستوى  SIGيرى أن مجيع قيم درجة االحتمال املعنوي  )49(إن املالحظ للجدول 

وبالتايل سوف نقبل الفرض الصفري الذي يقر بتجانس اتمعات يف كل احملاور  ،)0.05(الداللة 

استكمال اختبار حتليل التباين أحادي لذلك ميكننا ت الكلية ملقياس املهارات احلياتية، والدرجا

  .االجتاه
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التخصص في  متغير نتائج اختبار التباين أحادي االتجاه حسب يبين )50(جدول رقم 

  الدرجات الكلية لمتطلبات التكوين المتعلقة بالمهارات العقلية

  

درجة   مجموع المتوسطات  مصادر التباين

  الحرية

مربع 

  المتوسطات

درجة  fيمة ق

االحتمال 

المعنوي 

sig 

بين 

  المجموعات

4690.206  3  1563.402  7.915  0.000  

داخل 

  المجموعات

63803.415  323  197.534  

    326  68493.621  المجموع

توجد فروق ذات : القرار اإلحصائي  0.05 مستوى الداللة

  داللة إحصائية

  

يف  one way ANOVAحادي نتائج حتليل التباين األ  )50(يبني اجلدول رقم 

حيث يوضح ، التخصصحسب متغري  ،العقلية تملهاراا حمورأبعاد متطلبات التكوين املتعلقة ب

فيشر يف درجة  "f"الفروق بني املتوسطات احلسابية  وباستعراض قيم مستوى الداللة املرافقة لقيمة 

" f"كما جند قيمة  ،ساتذةاأل إجاباتواليت تدل على وجود فروق جوهرية يف  ،األساتذة إجابات

  .)0.05(عند مستوى الداللة   إحصائياوهي دالة  ،7.915اليت بلغت  

  

ويعرض االختبارات املتعددة   lsdو الختبار داللة الفروق لصاحل أي ختصص استخرج الباحث قيم 

 :البعدية من أجل املقارنة
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البعدية في  دة من أجل المقارنةاالختبارات المتعدفي داللة الفروق يبين  )51(جدول رقم 

  لصالح أي تخصص و lsd متطلبات التكوين المتعلقة بالمهارات العقلية

الفروق بني  (j)التخصص  (i)التخصص   العوامل

  املتوسطات

قيمة درجة االحتمال 

  املعنوي

  

  

  

  

  

متطلبات 

التكوين 

املتعلقة 

باملهارات 

  العقلية

النشاط البدين 

  الرتبوي

  0.000  10.181*  يةاإلدارة الرياض

  0.235  2.478  التدريب الرياضي

النشاط البدين 

  املكيف

*5.359  0.014  

  

  اإلدارة الرياضية

النشاط البدين 

  الرتبوي

*10.181 -  0.000  

  0.001  -7.702*  التدريب الرياضي

النشاط البدين 

  املكيف

*4.821-  0.041  

  

التدريب 

  الرياضي 

النشاط البدين 

  الرتبوي

2.478-  0.235  

  0.001  7.702*  اإلدارة الرياضية

النشاط البدين 

  املكيف

2.881  0.206  

النشاط البدين 

  املكيف

النشاط البدين 

  الرتبوي

*5.359-  0.014  

  0.041  4.821*  اإلدارة الرياضية

  0.206  -2.881  التدريب الرياضي

  0.05 مستوى الداللة

 

لدرجات الكلية حملور املهارات العقلية لدى أساتذة ختصص توجد فروق معنوية بني متوسطي ا �

حيث بلغت قيمة درجة االحتمال ، وأساتذة ختصص اإلدارة الرياضية ،النشاط البدين الرتبوي
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لصاحل أساتذة ختصص و  ،)0.05(وهي أقل من مستوى الداللة  ،sig 0.000املعنوي 

  .رتبويالبدين النشاط ال

الدرجات الكلية حملور املهارات العقلية لدى أساتذة ختصص  توجد فروق معنوية بني متوسطي �

حيث بلغت قيمة درجة  ،وأساتذة ختصص النشاط البدين املكيف ،النشاط البدين الرتبوي

لصاحل أساتذة و  ،)0.05(وهي أقل من مستوى الداللة  ،sig 0.014االحتمال املعنوي 

   .رتبويالبدين النشاط الختصص 

متوسطي الدرجات الكلية حملور املهارات العقلية لدى أساتذة ختصص  توجد فروق معنوية بني �

وأساتذة ختصص اإلدارة الرياضية حيث بلغت قيمة درجة االحتمال املعنوي  ،التدريب الرياضي

sig 0.001،  لصاحل التدريب الرياضيو  ،)0.05(وهي أقل من مستوى الداللة.  

حملور املهارات العقلية لدى أساتذة ختصص وجد فروق معنوية بني متوسطي الدرجات الكلية ت �

حيث بلغت قيمة درجة االحتمال  ،وأساتذة ختصص اإلدارة الرياضية ،النشاط البدين املكيف

ختصص  أساتذةلصاحل و  ،)0.05(وهي أقل من مستوى الداللة  ،sig 0.041املعنوي 

  .كيفاملرياضي البدين النشاط ال

بني درجات أساتذة ختصص النشاط هي  لفروقيمة لاكرب قواملالحظ للجدول أعاله يرى أن 

ألن  ،هو لصاحل النشاط البدين الرتبويو  ،ودرجات أساتذة ختصص اإلدارة الرياضية ،البدين الرتبوي

  .10.181*الفرق بني وسطيهما موجب وقيمته 
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ص في التخص متغير عرض نتائج اختبار التباين أحادي االتجاه حسبيبين ) 52(جدول رقم 

  الدرجات الكلية لمتطلبات التكوين المتعلقة بالمهارات االجتماعية

  

مصادر 

  التباين

مجموع 

  المتوسطات

درجة 

  الحرية

مربع 

  المتوسطات

درجة االحتمال  fقيمة 

 sigالمعنوي 

بين 

  المجموعات

2709.090  

  

3  903.030  5.335  

  

  

  

  

0.001  

  

داخل 

  المجموعات

54675.094  323  169.273  

    326  57384.183  وعالمجم

توجد فروق ذات داللة : القرار اإلحصائي  0.05مستوى الداللة 

  إحصائية

  

يف  one way ANOVAنتائج حتليل التباين األحادي  )52(يبني اجلدول رقم 

حيث يوضح ، حسب متغري التخصص ،املهارات االجتماعية بأبعاد حمورمتطلبات التكوين املتعلقة 

فيشر يف درجة  "f"وباستعراض قيم مستوى الداللة املرافقة لقيمة  ،ات احلسابيةالفروق بني املتوسط

" f" كما جند قيمة ،األساتذة إجاباتواليت تدل على وجود فروق جوهرية يف  ،األساتذة إجابات

  ).0.05(عند مستوى الداللة   إحصائياوهي دالة  ،5.335اليت بلغت  

الختبارات املتعددة من ل  lsdاستخرج الباحث قيم  ،الختبار داللة الفروق لصاحل أي ختصص و

 :البعدية أجل املقارنة
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البعدية في  االختبار المتعددة من أجل المقارنة في داللة الفروقيبين ) 53(جدول رقم 

  لصالح أي تخصص  lsd االجتماعيةمتطلبات التكوين المتعلقة بالمهارات 

ق بني الفرو  (j)التخصص  (i)التخصص   العوامل

  املتوسطات

قيمة درجة 

  االحتمال املعنوي

  

  

  

  

  

متطلبات 

التكوين 

املتعلقة 

باملهارات 

  االجتماعية

النشاط البدين 

  الرتبوي

  0.003  5.998*  اإلدارة الرياضية

  0.180  2.590  التدريب الرياضي

النشاط البدين 

  املكيف

2.111-  0.295  

  

اإلدارة 

  الرياضية

النشاط البدين 

  الرتبوي

*5.998-  0.003  

  0.105  -3.407  التدريب الرياضي

النشاط البدين 

  املكيف

*8.110-  0.000  

  

التدريب 

  الرياضي

النشاط البدين 

  الرتبوي

2.590-  0.180  

  0.105  3.407  اإلدارة الرياضية

النشاط البدين 

  املكيف

4.702-  0.026  

النشاط البدين 

  املكيف

النشاط البدين 

  الرتبوي

2.111  0.295  

  0.000  8.110*  اإلدارة الرياضية

  0.026  4.702*  التدريب الرياضي

  
لدى أساتذة ختصص  جتماعيةوجد فروق معنوية بني متوسطي الدرجات الكلية حملور املهارات االت �

حيث بلغت قيمة درجة االحتمال  ،وأساتذة ختصص اإلدارة الرياضية ،النشاط البدين الرتبوي

لصاحل أساتذة ختصص نشاط بدين  ،)0.05(وهي أقل من مستوى الداللة  sig 0.003املعنوي 

  .ورياضي تربوي
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لدى أساتذة ختصص  جتماعيةوجد فروق معنوية بني متوسطي الدرجات الكلية حملور املهارات االت �

حيث بلغت قيمة درجة االحتمال  ،وأساتذة ختصص اإلدارة الرياضية ،املكيفالنشاط البدين 

لصاحل أساتذة ختصص نشاط بدين  ،)0.05(وهي أقل من مستوى الداللة  ،sig 0.000املعنوي 

  .ورياضي مكيف

لدى أساتذة ختصص  جتماعيةوجد فروق معنوية بني متوسطي الدرجات الكلية حملور املهارات االت �

حيث بلغت قيمة درجة االحتمال  ،التدريب الرياضيوأساتذة ختصص ، املكيفالنشاط البدين 

لصاحل أساتذة ختصص نشاط بدين  ،)0.05(وهي أقل من مستوى الداللة  ،sig 0.026املعنوي 

  .ورياضي مكيف

بني درجات أساتذة ختصص النشاط هي  لفروقاكرب قيمة ليرى أن  ،واملالحظ للجدول أعاله

ألن  ،ملكيفهو لصاحل النشاط البدين او  ،ودرجات أساتذة ختصص اإلدارة الرياضية ،املكيفالبدين 

      .8.110 *  ق بني وسطيهما موجب وقيمتهالفر 

                                                                                                                           

التخصص  متغير عرض نتائج اختبار التباين أحادي االتجاه حسبيبين  )54(جدول رقم 

  االنفعاليةلمتطلبات التكوين المتعلقة بالمهارات  في الدرجات الكلية

مجموع   مصادر التباين

  المتوسطات

درجة 

  الحرية

مربع 

  المتوسطات

درجة                                                                                                              fقيمة 

االحتمال 

 sigالمعنوي 

  6.836                                                                                                                             1178.533  3  3535.599  موعاتبين المج
  
  
  

0.000  

داخل 

  المجموعات

55688.254  323  172.409  

    326  59223.853  المجموع

توجد فروق ذات داللة : القرار اإلحصائي  0.05 مستوى الداللة

  إحصائية

 

 



 262 

يف  one way ANOVAليل التباين األحادي نتائج حت )54(يبني اجلدول رقم 

حيث يوضح الفروق  حسب متغري التخصص، االنفعالية املهارات  بأبعادمتطلبات التكوين املتعلقة 

 إجاباتفيشر يف درجة  "f"وباستعراض قيم مستوى الداللة املرافقة لقيمة  ،بني املتوسطات احلسابية

اليت بلغت   "f"كما جند قيمة  ،األساتذة إجاباتيف واليت تدل على وجود فروق جوهرية ، األساتذة

  .)0.05(عند مستوى الداللة   إحصائياوهي دالة  ،6.836

ويعرض االختبارات  ، lsdوالختبار داللة الفروق لصاحل أي ختصص استخرج الباحث قيم 

   :البعدية املتعددة من أجل املقارنة

البعدية في  لمتعددة من أجل المقارنةاالختبار ا في داللة الفروقيبين ) 55(جدول رقم 

  لصالح أي تخصص  lsd االنفعاليةمتطلبات التكوين المتعلقة بالمهارات 

  
الفروق بني  (j)التخصص  (i)التخصص   العوامل

  املتوسطات

قيمة درجة 

  االحتمال املعنوي

  

  

  

  

  

متطلبات 

التكوين 

املتعلقة 

  باالنفعالية

النشاط البدين 

  الرتبوي

  0.000  9.111*  اضيةاإلدارة الري

  0.026  4.343*  التدريب الرياضي

النشاط البدين 

  املكيف

*4.692  0.022  

  

  اإلدارة الرياضية

النشاط البدين 

  الرتبوي

*9.111-  0.000  

  0.025  -4.768*  التدريب الرياضي

النشاط البدين 

  املكيف

*4.419-  0.045  

  

التدريب 

  الرياضي 

النشاط البدين 

  الرتبوي

*4.343-  0.026  

  0.025  4.768*  اإلدارة الرياضية

النشاط البدين 

  املكيف

0.349  0.869  

  0.022  -4.692*النشاط البدين النشاط البدين 
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  الرتبوي  املكيف

  0.045  4.419*  اإلدارة الرياضية

  0.869  -0.349  التدريب الرياضي

 
لدى أساتذة ختصص  االنفعاليةاملهارات ر وجد فروق معنوية بني متوسطي الدرجات الكلية حملو ت �

حيث بلغت قيمة درجة االحتمال  ،وأساتذة ختصص اإلدارة الرياضية ،النشاط البدين الرتبوي

لصاحل أساتذة ختصص نشاط بدين  ،)0.05(وهي أقل من مستوى الداللة  ،sig 0.000املعنوي 

 .ورياضي تربوي

لدى أساتذة ختصص  االنفعالية املهارات حملور وجد فروق معنوية بني متوسطي الدرجات الكليةت �

حيث بلغت قيمة درجة االحتمال  ،التدريب الرياضيوأساتذة ختصص  ،النشاط البدين الرتبوي

لصاحل أساتذة ختصص نشاط بدين  ،)0.05(وهي أقل من مستوى الداللة  ،sig 0.026املعنوي 

 .ورياضي تربوي

لدى أساتذة ختصص  االنفعالية املهاراتكلية حملور وجد فروق معنوية بني متوسطي الدرجات الت �

حيث بلغت قيمة درجة االحتمال  ،النشاط البدين املكيفوأساتذة ختصص  ،النشاط البدين الرتبوي

لصاحل أساتذة ختصص نشاط بدين  ،)0.05(وهي أقل من مستوى الداللة  ،sig 0.022املعنوي 

 .ورياضي تربوي

ختصص  لدى أساتذة االنفعاليةاملهارات  لدرجات الكلية حملوروجد فروق معنوية بني متوسطي ات �

حيث بلغت قيمة درجة االحتمال  ،وأساتذة ختصص اإلدارة الرياضية ،النشاط البدين املكيف

لصاحل أساتذة ختصص نشاط بدين  ،)0.05(وهي أقل من مستوى الداللة ، sig 0.045املعنوي 

  .ورياضي مكيف

بني درجات أساتذة ختصص هي لفروق اكرب قيمة لأن  رىي ،واملالحظ للجدول أعاله   

هو لصاحل النشاط البدين و  ،ودرجات أساتذة ختصص اإلدارة الرياضية ،الرتبويالنشاط البدين 

 .9.111 *  ألن الفرق بني وسطيهما موجب وقيمته ،الرتبوي
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تخصص في المتغير نتائج اختبار التباين أحادي االتجاه حسب  يبين)56(جدول رقم 

  المهارات الحياتيةبالدرجات الكلية لمتطلبات التكوين المتعلقة  

مصادر 

  التباين

مجموع 

  المتوسطات

درجة 

  الحرية

مربع 

  المتوسطات

درجة                                                                                                              fقيمة 

االحتمال 

 sigالمعنوي 

بين 

  المجموعات

27231.962  3  9077.321                                                                                                                               

17.708  

  

0.000  

داخل 

  المجموعات

165573.567  323  512.612  

    326  192805.529  المجموع

توجد فروق ذات داللة : القرار اإلحصائي  0.05مستوى الداللة 

  إحصائية

  

يف  one way ANOVAنتائج حتليل التباين األحادي   )56(جلدول رقم يبني ا

حيث يوضح الفروق بني  ،حسب متغري التخصصاملهارات  احلياتية بمتطلبات التكوين املرتبطة 

 إجاباتفيشر يف درجة  "f"وباستعراض قيم مستوى الداللة املرافقة لقيمة  ،املتوسطات احلسابية

اليت بلغت  " f"كما جند قيمة  ،األساتذة إجاباتجود فروق جوهرية يف واليت تدل على و  ،األساتذة

  .)0.05(عند مستوى الداللة   إحصائياوهي دالة  ،17.708
  

الختبارات املتعددة من أجل ل  lsdوالختبار داللة الفروق لصاحل أي ختصص استخرج الباحث قيم 

  :البعدية  املقارنة
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البعدية  من أجل المقارنةداللة الفروق ل  lsdار المتعددة االختب قيم يبين) 57(جدول رقم 

  لصالح أي تخصص  الحياتيةمتطلبات التكوين المتعلقة بالمهارات في 

الفروق بني  (j)التخصص  (i)التخصص   العوامل

  املتوسطات

قيمة درجة 

  االحتمال املعنوي

  

  

  

  

  

متطلبات 

التكوين 

املتعلقة 

باملهارات 

  احلياتية

ين النشاط البد

  الرتبوي

  0.000  25.291*  اإلدارة الرياضية

  0.005  9.412*  التدريب الرياضي

  0.024  7.940*  النشاط البدين املكيف

  

  اإلدارة الرياضية

  0.000  -25.291*  النشاط البدين الرتبوي

  0.000  -15.878*  التدريب الرياضي

  0.000  -17.350*  النشاط البدين املكيف

  

 التدريب

  اضي الري

  0.005  - 9.412*  النشاط البدين الرتبوي

  0.000  15.878*  اإلدارة الرياضية

  0.688  -1.472  النشاط البدين املكيف

النشاط البدين 

  املكيف

  0.024  - 7.940*  النشاط البدين الرتبوي

  0.000  17.350*  اإلدارة الرياضية

  0.688  1.472  التدريب الرياضي

لدى أساتذة ختصص  ،حملاور املهارات احلياتية متوسطي الدرجات الكلية وجد فروق معنوية بنيت �

حيث بلغت قيمة درجة االحتمال  ،اتذة ختصص اإلدارة الرياضيةوأس ،النشاط البدين الرتبوي

لصاحل أساتذة ختصص نشاط بدين  ،)0.05(وهي أقل من مستوى الداللة  ،sig 0.000املعنوي 

 .ورياضي تربوي 

لدى أساتذة ختصص  ،حملاور املهارات احلياتيةوية بني متوسطي الدرجات الكلية وجد فروق معنت �

حيث بلغت قيمة درجة االحتمال  ،التدريب الرياضيوأساتذة ختصص  ،النشاط البدين الرتبوي

تذة ختصص نشاط بدين لصاحل أسا ،)0.05(وهي أقل من مستوى الداللة  ،sig 0.005املعنوي 

 .ورياضي تربوي

لدى أساتذة ختصص  ،حملاور املهارات احلياتيةمعنوية بني متوسطي الدرجات الكلية  وجد فروقت �

حيث بلغت قيمة درجة االحتمال  ،النشاط البدين املكيفوأساتذة ختصص  ،النشاط البدين الرتبوي

لصاحل أساتذة ختصص نشاط بدين  ،)0.05(وهي أقل من مستوى الداللة  ،sig 0.024املعنوي 
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 .ورياضي تربوي 

لدى أساتذة ختصص  ،حملاور املهارات احلياتيةوجد فروق معنوية بني متوسطي الدرجات الكلية ت �

حيث بلغت قيمة درجة االحتمال املعنوي  ،وأساتذة ختصص اإلدارة الرياضية ،التدريب الرياضي

sig 0.000  لصاحل أساتذة ختصص تدريب رياضي ،)0.05(وهي أقل من مستوى الداللة. 

لدى أساتذة ختصص  ،حملاور املهارات احلياتيةنوية بني متوسطي الدرجات الكلية وجد فروق معت �

حيث بلغت قيمة درجة االحتمال  ،وأساتذة ختصص اإلدارة الرياضية ،املكيفالنشاط البدين 

لصاحل أساتذة ختصص نشاط بدين  ،)0.05(وهي أقل من مستوى الداللة  ،sig 0.000املعنوي 

 .ورياضي مكيف

بني درجات أساتذة ختصص النشاط  هي لفروقاكرب قيمة لللجدول أعاله يرى أن واملالحظ 

ألن  ،النشاط البدين الرتبويهو لصاحل و  ،ودرجات أساتذة ختصص اإلدارة الرياضية ،الرتبويالبدين 

  .25.292 * الفرق بني وسطيهما موجب وقيمته

  

  :التاسععرض نتائج السؤال  -1-9

حصائية في إجابات األساتذة حول متطلبات التكوين في ضوء هل توجد فروق ذات داللة إ -

  .المهارات الحياتية قيد الدراسة تعزى لمتغير المنصب العالي؟

  

لعينتين مستقلتين في  الدرجات الكلية  " ت"نتائج اختبار يبين ) 58(جدول رقم 

  لمتطلبات التكوين  المتعلقة بالمهارات العقلية حسب متغير المنصب العالي

املتوسط   تغرياتامل

  احلسايب

االحنراف 

  املعياري

مستوى 

  الداللة

" ت"قيمة 

  احملسوبة

قيمة درجة 

االحتمال 

 sigاملعنوي 

القرار 

  اإلحصائي

قيم متطلبات 

التكوين 

املتعلقة 

باملهارات 

  العقلية

يشغل 

املنصب 

  العايل

80.95  15.18    

  

0.05  

  

  

  

  

  

2.371  

  

  

  

0.018  

  

توجد 

فروق 

ذات 

داللة 

  إحصائية
ال يشغل 

املنصب 

  العايل

77.04  13.91  

  325درجة احلرية   327حجم العينة 
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قيم متطلبات التكوين املتعلقة باملهارات احلياتية  أنيتضح  أعاله )58(من خالل اجلدول رقم 

 إجاباتتوضح داللة الفروق يف درجة ، واملرتبطة مبتغري املنصب العايل ،يف بعد املهارات العقلية

حيث بلغ املتوسط احلسايب يف  ،الذين ال يشغلون واألساتذة ،الذين يشغلون منصبا عاليا ةاألساتذ

الذين  األساتذةفئة  لدىاالحنراف املعياري  أنيف حني جند  ،77.04ويف الثانية ، 80.95 األوىل

لداللة الفروق بني  "ت"كما جند قيمة ، 13.91الثانية  لدىو ، 15.18 بلغ يشغلون منصبا عاليا

 داللةالمستوى عند  إحصائياوهي دالة ، حسب متغري املنصب العايل، 2.371 بلغت لفئتنيا

مبتغري املنصب ترتبط  ،املهارات العقليةبمتطلبات التكوين املتعلقة  أننقول  أنومنه ميكن  ،)0.05(

هم الذين يشغلون منصبا عاليا باستطاعت األساتذة أنوهو ما يفسر  ، يف العينة املدروسةالعايل

من خالل حمتوى التكوين لقدرم على التفاعل ونقل املعلومة بدقة  ،الطلبة املهارات العقلية إكساب

 .اللذين ال يشغلون مناصب عليا األساتذةباملقارنة مع  ،وكفاءة

 

لعينتين مستقلتين في  الدرجات الكلية  " ت"نتائج اختبار يبين ) 59(جدول رقم 

  المهارات االجتماعية حسب متغير المنصب العاليلمتطلبات التكوين  المتعلقة ب

املتوسط   املتغريات

  احلسايب

االحنراف 

  املعياري

مستوى 

  الداللة

" ت"قيمة 

  احملسوبة

قيمة درجة 

االحتمال 

املعنوي 

sig 

القرار 

  اإلحصائي

  

قيم 

متطلبات 

التكوين 

املتعلقة 

باملهارات 

  االجتماعية

يشغل 

املنصب 

  العايل

82.84  13.11    

  

0.05  

  

  

  

  

  

0.487-  

  

  

  

0.626  

  

ال توجد 

فروق 

ذات 

داللة 

  إحصائية
ال 

يشغل 

املنصب 

  العايل

83.58  13.37  

  325درجة احلرية   327حجم العينة 

  

قيم متطلبات التكوين املتعلقة باملهارات احلياتية  أنيتضح  أعاله )56(من خالل اجلدول رقم 

 إجاباتتوضح داللة الفروق يف درجة  ،ري املنصب العايلواملرتبطة مبتغ ،يف بعد املهارات االجتماعية
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حيث بلغ املتوسط احلسايب يف ، الذين ال يشغلون واألساتذةالذين يشغلون منصبا عاليا  األساتذة

الذين  األساتذةفئة  لدىاالحنراف املعياري  أنيف حني جند  ،83.58ويف الثانية ، 82.84 األوىل

لداللة الفروق بني  "ت"كما جند قيمة ،  13.37الثانية  لدىو  ،13.11 بلغ يشغلون منصبا عاليا

مستوى  عند إحصائياوهي غري دالة  ،حسب متغري املنصب العايل، -0.487الفئتني بلغت 

حسب املهارات االجتماعية بمتطلبات التكوين املتعلقة  أننقول  أنومنه ميكن  ).0.05( الداللة

يف بعد املهارات االجتماعية     ،ف شغل املنصب من عدمهال ختتلف باختال ،متغري املنصب العايل

 إكسابباستطاعتهم  ،الذين يشغلون منصبا عاليا األساتذة أنوهو ما يفسر  ،يف العينة املدروسة

 .الطلبة املهارات االجتماعية مثلهم مثل الذين ال يشغلون منصبا من خالل حمتوى التكوين
  

الكلية   في الدرجاتلعينتين مستقلتين " ت"نتائج اختبار يبين ) 60(جدول رقم 

  االنفعالية حسب متغير المنصب العاليالمهارات لمتطلبات التكوين  المتعلقة ب

املتوسط   املتغريات

  احلسايب

االحنراف 

  املعياري

مستوى 

  الداللة

قيمة 

" ت"

  احملسوبة

قيمة درجة 

االحتمال 

 sigاملعنوي 

القرار 

  اإلحصائي

قيم 

متطلبات 

التكوين 

تعلقة امل

ملهارات با

  النفعالية

يشغل 

املنصب 

  العايل

83.32  12.99    

  

0.05  
  

  

  

  

  

2.672  
  

  

  

0.008  
  

توجد 

فروق 

ذات 

داللة 

  إحصائية
ال يشغل 

املنصب 

  العايل

79.23  13.55  

  325درجة احلرية   327حجم العينة 

 

باملهارات احلياتية قيم متطلبات التكوين املتعلقة  أنيتضح  ،أعاله )60(من خالل اجلدول رقم 

 األساتذة إجاباتتوضح داللة الفروق يف درجة  ،يف بعد االنفعالية  واملرتبطة مبتغري املنصب العايل

 األوىلحيث بلغ املتوسط احلسايب يف ، الذين ال يشغلون واألساتذةالذين يشغلون منصبا عاليا 

الذين  األساتذةفئة  لدى االحنراف املعياري أنيف حني جند  ،79.23الثانية  يفو ، 83.32

لداللة الفروق بني  "ت"كما جند قيمة  ،13.55الثانية  لدىو ، 12.99 بلغ يشغلون منصبا عاليا

 مستوى الداللة عند إحصائياوهي دالة ، حسب متغري املنصب العايل، 2.672 الفئتني  بلغت
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متغري  بحس ،االنفعالية ببعد املهاراتمتطلبات التكوين املتعلقة  أننقول  أنومنه ميكن  ).0.05(

الذين يشغلون منصبا عاليا  ألساتذةل ذلك وهو ما يفسر ،يف العينة املدروسة ختتلف ،املنصب العايل

 .فيهم بعض املهارات االنفعالية وايغرس أن مباستطاعتهو  ،من خالل االحتكاك املستمر بالطلبة

الدرجات الكلية لعينتين مستقلتين في " ت"ختبار نتائج ايبين ) 61(جدول رقم 

  المتعلقة بالمهارات الحياتية حسب متغير المنصب العاليلمتطلبات التكوين 

املتوسط   املتغريات

  احلسايب

االحنراف 

  املعياري

مستوى 

  الداللة

قيمة 

" ت"

  احملسوبة

قيمة درجة 

االحتمال 

 sigاملعنوي 

القرار 

  اإلحصائي

قيم 

متطلبات 

التكوين 

املتعلقة 

باملهارات 

  احلياتية

يشغل 

املنصب 

  العايل

247.12  24.32    

  

0.05  

  

  

  

  

  

2.627  

  

  

  

0.009  

  

توجد فروق 

ذات داللة 

  إحصائية

ال 

يشغل 

املنصب 

  العايل

239.85  23.97  

  325درجة احلرية   327حجم العينة 

  

قيم متطلبات التكوين املتعلقة باملهارات  أنيتضح  أعاله )61(من خالل اجلدول رقم 

 إجاباتتوضح داللة الفروق يف درجة  ،واملرتبطة مبتغري املنصب العايل األبعادوع يف جمم ،احلياتية

حيث بلغ املتوسط احلسايب يف  ،الذين ال يشغلون واألساتذةالذين يشغلون منصبا عاليا  األساتذة

 األساتذةفئة  لدىاالحنراف املعياري  أنيف حني جند  ،239.85ويف الثانية  ،247.12 األوىل

لداللة  "ت"كما جند قيمة   ، 23.97الثانية  ولدى ،24.32 بلغ غلون منصبا عالياالذين يش

مستوى  عند إحصائياوهي دالة  ،حسب متغري املنصب العايل ،2.627الفروق بني الفئتني بلغت 

يف متغري  ة،املهارات احلياتيبمتطلبات التكوين املتعلقة  أننقول  أنومنه ميكن  ،)0.05( الداللة

الذين يشغلون منصبا عاليا من  األساتذة أنوهو ما يفسر  ،العينة املدروسة لدىعايل املنصب ال

يغرس فيهم بعض املهارات احلياتية اليت ميكن  أنباستطاعته  ،خالل االحتكاك املستمر بالطلبة

  .يوظفها يف خمتلف جماالت احلياة أنللطالب 
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  :العاشرعرض نتائج السؤال  -1-10

داللة إحصائية في متطلبات التكوين في ضوء المهارات الحياتية قيد هل توجد فروق ذات  -

  .الدراسة تعزى لمتغير سنوات الخبرة؟

لعينتين مستقلتين في  درجات متطلبات التكوين  " ت"نتائج اختبار ) 62(جدول رقم 

 حسب متغير الخبرةالمتعلقة بالمهارات العقلية 

املتوسط   املتغريات

  احلسايب

االحنراف 

  ارياملعي

مستوى 

  الداللة

" ت"قيمة 

  احملسوبة

قيمة درجة 

االحتمال 

 sigاملعنوي 

القرار 

  اإلحصائي

قيم 

متطلبات 

التكوين  

املتعلقة  

املهارات ب

  العقلية 

أقل 

 6من 

  سنوات

77.13  14.46    

  

0.05  

  

  

  

  

  

1.704-  

  

  

0.089  

  

  

ال توجد 

فروق ذات 

داللة 

أكثر   إحصائية

 6من 

  سنوات

79.86  14.43  

  325درجة احلرية   327حجم العينة 

  

لقة باملهارات قيم متطلبات التكوين املتع أنيتضح  ،أعاله )62(من خالل اجلدول رقم 

ذوو خربة اقل من ستة  األساتذة إجاباتتوضح داللة الفروق يف درجة  ،املرتبطة مبتغري اخلربةالعقلية 

ويف الثانية ، 77.13 األوىليف  حيث بلغ املتوسط احلسايب ،من ستة سنوات واألكثرسنوات 

 ولدى، 14.46فئة اقل من ستة سنوات بلغ  لدىاالحنراف املعياري  أنيف حني جند  ،79.86

حسب متغري ، -1.704لداللة الفروق بني الفئتني بلغت  "ت"كما جند قيمة ،  14.43الثانية 

متطلبات  أننقول  أنومنه ميكن  ).0.05( الداللة عند مستوى إحصائيادالة  وهي غري ،اخلربة

  .يف العينة املدروسة األستاذالتكوين املتعلقة باملهارات العقلية  ال ترتبط ارتباطا كبريا خبربة 
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لعينتين مستقلتين في  درجات متطلبات التكوين  المتعلقة " ت"اختبار ) 63(جدول رقم 

  .الخبرة  بالمهارات االجتماعية حسب متغير

املتوسط   املتغريات

  ايباحلس

االحنراف 

  املعياري

مستوى 

  الداللة

" ت"قيمة 

  احملسوبة

قيمة درجة 

االحتمال 

املعنوي 

sig 

القرار 

  اإلحصائي

قيم 

متطلبات 

التكوين  

املتعلقة  

مبتطلبات 

املهارات 

  االجتماعية 

أقل 

 6من 

  سنوات

82.29  14.31    

  

0.05  

  

  

  

  

  

1.409-  

  

  

0.160  

  

  

ال توجد 

فروق ذات 

داللة 

 أكثر  إحصائية

 6من 

  سنوات

84.36  12.04  

  325درجة احلرية   327حجم العينة 

  

املهارات بقيم متطلبات التكوين املتعلقة  أنيتضح  ،أعاله )63(من خالل اجلدول رقم 

ذوو خربة اقل من  األساتذة إجاباتتوضح داللة الفروق يف درجة  ،االجتماعية املرتبطة مبتغري اخلربة

ويف الثانية ، 82.29 األوىلحيث بلغ املتوسط احلسايب يف  ،ة سنواتمن ست واألكثرستة سنوات 

 لدىو ، 14.31فئة اقل من ستة سنوات بلغ  لدىاالحنراف املعياري  أنيف حني جند ، 84.36

حسب متغري ، -1.409لداللة الفروق بني الفئتني بلغت  "ت"كما جند قيمة ،  12.04الثانية 

متطلبات  أننقول  أنومنه ميكن  .)0.05( الدالة مستوىعند  إحصائيادالة  غري اخلربة  وهي

وميكن تفسري ذلك  ،املدروسةيف العينة  األستاذترتبط خبربة  الالتكوين املتعلقة باملهارات االجتماعية 

باألساتذة ذووي  األمرسواء تعلق  ،للمهارات االجتماعية قيمة بالغة داخل الوسط اجلامعي أن إىل

  .اقل من ذلك أو فأكثر، اخلربة ملدة ست سنوات
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لعينتين مستقلتين في  درجات متطلبات التكوين  " ت"نتائج اختبار يبين  )64(جدول رقم 

 المتعلقة بالمهارات االنفعالية حسب متغير الخبرة

  

املتوسط   املتغريات

  احلسايب

االحنراف 

  املعياري

مستوى 

  الداللة

قيمة 

" ت"

  احملسوبة

قيمة درجة 

االحتمال 

 sig املعنوي

القرار 

  اإلحصائي

قيم متطلبات 

التكوين  

املتعلقة  

باملهارات 

  االنفعالية

أقل من 

  سنوات 6

78.19  14.52    

  

0.05  
  

  

  

  

  

3.52-  

  

  

  

0.000  
  

  

توجد فروق 

ذات داللة 

  إحصائية

أكثر من 

  سنوات 6

83.35  11.78  

  325درجة احلرية   327حجم العينة 

  

املهارات بقيم متطلبات التكوين املتعلقة  أنيتضح  ،أعاله )64(من خالل اجلدول رقم 

ذوو خربة اقل من  األساتذة إجاباتتوضح داللة الفروق يف درجة  ،االنفعالية املرتبطة مبتغري اخلربة

ويف الثانية ، 78.19 األوىلحيث بلغ املتوسط احلسايب يف  ،من ستة سنوات واألكثر ،ستة سنوات

 لدىو ، 14.52فئة اقل من ستة سنوات بلغ  لدىاملعياري  االحنراف أنيف حني جند ، 83.35

حسب متغري  ،-3.52لداللة الفروق بني الفئتني بلغت  "ت"كما جند قيمة   ،11.78الثانية 

متطلبات التكوين  أننقول  أنومنه ميكن  .)0.05(عند مستوى الداللة  إحصائياوهي دالة  ،اخلربة

وكانت لصاحل  ،يف العينة املدروسة األستاذارتباطا كبريا خبربة ترتبط  ،املتعلقة باملهارات االنفعالية

من خالل  ،النعكاسها على املهارات االنفعالية اليت يكتسبها الطالب ،خربة األكثر األساتذة

 .أخرىمن جهة  وضبط النفسوطريقة التفاعل  ،من جهة األستاذالعالقة بينه وبني 
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لعينتين مستقلتين في  الدرجات الكلية  لمتطلبات " ت"نتائج اختبار يبين ) 65(جدول رقم 

  التكوين  المتعلقة بالمهارات الحياتية حسب متغير الخبرة

  

املتوسط   املتغريات

  احلسايب

االحنراف 

  املعياري

مستوى 

  الداللة

" ت"قيمة 

  احملسوبة

قيمة درجة 

االحتمال 

 sigاملعنوي 

القرار 

  اإلحصائي

قيم 

متطلبات 

التكوين  

  املتعلقة

مبتطلبات 

املهارات 

  احلياتية

أقل من 

6 

  سنوات

237.62  25.64    

  

0.05  

  

  

  

  

  

3.774-  

  

  

0.000  

توجد فروق 

ذات داللة 

  إحصائية

أكثر 

 6من 

  سنوات

247.57  21.82  

  325درجة احلرية   327حجم العينة 

  

ات قيم متطلبات التكوين املتعلقة باملهار  أنيتضح  ،أعاله )65(من خالل اجلدول رقم 

ذوو  األساتذة إجاباتتوضح داللة الفروق يف درجة  ،املرتبطة مبتغري اخلربةو  ،احلياتية بشكل عام

 األوىلحيث بلغ املتوسط احلسايب يف ، من ستة سنوات األكثر و ،خربة اقل من ستة سنوات

فئة اقل من ستة  لدىاالحنراف املعياري  أنيف حني جند  ،247.57ويف الثانية ، 237.62

لداللة الفروق بني الفئتني  "ت"كما جند قيمة  ،21.82الثانية  ولدى ،25.64ت بلغ سنوا

ومنه  .)0.05( عند مستوى الداللة إحصائياوهي دالة  ،حسب متغري اخلربة ،-3.774بلغت 

يف  األستاذارتباطا كبريا خبربة  ترتبط، احلياتيةمتطلبات التكوين املتعلقة باملهارات  أننقول  أنميكن 

 أشكاهلاالنعكاسها على املهارات مبختلف  ،خربة األكثر األساتذةوكانت لصاحل ، ينة املدروسةالع

  .من خالل التفاعل وتدريس خمتلف املقاييس النظرية والتطبيقية ،اليت يكتسبها الطالب
  

  

  



 

  ا��ـــ������ت
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  :االستنتاجات -2
ـــا بـــه، ويف توصـــل الباحـــث إىل ضـــوء مـــا أســـفرت عنـــه النتـــائج الـــيت مت التوصـــل إليهـــا  مـــن خـــالل التطبيـــق الـــذي قمن

  :التالية ستنتاجاتاال

التربية البدنية والرياضية في ال تختلف متطلبات التكوين حسب أهميتها بمعاهد وأقسام  -

  .ضوء االقتصاد المعرفي قيد الدراسة من وجهة نظر األساتذة

  

العلم  ضوءال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف إجابات األساتذة حول متطلبات التكوين يف  - 

  .قيد الدراسة تعزى ملتغري رتبة األستاذ والتكنولوجيا

 املوارد البشرية ضوءال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف إجابات األساتذة حول متطلبات التكوين يف  - 

  .قيد الدراسة تعزى ملتغري رتبة األستاذ

تكنولوجيا  ضوءتوجد فروق ذات داللة إحصائية يف إجابات األساتذة حول متطلبات التكوين يف  - 

  .ولصاحل األساتذة احملاضرين .تغري رتبة األستاذاملعلومات واالتصال قيد الدراسة تعزى مل

توجد فروق ذات داللة إحصائية في إجابات األساتذة حول متطلبات التكوين في ضوء  -

  .لصالح األساتذة المحاضرين. االقتصاد المعرفي قيد الدراسة تعزى لمتغير رتبة األستاذ

  

حول متطلبات التكوين يف ضوء العلم  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف إجابات األساتذة - 

  .والتكنولوجيا قيد الدراسة تعزى ملتغري ختصص األستاذ

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف إجابات األساتذة حول متطلبات التكوين يف ضوء املوارد البشرية - 

  .قيد الدراسة تعزى ملتغري ختصص األستاذ

ابات األساتذة حول متطلبات التكوين يف ضوء تكنولوجيا ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف إج - 

  .املعلومات واالتصال قيد الدراسة تعزى ملتغري ختصص األستاذ

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في إجابات األساتذة حول متطلبات التكوين في  -

  .ضوء االقتصاد المعرفي قيد الدراسة تعزى لمتغير تخصص األستاذ

  

فروق ذات داللة إحصائية يف إجابات األساتذة حول متطلبات التكوين يف ضوء العلم ال توجد  - 

  .والتكنولوجيا قيد الدراسة تعزى ملتغري املنصب العايل
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 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف إجابات األساتذة حول متطلبات التكوين يف ضوء املوارد البشرية - 

  .ايلقيد الدراسة تعزى ملتغري املنصب الع

توجد فروق ذات داللة إحصائية يف إجابات األساتذة حول متطلبات التكوين يف ضوء تكنولوجيا  - 

 .لصاحل الذين يشغلون منصب عايل .املعلومات واالتصال قيد الدراسة تعزى ملتغري املنصب العايل

  

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في إجابات األساتذة حول متطلبات التكوين في  -

  .وء االقتصاد المعرفي قيد الدراسة تعزى لمتغير المنصب العاليض

  

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف إجابات األساتذة حول متطلبات التكوين يف ضوء العلم  - 

  .والتكنولوجيا قيد الدراسة تعزى ملتغري سنوات اخلربة

التكوين يف ضوء املوارد البشرية قيد  توجد فروق ذات داللة إحصائية يف إجابات األساتذة حول متطلبات - 

  .سنوات فأكثر 06لصاحل فئة  .الدراسة تعزى ملتغري سنوات اخلربة

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف إجابات األساتذة حول متطلبات التكوين يف تكنولوجيا املعلومات  - 

  .واالتصال قيد الدراسة تعزى ملتغري سنوات اخلربة

لة إحصائية في إجابات األساتذة حول متطلبات التكوين في ضوء توجد فروق ذات دال -

 06 أكثر منلصالح فئة . االقتصاد المعرفي قيد الدراسة تعزى لمتغير سنوات الخبرة

  .سنوات

  

تختلف متطلبات التكوين حسب أهميتها بمعاهد وأقسام التربية البدنية والرياضية في  -

  :وجاءت مرتبة كاآلتي. من وجهة نظر األساتذةضوء المهارات الحياتية قيد الدراسة 

  .المهارات االجتماعية -1

  .المهارات االنفعالية -2

  .المهارات العقلية -3

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف إجابات األساتذة حول متطلبات التكوين يف ضوء املهارات العقلية  - 

  .قيد الدراسة تعزى ملتغري الرتبة

اللة إحصائية يف إجابات األساتذة حول متطلبات التكوين يف ضوء املهارات االجتماعية توجد فروق ذات د - 

  .ولصاحل األساتذة احملاضرين .قيد الدراسة تعزى ملتغري الرتبة
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توجد فروق ذات داللة إحصائية يف إجابات األساتذة حول متطلبات التكوين يف ضوء املهارات االنفعالية  - 

  .ولصاحل األساتذة احملاضرين . الرتبةقيد الدراسة تعزى ملتغري

توجد فروق ذات داللة إحصائية في إجابات األساتذة حول متطلبات التكوين في ضوء  -

  .لصالح األساتذة المحاضرين. المهارات الحياتية قيد الدراسة تعزى لمتغير الرتبة

  

ين يف ضوء املهارات احلياتية قيد توجد فروق ذات داللة إحصائية يف إجابات األساتذة حول متطلبات التكو  - 

  .ولصاحل ختصص النشاط البدين الرتبوي .الدراسة تعزى ملتغري التخصص

توجد فروق ذات داللة إحصائية يف إجابات األساتذة حول متطلبات التكوين يف ضوء املهارات احلياتية قيد  - 

  .ولصاحل ختصص النشاط البدين املكيف .الدراسة تعزى ملتغري التخصص

توجد فروق ذات داللة إحصائية يف إجابات األساتذة حول متطلبات التكوين يف ضوء املهارات احلياتية قيد  - 

 .ولصاحل ختصص النشاط البدين الرتبوي .الدراسة تعزى ملتغري التخصص

  

توجد فروق ذات داللة إحصائية في إجابات األساتذة حول متطلبات التكوين في ضوء  -

ولصالح تخصص النشاط البدني . يد الدراسة تعزى لمتغير التخصصالمهارات الحياتية ق

  .التربوي

  

توجد فروق ذات داللة إحصائية يف إجابات األساتذة حول متطلبات التكوين يف ضوء املهارات العقلية قيد  - 

  .ولصاحل الذين يشغلون منصب عايل .الدراسة تعزى ملتغري املنصب العايل

إحصائية يف إجابات األساتذة حول متطلبات التكوين يف ضوء املهارات ال توجد فروق ذات داللة  - 

  .االجتماعية قيد الدراسة تعزى ملتغري املنصب العايل

توجد فروق ذات داللة إحصائية يف إجابات األساتذة حول متطلبات التكوين يف ضوء املهارات االنفعالية  - 

 .لذين يشغلون منصب عايلولصاحل ا .قيد الدراسة تعزى ملتغري املنصب العايل

  

توجد فروق ذات داللة إحصائية في إجابات األساتذة حول متطلبات التكوين في ضوء  -

لصالح الذين يشغلون و . المهارات الحياتية قيد الدراسة تعزى لمتغير المنصب العالي

 .منصب عالي
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وين يف ضوء املهارات العقلية ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف إجابات األساتذة حول متطلبات التك - 

  .قيد الدراسة تعزى ملتغري اخلربة

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف إجابات األساتذة حول متطلبات التكوين يف ضوء املهارات  - 

  .االجتماعية قيد الدراسة تعزى ملتغري اخلربة

التكوين يف ضوء املهارات االنفعالية توجد فروق ذات داللة إحصائية يف إجابات األساتذة حول متطلبات  - 

  .سنوات فأكثر 06لصاحل فئة و  .قيد الدراسة تعزى ملتغري اخلربة

توجد فروق ذات داللة إحصائية في إجابات األساتذة حول متطلبات التكوين في ضوء  -

  .سنوات 06 أكثر من لصالح فئةو . المهارات الحياتية قيد الدراسة تعزى لمتغير الخبرة

  

  

  

  

  

 



 


	� �����ت ���

  ا���

 

  

  

  

  

  

 



 280 

  :مناقشة فرضيات البحث -3

  :مناقشة نتائج الفرضية األولى -3-1

  :ولقد افرتض الباحث على انه

تختلف متطلبات التكوين حسب أهميتها بمعاهد وأقسام التربية البدنية والرياضية في ضوء ال  -

  .قيد الدراسة من وجهة نظر األساتذةاالقتصاد المعرفي 

  

نتائج اختبار حتديد ترتيب أهم متطلبات التكوين حسب يبني الذي ) 17(دول رقم اجل كل من  النظر إىلب

  .عبارات أبعاد حمور متطلبات التكوين املتعلقة بالعلم والتكنولوجيا

نتائج اختبار حتديد ترتيب أهم متطلبات التكوين حسب عبارات أبعاد حمور يبني ) 18(دول رقم واجل

  .باملوارد البشريةمتطلبات التكوين املتعلقة 

نتائج اختبار حتديد ترتيب أهم متطلبات التكوين حسب عبارات أبعاد حمور يبني الذي ) 19(دول رقم واجل

  .التكنولوجيا املعلومات واالتصبمتطلبات التكوين املتعلقة 

. باالقتصاد املعريفنتائج اختبار حتديد ترتيب أهم متطلبات التكوين املتعلقة يبني الذي ) 20(دول رقم واجل

  :ميكن القول

، فقد رتب األساتذة عينة الدراسة لمتطلبات التكوين المتعلقة بمحور العلم والتكنولوجيابالنسبة  - 

 :املتطلبات املوجودة باحملور حسب أمهيتها إىل

، وميكن إرجاع "ضرورة تطوير قدرة الطالب على التعامل مع احلاسوب" المرتبة األولى جاءت يف •

ذلك إىل األمهية البالغة ملعرفة استعمال احلاسوب، فمن خالل احلاسوب ميكن للطالب اإلطالع على 

ثال، البحوث احلديثة، وميكنه استخدام خمتلف الربامج سواء تعلقت بالعلوم الرياضية كالبيوميكانيك م

أو العلوم اإلحصائية كاحلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية واإلنسانية، وكلها برامج تساهم يف تطوير 

البحث العلمي، وزيادة قدرة الطالب من التحصيل والبحث واإلطالع، كذلك نستشف تلكم األمهية 

ة، ومنها برنامج ميدا من خالل خمتلف برامج الدولة املوجهة  للمتعلمني يف خمتلف األطوار التعليمي
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، وأولت الدولة هذا االهتمام حىت لعناصر اتمع، قصد تطوير القدرة على استعمال 02، وميدا 01

احلاسوب، من خالل برنامج أسرتيك، حيث قصدت به الدولة توفري حاسوب لكل عائلة، وتعميم 

 .استعماله على كافة شرائح اتمع

فجاء متطلب التكوين املتعلق مبحور العلم والتكنولوجيا حسب رأي األساتذة،  بالمرتبة الثانيةأما  •

، "ميدان التكوين، حيث جيب عليه تزويد األساتذة بكل جديد حول ختصصهم العلمي"خيص 

وميكن إرجاع ذلك إىل ضرورة جتديد احملاضرات والدروس وحتيينها حسب التطورات والبحوث احلديثة 

، من خالل احلرص على )2017عمران،(وهذا ما أوصت به دراسة . خصصيف اال العلمي للت

ضرورة تفعيل دور االس البيداغوجية لفرق التكوين، ألمهيتها يف معاجلة خمتلف القضايا التكوينية،  

كذلك ما نالحظه يف الواقع داخل املعاهد، ومن خالل االجتماعات املتتالية للجنة البيداغوجية 

لوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية، الذي يسعى جاهدا لتوحيد املقاييس الوطنية مليدان ع

 .املدرسة ومضامينها وطنيا، والزيادة يف صالحيات امليدان

فجاء متطلب التكوين املتعلق مبحور العلم والتكنولوجيا حسب رأي األساتذة،  المرتبة الثالثة فيأما  •

اقرتاحات األساتذة والطلبة حول حتسني وتطوير اخلدمات ضرورة استجابة املعهد ملختلف "ينص على 

، على إعطاء هامش من )2015بيطار،(، وهذا اتفق مع ما أوصت به دراسة "التكنولوجية واإلدارية

احلرية واالبتعاد عن املركزية يف إعداد األهداف العامة للتكوين يف املعاهد واألقسام املعنية بالتكوين يف 

لرياضية، حىت تكون سببا للتنوع والتنافس العلمي، وميكن إرجاع ذلك إىل إيالء أمهية الرتبية البدنية وا

بالغة للتشاور، واألخذ برأي القاعدة من مقرتحات لألساتذة والطلبة مبا يضمن تطوير وحتسني خمتلف 

 .ما يقدمه املعاهد من خمرجات

فقد رتب األساتذة املتطلبات ، لمتطلبات التكوين المتعلقة بمحور الموارد البشريةبالنسبة  - 

 :املوجودة باحملور حسب أمهيتها

يتطلب التكوين االعتماد على األساليب والطرائق واإلسرتاتيجيات " المرتبة األولىوجاءت يف  •

، اليت تنص )2012املطريي،(التدريسية احلديثة يف عملية التكوين، وهذا ما يتفق مع توصيات دراسة 
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اسات العليا شريطة أن تتم وفقا لرؤية مشولية، تتضمن حماور متكاملة مع على االهتمام بتطوير الدر 

وكما نعلم أن جتويد العملية . الرتكيز على حداثة وجودة العملية التعليمية، لالرتقاء جبودة خمرجاا

التكوينية باجلامعة ال يتم إال عن طريق االعتماد على الطرائق واألساليب واإلسرتاتيجيات التدريسية 

املقرتح القائم على االقتصاد ، أن )2011احلايك،خصاونة،(احلديثة، وهذا ما يتفق مع نتيجة دراسة 

دورا اجيابيا يف حتسني مستوى ) حل املشكالت، التعلم التعاوين(املعريف باستخدام أساليب التدريس 

 .األداء املهاري والتفكري اإلبداعي لدى الطالبات

أن "طلب التكوين املتعلق مبحور املوارد البشرية حسب رأي األساتذة وهو يف مت المرتبة الثانيةأما يف  •

يعتمد املعهد على متطلبات البحث العلمي بتشجيع األساتذة والطلبة على املشاركة يف املؤمترات، و 

كفاءم وحتصيلهم البحثي األكادميي واإلطالع على خمتلف   ، وذلك لزيادة"ورشات العمل العلمية

، من خالل الدعوة إىل )2007الذيابات،(تبادل اآلراء، وهذا ما دعت إليه دراسة املستجدات و 

وكذلك نتائج . الرتكيز على التأهيل والتدريب، من خالل بناء خطط هرمية، تتمتع مبرونة وكفاءة

املكتبة االلكرتونية، (على ، حول جمتمع املعرفة املقرتح الذي حيتوي على  )2013عبد العال،(دراسة 

 ).ت االتصال والتواصل، حماضرات ومؤمترات وورش وندوات وأيام دراسية، مراكز البحوثأدوا

فجاء متطلب التكوين املتعلق مبحور املوارد البشرية حسب رأي األساتذة، وهو  المرتبة الثالثةأما يف  •

ن إكساب الطلبة القدرة على التعامل مع العوامل االفرتاضية، إلتقان العمل خارج حدود الزما"

وهذا ما نلمسه على أرض الواقع، من خالل تعميم ". واملكان، كالتجارة اإللكرتونية واملقاوالتية

تدريس مقياس املقياس على كافة امليادين باجلامعة، كذلك توجه الدولة إىل تعليم وتوجيه الطالب 

خالل ابتكار  اخلريج إىل عدم االتكال على الوظيفة وطلبها منها، بل األحرى منه خلق الوظيفة من

خدمات رياضية يف جمال ختصصه، حيتاجها املواطن واتمع، وتغنيه عن وظيفة الدولة، وتصبح له 

 .استثمارا ميكن للمتخرج أن يطوره خارج الزمان واملكان

، فقد رتب األساتذة لمتطلبات التكوين المتعلقة بمحور تكنولوجيا المعلومات واالتصالبالنسبة  - 

 :املوجودة باحملور حسب أمهيتهااملتطلبات 
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يتطلب التكوين توفري أنظمة إلكرتونية إلدارة التعلم كأرضية "العبارة  المرتبة األولىوجاءت يف  •

وما يفسر ذلك هو استعمال جل األساتذة هلذه األرضية، لكن عن طريق وضع الدروس ". موودل

غري مستغلة أحسن استغالل، فوضع  الرقمية فقط، واليت جندها متوفرة يف مجيع اجلامعات، لكنها

الدروس يف أرضية موودل ما هو إال خاصية بسيطة، تعد من مئات اخلصائص اليت يتميز ا، منها 

و أوحت دراسة . اخل...التفاعل ووضع الفروض واإلجابة عنها تفاعليا بني األستاذ والطالب

ئل التعليمية احلديثة خاصة يف نفس السياق على ضرورة تفعيل واستخدام الوسا) 2015بيطار،(

 .وسائل االتصال احلديثة املساعدة للتعليم

فجاء متطلب التكوين املتعلق مبحور تكنولوجيا املعلومات واالتصال حسب  المرتبة الثانيةأما يف  •

". جتهيز قاعات الدراسة بتجهيزات إلكرتونية، قصد احلصول على قاعات ذكية"رأي األساتذة وهو 

، حول زيادة املوارد السنوية )2015قرييب،بن عطية،(ما أوصت به دراسة  وهذا ما يتفق مع

املخصصة لتطوير منظومة التعليم واقتصاد املعرفة، دف حتديث اجلامعات بناءا وجتهيزا، واالعتماد 

وميكن تفسري ذلك لألمهية البالغة الستعمال القاعات الذكية، اليت تساهم . على التطوير التكنولوجي

عال يف إيصال املعلومة، فعلى سبيل املثال يتم توضيح طريقة األداء الصحيح حلركة رياضية بشكل ف

الرياضية مثل علم التشريح، فمن  ةلرياضة ما، بشكل أدق وأوضح، كذلك بالنسبة للعلوم البيولوجي

العظمي  خالل االعتماد على وصالت املطورة بالتقنية ثالثية األبعاد، يتم تشريح خمتلف أجزاء اهليكل

وهذا ما يزيد يف التسهيل على واختصار الوقت يف الشرح، مع زيادة . عن طريق صورة قريبة للحقيقة

 .قدرة االستيعاب للطالب

فجاء متطلب التكوين املتعلق مبحور تكنولوجيا املعلومات واالتصال حسب  المرتبة الثالثةأما يف  •

وهذا ما يفسر حاجة األساتذة ". إلكرتونية لألساتذةتوفري املعهد لربامج تكوينية "رأي األساتذة، وهو 

د، واليت تقوم حبساب معدالت وملحق .م.الستعمال الربامج التكوينية، املتعلقة مثال بنظام ل

الطالب، ألنه كثريا ما نالحظ اللجوء على املرافقة البيداغوجية للطالب قصد إيضاح مكونات النظام، 

على األستاذ عملية املرافقة، وميكنه حىت من إعطاء أمثلة من لكن بتوفر مثل هذه الربامج يسهل 
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وهذا ما . امليدان، كما تزيد من مردود عملية التواصل بني الطالب واألستاذ اختزاال للوقت واجلهد

عجز يف االستفادة من وسائل االتصال احلديثة ، أنه هناك )2015بيطار،(اتفق مع نتيجة دراسة 

، وتسخريها يف التعليم مقارنة مبا هو متعارف )ائل التعليمية، احملاكاة الرقميةساالنرتنيت، الفيديو الو (

     .عليه يف جامعات جمتمع املعرفة

مل يرتبوا املتطلبات التكوينية يف ضوء االقتصاد املعريف، ألن كل ن األساتذة فإ لألداة ككلوبالنسبة  - 

العلم والتكنولوجيا إىل متطلبات املوارد  املتطلبات املطروحة يف الدراسة تعترب مهمة، من متطلبات

البشرية، إىل متطلبات تكنولوجيا املعلومات واالتصال، وال ميكن فصلها عن بعضها فهي مكملة 

  .لبعضها البعض

بناء اليت جاء فيها أن  )2017،مقيمح،وهرموش(وميكن لنا أن نربر هذا االرتباط واألمهية من خالل دراسة 

من األهداف اإلسرتاتيجية ألي بلد، والذي يتم حتقيقه من خالل االعتماد على اقتصاد املعرفة أصبح 

من اجل حتقيق  ،التحتية الالزمة والضرورية البىنتتوافر له كافة  ،التكنولوجيا احلديثة واملعرفة يف بناء جمتمع متعلم

مجيع املتطلبات الالزم تقر أن اليت  )2011السدحان،(ويدعم هذه النتيجة نتيجة دراسة . االزدهار والرقي

عضو هيئة  - اجلهة املشرفة على التدريب، البيئة التدريبية، احلقائب التدريبية، املدرب، املتدرب(توافرها يف 

  .والواردة يف أداة هذه الدراسة تعترب متطلبات مهمة بدرجة كبرية للتدريب يف البيئة االلكرتونية) التدريس

وتعترب املؤشرات املوضوعة يف الدراسة مهمة جدا لعملية التكوين مبعاهد وأقسام الرتبية البدنية 

والرياضية، وتظهر هذه األمهية بالنسبة ملتطلب العلم والتكنولوجيا من خالل ما أوصت به دراسة 

ات وخاصة ريادة األعمال باجلامع تدعيم التوجه حنو االبتكار ووهو احلرص على  )2012المطيري،(

  .اجلامعات اليت يتم حتويلها إىل جامعات حبثية

، )2015قرييب،بن عطية،(وبالنسبة ملتطلبات املوارد البشرية، فتظهر األمهية من خالل نتيجة دراسة 

فيما خيص اجتاه اجلزائر حنو اقتصاد املعرفة، يالحظ أن هناك تطور ملحوظ بالنسبة لتطور مؤشر التنمية البشرية 

  .ريق التطور امللحوظ يف التعليموهذا عن ط
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 أما بالنسبة ملتطلب تكنولوجيا املعلومات واالتصال فتظهر األمهية جلية من خالل نتيجة دراسة

ؤكد جل أفراد العينة على أمهية استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لدعم حيث ي، )2012القرشي،(

، ونرجع أسباب عدم وجود اختالف يف األمهية  تكنولوجيا املعرفةالبحث العلمي، مما يدعم التحول حنو جمتمع 

كذلك إىل كون انه هناك اهتمام كبري من الدولة اجلزائرية وعلى رأسها وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، من 

خالل جتهيز املرافق اجلامعية بكل املستلزمات التكنولوجية، وتشجيع فتح املخابر، ودعم مشاريع البحث 

، كما نالحظ كذلك اهتمام اجلامعة مبختلف املشاريع األوروبية والعاملية  PNRو Cnepruالوزارية مثل 

  .وتشجيع القيام باالتفاقيات الدولية. عن طريق اإلعالن املكثف هلا

  

ال تختلف متطلبات التكوين : ومنه فالفرضية األولى التي تنص على انه

البدنية والرياضية في ضوء االقتصاد المعرفي حسب أهميتها بمعاهد وأقسام التربية 

  .محـــــــــققة قيد الدراسة من وجهة نظر األساتذة

  

  :مناقشة نتائج الفرضية الثانية -3-2

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في إجابات األساتذة حول متطلبات التكوين في ضوء االقتصاد  -

  .تاذالمعرفي قيد الدراسة تعزى لمتغير رتبة األس

لعينتني مستقلتني يف درجات متطلبات " ت"نتائج اختبار الذي يبني ) 22( دول رقماجل كل من  بالنظر إىل

  .التكوين املتعلقة بالعلم والتكنولوجيا حسب متغري الدرجة العلمية

 لعينتني مستقلتني يف درجات متطلبات التكوين املتعلقة" ت"نتائج اختبار يبني الذي ) 23(دول رقم واجل

  .املوارد البشرية حسب متغري الدرجة العلمية

لعينتني مستقلتني يف  درجات متطلبات التكوين  املتعلقة " ت"نتائج اختبار يبني الذي ) 24(دول رقم واجل

  بتكنولوجيا املعلومات واالتصال حسب متغري الدرجة العلمية
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يف  الدرجات الكلية  ملتطلبات التكوين  لعينتني مستقلتني " ت"نتائج اختبار يبني الذي ) 25(دول رقم واجل

  :ميكن القول. املتعلقة باالقتصاد املعريف حسب متغري الدرجة العلمية

انه مل ختتلف إجابات األساتذة احملاضرين واألساتذة املساعدين حول حموري متطلبات التكوين يف 

يد الدراسة، بنما اختلفت إجابام حول ق املوارد البشرية ضوءومتطلبات التكوين يف  العلم والتكنولوجيا، ضوء

  .تكنولوجيا املعلومات واالتصال ولصاحل األساتذة احملاضرين ضوءحمور متطلبات التكوين يف 

وفيما خيص التوافق يف إجابات األساتذة حول حموري متطلبات التكوين يف ضوء العلم والتكنولوجيا،   

ؤشرات احملورين مرتبطة بالعامل البشري أكثر منه مادي، من واملوارد البشرية، فيمكن أن نرجع ذلك إىل أن م

جتهيزات ووسائل، وكذلك راجع غلى األمهية البالغة لكال احملورين، وتظهر هاته األمهية من خالل مؤشرات 

احملورين املتعلقة باألحباث والتطوير، وبراءات االخرتاع، واملنشورات العلمية، وهذه املؤشرات هي ليست مهمة 

حاضرين فقط، فهي هلا كم من األمهية لألساتذة املساعدين، فميدان العلم والتكنولوجيا ال يفرق بني الرتبة، للم

  .وكذا بالنسبة ملؤشرات املوارد البشرية من خالل التعليم والتدريب وخمزون رأس املال البشري

أن احملاضرين أكثر  وميكن القول أن االختالف الذي جاء لصاحل إجابات احملاضرين، إمنا يدل على

اطالعا على تكنولوجيات املعلومات واالتصال، وكذلك نتيجة الحتياجهم يف عملية التكوين استخدام 

، )2015احلايك،أمني،(التكنولوجيات احلديثة مثل أجهزة العرض يف احملاضرات، ويتفق هذا مع نتائج دراسة 

ضية متباينة من وجهة نظر املشرفني واملعلمني  تبعا مدى توظيف االقتصاد املعريف يف مناهج الرتبية الرياأن 

   .ملتغري الوظيفة التعليمية

  

لداللة الفروق، " ت"وبتطبيق اختبار  بالرجوع إلى المعالجة اإلحصائية،و 

في ) 0.05(والتي تبين أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

ضوء االقتصاد المعرفي قيد الدراسة إجابات األساتذة حول متطلبات التكوين في 

 ، فإننا نقبل الفرضية البديلة، ونرفض الفرضية الصفريةتعزى لمتغير رتبة األستاذ

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في إجابات األساتذة حول : التي تنص على انه

متطلبات التكوين في ضوء االقتصاد المعرفي قيد الدراسة تعزى لمتغير رتبة 

  .وعليه فالفرضية الثانية غير محـــــــــققة. ذاألستا
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  :مناقشة نتائج الفرضية الثالثة -3-3

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في إجابات األساتذة حول متطلبات التكوين في ضوء االقتصاد  -

  .المعرفي قيد الدراسة تعزى لمتغير تخصص األستاذ

  

نتائج اختبار التباين أحادي االجتاه حسب التخصص يف الذي يبني ) 28(اجلدول رقم  كل من  بالنظر إىل

 .بالعلم والتكنولوجياتطلبات التكوين املتعلقة ملالدرجات الكلية 

نتائج اختبار التباين أحادي االجتاه حسب التخصص يف الدرجات الكلية الذي يبني ) 29(واجلدول رقم 

 .ملتطلبات التكوين املتعلقة باملوارد البشرية

نتائج اختبار التباين أحادي االجتاه حسب التخصص يف الدرجات الكلية الذي يبني ) 30(واجلدول رقم 

 .ملتطلبات التكوين املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصال

نتائج اختبار التباين أحادي االجتاه حسب التخصص يف الدرجات الكلية الذي يبني ) 31(واجلدول رقم 

  :ميكن القول .التكوين املتعلقة باالقتصاد املعريفملتطلبات 

 
أنه مل ختتلف إجابات األساتذة حسب متغري التخصص، من النشاط البدين الرتبوي، إىل اإلدارة   

الرياضية، والتدريب الرياضي، والنشاط البدين املكيف، حول احملاور الثالثة املتعلقة مبتطلبات التكوين يف ضوء 

وميكن إرجاع عدم وجود . تصالحمور العلم والتكنولوجيا، واملوارد البشرية، وتكنولوجيا املعلومات واال

االختالف إىل األمهية البالغة للمحاور لدى العينة من جهة، ومن جهة أخرى يرجع إىل أن جل عينة البحث 

مبختلف ختصصاا، قد درست حتت لواء نظام واحد وهو النظام الكالسيكي، حيث أن مرحلة الليسانس فيه 

بالنسبة للماجستري والدكتوراه، فمعظم التخصصات تنطوي حتت تدرس يف شعبة الرتبية البدنية والرياضية، و 

شعبة نظرية ومنهجية الرتبية البدنية والرياضية، وتقريبا جل األساتذة قيد الدراسة، درسوا لدى نفس املكونني 

  ). اجلزائر، مستغامن، قسنطينة(باملعاهد العريقة الثالث 

ار التباين األحادي وباستعراض بالرجوع إلى المعالجة اإلحصائية، وبتطبيق اختبو 

، والتي تبين أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة "ف"نتائج 

إجابات األساتذة حول متطلبات التكوين في ضوء االقتصاد المعرفي في ) 0.05(

فإننا نقبل الفرضية الصفرية، ونرفض . تخصص األستاذقيد الدراسة تعزى لمتغير 
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توجد فروق ذات داللة إحصائية في إجابات : التي تنص على انه بديلةالفرضية ال

األساتذة حول متطلبات التكوين في ضوء االقتصاد المعرفي قيد الدراسة تعزى 

  .وعليه فالفرضية الثالثة محـــــــــققة. لمتغير رتبة األستاذ

  

  :مناقشة نتائج الفرضية الرابعة -3-4

إحصائية في إجابات األساتذة حول متطلبات التكوين في ضوء االقتصاد ال توجد فروق ذات داللة  -

  .المعرفي قيد الدراسة تعزى لمتغير المنصب العالي

  

لعينتني مستقلتني يف  الدرجات الكلية  " ت"نتائج اختبار يبني الذي ) 32(دول رقم اجل كل من  بالنظر إىل

 .يلحسب متغري املنصب العاالعلم والتكنولوجيا بملتطلبات التكوين  املتعلقة 

لعينتني مستقلتني يف الدرجات الكلية ملتطلبات التكوين " ت"نتائج اختبار الذي يبني ) 33(واجلدول رقم 

 .املتعلقة باملوارد البشرية حسب متغري املنصب العايل

طلبات التكوين  لعينتني مستقلتني يف  الدرجات الكلية  ملت" ت"نتائج اختبار الذي يبني ) 34(واجلدول رقم 

 .املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصال حسب متغري املنصب العايل

لعينتني مستقلتني يف  الدرجات الكلية  ملتطلبات التكوين  " ت"نتائج اختبار الذي يبني ) 35(واجلدول رقم 

  :ميكن القول. املتعلقة باالقتصاد املعريف حسب متغري املنصب العايل

إجابات األساتذة الذين يشغلون منصبا عاليا، والذين ال يشغلون، حول حموري أنه مل ختتلف   

متطلبات التكوين يف ضوء العلم والتكنولوجيا واملوارد البشرية، بينما اختلفت إجابام حول متطلبات التكوين 

  .يف ضوء تكنولوجيا املعلومات واالتصال، ولصاحل الذين يشغلون منصبا عايل

افق يف إجابات األساتذة حول حموري متطلبات التكوين يف ضوء العلم والتكنولوجيا وفيما خيص التو   

واملوارد البشرية، ميكن أن يرجع ذلك إىل مهمة البحث والتطوير، والنشر العلمي والتكوين اليت ختص كافة 

لذي حدد األساتذة باختالف مناصبهم، وهذا ما نلمسه يف القانون األساسي اخلاص باألستاذ الباحث، وا

مهام هيئة التدريس، ومل يفرق بني من يشغلون مناصب عالية وبني الذين ال يشغلون، ناهيك عن القرار 

الوزاري احملدد للحجم الساعي لألستاذ الباحث، والذي مل يعفي أصحاب املناصب اهليكلية أو الوظيفية من 

  .مهمة البحث أو التدريس
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اتذة حول حمور متطلبات التكوين يف ضوء تكنولوجيا أما فيما خيص االختالف يف إجابات األس  

املعلومات واالتصال، ولصاح األساتذة الذين يشغلون مناصب عليا، فيمكن أن نرجع ذلك إىل أن األساتذة 

الشاغلون للمناصب العليا، يف تفكري دائم من خالل التخطيط ووضع إسرتاتيجيات إدارية، من أجل توفري 

قة بتكنولوجيا املعلومات واالتصال، قصد حتسني عملية التكوين، والسهر على الرقي خمتلف التجهيزات املتعل

  . باملعاهد واألقسام من خالل ما مت ذكره

   

لداللة الفروق، " ت"وبتطبيق اختبار  بالرجوع إلى المعالجة اإلحصائية،و 

) 0.05(والتي تبين أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

إجابات األساتذة حول متطلبات التكوين في ضوء االقتصاد المعرفي قيد في 

، فإننا نقبل الفرضية الصفرية، ونرفض المنصب العاليالدراسة تعزى لمتغير 

توجد فروق ذات داللة إحصائية في إجابات  :التي تنص على انه الفرضية البديلة

األساتذة حول متطلبات التكوين في ضوء االقتصاد المعرفي قيد الدراسة تعزى 

  .وعليه فالفرضية الرابعة محـــــــــققة. المنصب العاليلمتغير 

  

  :الخامسةمناقشة نتائج الفرضية  -3-5

في إجابات األساتذة حول متطلبات التكوين في ضوء االقتصاد  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية -

  .المعرفي قيد الدراسة تعزى لمتغير سنوات الخبرة

  

نتائج اختبار الفروق يف درجات متطلبات التكوين املتعلقة الذي يبني ) 36(دول رقم اجل كل من  بالنظر إىل

  .بأبعاد قيم متطلبات التكوين  املتعلقة بالعلم والتكنولوجيا

لعينتني مستقلتني يف  درجات متطلبات التكوين  املتعلقة " ت"نتائج اختبار الذي يبني ) 37(واجلدول رقم  

 .باملوارد البشرية حسب متغري اخلربة
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لعينتني مستقلتني يف  درجات متطلبات التكوين  املتعلقة " ت"نتائج اختبار الذي يبني ) 38(واجلدول رقم 

 .حسب متغري اخلربةالتصال املعلومات وا تكنولوجيا ب

لعينتني مستقلتني يف  الدرجات الكلية  ملتطلبات التكوين  " ت"نتائج اختبار الذي يبني ) 39(واجلدول رقم 

  :ميكن القول .املتعلقة باالقتصاد املعريف حسب متغري اخلربة

سنوات، حول  06سنوات، واألكثر من  06أنه مل ختتلف إجابات األساتذة ذوي خربة أقل من     

متطلبات التكوين يف ضوء العلم والتكنولوجيا، وتكنولوجيا املعلومات واالتصال، بينما اختلفت إجابام حول 

  .سنوات خربة 06حمور متطلبات التكوين يف ضوء املوارد البشرية، ولصاحل فئة األكثر من 

توجد فروق ذات داللة إحصائية ، اليت تقول أنه ال)2017أبومشالة،(وجاءت دراستنا متفقة مع نتائج     

افظات غزة من وجهة يف مدى توافر متطلبات االقتصاد املعريف يف مدارس التعليم  مبح) 0.05(عند مستوى 

، )2012الشمري،(وجاءت كذلك متفقة مع نتائج دراسة  .تعزى ملتغري عدد سنوات اخلدمة نظر املعلمني،

عدم وجود فروق دالة ، حيث دلت إىل  اجلامعات السعوديةمدى توافر متطلبات اقتصاد املعرفة يفاملعنونة 

العلم والتكنولوجيا، وتكنولوجيا املعلومات ، هذا كله بالنسبة حملوري اخلربةتغري تعزى مل) 0.05(إحصائيا عند 

  .واالتصال

ملعريف أما فيما االختالف يف حمور املوارد البشرية، فيمكن إرجاعه إىل كون اخلربة تساهم يف التكوين ا    

، الذي يقول عن اخلربة يف عالقتها باملوارد البشرية، )2005مساليت، وقويدري،(للموارد البشرية، وحسب 

يتمثل هذا النوع من املعرفة اليت يصعب حتصيلها، يف خربة العامل اليت مت حتصيلها طوال فرتة العمل، وهنا 

وعليه ميكن القول أن االختالف . صبح عامال أساسياتظهر أمهية اخلربة يف إعداد األستاذ أو املورد البشري، وت

املوجود حول متطلبات التكوين يف ضوء املوارد البشرية، نابع من أساتذة ذوي خربة، ويعلمون أن املوارد البشرية 

  .من متطلبات التكوين املهمة يف ضوء االقتصاد املعريف

  

لداللة الفروق، " ت"وبتطبيق اختبار  بالرجوع إلى المعالجة اإلحصائية،و 

في ) 0.05(والتي تبين أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

إجابات األساتذة حول متطلبات التكوين في ضوء االقتصاد المعرفي قيد الدراسة 

 ، فإننا نقبل الفرضية البديلة، ونرفض الفرضية الصفريةسنوات الخبرةتعزى لمتغير 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في إجابات األساتذة حول : ي تنص على انهالت
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سنوات متطلبات التكوين في ضوء االقتصاد المعرفي قيد الدراسة تعزى لمتغير 

  .وعليه فالفرضية الخامسة غير محـــــــــققة. الخبرة

  

  :السادسةمناقشة نتائج الفرضية  -3-6

أهميتها بمعاهد وأقسام التربية البدنية والرياضية في ضوء  ال تختلف متطلبات التكوين حسب -

  .المهارات الحياتية قيد الدراسة من وجهة نظر األساتذة

  

 الذي يبني ترتيب العبارات املرتبطة مبتطلبات التكوين يف متغري) 40(اجلدول رقم  كل من  بالنظر إىل

  املهارات احلياتية يف حمور املهارات العقلية

العبارات املرتبطة مبتطلبات التكوين يف متغري املهارات احلياتية الذي يبني ترتيب ) 41( جلدول رقموا

  يف حمور املهارات االجتماعية

الذي يبني ترتيب  العبارات املرتبطة مبتطلبات التكوين يف متغري املهارات احلياتية ) 42(واجلدول رقم 

  يف حمور املهارات العقلية

  الذي يبني ترتيب حماور املهارات احلياتية وفق متطلبات التكوين حسب أمهيتها ) 43(واجلدول رقم 

  :ميكن القول. الذي يبني داللة الفروق يف ترتيب املهارات احلياتية) 44(واجلدول رقم 

  

أن األساتذة عينة الدراسة رتبوا متطلبات التكوين يف ضوء املهارات احلياتية حسب أمهيتها، من           

  :خالل إجابام كاآليت

  .المهارات االجتماعية -1

  .المهارات االنفعالية -2

  .المهارات العقلية -3

  

جاء يف املرتبة األوىل،  ، والذيلمتطلبات التكوين المتعلقة بمحور المهارات االجتماعيةبالنسبة  - 

فيمكن تفسري ذلك من خالل ما حيتويه من مهارات فرعية، كاالتصال والتواصل، والقيادة وما إىل 

ذلك، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فيمكن إرجاعه إىل طبيعة وخصوصيات ميدان الذي يتميز 
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اج التفاعل والعالقات باجلانب التطبيقي من خالل ممارسة خمتلف النشاطات الرياضية، والذي حيت

 إىل ضرورة) 2017بوط،(وميكن أن نلتمس هذا من خالل ما أوصت به دراسة . االجتماعية

. هتمام بتنمية املهارات االجتماعية لدى الطلبة لتحقيق التكيف السليم يف ميدان التكوين والعملاال

، حيث )2016،الرصاعي،صاحل،اهلليالت،اجلازي(كما جاءت نتيجة دراستنا خمالفة لنتيجة دراسة 

، حيث )س.خصاونة،ب(جاءت املهارات االجتماعية يف املرتبة الثانية، بينما اتفقت مع نتيجة دراسة 

 .جاءت مهارة العمل اجلماعي باملرتبة األوىل

  :أمهيتها كما يلي  كذلك رتب األساتذة املتطلبات املوجودة باحملور حسب

". جعل الطلبة يتقبلون وجهة نظر اآلخرين وحيرتموا دون جتريح" عبارة  لىالمرتبة األو وجاءت يف    •

وهذا ما جنده يف خمتلف التوجهات الرامية إىل تبيني أمهية املهارات احلياتية خاصة للطالب اجلامعي، 

املهارات احلياتية كثرية ومتنوعة، وحيتاجها الفرد يف شىت جماالت ) 2008معتز،( ففحسب اليونيسي

ته، سواء يف الروضة أو األسرة أو عالقاته مع اآلخرين، ومن مث فإن امتالك هذه املهارات هو حيا

كما جند كذلك أن خمتلف التصنيفات للمهارات . السبيل لسعادته وتقبله لآلخرين، واحلياة معهم

م من االجتماعية تركز على إدارة احلوار واملناقشة والتعايش السلمي، وهذا ما يفسر هذا االهتما

املستجوبني، كذلك فإن تقبل أفكار اآلخرين يساهم يف إجناح عملية التكوين، ناهيك عما يتميز به 

ميدان التكوين يف الرتبية البدنية والرياضية، فمن خالل احلصص التطبيقية خاصة الرياضات اجلماعية، 

 .فهي تتطلب مثل هذه املهارة

املتعلق مبحور املهارات االجتماعية حسب رأي األساتذة فجاء متطلب التكوين  المرتبة الثانيةأما يف  •

يف جمال  فوهذا ما تطرقت إليه اليونيسي". جعل الطلبة يعاملون اآلخرين بطريقة الئقة ومؤدبة"وهو 

يف  كربي أمهية ذات إا بل املادية، احلياة أمور على أمهيتها تقتصرأمهية املهارات احلياتية على أا ال

 على قائمة عالقات طيبة وإقامة اآلخرين مع التعامل من الفرد املهارات هذه متكن إذ لعاطفية، األمور

أمهية املهارات فيما خيص  )2008(، وهذا كذلك ما أشار إليه احلايك والشريقي معهم واملودة احلب

. وفن التعامليف أا تساعد على تطوير العالقات االجتماعية اإلجيابية مع اآلخرين  احلياتية تتمثل

ونرجع هذا االهتمام من األساتذة املستجوبني كذلك، إىل نظرة اتمع للفئة اجلامعية، واعتبارها قدوة 

لذا فيجب أن تتحلى هذه الفئة مبكارم األخالق، وكذلك إىل العمل املتاح يف سوق العمل ملخرجات 

 .أن يتحلى باألدب واألخالق الرفيعةاملعاهد واألقسام وعاء التعليم، وهذا يتطلب كذلك من األستاذ 

فجاء متطلب التكوين املتعلق مبحور املهارات االجتماعية حسب رأي األساتذة  رتبة الثالثةمالأما يف  •

وهذا ما تركز علية خمتلف تعريفات ". إكساب الطلبة عادات اجتماعية سليمة ختدم اتمع"هو 

هي مهارة الفرد يف حتمله مسؤولية االلتزام ) 2009كاشف،عبد اهللا،(املهارات االجتماعية، فحسب 
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ونرجع إعطاء هذه األمهية من املستجوبني . باملعايري االجتماعية السليمة يف مواجهة املواقف الصعبة

هلذه املهارة، أن الطالب ملا يكتسب عادات اجتماعية مثل التعاون، والعمل اجلمعوي داخل اجلامعة 

، ويساهم يف خمتلف النشاطات البيئية والرياضية والثقافية، ما جتنبه واتمع، حيث يصبح عضوا فعاال

التوجه إىل العادات االجتماعية السيئة، مثل تناول الكحول وتعاطي املخدرات، كذلك بالنسبة اخلريج 

 . فهو يف املستقبل يعترب قدوة لتالميذه

والذي جاء يف املرتبة الثانية،  ،لمتطلبات التكوين المتعلقة بمحور المهارات االنفعاليةبالنسبة   - 

فيمكن إرجاع ذلك إىل أمهية إكساب املهارات االنفعالية للطالب، فهي تساهم يف تكوين شخصيته 

و اتزاا من خالل املهارات الفرعية املقرتحة لذلك، وميدان علوم وتقنيات النشاطات البدنية 

ة ملا خيتص به عن باقي امليادين باملمارسة والرياضية يساهم يف زيادة و اكتساب املهارات االنفعالي

اليت وجدت ) 2016شريف، والضالعني، و سليمان، ( التطبيقية، و هذا ما دلت عليه نتائج دراسة 

أن الربنامج التدرييب القائم على املهارات احلياتية يساهم بدرجة كبرية يف ختفيف الضغوط النفسية 

و كذلك ما دلت عليه دراسة  .بعض املهارات النفسية لدى الطالب، و يساعد الطلبة على اكتساب

اليت أفادت بوجود أثر اجيايب للربنامج التعليمي املقرتح و  من خالل نتيجتها )2017السوطري،(

على حتسني مستوى املهارات احلياتية لدى الطالب، ) األمري ، التباديل( الستخدام أساليب التدريس

و كذلك تدعم األمهية املعطاة للممارسة التطبيقية يف امليدان من خالل إكساا ملختلف املهارات 

من نتيجة أن حلصة الرتبية البدنية و )س.عباس، عطاء اهللا، رائد،ب( دراسة احلياتية مثلما جاء يف

 . الرياضية دور اجيايب يف تنمية بعض املهارات احلياتية يف ظل املهارات احلياتية

  :املوجودة باحملور حسب أمهيتها كذلك رتب األساتذة املتطلبات

و هنا . لتكيف االجيايب يف خمتلف احلاالتأن يطور القدرة على ا" متطلب المرتبة األولىو جاء يف  •

تعرب هذه املرتبة على األمهية البالغة اليت احتلتها هذه املهارة لدى املستجوبني، و قد أكدت خمتلف 

التعريفات الواردة عن املهارات احلياتية إىل ضرورة التكيف مع التغيري فنجد تعريف خدجية خبديت 

مهارات إدارة احلياة و التكيف مع الذات و التعايش مع بأا ) س.عباس، عطاء اهللا،رائد،ب(

املتغريات احلادثة و مع متطلبات احلياة، و كذلك نلمس ضرورة التكيف مع التغيري من خالل أمهية 

تساهم يف صقل شخصية املتعلم، و إعداده ملواجهة ) 2009أبو طامع،(املهارات احلياتية فهي 

إذنا من خالل ما ورد . ليومية، ليكون إنسانا متكيفا و مبدعاحتديات العصر و مشكالته احلياتية ا

وهذا . نالحظ أن للتكيف أمهية بالغة يف اكتساب خمتلف املهارات احلياتية و خاصة االنفعالية منها

ما ميكن اكتسابه من خالل التكوين باملعاهد و األقسام و ذلك باالعتماد على مواقف تعليمية داخل 
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و تعزيز قدرات التكيف لدى الطلبة من خالل إدراج معاجلة نفسية مع املرافقة  األنشطة التطبيقية،

 .و تكثيف النشاطات الالصفية خاصة املنافسات يف الرياضات اجلماعية. البيداغوجية

" فجاء متطلب التكوين املتعلق مبحور املهارات االنفعالية حسب رأي األساتذة المرتبة الثانيةأما يف  •

ميكن أن نفسر " وصول إىل مستوى عايل من الرضا املهاري و احلركي لدى الطالبأن يساعد يف ال

تبوء هذا املتطلب هلذه املرتبة ألن الرضا املهاري و احلركي لدى الطالب يف ميدان علوم و تقنيات 

النشاطات البدنية و الرياضية يساهم يف الرفع من مردوده و يساهم يف حتسني اتقانه ملختلف املهارات 

، إىل أن املهارات احلياتية )2008(وهذا ما أشار إليه احلايك والشريقي ملتعلقة بالرياضات املدروسةا

تساعد على الربط بني الدراسة النظرية والتطبيقية، و ذلك لكشف الواقع احليايت، و تزيد من دافعية 

و . و املهارية و العقليةاملعلم و تدفعه للتعلم، كما تساعد يف التعرف على قدرات املتعلمني البدنية 

ميكن أن يساعد التكوين يف اكتساب الرضا املهاري و احلركي لدى الطلبة من خالل استخدام 

 .األستاذ يف احلصص التطبيقية ملختلف أنواع التغذية الراجعة و التعزيز

" األساتذة  فجاء متطلب التكوين املتعلق مبحور املهارات االنفعالية حسب رأي المرتبة الثالثةأما يف  •

و هذا ما ميكننا من . أن يكسب التكوين القدرة على ضبط االنفعاالت و املشاعر يف املواقف الصعبة

حيث هي السلوكيات و املهارات ) 2015شاش،(استنباط األمهية من تعريف املهارت احلياتة 

تمع، و ذلك عن الشخصية و االجتماعية الالزمة للفرد للتعامل بثقة مع نفسه و مع اآلخرين يف ا

طريق اختاذ القرارات األنسب ملختلف املواقف، و هنا ميكن تفسري إيالء هذه األمهية من طرف 

األساتذة املستجوبني هلذا املتطلب، بأن الطالب جيب أن جيتنب القلق و العادات االنفعالية السيئة 

رصة للطالب إلثبات من خالل التكوين، من خالل زرع روح للنقاش داخل احلصص، و إعطاء الف

 .ذاته، و التعبري عن مكنوناته حسب املواقف التكوينية

والذي جاء يف املرتبة الثالثة، فيمكن  لمتطلبات التكوين المتعلقة بمحور المهارات العقليةبالنسبة  - 

تفسري ذلك إىل أن األساتذة املستجوبني أرجعوا أمر اكتساب املهارات العقلية إىل حمتوى التكوين و هو ما 

يتماشى مع طبيعة التكوين يف علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية، و هو يرتكز يف األساس 

حلركية و املهارية و النفسية والعقلية، و هذه الدرجة ختتلف باختالف أطوار على تنمية املهارات البدنية و ا

خمالفة لرتتيب دراستنا حيث ) 2016اجلازي، الرصاعي،صاحل،اهلليالت،(و جاءت دراسة . التكوين

جاءت املهارات العقلية يف املرتبة األوىل، و نرجع ذلك ألن الدراسة جاءت على ميدان تكوين نظري 

  .التكوين يف دراستنا و الذي يعترب جزء معترب منه تطبيقيعكس ميدان 

فقد جاء تضمني املهارات الفكرية يف املرتبة األوىل، نتيجة ) 2015آمنة احلايك،(كذلك بالنسبة لدراسة

و تتفق دراستنا مع خمتلف الدراسات اليت تناولت إكساب التكوين . ألن ميدان التكوين املدروس نظري
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أن مهارة العمل اجلماعي يف املرتبة األوىل يف ) س.خصاونة،ب(حيث وجدت دراسة للمهارات احلياتية

  .حني جاءت مهارة حل املشكالت يف املرتبة األخرية، و هي مهارة عقلية، و هذا ما يدعم طرحنا األول

  :و جاء ترتيب املتطلبات املوجودة مبحور املهارات العقلية حسب أمهيتها كما يلي

متطلب أن حيفز التكوين على توظيف املعرفة املكتسبة يف املواقف  األولىالمرتبة و جاء يف  •

و ميكن تفسري جميء هذا املتطلب يف املرتبة األوىل حسب رأي األساتذة إىل أن معظم .املختلفة

ناهيك على أن طبيعة . املناهج احلديثة حتث على إدراج مواقف تعليمية مرتبطة بالواقع املعاش

و كذلك املناهج . يراعي التخصص و متطلبات سوق العمل و اتمع. د. م . نظام التكوين ل 

التكوينية سواء اجلامعة أو غريها املبنية على املهارات احلياتيةـ حتث على ضرورة توظيف املادة 

 .العلمية املدروسة يف احلياة اليومية للمتعلم و ربطها مع الواقع املعاش عند تدريسها

فجاء متطلب التكوين املتعلق مبحور املهارات العقلية حسب رأي األساتذة  نيةالمرتبة الثاأما يف  •

و مهارة حل " أن يطور القدرة على اكتشاف احللول املثلى يف املواقف املختلفة اليت تواجهه"

املشكالت تعترب من املكونات األساسية للمهارات احلياتية، و ال ميكن أن نتصور حمتوى التكوين 

كساب مهارات حل املشكالت، وجاءت خمتلف تعريفات املهارات احلياتية حتتوي دون تضمينه إ

حل املشكالت، فبالرجوع إىل العبارة جند أا حتتوي اختاذ القرار باختيار أفضل احللول حلل 

و هنا . املشكالت و هذا حسب رأينا ما أكسبها هذه األمهية كمتطلب من متطلبات التكوين

ته املهارات من خالل إدراج طرائق و أساليب حديثة يف التدريس، و ميكن للتكوين تطوير ها

أسس وحمكات معرفية معمقة، حتتاج إىل املستويات العليا من اال املعريف كالتحليل والرتكيب و 

 .التقومي

فجاء متطلب التكوين املتعلق مبحور املهارات العقلية حسب رأي األساتذة  المرتبة الثالثةأما يف  •

و ميكن " التكوين أن ينمي القدرة على تفسري النتائج ملختلف املواقف بطريقة صحيحة يتطلب"

تفسري أمهية هذا املتطلب من خالل أنه يعترب مهارة مهمة للطالب تساعده على حتديد 

و ميكن . و حتديد مدى قوا و القدرة على التمييز بني مدى صحتها و خطأها. املشكالت

هارة من خالل تعوده على التفكري اإلبداعي و خاصة التفكري الناقد عن إكساب الطالب هلاته امل

 .تلقيه حملتوى التكوين
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ال تختلف متطلبات التكوين  :التي تنص على انه السادسةومنه فالفرضية 

حسب أهميتها بمعاهد وأقسام التربية البدنية والرياضية في ضوء المهارات الحياتية 

 .غير محققة قيد الدراسة من وجهة نظر األساتذة

 

  :السابعةمناقشة نتائج الفرضية  -3-7

ي ضوء المهارات ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في إجابات األساتذة حول متطلبات التكوين ف -

  .الحياتية قيد الدراسة تعزى لمتغير الرتبة

  

لعينتني مستقلتني يف  درجات متطلبات التكوين  " ت"نتائج اختبار يبني ) 45(دول رقم اجل كل من  بالنظر إىل

 .املتعلقة باملهارات العقلية حسب متغري الدرجة العلمية

لعينتني مستقلتني يف  درجات متطلبات التكوين  املتعلقة " ت"نتائج اختبار الذي يبني ) 46(واجلدول رقم 

  .باملهارات االجتماعية حسب متغري الدرجة العلمية

لعينتني مستقلتني يف  درجات متطلبات التكوين  املتعلقة " ت"نتائج اختبار الذي يبني ) 47(واجلدول رقم 

 .االنفعالية حسب متغري الدرجة العلميةباملهارات 

التكوين  الكلية ملتطلبات يف الدرجاتلعينتني مستقلتني " ت"نتائج اختبار الذي يبني ) 48(واجلدول رقم 

 :ميكن القول. املتعلقة باملهارات احلياتية حسب متغري الدرجة العلمية

أنه مل تتخلف إجابات األساتذة احملاضرين و األساتذة املساعدين حول متطلبات التكوين يف ضوء املهارات 

ينما اختلفت إجابام حول حموري متطلبات التكوين يف ضوء املهارات االجتماعية و املهارات العقلية، ب

االنفعالية، و لصاحل فئة األساتذة احملاضرين و هو ما يفسر أن ملمح التكوين احلايل يصب يف اجلانب 

ساعدين يف املهارات اجتماعي و هو ما يفسر وجود االختالف بني األساتذة احملاضرين و األساتذة امل-النفسو

االجتماعية و النفسية، يف حني اتفقت آراءهم يف املهارات العقلية اليت ال يرتكز عليها التكوين يف ميدان علوم 

  .و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية إذا قورنت باجلوانب النفسية و املهارية و البدنية
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لداللة الفروق، " ت"وبتطبيق اختبار  بالرجوع إلى المعالجة اإلحصائية،و 

في ) 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة أنه والتي تبين 

قيد الدراسة  المهارات الحياتيةإجابات األساتذة حول متطلبات التكوين في ضوء 

 الفرضية الصفرية ونرفضالفرضية البديلة،  نقبل، فإننا تعزى لمتغير رتبة األستاذ

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في إجابات األساتذة حول : تي تنص على انهال

قيد الدراسة تعزى لمتغير رتبة  المهارات الحياتيةمتطلبات التكوين في ضوء 

  .غير محـــــــــققة السابعةوعليه فالفرضية . األستاذ

  

  :الثامنةمناقشة نتائج الفرضية  -3-8

إحصائية في إجابات األساتذة حول متطلبات التكوين في ضوء المهارات ال توجد فروق ذات داللة  -

  .الحياتية قيد الدراسة تعزى لمتغير التخصص

  

نتائج اختبار التباين أحادي االجتاه حسب التخصص يف الذي يبني ) 50(دول رقم كل من اجل  بالنظر إىل

 .الدرجات الكلية ملتطلبات التكوين املتعلقة باملهارات العقلية

ويعرض االختبارات املتعددة من   lsdداللة الفروق لصاحل أي ختصص قيم الذي يبني ) 51(دول رقم واجل

 .متطلبات التكوين املتعلقة باملهارات العقليةالبعدية يف  أجل املقارنة

عرض نتائج اختبار التباين أحادي االجتاه حسب التخصص يف الدرجات الكلية الذي ي) 52(واجلدول رقم 

 .ملتطلبات التكوين املتعلقة باملهارات االجتماعية

ويعرض االختبارات املتعددة من   lsdداللة الفروق لصاحل أي ختصص قيم الذي يبني ) 53(واجلدول رقم 

  .االجتماعيةمتطلبات التكوين املتعلقة باملهارات البعدية يف  أجل املقارنة

نتائج يف عرض نتائج اختبار التباين أحادي االجتاه حسب الدرجات الكلية  الذي يبني) 54(دول رقم واجل

  .ملتطلبات التكوين املتعلقة باالنفعالية

ويعرض االختبارات املتعددة من   lsdداللة الفروق لصاحل أي ختصص قيم الذي يبني ) 55(واجلدول رقم 

 .االنفعاليةت متطلبات التكوين املتعلقة باملهاراالبعدية يف  أجل املقارنة

 عرض نتائج اختبار التباين أحادي االجتاه حسب التخصص يف الذي ي) 56(واجلدول رقم 
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  .املهارات احلياتيةبالدرجات الكلية ملتطلبات التكوين املتعلقة  

ويعرض االختبارات املتعددة من   lsdداللة الفروق لصاحل أي ختصص قيم الذي يبني ) 57(واجلدول رقم 

  :ميكن القول .احلياتيةمتطلبات التكوين املتعلقة باملهارات البعدية يف  أجل املقارنة

أن إجابات األساتذة اختلفت مبختلف ختصصام حول متطلبات التكوين يف ضوء حمور املهارات العقلية، 

متطلبات التكوين املتعلقة مبحور املهارات االجتماعية جاءت لصاحل ختصص النشاط البدين الرتبوي، أما حول 

فجاءت لصاح ختصص النشاط البدين املكيف، و أخريا املتطلبات يف ضوء حمور املهارات االنفعالية فجاءت 

  .جمددا لصاحل ختصص النشاط البدين الرتبوي

لرياضي كون أن غالبية املالحظ أن اختالف إجابات األساتذة أتت لصاحل أساتذة ختصص النشاط البدين ا

األساتذة خاصة ذوو اخلربة كان ملمح تكوينهم يف النشاط البدين الرياضي الرتبوي هذا من جهة و هو ما يؤثر 

بطبيعة احلال على طلبة االختصاص على املهارات العقلية و النفسية لديهم كون أن أغلب الطلبة األوائل و 

  .هذا التخصص الذي يتماشى وسوق العملممن لديهم مؤهالت عقلية و بدنية خيتارون 

يف حني أن املهارات االجتماعية كانت لصاحل النشاط الرياضي املكيف و هو ما يفسر صفة تكوين الطالب 

الذي يتوجه يف أغلب األحيان إىل مديريات النشاط االجتماعي لفئة ذوي االحتياجات اخلاصة مما جيعله 

  .يتوجه يف هذا املنحى

لمعالجة اإلحصائية، وبتطبيق اختبار التباين األحادي وباستعراض بالرجوع إلى او 

، والتي تبين أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة "ف"نتائج 

 المهارات الحياتيةإجابات األساتذة حول متطلبات التكوين في ضوء في ) 0.05(

ضية الصفرية، ونقبل فإننا نرفض الفر . تخصص األستاذقيد الدراسة تعزى لمتغير 

توجد فروق ذات داللة إحصائية في إجابات : التي تنص على انه الفرضية البديلة

قيد الدراسة تعزى  المهارات الحياتيةاألساتذة حول متطلبات التكوين في ضوء 

  .وعليه فالفرضية الثامنة غير محـــــــــققة. لمتغير رتبة األستاذ
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  :التاسعةمناقشة نتائج الفرضية  -3-9

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في إجابات األساتذة حول متطلبات التكوين في ضوء المهارات  -

  .الحياتية قيد الدراسة تعزى لمتغير المنصب العالي

  

لعينتني مستقلتني يف  الدرجات الكلية  " ت"نتائج اختبار الذي يبني ) 58(دول رقم كل من اجل  بالنظر إىل

 .حسب متغري املنصب العايل وين  املتعلقة باملهارات العقليةملتطلبات التك

لعينتني مستقلتني يف  الدرجات الكلية  ملتطلبات التكوين  " ت"نتائج اختبار الذي يبني ) 59(واجلدول رقم 

  .املتعلقة باملهارات االجتماعية حسب متغري املنصب العايل

الكلية  ملتطلبات التكوين  املتعلقة  يف الدرجاتلعينتني مستقلتني " ت"نتائج اختبار يبني ) 60(واجلدول رقم 

  .االنفعالية حسب متغري املنصب العايلاملهارات ب

التكوين املتعلقة  لعينتني مستقلتني يف الدرجات الكلية ملتطلبات" ت"نتائج اختبار يبني ) 61(واجلدول رقم 

  :ميكن القول. ملنصب العايلباملهارات احلياتية حسب متغري ا

أنه مل ختتلف إجابات األساتذة الذين يشغلون منصبا عاليا و الذين ال يشغلون حول متطلبات التكوين يف 

ضوء حمور املهارات االجتماعية، بينما اختلفت إجابام حول حموري متطلبات التكوين يف ضوء املهارات 

  .ذين يشغلون منصبا عاليا يف احملورينالعقلية و املهارات االنفعالية، و لصاحل ال

هذه النتائج هلا ما يربرها كون أن طبيعة التكوين كما قلنا يف عروض التكوين املوجودة ترتكز على عملية 

التفاعل االجتماعي بني األستاذ و الطالب يف خمتلف املقاييس املدروسة سواء النظرية أو التطبيقية و هي 

يف حني أن متطلبات التكوين يف ضوء املهارات العقلية  ذين يشغلون منصبا أوالخطوط متاحة للفئتني سواء ال

و املهارات االنفعالية و اليت كانت لصاحل األساتذة الذين يشغلون مناصب عليا هم األساتذة الذين لديهم 

نني التشريعية خربة و رتبة علمية متكنهم من التأثري على الطالب أكثر من غريهم و هو ما جنده يف أغلب القوا

  .اليت تعطي األولوية لألساتذة احملاضرين يف شغل املناصب العليا

  

لداللة الفروق، " ت"وبتطبيق اختبار  بالرجوع إلى المعالجة اإلحصائية،و 

في ) 0.05(والتي تبين أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

قيد الدراسة  المهارات الحياتيةإجابات األساتذة حول متطلبات التكوين في ضوء 
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 ، فإننا نرفض الفرضية الصفرية، ونقبل الفرضية البديلةالمنصب العاليتعزى لمتغير 

توجد فروق ذات داللة إحصائية في إجابات األساتذة حول  :التي تنص على انه

المنصب قيد الدراسة تعزى لمتغير  تيةالمهارات الحيامتطلبات التكوين في ضوء 

  .وعليه فالفرضية التاسعة غير محـــــــــققة. العالي

  

  :العاشرةمناقشة نتائج الفرضية  -3-10

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في إجابات األساتذة حول متطلبات التكوين في ضوء المهارات  -

  .الخبرةالحياتية قيد الدراسة تعزى لمتغير سنوات 

  

لعينتني مستقلتني يف  درجات متطلبات " ت"نتائج اختبار الذي يبني ) 62(دول رقم كل من اجل  بالنظر إىل

 .التكوين  املتعلقة باملهارات العقلية حسب متغري اخلربة

لعينتني مستقلتني يف  درجات متطلبات التكوين  املتعلقة " ت"اختبار الذي يبني ) 63(واجلدول رقم 

  .اخلربة  باملهارات االجتماعية حسب متغري

لعينتني مستقلتني يف  درجات متطلبات التكوين  املتعلقة " ت"نتائج اختبار الذي يبني ) 64(واجلدول رقم 

 .باملهارات االنفعالية حسب متغري اخلربة

ملتطلبات التكوين   لعينتني مستقلتني يف  الدرجات الكلية " ت"نتائج اختبار الذي يبني ) 62(واجلدول رقم 

  :ميكن القول .املتعلقة باملهارات احلياتية حسب متغري اخلربة

سنوات، حول متطلبات  06سنوات و األكثر من  06أنه مل ختتلف إجابات األساتذة ذوو اخلربة أقل من 

وري التكوين التكوين يف ضوء حموري املهارات العقلية و املهارات االجتماعية، بينما اختلفت إجابام حول حم

  .سنوات 06يف ضوء املهارات االنفعالية و لصاحل فئة أكثر من 

سنوات يف ضوء املهارات  06هذه النتيجة هلا ما يربرها خاصة يف متطلبات التكوين لفئة األساتذة األكثر من 

هم حيسنون االنفعالية كون أن هذه األخرية اكتسبت خربة يف التعامل مع الطلبة يف خمتلف املواقف مما جيعل
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مردودهم من حيث التفاعل و تقبل اآلخر و االستماع إليه مما ينعكس اجيابيا على مهارات الطالب خاصة 

  .االنفعالية منها

لداللة الفروق، " ت"وبتطبيق اختبار  بالرجوع إلى المعالجة اإلحصائية،و 

في ) 0.05(والتي تبين أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

قيد الدراسة  المهارات الحياتيةإجابات األساتذة حول متطلبات التكوين في ضوء 

 ، فإننا نقبل الفرضية البديلة، ونرفض الفرضية الصفريةسنوات الخبرةتعزى لمتغير 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في إجابات األساتذة حول : تي تنص على انهال

سنوات قيد الدراسة تعزى لمتغير  المهارات الحياتيةمتطلبات التكوين في ضوء 

  .غير محـــــــــققة العاشرةوعليه فالفرضية . الخبرة
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  :االقتراحات -4

  :الباحث ما يلي يقرتحوبعد مناقشة النتائج  ،وتساؤالته البحثيف ضوء أهداف 

فكـري يف االرتقـاء بنوعيـة التكـوين تنظيم أيام دراسية وجلسـات تنسـيقية بـني األقسـام واملعاهـد بغـرض الت -1

 . توحيد مؤشرات االقتصاد املعريفمن خالل 

 إعادة النظر يف مشاريع التكوين مبا يتماشى مع متطلبات االقتصاد املعريف و املهارات احلياتية -2

 .وجتويدها توحيد مناهج التكوين بني اجلامعات قصد وضع معايري لتقوميها -3

 .ختصيص مقاييس تتضمن املهارات احلياتية  -4

 .د.م.ين أثناء اخلدمة مما يتماشى مع صيغة التكوين يف نظام لالقيام بعملية الرسكلة و التكو  -5

 .لضرورية اليت حيتاجها نظام التكوين يف ضوء االقتصاد املعريفتوفري اإلمكانيات ا -6

، خاصــة الــيت ختــص التعلــيم توحيــد مضــامني املقــاييس املشــرتكة لتوضــيح الصــورة وتســهيل فهــم مضــموا -7

 .املستمر وااللكرتوين

 .اخلربات العاملية و تكييفها مع ما يتماشى و طبيعة اتمعاالستفادة من  -8

، وفـتح هلـم بـاب إبـداء الـرأي ختصيص وثيقة مرافقة خمصصة للطلبة حتتوي علـى مجيـع املقـاييس وبراجمهـا -9

 .حول مضمن وحمتوى التكوين

 .د ختصصي.م.جعل الطلبة خيتارون التخصص من السداسي األول وذلك الن نظام ل - 10

 .التكنولوجيا و املعلوماتية يف التكوين اختزاال للجهد و الوقتاستغالل  - 11
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سـتوى الـوطن املعلـى  خمتلـف الفـاعلني يف نظـام التكـوينوبـني واإلدارة التنسيق بني األساتذة يف اجلامعة  - 12

سـبل تضـمني االقتصـاد املعـريف واملهـارات احلياتيـة يف حمتـوى  عن طريـق ورشـات عمـل قصـد التفصـيل يف

 .التكوين

 .امـــلـــنقص الدراســـات حوهل االقتصـــاد املعـــريف واملهـــارات احلياتيـــة،يف موضـــوع  اســـات مشـــاةء در إجـــرا - 13

  .وتستخدم عينات أخرى مثل ميدان الرتبية الوطنية، الطلبة الذين هم على وجه التخرج
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  :خالصة عامة

 تـوفره الـذي التكـوين هـو اخلريج كفاءة مستوى تقرر اليت العوامل أهم من أنه القول ميكن           

 التكـوين إن، و جمالـه يف الشـغل عـامل دخـول قبـل إعـداده مبهمـة تضـطلع الـيت اجلامعيـة املؤسسـة لـه

 :منها أسباب لعدة معقدة مهمة والرياضية البدنية الرتبية مبعاهد وأقسام 

 .معينة منطية وفق تسري جامدة آلية عملية ليس التكوين 1-

 .وممارساا ومقوماا أصوهلا مهنة لكل 2-

  .امليادين مجيع طالت اليت والعميقة النوعية اجلذرية، التحوالت 3-

  .   التكوين مبيدان علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية حيتوي على عدة خصوصيات-4

 غـري وحدها واالستعدادات الفطرة ألن كذلك يولد ال الناجح، اخلريج أن إىل خنلص لذلك         

ا تعلـق منهـ بارعا يف مواجهة خمتلف التحديات سواء ما سيكون املتكون هذا بأن للتوقع جدوى ذات

 العلمـي، التأهيـل مـن كبـرية درجـة علـى املتكـون يكـون أن البـد إذ .باحليـاة اليوميـة أو احليـاة املهنيـة

ومتطلبـات االقتصــاد املعــريف  التكــوين اجلــامعي علــى ركزنــا إذ وحنــن والرتبــوي، والثقــايف، واملهـين،

 يف لتنصهر تتكامل أن ينبغي بل األخرى التكوين أنواع أمهية ننكر ال فإننا حتديدا، واملهارات احلياتية

 للمراهنـة والرياضـية البدنيـة الرتبيـة ومعاهـد أقسـام يف التكـوين عملية لتجويد السعي هي واحدة بوتقة

  .اخلريج على

متطلبـات التكـوين مبعاهـد وأقسـام  أهـملقد كان من بـني األهـداف الرئيسـية هـو التعـرف علـى         

ـــة حســـب رأي  ـــذين األالرتبيـــة البدنيـــة والرياضـــية يف ضـــوء االقتصـــاد املعـــريف واملهـــارات احلياتي ســـاتذة ال

يدرســــون باملعاهــــد واألقســــام التابعــــة للنــــدوة اجلهويــــة جلامعــــات الشــــرق مــــن خــــالل اخــــتالف رتــــبهم 

،إدارة رياضــية، تــدريب رياضــي، نشــاط بــدين رياضــي(ختصصــهم  واخــتالف، )مســاعدين-حماضــرين(

خــربم، حيــث قمنــا بــإجراء  واخــتالفشــغلهم للمناصــب العليــا،  واخــتالف، )نشــاط بــدين مكيــف

البـواقي، ورقلـة، بســكرة، باتنـة، املسـيلة، سـوق أهــراس،  أمعنابـة، (الدراسـة علـى إحـدى عشـر جامعــة 

أســــتاذا، اختــــريوا  )327(وقـــد اشــــتملت عينـــة الدراســــة علـــى  ،)تبســـة، ســــطيف، قســـنطينة، جيجــــل

متطلبـات التكـوين : أما متطلبات التكوين املتعلقـة باالقتصـاد املعـريف فجـاءت  .بطريقة املسح الشامل

املتعلقــة بــالعلم والتكنولوجيــا، متطلبــات التكــوين املتعلقــة بــاملوارد البشــرية، ومتطلبــات التكــوين املتعلقــة 
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: التكــوين املتعلقــة  باملهــارات احلياتيــة فجــاءت بتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــال، وبالنســبة ملتطلبــات

متطلبــــات التكــــوين املتعلقــــة باملهــــارات العقليــــة، متطلبــــات التكــــوين املتعلقــــة باملهــــارات االجتماعيــــة، 

ــــات التكــــوين املتعلقــــة باملهــــارات االنفعاليــــة، وهــــذا كلــــه خــــالل املوســــم اجلــــامعي -2016: ومتطلب

مارة متطلبـــات التكـــوين املتعلقـــة باالقتصـــاد املعـــريف ، أظهـــرت النتـــائج مـــن خـــالل تطبيـــق اســـت2017

  :، على النحو التايلاألساتذةواستمارة متطلبات التكوين املتعلقة باملهارات احلياتية حسب رأي 

التكوين ال ختتلف حسب أمهيتها مبعاهد وأقسام الرتبية البدنية والرياضية يف  أن متطلبات

قيد الدراسة، من وجهة نظر  البشرية وتكنولوجيا املعلومات واالتصالواملوارد  العلم والتكنولوجيا ضوء

حول متطلبات التكوين يف ضوء االقتصاد املعريف  األساتذة، وأن إجابات األساتذة جاءت خمتلفة

ومتغري اخلربة لصاحل األساتذة ذوي  لصاحل األساتذة احملاضرين. قيد الدراسة تعزى ملتغري رتبة األستاذ

  . خمتلفة يف متغري ختصص األستاذ، وشغله للمنصب العايل من عدمهاخلربة، وغري

حسب أمهيتها مبعاهد وأقسام الرتبية البدنية والرياضية يف ختتلف متطلبات التكوين وأن 

، حيث جاءت يف املرتبة األوىل املهارات ضوء املهارات احلياتية قيد الدراسة من وجهة نظر األساتذة

حول متطلبات  وأن إجابات األساتذة جاءت خمتلفة. ية مث املهارات العقليةاالجتماعية مث االنفعال

ولصاحل احملاضرين، ومتغري  قيد الدراسة تعزى ملتغري رتبة األستاذ املهارت احلياتيةالتكوين يف ضوء 

 .املنصب العايل لصاحل الذين يشغلون منصب عايلالتخصص لصاحل النشاط البدين الرتبوي، و 

 .سنوات فأكثر 06فئة  اخلربة لصاحلو 
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      :قائمة المراجع العربية

مركز اإلسكندرية .ط،ب.علم النفس التعليمي).2002.(إبراهيم وجيه وحممود عبد احلليم منسي - 

  . للكتاب

. 1ط.عبد املنعم خليل إبراهيم: مراجعة.كامل أمحد حيدر:حتقيق.لسان العرب).2003.(ابن منظور - 

  .لبنان.بريوت.مؤسسة الرسالة

عامل .وتحديد مالمحها النوعية عالقة التربية بالمجتمع.)2000(.أمحد إبراهيم اليوسف - 

  . الكويت.الس الوطين للثقافة والفنون واألداء.1ع.29جم.الفكر

عامل .1ط.مناهج التعليم بين الواقع والمستقبل).2001.(فارعة حسن حممد.امحد حسني اللقاين -

  .القاهرة مصر.الكتب

في تنمية المهارات الحياتية  دور مناهج العلوم).1999.(خليل حممد أبو الفتوح.الباز خالد صالح -

 28- 25.(مناهج العلوم للقرن احلادي والعشرون.13املؤمتر العلمي.لدى تالميذ المرحلة االبتدائية

  .1م.اجلمعية املصرية للرتبية العلمية).جويلية

المهارات الحياتية المعاصرة المواكبة للتطورات التربوية المدمجة ).2010.(احلايك خالد الصادق -

  .األردن.مؤتة للبحوث والدراسات.اهج كليات التربية الرياضية في الجامعات األردنية الرسميةفي من

مهارات ).2000.(حسن القرش.علي راشد.صالح الدين حممود.امحد النجدي.خمتار محيدة إمام -

  .مصر.القاهرة.مكتبة زهراء الشرق.التدريس

  .كنوز املعرفة العلمية.1ط. دراسة لسانية.التواصل االنساني).2013.(احممد امساعيلي علوي  - 

  . لبنان.بريوت.مؤسسة الرسالة.1ط.بحوث ودراسات في علم النفس.)2001(.أمل األمحد - 

استراتيجيات تدريس التربية الرياضية المبنية على ).2011.(الديري علي واحلايك الصادق - 

  .األردن.اربد.مركز اهلالل.يةالمهارات الحياتية في عصر االقتصاد المعرفي وتطبيقاتها العمل
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تنمية المهارات الحياتية لدى طالب التعليم .)2005.(عبد املوجود حممد:ترمجة،إسكاروس فيليب - 

  .األردن.عمان.املركز القومي حبوث الرتبوية التنموية.الثانوي في إطار مناهج المستقبل

األلعاب الحركية والتربوية في تنمية تأثير استخدام .)2010(.الويسي نزار.الصادق خالد احلايك - 

جملة جامعة األنبار للعلوم البدنية .المهارات الحياتية لدى طالب المرحلة األساسية الدنيا في األردن

  .161- 131ص -ص.والرياضية

دراسة تحليلية لمحتوى مناهج اللغة :واقع تنمية المهارات الحياتية).2015(آمنة خالد احلايك - 

جامعة آل .01ع.13جم.جملة إحتاد اجلامعات العربية للرتبية وعلم النفس.لة الثانويةالعربية في المرح

 .203 - 178:ص.األردن.البيت 

دور النشاط البدني الرياضي في تنمية بعض مهارات التفكير الناقد في ).2013.(امحد زيوش - 

  .اجلزائر.03جامعة اجلزائر.معهد الرتبية البدنية والرياضية.دكتوراه غري منشورة أطروحة.المجال الرياضي

دور االقتصاد المعرفي في إعداد الموارد البشرية لمواجهة ).2007.(أمحد عبد اهللا صاحل الذيابات - 

غري أطروحة دكتوراه .األردنمتطلبات التنمية المستدامة من وجهة نظر القادة والخبراء التربويين في 

  .االردن.جامعة الريموك.كلية الرتبية.منشورة

مساعد التعلم الشخصي في مجتمعات الممارسة  اختالفأثر ).2017(.أكرم فتحي مصفى علي - 

النقالة على اإلستغراق في التعلم وتنمية بعض المهارات الحياتية لدى الطالب المكفوفين والكفاءة 

 .90- 69:ص.السعودية.143ع.العريبجملة رسالة اخلليج .الذاتية المدركة لديهم

مدى تأهيل الطالب المعلم في كلية التربية الرياضية ).2008.(وليد الشريقي.الصادق خالد احلايك - 

مؤمتر رؤى .بالجامعة األردنية في توظيف المهارات الحياتية في التدريس اثناء التدريب الميداني

. جامعة الزرقاء اخلاصة. الوطن العريب خالل األلفية الثالثةحتديثية لربامج الرتبية العملية بكليات الرتبية يف

  .167- 153ص- ص.األردن

دار .2ط.طرق تدريس الطلبة المظطربين سلوكيا وانفعاليا).2014.(بطرس حافظ - 

  .االردن.عمان.امليسرة
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الكتب عامل .1ط.النظرية والتطبيق -استراتيجيات التعليم والتعلم.)2009(.باسم الصرايرة وآخرون - 

  . األردن.عمان.احلديث وجدارا للكتاب العاملي

أساليب التفكير وعالقتها بالمهارات االجتماعية لدى طلبة معهد التربية ).2017.(مجال بوط - 

معهد الرتبية البدنية .أطروحة دكتوراه غري منشورة.البدنية والرياضية أثناء حصة التربية العملية

  .اجلزائر.03جامعة اجلزائر.والرياضية

   .عمان.دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع.اقتصاد المعرفة).2009(.مجال داود سلمان - 

دار قنديل .1ط.التربية والمجتمع المعرفي).2010.(أمين سليمان مزاهرة.مجال عبد الفتاح العساف - 

  .األردن.عمان.للنشر والتوزيع

 الحياتية في للمهارات الرسمية األردنية الجامعات طلبة مدى وعي).2013.(مجال فواز العمري - 

 .10ع.والرتبوية النفسية املمارسات تطوير خمرب.تربوية و نفسية جملة دراسات.المعرفي االقتصاد ضوء

  .128- 103:ص- ص.اجلزائر.جامعة ورقلة

أهمية االستثمار في رأس المال الفكري في ظل اقتصاد .)2012(.دوخي مقدم ميينة - 

   .اجلزائرجامعة .كلية العلوم االقتصادية.أطروحة دكتوراه غري منشورة.المعرفة

مراجعة .إبراهيم رزق وحش.السيد حممد دعدور:ترمجة.فلوريتا مكنيزي.مارفني سرتون.دونا أتشايدا - 

عامل .1ط.إعداد الطالب للقرن الحادي والعشرين).1999.(أمحد حسني اللقاين.وتقدمي

  .مصر.القاهرة.الكتب

   .عمان.صفاء للنشر والتوزيعدار .1ط.االقتصاد المعرفي.)2008.(ناديا الليثي.هاشم الشمري - 

 في األردنية بالجامعة التربوية العلوم كلية مناهج فاعلية مدى).2013.(هال حممد حسني الشوا - 

جملة دراسات .التدريسية العملية في المهنية الحياتية المهارات لتوظيف التربية العملية طالبات تأهيل

  .19- 01:ص- ص.النفسية والرتبويةخمرب تطوير املمارسات .جوان10ع.نفسية وتربوية

درجة وعي طلبة جامعة البلقاء التطبيقية بمفاهيم ).2011.(هشام الصمادي وأكرم املهتدى - 

  .46- 36:ص-ص.األردن.01ع.11جم.جملة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانية.االقتصاد المعرفي
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التربية البدنية والرياضية لمتطلبات مدى مالئمة التكوين في معاهد وأقسام ).2015.(هشام بيطار - 

  .اجلزائر.جامعة مستغامن.معهد الرتبية البدنية والرياضية.أطروحة دكتوراه غري منشورة.االقتصاد المعرفي

  .اجلزائر.النشرة الرسمية الثالثي الرابع.)2011اكتوبر.(وزارة التعليم العايل والبحث العلمي - 

   .اجلزائر.النشرة الرسمية الثالثي الثالث).2013جويلية.(التعليم العايل والبحث العلمي وزارة - 

   .اجلزائر.النشرة الرسمية الثالثي الثالث.)2016جويلية.(العلميوزارة التعليم العايل والبحث  - 

): 2016.(وزارة التعليم العايل - 

http//sservices.mesrs.dzDEJAEvolution%20organisationnel%20des

%20etablissements%2004.pdf  

إدارة املناهج والكتب .اإلطار العام لمنهاج التربية الرياضية).2004.(وزارة الرتبية والتعليم األردنية - 

  .االردن.املدرسية

  .170ص.األردن.دار الشروق.أساليب تدريس العلوم).1996.(زيتون عايش -

جملة مكتبة امللك فهد .اقتصاد المعرفة في مجتمع المعلومات).2004. (حسانة حمىي الدين - 

  .2ع.9مج.الوطنية

التبادلي على بعض المهارات الحياتية لدى  اثر استخدام االسلوب).2017.(حسن السوطري - 

  ).2(31مج.)العلوم االنسانية(جملة جامعة النجاح لالحباث.طلبة السنة التحضيرية في جامعة الجوف

الجودة الشاملة في التعليم بين مؤشرات التميز ومعايير ).2006.(حسن حسني البيالوي وآخرون - 

  .األردن.للنشر والتوزيع دار املسرية.1ط .والتطبيقات األسساالعتماد 

أثر استخدام بعض أساليب التدريس الحديثة في توظيف .)2007(.حسن عمر سعيد السوطري - 

أطروحة دكتوراه غري .المهارات الحياتية في مناهج التربية الرياضية القائمة على االقتصاد المعرفي

  .األردن.كلية الرتبية الرياضية.منشورة
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درجة تضمين المهارات .)2016(.ختام اهلليالت.رمي علي صاحل.حممد الرصاعي.حصة اجلازي - 

. جملة العلوم الرتبوية.الحياتية في كتب العلوم للصفوف الثالث األولى في األردن

  .2161- 2141:ص-ص.اجلامعة األردنية.05ملحق.43جم

  . املغرب.الدار اليضاء.دار توبقال للنشر.1ط.جامعة المستقبل).2012.(حفيظ بوطالب جوطي - 

دار الفجر للنشر .المنهج التربوي الحديث والتكنولوجي).2009.(حسام حممد مازن - 

  .مصر.القاهرة.1ط.والتوزيع

املكتب .ط،ب.مداخل تعليم التفكير وإثرائه في المنهج المدرسي.)1999(.حسين عبد البار عصر - 

  . مصر.اإلسكندرية.العريب احلديث

درجة توافر المهارات الحياتية في ).6201متوز.(حممود عبد الرمحن احلديدي.محيد خلف فرحان - 

مؤمتر كلية الرتبية الرياضية .منهاج التربية الرياضية للمرحلة الثانوية في العراق من وجهة نظر المدرسين

 .345- 319ص.التكاملية يف العلوم الرياضية.اجلامعة األردنية.احلادي عشر

  .مصر.القاهرة.1ط.دار اجلوهرة.المهارات الحياتية واالجتماعية).2015.(طارق عبد الرؤوف عامر - 

نورة بنت عبد الرحمن  المهارات الحياتية لدى طالبات جامعة االميرة.)2014.(طرفة إبراهيم احللوة - 

  .218 - 178:ص- ص.02ج.03ع.جملة العلوم الرتبوية.في ضوء التحديات المعاصرة

 .مركز يزيد للنشر.تصميم وإنتاج واستخدام الوسائل التعليمية).2004.(طالل سالمة اجلازي - 

  .األردن.عمان.دار امليسرة.المهارات الحركية لطفل الروضة.)2009(.طلبة ابتهاج حممود - 

السحاب .اجلامعة العربية املفتوحة.1ط.إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات).2007.(ياسر الصاوي - 

  .مصر.القاهرة.للنشر والتوزيع

  .عمان.ادارة املناهج.دليل التدريب على نهج التعلم المبني على مهارات الحياة).2008.(يونيسف -

  .مصر.دار الكتاب احلديث.النفسي واالجتماعي القياس).2009.(عبد اهللا هشام.كاشف اميان - 



 
314 

دور وحدات تعليمية مقترحة لدرس التربية البدنية والرياضية في اكتساب .)2017.(مروان جوبر - 

دكتوراه غري  أطروحة.المهارات الحياتية والدافعية نحو الممارسة لدى تالميذ مرحلة التعليم االبتدائي

  .اجلزائر.جامعة مستغامن.معهد الرتبية البدنية والرياضية.منشورة

 ماجستري رسالة.تنمية الموارد البشرية في ظل االقتصاد المبني على المعرفة.)2014.(مزازرة أمينة - 

  .جامعة قسنطينة.كلية العلوم االقتصادية.غري منشورة

  .العربية املتحدة اإلمارات.ديب.المعرفة العربي مؤشر.)2015(.مؤسسة حممد بن راشد آل مكتوم - 

التربية العلمية وابعاد التكنلوجية والمهارات الحياتية والثقافة العلمية ).2002.(مازن حسام حممد - 

  .القاهرة.الرتبية العلمية وثقافة اتمع.01جم.املؤمتر العلمي السادس. األزمة للمواطن العربي

  .مصر.1ط.مكتبة النهضة املصرفية.سيكولوجية صنع القرار).1998.(جمدي عبد الكرمي حبيب - 

  . مصر.القاهرة.عامل الكتب.1ط.التفكير من منظور تربوي.)2005(.جمدي عزيز إبراهيم - 

التربية العملية وتطبيقاتها في إعداد معلم ).2008.(عبد الرمحن اهلامشي.حمسن علي عطية - 

  .االردن.دار املناهج.المستقبل

  .مصر.القاهرة.مكتبة زهراء الشرق.سيكولوجية المهارات).2004.(هامتمد ابو حم -

  . األردن.عمان.دار املسرية.1ط.تنمية قدرات التفكير اإلبداعي.)2001(.حممد محد الطيطي - 

املكتب اجلامعي .تكنولوجيا االتصال في الخدمة االجتماعية.)2006(.حممد سيد فهمي - 

  . مصر.اإلسكندرية. ط،د.احلديث

  . األردن.عمان.دار الفكر.1ط.دور األسرة في تعليم التفكير.)2001(.حممد عبد الرحيم عدس - 

لمهارات الحياتية في المدرسة الثانوية والطريق إلى صناعة ا).2005(.حممد مصطفى - 

  .153- 120:ص- ص.05ع.جملة الرتبية.الشخصية

جدار الكتاب العاملي وعامل الكتب .1ط.التفكير الناقد واإلبداعي.)2006(.حممود مصطفى السلييت - 

  . األردن.عمان.احلديث
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فعالية استخدم استراتيجية التعلم التعاوني في تدريس الدراسات ).2002.(مسعود رضا هندي - 

االجتماعية على تنمية المهارات الحياتية والتحصيل واالتجاه نحو المادة لدى تالميذ الصف األول 

جامعة .اجلمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس.80ع.هج وطرق التدريسجملة دراسات املنا.اإلعدادي

  .القاهرة.عني الشمس

منتدى املرأة العربية والعلوم .البعد االقتصادي:المرأة والعلوم والتكنولوجيا.)2005.(مرال توتليان - 

 .14/10/2014اسرتد يوم. - 1- 9القاهرة يف  .والتكنولوجيا

https://hrdiscussion.com/hr3565.html  

برنامج ).2016.(أمني علي حممد سليمان.زاهي عبد السالم الضالعني ساهر.نادية حممد شريف - 

تدريبي لبعض المهارات الحياتية وأثره في خفض الضغوط النفسية لدى المرحلة األساسية الدنيا في 

 .227- 200:ص.األردنية اجلامعة.04ع.جملة العلوم الرتبوية.األردن

نحو سياسات التعليم لتحفيز اقتصاد معرفة تنافسي في ).2006.(نعيم أبو احلمص وآخرون - 

  . ورام اهللا.القدس).ماس(معهد أحباث السياسات االقتصادية الفلسطيين.األراضي الفلسطينية

بالتعليم  تصور مقترح للتحول نحو جامعات بحثية).2012.(نواف بن جباد اجلربين املطريي - 

جامعة .كلية الرتبية.أطروحة دكتوراه غري منشورة.الجامعي السعودي في ضوء تحديات مجتمع المعرفة

  .السعودية.ام القرى

دور النشاط البدني الرياضي في تنمية بعض المهارات الحياتية عند ).2015.(نور الدين صغري - 

  .اجلزائر.03جامعة اجلزائر.ية والرياضيةمعهد الرتبية البدن.أطروحة دكتوراه غري منشورة.الناشئين

  . األردن. عمان.دار الفكر.3ط.مدخل إلى تربية المتميزين والموهوبين.)2002(.نادية هايل السرور - 

منظومة التعليم في الجزائر ومساهمتها في ).2015.(بن عطية سفيان الشارف.ناصر الدين قرييب - 

  . 89-79:ص- ص.جامعة ورقلة.15ع.جملة الباحث.بناء اقتصاد المعرفة
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أثر تعليم المهارات الخططية لالعبي األلعاب الجماعية في ).2012(نايف مفضي ار اجلبور -

أطروحة دكتوراه غري .تنمية المهارات الحياتية والتفكير اإلبداعي لدى طلبة الجامعات األردنية

  .جامعة العلوم اإلسالمية العاملية.منشوره

  .األردن.عمان.دار أسامة للنشر والتوزيع.المعجم التربوي وعلم النفس).2006.(نزار القيسي نايف - 

دراسة مقارنة بين الجزائر -تكوين المربين في مجال التربية البدنية والرياضية).2008.(كرفس  نبيل - 

  .جامعة اجلزائر.غري منشورة رسالة دكتوراه.وبلجيكا

ور إقتصاد المعرفة في تطوير الجامعات السعودية ومعيقات د).2013.(جناة حممد سعيد الصائغ - 

  .860-841:ص-ص.09ع.02جم.الة الدولية الرتبوية املتخصصة.تفعيله من وجهة نظر رؤساء االقسام

. د في تحقيق جودة التكوين في االنظمة المغاربية.م.دور اصالح سياسة ل).2017.(نزيهة عمران - 

  .اجلزائر.جامعة باتنة.كلية العلوم السياسية.دكتوراه غري منشورة أطروحة

دار .إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.)2000(.شوقي ناجي.نصر املنصور كاسر - 

  .عمان.1ط.حامد

تقويم مناهج كليات التربية الرياضية في الجامعات األردنية ).2012(.نضال امحد إمساعيل الغفري - 

  .اه غري منشورةأطروحة دكتور .الحياتية ودرجة اكتساب الطلبة لهذه المهاراتفي ضوء المهارات 

مستوى اكتساب طلبة المستوى الرابع بكلية ).2016سبتمرب.(سليمان عبده أمحد سعيد املعمري - 

 الة العربية.التربية بالتربة للمهارات الحياتية وعالقتها بدرجة ممارستهم لها أثناء التطبيق الميداني

  .  31- 01:ص-ص.جامعة العلوم والتكنولوجيا اليمنية.05ع.للرتبية العملية والتقنية

دور الجامعة في تفعيل التعليم المستمر في ضوء ).2013ماي.(سهري عبد اللطيف ابو العال - 

   .635-519:ص-ص.القصيم جامعة.02ع.06مج.جملة العلوم الرتبوية والنفسية.خصائص اقتصاد المعرفة

 . األردن.1ط.عامل الكتب احلديث.سيكولوجية االتصال الجماهيري).2008(.سعيد سعاد جرب - 
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دار الثقافة والدار .ط،ب.تربية الموهوبين والمتفوقين.)2000(.سعيد حسين العزة - 

  . األردن.عمان.الدولية

تدريبات وتطبيقات .تعليم التفكير ومهاراته).2009.(سعيد عبد العزيز - 

  .االردن.عمان.2اصدار.1ط.عملية

المهارات الحياتية مدخل للتعامل الناجح مع مواقف ).2014.(سليمان عبد الواحد ابراهيم -

  .مصر.القاهرة.مركز الكتاب للنشر.1ط.الحياة

تنمية المهارات الحياتية واالجتماعية لذوي االحتياجات ).2015.(سهري حممد سالمة شاش -

  .مصر.القاهرة.مكتبة زهراء الشرق.1ط.الخاصة

دور حصة التربية البدنية والرياضية في ).س.ب.(رائد عبد االمري عباس.عطاء اهللا امحد.عباس امرية - 

جامعة حممد .جملة االبداع الرياضي.18ع.تنمية بعض المهارات الحياتية في ظل المقاربة بالكفاءات

  .387- 372:ص-ص.اجلزائر.بوضياف املسيلة

دار املسرية للنشر .المنهج واالقتصاد المعرفي.)س.ب.(العزاويفائزة حممد .عبد الرمحان اهلامشي - 

   .عمان.والتوزيع والطباعة

متطلبات التدريب في البيئة ).2011.(عبد الرمحن بن عبد العزيز بن عبد الرمحن السدحان - 

دكتوراه غري  أطروحة.اإللكترونية ألعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية وإتجاهاتهم نحوه

  .السعودية.جامعة أم القرى.كلية الرتبية.منشورة

واقع تنفيذ التدريس المبني على ).).2017لة عبد الرؤوف اهلدهود.عبد الغين علي احلطامي - 

الة الدولية للبحث الرتبية .المهارات الحياتية ومعوقات تنفيذه من وجهة نظر المعلمين والمشرفين

  .البحرين.01ع.05جم.وعلم النفس

تقرير .مؤسسات التعليم العالي ودورها في اقتصاد المعرفة).1435(.عبد القادر بن عبد اهللا الفنتوخ - 

  .وزارة التعليم العايل للملكه العربية السعودية
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دار ديبونو للنشر .1ط.تنمية التفكير بأساليب مشوقة).2007.(عبد الواحد الكبيسي - 

  .االردن.عمان.والتوزيع

دار العلم .نحو برنامج ارشادي لتربية المراهق.مهارات الحياة للجميع).2008.(معتزعبيد  - 

 .مصر.العريب

تنمية مهارات التفكير نماذج نظرية ).2009.(موفق بشارة.عبد الناصر اجلراح.عدنان العتوم - 

  .األردن.عمان.2ط.دار امليسرة.وتطبيقات عملية

متطلبات التحول التربوي في مدارس المستقبل الثانوية .)2009.(علي بن حسن يعن اهللا القرين - 

جامعة أم .أطروحة دكتوراه غري منشورة.بالمملكة العربية السعودية في ضوء تحديات اقتصاد المعرفة

   .اململكة العربية السعودية.كلية الرتبية.القرى

بالجامعات المصرية تصور مقترح لتطوير االقتصاد المعرفي ).2013.(عنرت حممد امحد عبد العال - 

-ص.04ع.02مج .الة الدولية لالبتكارات والدراسات التطبيقية.في ضوء بعض الخبرات العالمية

  .612- 597:ص

دار اجلامعة .إستراتيجية منهجية ،المهارات الحياتية).2009.(عادل السيد علي - 

  .مصر.اإلسكندرية.اجلديدة

اجلامعة .خمترب علم النفس.االجنلو مصريةمكتبة .مقياس الثقة بالنفس).1990.(عادل حممد - 

 .مصر.اإلسالمية

  .القاهرة.دار الفكر العريب.الرأي العام وطرق قياسه).2006.(عاطف عديل العبد عبيد - 

دور إستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في ).2012.(عاطي بن عطية حسني القرشي - 

جامعة أم .كلية الرتبية.ة دكتوراه غري منشورةأطروح.تفعيل إدارة المعرفة بالجامعات السعودية

  .السعودية.القرى

  .دار البداية.تصميمها وإنتاجها.الوسائل التعليمية).2005.(عبد احلافظ حممد جابر سالمة - 
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  .مصر.القاهرة.دار غريب.ط،ب.الحدس واإلبداع).2000(.عبد اللطيف حممد خليفة - 

  .مصر.جامعة أسيوط.كلية الرتبية.1ط.المهارات الحياتية).2008(.مصطفى دعاء.عبد املعطي امحد - 

اإلمارات .دار الكتاب اجلامعي.1ط.مهارات التفكير ومواجهة الحيلة.)2003(.عبد املعطي سويد - 

  . العربية املتحدة

املؤمتر العلمي السنوي األول .المهارات األساسية من منظور كوني لظاهرة تربوية).1996.(عبيد وليم - 

  .مركز طيبة للدراسات الرتبوية.القاهرة.اهات احلديثة يف الرتبية بني النظرية والتطبيقعن االجت

  .األردن.عمان.3ط.دار امليسرة.النظرية والتطبيق.علم النفس المعرفي).2012.(عدنان يوسف العتوم - 

. عامل الكتب.1ط.نظريات ودراسات وحبوث معاصرة.أساليب التفكير. )2006(.عصام علي الطيب - 

   .مصر. القاهرة

آفاق للنشر .1ط.التدريس الصفي بالذكاوات المتعددة).2004.(نائلة عزو واخلزندار.عفانة - 

  .غزة.والتوزيع

  . لبنان.دار ابن حزم.1ط.شرارة اإلبداع).1999(.علي احلمادي - 

االتصال  الوسائل التعليمية وتكنولوجيا التعليم).2014.(عطية سامل احلداد.علي فوزي عبد املقصود - 

 .اإلسكندرية.مؤسسة شباب اجلامعة.نماذج التعليم-التربوي

  . اسوري.دار الكتاب اجلامعي.1ط.الموهبة والتفوق واإلبداع.)1999(.فتحي عبد الرمحان جروان - 

األسس المعرفية للتكوين العقلي وتجهيز ).1995.(فتحي مصطفى الزيات - 

  .املنصورة.1ط.المعلومات

مدى توافر متطلبات االقتصاد المعرفي في مدارس التعليم العام ).2017.(فرج إبراهيم أبو مشالة - 

إقتصاد املعرفة .المؤتمر العلمي الثالث لعلوم المعلومات.بحافظات غزة من وجهة نظر المعلمين

  .1186- 1161:ص- ص.مصر.جامعة بين سويف.الفرص والتحديات.والتنمية الشاملة للمجتمعات
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دار .واصطالحامعجم مصطلحات التربية لفظا .)2004(.امحد عبد الفتاح الزكي.فاروق عبده فلية - 

  .مصر.االسكندرية .الوفاء

أثر برنامج تعليمي قائم على االقتصاد المعرفي باستخدام ).2011.(صادق احلايك وغادة خصاونة - 

سلسلة  أحباث الريموك.في الجمباز اإلبداعيالتدريس على المستوى المهاري والتفكير  أساليببعض 

  .1701-1686:ص- ص.االردن.اربد.2ع.27جم.ةواالجتماعي اإلنسانيةالعلوم 

تاثير استخدام االلعاب الحركية والتربوية في ).2010.(نزار حممد خري الويسي.صادق خالد احلايك - 

جملة جامعة االنبار للعلوم .االردنتنمية المهارات الحياتية لدى طالب المرحلة االساسية الدنيا في 

  .167- 131:ص-ص.العراق.02ع.01مج.البدنية والرياضية

رؤى تربوية معاصرة في تعليم التفكير .تفكير بال حدود.)2006(.صالح الدين عرفة حممود - 

  .مصر.عامل الكتب.وتعلمه

جملة .واقع اقتصاد المعرفة ومعوقات تكوينه في الجزائر).2017جوان.(إميان هرموش.صربي مقيمح - 

  .244- 206:ص- ص.جامعة سكيكدة.07ع.الباحث االقتصادي

دور النشاط البدني الرياصي في تنمية بعض المهارات الحياتية عند .)2012(.صغري نور الدين - 

معهد الرتبية البدنية .وتقنيات األنشطة البدنية والرياضيةالة العلمية لعلوم .09ع.الناشئين

  .204- 184ص- ص.جامعة مستغامن.والرياضية

اإلدارة المدرسية في ضوء الفكر اإلداري ).2002.(صالح الدين عبد احلميد مصطفى - 

 .دار املريخ للنشر.المعاصر

  .األردن.عمان.دار صفاء.2ط.اقتصاد المعرفة .)2014(.رحبي مصطفى عليان - 

المهارات الحياتية الالزمة لطلبة قسم الجغرافية من وجهة نظر ).2016.(شيماء محزة كاضم - 

  .995- 973: ص- ص.العراق.02ع.24مج.العلوم اإلنسانية/جملة جامعة بابل.المدرسين

مؤسسة حممد بن راشد آل .نحو تواصل معرفي منتج).2009.(تقرير املعرفة العريب للعام - 

  .برنامج األمم املتحدة.مكتوم
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مدى توظيف المهارات الحياتية في مناهج التربية الرياضية في الجامعات .جت امحد أبو طامع - 

 - the Conference of «The Educational Process in the 21th Century . الفلسطينية

reality and challenges ».17 octobre 2009. 

-century-21th-process-https://scholar.najah.edu/conference/educational(

)challenges-and-reality  

متطلبات اقتصاد المعرفة في الجامعات مدى توافر ).2012.(خالد أمحد معيوف الشمري - 

  .االردن.جامعة الريموك.كلية الرتبية.أطروحة دكتوراه غري منشورة.السعودية

االقتصاد المعرفي والتعليم االلكتروني ركيزتان في كفاءة العنصر ).2015.(خليل حسن الزركاين - 

  . جامعة بغداد.البشري

مدى توظيف االقتصاد المعرفي في مناهج .)2015(.خالد صادق احلايك وأماين عاصي أمني - 

-321ص.أ/4ع.21جم.املنارة.التربية الرياضية الفلسطينية من وجهة  نظر المشرفين والمعلمين

108   .  

  .القاهرة.دار غريب.قائمة المهارات االجتماعية).2006.(خليفة عبد اللطيف حممد - 

   األردن.دار الفكر.3ط.الموهبة والتفوق.)2007(.وحممد عبد السالم اليواليز خليل عبد الرمحان املعايطة - 

مركز اإلسكندرية .ط،ب.قدرات وسمات الموهوبين.)2000(.خليل ميخائيل عوض - 

  . اإلسكندرية.للكتاب

بعض المهارات  إكسابمدى مساهمة منهاج الجمباز في ).س.ب(.غادة حممد خصاونة - 

  .286-256:ص- ص.جملة أسيوط لعلوم وفنون الرتبية الرياضية.الحياتية

 :قائمة المراجع األجنبية

- Jones, R, (1991) ." life skills" , london, Cassel educational limited. 
- the Conference of «The Educational Process in the 21th Century - reality 

and challenges »،17 octobre 2009 
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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

  – مستغانم – عبد الحميد بن باديسجامعة 

  

                                                       طرائق تدريسمناهج و : تخصص                          معهد التربية البدنية والرياضية    

  والرياضية البدنية التربية                   

                                                           

  

  

  

  –للتحكيم  –استمارة االستبيان 
  

  لسادة األساتذة والدكاترة الباحثين في العلوم التربوية والرياضيةلالموجهة 

  

  

  

  الوي عامرـــــــــــــــــــمح: الباحث إعداد الطالب

  عمـــــــــــــــــــور عمـــــــــــر: الدكتور األستاذ إشراف 

  

  

  م2016 / 2015: السنة الجامعية
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  ...حتية طيبة وبعد...... الدكتور احملرتم....أستاذي الفاضل

مناهج يف  الدكتوراهشهادة نتقدم إىل سيادتكم ذا االستبيان الذي يندرج يف إطار البحث العلمي لنيل 

  .مستغامنجامعة  الرتبية البدنية والرياضية  معهدوالرياضية من  ةدنيالرتبية الب وطرائق تدريس

نرجو منكم املشاركة يف إجناز هذا البحث بالتفضل بإعطاء واإلدارية،  ونظرا خلربتكم العلمية واملهنية

متطلبات التكوين بمعاهد وأقسام  :وجهات نظركم على كل ما حيويه هذا االستبيان، والذي خيص موضوع

  .ة البدنية والرياضية في ضوء االقتصاد المعرفي والمهارات الحياتيةالتربي

نتمىن إبداء مالحظاتكم حول صحة الفقرات ومدى انسجامها مع اال احملدد لتصميمها، وكتابة أي 

علما أنه مت استخالص هذه الفقرات من دراسات  ،اقرتاح لتعديلها، أو إضافة فقرات تقرتحوا على كل جمال

  . اإلقتصاد المعرفيموضوع علمية سابقة تناولت  وأحباث

  .ستبانة واعتماد فقرااتكرم باملوافقة على حتكيم هذه اإليرجى ال و يهمنا رأيكم الشخصي كثريا،

   :ةـــمالحظ •

  :حماور هي ثالثةلتحقيق هذا األمر فقد مت إعداد هذه اإلستبانة اليت تتكون من  -1

  .املتعلقة بالعلم والتكنولوجيا متطلبات التكوين: المحور األول -

  .متطلبات التكوين املتعلقة بالوارد البشرية: المحور الثاني -

  . متطلبات التكوين املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصال :المحور الثالث -

  .يوجد حتت كل عبارة فراغ حيث ميكن إضافة فقرات من اقرتاحكم - 2

  .ه مناسبا للدراسةتستطيعون إضافة أي متغري جتدون - 3

 
  أستاذ مساعد        أستاذ محاضر: 1*الرتبــــة* 

  نشاط بدني تربوي       إدارة رياضية       تدريب رياضي       نشاط بدني مكيف:  التخصص* 

  منصب عالي لم اشغل       منصب عالي شغلت: 2**المنصب العالي *

  سنوات  06أكثر من    سنوات     06-01من : الخبرة المهنية *

                                                 
1 *  ���� ���	
� ��� ���� )أ��ذ ا������ ا�����، أ��ذ 
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تغيري 

  الصياغة
  تقيس   ال تقيس

  متطلبات التكوين المتعلقة بالعلم والتكنولوجيا:  المحور األول

 يتطلب التكوين في ضوء االقتصاد المعرفي -  
 .تعليم الطالب اجلامعي كيفية إنتاج املعرفة -1   

  

 .إملام الطالب بأكثر من لغة  -2   

  

 .الطالب التعامل مع احلاسوب تطوير قدرة -3   

  

 .تطوير عملية التاهيل والتكوين للطالب -4   

  

 .زيادة التاهيل العلمي للطالب -5   

  

 .تطوير قدرة الطالب على استخدام العقل -6   

  

 .تنويع مصادر املعلومات اليت حيتاجها تطوير الطالب -7   

  

 .ستخدام طرائق التعلم باالكتشافإ -8   

  

 .خلق طرائق مبتكرة يف تعليم الطالب -9   

  

تشـــجيع التبــــادل العلمــــي والثقــــايف مـــع املعاهــــد األجنبيــــة كوســــيلة مــــن  -10   

 .وسائل مسايرة التطور

  

ومتكـــــني الطلبـــــة مـــــن ) افرتاضـــــية(تـــــوفري خمتـــــربات متطـــــورة تكنولوجيـــــا  -11   

  .استعمال جتهيزاا

  

 .راف عملية التكوينتوفري حاسب حممول لكل أط -12   

  

لتســـــهيل  ملفـــــات الكرتونيـــــةحتويـــــل كتـــــب التخصـــــص والبحـــــوث إىل  -13      



4  

 

  .احلصول واالطالع عليها

  

تكـــوين الطلبـــة علـــى التعامـــل مـــع املكتبـــات الرقميـــة احملليـــة والعامليـــة    -14   

 .وتوفري احلسابات هلم

  

 .فية للطالبجعل التفكري التكنولوجي جزءا من اخلريطة املعر    -15   

  

اســــــــتحداث  مصــــــــلحة خاصــــــــة الحتضــــــــان األعمــــــــال اإلبداعيــــــــة   -16   

 .واالبتكارية للطالب املوهوبني واعتمادها

  

ــــــة واســــــتعماهلا يف اــــــال   -17    ــــــادة يف احلجــــــم التكــــــويين للغــــــات احلي الزي

 .الرياضي

  

 .وضع رؤية إستشرافية واضحة للمعهد حول تبىن صناعة املعلومات  -18   

  

الطابعــات، املاســحات الضــوئية، :تــوفري أجهــزة تقنيــة باملعهــد مثــل    -19   

 .اخل...أجهزة عرض البيانات

  

قيـــام إدارة املعهــــد بتنميــــة مفــــاهيم االبتكـــار واإلبــــداع لــــدى الطلبــــة    -20   

 .باستعمال خمتلف الوسائط التكنولوجية

  

ر وحتســــــني خدماتــــــه إســــــتجابة املعهــــــد ملقرتحــــــات الطلبــــــة يف تطــــــوي  -21   

 .التكنولوجية

  

رقمنـــة املكتبـــات ممـــا يتـــيح تـــوفري بنيـــة مشـــرتكة للتعـــاون مـــع املكتبـــات  -22   

 .األخرى

  

رقمنـــــة املكتبـــــات ممـــــا يســـــمح مـــــن رفـــــع كفـــــاءة الفهرســـــة والتصـــــنيف  -23   

 .لتجنب السرقة العلمية
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م الـذايت مثـل توفري املعهد لوسـائل تكنولوجيـة حديثـة ومناسـبة للـتعل   -24   

  .قاعات للتعلم املربمج

  

تـــوفري مكتبـــة املعهـــد لقســـم خمـــتص بالوســـائط املتعـــددة مـــن أقـــراص   -25   

 .قصد املساعدة على التعلم باحملاكاة) مسموعة ومرئية (مدجمة تفاعلية 

  

مواكبة املنـاهج العلميـة املختصـة يف النشـاط البـدين وفـق التوجهـات    -26   

 .العلمية احلديثة

  

أن جييـــــد األســـــاتذة مهـــــارات اســـــتخدام احلاســـــب اآليل وتطبيقاتـــــه    -27      

  .املتعددة

  

أن يزود فريق ميدان التكـوين األسـاتذة بكـل جديـد يف ختصصـام    -28      

  .العلمية

  

أن تتبــــىن املعاهــــد التجــــارب العلميــــة املتميــــزة يف امليــــدان وتعميمهــــا    -29      

  .الكرتونيا على الشركاء

  

  

  تقيس   ال تقيس  تغيري الصياغة
  متطلبات التكوين المتعلقة بالموارد البشرية: الثانيالمحور 

  يتطلب التكوين في ضوء االقتصاد المعرفي -

املواظبــة علــى إعــالم اإلداريــني بكــل املســتجدات التقنيــة والتكنولوجيــة    -1   

 .واملعرفية لإلدارة احلديثة

  

بحـث مـن خـالل املسـامهة الفعالـة يف تطـوير التكـوين تعزيز دور فرق ال   -2   

 .باملعاهد

  

تفعيـــــــل دور خليــــــــة اجلــــــــودة باملعاهــــــــد للمشــــــــاركة يف صــــــــناعة املنــــــــاهج  -3   
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 .واحملتويات وحتديثها حسب متطلبات سوق العمل

  

ــــة التكــــوين مــــن خــــالل إنشــــاء جمــــالس   -4    ــــة يف تطــــوير عملي إشــــراك الطلب

 .وورشات هلم

  

يـــع مصـــادر التمويـــل وعقـــد اتفاقيـــات حبـــث مـــع خمتلـــف املؤسســـات تنو   -5   

 .الرياضية الفاعلة

  

فــتح خمتلــف املخــابر الرياضــية اجلامعيــة علــى الفيــدراليات الرياضــية قصــد  -6   

 .استغالهلا

  

تكوين جلان عليا بني وزارة التعليم العايل وخمتلـف الـوزارات الـىت ميكـن    -7   

 .قصد التنسيق للخريج العمل ا

  

تكييــــف الــــربامج والتخصصــــات حســــب اإلمكانيــــات املتاحــــة باملعاهــــد  -8   

 .وحسب احتياجات الطلبة وسوق العمل

  

توفري قواعد معلومات عن سوق العمـل وحاجاـا املسـتقبلية لتكـون يف   -9   

 .متناول الطلبة

  

 . نفوس الطلبةتبين ثقافة تغرس احرتام قيمة العمل واإلنتاجية يف  -10   

  

اعتمــاد أســاليب تقــومي تؤكــد علــى اكتســاب الطلبــة للمهــارات الــيت    -11   

  .تتوافق ومتطلبات سوق العمل احلالية واملستقبلية

  

إشـــراك املؤسســـات الرتبويـــة يف تنفيـــذ بـــرامج تكوينيـــة حـــول تقنيـــات   -12   

 .سوق العمل لطالب املعاهد

  

املؤسســـات الرياضـــية واإلنتـــاج مـــن اجـــل ســـد انفتـــاح املعاهـــد علـــى    -13   

 .الفجوة بني التعليم الرمسي واملمارسة املهنية
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تثمـــــني الـــــرتبص التطبيقـــــي ليكـــــون يف أول ســـــنة جامعيـــــة إىل غايـــــة    -14   

  .التخرج

  

إكســـــــاب الطلبـــــــة القـــــــدرة علـــــــى التعامـــــــل مـــــــع العـــــــوامل االفرتاضـــــــية   -15   

)virtual worlds (حــــدود الزمــــان واملكــــان   إلتقــــان العمــــل خــــارج

 .كالتجارة االلكرتونية واملقاوالتية

  

التوســــــيع يف فــــــرص العمــــــل املتاحــــــة للطــــــالب يف العطــــــل الصــــــيفية    -16   

 .إلكسام املهارات العملية

  

االعتمـاد علـى األســاليب والطرائـق واالســرتاجتيات التدريسـية احلديثــة   -17   

 .يف عملية  التكوين

  

ف أســــــاليب الــــــتعلم الــــــذايت الــــــيت تنمــــــى الشــــــعور باملســــــؤولية توظيــــــ  -18   

 .والتكوين الذايت للطلبة

  

تزويـــد الطلبـــة مبهـــارات البحـــث عـــن املعرفـــة مـــن مصـــادرها املتعـــددة   -19   

 .قصد مواكبة التطور

  

حتديـــد احتياجـــات األســـاتذة مـــن الرتبصـــات والتكـــوين أثنـــاء اخلدمـــة  -20   

 .ة وفقا ملتطلبات العصرباستخدام التكنولوجيا حديث

  

إعتمــــاد املعهــــد علــــى أنشــــطة تكوينيــــة داخليــــة تشــــجع علــــى تطــــوير   -21   

 .األفراد ملهارام ومعارفهم وحيازة معرفة جديدة

  

ان ميتلــك املعهــد العــدد الكــايف مــن اإلداريــني مــا ميكنهــا مــن مواكبــة    -22   

 .كل جديد يف علم تكنولوجيا املعلومات

  

يعتمــد املعهــد علــى متطلبــات البحــث العلمــي بتشــجيع األســاتذة  أن -23   
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 .والطلبة على املشاركة يف املؤمترات وورشات العمل العلمية

  

 .مسامهة أعضاء هيئة التدريس يف املعهد بتطوير املناهج الدراسية  -24   

  

أن يعمــــــــل املعهــــــــد علــــــــى تقيــــــــيم احتياجــــــــات اتمــــــــع احمللــــــــي مــــــــن  -25   

 .ستمرارالتخصصات با

  

أن تعمـــل إدارة املعهـــد علـــى تصـــميم واعتمـــاد منـــوذج قيـــادي يعكـــس  -26      

  .االحتياجات احلالية واملستقبلية

  

تأهيـــل خمتلـــف املـــوارد البشـــرية باملعهـــد للمشـــاركة يف خمتلـــف املشـــاريع  -27      

  .العاملية واالورومتوسطية

  

  

  

  

  تقيس   تقيسال   تغيري الصياغة

طلبات التكوين المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات مت: الثالثالمحور 

  واالتصال

  يتطلب التكوين في ضوء االقتصاد المعرفي -

 .ملمارسة مهنة التدريس icdl اعتماد رخصة قيادة احلاسب اآليل   -1   

  

 .تزويد املعهد باإلضافة إىل املكتبة التقليدية مكتبة الكرتونية  -2   

  

  لكـــرتوين للتواصـــل بـــني إدارات املعهـــد واألقســـامتوظيـــف الربيـــد اال  -3   

 .واألساتذة

  

 .إنشاء موقع الكرتوين على شبكة االنرتنت خاص باملعهد  -4   

  

ــــة واألســــاتذة مرتبطــــة مبوقــــع   -5    ــــة خاصــــة بالطلب إنشــــاء مــــدونات الكرتوني
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 .املعهد لوضع مشروعام التعليمية يف صفحة خاصة

  

لكرتونيــة تعليميــة تفاعليــة علــى االنرتنــت خاصــة باملعهــد إنشــاء بوابــة ا   -6   

 .لتسهيل التواصل بني أطراف عملية التكوين

  

إدخــال خمتلــف تقنيــات اإلتصــال التكنولوجيــة احلديثــة واملتطــورة قصــد    -7   

 .تسهيل عملية التواصل بني الطلبة واألساتذة واإلدارة

  

 .رتونية قصد تفعيل املناقشة والتطويرتوفري املعهد ملنتديات مناقشة الك  -8   

  

 .توفري املعهد لربامج تكوينية الكرتونية لألساتذة  -9   

  

أن ميتلـــك املعهـــد تكنولوجيـــا معلومـــات تواكـــب كـــل مـــا هـــو جديـــد   -10   

 .عامليا

  

أن يســـــهر املختصـــــون يف املعهـــــد علـــــى حتـــــديث وتطـــــوير األجهـــــزة    -11   

  .جيا املعلومات باستمراروالربجميات اخلاصة بتكنولو 

  

 .أن ميتلك املعهد برامج رقمية لتسيري خمتلف األقسام واملصاحل  -12   

  

 .توفري املعهد خلدمة املؤمترات املرئية التفاعلية عرب الويب   -13   

  

ـــــداخلي    -14    ـــــة خلدمـــــة النظـــــام ال ـــــة وفعال تـــــوفري شـــــبكة اتصـــــاالت حديث

  .للمعهد

  

ــــة االتصــــال بشــــبكة املعلومــــات بســــرعة أن تتــــوف   -15       ر يف املعهــــد إمكاني

  .تدفق عالية

  

  .استعمال واسع للتعلم عن بعد من طرف الطالب عرب الواب   -16      
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تنويـــع مصـــادر املعلومـــات الـــيت حيتاجهـــا تطـــوير الطالـــب باســـتعمال    -17      

  .التكنولوجيا الرقمية

  

هـــزة بفضـــاءات لالنرتنيـــت قصـــد أن تتـــوفر املعاهـــد علـــى مكاتـــب جم  -18      

  .التواصل والبحث العلمي

  

خلـق فضـاءات للتواصـل والتفاعــل االجتمـاعي قصـد وصـول املعلومــة   -19      

  .يف اقصر وقت ممكن

  

أن يعتمــد املعهــد يف مكافــأة األســتاذ الكــفء علــى أخــذ رأي الطلبــة   -20      

  .الدارسني عنده سرا عن بعد عرب قاعدة بيانات معتمده

  

  توفري خمتلف الوسائل والوسائط التعليمية للتكوين  -21      

  

  .Moodleتوفري أنظمة الكرتونية إلدارة التعلم كأرضية مودل   -22      

  

  توفري قاعات خاصة للمناقشات العلمية واحملاضرات عن بعد  -23      

  

جتهيـز القاعــات والفضـاءات الرياضــية بلوحـات العــرض الرقميـة قصــد   -24      

  .املساعدة على حتقيق األهداف التعليمية

  

تــوفري خمتلــف أجهــزة القيــاس احلديثــة واملتطــورة قصــد تســهيل عمليـــة   -25      

  .التقومي

  

جتهيــــز قاعــــات الدراســــة بتجهيــــزات الكرتونيــــة قصــــد احلصــــول علــــى   -26      

  .قاعات ذكية
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  :اإلضافات -المالحظات  –التعاليق 

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 شكرا جزيال على تعاونكم معنا
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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

  – مستغانم – عبد الحميد بن باديسجامعة 

  

                                                       طرائق تدريسمناهج و : تخصص                          معهد التربية البدنية والرياضية    

  والرياضية البدنية التربية                   

                                                           

  

  

  

  –للتحكيم  –استمارة االستبيان 
  

  لسادة األساتذة والدكاترة الباحثين في العلوم التربوية والرياضيةلالموجهة 

  

  

  

  الوي عامرـــــــــــــــــــحم: الباحث إعداد الطالب

  عمـــــــــــــــــــور عمـــــــــــر: الدكتور األستاذ إشراف 

  

  

  م2016 / 2015: السنة الجامعية


	ت ا�����	��  
 .........: ...........ا��� و ا���
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  ...حتية طيبة وبعد...... الدكتور احملرتم....أستاذي الفاضل

مناهج يف  الدكتوراهشهادة نتقدم إىل سيادتكم ذا االستبيان الذي يندرج يف إطار البحث العلمي لنيل 

  .مستغامنجامعة  الرتبية البدنية والرياضية  معهدوالرياضية من  ةدنيالرتبية الب وطرائق تدريس

نرجو منكم املشاركة يف إجناز هذا البحث بالتفضل بإعطاء واإلدارية، لذلك  ونظرا خلربتكم العلمية واملهنية

متطلبات التكوين بمعاهد وأقسام  :وجهات نظركم على كل ما حيويه هذا االستبيان، والذي خيص موضوع

  .لتربية البدنية والرياضية في ضوء االقتصاد المعرفي والمهارات الحياتيةا

نتمىن إبداء مالحظاتكم حول صحة الفقرات ومدى انسجامها مع اال احملدد لتصميمها، وكتابة أي 

علما أنه مت استخالص هذه الفقرات من دراسات  ،اقرتاح لتعديلها، أو إضافة فقرات تقرتحوا على كل جمال

  . احلياتية تاملهاراأحباث علمية سابقة تناولت موضوع و 

  .ستبانة واعتماد فقرااتكرم باملوافقة على حتكيم هذه اإليرجى ال و يهمنا رأيكم الشخصي كثريا،

   :ةـــمالحظ •

  :حماور هي ثالثةلتحقيق هذا األمر فقد مت إعداد هذه اإلستبانة اليت تتكون من  -1

  .باملهارات العقليةلتكوين املتعلقة متطلبات ا: المحور األول -

  .باملهارات االجتماعيةمتطلبات التكوين املتعلقة : المحور الثاني -

  . باملهارات االنفعاليةمتطلبات التكوين املتعلقة  :المحور الثالث -

  .يوجد حتت كل عبارة فراغ حيث ميكن إضافة فقرات من اقرتاحكم - 2

  .ه مناسبا للدراسةتستطيعون إضافة أي متغري جتدون - 3

 
  أستاذ مساعد        أستاذ محاضر: 1*الرتبــــة* 

  نشاط بدني تربوي       إدارة رياضية       تدريب رياضي       نشاط بدني مكيف:  التخصص* 

  منصب عالي لم اشغل       منصب عالي شغلت: 2**المنصب العالي *

  سنوات  06أكثر من    سنوات     06-01من : الخبرة المهنية *
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تغيري 

  الصياغة
  تقيس   ال تقيس

  بالمهارات العقليةمتطلبات التكوين المتعلقة :  المحور األول

  المهارات الحياتيةيتطلب التكوين في ضوء  -  

 .والتعاوين لدى الطالب اجلماعي التفكري على أن ينمي القدرة -1   

  

 .األشياء بني العالقة إدراك  على أن خيلق للطالب القدرة  -2   

  

 .السليم التخطيط على أن يزيد من القدرة -3   

  

 .املهارية املواقف حتليل خمتلف على أن جيعل الطالب قادرا -4   

  

 .الواحدة للمشكلة احللول من العديد إجياد على القدرة -5   

  

 .صحيحة بطريقة النتائج تفسري على القدرة -6   

  

 .املختلفة املواقف يف املثلى احللول اكتشاف على القدرة -7   

  

 .القيادي التفكري على القدرة -8   

  

 .منطقية بطريقة األفكار تنظيم على القدرة -9   

  

 .املختلفة املواقف يف املكتسبة املعرفة توظيف على القدرة -10   

  

  .القدرة على املالحظة العميقة -11   

  

 .ى النقد املوضوعيالقدرة عل -12   

  

  .القدرة على التفكري يف الوسائل والغايات -13      

  

 .القدرة على النقد والنقد الذايت  -14   
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القــــدرة علــــى  التعامــــل بــــروح ناقــــدة مــــع خمتلــــف القضــــايا املطروحــــة  -15   

 .خارجها أوباجلامعة 

  

األهــــداف تقــــومي مســــتمر لكافــــة  إجــــراءضــــرورة  إىلتوجيــــه الطالــــب   -16   

 .التكوين أثناءوالعمليات املتلقاة 

  

 .للطالب اجلامعي واإلبداعتشجيع االبتكار  -17   

  

 .ممارسة مهارات البحث واالستقصاء  -18   

  

 .األحداث بعضاستنتاج األسباب احملتملة اليت تقف وراء    -19   

  

 .القدرة على اختاذ القرار   -20   

  

 .ني احلقائق اليت ميكن إثباا واالدعاءاتالتفريق ب  -21   

  

يؤكــــد التكــــوين علــــى ضــــرورة امــــتالك الطالــــب القــــدرة علــــى التنظــــيم  -22   

 .املنطقي لألفكار

  

 .يوفر الفرصة للكشف عن احللول املناسبة للمواقف املختلفة -23   

  

  .يشجع على امتالك مهارات التفكري اجلماعي   -24   

  

 .يركز على ضرورة ربط األسباب بالنتائج املؤدية إليها  -25   
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  تقيس   ال تقيس  تغيري الصياغة
  بالمهارات االجتماعيةمتطلبات التكوين المتعلقة : الثانيالمحور 

  المهارات الحياتيةيتطلب التكوين في ضوء  -

 .سليمة اجتماعية عادات اكتساب   -1   

  

 .ومؤدبة الئقة قةبطري اآلخرين معاملة  -2   

  

 .اآلخرين مع االحرتام على قائمة صادقة عالقات إقامة -3   

  

 .الواحد الفريق بروح العمل  -4   

  

 .واحرتامها األخر نظر وجهة تقبل  -5   

  

 .الفرد على اجلماعة مصلحة تقدمي -6   

  

 .املختلفة االجتماعية املواقف مع التكيف   -7   

  

 .اآلخرين واحتياجات مشاكل تفهم -8   

  

 .املختلفة للمواقف املناسبة احللول حول اآلخرين مع التفاوض  -9   

  

 .املبادرة روح اكتساب  -10   

  

  .اآلخرين أمام الشخصية إبراز على القدرة   -11   

  

 .املوضوعات حول واملالحظات  الرأي إبداء يف املشاركة  -12   

  

 .بوضوح واملشاعر األفكار عن التعبري   -13   

  

  .بسهوله ألخر موضوع من االنتقال على القدرة   -14   
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 .لآلخرين باهتمام اإلصغاء  -15   

  

 .يف املواقف التعليمية املختلفة اآلخرين إقناع على القدرة   -16   

  

 .اآلخرين مع االتصال اللفظي والغري لفظي استخدام  -17   

  

 .جتنب توجيه االنتقادات، واللوم على اآلخرين  -18   

  

 .العمل بروح الفريق الواحد  -19   

  

 .احرتام وجهات نظر اآلخرين وتقبلها -20   

  

 .اإلصغاء باهتمام لآلخرين  -21   

  

 .التكيف مع املواقف احلياتية املختلفة  -22   

  

 .ووضوح التعبري عن األفكار ووجهات النظر حبرية  -23   

  

 .القدرة على التواصل  مع اجلمهور املستهدف بكل ارحيية  -24   

  

 .حيث على ممارسة العادات االجتماعية السليمة -25   

  

  .يشجع على توثيق الصداقة واالحرتام أثناء ممارسة اللعبة -26      

  

  .يؤكد على ضرورة امتالك مهارات التواصل مع اآلخرين -27      

  

  .يشري إىل أمهية املشاركة يف صناعة القرار -28      
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  تقيس   تقيسال   تغيري الصياغة
  بالمهارات االنفعاليةمتطلبات التكوين المتعلقة : الثالثالمحور 

  المهارات الحياتيةيتطلب التكوين في ضوء  -

 .املختلفة اللعب مواقف يف الرياضية الروح إظهار   -1   

  

 .بالنفس الثقة من مرتفع ستوىم إىل الوصول  -2   

  

 .اإلرادة قوة تنمية  -3   

  

 .املتعة إىل تؤدي اليت األنشطة اختيار  -4   

  

 .التسامح أساس على اآلخرين مع التعامل  -5   

  

 .املهاري الرضا من عايل مستوى إىل الوصول  -6   

  

 .اخلاطئة السلوكيات متييز   -7   

  

 .احلياة ضغوطات ىعل التغلب  -8   

  

 .ضبط االنفعاالت واملشاعر يف املواقف املختلفة  -9   

  

 .القدرة على التكيف  -10   

  

  .والتصميم اإلرادةقوة   -11   

  

 .مستوى مرتفع من الرضا عن النفس إىلالوصول   -12   

  

 .القدرة على االعتماد على الذات   -13   

  

  .اآلخرينبل القدرة على تق   -14   
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  .الرضا على املكتسبات العلمية واملهارية  -15      

  

  .القدرة على إضفاء السرور واملرح أثناء التعامل مع اآلخرين   -16      

  

  .مينح القدرة على إثبات الذات وفقا للطموحات املسطرة   -17      

  

  .مينح القدرة على تقومي الذات ووضع األهداف املستقبلية  -18      

  

  .القدرة على إبداء االهتمام لراحة اآلخرين ومشاعرهم  -19      

  

  .القدرة على تفهم اآلخرين باجيابية  -20      

  

  التحكم يف املشاعر واالنفعاالت يف خمتلف املواقف التعليمية  -21      

  

  .حتمل الضغوطات املختلفة داخل اموعة  -22      

  

  .اآلخرين جتنب إلقاء اللوم على  -23      

  

  .القدرة على ضبط النفس يف املواقف املثرية  -24      

  

  .قدرة التكيف مع التغريات احمليطة  -25      

  

  .القدرة على إدارة الضغوط يف باجيابية يف خمتلف املواقف  -26      
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  :اإلضافات -المالحظات  –التعاليق 
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  األساتذة المحكمين ألداتي الدراسة بأسماء ةـــــــــقائم

اإلسم واللقب والدرجة   الرقم

  العلمية

  مجال التحكيم  مكان العمل  الجهة/الجامعة

قسم علم النفس وعلوم   جامعة المسيلة  د عمور عمر .أ  01

  التربية

  األداتين ككل

وتقنيات معهد علوم   جامعة المسيلة  د بوداود عبد اليمين.أ  02

  النشاطات البدنية والرياضية

  األداتين ككل

كلية علم النفس وعلوم   02جامعة قسنطينة   د لوكية الهاشمي.أ  03

  التربية

  األداتين ككل

معهد علوم وتقنيات   جامعة أم البواقي  د بوطبة مراد.أ  04

  النشاطات البدنية والرياضية

  األداتين ككل

قسم علم النفس وعلوم   المسيلة جامعة  د بودربالة محمد.أ  05

  التربية

  األداتين ككل

معهد علوم وتقنيات   جامعة المسيلة  بوجمعةد شوية .أ  06

  النشاطات البدنية والرياضية

  األداتين ككل

د بوعامر أحمد زين .أ  07

  الدين

كلية العلوم اإلنسانية   جامعة أم البواقي

  واإلجتماعية

  األداتين ككل

معهد علوم وتقنيات   جامعة المسيلة  بن دقفل رشيد. د  08

  النشاطات البدنية والرياضية

  األداتين ككل

معهد علوم وتقنيات   جامعة المسيلة  جوادي خالد. د  09

  النشاطات البدنية والرياضية

  األداتين ككل

معهد علوم وتقنيات   جامعة المسيلة  بكة فارس. د  10

  النشاطات البدنية والرياضية

  األداتين ككل

معهد علوم وتقنيات   جامعة أم البواقي  بشير حسام .د  11

  النشاطات البدنية والرياضية

  األداتين ككل
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  وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

  –مستغانم  –جامعة عبد الحميد بن باديس  

  معهد التربية البدنية والرياضية 

                                                  

الدائمين بمعاهد  لألساتذةالمعرفي والموجهة  باالقتصاداالستمارة االستبيانية الخاصة 

  ية والرياضيةوأقسام التربية البدن

  
‡Èië@òjî @òî¥@LÝšbÐÛa@ðˆbn�cNNN@ @

 :تحت عنوان علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضيةفي  الدكتوراهفي إطار التحضير لنيل شهادة        

متطلبات التكوين بمعاهد وأقسام التربية البدنية والرياضية في ضوء االقتصاد المعرفي والمهارات 

  .الحياتية

متطلبات التكوين  لإليكم أيها األساتذة األفاضل بمجموعة من األسئلة تدور حو  نتقدم      

الجامعي، وتأكدوا بأنها ال توجد إجابات صحيحة وأخرى خاطئة بقدر ما يهمنا رأيكم الشخصي، 

  . وكل ما تدلون به يبقى سرا بيننا، وال يستخدم إال ألغراض البحث العلمي

  :المعلومات الشخصية

  أستاذ مساعد        أستاذ محاضر: 1*ةــــالرتب -

  تدريب رياضي       نشاط بدني مكيف إدارة رياضية       نشاط بدني تربوي       : التخصص -

  منصب عالي لم اشغل       منصب عالي شغلت: 2**المنصب العالي -

  سنوات  06أكثر من        سنوات  06أقل من : الخبرة المهنية -

  

  م2017/  2016: الجامعيةالسنة 
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  متطلبات التكوين المتعلقة بالعلم والتكنولوجيا:  المحور األول  درجة األهمية            
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إدارة ا����� ب�#��� 
-�ھ�� اMب� �ر واSب�اع ��ى ا�:�4�  %��م          
��I���# �ا� ['�  .ب�����ل 
7��\ ا��

18  

          �U7��\ ا%��ا�� ��8,ة وا�:�4� �Uل 8	��/  تإ��9ب� ا����Oا
��I���# �ت ا��
�  . واSدار�� و8:��� ا�7

19  


/ا�� ��4ت  ر%�#�           ]��� ��
� وا��$#�\ ر�B *-�ءة ا�-� �
 �%��   .ا��������9#! ا�

20  

          ��8� �4� ������ ا�,ا�8 
<� �� ا�����#
��<� وU ��I���# 8 �'��
^
��ت ������ ا���4�%.   

21  


�ا*4� ا��#�ھ^ ا������ ا��7�$� �� ا�#��ط ا�4�(� و�1 ا�����Iت           
�>��  .ا������ ا�	

22  
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7�اأن           ��8,ة 
��رات اOا ��9� _8�G�4:8ا`�� و !م ا�	�
  .ا�����دة

23  

� �� 78$$���8  أن          ��I � 8,ة ب�Oان ا�� ��/ ا��
�Pود ���1 
  .ا������

24  

H#4�8 ا����ھ� ا���9رب ا������ ا�����Pة �� ا����ان و������8  أن          
  .ا� ��و(�� ��H ا���*�ء

25  

  

  

  لمتعلقة بالموارد البشريةمتطلبات التكوين ا:  الثانيالمحور   األهميةدرجة 

ضة
خف

من
 

  جدا

ضة
خف

من
طة  

وس
مت

  

ية
عال

جدا  
ة 

الي
ع

  

يتطلــــب التكـــــوين فــــي ضـــــوء االقتصـــــاد  

   المعرفي

  

رقم
ال

  

      H��9�ات ا��G#�� اSدار��/ إ�aما���اظ4� �� ب � ا��
   .ا�	��<� �bدارةوا�� #����I� وا������� 

01  


/ aNل ا����ھ      c	4دور ��ق ا� P�P�8 ���:8 �� ����-ا� ��
�   .ا�� ��/ ب�����ھ

02  

8-��� دور ��N� ا��9دة ب�����ھ� �����ر*� �� "#��� ا��#�ھ^      

�:��4ت �ق ا���� وا��	����ت !�U ��>��  .و8	

03  


��9&  إ(��ءا�:�4� �� 8:��� ����� ا�� ��/ 
/ aNل  إ�5اك     
  .وور�5ت ���

04  

     �
$�در ا������ و B��#8 ت��
7��\ ا��3 B
 c	ا8-�%��ت ب �G
���   .ا������� ا�-�

05  

      \��7
ا��H  ا��زارات8 ��/ ��9ن ���� ب�/ وزارة ا������ ا����� و
� ا��#��1 �� / ����7^ ا���� ب��$%.   

06  

      �
 �(��ت ا����U� ب�����ھSا !�U وا��7$$�ت ^
8 ��\ ا��4ا
�! ا�I���Uت Uو�ق ا���� ا�:�4�   .و

07  

�ق ا���� و��8�I�U ا������4G� �� �ن       /�
�ت ���
 ������8 %�ا
   .ا�:�4��� 
�#�ول 

08  

  09   .ا�:�4���Gg �#48� �A8س اU��ام %��� ا���� وا�I��)S� �� (-�س      
��H ا*���ب       �*38 ���G8 !��������رات ا���  ا�:�4�ا����د أ

   .���� وا������4G�8��ا�1 و
�:��4ت �ق ا���� ا�	
10  

��ت ا���ب��� �� 8#-�, ب�ا
^ �#�� 8� �Uل G8#��ت      إ�5اك ا��3
�ق ا���� �:�4� �   .ا����ھ

11  

� إ      �Iا /
��ت ا������� واS(��ج ��H ا��3 �(-��ح ا����ھ
   .ا�-�9ة ب�/ ا������ ا���� وا����ر� ا���#��

12  

          /��>8  �G�4:�ن �ا���ب6 ا�� ���  �#
��� إ���i H� أول �I
   .ا���7ج

13  


B ا���ا�� ا�M��ا���  ا�:�4�إ*��ب            �
�رة ��H ا����Gا�
)virtual worlds ( ن وا�� �ن�
Pود ا��U رج�N ن ا�����G8S

14  
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   .وا���Gو�8M� *����9رة ا�M ��و(��

           �U��ص ا���� ا���� �� B� �� ا��:� ا�$�-�� ��:�4�ا���
��ب�� ا����رات ا������*S.   

15 

           �����ا��98ت ا���ر�Mوا�:�ا'1 وا !���Oا H������د Mا
�����  ا�� ��/ �� �>��  .ا�	

16  

�8ظ�\ أ���! ا����� ا�,ا�8 ا��� H�#8 ا����ر ب����3و���           
  .��:�4� ا�,ا�8 ا�� ��/و

17  

           ��/ ا������ 
 ا�:�4�P8و� c	4دةب���رات ا��
$�درھ� ا���� / 

�ا*4� ا��:�ر �$%.  

18  

          ��8,ة�8	Oت ا�I���Uا � /

�   ��/وا�����ب$�ت ا �أg#�ء ا�7
M ��I���# �ام ا��7�  .و��G ���:��4ت ا��$�	��<� ا�

19  

          ���H 8:���  إ����د ا���� B9�8 ���Nدا �8 ��#� �أ(�: H��
Oا���
�ة��اد ����را��8 و
��ر��� و��Uزة ��I �.  

20  

          �
�:��4ت ا�4	c ا�����  أن ���� H�� ��8,ة ��B�9 با����Oا
  .ا���� ا������ �ت��H ا����ر*� �� ا����83ات وور5 وا�:�4�

21  

��ھ��          
أ��Tء ھ�k� ا���ر�& �� ا����� ب�:��� ا��#�ھ^  
��  .ا��را

22  

�����G8 H ا�I���Uت ا��B��9 ا��	أن            �
/ ���� ا���� ��
   .ا��7$$�ت ب����ار

23  

��H 8$��� وا����د (��ذج %��دي �� & أن 8           ���� إدارة ا����
���4G��   .ا�I���UMت ا�	���� وا��

24  


7��\  8?ھ�� 
7��\ ا���ارد ا����4� ب������ �����ر*�           ��
Oوا �ا������ Bا����ر� �>
 ��:��
  .ERASMUSورو

25  

  

متطلبات التكوين المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات :  الثالثور المح  درجة األهمية

  واالتصال

ضة
خف

من
 

  جدا

ضة
خف

من
طة  

وس
مت

  

ية
عال

جدا  
ة 

الي
ع

  

يتطلــــب التكــــوين فــــي ضــــوء االقتصــــاد  

   المعرفي

  

رقم
ال

  

      �
 �4� ا� ��و(��ب�P8Sو�� ا���� �����G�ا� �ا�� �4 Hإ� �01  .���  

��م �8ظ�\ ا���4� ا�M ��و(�     %Oوا �  ����ا"� ب�/ إدارات ا����
�8,ةOوا.  

02  

     �  03   .إ(��ء 
�%B ا� ��و(� ��H 45 � ا�N m)��)Mص ب�����

�و(�ت ا� ��و(�� �N"� ب     
�8,ة 
�48:� ب��%B  ��:�4�إ(��ء Oوا
�"�N �	-" �� ���������8 ا���
��و B��� �   .ا����

04  

��H ا�N m)��)M"� إ(��ء ب�اب� ا� ��و(�� 8      �����-8 ������
���� ا���ا"� ب�/ أط�اف ����� ا�� ��/�� �  .ب�����

05  
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G8 \��7#��ت اS إد�Nل     ��I���# �وا���:�رة 8$�ل ا� �>�� ا�	
�8,ة واSدارةOوا �ا���ا"� ب�/ ا�:�4 ����� ����8 �$%.  

06  

     -8 ����ت 
#�%�� ا� ��و(�� %$�#�� ���� ا��#�%�� ����8 ا����
  .وا��:���

07  

      ����8��8,ة��4ا
^ 8  ا����n� ��)ا� ��و �08  .��#�  
�  ا��������+ أن �     ��I ھ� �

�ت �8ا*! *� ���
 ��I���# 8

������.  
09  

      ���c و8:��� اP�IOة أن ���� ا��7�$�ن �� ا����	8 H��
��  .�اروا��4
��9ت ا��7"� ب� #�����I ا�����
�ت ب�

10  

��م  ������ ر%���ب�ا
^  ا��������+ أن �     %O7��\ ا
  11  .وا��$��[

��4 ا���!      ����
� ا����83ات ا���'�� ا��-��7� �  12  .����8 ا����
          ����8 ������ ��Nا�
� ا�#�oم ا����<� و����� �7U تM�$8ا �13  .45   

�� 8���� �� ا����� إ
 �(�� ا8M$�ل ب�أن           ��4 � ا�����
�ت ب
����� 1��8.   

14  

�/ ب�� ا����ل            ������ B��4 ا���! �:��!
/ ط�ف اوا.  15 


$�در ا�����
�ت ا��� �	����I 8:��� ا�:��! ب�����ل            B��#8
  .ا�� #�����I ا��%���

16  

� أن           $% m�)��)a� ءات�T-ة بP�9
 !8� 
 H�� �8���� ا����ھ
  .4	c ا�����ا���ا"� وا�

17  

� و"�ل           $% �����IMا ���T� 1�Nءات ����ا"� وا��-�
/ �
 m%ا%$� و �� �
  . ا�����

18  

��ذ ا� \ء ��H أN, رأي ا�:�4� 
 ��?ة ��  �����أن ����� ا          Oا
�ه �ا #� /��ها��ار���
�ة ب��(�ت ��% �4� ��/ ب� .  

19  


7��\ ا���'� وا���'] ا��           /����8�� ��� �20  .�����  

  ����8Moodle. 21 أ(�o� ا� ��و(�� Sدارة ا����� *?ر��� 
�ودل           

          �22  .����8 %���ت �N"� ���#�%��ت ا������ وا��	���ات �/ ب�  

��ت وا�-�Tءات ا������� ب���Uت ا���ض ا��%���           �Gا� P��98
�ة ��8 H	1�G اOھ�اف ا������������ ا��$%  .  

23  

           ����8 �
7��\ أP�Iة ا���Gس ا�	��<� وا���:�رة %$ ����8
���G�ا� ����� .  

24  

           H����ت ا��را� ب�P��9ات ا� ��و(�� %$� ا�	$�ل �% P��98
��ت ذ*���%.  

25  

  

  في األخير كل الشكر لكم على حسن تعاونكم معنا

 .عامر حمالوي: الطالب الباحث



  ���ا��ـــــــ

 	
  -05-ر

إ���رة ا���رات 

 ا������ �� ��ر��

���  ا���
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  وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

  –مستغانم  –جامعة عبد الحميد بن باديس  

  معهد التربية البدنية والرياضية 

                                                  

الدائمين بمعاهد  لألساتذةوالموجهة  بالمهارات الحياتيةاالستمارة االستبيانية الخاصة 

  نية والرياضيةوأقسام التربية البد

  
‡Èië@òjî @òî¥@LÝšbÐÛa@ðˆbn�cNNN@ @

 :تحت عنوان علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضيةفي  الدكتوراهفي إطار التحضير لنيل شهادة        

متطلبات التكوين بمعاهد وأقسام التربية البدنية والرياضية في ضوء االقتصاد المعرفي والمهارات 

  .الحياتية

متطلبات التكوين  لم إليكم أيها األساتذة األفاضل بمجموعة من األسئلة تدور حو نتقد      

الجامعي، وتأكدوا بأنها ال توجد إجابات صحيحة وأخرى خاطئة بقدر ما يهمنا رأيكم الشخصي، 

  . وكل ما تدلون به يبقى سرا بيننا، وال يستخدم إال ألغراض البحث العلمي

  :المعلومات الشخصية

  أستاذ مساعد        أستاذ محاضر: 1*ةــــالرتب -

  تدريب رياضي       نشاط بدني مكيف إدارة رياضية       نشاط بدني تربوي       : التخصص -

  منصب عالي لم اشغل       منصب عالي شغلت: 2**المنصب العالي -

  سنوات  06أكثر من         سنوات 06أقل من : الخبرة المهنية -

  

  2017/  2016: الجامعية السنة

                                                 
1 *  ���� ���	
� ��� ���� )أ��ذ ا������ ا�����، أ��ذ 
	��� أ وب(أ��ذ ���
� أ وب(، أ
� أ��ذ ���
 )أ��ذ 
���، ر&�% (��، )�&! ر&�%(ا��#$! ا����� ���� ا��#�"! ا��� ���  ** 2
 !&�( ،���
 ���
 ،���� !&�( ،���* ���� ��، و���� *,�+ ا��#�"! )(

�ان ا�� ��/،(ا��ظ�-�� �
�3ول ���1 
�3ول 4$56 
�3ول 7�8�، 
( 
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  بالمهارات العقليةمتطلبات التكوين المتعلقة :  المحور األول  درجة األهمية            
ضة

خف
من

 
  جدا

ضة
خف

من
طة  

وس
مت

  

ية
عال

جدا  
ة 

الي
ع

  

ــــي ضــــوء   ــــب التكــــوين ف  المهــــاراتيتطل

رقم   الحياتية
ال

  

  01  .بوالتعاوين لدى الطال اجلماعي التفكري على أن ينمي القدرة     

يف خمتلف   األشياء بني العالقة إدراك  على أن خيلق للطالب القدرة     

  .جماالت احلياة

02  

  03  .السليم قصد حتقيق االهداف التخطيط على أن يزيد من القدرة     

  04  .املهارية املواقف حتليل خمتلف على أن جيعل الطالب قادرا     

  05  .الواحدة للمشكلة احللول من ديدالع إجياد على القدرةأن يزيد      

  06  .صحيحة بطريقة النتائج ملختلف املواقف تفسري على القدرةأن ينمي      

املختلفة اليت  املواقف يف املثلى احللول اكتشاف على القدرةأن يطور      

  .تواجهه

07  

  08  .القيادي السليم والفعال التفكري على القدرةأن ينمي      

  09  .منطقية وواقعية بطريقة األفكار تنظيم على القدرةيزيد أن      

  10  .املختلفة املواقف يف املكتسبة املعرفة توظيف على أن حيفز     

  11  .القدرة على املالحظة العميقة واملوضوعيةأن خيلق      

  12  .القدرة على النقد املوضوعي لألشياءأن يطور      

  13  .لتفكري يف الوسائل والغايات املختلفةالقدرة على اأن ينمي           

  14  .القدرة على النقد والنقد الذايت لتصحيح األخطاءأن خيلق           

القدرة على  التعامل بروح ناقدة مع خمتلف القضايا أن يطور للطالب           

  .املطروحة باجلامعة أو خارجها

15 

افة األهداف الطالب إىل ضرورة إجراء تقومي مستمر لك أن يوجه          

  .والعمليات املتلقاة أثناء التكوين

16  

  17  .االبتكار واإلبداع للطالب اجلامعي يف خمتلف مناحي احلياة أن يشجع          

ممارسة مهارات البحث واالستقصاء ملعاجلة خمتلف أن حيفز على           

  .اإلشكاالت

18  

اليت تقف وراء ستنتاج األسباب احملتملة أن جيعل للطالب القدرة على إ           19  
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  بعض األحداث

  20  .القدرة على اختاذ القرار يف الوقت واملكان املناسبنيأن ينمي           

التفريق بني احلقائق اليت ميكن إثباا أن جيعل الطالب يستطيع           

  .واالدعاءات اليت ميكن جتنبها

21  

نطقي يؤكد على ضرورة امتالك الطالب القدرة على التنظيم املأن           

  .لألفكار

22  

  23  .يوفر الفرصة للكشف عن احللول املناسبة للمواقف املختلفةأن           

  24  .يشجع على امتالك مهارات التفكري اجلماعي خدمة للمصلحة العامةأن           

  25  .يركز على ضرورة ربط األسباب بالنتائج املؤدية إليها بكل عقالنيةأن           

  

  

  بالمهارات االجتماعيةمتطلبات التكوين المتعلقة :  ثانيالالمحور   األهميةدرجة 

ضة
خف

من
 

  جدا

ضة
خف

من
طة  

وس
مت

  

ية
عال

جدا  
ة 

الي
ع

  

ــــي ضــــوء   ــــب التكــــوين ف المهــــارات يتطل

   الحياتية

  

رقم
ال

  

  01 .ختدم اتمع سليمة اجتماعية عادات الطلبة سابإك      

  02 .ومؤدبة الئقة بطريقة اآلخرين يعاملون  ةلبالطجعل      

  03 .اآلخرين مع االحرتام على قائمة صادقة عالقات إقامةيستطيعون       

  04 .األهدافلتحقيق خمتلف  الواحد الفريق بروح جعل الطلبة يعملون      

  05 .دون جتريح اورتمحيو  خراآل نظر وجهة ونتقبلي جعل الطلبة     

  06 .لظروفمهما كانت ا الفرد على اجلماعة مصلحة يقدمون      

مهمـا كـان  املختلفـة االجتماعيـة املواقـف مـع ونتكيفـجعـل الطلبـة ي      

 .نوعها

07  

  08 .مساعدم وحياولون اآلخرين واحتياجات مشاكل يتفهمون      

 للمواقـف املناسـبة احللـول حـول اآلخرين مع التفاوضيكتسبون طرق       

 .املختلفة

09  

  10 .للطالب حلل خمتلف اإلشكاالت املبادرة روح إكساب      
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دون الشــعور  اآلخـرين أمـام الشخصـية إبـراز علـى القـدرة هإكسـاب      

  .بالنقص

11  

 حـول واملالحظـات الـرأي  إبـداء يف املشـاركة علـى القـدرة هإكسـاب      

 .املوضوعات

12  

دون  بوضــوح واملشــاعر األفكــار عــن التعبــري ه القــدرة علــىإكســاب           

 .إنتقاص

13  

  14  .بسهولة خرآل موضوع من االنتقال على القدرة هإكساب           

 15 .واألخذ بآرائهم لآلخرين باهتمام اإلصغاء ه مهاراتإكساب           

  16 .يف املواقف التعليمية املختلفة اآلخرين إقناع على القدرةه إكساب           

  17 .اآلخرين عم االتصال اللفظي والغري لفظي استخدام ه مهاراتإكساب           

  18 .بال سبب جتنب توجيه االنتقادات، واللوم على اآلخرينتعليمه            

يف كــــل  التكيــــف مــــع املواقــــف احلياتيــــة املختلفــــة علــــى القــــدرةه إكســــاب           

 .الظروف

19  

  20 .ألفكار ووجهات النظر حبرية ووضوحالتعبري عن اعلى ه إكساب           

  21 .أرحييةصل  مع اجلمهور املستهدف بكل القدرة على التواه إكساب           

  22 .حيث على ممارسة العادات االجتماعية السليمةأن            

  23  .النشاطيشجع على توثيق الصداقة واالحرتام أثناء ممارسة أن            

  24  .يؤكد على ضرورة امتالك مهارات التواصل مع اآلخرينأن            

  25  .بكل إجيابية ة يف صناعة القراريشري إىل أمهية املشاركأن            
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  بالمهارات االنفعاليةمتطلبات التكوين المتعلقة :  الثالثالمحور   درجة األهمية
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المهــــارات يتطلــــب التكــــوين فــــي ضــــوء  

   الحياتية

  

رقم
ال

  

 اللعـب مواقـف يف الرياضـية الـروح إظهـارث الطالـب علـى أن حيـ      

 .املختلفة

01  

  02 .بالنفس الثقة من مرتفع مستوى إىل الوصولأن يطور القدرة على       

  03 .ملواجهة خمتلف الصعوبات اإلرادة قوة أن ينمي      

  04 .والسرور املتعة إىل تؤدي اليت األنشطة ختيارأن يساعد يف إ      

  05 .وتقبلهم التسامح أساس على اآلخرين مع التعامل أن يؤدي إىل      

  06 .واحلركي املهاري الرضا من عايل مستوى إىل الوصولأن يساعد يف       

  07 .والصحيحة اخلاطئة السلوكياتبني  تمييزالأن يساعد يف       

مبختلــف  احليــاة ضــغوطات علــى التغلــبالقــدرة علــى أن يكســب       

 .أشكاهلا

08  

ط االنفعــــــاالت واملشــــــاعر يف املواقــــــف ضــــــبأن يكســــــب القــــــدرة علــــــى       

 .الصعبة

09  

  10 .يف خمتلف احلاالتاالجيايب  القدرة على التكيفأن يطور       

  11  .لدى الطالب لتحقيق الطموحات قوة اإلرادة والتصميم أن يزيد      

  12 .الوصول إىل مستوى مرتفع من الرضا عن النفسأن يساعد يف       

كمصـدر مـن مصـادر القـوة   درة على االعتمـاد علـى الـذاتالقأن يطور            

 .الذاتية

13  

  14  .من مسار التكوين الرضا على املكتسبات العلمية واملهاريةأن يبني            

القــدرة علــى إضــفاء الســرور واملــرح أثنــاء التعامــل مــع  أن جيعــل للطالــب           

  .اآلخرين

15 

  16  .ذات وفقا للطموحات املسطرةالقدرة على إثبات ال أن جيعل للطالب           

  17  .القدرة على تقومي الذات ووضع األهداف املستقبلية للطالب مينحأن            

لقـــــــدرة علـــــــى إبـــــــداء االهتمـــــــام لراحـــــــة اآلخـــــــرين ا أن ينمـــــــي للطالـــــــب           

  .ومشاعرهم

18  
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  19  .دون إقصاء القدرة على تفهم اآلخرين باجيابية أن ينمي للطالب           

الــــتحكم يف املشــــاعر واالنفعــــاالت يف القــــدرة علــــى  للطالــــب ميــــنح أن           

  .خمتلف املواقف التعليمية

20  

حتمــــل الضــــغوطات املختلفــــة داخــــل أن يزيــــد مــــن قــــدرة الطالــــب علــــى            

  .وخارجها اموعة

21  

للهـروب مـن  جتنـب إلقـاء اللـوم علـى اآلخـرينأن يكسـب الطالـب ميـزة            

  .املسؤوليات

22  

  23  .القدرة على ضبط النفس يف املواقف املثرية للطالب مينحأن             

مهمــا   التكيــف مــع التغــريات احمليطــة علــى قــدرةالأن يكســب الطالــب             

  .كان نوعها

24  

القـــــدرة علـــــى إدارة الضـــــغوط باجيابيـــــة يف خمتلـــــف أن جيعـــــل للطالـــــب             

  .املواقف احلياتية

25  

  

  سن تعاونكم معنافي األخير كل الشكر لكم على ح

 .عامر حمالوي: الطالب الباحث
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  الدراسة ملخص

متطلبات التكوين بمعاهد و أقسام التربية البدنية : عنوان الدراسة 

  والرياضية في ضوء اإلقتصاد المعرفي والمهارات الحياتية 

  "دراسة ميدانية بالمعاهد واألقسام التابعة للندوة الجهوية لجامعات الشرق"

    

متطلبــــــات التكــــــوين بمعاهــــــد وأقســــــام  اهــــــمعلــــــى هــــــدفت هــــــذه الدراســــــة إلــــــى التعــــــرف 

التربيـــــــة البدنيـــــــة والرياضـــــــية فـــــــي ضـــــــوء االقتصـــــــاد المعرفـــــــي والمهـــــــارات الحياتيـــــــة حســـــــب رأي 

ـــــــذين يدرســـــــون بالمعاهـــــــد واألقســـــــام التابعـــــــة للنـــــــدوة الجهويـــــــة لجامعـــــــات الشـــــــرق،  أســـــــاتذة ال

يقـــــة ، اختيـــــروا بطر أســـــتاذا) 327(وقـــــد اشـــــتملت عينـــــة الدراســـــة علـــــى ، جامعـــــة) 11(وعـــــددها 

  .المسح الشامل

خاصــــــة  بنــــــاء أداتــــــين، االداة االولــــــىتــــــم ، المــــــنهج الوصــــــفي التحليلــــــيانــــــتهج الباحــــــث 

ـــــــات التكـــــــوين المتعلقـــــــة باالقتصـــــــاد المعرفـــــــي، أمـــــــا األداة الثانيـــــــة فخاصـــــــة بمتطلبـــــــات  بمتطلب

ـــــارة مقســـــمة علـــــى ) 75(التكـــــوين المتعلقـــــة بالمهـــــارات الحياتيـــــة، وجـــــاءت كـــــل أداة تحـــــوي  عب

  .ثالث محاور 

 و ،)ت(واختبـــــــــار  م المتوســـــــــطات الحســـــــــابية واالنحرافـــــــــات المعياريـــــــــة،اوتـــــــــم اســـــــــتخد

  .ين األحادي، واختبار فريدماناختبار التبا

أن االســـــاتذة التختلـــــف عنـــــدهم درجـــــة أهميـــــة متطلبـــــات  وقـــــد أظهـــــرت نتـــــائج الدراســـــة 

التكـــــوين المتعلقـــــة باالقتصـــــاد المعرفـــــي، بينمـــــا تختلـــــف درجـــــة االهميـــــة فـــــي متطلبـــــات التكـــــوين 

  .المتعلقة بالمهارات الحياتية

ية التــــــي يحتاجهــــــا نظـــــــام وعليــــــه يوصــــــي الباحــــــث بضــــــرورة تــــــوفير اإلمكانيــــــات الضــــــرور 

  .ليصبح متالئما مع متطلبات االقتصاد المعرفي والمهارات الحياتيةالتكوين، 

    :الكلمـــــات الدالـة

  .التكوين، اإلقتصاد المعرفي، المهارات الحياتية
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