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 أىدي ىذا البحث املتواضع:
إىل العيون اليت ترعاان بنظراهتا الدافئة إىل من يسعوا ليفتحوا لنا ينابيع األمل إىل من بعثوا فينا آايت اجلد و العمل 

 الكرميني متمنيا هلما دوام الصحة و العافيةإىل الوالدين 

 من سورة اإلسراء. 42اآلية ﴿َوُقل رَّبِّ اْرمَحُْهَما َكَما َرب ََّياِن َصِغريًا﴾ 

 إىل اإلخوة و األخوات و مجيع األىل و األحباب.
هللا مجيع أساتذة معهد الرتبية البدنية و الرايضية واخص الذكر :د,أ د.بن قناب احلاج أد.عطاء  إىل

زيتوِن ،د.بن خالد احلاج أ.د ،أ.د بن قاصد علي حاج دمحم،أمحد,أ .د بن قالوز توايت,أ.د كروم دمحم
 عبد القادر.

إىل الذين يبنون النفوس و ينشئون العقول، إىل الذين يكتشفون املواىب و يسامهون يف تربية األجيال  الصاعدة 
 عليم االبتدائي إىل اجلامعي.إىل كل املدرسني الذين سامهوا يف إعدادي من الت

الرتبية البدنية ابلتعليم املتوسط الذين سامهوا يف اجناز ىذا البحث املتواضع ,واخص ابلذكر : أ.مناد  أساتذة إىل
 الشارف

 مجيع طلبة و عمال معهد الرتبية البدنية و الرايضية جلامعة مستغاًل. إىل

 مجيع زمالئي دفعة السنة الثانية ماسرت إىل

 املقدسة . األرضشهداء اجلزائر و  أرواح إىل

 إىل ىؤالء مجيعاً أىدي مثرة جهدي.
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احلمد هلل على إحسانو، و الشكر على نعمتو اليت ال تعد وال حتصى وعلى توفيقو و امتنانو يف إمتام ىذا البحث 
 املتواضع لقولو تعاىل:

 من سورة إبراىيم.7عذايب لشديد﴾ اآلية  إن﴿َلِئن َشَكْرُُتْ أَلزِيَدنَُّكْم ولئن كفرُت 

 الدكتور  األستاذو من بعده أتقدم خبالص الشكر و التقدير و االحرتام إىل قدويت يف احلياة اجلامعية 

البحث بكل اىتمام و مسؤولية و ما فتئ أن ميدِن ابلنصائح    ابن سي قدور حبيب الذي اتبع مراحل إجناز ىذ
والتوجيهات اليت ساعدتين يف التغلب على الصعاب و كانت يل عوان يف رفع الكثري من احلواجز اليت فرضتها 

 .طبيعة املوضوع

دات اليت كانت كل املساع  والرايضية علىالتقدير إىل السيد رئيس قسم الرتبية البدنية أتقدم خبالص الشكر  و و 
عوان لنا يف اجناز ىذا البحث املتواضع .كما أتوجو  ابلوفاء والعرفان إىل كل من قدم لنا يد العون وساعدان 

املعلومة وشجعنا يف ىذا املشوار من أجل الوصول إىل   بقطرة عرق وبسمة صادقة أو نصيحة مثينة أو كلمة طيبة
  .أ.د بن قناب احلاج إىل،د امحد بن قالوز أ.د  إىلواالحرتام و العرفان والكلمة اهلادفة، وأتقدم بكل الود  املفيدة

 ، إىل مجيع  أساتذة معهد الرتبية البدنية و الرايضية مبستغاًل.عطا هللاأ.د.

تاما أتوجو بفائق االحرتام  و التقدير إىل أعضاء اللجنة العلمية املوقرة على قبول مناقشة ىذا البحث العلمي خ
 إثرائنا جبملة من املالحظات العلمية اليت ستدعم و تزيد من ثقلها العلمي.ع املتواضع م
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التعلم النشط ابلورشات يف ممارسة ألعاب القوى أطفال لتحسني  إسرتاجتيةفاعلية عنوان البحث: 
 عناصر األداء البدين و االجناز الرقمي يف فعالية سباق التتابع.

 
 البحث: ملخص

 
التعلم النشط ابلورشات يف ممارسة ألعاب القوى أطفال  إسرتاجتيةجاءت الدراسة حتت عنوان "فاعلية 

 لتحسني عناصر األداء البدِن و االجناز الرقمي يف فعالية سباق التتابع.
ارسة التعلم النشط ابلورشات يف مم إسرتاجتيةاستقصاء فاعلية استخدام  إىلهتدف الدراسة 

ألعاب القوى أطفال لتحسني عناصر األداء البدِن و االجناز الرقمي يف فعالية سباق التتابع لدى تالميذ 
التعلم التعاوِن و حل املشكالت   إسرتاجتيةيشمل التعلم النشط كل من ،( سنة 11-11التعليم املتوسط )

لعاب القوى يساىم بشكل فعال استخدام اسراجتية التعلم النشط ابلورشات يف ممارسة أ أنكما ُت افرتاض 
 يف حتسني عناصر األداء البدِن و االجناز الرقمي يف فعالية سباق التتابع .

 جمموعتني ضابطة و جتريبية قوام كل منهما إىلتلميذ قسمت  03حيث متثلت عينة البحث يف 
 ذكور(.11)

اسة األساسية جمموعة من املستخدمة يف الدر  األداةحيث ُت اختيار العينة بطريقة عشوائية ومتثلت 
االختبارات تشمل كل من عناصر األدء البدِن و اختبارات االجناز الرقمي لسباق التتابع ,كما ُت استنتاج 

التعلم النشط ابلورشات يف ممارسة ألعاب القوى أطفال يساىم بشكل فعال يف  إسرتاجتيةأن استخدام 
مما جيعلنا نؤكد على ضرورة استخدام ،فعالية سباق التتابعحتسني عناصر األداء البدِن و االجناز الرقمي يف 

 كإسرتاجتيةالتعلم النشط  
درس الرتبية البدنية و الرايضية  على حنو فعال و اىل حتقيق الكفاءات املنشودة  إخراجفعالة يف 

يف املنهاج اجلديد للجيل الثاِن لرفع من القدرات البدنية ومستوى االجناز الرقمي خاصة يف 
 طة  العاب القوى أطفال.أنش

 األداءعناصر  -أنشطة ألعاب القوى أطفال –التعلم النشط  إسرتاجتيةالكلمات املفتاحية: 
 سباق التتابع -االجناز الرقمي -البدِن
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Résumé de la recherche : 
L’étude, intitulée "Efficacité de la stratégie d’apprentissage actif dans l’exercice 
des sports pour enfants", visait à améliorer les éléments de performance physique 
et de réalisation numérique en ce qui concerne l’efficacité du relais 
L’objectif de l’étude est d’étudier l’efficacité de l’utilisation de la stratégie 
d’apprentissage actif dans les ateliers d’athlétisme: améliorer la performance 
physique et la performance numérique dans la performance relais des collégiens 
(11-12 ans). L’apprentissage actif comprend la stratégie d’apprentissage coopératif 
et la résolution de problèmes. L’hypothèse selon laquelle l’utilisation de stratégies 
d’apprentissage actif pour les ateliers dans le domaine de l’athlétisme contribue 
efficacement à l’amélioration de la performance physique et des composantes de 
la performance numérique dans l’efficacité du relais 
L'échantillon de l'étude était composé de 30 étudiants répartis en deux groupes 
expérimentaux de 15 hommes chacun 
L’échantillon de base était constitué d’un ensemble de tests comprenant à la fois 
les tests de performance physique et les tests de performance numérique de la 
course de relais, ainsi que l’utilisation de la stratégie d’apprentissage actif dans les 
ateliers d’exercice des sports pour enfants contribuant effectivement à améliorer 
les éléments de performance physique. Et réalisation numérique de l'efficacité du 
relais, ce qui souligne la nécessité d'utiliser l'apprentissage actif comme stratégie 
Prendre efficacement les leçons d'éducation physique et de sport et acquérir les 
compétences souhaitées dans le nouveau programme pour la deuxième 
génération afin d'accroître les capacités physiques et le niveau de réussite 
numérique, en particulier dans les activités sportives des enfants 

 
Mots-clés: Stratégie d'apprentissage actif ; Activités d'athlétisme pour enfants ; 
Éléments de performance physique ; Performance numérique ; Relais de course 
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Abstract : 
The study, entitled "The Effectiveness of Active Learning Strategy in the 
Exercise of Children Athletics", was designed to improve the elements of 
physical performance and digital achievement in the effectiveness of the 
relay. 
The aim of the study is to investigate the effectiveness of the use of active 
learning strategy in workshops in athletics. Children to improve physical 
performance and digital achievement in the relay performance of middle 
school students (11-12 years). Active learning includes cooperative learning 
strategy and problem solving. The assumption that the use of active learning 
strategies for workshops in the field of athletics effectively contributes to the 
improvement of physical performance and digital achievement components 
in the effectiveness of the relay . 
The study sample consisted of 30 students divided into two experimental 
groups of 15 males each. 
The sample was randomly selected. The tool used in the basic study was a set 
of tests that included both the physical performance and the digital 
achievement tests of the relay race. It was also concluded that the use of the 
active learning strategy in workshops in the exercise of children's athletics 
effectively contributes to improving the elements of physical performance 
And digital achievement in the effectiveness of the relay, which emphasizes 
the need to use active learning as a strategy. Effective in taking the lesson of 
Physical Education and Sports effectively and to achieve the desired 
competencies in the new curriculum for the second generation to raise the 
physical abilities and the level of digital achievement, especially in children's 
athletics activities . 
 
Keywords : Active Learning Strategy ; Kids Athletic ; Elements of Physical 
Performance ; Digital Achievement ; Race Relay 
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 املقدمة: -1

يف ظللا تحديللالق تح لللعلو حت وتالللعر ا تحدولللار تحديباحللا ي تحه الللر تحلل   ل للل ا  تحو لله يف  لللا 
نالحلللن ال تحو تاللل  تحدوتا اللل  ،تجمللللعبر ة لللة   علللل  ا يف  لللعي لبلللع ل تحبةاللل  ا تحدوتلللاو ة لللار   ع للل  

ا لحي  تدللا ليعنل   رز  ألل اي ااحللالر  ل ت تحدوللاله ا لل ت   دحعر لع تحانللات  تح اللل  ححبلع   د لل  ةللاال 
حاق تتور دار ت يف ةبع  شخ ا  تمللدوتو  ضألع    ت تهةادلر تهةال   لع   ،الا  الدوار يف  ا تجملعبر 

 ات د عفا تب ا    تر حىت ليال قعدرت  تى حا ل يالهتو ا  ت ر   لسدات  ،نتا   لاي شىت تحباتحي 
 تأل يعر الات ح  تحدوارتر ا تحا اي  ت ا ضا لسداى ممياي لاي تألدت .

  اطله الاي   ت تملبوتق ا تند وعرت ةضهار  لات ح  تحدوار ا  ت إب هت  تغري يف نظو توتا بع اةهت بع       
    حدواللا تهتاللر تألاأللعا يف  اع للا اانللعلا،ملهتحللا تحدوتا الل  ا انللعحار ا تنللبت اعر تارلسللبع اخدتلل  ت

 ا نظو تحدوعلا ل  تحو تا  تحدوتا ا  ,اب لدو ذحك  ب  حب ال   تلى تولاله ا تلالق تنلبت اعر تحدلارل  
 (05،  ةي  4102) ث عل، 

  تححانا  نظعم توتا ي تهةا  لد يا لاي   ا ل  للاي تال تر ا اي تحديالق يف  عحبع ن اي ال تحبةا     
حاللق نيللاي تحبظلله حتبةالل  تححانالل   بظللعم ا للعدني الوللا تملللدوتو ت للار ،اقللاو ت لليا ا للاتف تحوعللل  حتبظعم
حالق للدو توالل  تملبلع ل تحبةالل  للاي لبلع ل تلالا تألاي  ت لبلع ل ،تألنعني حتو تا  تحدوتا ال  تحدوت ال  

ثلللع  ىل  ت تب د لللعم اتو لللل  تملسنسلللعر  حانلللعلا تحهلألللا  ا تحد لللاب حسلللر تحةلللها  تحةهدلللل  ةللل  تلاللا تح
)تحسللل ا ،  تملدوت للل  اتحلللبتم قلللارتهتو ا لالللافو اللللاى تحي للل   لللاي ط لللعهتو تحيعلبللل  ا عاحللل  تنلللدث عر ع.

)ةهت ا لللي   تحسلللعة   ا تححيلللاهب تمل لللعا  لثلللا درتنللل اتملددحللل  حبدلللعلل تحارتنلللعر  (22،  لللةي  0776
حالق ك لا  تللى  ، (4113،درتنل  )  لعي تحللالاي ، (4103درتنل  ةلاي  عحللا ت لع ) ، (4105،قلاار

ندخاتم تنبت اعر لدبا   يف تحدارل  لب ع تحدوتو تحب ل  تحل   لولا اتحلا   امها  تارلر تملوت    تى 
 ذ ،للاي تبنللبت اعر ت الثلل  تحللز تد ه لل  حللاي تملللدوتو اتةواللا دار  لللاي  للالي تنللدغالي قارتتللر تحدةيريللل  

،  لةي  4103)حسلاي،  تو ا  تى  شهتك تملدوت   يف   ا اشاع  تة  و  تى تحدةيري  ا ع لدوت انر.
احيةل    تلى ،ا  ت تأل ري لد ال  ا لعر   تمللدوتو  وضلا انعنلي  ولعي يف   تال  تحدوتا ال  تحدوت ال   . (70

ا تبنةدللعا ا تحان هتطالل  ,اتب الل  تح للارتر تحو تالل  ، الولل ز راا تملحللعدر  ا تملسللساحا ، ثلله   ندع للر ا تبا للر 
 (4114)ازتر  تحبةا  ا تحدوتاو،  تحوتاع.
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الللاي  لل ت تملبوتللق لودلل  تحدت الل  يف تحللدوتو تحب لل   للا  للار تحو تالل  تحدوتا الل  حاللق ليللال ل للعرك       
ةلللاار   ، (4114)ازتر  تحبةاللل  ا تحدوتلللاو،  ن لللا  السلللدةاا للللاي تاللل تر ت اوللل  ةلللر تللل  تا الللر تملوتلللو .

ا لي تنلبت اعر ،تحلدوتو  ب د لعف تملا لر ا تحلدوتو  حتولر ،حا تمل ليالر ،لهتي   تى تحدوتو تحدوعا 
تس للا  تللى ن للعل تملللدوتو انللوار حتو للا للل  ت  للهلاي اته لل  لللاي در لل   ع تادللر ا تنللد الحادر يف تحو للا لللاي 

الاي ا لو تألنل  ، (047،  ةي  4102)رتأي،   ا ت اق ا اتف تدوتق ةب ا  تح علا تملديعلا .ا
تحوعل  يف تندخاتم  نبت ا  تحدوتو تحب    ي تندغالي تحب عل تح تيت حتداللال  يالق  لر  تلى تمللارس 

تنسر تحانعلا تملسع ا  اتا ار تألنظعر  ت امها  ت اب تمل لا لاي   ندخاتمال ل هك تاللا   يف تحارس 
عم حداظلل   نللبت ا  تحللدوتو تحب لل  تملحللل  تللى تحللدوتو تحدوللعا  احللا تمل لليالر  ع لل  يف ان لللو  تب د لل

تحولع  تح لاى اطةلعي حدةواللا دار تحدت ال  ا ت لىاور  تللى تضةلاتا يف تحو لا لل  قللار  تحدوحلري ا ل ت  حه لل  
و للا  تللى   للعد راا ا تح،لللاي در لل  تنللد الحادر يف تحو للا ا تب د للعد  تللى تحللبة  دال  ر للعق و  ألاتللله 

 تملحعدر  ا تحدوعال تملدحعدي ةاب و ا ة  تملارس حتب اض او ححتاغ تأل اتف تملب اد  .

الدي للق  لل ت تحب للا ا عرنلل  ان للو   احوللع  تح للاى اطةللعي يف شلليا ارشللعر تحللز لللاي شللع ع  تللق       
 لعر   بلا تألطةلعي اتيبلد و للاي  ب ه تحدةع ا  اتحعدي تألداتر ة  تملدولعل  اتو لا  تلى تب ال   ب له تمل

ادت  تحد للعرلاي ا للعر  ا لل ت اللع تدالللر ان للو  تحوللع  تح للاى اى ا لل  لللاي تحةوعحاللعر تحللز تدوتللر يف ادتل للع 
تمل للعر  تحيع الل  اتحللز اشللعر  حا للع لةللل  ةللهت او فا للع تللاي  تللى  ةللع   تأل للهتد يف ادت  ات للر ,ا لل ت ل للار  

،  للللللةي  0777)محللللللعد ، الي تح اللللللعم ادت  ات للللللر حه للللليف. تحةلللللهد  تللللللى تحدا لللللا  ت نداىلللللل  لللللللاي  للللل
(نللب  04-00,الللدو تب الل   لل   تحوبع لله )تألدت  تححللا  ا  تمل للعر (  ع لل   بللا تملهحتلل  تحو هللل  )(012

فتنوالقع لاي ا  ل  نظله تحدولار ت ه لي  لعل  تحز تود  لهحت  تواله تحتاعق  تححانا     ع ل اي  ارر لعناا
 .نلللللب (  لللللا ا ضللللا   للللله زللللللل  لللللر تنللللدث عر  حدولللللار تح عةتاللللل  ت ه اللللل  تملدبا للللل 01-00)   لللل ت تحو للللله

 (445 ةي  0761،ف)لعناا

اللاي  بللع تيدسللر  ل   تحارتنلل  امهاد للع حيا لع تسللوى  ت ك للاا لة لام تنللبت اعر تحللدوتو تحب لل         
لللاي حاللق تالللا  تملوللعلري ا تألنللعحار تحللز لهتيلل  ،له  دتر  درس تحبةالل  تححانالل    للا ا  الللا يف توللا 

ىل تسوى ةوا ذحك  ت تحدوهف  تى تحاار تح   نياي ال تتوحر  نبت ا  تحلدوتو تحب ل   يف تولاله ، تا ع 
  تمل عرن  تحهلأا  ة ة   عل  ا تس  لسداى تبجنعز تحهق ي يف  وعحا  نحع  تحددعة   ع  .
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  املشكلة: -2

 ل   تال  تحدللارل   حللعر   للاي ح للات  لللاي تال تر ا تمل للعرتر تحدارلسللا  روو للع تملللارس الللاله ع 
 حلل حك لودلل  لاقةللع لد الل   حدةع للا ةلل  تحولله   ،لللاي ت للا لسللع ا  تحداللالل   تللى ت اللق تأل للاتف لواب 

تألنللعس  للر  تللى تملللارس ال حيللا لب  للع تداتر نعرنلل ع لللاي ت للا ةتللاغ تأل للاتف تملب للاد  ,ا تللى  لل ت 
لسوى  ت لسع ا  تاللا    تى تحدياي للاي تحسلتحا   ت تب عةال  اللاي تل لاد  ت تحةوعحال   لالي  دتل  

الاي مجتد لع تنلدخاتم  نلبت ا  تحدلارل  ،تملاتق  تحدارلسا   ندخاتلر تأللثا حتانعلا تحدارلسلا  تملبعنلح 
  (4105)ةهت ا ي قاار،  تملخدتة .

          ايف  لل ت تح للصل ا للحه تب للع  ت للالق لللاو تملوتللو تملسللساحا  لسللع ا  تحداللالل   تللى لدعةولل  تحللدوتو      
احلل ت ،ا تب د للعم ةد للىاو و  تللى تضقحللعي للل    ت للو تملارنللي ا تللى الللار حاللعهتو انللعحار ا ثلله  ةات ع

ئلل  يف  ذ للع  راا تضةللاتا ا تح اللعد  ا تحدات للا ا ةبللع  تحث لل  ا ت لللعذ ا  لل  تل للاد تحبةاللل   ت امهالل  تححا
  ع ال ل ليت  تملوتلو تألنعنلا  يف ،لولا تجمل ا لعر تحدوتا ال    ا لعر  ع تل ،تح هترتر ا  دتر  تحلارس 

ةلللا ا لللحه دار تمللللارس  لللا تولللاله ،حاظلللا تحداللاللل   لللع ظي  تلللى تحبظلللعم ،تحة لللا , لللي  ظ لللعر تح لللهتل  
د تااللل  اللاف تب الل  قللارتر تحوةللا ا  لل ت ا عرنل  ان للو  تحوللع  تح للاى اطةللعي ملللع تدالللر لللاي تأل لات  تح

 ب لله تحدةع لللا ا تحدلللارلر ا للق لولللعلري تهةالللل  نللتا   ة  لللا زلد  تمللللهداد تحللات تي ا تسللل  يف تبجنلللعز 
ال  ,حيلاي تحاتقل  تح   لبوتق لاي أهار  تالا تةواا تنبت اعر حالث  ن و  ةلارس تحبةال  تححان،تحهق ي 

تحدارلسي يف ح ا تحبةا  تححانال  حعحالع ا لحه لولع   تعللع مللع لبحغلي ال ليلال حيلال تنلر  تلى تحله و للاي 
 ب ال ،ثحللار تألمهالل  تحيحللري  فلل   تالل تر تمل بالل  يف ممعرنلل  تحو للا تحدارلسللي انللتا   ت للي ا لب ىللي 

ا تب د لعر  ت لوه د لع ا  ت  اةال  توحا  لع   لالي تحيثري لاي تحوعلت  يف ت  ا تحبةا  ب ل تحال  تى حن
      درس تحبةالللل  تححانالللل  أل للللا تض للللاتد تحاللللللق حتداللالللل  ا ع لللل   تللللى لسللللداى قللللارتهتو تححانالللل  ا تمل عرللللل  
.      ا لللل ت نظللللهت بل تحة للللو حو تالللل  تحدللللارل  ب للللل تي ا للللا ت ل ل د للللهت  تللللى ةولللل  تا ا للللاعر تحةهدللللل 

ري حسلللاي شللليعت  ال8للللاي ا لللو انللل  تحدلللارل  تحةولللعي  لللي تنلللدغالي تحب لللعل تحللل تيت ايف  للل ت تح لللصل ل للل
حتداللاللل  يالللق  لللر  تلللى تمللللارس ال ل لللهك تاللاللل   يف تحلللارس  نلللدخاتم تنسلللر تحانلللعلا تحدارلسلللا  

الللاي تحاتألله ال  نللبت ا  تحللدوتو تحب لل  تملدضلل اي تحللدوتو  ،تملسللع ا   ع لل  لب للع  نللبت ا   تحللدوتو تحب لل 
 احا تمل يالر تحا تبنبت اعر تحز تسدخام ا ثه لاي انتا  تحدوتو ا لق ا عل لر اقارتتلر تحدوعا 
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)زلللللا،   للللع تنلللر لوللللعف تحةللللها  تحةهدلللل  ةلللل  تملدوت لللل  اثبلللع  تللللارل  تمل للللعرتر تحهلألللا  تملخدتةلللل .   .تمل اللل  
 (2،  ةي  4103

    ( ا درتن  )نحاا  حا تحا لع  4105،تحارتنعر لب ع درتن  )ةهت ا ي قاار اقا اشعرر تحوالا لاي     
ندخاتم تبنبت اعر تحب و  يف ح   تحبةا  تححانا  ا تحهلأا  تسل و يف تسل   (ال 4104،ا آ هال

ا توللاله تحو تالل  تحدوتا الل  ةيةللع   ا  ع تاللل   عحالل  .ا لل ت لللع توللعةق لللل  لللع  ت لل   حاللر ندللعلل تحارتنللل  
بندوال ا  ا تمل عةت  تح خ ا  ل  تحوعلت  يف   ت ت  ا تحبةا  ,ا تالر تديلاد ل ليت   ل   تحارتنل   ت

نلللبت اعر تحدلللارل  تحب للل   حارشلللعر يف ممعرنللل  ان لللو   تحولللع  تح لللاى  يف  اةاللل  تحدولللهف  تلللى  ع تاللل  
ه  تحددلللعة  يف لهحتلللل  اطةلللعي الللللاى تب ادلللر حللللحو   بع للله تألدت  تححللللا  ا تبجنلللعز تحهق للللي يف  وعحاللل   لللل

 8التساؤل الرئيسي التايل البر تدضه ل يت  تححيق يف طها،تملدان  

نللدخاتم  نللبت ا  تحللدوتو تحب لل   حارشللعر يف ممعرنلل  ان للو  تحوللع  تح للاى اطةللعي لسللع و ة لليا   للا 
  وعي يف تس   بع ه تألدت  تححا  ا تبجنعز تحهق ي يف  وعحاز نحع  تحددعة  ؟

 الفرعية: التساؤالت

تحدوتو تحب    حارشعر يف ممعرن  ان و  تحوع  تح اى اطةعي لسع و ة يا  ندخاتم  نبت ا   ا  -0
  وعي يف تس  ةو   بع ه تألدت  تححا  حاى تحداللا ؟

يف ممعرن  ان و  تحوع  تح اى اطةعي لسع و ة يا  ندخاتم  نبت ا  تحدوتو تحب    حارشعر  ا  -4
  وعي يف تس  تبجنعز تحهق ي يف  وعحاز نحع  تحددعة  ؟

 أهداف البحث: -3

يف     يف ممعرن  ان و  تحوع  تح اى اطةعي   ندخاتم  نبت ا  تحدوتو تحب    حارشعر لوه    ع تا   -
 تس   بع ه تألدت  تححا  .

يف ممعرنللل  ان للو  تحولللع  تح لللاى اطةللعي لسلللع و ة للليا   ت ا  تحلللدوتو تحب لل   حارشلللعرتنللدخاتم  نلللب  -
  وعي يف تس  تبجنعز تحهق ي يف  وعحاز نحع  تحددعة .



                                                                                                   التعريف بالبحث

 

6 

 

 الفرضيات: -4

 الفرض الرئيسي:

ندخاتم  نبت ا  تحدوتو تحب    حارشعر يف ممعرن  ان و  تحوع  تح اى اطةعي لسع و ة يا  وعي   ل 
 .   بع ه تألدت  تححا  ا تبجنعز تحهق ي يف  وعحاز نحع  تحددعة يف تس 

 الفرضيات الفرعية:

يف ندلعلل تب دحلعرتر تححوالل   1,13تا ا  ها  ذتر دبح   ح علا   با لسداى دبح  تضح علا   -0
 يف لدغري  بع ه تألدت  تححا  ح عحل تحواب  تحواب  تحدىهلحا .

يف ندلعلل تب دحلعرتر تححوالل   1,13تا ا  ها  ذتر دبح   ح علا   با لسداى دبح  تضح علا   -4
 يف لدغري تبجنعز تحهق ي يف  وعحاز نحع  تحددعة  ح عحل تحواب  تحدىهلحا .

 أمهية البحث: -5

 تححيق  ا ع لتي8 امها تي اي 

يف ممعرن  ان و  تحوع  تح اى اطةعي لسلع و  تحو ا  تى تندخاتم  نبت ا  تحدوتو تحب   ةارشعر  -0
 ة يا  وعي يف تس   بع ه تألدت  تححا  ا تبجنعز تحهق ي يف  وعحاز نحع  تحددعة .

تا اللر تألنظللعر  ت امهالل  ت للاب تمل لللا لللاي تب د للعم حداظلل   نللبت ا  تحللدوتو تحب لل  تملحللل  تللى تحللدوتو  -1
      تحولللللع  تح لللللاى اطةلللللعي حدةوالللللا دار تحدت اللللل  ا ت لللللىاور  تحدولللللعا  احلللللا تمل للللليالر  ع للللل  يف ان لللللو 

  تى تضةاتا يف تحو ا ل  قار  تحدوحري ا  ت  حه   لاي در   تند الحادر يف تحو ا.

 للاد لللاي تحاحللاتر تحدوتا الل  ت لل ا  للاد لدبللاا لللاي تملاتقلل  تحدوتا الل  تملحبالل   تللى تنللدخاتم  تقللبتا -3
 تحدوتو تحب  
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 مصطلحات البحث: -6

 اإلسرتاجتية: -1 -6
طالتل  ة  ت   ل د   لاي تحيت   تحاااننال  تنلبتتاىاس اتولل 8 لاي تح العد  احل ت  عنل  تضنلبت ا  حةلب    

اتقد لللللله تنللللللدو عبهتع  تللللللى تملاللللللعدلاي ،تقلللللله  لللللللع تيللللللال  ت تمل للللللعر  تملغت لللللل  تحللللللز نعرنلللللل ع  حللللللعر تح للللللعد  
وهلة للع للاي قعلللا أل ه,االل ت تا لاب  عنللر بةللا   للع تحلعلاي ت،اترتح  لة ال للع ةدولار ت للها  ،تحوسليهل 

  ا لل  لللاي تمل عرنللعر تحللز    للع للل  ه  وللع  ر ا آ للهال ا للع  ،لللاي تحدص اللا  تللى دلبعليالل  تضنللبت ا  
يف أللا  تأل للاتف تحللز األلو ع , ,ا للي   ا لل  لللاي ،لدحو للع تملوتللو دت للا تحة للا حتا للاي  ت  ه للعر 

لسدل لع تملوتلو ا تحداللال  يف تملاقل   تتلك تح لهترتر يف اطلعل للاي تأل ولعيتح هترتر لدخ  ع تملوتلو اتلبوي  
   لللهى تحوعحللر تححعحللق ا للع   ا لل  لللاي تاوللاتر  البللر. (4117)  وللع   ر امحللا ات للهال،  ،تحدوتا للي

 ف.ا تض هت تر تحز رو  تملوتو بندخاتل ع اثبع  تارلسر حدي اق تأل ات
 التعلم النشط: -2 -6

    ،حاق ل ام تحدت ا   مل عر   يف تألن و  تح ةا  ا تب ةا  جبعنر درتندر حت  هرتر تملوتاة  لبلر       
اليلال دار تملوتلو تحدا الر ا تضرشلعد  حبسلح  ،ايف   ت تحباا لاي تحلدوتو ت ل  لسلساحا  تحو لا  تلى تحدت ال  

نر ذحك تحباا لاي تحدوتو تح   لو ا  الر تمللدوتو  تلى ا,امت توهلةر  تى (4115)  ل ،  ملع لدوت ر تحدت ا .
تيالاي تملوىن ا تحدوعال ل  ت  هلاي أ اي ا ات  ل حا  ا ع تحب ا   تى تند حعي تملوه   تملسد ع  للاي تملوتلو 

 (2،  ةي  4105)شيه،  ا تب د عف. ا  عأهتتر تحيثري  ا تب د عم ةاب لاي ذحك  حدصلا

 لي ،الوهف تحوعحر تححعحق تحدوتو تحب     هتلاع يف     تحارتن  انر8 حعر   لاي ت لا تحةلهد تملسلساحا   
لوتللو نةسللر الوللار  للعدتر   تالل  ا نللبت ا  درتنللا  نللد ثا يف  عللل  تملوللعف انللعلا ا انللعحار  حدي اللق 

اذحلك للاي  لالي ممعرنلدر تحواللا .اليال دار تملدوتو  بلع ت لعيف يف تملاقل  تحدوتا لي،أل اتف تاع   ةر ت
 لاي تألن و  تحةهدل  ا تل ع ا  . 

 العاب القوى أطفال : -3 -6

نظللعم تحوللع  تح للاى ألطةللعي حديةالل  تألطةللعي  تقللبتانللوى تبتللعد تحللااو ألحوللع  تح للاى اطةللعي  ت     
 تى ممعرن  تحوع  تح اى ا تحدوهف  تى  وعحاعهتع تملخدتة  ةوهل ل  نل ت  ا ممدول   لاي تبظلاو لسلعة عر يف 
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 نلللدو عي   ا للل  للللاي تألحوع .البلللر للللهى ، قةللل (،للللي ر ،مجاللل  تحةوعحالللعر تاع للل   حبعشلللئ  للللاي)  ه 
 لللو  ا تملد ثتللل  يف احلللاتر توتا اللل  اا تحولللع  رلألللا  ,تب سلللو تحوعحلللر تححعحلللق ا لللع    ا للل  للللاي تألن

نللب  )تحهلللي, تحوللاا,تحاثر( ا تود للا  03 وعحاللعر انعنللا   ع لل   ألطةللعي تألقللا لللاي  1  ةللاار ع  ت 
 (4،  ةي  4104)شعرح   ازاو،  ة يا انعني  تى  ب ه تملبع س .

 :األداء البدين - 6-4

 ( 001ب ،0777 ،ال  ا  ألدت  تححا   ذحك تحدي اا ت عدهب يف تجملعي تحهلأي لو . ) عدل 

      ه لللر قعنلللو حسللل  ا  نلللعل شلللع ه تنلللرف ل لللاتر ت  لللات  تحلللز توللل   لللاي تملدغلللريتر تحلللز مت تحا لللاي  حا لللع 
 (10،  ةي  0776)حس ،  اي طهلق ممعرن  ةهتلل تحدارل  ا تحدارلر. 

.      قدللللاتر  ت ه للللعر تححانالللل  ا تمل عرللللل  ةيةللللع   ا  ادت  للللي   ا لللل  لللللاي تح للللارتر تححانالللل  تيللللاي تحةللللهد لللللاي 
 انياي تالا     تحوبع ه   ع لتي8  حألدت  تض اتدليدسر لاي  الي  ااندواتد طحاوي  ا ي 

-014، تح للةيعر 0765)حسللعن ،  تحدللاتزل.-تحهشللعق  -تملهانلل  -تملاتاللل  -تحسلله   -تح للا  تحوضللتا 
011)  

ا تحسله  ,اتملهان  ،ا تح لا ،تولهف ا لع   ا ل  للاي تح لةعر تححانال  تألنعنلا   عحدي لاالقدرات البدنية:
 & Grosser) ت  ت ه لي.ادار ع يف ت اق تبجنعزتر تحهلأا  لاي  الي تمل لعرتر ت ه ال  ا   لاي تألد

Starischka, 2008) 

 ادت البللر لللهى تحوعحللر تححعحللق انللر زلد  لللع ندلل  ةللر تحةللهد لللاي قللارتر  ع لل  حةللب  طالتلل  اقارتللر  تللى  
  حدور.تحدارلر ةيةع    عحا  دال شوار  

 االجناز الرقمي: -5 -6

تح العم ا تلى   لاد ا فتحهق ليف ا لي  ت ل  لهتحول   حل لاي و  ل تألدت  ا ل سو  ت  ت د  فتبجنعزف اتو
 (4103) هارا،  تملبى   تار ا  تح اعم  جمل اد يف تقا اق  ممياي.
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جنعز تحهق ي  ا تحبداى  تحهق ا  حي ا  تا ع تحةلهد  لالي   لاد  تححلا  ا تار لهى تحوعحر تححعحق ال تض
 تملبع س     آا 

 حللللاى نلللحعقعر تحوللللع  تح للللاى فتملضلللل عرف ال لللبك يف  لللل ت تحسللللحعقعر  هلللللق  سبببببات التتببببا  : -6 -6
لديعلللا لديللال لللاي ارةولل  ب حلل  لب للي  للا لللب و نللحعقر حاسللتو زلاتللر تحو للع حاحللاا  لل ت تح لاللا يف نللحع  

و يف لبو للل   لللاد  تحدسلللتاتلللدو   تاللل  تحدسلللتاو ا ، اللللا لبد لللي ةدسلللتاو تحو لللع حت دسلللعةق تلاللللا ا يللل ت 
 لب 421لدو حسع  تحاق  تملسدغه  طاتي لسع   ،لب 41لسعحد ع 

 خامتة:

يف      ح ا قعم تحوعحر تححعحق إبةهتز لوعمل تحارتن  اتالا تمل يت  تحهلاسا  ا  ت تالا ا ات  ع اامهاد لع
ا  ت  ،حز اردر يف تححيقاقعم ةد اب تاأايعر الةع او ملوظو ل وتيعر ت، تجملعي تحوت ي ا تحو تي

حاق توهقبلع ل تل  للاي تحدوهلةلعر اارت  تحوت لع  ، حىت نس ه حت عرئ لاي   و لةعتاير ةباا لاي تحاأاا,
 ،تحولللع  تح لللاى اطةلللعي ،تحلللدوتو تحب للل  ،ا تححلللعحث  ا تملخد للل  يف  لللعي تحدلللارل  حيلللا للللاي تضنلللبت ا 

 تألدت  تححا  ا تبجنعز تحهق ي يف نحع  تحددعة .
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 : مدخل الباب األول

لقد مت التطرق يف هذا الباب إىل ثالثة فصول .حيث تناول الطالب الباحث يف الفصل األول أهم الدراسات 
اعترب الطالب أجناز هذا البحث العلمي.كما إالعلمية املشاهبة مستفدين من مجلة االستنتاجات و التوصيات يف 

    سرتاجتيات التعلم النشط يف الرتبية البدنية إالباحث الفصل الثاين هو أساس البحث حبيث خصص للتطرق إىل 
ستخدام إ.أما الفصل الثالث مت الطرق فيه إىل ألعاب القوى أطفال و مميزات املرحلة العمرية ملرعاهتا عند و الرايضية

 ية و الرايضية .التعلم النشط يف درس الرتبية البدن
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 متهيد:

 فكل حبث ،اىتمام لكل ابحث مهما كان ختصصو الدراسات السابقة و البحوث ادلشاهبة مصدر     
لذلك جيب ،دراسة عبارة عن تكملة لبحوث آو دراسات أخرى ودتهيد لبحوث القادمة يف ادلستقبل آو

القيام أوال ابلتصفح و االطالع أىم ما جاء يف الكتب و سلتلف ادلصادر. و االطالع على الدراسات 
كتشاف الفجوات العلمية  إالسابقة والبحوث ادلشاهبة يكتسي أمهية كبرية فهي تفيد يف نواحي النقص و 
حتديد أبعاد ادلشكلة اليت  وتزود الباحث أبفكار و نظرايت وفروض وتفسريات معينة تفيد الباحث يف

اذلادفة الرصينة ىو تطوير وتقدمي ادلعرفة  اإلنسانية وىو  كاددييةألاإن اذلدف العام  للبحوث ،يبحث عنها 
و حث واعين ىنا ابلتحديد التقارير خيتلف دتاما عن الغاية اليت ترمى إليها الصور األخرى من الب

ومن ابرز ما ،ة إىل حتقيق أىداف ومرامي و غاايت زلددةحيث تسعى ىذه األخري ،الدراسات االستشارية 
دييز مراجعة  الدراسات السابقة أهنا دتكن الباحث من الوصول دلا يسمى ابلفجوة العلمية وذلك ابلقراءة 
الطولية و العرضية للدراسات حبيث تفتح لو اجملال دلعرفة اجلوانب اليت مل يسبق تناوذلا أو اليت أغفلتها 

لسابقة  وىي حباجة ماسة دلسامهة الباحث إلضافة حلول جديدة أن كانت الدراسة تعاجل الدراسات ا
 مشكلة ما آو طرح بدائل حللول ادلوجودة آو تفسري لغموض آو اكتشاف عالقات قائمة.

 الدراسات السابقة و البحوث املشاهبة: -1

 : ملتغرياتببعض ا اسرتاجتيات التعليمية وعالقتهإلالدراسات اليت تناولت ا1-1 

 ( :7112دراسة برا هيمي قدور و بن سي قدور حبيب و عياد مصطفى) -1 -1-1

أثر استخدام إسرتاجتية التدريس ابللعب يف تنمية بعض القدرات البدنية و احلركية لدى موضوع الدراسة: 
 (سنوات.9 -8تالميذ )

تنمية بعض القدرات البدنية و احلركية ما  أثر أستخدام إسرتاجتية التدريس ابللعب يف مشكلة الدراسة: 
 (سنوات؟.9 -8لدى تالميذ )

معرفة أثر إسرتاجتية التدريس ابللعب يف تنمية بعض القدرات البدنية و احلركية لدى أهداف الدراسة: 
 (سنوات.9-8تالميذ )

ختبارات توجد فروق ذات داللة إحصائية بني االختبارات القبلية و البعدية لصاحل االفروض الدراسة: 
 البعدية للمجموعة التجريبية.
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 قما الباحثون إبستخدام ادلنهج التجرييب ألنو األنسب حلل ادلشكلة . منهج الدراسة:

تلميذ )ذكور  60( سنوات حيث بلغ حجمها 9 -8دتثلت يف تالميذ التعليم اإلبتدائي )عينة الدراسة: 
 . 30ريبية قوامها و أخرى جت 30وإانث( موزعني على رلموعتني  ضابطة عددىا 

وجود فروق ذات داللة إحصائية يف نتائج اإلختبارات البعدية لصاحل العينة التجريبية يف نتائج الدراسة: 
 بعض القدرات البدنية و احلركية.

إقرتاح تصميم فكرة إسرتاجتية التدريس ابللعب يف رلال العمل الرتبوي وإعطاء ادلعلمني ادلزيد أهم توصية:
 دريب ذلذا األسلوب يف قيادة الصف الدراسي.من آلية الت

 (:7112-7112دراسة براهيمي قدور  )  -1-1-2

تصميم دليل  ادلقرتح إبستخدام إسرتاجتيات التدريسية احلديثة للكشف عن موضوع الدراسة: 
 (سنوات يف اجلانب النفسي احلركي.10 -8ادلتفوقني)

اإلسرتاجتيات التدريسية يساىم يف الكشف عن  ىل الدليل ادلقرتح إبستخدام بعضمشكلة الدراسة: 
 ( سنة يف اجلانب النفسي احلركي؟.10 -8التالميذ ادلتفوقني )

ىل إستخدام بعض اسرتاجتيات النشطة )التعلم التعاوين و التعلم ابللعب (يساىم يف الكشف عن 
 التالميذ ادلتفوقني يف حصة الرتبية البدنية و الرايضية؟.

فة أثر الدليل ادلقرتح إبستخدام بعض االسرتاجتيات التدريسية للكشف عن ادلتفوقني معر أهداف الدراسة:
 ( سنة يف اجلانب النفسي حركي.10 -8)

معرفة مسامهة بعض اإلسرتاجتيات النشطة )التعلم التعاوين التعلم ابللعب(يف الكشف عن التالميذ 
 ادلتفوقني يف حصة الرتبية البدنية و الرايضية.

أن الدليل ادلقرتح ابستخدام بعض االسرتاجتيات التدريسية النشطة)التعلم التعاوين     راسة:فرضيات الد
 ( سنة يف اجلانب النفسي حركي.10 -8و التعلم ابللعب( يساىم يف الكشف عن التالميذ  ادلتفوقني )

 إستخدما الباحثان ادلنهج التجرييب ألنو األنسب حلل مشكلة البحثمنهج البحث:

تلميذ ذكور و إانث موزعني على ثالث رلموعات قوام كل 90حث:مشلت عينة الدراسة بعينة الب
 و مت اختيارىم بطريقة عشوائية. 30منهما 
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أن الدليل ادلقرتح ابستخدام بعض االسرتاجتيات التدريسية النشطة)التعلم التعاوين        نتائج الدراسة: 
 ( سنة يف اجلانب النفسي حركي.10 -8ادلتفوقني ) و التعلم ابللعب( يساىم يف الكشف عن التالميذ 

 الكشف عن التالميذ ادلتفوقني ابستخدام زلاكاة متنوعة يف مراحل مبكرة . أهم توصية:

  (: 7112-7112دراسة براهيمي قدور, بن سي قدور حبيب) - 1-1-3

عن ادلتفوقني       أتثري استخدام إسرتاجتية التدريس التعاوين و التنافسي للكشف موضوع الدراسة: 
 ( سنة يف اجملال النفسي احلركي.10 -9)

مآثر استخدام إسرتاجتية التدريس التعاوين و التنافسي للكشف عن ادلتفوقني       مشكلة الدراسة: 
 ( سنة يف اجملال النفسي احلركي؟.10 -9)

لقدرات النفس حركية لدى : معرفة أثر إسرتاجتية التدريس التعاوين و التنافسي يف تنمية اأهداف البحث
 ( سنة.10 -9تالميذ )

 ( سنة.10 -9معرفة أثر إسرتاجتية التدريس التعاوين و التنافسي يف  الكشف عن ادلتفوقني ) -

إستخدام إسرتاجتية التدريس التعاوين و التنافسي يؤثر اجيابيا يف الكشف عن ادلتفوقني فرضيات الدراسة: 
 احلركي.( سنة يف اجملال النفسي 10 -9)

 مت إستخدام ادلنهج الشبو التجرييب.منهج الدراسة: 

تلميذ موزعة على  30دتثلت يف تالميذ التعليم االبتدائي ذكور,حيث بلغ حجمها عينة الدراسة: 
 رلموعتني ضابطة و جتريبية ومت اختيارىا بطريقة عشوائية.

ساىم يف تنمية بعض القدرات البدنية   إستخدام إسرتاجتية التدريس التعاوين و التنافسينتائج الدراسة: 
 (سنة 10 -9و االصلازات الرايضية لدى تالميذ)

ضرورة تطبيق إسرتاجتية التدريس التعاوين و التنافسي لزايدة وعي التالميذ ادلتفوقني بذاهتم   أهم توصية: 
 و مهارات التعلم الذايت لتنمية مواىبهم يف سلتلف األنشطة الرايضية.

  (:7112-7112بن خالد احلاج) دراسة -1-4-1

إستخدام بعض االسرتاجتيات التعليمية لتجسيد تطبيق ادلقاربة ابلكفاءات يف درس  موضوع الدراسة :
 الرتبية البدنية و الرايضية.
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 مشكلة البحث:

ما ىو أثر استخدام بعض االسرتاجتيات التعليمية لتجسيد تطبيق ادلقاربة ابلكفاءات يف درس الرتبية  -
 دنية و الرايضية؟الب

ما ىو أثر إستخدام إسرتاجتية التعلم التعاوين لتجسيد تطبيق ادلقاربة ابلكفاءات يف درس الرتبية البدنية   -
 و الرايضية؟

ما ىو أثر إستخدام إسرتاجتية التعلم الذايت لتجسيد تطبيق ادلقاربة ابلكفاءات يف درس الرتبية البدنية    -
 و الرايضية؟

 إسرتاجتية تعليمية لتجسيد تطبيق ادلقاربة ابلكفاءات يف درس الرتبية البدنية و الرايضية ؟ ما ىي أحسن -

 أهداف البحث:

معرفة أثر إستخدام بعض االسرتاجتيات التعليمية لتجسيد تطبيق ادلقاربة ابلكفاءات يف درس الرتبية  -
 البدنية و الرايضية.

التعاوين لتجسيد تطبيق ادلقاربة ابلكفاءات يف درس الرتبية البدنية   معرفة أثر إستخدام إسرتاجتية التعلم  -
 و الرايضية.

معرفة أثر إستخدام إسرتاجتية التعلم الذايت لتجسيد تطبيق ادلقاربة ابلكفاءات يف درس الرتبية البدنية     -
 و الرايضية.

ت يف درس الرتبية البدنية        الكشف عن أحسن إسرتاجتية تعليمية لتجسيد تطبيق ادلقاربة ابلكفاءا -
 و الرايضية

 فرضيات الدراسة:

ىناك فروق ذات داللة إحصائية بني االختبار القبلي و البعدي لصاحل االختبار البعدي عند استخدام  -
سلتلف االسرتاجتيات التعليمية وتكون لصاحل إسرتاجتية التعلم التعاوين لتجسيد تطبيق ادلقاربة ابلكفاءات 

 س الرتبية البدنية و الرايضية.يف در 
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ىناك فروق ذات داللة إحصائية بني االختبار القبلي و البعدي لصاحل االختبار البعدي لتجسيد  -
تطبيق ادلقاربة ابلكفاءات يف درس الرتبية البدنية و الرايضية عند إستخدام إسرتاجتية التعلم التعاوين عند 

 سلتلف اجلنسني

حصائية بني االختبار القبلي و البعدي لصاحل االختبار البعدي لتجسيد ىناك فروق ذات داللة إ -
تطبيق ادلقاربة ابلكفاءات يف درس الرتبية البدنية و الرايضية عند إستخدام إسرتاجتية التعلم الذايت عند 

 سلتلف اجلنسني.

التعلم التعاوين  ىناك فروق ذات داللة إحصائية يف إستخدام اإلسرتاجتيتني التعليميتني تكون لصاحل -
 لتجسيد تطبيق ادلقاربة ابلكفاءات يف درس الرتبية البدنية و الرايضية عند سلتلف اجلنسني

تلميذة(,توزعت على ثالث 36تلميذ و36تلميذ) 72تكونت عينة البحث من عينة الدراسة: 
 12يذ منهم )تلم 24رلموعات متكافئة :جتريبية أوىل،جتريبية اثنية وضابطة ،وتكونت كل رلموعة من 

 إانث(. 12ذكور و 

 استخدم الباحث ادلنهج التجرييب ابعتباره أكثر مالئمة لطبيعة ادلشكلة البحثاملنهج املستخدم:

توجد فروق ذات داللة إحصائية يف إستخدام اإلسرتاجتيتني التعليميتني تكون لصاحل  - نتائج الدراسة:
 ت يف درس الرتبية البدنية و الرايضية عند سلتلف اجلنسني.التعلم التعاوين لتجسيد تطبيق ادلقاربة ابلكفاءا

إستخدام إسرتاجتية التعلم التعاوين و التعلم الذايت لتجسيد تطبيق ادلقاربة ابلكفاءات يف   أهم توصية:
 درس الرتبية البدنية و الرايضية.

 (: 7112-7112دراسة برا هيمي قدور, بن سي قدور حبيب) - 1-1-5

فعالية توظيف إسرتاجتية التدريس التعاوين احلديث ابستخدام أسلويب ادلنافسة            موضوع الدراسة:
 ( سنة.10 -8و التضميين  يف تنمية بعض القدرات النفس حركية لدىل أطفال التعليم االبتدائي )

         مآثر توظيف إسرتاجتية التدريس التعاوين احلديث ابستخدام أسلويب ادلنافسة  مشكلة الدراسة: 
 ( سنة؟.10 -8و التضميين  يف تنمية بعض القدرات النفس حركية لدىل أطفال التعليم االبتدائي )

الكشف عن مستوى إستخدام إسرتاجتيات التدريس احلديث يف درس الرتبية البدنية    أهداف الدراسة: 
 و الرايضية يف التعليم االبتدائي.
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ارسة إسرتاجتيات التدريس التعاوين إبستخدام أسلويب ادلنافسة   حتديد الدور الذي ديكن أن تسهم بو شل -
 ( سنة؟10 -8و التضميين ألجل تنمية بعض القدرات النفس حركية لدىل أطفال التعليم االبتدائي )

ىناك إفتقار معريف يف انتهاج إسرتاجتية حديثة يف رلال التدريس الفعال يف الرتبية فرضيات الدراسة :
 ايضية.البدنية و الر 

توظيف إسرتاجتية التدريس التعاوين احلديث ابستخدام أسلويب ادلنافسة و التضميين يؤثر اجيابيا يف تنمية  -
 ( سنة.10 -8بعض القدرات النفس حركية لدىل أطفال التعليم االبتدائي )

تبيان إعتمد الباحثان على ادلنهج ادلسحي التجرييب حيث ادلنهج األول من خالل اسمنهج الدراسة: 
موزع على أساتذة الرتبية البدنية و الرايضية و ادلنهج التجرييب على تالميذ الطور الثاين من التعليم 

 ( سنة .10 -8االبتدائي )

تلميذ من اجملتمع األصلي  40دتثلت يف تالميذ التعليم االبتدائي ذكور حيث بلغ حجمها عينة الدراسة: 
 تلميذا  20وام كل منهما موزعة على رلموعتني ضابطة و جتريبية ق

أستاذ ابلتعليم  250اإلستبيان موزع على أساتذة الرتبية البدنية و ادلقدر عددىم عينة املستجوبني: 
 االبتدائي.

 افتقار األساتذة ألىم ادلهارات التدريسية احلديثة اليت قد تعطي للتدريس طابع الفاعلية .نتائج الدراسة: 

إسرتاجتية التدريس التعاوين يف رلال العمل الرتبوي و إعطاء ادلعلمني  اقرتاح تصميم فكرةأهم توصية: 
 ادلزيد من إلية التدريب ذلذا األسلوب يف قيادة الصف الدراسي .

 (:7117-7111دراسة نبيل عبد الوهاب, إمساعيل عبد زيد) - 1-1-6

يف بعض ادلتغريات البدنية     أتثري استخدام التعلم النشط وفق إسرتاجتية تعلم األقران موضوع الدراسة:  
 و ادلهارية يف كرة الطائرة .

: إن تدريس مجيع األلعاب اجلماعية يتم من خالل الطريقة التقليدية إذ تقوم ادلعلمة      مشكلة الدراسة
و الطالبة ادلعلمة بشرح طريقة أداء ادلهارة وتقدمي منوذج ذلا وعلى الطالب أن يؤدوه وفقا لذلك ,األمر 

 يؤدي إىل عدم مراعاة الفروق الفردية بني ادلتعلمني .الذي 

 بناء وحدات تعليمية إبستخدام التعلم النشط وفق أسلوب تعلم األقران أهداف البحث:
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أتثري استخدام التعلم النشط وفق أسلوب تعلم األقران)التطبيق بتوجيو األقران الثنائي و الرابعي( على  -
 ية يف كرة الطائرة.بعض ادلتغريات ادلهارية و البدن

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات القياسني القبلي و البعدي فرضيات الدراسة: 
للمجموعة الضابطة و التجريبية يف ادلتغري ادلهاري و البدين يف مهارات كرة الطائرة ولصاحل القياس 

 البعدي.

لقياسني البعدين  للمجموعتني الضابطة     توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات ا -
 و التجريبية يف ادلتغري ادلهاري و البدين يف مهارات كرة الطائرة ولصاحل اجملموعة التجريبية.

طالب  64طلبة الصف الثاين يف معهد ادلعلمني ادلركزي للبنني /الكاظمية  و البالغ قوامها عينة الدراسة: 
 طالب. 32مت تقسيمها إىل رلموعتني متساويتني قوام كل منها مت اختيارىا بطريقة عشوائية ,و 

 إستخدما الباحثان ادلنهج التجرييب دلالئمتو طبيعة البحث.منهج الدراسة: 

أسلوب ادلقرتح)التطبيق بتوجيو األقران الثنائي و الرابعي (لو أتثري اجيايب دال على ادلتغري نتائج الدراسة: 
 ة .البدين ادلهاري يف كرة الطائر 

ضرورة إجراء دراسات أخري ابستخدام اسرتاجتيات التعلم النشط أبمناطو ادلختلفة على أهم توصية: 
 عينات دلراحل أخرى و على متغريات أخرى.

 :7112دراسة بيان حممود دمحم محودة 7-1-1-

السنية بني  أتثري برانمج األلعاب التعاونية على حتسني أداء احلركات األساسية للمرحلةموضوع الدراسة: 
 ( سنوات يف إحدى مدارس رايض األطفال يف عمان.6 -5)

 تكمن يف عدم توفر برامج ومناىج علمية متخصصة للفئة العمرية .مشكلة الدراسة: 

 اذلدف من الدراسة:

وضع برانمج تدرييب مقرتح أللعاب التعاونية يعمل على حتسني األداء احلركات األساسية دلرحلة العمرية  -
 سنوات. (6 -5)

 التعرف على اثر الربانمج األلعاب التعاونية على حتسني أداء احلركات األساسية للمجموعة التجريبية . -

 التعرف على الفرق يف ادلستوى أداء احلركات األساسية بني أفراد اجملموعتني التجريبية و الضابطة. -
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 فرضيات الدراسة:

للربانمج التدرييب التعاوين ادلقرتح على مستوى  0,05لة يوجد أثر ذو داللة إحصائية على مستوى دال -
 أداء احلركات األساسية لدى أفراد اجملموعة التجريبية.

للربانمج التقليدي التعاوين ادلقرتح على  0,05يوجد أثر ذو داللة إحصائية على مستوى داللة  -
 مستوى أداء احلركات األساسية لدى أفراد اجملموعة الضابطة.

يف مستوى أداء احلركات األساسية بني  0,05فروق ذات داللة إحصائية على مستوى داللة توجد  -
 أفراد اجملموعتني التجريبية الضابطة ولصاحل اجملموعة التجريبية.

طفل وطفلة للمجموعة  15مت تقسيمهم إىل رلموعتني.،طفل وطفلة  30تكونت من عينة الدراسة: 
اانث( وقد مت تقسيمهم 6ذكور و9وطفلة للمجموعة الضابطة.)و طفل ، اانث(6ذكور  9التجريبية,)

 ابلطريقة العشوائية.

إستخدمت الباحثة ادلنهج التجرييب دلالئمتو لطبيعة وأىداف الدراسة بتصميم املنهج املستخدم: 
 اجملموعات ادلتكافئة ,التجريبية و الضابطة.

 الربانمج التدرييب ادلقرتح. أدوات الدراسة:

 الدراسة :نتائج 

أن الربانمج التدرييب أللعاب التعاونية ذلا أثر اجيابيا على أداء احلركات األساسية عند أطفال ادلرحلة  -
 ( سنوات. 6 -5العمرية)

أنو جيب اإلىتمام هبذه ادلرحلة العمرية بشكل أكرب وعمل مناىج متخصصة لصقل ىذه ادلهارات  -
 بشكل أفضل.

 فراد اجملموعة التجريبية من أفراد اجملموعة الضابطة جبميع ادلهارات .أن نسبة التحسن اكرب عند أ -

 تطبيق الربانمج التدرييب ادلقرتح دلا لو أتثري يف حتسني ادلهارات احلركية ذلذه ادلرحلة العمرية.أهم توصية: 

 (:7112دراسة كمال الدين البارودي, أمين عبده دمحم) - 1-1-8

بعض إسرتاجتيات التدريس على بعض ادلهارات األساسية يف كرة  أتثري إستخدامموضوع الدراسة: 
 الطائرة.
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هتدف إىل التعرف على أتثري استخدام برانرلني تعلمني ابستخدام أسلوب التعلم أهداف الدراسة: 
التعاوين وتوجيو األقران ابإلضافة إىل الربانمج ابستخدام األسلوب التقليدي على تعلم بعض مهارات كرة 

 .الطائرة

توجد فروق دالة إحصائيا بني القياسني القبلي و البعدي لصاحل القياس البعدي لصاحل فروض الدراسة: 
اجملموعة التجريبية األوىل )أسلوب التعلم بتوجيو األقران ( يف تعلم بعض ادلهارات األساسية يف كرة 

 الطائرة.

ييب لثالثة رلموعات جتريبية دلناسبتو إستخدما الباحثان ادلنهج التجرييب ابلتصميم التجر  منهج البحث:
 لطبيعة ىذه الدراسة وأسلوهبا .

 436مت إجراء ىذا البحث على عينة عمديو من طالب الفرقة األوىل البالغ عددىم عينة الدراسة: 
 طالب و طالبة .

عات إستخدام أساليب التعلم احلديثة يف  التدريس  نظرا لزايدة أعداد الطالب يف اجملمو أهم توصية: 
 التدريسية شلا يساعد على استغالل ادلساحة الزمنية و توفري اجلهد و االرتقاء ابدلستوى ادلهاري للطالب.

 :7117دراسة دمحم الشحات حممود   9-1-1-

: أتثري استخدام أسلوب التعلم التعاوين و األوامر على أداء بعض مهارات اللعب موضوع الدراسة 
 ضة اذلوكي.ابلوجو ادلعكوس للمضرب يف راي

التعرف على أتثري استخدام أسلوب التعلم التعاوين و األوامر على أداء بعض اهلدف من الدراسة: 
و ادلقارنة بني أتثري استخدام التعلم التعاوين ، مهارات اللعب ابلوجو ادلعكوس للمضرب يف رايضة اذلوكي

 واألوامر على أداء ادلهارات ادلدروسة.

 فرض الدراسة :

 أسلوب التعلم التعاوين أتثري اجيايب على أداء ادلهارات ادلدروسة.يؤثر  -

 يؤثر أسلوب األوامر أتثري اجيايب على أداء ادلهارات ادلدروسة. -

اجملموعة التجريبية اليت استخدمت أسلوب التعلم التعاوين تتفوق على اجملموعة الضابطة اليت  -
 روسة.استخدمت أسلوب األوامر يف أداء ادلهارات ادلد
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طالب من طالب ختصص اذلوكي ابلفرقة الثالثة و الرابعة شعبة تدريس بكلية  32قوامها عينة الدراسة: 
 الرتبية الرايضية للبنني جبامعة ادلنصورة.

إستخدم الباحث ادلنهج التجرييب جملموعتني )جتريبية و ضابطة ( للقياس القبلي      و  املنهج املستخدم:
 البعدي

 إستخدم الباحث: الربانمج التعليمي ادلقرتح.و اإلختبارات ادلهارية. أداة الدراسة:

أسلوب التعلم التعاوين لو أتثري اجيايب واضح وفعال على أداء ادلهارات ادلدروسة لدى  : نتائج الدراسة
 طالب كلية الرتبية الرايضية جبامعة ادلنصورة

دروسة لدى طالب كلية الرتبية الرايضية جبامعة أسلوب األوامر لو أتثري اجيايب على أداء ادلهارات ادل -
ادلنصورة,لكن يتضح تفوق اجملموعة التجريبية اليت استخدمت أسلوب التعلم التعاوين على اجملموعة 
الضابطة اليت استخدمت أسلوب األوامر يف أداء ادلهارات ادلدروسة)بعض مهارات اللعب ابلوجو 

 ادلعكوس للمضرب(.

تخدام أسلوب التعلم التعاوين يف تعلم مهارات اللعب ابلوجو ادلعكوس للمضرب تشجيع اسأهم توصية: 
 يف رايضة اذلوكي.

 :1992دراسة علي دمحم عبيد - 1-1-10

 أتثري أسلوب حل ادلشكالت )اكتشاف ادلستقبل( يف تعلم رمي الرمح.موضوع الدراسة : 

احلديثة يف التدريس شلا يسعى إىل لوحظ يف اآلونة األخرية أن ىناك من األساليب مشكلة البحث: 
تطبيق أفضل الطرق للتعلم و اليت عن طريقها يستطيع ادلعلم الوصول ابدلبتدئ إىل أفضل مستوى شلكن 

 يف األداء ادلهاري.

 التعرف على أتثري إستخدام أسلوب حل ادلشكالت يف مستوى الفين لرمي الرمح.هدف البحث:

 تعليمي لرمي الرمح ابستخدام أسلوب حل ادلشكالت .يوجد أتثري للربانمج الفرضية البحث:

إستخدم الباحث ادلنهج التجرييب إبستخدام رلموعتني إحدامها جتريبية و األخرى ضابطة منهج البحث:
 مع تصميم القياس القبلي و البعدي.
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 طالب مت اختيارىم بطريقة العمدية من طالب الفرقة الثانية لكلية 120اشتملت على عينة البحث:
 الرتبية الرايضية جامعة طنطا.

أسلوب حل ادلشكالت أكثر فعالية من الطريقة ادلتبعة يف تعلم رمي الرمح و حتسني نتائج الدراسة:
 ادلستوى الرقمي لطالب الفرقة الثانية.

إدراج دروس الوحدة التعليمية ابستخدام أسلوب حل ادلشكالت يف تعلم رمي الرمح ضمن أهم توصية: 
 يس العاب القوى .مقرر طرق تدر 

 لعاب القوى أطفال يف تنمية القدرات البدنية:أالدراسات اليت تطرقت إىل  -1-7

  (:7112-7112) بن زرفة دمحم و بوفري دمحم 1- 2 -1

فعالية التعلم ابللعب ابستخدام أنشطة العاب القوى أطفال يف حتسني بعض عناصر موضوع الدراسة: 
 م 60الرايضي لدى تالميذ يف مسابقيت الوثب الطويل .عدو مسافات صلاز األداء البدين و اإل

جيابيا يف حتسني بعض إستخدام أنشطة العاب القوى أطفال يؤثر ىل التعلم ابللعب إبمشكلة الدراسة: 
(سنة يف فعاليت الوثب الطويل  13 -12من عناصر األداء البدين و االصلاز الرايضي لدى تالميذ )

 رية؟,وعدو مسافات القص

ستخدام أنشطة العاب القوى أطفال يف حتسني معرفة مدى أمهية التعلم ابللعب إب أهداف الدراسة:
(سنة يف فعاليت الوثب الطويل  13 -12بعض من عناصر األداء البدين واالصلاز الرايضي لدى تالميذ )

 .وعدو مسافات القصرية

ستخدام أنشطة العاب القوى أطفال لتحقيق تصميم وحدات تعليمية مقرتحة وفق منط التعلم ابللعب إب -
 أىداف الرتبية البدنية و الرايضية ادلنشودة.

ستخدام أنشطة العاب القوى أطفال يؤثر اجيابيا  يف حتسني بعض التعلم ابللعب إبفرضيات الدراسة: 
يل وعدو (سنة يف فعاليت الوثب الطو  13 -12من عناصر األداء البدين واالصلاز الرايضي لدى تالميذ )

 مسافات القصرية.

لعاب القوى أطفال يؤثر إجيابيا  يف حتسني بعض من عناصر األداء أالتعلم ابللعب إبستخدام أنشطة  -
 (سنة يف فعاليت الوثب الطويل. 13-12البدين واالصلاز الرايضي لدى تالميذ )

 طبيعة ادلشكلة البحث.عتباره أكثر مالئمة لإستخدما الباحثان ادلنهج التجرييب إب منهج الدراسة:
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كشفت الدراسة أن ذلذه الوحدات التعليمية ادلقرتحة وفق أسلوب التعلم ابللعب نتائج الدراسة:
ستخدام أنشطة العاب القوى أطفال أثر إجيايب يف حتسني بعض عناصر األداء البدين و االصلاز الرقمي إب

 (سنة.13 -12تالميذ طور ادلتوسط)يف فعاليت الوثب الطويل و العدو مسافات القصرية لدى 

 إدراج أنشطة العاب القوى ألطفال يف منهاج الرتبية البدنية و الرايضية ليطبق يف حصص التدريسية. -

العمل ابلوحدات التعليمية ادلقرتحة كنموذج إلخراج درس الرتبية البدنية و الرايضية على ضلو أهم توصية: 
 فعال إىل حتقيق الكفاءات ادلنشودة.

 (:7112 -7112ابلغايل فوزية ) ودراسة حيي فريد  7 - 7 -1

ستخدام العاب القوى ألطفال يف تنمية بعض عناصر مكوانت وحدات تعليمية مقرتحة إبموضوع الدراسة:
 (سنة.11-9اللياقة البدنية لدى تالميذ ادلرحلة االبتدائية )

لعاب القوى ألطفال إجيااب يف تنمية أ ىل أثرت الوحدات التعليمية ادلقرتحة ابستخداممشكلة البحث: 
 ( سنة؟11-9بعض مكوانت اللياقة البدنية لدى تالميذ ادلرحلة االبتدائية )

ىل ىناك فروق ذات داللة إحصائية يف نتائج االختبارات القبلية و البعدية لعينيت البحث لصاحل  -
 النتائج البعدية؟

اجملموعة التجريبية و الضابطة يف القياسات البعدية ىل ىناك فروق ذات ذات داللة إحصائية بني  -
 لصاحل اجملموعة التجريبية ادلمارسة أللعاب القوى أطفال؟

لعاب القوى ألطفال يف تنمية أستخدام معرفة مدى أتثري الوحدات التعليمية ادلقرتحة إبأهداف البحث: 
 (سنة .11 -9بعض مكوانت اللياقة البدنية لدى تالميذ الطور االبتدائية )

السعي إىل تبسيط أنشطة العاب القوى أطفال كوحدات منوذجية يف حتسني من مكوانت اللياقة  -
 ( سنة حسب األىداف ادلنشودة .11 -9البدنية لدى تالميذ الطور االبتدائية )

 .معرفة نوعية الفروق احلاصلة بني عينيت البحث جراء تطبيق وحدات التعليمية ادلقرتحة -

ستخدام نظام العاب القوى ألطفال تساىم يف تنمية بعض إن الوحدات التعليمية ادلقرتحة إب الفرضيات:
 ( سنة.11 -9مكوانت اللياقة البدنية لدى تالميذ الطور االبتدائية )
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ىناك فروق ذات داللة إحصائية يف نتائج االختبارات القبلية و البعدية لعينيت البحث لصاحل النتائج  -
 البعدية.

فروق ذات داللة إحصائية بني اجملموعة التجريبية و الضابطة يف القياسات البعدية لصاحل  ىناك -
 اجملموعة التجريبية ادلمارسة أللعاب القوى أطفال .

 ستهدفهم البحث يف رلموعة من التالميذ من إحبيث مشلت العينة ادلختربين الذين  عينة البحث:

يمهم إىل رلموعتني منهما الضابطة و التجريبية قوام كل ذكور مت تقس 30 ( سنة وبلغ عددىا10 -09)
 .ختيارىم بطريقة عشوائيةإتلميذ ولقد مت  15منهما 

كشف الدراسة احلالية إن ذلذه الوحدات ادلقرتحة ابستخدام العاب القوى ألطفال اثر  نتائج الدراسة:
 ة( سن11-09اجيايب يف تنمية بعض مكوانت اللياقة البدنية لدي تالميذ )

بينت الدراسة على وجود فروق ذات داللة إحصائية يف االختبارات البعدية وىذا لصاحل العينة  -
لعاب أستخدام نو يدل على صلاعة ىذه الوحدات ادلقرتحة إبإن دل فإالتجريبية يف مجيع االختبارات ىذا و 

 .ىذه ادلرحلةالقوى ألطفال يف ما طبقت من اجلو وىي تنمية بعض مكوانت اللياقة البدنية يف 

لعاب القوى ألطفال يف منهاج الرتبية البدنية و الرايضية ليطبق يف احلصص التدريسية حبيث أإدراج  -
 ثبت جدارتو يف حتقيقي أىم أىداف ادلنهاج وىو تنمية اللياقة البدنية لتالميذ.أ

نية و الرايضية على ضلو العمل ابلوحدات التعليمية ادلقرتحة كنموذج إلخراج درس الرتبية البد أهم توصية:
 فعال واىل حتقيق الكفاءة ادلنشودة .

 (:7112محد دمحم )أدراسة بن  2 -7 -1

:برانمج تدريب ألعاب القوى ألطفال لتطوير بعض القدرات البدنية و االصلاز الرقمي موضوع الدراسة 
 يف مسابقات العدو و الوثب و الرمي.

 مشكلة البحث :

ألطفال لديو جانب اجيايب يف تطوير بعض الصفات البدنية و االصلاز الرقمي ىل نظام ألعاب القوى  -
 سنة ؟ 13-12لفعاليات العاب القوى ادلبتدءات 

 ثر اجيايب يف تطوير بعض القدرات البدنية ؟ أىل الربانمج التدرييب ادلقرتح أللعاب القوى ألطفال لو  -
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ثر اجيايب يف حتسني االصلاز الرقمي لبعض أال لو ىل الربانمج التدرييب ادلقرتح أللعاب القوى أطف -
 سنة  ؟ 13 -12الفعاليات دلبتدءات العاب القوى 

 أهداف البحث :

سنة أللعاب  13 -12تطبيق مشروع االحتاد الدويل ألعاب القوى أطفال يف تدريبات الناشئات  -
 القوى لتطوير بعض القدرات البدنية و االصلاز الرقمي لبعض الفعاليات.

ستخدام نظام ألعاب القوى ألطفال لتطوير سنة إب 13 -12قرتاح برانمج تدريب لفئة ادلبتدءات إ -
 القدرات البدنية .

لعاب القوى ألطفال لتطوير أستخدام نظام سنة إب 13 - 12إقرتاح  برانمج تدرييب لفئة ادلبتدءات  -
 االصلاز الرقمي لبعض الفعاليات يف العاب القوى .

 البحث :فرضيات  

جيايب يف تطوير بعض الصفات البدنية و االصلاز الرقمي إإن نظام ألعاب القوى ألطفال لديو جانب  -
 سنة . 13 -12لفعاليات العاب القوى دلبتدءات 

 الربانمج التدرييب ادلقرتح أللعاب القوى لديو أتثري اجيايب يف تطوير بعض القدرات البدنية. -

صلاز الرقمي لبعض ح أللعاب القوى ألطفال لديو أتثري اجيايب يف حتسني اإلالربانمج التدرييب ادلقرت  -
 سنة. 13 -12الفعاليات دلبتدءات العاب القوى 

 عينة البحث  :

عداءة متكافئني يف العدد  24أخذ الطالب الباحث عينة من الرايضيني صنف ادلبتدءات بلغ عددىم  -
 عداءة من االحتاد الرايضي حلي. 12 ب أحدامها العينة الضابطة موزعة على رلموعتني

عداءة من اجلمعية الرايضية للمصارعة و العاب القوى وىران  حبيث مت  12واألخرى عينة جتريبية ب 
سنة ابإلضافة إىل رؤساء رابطات العاب القوى  13-12اختيار العينة بطريقة عشوائية وترتاوح أعمارىن 

 لة الشخصية.و مدربني أللعاب القوى اخلاصة ابدلقاب

 االستنتاجات : 

 أظهر الربانمج التدرييب العاب القوى ألطفال أتثريا اجيايب على تطوير بعض القدرات البدنية. -
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ختبارات البعدية وىذا لصاحل العينة التجريبية يف مجيع توجد فروق ذات داللة إحصائية  يف اإل -
 ختبارات شلا يدل على صلاح الربانمج التدرييب .اإل

نتقاء ادلواىب الشابة وتوجيهها إىل رايضة العاب إعن طريق تنظيم مسابقات العاب القوى ألطفال ديكن 
 القوى.

 كتشاف لعائالت العاب القوى لناشئني.لعاب القوى ألطفال تعطى طابع اللعب و ادلرح و اإل أ

 أهم توصية  :

بية البدنية و الرايضية ابجلزائر لتكوين لعاب القوى ألطفال إىل برانمج التكوين مبعاىد الرت أضم مشروع  -
 أساتذة و مدربني يف رلال العاب القوى.

 :التعليق على الدراسات -3-1

( ودراسة براىيمي 2014أن معظم الدراسات استخدمت ادلنهج التجرييب مثل دراسة بن خالد احلاج) -
( 2017بن زرفة ) ودراسة دمحم (2014محد دمحم )أودراسة بن  (2016قدور وبن سي قدور حبيب) 

 (2002) ( ودراسة دمحم الشحات زلمود2007بيان زلمود دمحم محودة) وكذا دراسة

ودراسة نبيل عبد الوىاب .إمساعيل زيد  (2014) تناولت معظم الدراسات مثل دراسة بن خالد احلاج -
 أدين.( ,ودراسة كمال الدين ابرودي 2016بن سي قدور حبيب )،(,ودراسة براىيمي قدور 2012)

( موضوع اسرتاجتيات التدريس وأمهيتها يف تطوير و حتسني ادلهارات الرايضية وكذا 2005عبده دمحم)
حتسني الياقة البدنية اليت تسلح الرايضيني الشباب ابدلهارات الضرورية لتحقيق النجاح يف الصعوابت 

 .احلقيقية اليت يواجهها يف احلياة 

( ,ودراسة بن دمحم 2016بن سي قدور حبيب )و  قدوريالحظ أن معظم الدراسات براىيمي  -
( اعتمدت على تصميم اجملموعتني 2005ودراسة كمال الدين ابرودي .أدين عبده دمحم)،( 2014امحد)

 التجريبية والضابطة

وقد أفادت ىذه الدراسات الباحث يف االطالع على اجملاالت اليت حبث فيها اثر اسرتاجتيات التدريس  -
ادلنهج التجرييب للقياس القبلي و البعدي أما  على عتماداإلديد رلال مناسب لبحثو وكذا و ابلتايل حت

ختيار عينة مناسبة  وكذا احلصول على األفكار ابلنسبة الختيار العينة أفادت الباحث يف  التوصل إل
سو ومساعدتو يف ادلساعدة يف تفسري النتائج و تدعيم وتوثيق النتائج بدراسات أجريت سابقا يف اجملال نف

 مناقشة نتائج داستو وصياغة اإلطار النظري ادلتصل مبوضوع الدراسة.
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( على أن التعلم النشط وفق أسلوب 2012نبيل عبد الوىاب ,إمساعيل عبد زيد )كما وردت يف دراسة 
ادلهارية و البدنية جيابيا على بعض ادلتغريات إتعلم األقران)التطبيق بتوجيو األقران الثنائي و الرابعي( يؤثر 

 يف كرة الطائرة.

 نقد الدراسات السابقة: 12-

بعد إلقاء الضوء على الدراسات السابقة يرى الطالب الباحث أن ىذه الدراسة دتيزت عن الدراسات  -
 السابقة مبا أييت:

س علمية لعاب القوى أطفال وتوظيفها أبسأفعالية إسرتاجتية التعلم النشط ابلورشات يف شلارسة أنشطة  -
و     ستخدام التعلم النشطوحدة تعليمية تشتمل على عدد متنوع من ادلواقف التعليمية إب 20مكونة من 

صلاز الرقمي يف ادلتمثل يف إسرتاجتية التعلم التعاوين و حل ادلشكالت  لتحسني عناصر األداء البدين و اإل
 ( سنوات.12 -11) فعالييت سباق التتابع و دفع اجللة لتالميذ مرحلة ادلتوسط

)التعلم التعاوين و حل ادلشكالت(  ستخدام التعلم النشط ابلورشاتتستعمل الوحدات التعليمية إب -
 صلاز الرقمي يف فعالييت سباق التتابع و دفع اجللة لتالميذ.على حتسني عناصر األداء البدين و اإل

   يت يراىا ادلختصون مبرحلة النمو( سنوات ال12 -11)ة تطبيق الدراسة على تالميذ مرحلة ادلتوسط -
 و التطوير.

ودراسة حيي فريد ، (2014) ختلفت الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة دراسة بن خالد احلاجإ -
( ودراسة كمال الدين ابرودي 2017بن سي قدور حبيب )و براىيمي قدور )و( 2016وبلغايل فوزية )

 اليت طبقت فيها وادلتغريات اليت تناولتها. (  من حيث األماكن2005.أدين عبده دمحم)

ستفاد منها يف إومنو يرى الطالب الباحث أن الدراسات السابقة فتحتلو الطريق لبناء خطة الدراسة و 
 إعداد اإلطار النظري و كذا بناء أداة الدراسة وتفسري ومناقشة النتائج.

وسوف تصبح كمرجع علمي يستفاد ،لنتائجو اجلديد اليت جاءت بو الدراسة احلالية ىو التأكيد على ا
منو كدراسة سابقة يف البحوث ادلستقبلية كما تعترب سند دلساعدة ادلعلمني يف بناء خطة الدرس يف درس 

ألخص التعلم التعاوين و حل ابالرتبية البدنية و الرايضية وفق توظيف إسرتاجتية التعلم النشط و 
ستقاللية يف العمل وليس رلرد ادلشاىدة حبيث ترفع من درجة اإل ادلشكالت اليت يكون فيها ادلتعلم فاعال

ة يف ادلواقف التعليمية التعليمية ومن خصائصو مراعاة الفروق الفردية وإبراز الجيابية وفعإوتكون مشاركتو 
ستخدام التدريس النشط) التعلم التعاوين وحل ادلشكالت( يف حتسني دور الوحدات التعليمية ادلقرتحة إب
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ومنو التأكيد على ضرورة توظيف ،األداء البدين و االصلاز الرقمي  للنهوض لتطوير الرايضة ادلدرسية
 سرتاجتيات التعلم النشط) التعلم التعاوين وحل ادلشكالت(  يف درس الرتبية البدنية و الرايضية.إ

 :خامتة

و البحوث ادلشاهبة اليت  لقد تطرق الطالب الباحث  يف ىذا الفصل إىل رلموع من الدراسات السابقة
سرتاجتيات إحيث مت الطرق إىل الدراسات اليت وضحت لنا سلتلف ،عاجلت متغريات البحث ادلختلفة 

لعاب أوكذلك مت التطرق إىل الدراسات اليت وضحت لنا ،التدريس النشط  يف الرتبية البدنية و الرايضية 
دلراحل عمرية سلتلفة مربزة فيها خصائص تلك القوى أطفال و أتثريىا  على تنمية القدرات البدنية  

إن اذلدف العام  للبحوث ىو تطوير وتقدمي ادلعرفة  اإلنسانية وىو خيتلف دتاما عن الغاية اليت  .ادلرحلة
حيث تسعى ،عين ىنا ابلتحديد التقارير  و الدراسات االستشاريةأترمى إليها الصور األخرى من البحث و 

برز ما دييز مراجعة  الدراسات السابقة أهنا إومن ،داف ومرامي و غاايت زلددة ىذه األخرية إىل حتقيق أى
دتكن الباحث من الوصول دلا يسمى ابلفجوة العلمية وذلك ابلقراءة الطولية و العرضية للدراسات حبيث 

اجة ماسة تفتح لو اجملال دلعرفة اجلوانب اليت مل يسبق تناوذلا أو اليت أغفلتها الدراسات السابقة  وىي حب
دلسامهة الباحث إلضافة حلول جديدة أن كانت الدراسة تعاجل مشكلة ما آو طرح بدائل حللول ادلوجودة 

 آو تفسري لغموض آو اكتشاف عالقات قائمة . 
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 متهيد:
 يعترب التدريس عملية ذاتية تتجلى فيها شخصية ادلعلم وأصبح التدريس نظاما واضحا لو مدخبلتو
وعملياتو وسلرجاتو حيث تتمثل ادلدخبلت ابألىداف وادلناىج والوسائل التعليمية وتتمثل العمليات يف 
طرق وأساليب التدريس ادلتبعة أما ادلخرجات فتتمثل فيما ربقق من األىداف اليت رمسها ادلعلم أو مت 

ذات أمهية خاصة ابلنسبة إىل كانت إسًتاتيجيات التدريس وال تزال ربقيقو من األىداف العامة للًتبية، و 
عملية التدريس وخاصة إسًتاذبية التعلم النشط القائم على إسًتاذبية التعلم التعاوين و كذا إسًتاذبية حل 
ادلشكبلت اليت يكون فيها دور ادلتعلم فعاال واجيابيا وترفع من درجة االستقبللية يف العمل عند ادلتعلم 

من جهودىم البحثية طوال القرن ادلاضي على إسًتاتيجيات التدريس  ولذلك ركز الًتبويون اجلزء األكرب
لدى ادلتعلمُت يف ادلراحل التعليمية ادلختلفة وقد أدى  يف ربقيق سلرجات تعليمية مرغوبةادلختلفة وفوائدىا 

ىذا االىتمام إىل انتشار القول: إن ادلعلم الناجح ما ىو إال طريقة انجحة ويف ىذا الشأن سنتطرق يف 
ىذا الفصل إىل التدريس وبعض إسًتاتيجياتو احلديثة يف الًتبية البدنية الرايضية ادلتمثلة يف إسًتاذبية التعلم 

التعلم التعاوين حل ادلشكبلت وتطرقنا  بينها سًتاذبيات ومن النشط القائم بدوره على رلموعة من اإل
 لًتبية البدنية الرايضية.كذلك إىل شليزات ىذه اإلسًتاتيجيات وكيفية تطبيقاهتا يف درس ا

 التدريس -2
يطلق على التدريس أبنو علم وفن وىو عمل شاق وجاد ,والفرد حيتاج لسنُت لكي يتعلم كيف  

جيد السبيل الج الن يكون مؤىبل للتدريس ,ويعد احد احملاور ادلهمة يف العملية التعليمية حيث يرتبط 
أىداف مادة الدرس ,الساحة ,الوسائل التعليمية ’لية كادلناىج ببقية احملاور األخرى ارتباطا وثيقا ذلذه العم
 (72، صفحة 8811)عباس اضبد صاحل السامرائي،  وطرق التدريس اجليدة ألي مادة تدريسية.

يدرسو..(  جعل الدرس أو الكتاب درس التعليم، ومعناه -درس -الفعل مصدر اللغة يف التدريس : "لغة 
 والكتابة، القراءة ادلعارف، علم أنواع لقن اجلامعة يف درس أستاذ، بصفة عمل التدريس، مارس درس:

 (958، صفحة 7008)نعمة،  معرفة . إليهم نقل أي .درس التبلميذ
األىداف  لتحقيق بنفسو امالقي على التلميذ يساعد موجو تربوي سلوك التدريس " فَتى كذلك أن

 التعليمي احملتوى تنظيم التلميذ، دوافع إاثرة إىل يهدف يكون قد ادلوجو والسلوك ادلنشودة التعليمية
 ابإلاثبة األداء، فاعلية وتقومي التفسَت، الشرح أو النموذج أبداء سواء ادلهارة وتقدمي وأسلوب تنفيذه،

 بعدين يف يتحدد األوجو متعدد نشاط عن عبارة التدريس أن يعٍت وىذا الرجعية وتقدمي التغذية والتعزيز،
 اخلربات وتوجيو تنظيم طريق عن وذلك ادلتعلم السلوك يف وتعديل تغَتا والتعلم إلحداث التعليم :مها

 العبلقات من رلموعة أبنو: أيضا (، وعرف790، ص7000الكرمي، )عبد."ادلبلئمة التعليمية والبيئة
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 واكتساب النمو على التلميذ تساعد العبلقات ىذه أن والتلميذ حيث ادلدرس بُت تنشأ اليت ادلستمرة
 :أن يقول آخر تعريف ، ويف"الًتبوية العملية زلاور واىم أحد أبرز التدريس يكون وذلذا واخلربات ادلهارة،

 والتقومي التخطيط والتنفيذ ىي رئيسية مراحل ثبلث خبلل من اصلازه يتم مهٍت نشاط التدريس"
 جودتو واحلكم على وادلبلحظة، للتحليل قابل النشاط وىذا التعليم على الطبلب مساعدة ويستهدف

                                                                                           (79، صفحة 7009)قادري،  ومن مث ربسينو.
يشَت التدريس إىل تنظيم اخلربات التعليمية، فهو وسيلة اتصال تربوي ىادف يقوم هبـا ادلدرس لتوصيل     

ادلعلومات وادلهارات إىل التبلميذ هبدف إحداث تغَت يف ادلتعلم، وربقيق سلرجات تربـوية مـن خبلل 
(:" أن التدريس الصحيح ىو تزويد األنشطة وادلهام ادلمارسة بُت ادلدرس والتبلميذ، فيذكر )جون أدامز

التبلميذ ابدلعلومات اليت ديكن أن تؤثر يف شخصيتهم أتثَتا عمليا وربقق الفائدة ادلرجوة منها، فالعبـرة إذن 
ليست بكمية ادلعلومات اليت نتلقاىا، بل الفائدة اليت ضلصل عليها من تلك ادلعلومات، ويعترب:" فن 

لتبلميذ، واإلجراءات اليت يقوم هبا ادلعلم مع التبلميذ الصلاز مهام معينة توصيل ادلعلومات وادلعارف إىل ا
، إن التدريس أصبح نظاما واضحا (885، صفحة 7001)زينب علي عمر،  ولتحقيق أىداف زلددة".

ج والوسائل التعليمية وتتمثل لو مدخبلتو وعملياتو وسلرجاتو حيث تتمثل ادلدخبلت يف األىداف وادلناى
العمليات فـي طرق وأساليب التدريس ادلتبعة أما ادلخرجات ىي ما مت ربقيقو من األىداف اليت رمسها 

وشلا  (735، صفحة 7001)مَتقت علي خفاجة، ادلعلم أم فيما مت ربقيقو من األىداف العامة للًتبية" 
الباحث أن التدريس عملية تربوية ىادفة يقوم هبا ادلعلم من أجل توصيل ادلعلومات واحلقائق إىل  تقدم يرى

 التبلميذ من أجل ربقيق أىداف منشودة
 التدريس: إسًتاتيجيات -3-3

 تعريف إسًتاجتية التدريس
 استخدام كافة خبلذلا يتم التطبيق ومرنة البناء زلكمة خطة" اهنمصطلح اإلسًتاتيجية لغة يعٍت  أب

)حامد  ." ادلختلفة التعليم جوانب يف ادلرجوة األىداف لتحقيق مثلى بطريقة ادلتاحة الوسائل اإلمكاانت
وتطورت  العسكرية احلياة يف استخدمت لفظة" اهن، أما اصطبلحا يعٍت  أب (38، صفحة 7003ح.، 
 رلاالت أخرى إىل نتقلتإ مث الصعبة، الظروف مواجهة يف العسكرية القيادة فن حتأصب حىت اهتدالال

 من رلاالً  اليت تتناول وادلبادئ األفكار من رلموعة عن عبارة وىي وتربوية، واقتصادية وسياسية اجتماعية
 األساليب معينة وزلددة أىداف ربقيق ضلو تنطلق ومتكاملة، شاملة بصورة اإلنسانية ادلعرفة رلاالت

 صلاحها مدى ادلناسبة لتعرف التقدمي أساليب تضع مث األىداف تلك ربقيق على تساعدىا اليت والوسائل
وتبدو معظم الفروق بُت  ،(79، صفحة 7003)حامد ح.،  قبل من اهتحدد اليت لؤلىداف وربقيقها
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إجيابية  (Walberg, 1990)االسًتاتيجيات وكأهنا تتعلق أبدوار كل من ادلعلم والتلميذ، أو ما أمساه 
 .Walberg, 1990, p)ادلعلم وسلبية ادلتعلم، وتدريس التبلميذ كمجموعة واحدة أو رلموعات 

تب عليو تعليم غَت مناسب، ذلك أن اخلطة التعليمية ادلتوجهة ضلو ىدف معُت ستشَت ، وردبا تر (478
سًتاتيجيات األخرى قد تكون عددية الصلة بتلك إىل أن إسًتاتيجية بعينها ستناسب أىدافها، وأن اإل

ه األىداف أو أهنا غَت مفيدة، ومع تغَت األىداف يتوجب إعادة النظر يف االسًتاتيجيات، ذلك أن ىذ
ما ىي إال رلموع اعتقادات ادلعلم الفرد عن التدريس والتعلم، والكيفية اليت جيسد هبا ىذه االعتقادات 
عند مواجهة التبلميذ يف صاالت األلعاب وادلبلعب، وىي رلموعة متجانسة، من اخلطوات ادلتتابعة ديكن 

علم وادلقرر الدراسي وظروف ادلوقف للمعلم ربويلها إىل طرائق ومهارات تدريسية تبلءم طبيعة ادلعلم وادلت
  (32، صفحة 7008)عطية،  التعليمي واإلمكانيات ادلتاحة لتحقيق ىدف أو أىداف زلددة مسبقا .

 (33، صفحة 7005)ميشال،  عامة. بصورة وتربوية خاصة بصورة تعليمية عرفت:"أبهنا خطة كما
وىي رلموعة من اإلجراءات والوسائل اليت يستخدمها ادلعلم لتمكُت التبلميذ من اخلربات التعليمية 
ادلخططة وربقيق األىداف الًتبوية،و ىي تشتمل على األفكار وادلبادئ اليت تتناول رلاال من رلاالت 

  (788، صفحة 7088)احلريري،  .ادلعرفة اإلنسانية بصورة شاملة ومتكاملة لتحقيق أىداف زلددة
 خيطط واليت التدريس مصمم أو ادلعلم قبل من التدريس ادلختارة إجراءات من رلموعة" اهنأب وذكر زيتون
 اإلمكاانت ضوء ويف فاعلية أبقصى ادلرجوة التدريسية حيقق األىداف دبا التدريس تنفيذ أثناء الستخدامها

واإلجراءات  اخلطة أو ادلنحي ،  كما تعرف أبهنا(718، صفحة 8882)زيتون،  .  "ادلتاحة
 ىو ما تعلم زلددة منها نواتج أو سلرجات إيل للوصول ادلعلم يتبعها اليت واألساليب والتكتيكات والطريقة

 معلومات. على احلصول حركي أو رلرد -نفسي أو اجتماعي أو نفسي- ذايت أو معريف - عقلي
، وأهنا "رلموعة قدرات يتخذىا ادلعلم وتنعكس تلك القرارات يف  (808، صفحة 8883)الناشف، 

، ويرى (308، صفحة 8882)كوجك، أمناط من األفعال يؤديها ادلعلم والتبلميذ يف ادلوقف التعليمي 
حسن زيتون "أهنا طريقة التعليم والتعلم ادلخطط أن يتبعها ادلعلم داخل الصف الدراسي أو خارجة 
لتدريس زلتوي موضوع دراسي معُت بغية ربقيق أىدا زلددة سلفًا وينضوي ىذا األسلوب علي رلموعتُت 

يما بينها ادلنوط للمعلم والطبلب القيام هبا يف أثناء السَت من ادلراحل ىي اإلجراءات ادلتتابعة وادلتناسقة ف
، ومنو يرى الطالب الباحث أن إسًتاتيجية (5، صفحة 7003)زيتون ك.،  يف تدريس ذلك احملتوى".

األىداف  التدريس ىي خطة تربوية منظمة ومتكاملة تتضمن رلموعة قرارات يتخذىا ادلعلم لتحقيق
تنفيذ  أثناء الستخدامها خيطط واليت ادلعلم، قبل ادلختارة من التدريس إجراءات من ادلرجوة، وىي رلموعة

 ادلتاحة. اإلمكاانت يف ضوء شلكنو فاعلية أبقصى ادلرجوة التدريسية األىداف حيقق دبا التدريس،
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 اسًتاجتيات التعلم النشط 3-3-3
ضروراي  امر أمتبلك مهارات القرن احلادي و العشرين إاألساسية و لقد ابت التمكن من ادلواد 

حيث تتضمن مهارات ىذا القرن التعلم و االبتكار ،وحيوي لنجاح الطالب يف احلياة ويف سوق العمل 
وأصبح ’دبكوانهتا اإلبداع و االبتكار و التفكَت الناقد وحل ادلشكبلت و التواصل الفعال و التعاون 

متبلك ادلرونة و القدرة إلومات أمرا ضروراي و ادلهارات احلياتية و ادلهنية و ما تتطلبو من التعامل مع ادلع
على التكيف و ادلبادرة و التوجيو الذايت صبيعها شكلت عوامل أساسية يف مواصفات ادلتعلم للقرن 

 .احلادي و العشرين
اكب ىذه ادلتطلبات ومنها إجراء تغَت ونتيجة ذلذه ادلعلومات أصبح من الضروري على النظم الًتبوية أن تو 

وأساليب التعليم و التعلم التقليدية لتبدو قادرة على تكوين متعلم ىذا ،جذري يف طرق التعليم و التعلم 
 ومن ىنا كثر التداول ابدلصطلحات الًتبوية كالتعلم النشط و أفضل ادلمارسات الًتبوية ،القرن 

منه يرى فرداي أو خبلل رلموعات و -الدرس أو خارج نطاقو وىذه االسًتاذبيات ديكن أن ربدث: خبلل
أن إسًتاذبية التعلم النشط ىي رلموعة من اإلجراءات و القرارات يتخذىا ادلعلم  الطالب الباحث

           .وتنعكس تلك القرارات يف أمناط من األفعال يؤديها ادلعلم و التبلميذ يف ادلوقف التعليمي
 (799، صفحة 7088)علي، 

 تعريف التعلم النشط: 3-3-3-3
فكرة التعلم النشط ليست جديدة وديكن إرجاع ذالك إىل العصور القددية واىل سقراط من خبلل 
تناولو تطور الفكر الفلسفي يف التعليم وقد دعى ادلفكر و الفيلسوف الصيٍت الو تسي  يف القرن اخلامس 

 ي نوعية سلتلفة حيث قال:إىل تعلم ذ
 إذا حدثتٍت سأستمع أليك

 لكن إذا أتركتٍت اخترب سأتعلم –إذا أريتٍت سأكتفي ابدلشاىدة -
 من ىنا برزت أمهية التعلم ادلرتكز على االختبار و التجربة 

من ,ويف ىذا النوع ،ابدلشاركة يف األنشطة الصفية جبانب دراستو للمقررات ادلطلوبة منو  التلميذيقوم 
 التعلم تقع مسؤولية العمل على التلميذ ,ويكون ور ادلعلم التوجيو و اإلرشاد ابلنسبة دلا يتعلمو التلميذ .

 (7005)رلدي علي، 
 التعلم النشط يشتمل على العديد من التعريفات منها انو:

ل التحليل و الًتكيب و القيم وذلك عملية تربوية حيث يشار لطبلب دبستوايت تفكَت اعلي مث -
 خببلف النظرية التقليدية القائمة على أن ادلعلم يقوم بنقل ادلعلومات إىل التعلم
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، 7087)فوار،   .مصطلح يشَت إىل إشراك الطبلب بشكل مباشر وفعال يف العملية التعليمية- 
 (3-5الصفحات 

جيابية ادلتعلم يف ادلوقف التعليمي إأن  إسًتاذبية التعلم النشط تعتمد على  لب الباحثومنه يري الطا
عتماد ادلتعلم إوهتدف إىل تفعيل دور ادلتعلم من حيث التعلم من خبلل البحث و العمل و التجريب وكذا 

قُت وإمنا على يرتكز على احلفظ و التل على ذاتو يف احلصول على ادلعلومات واكتساب ادلهارات  فهو ال
 تنمية القدرة على حل ادلشكبلت وعلى العمل اجلماعي والتعلم التعاوين

 :أمهية التعلم النشط 3-3-3-3
 يشجع التعلم ادلستدام و العميق وليس رلرد اكتشاف احلقائق -
 مستوايت التفكَت العليا يعزز -
 ستمرارية التعلم يف مواقف سلتلفةإيوفر  -
 فرص التعلم يقدم رلموعة واسعة من -
 يسمح للطبلب العمل بشكل تعاوين على ادلهام ادلعقدة -
 يتطلب من الطبلب ربمل مسؤولية اكرب يف العملية التعليمية -
 يساعد الطبلب على بناء الكفاءات )حل ادلشكبلت ,التواصل الفعال( -
 يتماشى مع أساليب التعلم ادلتنوعة  
 ادافعيتهىتمام ادلتعلم دبواقف ويزيد من إيثَت  -
 (5، صفحة 7087)فوار،  .ينمي الثقة ابلنفس و القدرة على التعبَت أبشكال سلتلفة -
 :دور املعلم يف التعلم النشط 3-3-3-1
 مسَت للتعلم حبيث يركز على تنمية مهارات الطبلب وليس نقل ادلعلومات  -
ادلًتكزة حول الطالب حبيث تتناسب مع قدراتو و اىتماماتو وأمناط ينوع األنشطة وأساليب التدريس  -

 تعلمو 
 يستخدم أساليب ادلشاركة وربمل ادلسؤولية -
 من الطمأنينة و ادلرح و ادلتعة أثناء التعلم  يعزز جو -
 ينوع مصادر التعلم -
 يستخدم وسائل تقيم متعددة -
، صفحة 7088)علي،  .ام ادلعارف ادلختلفةيطرح األسئلة اليت تشجع على حل ادلشكبلت استخد -

790) 
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 :دور املتعلم يف التعلم النشط 3-3-3-3
 مشارك وليس مستمع  -
 شلارس فعال يف النشاط التعليمي -
 مشًتك مع زمبلئو يف تعاون صباعي -
 الذايت التقييميوظف  -
، 7088)علي،  .كتشاف العبلقات و التواصل بصورة فعالة إالتحليل و بقوم ابدلبلحظة وادلقارنة و  -

 (790صفحة 
 :سًتاجتيات التعلم النشط يف درس الًتبية البدنية و الرايضيةإأنواع  3-3-3-3
 :إسًتاتيجية التعلم التعاوين 3-3-3-3-3

ات األخَتة لؤلنشطة والفعاليات اليت ذبعل التلميذ زلور العملية التعليم أود الًتبويون اىتماما متزيدا يف السنو 
والتعلم، ومن أبرز ىذه النشاطات استخدام التعلم التعاوين والذي يعٍت ترتيب الطلبة يف رلموعات 

 ىتمام هبذا األسلوب يعود ابلفوائد اليت جينيهاوتكليفهم بعمل أو نشاط يقومون بو رلتمعُت متعاونُت واإل
التبلميذ للتحدث يف مواضيع سلتلفة كما أن التعلم حيدث يف أجواء مرحية خالية من التوتر والقلق، ترتفع 

 الذي التعلم من نوع" أبنو عرفو، (889، صفحة 7008)احليلة،  فيها دافعية التبلميذ بشكل كبَت .
 فيقسمون سلتلفة، صغَتة رلموعات يف سواي الطبلب يعمل الدراسة، حيث حجرة يف مكانو أيخذ

وزلددة".  مشًتكة أكادديية مهام إصلاز اذباه تعاونية بطريقة بينهم، ويعملون فيما وادلهارات األفكار
 يعملون سواي الطبلب من صغَتة رلموعة وجود تتضمن إسًتاتيجية " أنو (،كما98،ص8883)نوح،

 (83، صفحة 8885)ديفيد،  شلكن". حد أقصى إىل فيها عضو كلل التعليمية اخلربة تطوير دفهب
على تكوين رلموعات صغَتة داخل الفصل تقوم ابدلشاركة يف عملية التعلم ابستخدام  وتعتمد

إسًتاتيجيات التدريس وادلعلم، وهتدف ىذه اإلسًتاتيجية إىل تشجيع روح التعاون والعمل اجلماعي شلا 
ل يضمن ربقق التعلم للجماعة وأفراد اجلماعات األخرى. وىناك الكثَت من الدراسات اليت أجريت حو 

التعلم التعاوين أوضحت جببلء ادلزااي اليت تعود ابلفائدة على الطبلب الذين يعملون معا هبدف إصلاز غاية 
معينة، حيث إهنم ال يستفيدون من الناحية األكادديية فقط، ولكن التعلم التعاوين يعدىم كذلك لؤلنشطة 

 ,ashaman, 1997)نجاح خارج ادلدرسة، حيث يكون حل ادلشكلة تعاونيا واحد من متطلبات ال
p. 143) وىو منوذج تدريس يتطلب من التبلميذ العمل مع بعضهم البعض  واحلوار فيما بينهم فيما ،

يتعلق ابدلادة الدراسية، وأن يعلم بعضهم البعض، وأثناء ىدا التفاعل الفعال تنمو لديهم مهارات شخصية 
أبنو العبلقة االجيابية ادلتبادلة  وعرفو )جونسون (385، صفحة 8882)كوجك،  ابية.واجتماعية واجي
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بُت األفراد عند ربقيق اذلدف دبعٌت أن الفرد يستطيع ربقيق ىدفو يف الوقت نفسو يستطيع الفرد األخر 
)زينب علي عمر، النتائج ادلفيدة لو وللمشاركُت معو.  ادلرتبط بو اجيابيا ربقيق ىدفو كما يسعى الفرد إىل

 إىل الطبلب تقسيم فيها يتم تدريس إسًتاتيجية ، ومنو يعرفو الباحث أبنو(883، صفحة 7001
 تعكف إذ ا،دمع والتفاعل ابلتعاون ذلم تسمح مناسبة بشكل معا تتعلم متجانسة، غَت رلموعات صغَتة

طبلب  صبيع ينجح أن إىل العمل ورقة يف اهب كلفت اليت األكادديية ادلهام اصلاز على كل رلموعة
 يفتقر دوره والذي وتوجيهو ادلعلم إشراف ربت منها ادلرجوة األىداف وربقيق تعلمها إسبام يف موعاتجملا

 احلاجة، وإعطاء عند ادلساعدة وتقدمي ادلطلوبة، ادلهمة تنفيذ أثناء موعاتجملا تفقد على الدرس أثناء يف
 التعلم.    عملية وتقدمي الراجعة التغذية

 :للتعلم التعاوين األساسية العناصر 3-3-3-3-3-3   
 إن بل فيها أىداف مرغوب لتحقيق متجاورة رلموعات يف التبلميذ جلوس يعٍت فقط ال التعاوين التعلم

                                                         .العناصر عدد من توفر جيب تعاونيا التعلم يكون ولكي بكثَت ذلك من أكرب التعاوين التعلم
 أسلوب العمل على سبنح مكافأة زبصيص يتطلب وىذا موعة:جملا أفراد بني إبجيابية املتبادل االعتماد-

 .على العمل الفردي داخل اجملموعة ادلكافأة تكون وال التعلم يف بعضهم مهنتعاو  وعلى موعة،جملا أفراد بُت
 (87، صفحة 7000)تركي، 

 فرد أداء كل وإتقان جودة مدى على بناءً  يتم للمجموعة النهائي العمل تقدير أن دبعٌت الفردية: احملاسبة -
   (382، صفحة 8882)كوجك،  عمل. من بو كلف دلا موعةجملا يف
ىناك ثبلث أنواع من اجملموعات التعليمية  أنواع جمموعات التعلم التعاوين 3-3-3-3-3-3

 التعاونية: 
     اجملموعات التعليمية التعاونية الرمسية:

القاعة الواحدة دلدة أسابيع و ذلك يعمل التبلميذ معا يف حالة رلموعات تعليمية تعاونية رمسية من 
)دمحم رضا البغدادي،  لتحقيق أىداف تعلم مشًتكة وليكملوا مهام معينة ويؤدوىا واجبا زلددا " .

, ويتفق جونسون وزمبلئو أبهنا "رلموعات قد تدوم من حصة صفية واحدة إىل (30، صفحة 7005
الطبلب فيها معا التأكد من أهنم وزمبلئهم يف اجملموعة قد أسبوا بنجاح ادلهمة  عدة أسابيع ويعمل

التعليمية اليت اسند إليهم وأي مهمة تعليمية يف أي مادة دراسة ألي مهام ديكن أن تبٌت شكل تعاوين  
عاونية كما أن أية متطلبات ألي مقرر أو مهمة ديكن إعادة صياغتها لتتبلءم مع اجملموعات ادلتعلمة الت

، ومنو فإن اجملموعات التعليمية التعاونية الرمسية تبقى متماسكة (8، صفحة 8885)ديفيد، الرمسية" 
حىت هناية ادلهمة واليت قد تدوم حصة واحدة كما أن ىذه ادلهمة قد ديتد تنفيذىا يف عدد من احلصص 
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( سنة والذي يتطلب عدة أسابيع 80 -1خدمناه مع التبلميذ )اليت تدوم عدة أسابيع، ولقد است
ستخدام ىذا النوع من التعليم التعاوين وحددان اجملموعات للكشف عن التبلميذ ادلتفوقُت، فقد قمنا إب

 التعليمية التعاونية الرمسية    
    اجملموعات التعليمية التعاونية غري الرمسية:  

تعرف اجملموعات التعليمية التعاونية غَت الرمسية أبهنا قصَتة ادلدى قد تدوم بضع دقائق إىل حصة 
صفية واحدة وىي ذات أغراض خاصة ، وضلتاج إىل ىذا النوع من اجملموعات التعليمية التعاونية عندما 

نتباه الطبلب إىل ادلادة إتستخدم إجراءات التعليم ادلباشرة كأسلوب احملاضرة أو العرض وذلك بغية تركيز 
اليت سيتم تعلمها وتكوين دافع للتعلم وادلساعدة يف وضع توقعات بشأن ما سيتم دراستو يف احلصة 

 ولضمان تصحيح اخلطأ والفهم الغَت صحيح .                                                    
 اجملموعات التعليمية التعاونية  األساسية:

حيدد الطبلب يف رلموعات تعليمية تعاونية أساسية يف بداية العام الدراسي أو يعاد ذبميع    
صباعات العام ادلاضي وتستمر ىذه اجملموعات على األقل أربعة أعوام وادلسؤولية األولية للمجموعات 

م يف العمل األساسية بتدعيم وتشجيع ومساعدة األعضاء يف استكمال التعيينات كي حيققوا مسؤوليته
، ومنو فاجملموعات التعليمية األساسية ىي (800، صفحة 7005)دمحم رضا البغدادي، من أجل التعلم 

رلموعات طويلة ادلدى فهي دائمة ومستقرة أساسها دعم وتشجيع ومساعدة الطبلب لبعضهم البعض 
  يف األسبوع(                                                                                                        قصد التعلم، ذلا لقاءات منتظمة )مرتُت

 مهارات التعلم التعاوين: 3-3-3-3-3-1
لكي يؤيت التعلم التعاوين شباره، البد أن يتوفر لدى التبلميذ مهارات العمل يف صباعة ألن أغلب 

نهم عبارة عن تفاعبلت تعاونية، ودلا كانت ادلهارات التعاونية متعددة ومتشعبة لذا فإنو من التفاعبلت بي
الصعب حصرىا، ولكن من ادلمكن الًتكيز على ادلهارات األساسية البلزمة للتفاعل بُت أفراد اجلماعة 

 وىي كما يلي:   
يع أفراد اجملموعة التعاونية نقل وديثل االتصال اخلطوة األوىل يف التعاون فان مل يستطاالتصال:  -3

 أفكارىم  لبعضهم البعض فسوف يؤدي دلك اهنيار عملية التعاون.
جيابية والعبلقات حتفاظ ابإلصلاز العمل ادلنشود مع اإلإ:ىي القدرة على توجيو األفراد ضلو القيادة -3

 الطيبة بُت اجملموعة.  
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رين ومشاركتهم يف األفكار وتقبلها، فلكي يؤيت وىي القدرة على التعاون مع اآلخالثقة ابلنفس:  -1
التعلم التعاوين شباره البد أن يتوفر لدى التبلميذ درجة عالية من الثقة ابلنفس تزيد مقاصد ادلتعلم ويزيد 

 جهده ومشاركتو التعاونية. 
فاىم ىي القدرة على حل اخلبلفات بُت األفراد، وما قد حيدث من سوء ت التعامل مع االختالفات: -3

 بينهم أو تعارض بُت أرائهم.  
هتدف إىل توسيع أفكار األفراد واحلصول على معلومات أكثر من خبلل العمل ادلنتج يف املناقشة:  -3

 (888، صفحة 7001)زينب علي عمر، مواقف التعلم التعاوين. 
، أن استخدام  (93، صفحة 8880)خطاب،  عن نقبل 8885وآخران  جونسون كما أشار

 إسًتاتيجية التعلم التعاوين يتطلب مهارات مثل :
   .التعاوين للتعلم عمل رلموعة لتأسيس ادلهارات أوىل وىي :التشكيل -8
فاعلة  عبلقات على حملافظةوا ادلهمة إصلاز يف موعةجملا نشاطات إلدارة ادلطلوبة ادلهارات وىي :العمل -7

 األعضاء.   بُت
استخدام  إلاثرة تدرس اليت للمواد الفهم من أعمق مستوى لبناء ادلطلوبة ادلهارات وىي :الصياغة -3

 يف طويلة، وأتيت عادة لفًتة ادلقررة ادلادة وتذكر اإلتقان درجة ولزايدة العليا التفكَت عمليات اسًتاتيجيات
         (750، صفحة 7088)علي،    .الدرس يةهنا
العوامل اليت يتوقف عليها استخدام التعلم التعاوين يف الًتبية البدنية  3-3-3-3-3-3

 :والرايضية
: فالفرد جيب أن يؤمن أبنو حباجة إىل بقية زمبلئو وال ديكن  أن االعتماد االجيايب املتبادل بني األفراد 

يتحقق صلاحو إال إذا صلح اآلخرون، ليدرك أن صلاحو أو فشلو يعتمد على اجلهد ادلبذول من كل فرد يف 
حبيث ديكن التأكد من تعلم صبيع ،اجملموعة، ويتحقق ذلك الشعور من خبلل وضع ىدف مشًتك وزلدد

راد ضلو ربقيق األىداف أعضاء اجملموعة، فاالعتماد االجيايب ادلتبادل بينهم، يعمل على زايدة دافعية األف
 (798، صفحة 7088)علي،  اليت تسعى إليها اجملموعة.

: جيب على ادلعلم أن يتأكد من التفاعل أعضاء اجملموعة واحلفاظ على التفاعل املستمر املباشر 
سباسك اجملموعة واستمراريتها  االستمرارية عبلقات عمل فعالة بينهم حبيث سبكنهم من الًتكيز على

)عفاف،  ومساعدة كل منهم لآلخرين الصلاز نشاط تعليمي معُت هبدف ربقيق أىداف اجملموعة.
 (30، صفحة 7088
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مسئوال : كل فرد يف اجملموعة لو دور زلدد عليو االلتزام بو ابعتباره املسؤولية الشخصية واحملاسبة الفردية
عن اصلاز مهمة ادلوكلة إليو، وليس لو احلق التدخل يف عمل اآلخرين أو االعتماد عليهم شلا يتطلب تنسيق 
جهود أفراد اجملموعة بصفتهم شركاء يف ربقيق اذلدف اجلماعي، كما جيب عليو التفاعل مع بقية أفراد 

ألىداف، وقياس مدى صلاحها يف ربقيق اجملموعة ابجيابية وتعترب اجملموعة مسئولة عن استيعاب وربقيق ا
                                                                                                                        (30، صفحة 7088)عفاف،  األىداف، وتقييم جهود كل فرد من أعضائها .

: لكي يؤيت التعلم التعاوين شباره البد أن يتوافر ارات الشخصية ومهارات العمل يف جمموعات صغريةامله
لدى التبلميذ رلموعة من ادلهارات حىت يتسٌت العمل مع بعضهم البعض ابجيابية مثل:مهارة القيادة، ازباذ 

ات العمل يف رلموعات صغَتة، القرار، بناء الثقة، وإدارة الصراع، ومهارة التفاعل بُت األفراد، ومهار 
                                                                                    ويعترب تعلم ىده ادلهارات ذو أمهية ابلغة لنجاح رلموعات التعلم التعاوين.

اء أداء مهمات العمل : جيب على ادلعلم أن يتأكد من تصرفات أفراد اجملموعة أثنمعاجلة أعمال اجملموعة
حول بقاء واستمرار األداء اجليد، وتعديل األداء الذي حيتاج إىل تعديل لتحسُت العملية التعليمية هبدف 
سبكُت اجملموعات من الًتكيز على سباسك اجملموعة واستمراريتها وتسهيل عملية تعلم ادلهارات االجتماعية 

  (700، صفحة 7001)زينب علي عمر، والتأكد من تلقي التغذية الراجعة 
        :إسًتاجتية حل املشكالت 3-3-3-3-3

إن التعليم القائم على حل ادلشكلة يعمل على تنمية التفكَت من خبلل مواقف موجهة ضلو 
خبلل اختيار أداء ويتم تقومي تعلم التبلميذ إبسًتاذبية حل ادلشكبلت من ،مشكبلت وتعلم كيف تتعلم 

يتم فيو عرض موقف مشكلة لو صلة بواقع حياهتم ويطلب منهم البحث عن حل ذلذا ادلوقف من خبلل 
 .ادلرور خبطوات أسلوب حل ادلشكبلت

تفكَت التبلميذ بوجود مشكلة ما و البحث عن حلها وفق خطوات علمية ومن  ستثارةوىذا ادلنهج يبدأ إب
 (703، صفحة 7001)عثمان،  .خبلل شلارسة عدد من األنشطة التعليمية

فهو يربط  ومعٌت ذلك أن سلوك حل ادلشكلة يتطلب من التلميذ قيامو بنشاط ورلموعة من اإلجراءات
يواجهو من مشكلة حالية فيجمع  ُت خرباتو اليت سبق تعلمها يف مواقف متنوعة وسابقة وبُت ماب

 .ادلعلومات ويفهم احلقائق وصوال إىل التعليمات ادلختلفة
ذباىات ويكتسب التبلميذ من خبلل ىذه اإلسًتاذبية رلموعة من ادلعارف النظرية وادلهارات العملية و اإل

د التبلميذ للحياة ال حيتاج فقط إىل ادلعارف و ادلهارات العملية دلواجهة احلياة ادلرغوب فيها الن إعدا
بل البد ذلم من اكتساب ادلهارات البلزمة للتعامل بنجاح مع معطيات ،دبتغَتاهتا ومواقفها اجلديدة 

  (709، صفحة 7001)عثمان، جديدة ومواقف مشكلة مل سبر خبرباهتم من قبل ومل يتم التعرض ذلا 
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إن إسًتاذبية حل ادلشكبلت تعتمد على وجود مواقف تعليمية سبثل مشكلة  ومنه يرى الطالب الباحث
فعلية تواجو التلميذ وتدفعو للقيام ببعض اإلجراءات للوصول إىل احلل ادلمكن و األنسب  وفق خطوات 

ذلك إبعداد ادلشكلة اليت جييب عليها التبلميذ و ادلتمثلة يف علمية وتكون فيو عملية التخطيط ألستاذ ,و 
ادلواقف التعليمية  أثناء احلصة للوصول إىل اذلدف ادلرجو ربقيقو وهبذا فان عملية تنفيذ الدرس تكون 

 للتلميذ ربت إشراف وتوجيو األستاذ.
 مىت خنتار إسًتاجتية تدريس حل املشكالت؟:  3-3-3-3-3-3

 اإلسًتاذبية : نقًتح اختيار ىذه
و  إذا كان اذلدف من التدريس يركز حول تنمية مهارات التفكَت العليا خاصة مهارات حل ادلشكبلت  -

 ازباذ القرار
 تلميذ 35-30عدد ادلتعلمُت يف الفصل البزيذ عن  -
 لدى ادلتعلمُت خلفية جيدة عن ادلشكلة موضوع الدرس -
 يف العمل لديهم قدرة على االنضباط و االلتزام -
 (787، صفحة 7001)عثمان، إذا كان ادلعلم متمكنا من تنفيذ تلك اإلسًتاذبية و مفضبل ذلا  -
 :شروط توظيف إسًتاجتية حل املشكالت 3-3-3-3-3-3
ألسس الزمة أن يكون ادلعلم نفسو قادرا على توظيف إسًتاذبية حل ادلشكبلت ملما ابدلبادئ و ا -

 لتوظيفها
 أن يكون ادلعلم قادرا على ربديد األىداف التعليمية لكل خطوة من خطوات إسًتاذبية حل ادلشكبلت-
 أن تكون ادلشكلة و ادلتمثلة يف ادلوقف التعليمي تستثَت ادلتعلمُت وتتحداىم  -
 (75، صفحة 7001)عثمان،  تنظيم الوقت التعليمي لتوفَت فرص التدرب على حل ادلشكبلت -
  :أمهية استخدام إسًتاجتية حل املشكالت 3-3-3-3-3-1
كما يكسبهم مهارات البحث العلمي وحل   ،تعمل على تنمية التفكَت الناقد و التأملي للتبلميذ -

 ادلشكبلت 
 تنمي روح التعاون والعمل اجلماعي لديهم  -
 عند التبلميذ  تراعي الفروق الفردية -
 تراعي ميوذلم واذباىاهتم  -
تساىم يف تنمية القدرات العقلية لدى التبلميذ شلا يساىم يف مواجهة كثَت من ادلشكبلت اليت قد  -

 تقابلهم يف ادلستقبل سواء يف زليط الدراسة أو خارجها
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الدراسة وىو حل ادلشكلة جيابية و النشاط يف العملية التعليمية لوجود ىدف من تتميز بقدر من اإل -
 (787، صفحة 7001)عثمان،  وإزالة حالة التوتر لدى التبلميذ

 : اخلامتة
سًتاتيجيات التعلم النشط من ادلهارات واألساليب اذلامة والضرورية لعمل ادلعلم يف حقل تعترب اإل

التدريس. وعدم معرفة ادلعلم بنوعية الطبلب، ودبقدراهتم اجلماعية والفردية على التعلم والتقدم، قد يؤدي 
اً يف مراحل تقدمهم،ففي إىل سوء اختياره للطرق ادلبلئمة لتوصيل األفكار وادلفاىيم ذلم. إذ يضر ىذا كثَت 

 توفَت ادلناخ  إىلوتسعى ،حُت تؤكد الًتبية يف الطفولة ادلبكرة على التنمية الشاملة و ادلتكاملة للطفل 
و األنشطة اليت تنمي التفكَت و حل ادلشكبلت ومهارات التعبَت احلركي و االنفعايل وفرص التفاعل 

ينفذىا ادلعلم عدة مزااي ىامة، حيث تعمل على تقريب  االجتماعي ولئلسًتاتيجيات التعلم النشط  اليت
التلميذ من ادلادة التعليمية، وتسهل عليو الفهم. كما وزبدم ادلعلم يف أغراض تربوية حيوية، حيث تساعده 

ما دور ادلعلم يكون موجها ومنسقا أجيابيا وفعاال إعلى تنويع ادلواد،ويكون دور ادلتعلم يف ادلواقف التعليمية 
 لية التعليمية .للعم
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 متهيد:

ىتم األطفال منذ زمن بعيد ابلتنافس مع بعضهم البعض ووضع أنفسهم يف مقارنة مع اآلخرين إ
 ومن مث تتيح العاب القوى مبا حتتويو من مسابقات متنوعة ادلنتدى شلتاز ذلذا النوع من التنافس النبيل

ن منافسات العاب القوى أ وبذلك تظل العاب القوى فرصة مناسبة ذلذا التبادل ,ذلذا جيب على ادلهتمُت
يقود  يف ىذه الرايضة غالبا ما تشبو نسخة مصغرة دلنافسات الكبار و ىذا التوحيد الغَت مالئم عادة ما

يؤدي بذلك إىل االلتحاق و  إىل التخصص ادلبكر و الذي بدوره يكون عند احتياج األطفال لنمو متزن
تضح بعد إجراء العديد من البحوث و الدراسات يف الوضع احلايل أن التحدي إوبذلك فقد  .ابلصفوة 

الذي يواجهو االحتاد الدويل أللعاب القوى أطفال ىو صياغة مفهوم جديد أللعاب القوى و الذي ينفرد 
 .بتلبية االحتياجات النموية ألطفال 

  طرق الطالب الباحث يف ىذا الفصل إىل العاب القوى من حيث مفهومها  أىدافها و من ىذا ادلنطق ت
 . سنة 11 -11شليزات ادلرحلة العمرية   و زلتواىا و الوسائل ادلستخدمة فيها  وكذا

 مفهوم مسابقات االحتاد الدويل أللعاب القوى أطفال: -3-1-1

لب اثإرارة و التشويق يف شلارسة العاب القوى  تتميز مسابقات االحتاد الدويل أللعاب القوى أطفال جب
العدو اجلري ،كما أن ادلسابقات اجلديدة و ادلبتكرة دتكن األطفال من اكتشاف األنشطة األساسية 

 .صالة األلعاب...اخل(.ادللعب.الرمي و الدفع يف أي مكان )اثإستاد،الوثب ،التحمل

األفراد بفرصة التدريب على العاب القوى مسابقات العاب القوى على شكل العاب سوف تزود إن 
)شارلز جوزويل، العاب القوى لألطفال  أبفضل الطرق من الناحية الصحية,التعليمية وحتقيق الذات .

 (7، صفحة 1111)مسابقات الفرق(، 

 أهداف االحتاد الدويل أللعاب القوى أطفال: 31-1-

العديد من األىداف التنظيمية دلفهوم مسابقات االحتاد الدويل أللعاب القوى ألطفال نوجزىا فيما يوجد 
 يلي:

 ميكن تنشيط عدد كبَت من األطفال يف نفس الوقت -
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 جتريب أشكال متنوعة و أساسية ألنشطة العاب القوى -

 األسرعادلسامهة يف حتقيق نتائج جيدة ليس مقصورا فقط على األطفال القوى و  -

 تنوع متطلبات ادلهارة وفقا دلراحل السنية و قدرات التوافق الضرورية -

 إدخال روح ادلغامرة على الربانمج ولفت النظر دلدى مناسبة نشاط العاب القوى و األطفال -

 تركيب ادلسابقات و طريقة تسجيل النتائج بطريقة سهلة جدا معتمدة على درجة ترتيب الفرق

 قليل من ادلساعدين و احلكام.احلاجة إىل عدد -

)شارلز جوزويل، العاب القوى لألطفال  عرض العاب القوى كمسابقة فرق سلتلطة ) أوالد وبنات(. -
 (7، صفحة 1111)مسابقات الفرق(، 

 حتاد الدويل أللعاب القوى ألطفال:إلاحمتوى أهداف مسابقات  31-3-

 حتسني احلالة الصحية: 31-3-1-

ستخدام طاقتهم وذلك إإن أخد األىداف الرئيسية يف مجيع األنشطة ىو تشجيع األطفال على اللعب و 
للحفاظ على حالتهم الصحية على ادلدى البعيد و قد مت تصميم مسابقات العاب القوى ألطفال لتواجو 

إىل أن الطلبات ادلتزايدة ألشكال األلعاب اليت تقدمها ألطفال تساىم يف تناسق  ابثإضافةىذا التحدي 
 (7، صفحة 1111)شارلز جوزويل، العاب القوى لألطفال )مسابقات الفرق(،  منوىم العام.

 التفاعل االجتماعي: 31-3-1-

مفيد لدمج األطفال داخل اجملتمع و مسابقة الفرق اليت يشارك فيها برانمج العاب القوى ىو عامل ن إ
اجلميع داخل اللعبة ىي فرصة للقاء األطفال مع بعضهم البعض و قبوذلم للفروق الفردية اليت بينهم 
ابثإضافة إىل سهولة قواعد مسابقات و طبيعتها غَت الضارة جتعل األطفال يقومون ابجلزء اخلاص 

، 1111)شارلز جوزويل، العاب القوى لألطفال )مسابقات الفرق(،  ُت و مدريب الفريق بكاملو.ابثإداريُت الفني
 (7صفحة 
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 تنمية روح ادلغامرة: 31-3-3-

الفور  ثإرارة األطفال و تشويقهم البد أن يشعروا إبمكانية فوزىم ابدلسابقة اليت يشركون فيها و تتعاون
التنظيم( للحفاظ على نتيجة ادلسابقات حبيث الميكن التنبؤ  -مسابقات -ميال اليت يتم اختيارىا )الفريق

)شارلز جوزويل، العاب القوى لألطفال  هبا حىت هناية ادلسابقة و يعترب ىذا العنصر دفع لتحفيز األطفال .
 (7، صفحة 1111الفرق(، )مسابقات 

 مبدأ الفريق: 31-3-4-

أن العمل كفريق واحد ىو مبدأ أساسي دلسابقات االحتاد الدويل أللعاب القوى ألطفال فكل أعضاء 
يف النتائج يف مسابقات اجلري أو كمشاركات فردية يف نتيجة الفريق ككل لذلك فان  االفريق شاركو 

)شارلز جوزويل، العاب القوى لألطفال )مسابقات الفرق(،  . الفريق اثإمجالية ادلشاركة الفردية تساىم يف نتيجة
 (8، صفحة 1111

 الوسائل ادلستخدمة يف العاب القوى ألطفال: 31-4-

 األدوات و ادلعدات: 31-4-1-

ورة لتنظيم برامج مسابقات االحتاد الدويل يف بعض األحيان يتطلب األمر استخدام أدوات خاصة و متط
أللعاب القوى ألطفال و ميكن وضع ادلعدات معا و سهولة نقلها بدون أي مشاكل و تركيبها آو 

 تفكيكها بسرعة .

ويف حالة عدم إمكانية احلصول على ىذه األدوات ألي سبب ميكن تنظيم الربانمج ابستخدام أدوات 
ت مصنوعة يدواي مع احًتام الصفات اخلاصة بربانمج العاب القوى مصنوعة من مواد زللية أو منتجا

 (11، صفحة 1111)شارلز جوزويل، العاب القوى لألطفال )مسابقات الفرق(،  ألطفال.

 ادلوقع و ادلدة: 31-4-1-

وىي عبارة عن ،أن مساحة آو احليز ادلطلوب لتنظيم مسابقات العاب القوى ألطفال واضحة ادلعامل 
و ميكن تنظيم ادلسابقة و إدتامها خالل زمن زلدد و يف إطار  01=01مساحة مستوية تكون مساحتها 

 11كونة من دقيق حيث انو يف العادة يتطلب األمر ساعتُت فقط يف حالة تنظيم مسابقة العدد و فرق م
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، 1111)شارلز جوزويل، العاب القوى لألطفال )مسابقات الفرق(،  أفراد لكل فريق شاملة حفل توزيع اجلوائز.
 (11صفحة 

 ( سنة :13-11تصنيف مسابقات العاب القوى حسب متغري السن) 31-5-

عمرية سلتلفة )االنتقال إىل رلموعات ألصغر خصوصا إذا كانوا ميكن ألطفال االنتقال إىل رلموعة 
 مبتدئُت (.

جيب تغطية كل ادلسابقات خالل اللقاءات ادلختلفة اليت تقدم ألطفال و سوف تضمن برامج ادلنافسة 
ابثإضافة إىل جتربة األطفال جلميع األشكال ادلختلفة حلركات العاب القوى و يستفيدوا من حصة  الًتبية 

 (9، صفحة 1111)شارلز جوزويل، العاب القوى لألطفال )مسابقات الفرق(،  دنية و الرايضية الشاملة.الب

 برانمج مسابقات العاب القوى حسب متغري السن : 6 -31-

 يقسم بدوره إىل ثالث رلموعات عمرية و تتمثل فيما يلي :

 سنوات 8-7األوىل: األطفال من  اجملموعة -

 العدو و احلواجز )على شكل التتابع ادلكوكي(-

 سنوات 8سباق التحمل سن  -

 1فور ميال  -

 وثبة القرفصاء ألمام )الضفدع( -

 جري السلم -

 احلجل ادلتقاطع -

 الوثب ابحلبل -

 الوثب الثالثي يف منطقة زلددة -
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 رمي الرمح -

 الرمي من وضع اجلثو -

 الرمي ثإصابة ىدف من فوق احلاجز -

 سنوات 11 -9اجملموعة الثانية :األطفال من  -

 سباق التحمل متزيد السرعة -

 سباق العدو و احلواجز ادلتعرج و التتابع ادلكوكي -

 الوثب الطويل ابلزان -

 الوثب الطويل للدقة -

 الرمي من الدوران -

 رمي الكرة للخلف من فوق الرأس -

 سنة 11 -11ثالثة:األطفال من اجملموعة ال -

 فور ميال ادلنحنيات:العدو و احلواجز -

 فور ميال ادلنحنيات:تتابع العدو -

 سباق احلواجز -

 مًت للتحمل 111سباق  -

 رمي الرمح دلراىقُت -

 قذف القرص دلراىقُت -

 الوثب الطويل ابلزان فوق حفرة رمال -
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 الوثب الطويل من اقًتاب قصَت -

 (9، صفحة 1111)شارلز جوزويل، العاب القوى لألطفال )مسابقات الفرق(،  الثالثي من اقًتاب قصَتالوثب -

: سباق التتابع 3-1-7  

مسابقات التتابع إحدى مسابقات ألعاب القوى "ادلضمار" ويشًتك يف ىذه السباقات فريق  تشكل
متكامل يتكون من أربعة العبُت ينهي كل منهم سباقو ليسلم زميلو العصا ليبدأ ىذا الزميل يف سباق 

 جديد ينتهي بتسليم العصي للمتسابق اجلديد وىكذا.
مًت يسمح للعداء ابلرجوع 20 مًت مسافة للتسليم والتسلم طوذلا  111×0وحيدد القانون يف سباق  

أمتار هبدف التدرج يف السرعة حيث تتيح ىذه ادلسافة لالعبُت ادلسلم وادلستلم 11خلفها دلسافة حوايل 
مًت 11مساحتها  وتتم عملية التسليم والتسلم يف منطقة زلددة ذلذا الغرض ومها يف أقصى سرعة ذلما

أمتار قبل عالمة أو ادلسافة احملددة للمائة مًت األوىل كما تنتهي بعد 11وتبدأ ىذه ادلنطقة من مسافة 
هناية العشرة مًت األوىل بعشرة أمتار أيضا ويسمح القانون لالعب ادلستلم أبن يبدأ السباق قبل منطقة 

مًت تتم خالذلا عملية تسليم وتسلم العصا  01ا التسليم والتسلم بعشرة أمتار أي أنو جيري مسافة قدرى
مًت فقط كما يشًتط القانون على الالعب ادلسلم أن يظل يف  111×0وتستخدم ىذه القواعد يف تتابع 

حارتو بعد عملية التسليم والتسلم على مستوى مجيع الفرق ادلشًتكة وحىت ال يكون سببا يف إعاقة أحد 
(71، صفحة 1997)أمحد،  العيب ىذه الفرق.    

:أنواع التسليم والتسلم   
التسليم والتسلم اخلارجي: -أ  

والعصا يف اليد اليسرى وبعد أن يقطع مسافتو يسلم العصا لالعب  1ويف ىذا النوع يبدأ الالعب رقم 
يف اليد  0مسافتو مث يسلمها لالعب رقم ادلستلم يف يده اليمٌت الذي يبدذلا من اليمٌت إىل اليسرى ويقطع 

بتبديل العصا من اليد اليمٌت  0اليمٌت أيضا أي يف الناحية اخلارجية للمضمار حيث يقوم الالعب رقم 
.أيضا يف يده اليمٌت والذي يكمل السباق والعصا يف اليد اليمٌت 0إىل اليسرى لتسليمها لالعب رقم   

 
التسليم والتسلم الداخلي: -ب   
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والعصا يف اليد اليمٌت ليسلمها لالعب  1التسليم والتسلم اخلارجي حيث يبدأ الالعب األول رقم وىو 
 0ادلستلم يف يده اليسرى ليبدذلا من اليد اليسرى إيل اليمٌت مث يعدو مسافتو ليسلمها لالعب رقم  1رقم 

يف يده  0لمها لالعب رقم أيضا يف يده اليسرى الداخلية والذي يبدذلا بدوره من اليمٌت إىل اليسرى ليس
(80، صفحة 1980)حسن،  اليسرى والذي ينتهي هبا السباق.  

التسليم والتسلم ادلختلط )فرانكفورت(: -ج  
ويعترب ىذا النوع من التسليم والتسلم خليط من النوعُت السابقُت الداخلي واخلارجي حيث تتم عملية 

والتسلم يف ادلنطقتُت األوىل والثالثة كالتسليم والتسلم الداخلي أما ادلنطقة الثانية فيتم فيها التسليم التسليم 
والتسلم على شكل تسليم وتسلم خارجي ونالحظ ىنا أن العصا ال يتم تبديلها من يد إىل أخرى بعد 

(71، صفحة 1997)أمحد،  االستالم.  
:الطرق ادلستخدمة يف التسليم والتسلم   

ختتلف الطرق ادلستخدمة يف التسليم والتسلم عن أنواع التسليم والتسلم فنحن نعٍت ابألنواع التسليم 
  والتسلم الداخلي واخلارجي وادلختلط أما الطرق فهناك طريقتُت أساسيتُت مها:

: الطريقة البصرية -أ  
الالعب ادلستلم إىل زميلو ادلسلم أثناء اقًتابو وأيضا خالل عملية التسليم ويقصد ابلطريقة البصرية أن ينظر 

(71، صفحة 1997)أمحد،  والتسلم نفسها  

الطريقة الالبصرية: -ب  

حىت يصل أما الطريقة الالبصرية فهي تلك اليت ينظر فيها الالعب ادلستلم إىل زميلو ادلسلم ادلقًتب منو 
إىل عالمة معينة يتفق عليها فيما بينهما فينظر الالعب ادلستلم أمامو دون النظر خلفا للزميل وحُت ما 
يقًتب الالعب ادلسلم دلسافة قريبة جدا من ادلسلم تكفي لتسليم العصا ينادي علية إبشارة متفق عليها 

(80، صفحة 1980)حسن،  . حيث ميد الالعب ادلستلم يده للخلف دون النظر ليستلم العصا  

 

  ( سنة :11 -11مميزات ادلرحلة العمرية )1.3
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 النمو البدين و احلركي: 1.1.3

يرتبط النمو احلركي ابلتطور البدين للجسم ,ويتميز طفل ىذه ادلرحلة بسرعة النمو البدين نسبيا عند 
يف النمو اجلسمي من حيث الطول و الوزن ويصل معدل النمو كما تتسم بزايدة .البنات عن البنُت 

ويتسم بقوام معتدل قوي البنية وتظهر الفروق الفردية بُت البنُت و البنات يف ،( سم7:7السنوي للطول)
ومييل البنات إىل ،التوازن،الرشاقة،اختيار األنشطة احلركية حيث مييل البنات إىل األنشطة اليت تتسم ابلدقة

 .(70، صفحة 1110)مصطفى،  اليت تتسم ابلقوة و السرعةاألنشطة 

 وتتلخص يف:

 يتسم تالميذ ىذه ادلرحلة من اجلنسُت ابلطاقة الزائدة. -

يتمتع تالميذ ىذه ادلرحلة ابلنشاط و احليوية و الثبات يف األداء النشاط لفًتة طويلة مع زايدة التحمل  -
 نسبيا.

 ىتمام التالميذ ابلنشاط احلركي ويهتموا ابدلرح إىل جانب إظهار كفاءة على اآلخرينإيزداد  -

 (78، صفحة 1111)شعَتة،  ستكشاف اجملهول يف البيئة االجتماعية.إ -

 زايدة القدرة على الًتكيز واالنتباه و القدرة على استيعاب احلركي -

 زايدة التوافق بُت العضالت و األعصاب عند أداء ادلهارات احلركية األساسية -

ستخدام العضالت الدقيقة و ادليل إىل األلعاب ادلنظمة اليت تشبع إويستطيع االشًتاك يف أنشطة تتطلب 
 (77، صفحة 1110)مصطفى،  رغباتو

 يف النمو احلركي:العوامل ادلؤثرة 1-2-3- 1-

تؤثر البيئة االجتماعية و الثقافية واجلغرافية اليت يعيش فيها الطفل يف نشاط احلركي الذي يقوم بو فرغم أن 
النشاط احلركي للطفل يف مجيع أحناء العامل متشابو ابدلعٌت العام فهم جيرون ويقفزون ويلعبون إال أن 

ختالفات يف ىذا النشاط من بلد ألخر من ثقافة ألخرى االختالفات الثقافية و اجلغرافية ترب بعض اال
كما يؤثر ادلستوى االجتماعي واالقتصادي يف نوع النشاط احلركي ألطفال ،ويظهر ىذا يف أنواع األلعاب 



( سنة11-11ومميزات ادلرحلة العمرية )ألعاب القوى أطفال                                     الفصل الثالث:   

 

52 
 

فاللعبة اليت يهتم هبا الطفل األسرة الفقَتة ختتلف كما وكيفا عن اللعبة اليت تيسر لطفل األسرة الغنية 
 (107، صفحة 1999)زىران، 

 النمو العقلي: 1.3 .1

إن تطور النمو العقلي عند األطفال يتوقف على التفاعل الوظيفي ثإمكانيات و استعدادات الطفل مع 
      لعامالقدرات ادلالئمة اليت توفرىا عملية التعلم ,ويرتبط النمو العقلي بنمو الوظائف العقلية كالذكاء ا

           التحصيل( واكتساب التالميذ ادلفاىيم -االنتباه -التخيل -و العمليات العقلية العليا) اثإدراك
و ادلعلومات األساسية و االجتاىات و ادلهارات العقلية اليت تتفق ومرحلة نضجو وتسهم يف تكوين 

 (77، صفحة 1110طفى، )مص شخصيتو والتكيف مع بيئتو

 ومن أهم خصائص النمو العقلي يف هذه ادلرحلة هي:

 زايدة منو بعض العمليات العقلية العليا شلا يساعد التلميذ على التفكَت الواقعي. -

 ميل إىل ادلعرفة و احلصول عليها معتمدا على ذاتو. -

 منو اثإدراك من ادلستوى احلسي ادلباشر إىل ادلستوى اجملرد-

 القدرة اللفظية و العددية. -

 (01، صفحة 1111)شعَتة،  مرحلة دتايز القدرات و ادلهارات و االستعدادات. -

 يستطيع التلميذ وضع حلول متعددة وبديلة حلل مشكلة اليت تقابلو ابلتفكَت ادلنطقي . -

، 1110)مصطفى،  زايدة االنتباه وفهم النماذج احلركية و مقدرة التلميذ على ادلقارنة  النفس ابلغَت -
 .(78صفحة 

 النمو االنفعايل و االجتماعي: 2.3..3

يعد التفاعل االجتماعي عملية مستمرة طوال احلياة حيث تعٍت تغَت و تعلم سلوك مقبول للحياة يف 
فمن خالل التعامل مع األفراد و الزمالء يكتسب التلميذ التنشئة االجتماعية اليت تعترب األساس ،اجملتمع 
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التعاون و ادلعايَت االجتماعية  الذي يبٌت عليو شخصية التلميذ الذي مييل إىل معرفة ادلزيد عن القيم  مثل
و              اليت جتعلو عضوا انفعا يف اجملتمع ويزداد شعوره ابدلسؤولية ومن بُت خصائص النمو االنفعايل

 يف هذه ادلرحلة جند:(78، صفحة 1110)مصطفى، االجتماعي 

 الذات أي الرفع من درجة االستقاللية يف العمل. السعي حنو االستقالل و االعتماد على -

 يستطيع تعديل سلوكو بنفسو ,ويسعى إىل حل مشكلة ما . -

 ادليل إىل العمل اجلماعي و التعلم التعاوين و الشعور ابالنتماء -

 ميارس صفات التعاون والنظام -

 االىتمام ابدلظهر اخلارجي -

 عليو تقبل اخلسارة .سريع االنفعال و القلق من الفشل ويصعب  -

 يف ذلك وسيلة ثإظهار قدراتو مع اآلخرين. مييل إىل ادلرح و ادلتعة عند أداء لعبة ما وجيد -

 اخلجل و ادليل إىل االنطوائية و التمركز حول الذات بسبب التغَتات اجلسمية ادلفاجئة.-

 (01، صفحة 1111)شعَتة،  ادلرحلة .احلب و القبول من اآلخرين احد مسات احلياة االنفعالية يف ىذه  -

 النمو النفسي: 4.1.3

( سنة تلعب دورا كبَتا يف حتديد شخصية الطفل 11-11يرى علماء النفس أن ىذه ادلرحلة العمرية )
واثإانث مع حيث يبتعد عن الدوافع اجلنسية ومييل إىل أفراد جنسو )الذكور مع الذكور ،واجتاىاتو 

عرب عنها علماء  وىي ما،اثإانث( ويعلل علماء النفس ىذه الظاىرة أبهنا تعترب إعدادا دلرحلة ادلراىقة 
حيث يتأثر النمو النفسي للطفل ابلبيئة االجتماعية اليت ،النفس مبرحلة تقلب للذات منها العدوانية 

ويف (100، صفحة 1991)عيسوي،  وكوينتمي إليها األطفال من تقاليد واجتاىات و ميول تؤثر يف سل
فهوال يفرح بسرعة ,حيث يفكر ويدرك ،نظر العيسوي فان الطفل يف ىذه ادلرحلة ميتاز ابذلدوء واالتزان 

يكتمل منو احلواس  (00صفحة ، 1991)عيسوي، ويقدر األمور ادلثَتة للغضب ويقتنع إذا كان سلطأ 
يف ىذه ادلرحلة حيث يتطور اثإدراك احلسي وخاصة إدراك الوقت واخلطر وتتحسن احلاسة العضلية إبطراء 
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ىتمامو وميولو إىل زمالئو إومنو يرى الطالب الباحث أن الطفل يف ىذه ادلرحلة يشتغل   11حىت سن 
ويتو وتتيح لو الفرصة يف ىذه ادلرحلة بتنمية احلواس بدال من االنطواء على نفسو ويزداد إحساسو هب

 كتماذلا حيث تزداد دقة السمع ويزول طول البصر .إو 

 :خالصة
( من مفهوم مسابقات االحتاد الدويل أللعاب  11 -11العاب القوى أطفال ) تطرقنا يف ىذا الفصل إىل

كذا الوسائل ادلستخدمة يف ادلسابقة و ،وزلتوى أىداف مسابقات االحتاد  الدويل ،القوى أطفال ,وأىدافو
ادلرحلة وتناولنا مسابقة دفع اجللة و سباق التتابع وتناولنا كذلك  ،وتصنيف ادلسابقات حسب متغَت السن

 -االجتماعي -العقلي -وشليزاهتا من من سلتلف نواحي النمو )البدين،( سنوات11 -11العمرية )
 .(االنفعايل -النفسي
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 :خامتة الباب األول

جتماعية ومعرفية ال تتحقق مبجرد إشراك التالميذ يف إإن الرتبية البدنية والرايضية قيم و أهداف بدنية ونفسية و 
سرتاجتيات النشطة الفعالة اليت ترتكز على املتعلم حمور العملية ختيار اإلإالدرس فقط بل تتطلب توجيها معينا يف 

وتنمي اجتاهات التالميذ حنو املعلمني و املادة الدراسية وتساهم يف إثراء العالقة بني املتعلم و ،التعليمية التعلمية 
األخري على التعرف على قدرات التالميذ يف اجلانب البدين و املهاري و االجتماعي وتسمح لنا  ااملعلم ونساعد هذ

املواقف يف شكل ورشات اليت من شأهنا تراعي  ابستثمار قدرات  الكامنة عند التالميذ من خالل إدراج جمموعة من
ويف هذا السياق قد تطرق الطالب الباحث من خالل الدراسة ،( سنة 11 -11متطلبات النمو عند الفئة العمرية )

جناز النظرية إىل إسرتاجتية التعلم النشط ابلورشات يف ممارسة العاب القوى أطفال لتحسني عناصر األداء البدين و اإل
ويشري الطالب الباحث أبنه مت االستفادة من هذا ، ( سنة 11 -11يف فعالية جري التتابع لدى تالميذ ) الرقمي

احملتوى يف تصميم املتغري املستقل قيد البحث مع االلتزام ابلكفاءات القاعدية املنشودة يف املنهاج الرتبوي  لطور 
 املتوسط .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الباب الثاين
 الدراســـة امليدانيــة

 

 مدخل الباب الثـاين .

 الدراسة االستطالعية  الفصل األول :

 منهجية البحث و اإلجراءات امليدانية الفصل الثاين:

 عرض و حتليل ومناقشة نتائج البحث الفصل الثالث:
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 مدخـــل البـاب الثــاين :

ستطالعية من يف الفصل األول الدراسة اإل تطرق الطالب الباحث لى ثالثة فصول، حيثعهذا الباب  حتوىإلقد 
ساتذة التللي  اتمتوس.أأما الفصل الثاي موجه ألستبيان إجل أتسيس وتثمني مشكلة الدراسة من خالل عرض أ

ستخالص جمموعة إتها و و ومناقش النتائج تضمن الفصل الثالث عرضينما ، بمنهجية البحث و إجراءاهتا اتميدانية 
قرتاح جمموعة من التوصيات إمث  ستنتاجات و كذا مقابلة النتائج ابلفرضيات و أثر االستناد على أه  النتائجمن اإل

ويف األخري ، التلميذ اليت صداها ميكن حتديث ألية التدريس على حنو اللالقة التفاعلية االجيابية بني اتمدرس و 
 أ نتهى البحث ابخلامتةإ

 



 الفصــــــــــل األول
 الدراســـــــــــــة االستطالعيــة

 متهيد         

  خطوات بناء أداة مجع البياانت        1

 الدراسة االستطالعية األوىلاخلطوة .1.1.1

 الرتبوي األدباخلطوة الثانية:االطالع على  .1.12

 و عرضها على احملكمني لألداة األوليةاخلطوة الثالثة:صياغة الصورة .1.1.3

 مكوانت االستبيان.1.1.4

 ومفتاح التصحيح  .طريقة التقيم5..11

 البحث ألدواتالعلمية  األسس  . 2.1

 .صدق االستبيان1.2.1

 صدق احملكمني..12.2

 .ثبات االستبيان.12.3

 ادلوضوعية..4.2.1

      عرض وحتليل ومناقشة االستبيان   .3.1

 تنظيم درس ت ب ر األولنتائج احملور  ومناقشةعرض وحتليل .1,3,1

 .راحلديثة يف درس ت ب األسس وتوظيف إدلامنتائج احملور الثاين:عرض و حتليل و مناقشة .2.3.1

ةخالص          
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 متهيد:

ا ذلقبل الشروع يف الدراسة ادليدانية استدعى األمر التطلع على الظروؼ و اإلجراءات اليت سيتم من خال
إجراء ىذا البحث ادليداٍل ذلذا األساس سوؼ يقـو الطالب الباحث يف ىذا الفصل ابلدراسة االستكشافية 

وذلك نظرا ألمهيتها يف مساعدة الباحث على ،و اليت تعترب مرتكز البحث آو األساس الذي يقـو عليو 
إف اذلدؼ الرئيسي من التطرؽ إىل الدراسة االستطالعية دلوضوع البحث ىو إدلاـ ،تطبيق أدوات البحث 

بكل فيما يتعلق مبشكلة البحث ادلطلوب دراستها ألجل تعزيز و تثمُت ادلشكلة إىل جانب إاتحة الفرصة 
أفضل وسليم ويذكر عطاء هللا إف الفائدة من التطرؽ إىل الدراسة  صلاز حبثو على ضلوأماـ الباحث إل

ويقـو  ستطالعية تكمن يف أهنا "تدؿ الباحث على حل ادلشكالت اليت ديكن أف يالقها من قبل ,اإل
 (9002)عطاءهللا امحد،  .الباحث بتعديلها  ألجل الصلاز دراستو األساسية يف ظروؼ أحسن

وعلى ىذا األساس قاـ الطالب الباحث  التطرؽ يف ىذا الفصل إىل الدراسة االستطالعية اليت دتثلت يف 
نتظمت  عرب سلسلة من إمجع معلومات خاصة مبوضوع البحث موجهة إىل أساتذة الطور ادلتوسط.وقد 

 اخلطوات نوجزىا فيما يلي :

 : االستبيانخطوات بناء   1.1
 االستطالعية:اخلطوة األوىل: الدراسة  -

تعد الدراسة االستطالعية من اخلطوات الرئيسية اليت يقـو هبا الطالب الباحث أثناء دراستو دلوضوع حبثو  
حيث تساعد ىذه الدراسة على مجع كػػل ادلعلومات واحلقائق اليت ختص موضوع حبثو ،كما حتدد لو الطرؽ 

اليت تتناوؿ موضوعات جديدة مل يتطرؽ إليها  العلمية اليت بواسطتها دراسة ادلوضوع ،و ىي تلك البحوث
)اثبت،  أي ابحث من قبل وال تتوفر عها بياانت آو حىت جيهل الباحث كثَتا من إبعادىا و جوانبها.

 وقد ىدفت إىل ما يلي :  (41، صفحة 4291

 حتديد عينة البحث. -
 .استخدامهاحتديد أدوات البحث اليت ديكن  -
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 : اإلطالع على األدب الًتبوي اخلطوة الثانية -
تعترب أوؿ مرحلة قاـ هبا الطالب لتصميم وبناء  االستبياف  ، وذلك ابعتبار أف اخلاصية ادلقاسة ينبغي أف 
تستند على أساس نظري يفسرىا،وقد تضمن األدب الًتبوي سلتلف الدراسات وادلواضيع والكتب واجملالت 

 .صادر  و ادلراجع العلمية احلديثةاليت ذلا عالقة مبوضوع البحث . و قد مت االستعانة بعدد من ادل والدورايت
 اخلطوة الثالثة : صياغة الصورة األولية لألداة وعرضها على احملكمني: -

( أساتذة   4بعد صياغة االستبياف يف شكلو األويل مت عرضو على رلموعة من احملكمُت بلغ عددىم )
األخذ مبجل ادلالحظات ادلتفق عليها  من حيث تقليص يف عدد احملاور و األسئلة  إىل أف حيث مت 

 أخذت صورهتا النهائية   كما ىو موضح يف اجلدؿ التايل  :
 مكوانت  االستبيان : –
 
 

 االستبيان ( يبني فقرات 61)جدول رقم
 عدد الفقرات احملاور الرقم

 16 األول: التنظيم العام لدرس ت.ب.ر احملور 04

09 
إدلام و توظيف األسس احلديثة  يف احملور الثاين  : 

 16 درس ت.ب.ر
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 طـريقة التقييم ومفتاح التصحيح: -
(حيث يقـو ادلستجوب   4299الطالب الباحث طريقػة تنقيػط  االستبياف دمحم حسػن عالوي )  تبعإقد ل

ابإلجابة على البنود يف ضوء مقياس ثالثي التدرج )موافق بقوة ، موافق ، غَت موافق (  ما يقابلو ابلنقاط 
 ارة سلبية .كانت العب  إذا   3-9-4إذا كانت العبارة اجيابية و العكس   4-9-3حسب كل مستوى 

 .الحظ اجلدوؿ(4299)عالوي، 
 

 ( يبني أوزان العبارات اإلجيابية يف االستبيان60اجلدول رقم )
 

 غري موافق موافق موافق بقوة
3 9 4 

 
 ( يبني أوزان العبارات السلبية يف االستبيان 60اجلدول رقم ) 

 
 غري موافق موافق موافق بقوة

4 9 3 
 

 األسس العلمية ألدوات البحث:1.0
 صدق االستبيان  : -

يف قياس ما وضع من أجلو فاالختبار أو  إليهاختبار أو االستبياف يشَت إىل الدرجة اليت ديتد صدؽ اإل
، صفحة 4221)حسنُت،  االستبياف الصادؽ ىو الذي يقيس بدقة كافة الظاىرة اليت صمم لقياسها.

423) 
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 و يف ىذا ادلسعى مت االعتماد على ما يلي :

 صدق احملكمني : -أ 
يقصد بو الوجو اخلارجي لألداة من حيث قدرة التعليمات على توضيح مضموهنا وصياغة البنود ودرجة 

من  ستفادةاال(، وىي الطريقة اليت تسهل للباحث 93، صفحة 4222سالمتها ووضوحها. )دمحم مزايف، 
بعرض  االستبياف  على و يف هذا الصدد قام الطالب  الباحث  اخلرباء وادلختصُت يف تعديل بنود األداة.

أساتذة يف معهد الًتبية البدنية و الرايضية مبستغاًل وبعد ما قاـ مجيعهم   1رلموعة من احملكمُت متكونة 
مبجل ادلالحظات  من  األخذادلالحظات عليها. مت بداء مجلة من التعليقات و إستبياف  و ابإلطالع على  اإل
من احملكمُت.و فور ذلك وزع على  % 20تفق عليو أكثر من.إ، بناء على ما  اإللغاءحيث التعديل و 

من اجل أتكد من مدى دتتع  االستبياف  أسبوعُت( خالؿ مرحلتُت و يف حدود 09عينة صغَتة احلجم )
 على الصدؽ و الثبات .

 : صدق االتساق الداخلي  -ب
(، من خالؿ حساب SPSSقاـ الطالب الباحث حبساب صدؽ االتساؽ الداخلي ، بواسطة برانمج )

 (4222)األغا إحساف ، زلمود ، معامل االرتباط " بَتسوف " للمقياس وبُت كل زلاوره ، وىذا ما يؤكده 
 ى من مستوايت األىداؼرتباط بُت درجات كل مستو أف صدؽ االتساؽ الداخلي ىو قوة اإل

ودرجات االختبار الكلية ، وكذلك درجة اختبار كل فقرة من فقرات االختبار مبستوى األىداؼ الكلي 
 الذي تنتمي إليو . واجلدوؿ التايل يوضح ذلك
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 للمحور األول: التنظيم العام لدرس ت ب ر  صدق االتساق الداخلي( يوضح 60دول رقم )ج

 لفقراتا
 معامل

 االرتباط
القيمة 

 االحتمالية

 0,04 0,79 نشاطدروسي حبيوية  أجنزغالبا ما 

 0,027 0,71 ادلنشودة األهدافاحلجم الساعي ادلخصص حلصة ت ب ر كاف لتحقيق  أن أرى

 0,003 0,83 درس ت ب رغالبا ما استخدم  الوسائل البديلة يف تدريس بعض فعاليات ألعاب القوى خالل 

السرعة  و الوثب الطويل   أنشطةصاحلة لتدريس بعض  أرضيةادلؤسسة اليت ادرس فيها تتوفر على 
 0,04 0,75 و دفع اجللة

السرعة  و الوثب الطويل  و دفع  أنشطةتتوفر ادلؤسسة على العتاد ألعاب القوى الضروري  لتدريس بعض 
 0,003 0,79 اجللة.

ادلدرس  ابالسرتاتيجيات ،الطرق ،  و   إدلاممتطلبات تدريس منهاج  اجليل الثاين يف ت.ب.ر تقتضي  
 التدريس أساليب

0,869 0,005 

غالبا ما أعتمد يف حتضريي لدرس الرتبية البدنية والرايضية على ادلذكرات التعليمية ادلوجودة يف 
 االنرتنت.

0,791 0,033 

الضرورية اخلاصة ابلسالمة العامة  اثناء  اإلجراءاتقوم ابلتخطيط ادلسبق  للدرس و التحضري لألدوات و أ
 الدرس

0,764 0,041 

 0,031 0,807 ادلهاري من خالل بطاقة الواجب األداءأعمل على تنمية قدرة التلميذ للتحقيق من صحة 

 0,045 0,69 مع حتديد ادلسؤوليات أفواجحرص على النداء و تنظيم التالميذ يف أ

 0,032 0,8 .اإلبداعيةيف سلتلف ادلواقف دون فتح اجملال للممارسة  األداءمع تصحيح  اإلمحاءبتمارين  أقوم

وحدات تعليمية و أستعني بدليل مرفق يف تـــدريس  إىلمناهج  اجليل الثاين  أهدافأجــد صعوبة يف ترمجة 
 مادة ت ب ر

0,883 0,004 

 0,017 0,76 العاب القوى  للتالميذ أنشطةاندرا ما يربمج تكوين خاص بتعليمية 

تساهم دروسي يف مراعاة الفروق الفردي و اكتشاف ادلواهب و ضمان  ادلشاركة يف الرايضة 
 0,015 0,82 ادلدرسية
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والدرجة الكلية للمحور، والذي يبُت ( معامل االرتباط بُت كل فقرة من فقرات احملور 01جدوؿ )يوضح 
بينما 0,883حيث بلغت أعلى قيمة  α= 0.01أف معامالت االرتباط ادلبينة دالة عند مستوي معنوية 

 وبذلك يعترب اجملاؿ صادؽ دلا وضع لقياسو. 2,,0أدٌل قيمة قدرت بػ.

 ، حيث :يقاس الصدؽ الذايت حبساب اجلذر الًتبيعي دلعامل الثبات  الصدق الذايت : -ج

 (494، ص 9044)شارؼ خوجة مليكة،  .الصدؽ الذايت =        الثبات√

 و ابلتايل :             0,87 =ثبات الكلي لالستبياف  

 0.933 قدر الصدؽ الذايت بػ
 ثبات  االستبيان : -

 األفراد يقصد بثبات االختبار مدى الدقة أو االتساؽ أو استقرار نتائجو عينة فيما لو طبق على عينة من 
 (419، صفحة 4223)احلفيظ،  يف مناسبتُت سلتلفتُت.

يعد الثبات من ادلؤشرات الضرورية لالختبار ألنو يعٍت مدى قياس االختبار للمقدار احلقيقي للسمة اليت 
شرط الثبات ولو  األداةيتوفر يف  أف. جيب (434، صفحة 9000)عالوي دمحم حسن،  يهدؼ لقياسها.

تطبيق  وإعادةعالقة ابلصدؽ، فهو خيتص مبدى الوثوؽ يف الدرجات اليت حتصل عليها من التطبيق 
ىو احملافظة على نتائجو إذا ما أعيد على نفس  االختباراالختبار كما عرفو مرواف عبد احلفيظاف تبات 

نو مدى استقرار ظاىرة معينة أويرى مقدـ عبد احلفيظ " على (. (41، صفحة 4222)ابراىيم،  . العينة
 (,,4، صفحة 4223)احلفيظ، يف مناسبات سلتلفة 

 ولغرض حساب ثبات  االستبياف  استعملنا طريقة:
 

 0,022 0,86 و الكرة الطائرة يف كرة اليد،السلة األساسيةالتالميذ ادلهارات  إكسابتساعد دروسي يف 

 0,024 0,81 تكسب دروسي التالميذ الروح الرايضية يف تقبل اذلزمية   و الفوز  و تنمي لديهم روح القيادة

 0,0237 0,799 احملور ككل

 6.61** دال عند     6.69دال عند    .*
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 خ  :معامل ألفا كرونبا  -أ 
مت حساب الثبات الكلي دلقياس التوافق ادلهٍت وجملاالتو ادلختلفة عن طريق حساب معامل ألفا كرونباخ 

 SPSSابستخداـ برانمج احلاسوب 
 

 النتائج التالية: إىلكما ىو موضح يف اجلدوؿ التايل حيث مت التوصل 
 معامل الثبات لالستبيان حسب كل زلور يبني (69جدول رقم )

 
 معامل الصدق )الذايت( معامل الثبات االستبيان  وزلاوره

 0,894 0,799 التنظيم العام لدرس ت.ب.ر  :األولاحملور 

احلديثة  يف  األسسو توظيف  إدلاماحملور الثاين  : 
 درس ت.ب.ر

0,771 0,878 

 0,933 0,49 الثبات الكلي

 
(  ارتفاع قيمة معامل ثبات ألفا كرونباخ لكل زلاور  حيث سجلت يف 01يتضح من خالؿ  اجلدوؿ )

فقد كانت مرتفعة  شلا يدؿ  .0,771 ، أما قيمتو يف زلور الثاٍل فقد بلغت 0,799احملور األوؿ اخلاص  
على دتتع كل زلور بدرجة عالية  من الثبات وجتانس مفرداتو ، إذ أنو كلما كانت تلك ادلفردات متجانسة 

 فيما تقيسو كاف التناسق عاليا .
 ادلوضوعية:

يقصد ابدلوضوعية التحرر من التحيز أو التعصب، و عدـ إدخاؿ العوامل الشخصية فيما يصدر الباحث 
كما يقصد هبا وضوح التعليمات اخلاصة بتطبيق االختبار،   (339، صفحة 9003)عيسوي،  .حكاـمن أ

و يف ىذا   (442، صفحة 9000)اخالص دمحم عبد احلفيظ،  و حساب الدرجات و النتائج اخلاصة.
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الب الباحث خالؿ ىذه اخلطوة إبعداد استمارة الستطالع رأي موجو ألساتذة الًتبية ادلسعى  قاـ  الط
 ستبياف يف األصل إىل ما يلي:وترجع موضوعية اإل، البدنية ابلطور ادلتوسط مكونة من عدة أسئلة

لغة التعامل يف إطار بعيدا عن الصعوبة أو الغموض، أما  ابالستبيافمدى وضوح  األسئلة  اخلاصة  -
 و توجيو ادلستجوبُت  فقد دتيزت ابلبساطة و الوضوح ،و غَت قابلة للتأويل . عرض

 كذلك مت القياـ إبجراء التعديالت الالزمة حسب توجيهات األساتذة احملكمُت يف ضوء نتائج -
 التحكيم  )صدؽ احملكمُت( .

ادلعاجلة اإلحصائية مت استخداـ أسهل طريقة لوصف االجتاه و ىي توضيح النسبة ادلئوية  و خالؿ -
 للمستجوبُت على كل عبارة مبفردىا،

 كما  قاـ الطالب الباحث إبتباع اخلطوات التالية إلعداد ىذه االستمارة: -
 حتديد احملاور الالزمة الستطالع الرأي و ذلك يف ضوء : -
 ة ادلرتبطة مبضموف االستبيافمراجعة الدراسات السابق -
 مراجعة اإلطار النظري للبحث احلايل)الدراسات النظرية و ادلصادر و ادلراجع ذات الصلة ابلبحث( -
 زلتوى االستبياف جذاب و قصَت حبيث ال أيخذ وقت طويل يف اإلجابة. -
 كل سؤاؿ يف االستبياف مبشكلة البحث و ىذا  يساعد على حتقيق أىداؼ البحث.  ارتباط -
كما حرص الطالب الباحث على الصياغة الدقيقة للسؤاؿ دوف غموض أو أتويل ، حىت ال تشعر  -

 ادلستجوب  ابحلرج.
 مت صياغة األسئلة بطريقة يسهل معها تفريغها و استخالص نتائجها. -
 كما مت ترتيب األسئلة بشكل متسلسل. -
اتذة احملكموف أف االستمارة بصورهتا أما عن ترتيبها فقد مت بطريقة عشوائية ، و يف ىذا الشأف ذكر األس -

  الراىنة تتضمن مفردات ترتبط ارتباطا جوىراي ابذلدؼ،كما أف مفردات االستمارة حبالتها الراىنة صحيحة
 و دقيقة و شاملة،) صدؽ احملتوى(

 كما يشَت الطالب الباحث أف التعديالت اليت مت إدخاذلا على االستمارة قد أثرهتا و أكدت سالمتها  -
قدرهتا على قياس ما وضع لقياسو و هبذا كلو تعترب االستمارة صادقة، و أنو ديكن تطبيقها على عينة من و 



 ستطالعيةالاالدراسة                                                   :                                      الفصل األول

 

06  
  

 

واستنادا على كل اإلجراءات ادليدانية و االعتبارات السالفة الذكر يستخلص الطالب اجملتمع األصلي، 
 الباحث أداة مجع ادلعلومات )االستبياف( تتمتع مبوضوعية عالية.

 اقشة نتائج االستبيانعرض و من 0.1

 التنظيم العام لدرس ت.ب.ر األولعرض و مناقشة نتائج احملور ح ( يوض60جدول) 1-0-1

موافق  احملور األول: التنظيم العام لدرس ت.ب.ر
 بقوة

 أوافق
ال 

 أوافق
الدرجة 
 ادلقدرة

النسبة 
 ادلئوية

 0كا

 55,90 42,22 76 47 10 3 غالبا ما أجنز دروسي حبيوية نشاط

أن احلجم الساعي ادلخصص حلصة ت ب ر كاف لتحقيق  أرى
 األهداف ادلنشودة

57 2 1 176 97,78 102,70 

غالبا ما استخدم  الوسائل البديلة يف تدريس بعض فعاليات ألعاب 
 القوى خالل درس الرتبية البدنية

6 6 48 78 43,33 58,80 

ادلؤسسة اليت ادرس فيها تتوفر على أرضية صاحلة لتدريس بعض 
 أنشطة السرعة  و الوثب الطويل  و دفع اجللة

56 3 1 175 97,22 97,30 

تتوفر ادلؤسسة على العتاد ألعاب القوى الضروري  لتدريس بعض أنشطة 
 السرعة  و الوثب الطويل  و دفع اجللة.

48 8 4 164 91,11 59,20 

تدريس منهاج  اجليل الثاين يف ت.ب.ر تقتضي  إدلام  ادلدرس  متطلبات 
 ابالسرتاتيجيات ،الطرق ،  و أساليب التدريس

5 32 23 102 56,67 18,90 

غالبا ما أعتمد يف حتضريي لدرس الرتبية البدنية والرايضية على 
 ادلذكرات التعليمية ادلوجودة يف االنرتنت.

19 28 13 126 70,00 5,70 

ابلتخطيط ادلسبق  للدرس و التحضري لألدوات و اإلجراءات  أقوم
 الضرورية اخلاصة ابلسالمة العامة  أثناء الدرس

2 10 48 74 41,11 60,40 

أعمل على تنمية قدرة التلميذ للتحقيق من صحة األداء ادلهاري 
 من خالل بطاقة الواجب

5 20 35 90 50,00 22,50 
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التنظيم العاـ لدرس ت ب ر وبعد ادلعاجلة  األوؿللمحور  أعالهمن خالؿ النتائج ادلدونة يف اجلدوؿ 
ادلناسبة وادلتمثلة يف  اإلحصائيةيف االستجاابت ابستخداـ الوسيلة  الفروقاتللفقرات وحبساب  اإلحصائية

حيث تراوحت القيم احملسوبة  إحصائياكلها دالة   9اختبار حسن ادلطابقة فجاءت قيم كا
كرب من القيمة اجلدولية اليت بلغت أوىي  49.20 قيمة اليت بلغت ادٍلو  9كأعلى قيمة لػ كا409,40بُت

 .0.01ومستوى الداللة  9عند درجة حرية  5.99

وتربوية نوعية  تعليميةادلدرسية تقدـ برامج  البيئةدلوضحة يف اجلدوؿ أعاله  تبُت أف  انطالقا من النتائج ا
بل نتيجة من  ابلصدفة أتيتولكن مل  اإلبداعيةتالميذ متفوقُت دائمي التعلم و ترقية القيم  إعدادمن اجل 

احملسوبة   9كاقيمة  وبلغت ،بنشاط و حيوية التعليميةللعملية  وأدائومن ختطيط  األستاذاجلهود يبذذلا 

التالميذ يف أفواج مع حتديد احرص على النداء و تنظيم 
 ادلسؤوليات

3 13 44 79 43,89 45,70 

بتمارين اإلمحاء مع تصحيح األداء يف سلتلف ادلواقف دون  أقوم
 فتح اجملال للممارسة اإلبداعية.

3 9 48 165 91,67 59,70 

الثاين إىل وحدات تعليمية و  أجــد صعوبة يف ترمجة أهداف مناهج  اجليل
 أستعني بدليل مرفق يف تـــدريس مادة ت ب ر

20 13 27 127 70,56 4,90 

اندرا ما يربمج تكوين خاص بتعليمية أنشطة العاب القوى  
 للتالميذ

36 17 7 91 50,56 21,70 

تساهم دروسي يف مراعاة الفروق الفردي و اكتشاف ادلواهب و 
 يف الرايضة ادلدرسية ضمان  ادلشاركة

3 12 45 162 90,00 48,90 

تساعد دروسي يف إكساب التالميذ ادلهارات األساسية يف كرة 
 اليد،السلة و الكرة الطائرة

1 3 56 175 97,22 97,30 

تكسب دروسي التالميذ الروح الرايضية يف تقبل اذلزمية و الفوز  و 
 تنمي لديهم روح القيادة

2 6 52 170 94,44 77,20 

 6.69ومستوى الداللة   0عند درجة احلرية  9955اجلدولية =   0كا
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من خالؿ احلجم الساعي ادلخصص لدرس  أما. 1,22و ىي أكرب من القيمة اجلدولية  ادلقدرة  11,20
 .1,22و ىي أكرب من القيمة اجلدولية  ادلقدرة 409,40احملسوبة   9حيث بلغت قيمة كات ب ر . 

جاح الدرس البد من استخداـ الوسائل البديلة يف تدريس بعض فعاليات العاب القوى خالؿ درس ت لن
من خالؿ 1,22و ىي أكرب من القيمة اجلدولية  ادلقدرة 19,90احملسوبة   9حيث بلغت قيمة كا ب ر . 

ف من إعليو فذات طابع تفاعلي تؤدى يف جو يسوده ادلتعة والنشاط و  األلعابالًتكيز على رلموعة من 
تعمل على توفَت مناخ تعليمي تعلمي  كما أهنا  أىم عوامل صلاح وكفاءة حصة ت ب ر وجود قيادة قوية هبا

وأف ارتفاع إنتاجية بعض ادلدارس عن  اجتماعي يشجع على تنمية القدرات اإلبداعية بُت ادلعلم والتالميذ.
لتايل فإف صلاح النظاـ التعليمي يف حتقيق غاايتو ادلدارس األخرى، يعود إىل كفاءة العنصر القيادي هبا. واب

وأىدافو أو إخفاقو يف حتقيقها؛ يتوقف ابلدرجة األوىل على مدى كفاءة اإلدارة ادلدرسية وقدرة العناصر 
 البشرية اليت تقـو عليها.

رجة و يشَت الطالب الباحث أف عملية تطوير حصة ت ب ر لتصبح إجيابية ومثَتة لإلبداع التعامل ابلد
ينبغي أف تسود روح االنسجاـ بُت اجملتمع ادلدرسي حىت يصبح رلتمعا حيث   اجملتمع ادلدرسي مع  األوىل

 تقبل النقد البناء واحًتاـ الرأي اآلخر و  متكامال تسود فيو روح إبداء الرأي ونبوغ الفكرة وتبنيها و 
العمل بروح الفريق ومبشاركة مجيع األطراؼ . كما أف  ضماف حرية التعبَت وادلشاركة ابألخذ والعطاء ،و 

مسامهة درس ك  إليهايكوف التلميذ ىو زلور العملية التعليمية و قد اتضح ذلك من خالؿ النتائج ادلتوصل 
ت ب ر يف مراعاة الفروؽ الفردية و اكتشاؼ ادلواىب و مشاركة يف الرايضة ادلدرسية حيث بلغت قيمة  

تفقت مع دراسة إوىذا ما , ،1,22و ىي أكرب من القيمة اجلدولية  ادلقدرة   19,20احملسوبة   9كا
( ,على أف استخداـ اسًتاجتيات التدريس احلديثة من شأنو أف يراعي الفروؽ 9044)براىيمي قدور,

ترجع  أفال ديكن ادلعلمُت  إجاابتوابلتايل ىناؾ فروؽ ذات معنوية بُت  ادلواىب اكتشاؼالفردية و 
من شأهنا تساعد يف كسب الروح الرايضية و تقبل اذلزدية و تنمي ذلم  ،"موافق" اإلجابةلصاحل  للصدفة وىي

و ىي أكرب من القيمة اجلدولية  وابلتايل ىناؾ فروؽ 44,90احملسوبة   9روح القيادة. حيث بلغت قيمة كا
و كذلك  موافق بقوة اإلجابةترجع للصدفة وىي لصاحل  أفال ديكن  األساتذة إجاابتذات معنوية بُت 
كرة الطائرة(. و -كرة اليد-اجلماعية )كرة السلة األنشطةيف  األساسيةادلهارات  إكسابمساعدهتم على 
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و ىي أكرب من القيمة اجلدولية  ادلقدرة وابلتايل ىناؾ فروؽ ذات   24,30احملسوبة   9قد بلغت قيمة كا
 .موافق بقوة  اإلجابةوىي لصاحل  ترجع للصدفة أفال ديكن  األساتذة إجاابتمعنوية بُت 

ادلهاري من خالؿ بطاقة الواجب حيث  األداءتعمل على تنمية القدرة التلميذ على التحقق من صحة 
و ىي أكرب من القيمة اجلدولية   وابلتايل ىناؾ فروؽ ذات معنوية بُت 99,10احملسوبة   9بلغت قيمة كا

 موافق بقوة . اإلجابةلصاحل  ترجع للصدفة وىي أفال ديكن ادلعلمُت  إجاابت
      لذا فنقطة االنطالؽ يف أي عمل مبدع تبدأ من وضوح الرؤية واذلدؼ فاف ادلدرسة اليت تنمي اإلبداع 

ىي ادلدرسة اليت توفر فرصا جلميع األطراؼ ادلرتبطة ابلعملية التعليمية والًتبوية  األداءو االستقاللية يف 
دلناقشة فلسفة الًتبية البدنية و الرايضية وأىدافها من أجل التوصل إىل قاعدة مشًتكة ينطلق منها اجلميع 

وفيما خيص ،لتحقيق أىداؼ واضحة يتصدرىا ىدؼ تنمية اإلبداع والتفكَت لدى التالميذ و ادلتفوقُت
 أثناءالضرورية اخلاصة ابلسالمة العامة  اإلجراءاتو  ألدواتختطيط ادلسبق للدرس و التحضَت 

وابلتايل ىناؾ فروؽ معنوية بُت ،و ىي أكرب من القيمة اجلدولية  0,10,احملسوبة   9قيمة كا  الدرس.بلغت
 بصحة التفسَت . األخذموافق  وعليو ديكن   اإلجابةلصاحل  األساتذة إجاابت

احملسوبة   9مع حتديد ادلسؤوليات بلغت قيمة كا أفواجومن خالؿ احلرص على النداء و تنظيم التالميذ يف 
ال ديكن  األساتذة إجاابتو ىي أكرب من القيمة اجلدولية  وابلتايل ىناؾ فروؽ ذات معنوية بُت 11,40

 . "موافق بقوة اإلجابةترجع للصدفة وىي لصاحل  أف
  9فيما خيص االعتماد يف حتضَت درس ت ب ر على ادلذكرات ادلوجودة على االنًتنت بلغت قيمة كا أما

وال  اإلجاابتوعليو توجد فروؽ معنوية بُت  1,22و ىي أكرب من القيمة اجلدولية  ادلقدرة  1,4احملسوبة 
ما ينعكس سلبا على درس ت ب ر  االتفسَت وىذبصحة  األخذترجع للصدفة  وعليو ديكن  أفديكن 

وتوفر ادلؤسسة على عتاد العاب القوى  لتدريس السرعة,الوثب  ،ادلستوى ادلطلوب  إىلحبيث ال ترتقي 
و ىي أكرب من القيمة اجلدولية  وابلتايل ىناؾ فروؽ ذات معنوية 12,90احملسوبة   9اجللة بلغت قيمة كا

 ."موافق بقوة  اإلجابةفة وىي لصاحل ترجع للصد أفال ديكن ادلعلمُت  إجاابتبُت 
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دوف فتح رلاؿ للممارسة  األداءمع تصحيح  اإلمحاءومن خالؿ احلرص على النداء عند القياـ بتمارين 
و ىي أكرب من القيمة اجلدولية  .وابلتايل ىناؾ فروؽ ذات 12,4احملسوبة   9بلغت قيمة كا  اإلبداعية

 .موافق بقوة  اإلجابةترجع للصدفة وىي لصاحل  أفال ديكن  األساتذة إجاابتمعنوية بُت 
 94,4احملسوبة   9العاب القوى للتالميذ  بلغت قيمة كا أنشطةفيما خيص بررلة تكوين خاص بتعليمية  أما

ترجع  أفال ديكن ادلعلمُت  إجاابتو ىي أكرب من القيمة اجلدولية. وابلتايل ىناؾ فروؽ ذات معنوية بُت 
 ."نعم ابةاإلجللصدفة وىي لصاحل 

  9دفع اجللة( بلغت قيمة كا-الوثب-)السرعة أنشطةصاحلة لتدريس  أرضيةتوفر ادلؤسسة على  وفيما خيص

 إجاابتو ىي أكرب من القيمة اجلدولية  ادلقدرة وابلتايل ىناؾ فروؽ ذات معنوية بُت 24,30احملسوبة 
 . موافق اإلجابةترجع للصدفة وىي لصاحل  أفال ديكن  األساتذة

العاب  أنشطةصاحلة دلمارسة بعض  أرضيةعلى الوسائل و  ادلؤسساتانو من الضروري  توفر  نستنجومنو 
 .يف رلاؿ العاب القوى  األساتذة,وال بد من تكوين القوى
وحدات تعليمية و االستعانة  إىلمنهاج اجليل الثاٍل  أىداؼفيما خيص تلقي صعوابت يف ترمجة بينما 

 9كاو ابلكشف عن قيمة   1,20احملسوبة   9ادة ت ب ر . بلغت قيمة كابدليل مرفق يف تدريس م

صغر أاحملسوبة  9واثر ادلقارنة تبُت   قيم كا ، ,0,01و مستوى الداللة  9اجلدولية  تبُت عند درجة احلرية 
        ( 49على الفقرة)  اإلجاابتفيما خيص  إحصائيةمن اجلدولية و ابلتايل ال توجد فروؽ ذات داللة 

   وحدات تعليمية  إىلمنهاج اجليل الثاٍل  أىداؼو ابلتايل ال ديكن احلكم حوؿ تلقي صعوابت يف ترمجة 
 .رو االستعانة بدليل مرفق يف تدريس مادة ت ب 

ادلدرس ابالسًتاجتيات   إدلاـبينما متطلبات تدريس منهاج اجليل الثاٍل يف ت ب ر تقتضي 
اجلدولية  .  9كاىي أكرب عن قيمة    49,20احملسوبة قيمة  9لغت كاالتدريس حيث ب أساليب,الطرؽ,

 اإلجابةترجع للصدفة وىي لصاحل  أفالفروؽ معنوية ال ديكن  إفبصحة التفسَت " األخذوعليو فانو ديكن 
جتيات التدريس خاصة موافق  أف تدريس الًتبية البدنية يقتصر على مدى اطالع ادلدرس و توظيفو السًتا

شطة .كما يشَت الطالب الباحث أف النتائج ادلتحصل عليها اتفقت مع دراسة )مسعودي عبد منها الن
ذلك شلا يؤكد على عدـ  انفو  ادلستجوبُت( اليت تشَت أف اغلب 9044الرحيم و سعد دمحم عبد اجمليد
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مادة  النقص الكبَت الذي تعاٍل منو يعكس التدريس احلديثة. ىذا ما أساليباستخداـ و توظيف الطرؽ و 
 .الًتبية البدنية و الرايضية

كما يشَت الطالب وردت فقرتُت مل تسجل فيهما فروؽ معنوية و مها كاأليت: غالبا ما أعتمد يف حتضَتي 
 5,70 .9كالدرس الًتبية البدنية والرايضية على ادلذكرات التعليمية ادلوجودة يف االنًتنت حيث بلغت قيمة  

 الكفاءة التدريسية .لكفاءة التخطيط ونقص يف  األساتذةافتقار  إىلويفسر الطالب الباحث أف ىذا راجع 
وحدات تعليمية و أستعُت بدليل مرفق يف  إىلمناىج  اجليل الثاٍل  أىداؼبينما الفقرة الثانية أجػػد صعوبة يف ترمجة 

عند  1,22اجلدولية ادلقدرة بػ  9كار من  و ىي اصغ 1.2  9حيث بلغت قيمة كا تػػػدريس مادة ت ب ر
 . 0,01و مستوى الداللة  9درجة احلرية 

يرى الطالب الباحث أف ىذا راجع صعوبة وعجز يف ترمجة ما جاء بو منهاج اجليل الثاٍل و عزوؼ  ومنو 
مع دراسة  تفقتإيشَت الطالب الباحث أف النتائج ادلتحصل عليها عن حضور أايـ و دورات تكوينية .

ألساتذة الًتبية اىل نقص يف اجلانب ادلعريف اليت تشَت (.9044اجمليد  دسعد عب،)مسعودي عبد الرحيم 
 . البدنية 

 : ستنتاجإ

  ال حيضى درس الًتبية البدنية أبنوانطالقا من حتليل نتائج فقرات احملور األوؿ استخلص الطالب الباحث 
ادلادة يف الطور ادلتوسط وىذا نتيجة للقصور يف التنظيم العاـ  تذةأساو الرايضية ابالىتماـ الكبَت عند 

للمادة من ختطيط و حتضَت الوحدات التعليمية اليت تكسب التالميذ روح ادلبادرة و القيادة و تراعي الفروؽ 
اصة على الوسائل و العتاد اخل  أخرىمن جهة  التعليميةوافتقار ادلؤسسات ، الفردية بُت التالميذ من جهة 

 ترمجةيف  من قبل أساتذة الًتبية البدنية و الرايضية وكذلك العجز،  وثب( - العاب القوى )سرعة أبنشطة
 احلصة بصورة الئقة. إخراجوحدات تعليمية من شاهنا تعمل على  إىلمنهاج اجليل الثاٍل للمادة  أىداؼ

 

الرتبية يف درس  إدلام و توظيف األسس احلديثة عرض و مناقشة نتائج احملور الثاين:( 66جدول ) 1.3.1
 البدنية و الرايضية
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 احملور الثاين  :
 إدلام و توظيف األسس احلديثة  يف درس ت.ب.ر

موافق 
 بقوة

 أوافق
 ال

 أوافق
الدرجة 
 ادلقدرة

النسبة 
 ادلئوية

 0كا

حضيت بتكوين خاص ابالسرتاجتيات احلديثة يف الرتبية البدنية 
 و الرايضية

48 7 5 163 90,56 58,90 

حضيت بتكوين خاص يف رلال طرق و أساليب التدريس الرتبية 
 البدنية و الرايضية

46 10 4 162 90,00 51,60 

غالبا ما أشرك تــالمــيذي يف إجناز الــــدرس وفــــق األهداف 
 ادلوضوعة .

6 47 7 119 66,11 54,70 

الــتعاوين يف تـدريس مـختلف أنشطة  غــالـبا مــا أستخدم التعلم
 ت ب ر

7 44 9 118 65,56 43,30 

بية الرت لــدي اطــالع على أساليب الــتدريس الــحديثة يف مـادة 
 البدنية و الرايضية

8 40 12 116 64,44 30,40 

 48,90 43,33 78 45 12 3 اعتمد على اخلربة يف التدريس

موضحا فيها معايري األداء و   بطاقة  الواجب أصممغالبا ما 
 التغذية الراجعة حسب هدف الدرس

31 25 4 147 81,67 20,10 

غالبا ما أفتتح اجملال للممارسات ادلفتوحة حسب ميول 
 التالميذ دون حتضري مسبق

35 20 5 150 83,33 22,50 

أجد صعوبة يف حتسني وتنمية األداء البدين و ادلهاري للتالميذ 
 خالل درس ت ب ر

15 26 19 116 64,44 3,10 

ادلواقف التعليمية يف شكل مشكالت و احللول  أصممدائما ما 
 ترتك للتلميذ

25 23 12 133 73,89 4,90 

الصحيح من خالل  األداءأتيح لتالميذي  فرصة اكتشاف 
 الصحيحة. لإلجابةأسئلة موجهة مين للوصول 

31 25 4 147 81,67 20,10 

التعلم التعاوين يف تصميم  ادلواقف غالبا ما اعتمد على 
 التعليمية التعلمية

7 44 9 118 65,56 43,30 

 4,30 69,44 125 21 13 26غالبا ما اعتمد على لقاءات الفريق الرتبوي يف تطوير مهارايت 
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 التدريسية  حسب سلرجات مناهج اجليل الثاين
 25,20 83,33 150 38 14 8 اندرا ما اعمل على التنوع  يف توظيف اسرتاجتيات التدريس

ل عن مجيع قرارات الدرس مبفردي ودور و عادة ما أكون مسؤ 
 التالميذ يكمن يف العمل فقط

2 17 41 81 45,00 38,70 

 14,40 53,33 96 32 20 8 الدرس إخراجغالبا ما اعتمد على أسلويب اخلاص يف التحكم و 

 6.69ومستوى الداللة   0عند د. ح  9955اجلدولية =   0كا
    

   

احلديثة يف درس الًتبية  األسسوتوظيف  إدلاـللمحور  الثاٍل  أعالهمن خالؿ النتائج ادلدونة يف اجلدوؿ 
يف االستجاابت ابستخداـ الوسيلة  الفرو قاتللفقرات وحبساب  اإلحصائيةالبدنية و الرايضية وبعد ادلعاجلة 

حيث تراوحت  إحصائياكلها دالة   9ادلناسبة وادلتمثلة يف اختبار حسن ادلطابقة فجاءت قيم كا اإلحصائية
وىي اكرب من القيمة 41.1قيمة اليت بلغت  أدٌلو  9كأعلى قيمة لػ كا 19,20القيم احملسوبة بُت 
 .0.01ومستوى الداللة  9عند درجة حرية  5.99اجلدولية اليت بلغت 

خالؿ النتائج ادلوضحة يف اجلدوؿ أعاله  أف حصة الًتبية البدنية هتدؼ إىل تنمية التفكَت لقد تبُت من 
احلديثة منها و ىذا من خالؿ ما ظهر  األساليبو  االسًتاجتياتادلدرس مبختلف  إدلاـواإلبداع وىذا مبدى 

والفقرة الرابعة  0,,14والفقرة الثانية 19احملسوبة   9حيث بلغت قيمة كا األوىلمن نتائج  يف الفقرة 
ىي أكرب من القيمة اجلدولية  ادلقدرة و  13,30بلغت  49و الفقرة  30,10والفقرةاخلامسة 13,30
"موافق بقوة"وعليو ديكن  اإلجابةوىي لصاحل  للصدفة ترجع أفعليو توجد فروؽ معنوية ال ديكن ،  1,22
 بصحة التفسَت. األخذ

عند الفقرة الثالثة وىي  11,40احملسوبة قيمة  9التالميذ يف اصلاز الدرس بلغت كا إشراؾأما يف ما خيص 
بُت  إحصائيةوابلتايل ىناؾ فروؽ ذات داللة  0,01ومستوى داللة 9أكرب من اجلدولية عند درجة حرية 

 اإلجابةترجع للصدفة وىي لصاحل  أفال ديكن الفروؽ معنوية  أفادلعلمُت على الفقرة الثالثة أي  إجاابت
و الرفع من درجة االستقاللية يف العمل بينما  اإلبداعينعكس سلبا على متغَت  اآلمرىذا  "موافق بقوة"
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والفقرة  39,40احملسوبة  9بلغت كا41( و الفقرة 91,90)41يف الفقرة  احملسوبة  9بلغت قيمة كا
 أكرب من القيمة اجلدولية  .و هي ( 41,10بلغت),4

وابلتايل توجد فروؽ  اكرب من اجلدولية 19,20 احملسوبة 9بلغت كا يف التدريس واالعتماد على اخلربة
يراعي  فالتدريس ىنا مبٍت  على اخلصوصية و التسلطية يف العمل ال موافق بقوة.  اإلجابةمعنوية لصاحل 

 الفروؽ الفردية و يكوف دور ادلتعلم سليب . مبدأ
,وىي اكرب من اجلدولية 90,40احملسوبة  9أما من خالؿ تصميم بطاقة الواجب يف اصلاز الدرس بلغت كا

 اإلجابةترجع للصدفة وىي لصاحل  أفال ديكن ادلعلمُت  إجاابتوابلتايل ىناؾ فروؽ ذات معنوية بُت 
وىي أصغر من   ، 1,30احملسوبة  9كا"موافق بقوة" ,واالعتماد على لقاءات الفريق الًتبوي بلغت  

,وابلتايل ال 43على الفقرة  اإلجاابتفيما خيص  إحصائيةاجلدولية وابلتايل ال توجد فروؽ ذات داللة 
 ديكن احلكم حوؿ االعتماد على الفريق الًتبوي يف تطوير مهاريت التدريس حسب سلرجات اجليل الثاٍل .

فاثر ادلقارنة بُت انو ال  1,22( وىي اصغر من اجلدولية 3,40) 2احملسوبة عند الفقرة  9 بينما بلغت كا
صعوبة يف  إجيادعلى الفقرة التاسعة  و ابلتايل ال ديكن احلكم حوؿ  اإلجاابتتوجد فروؽ فيما خيص 

 .البدٍل و ادلهاري للتالميذ  األداءحتسُت و تنمية 
وىي   99,10احملسوبة  9فتوحة حسب ميوؿ التالميذ  بلغت كاومن خالؿ فتح اجملاؿ للممارسات ادل
و ابلتايل توجد داللة  0,01 اإلحصائيةومستوى الداللة  9(=4-أكرب من اجلدولية عند درجة احلرية )ف

 ترجع للصدفة وىي لصاحل اإلجابة "موافق بقوة". أفللفرؽ بُت االستجاابت ال ديكن  إحصائية
(حيث 9044النتائج ادلتحصل عليها اتفقت مع دراسة )مسعودي وسعد الباحث أف  الطالب يشَتكما 

 أف أغلب اآلراء اجتهت إىل ترؾ اجملاؿ مفتوح للممارسات حسب ميوؿ التالميذ.
 فقرات مل يسجل فيهما فروؽ معنوية و ىي كاأليت: 3كما يشَت الطالب وردت 

وحدات تعليمية و أستعُت بدليل مرفق يف  إىلمناىج  اجليل الثاٍل  أىداؼبينما الفقرة الثانية أجػػد صعوبة يف ترمجة 
عند  1,22اجلدولية ادلقدرة بػ  9كاو ىي اصغر من   1.2  9حيث بلغت قيمة كا تػػػدريس مادة ت ب ر

 .0,01و مستوى الداللة  9درجة احلرية 
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حيث بلغت قيمة  ب ر  أجد صعوبة يف حتسُت وتنمية األداء البدٍل و ادلهاري للتالميذ خالؿ درس ت
( على أنو توجد صعوابت يف حتسُت 9044ىذا ما تفق مع دراسة )  مسعودي و سعد  3,10 .9كا

 الداء البدٍل  )ادلهاري للتالميذ(
 و االبتكار. اإلبداعوفتح  اجملاؿ لعنصر ،ادلتعلمُت يف العملية التعليمية  إشراؾعدـ  إىليرجع الطالب الباحث ىذا 

 .9كاحيث بلغت قيمة  ادلواقف التعليمية يف شكل مشكالت و احللوؿ تًتؾ للتلميذ  أصممدائما ما 
4,90 .  

يرى الطالب الباحث أنو على الرغم من اطالع األساتذة على االسًتاجتيات احلديثة إىل أهنا شبو منعدمة يف احلصة اليت 
مهارية ( و كذا الرفع من درجة االستقاللية يف  –بدنية –من شأهنا ترفع من درجة تطوير القنوات  عند ادلتعلم )معرفية 

 العمل .
 4,30غالبا ما اعتمد على لقاءات الفريق الًتبوي يف تطوير مهارايت التدريسية  حسب سلرجات مناىج اجليل الثاٍل

مع الفريق الًتبوي من مفتش ادلادة أو اللجنة  تويفسر ذلك إىل نقص يف بررلة اللقاءا .9كاحيث بلغت قيمة  
 البداغوجية الذي من شأنو يساىم يف تطوير كفاءة التدريس عند ادلعلم وفق ما ينص عليو منهاج اجليل الثاٍل.

 :استنتاج
ىناؾ نقص كبَت يف كفاءات  أبنومن حتليل نتائج فقرات احملور الثاٍل استخلص الطالب الباحث  انطالقا

التدريس  السًتاجتياتبية البدنية و الرايضية يف الطور ادلتوسط من الناحية ادلعرفية و النظرية مدرسي الًت 
احلديثة منها النشطة خاصة ادلبنية على التعلم التعاوٍل و حل ادلشكالت اليت زلورىا ادلتعلم و االعتماد على 

وعلى ، شكل مباشر على احلصة النهج القدَل أي التدريس التقليدي ادلبٍت على اخلصوصية  شلا تؤثر ب
 مستوى التلميذ ومدى اندماجو يف احلصة.
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 اخلالصة :

تطبيق الدراسة ادليدانية  إجراءاتجيب  جتنب القصور و الضعف و الصعوابت يف و أنيرى الطالب الباحث 
شلا تزيد من معرفتو حىت يتسٌت لو التعمق يف  مجع البياانت لتفادي الوقوع فيها أدواتمن حيث ادلنهج و 

 و الربانمج  األدواتواكتسب الطالب الباحث خربة قبلية على تطبيق ،دراستو و التوسع يف مجيع جوانبها 
الدراسة  نتائجفمن خالؿ  ،و االختبارات اليت يريد تطبيقها شلا يدفعو للقياـ بتطبيق دراستو مبهارة عالية 

تقتصر على بعض اخلصوصيات  اآلفعملية التدريس ال تزاؿ وحلد  أفالباحث االستطالعية استخلص 
مدرسي  أفوكذلك ، و النواىي اليت ال حاجة ذلا  يف العمل  ابألوامر اإلرىاؽالفردية وعلى التسلطية و 

 اسًتاجتيوالًتبية البدنية و الرايضية ال يستخدموف اسًتاجتيات التدريس احلديثة منها التعلم النشط ادلبٍت علة 
احتواء التالميذ ويوفر ذلم فرصة التفكَت و العمل  إىلالتعلم التعاوٍل وحل ادلشكالت يف جوىرمها يهدفاف 

ترفع من درجة االستقاللية يف  أفاليت من شاهنا    إرىاقهمجانب االعتماد على النفس وعدـ  إىل اإلبداعي
يشَت الباحث أف النتائج ادلتحصل عليها و ف ترجع للصدفة وىي لصاحل اإلجابة "موافق بقوة".العمل 

(حيث أف أغلب اآلراء اجتهت إىل ترؾ اجملاؿ مفتوح 9044إتفقت مع دراسة )مسعودي وسعد 
 للممارسات حسب ميوؿ التالميذ.

يف  اإلنتاجيةزايدة يف التحصيل و  إىلشلا يؤدي   التعلميةالتلميذ يف العملية التعليمية  إشراؾمن خالؿ 
اليت دفعت الطالب الباحث لتسخَت  األسبابوىذه  األزمةاالجتماعية  احلركيةادلهارات  ساهبمإكو  األداء

 حلوؿ مناسبة ذلا . إجيادجهوده يف تشخيص الظاىرة و 
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 متهيد:

لقد أفادتنا ادلشكلة ادلطروحة و اليت استمدت من واقع العملية التدريسية خبلل شلارسة أساتذة الًتبية 
سًتاجتيات التدريس يكن  إىل معرفة كيف ديكن السًتاجتيات التدريس أن إالبدنية و الرايضة ألساليب و 

اسًتاجتيات التدريس النشطة األكثر أتثريا على وعليو التمسنا ضرورة استخدام  ، تزيد من فاعلية الدرس
 .عملية األداء اخلاصة ابدلتعلمني شلا تعطي فاعلية اكرب لدرس الًتبية البدنية و الرايضية

من خبلل ،جل التوضيح أكثر سنحاول الوصول إىل مقصد حبثنا و الكشف عن شقو التطبيقي أومن 
مث يتناول ،منا كيفية اختيارىا و اإلجراءات اليت دتتعرض دلنهج الدراسة وجملتمع البحث  وعينتها متض

يلي ذلك عرض خلطوات الدراسة مث األساليب ،عرضا تفصيليا لكيفية بناء أدوات الدراسة وتطبيقها 
 اإلحصائية ادلستخدمة اليت سوف يستند عليها الطالب الباحث يف معاجلة النتائج ادلتحصل عليها.

 منهج البحث:.2-2-1

لذلك فاختيار ادلنهج األنسب يعترب أساس صلاح البحث ،الظاىرة الدراسة  ختبلفابالبحث تتعدد مناىج 
ويعتمد الباحث لتنظيم أفكاره و حتليلها و ابلتايل الوصول إىل ،ونقصد ابدلنهج أسلوب التفكري و العمل 

,ىو عبارة عن رلموعة من  (33، صفحة 1999)عليان،  نتائج معقولة حول الظاىرة موضوع الدراسة.
 (2002)زروايت،  العمليات و اخلطوات اليت يتبعها الباحث بغية حتقيق حبث.

يعرفو أيضا عمار بوحوش و زلمود ذنيبات :"أبنو الطريقة اليت يتبعها الباحث يف دراستو للمشكلة 
فمن خبلل مشكلة حبثنا فان ادلنهج التجرييب  ،(89، صفحة 1995)عمار بوحوش،  احلقيقة. كتشافال 

ىو األنسب حلل ادلشكلة حيث يعترب من أكثر ادلناىج العلمية  اليت دتثل فيها معامل الطريقة العلمية بصورة 
 واضحة 

فاختيار أي منهج ،قية يف عملية البحث العلمي منهج البحث يعترب من أىم خطوات التطبي ختيارافان 
واستنادا ذلذا ادلوضوع ادلطروح رأينا استخدام ادلنهج التجرييب ذو ،معني يرجع إىل طبيعة الدراسة ادلدروسة 

ستخدام القياس القبلي و ألبعدي جملموعتني ( إبرلموعة ضابطة و األخرى جتريبية) التصميم الثنائي
 ة و األخرى جتريبية دلبلئمة طبيعة الدراسة.متكافئتني إحدامها ضابط
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 اجملتمع و عينة الدراسة:.2-2-2

 رلتمع البحث:

 ىو اجملموعة الكلية لعناصر اليت يسعى الباحث إىل أن يعمم عليها النتائج ذات العبلقة ابدلشكلة ادلدروسة.
 آو األفرادويقصد بو كامل  األصليمبجتمع الدراسة  أيضا.ويسمى   (127، صفحة 1992)عودة أزتد، 

للبحث تبلميذ  األصليالدراسة ,ويف ىذا الشأن ديثل اجملتمع  أومشاىدات موضوع البحث  أو اإلحداث
 ( سنة .12 -11سنة أوىل متوسط )

 عينة البحث:

 طريقة معينة وإجراء الدراسة عليها .العينة ىي عبارة عن رلموعة جزئية من رلتمع الدراسة يتم اختيارىا ب
 (84، صفحة 1999)عبيدات.واخرون، 

فوزع االستبيان عليهم بشكل عشوائي  ،أستاذ تعليم ادلتوسط  60وعليو مشلت الدراسة االستطبلعية ب 
بطة و األخرى جتريبية قوام كل تلميذ موزعني على رلموعتني ضا 30,وعدد تبلميذ الدراسة األساسية ب 

 ومت اختيارىم بطريق عشوائية. ،تلميذ  15منهما 
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 العينة الكلية

 

 العينة التجريبية                                         العينة الضابطة

 تلميذ 15                      تلميذ                   15

 

 توزيع عينة البحث على اجملموعات( يوضح 81الشكل رقم) 

 

 :رلاالت البحث.2-2-3

 اجملال البشري:.2-2-3-1

أستاذ الطور ادلتوسط وزعت عليهم االستمارات االستبيانية  60مشلت عينة الدراسة االستطبلعية على 
تلميذ  15تلميذ )ذكور( موزعني على رلموعتني قوام كل منهما  30ومشلت الدراسة األساسية على 

ت عليهم بعض االختبارات ادلنتقاة بفعل خنبة من األساتذة احملكمني لقياس بعض ادلتغريات يف اجلانب وطبق
 البدٍل و االصلاز الرقمي .

 اجملال ادلكاين:.2-2-3-2

بوالية  لقد اجري الدراسة ادليدانية على مستوى متوسطة كًتوسي ازتد التابعة دلديرية الًتبية دلديرية الًتبية
ومت اختيار ادلنطقة لسهولة االتصال ابألساتذة الًتبية البدنية العاملني هبا وللتجربة السابقة اليت قام مستغاًل 

 هبا الطالب الباحث يف نفس ادلتوسطة شلا سهل عليو التعامل مع الطاقم اإلداري للمتوسطة.
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 اجملال الزمين:. 3- 2-3 -2

 عرب ادلراحل الزمنية التالية: نتظمتاو 

 17/12/2018إىل غاية  26/11/2018من  إمتدت :ستطالعيةاالالدراسة  -

 05/01/2019إىل غاية  18/12/2018متدت من إ األسس العلمية ألداة : -

 غاية إىل  2018 -12 -12و توزع االستبيان على أساتذة الًتبية البدنية و الرايضية  إعداد -

 02- 02- 2019 

 19/03/2019إىل غاية  17/01/2019متدت من إالدراسة األساسية : -

 متغريات البحث:.2-2-4

جيب على الباحث أن يضبط ادلتغري ادلستقل حىت يستطيع أن يتحكم  ادلتغريات ادلستقلة:.2-2-4-1
ادلتمثل يف إسًتاجتية التعلم التعلم النشط  ةسًتاجتيإفادلتغري ادلستقل ىو  ،وفقا دلوضوع البحث وفرضياتو،فيو 

 .التعاوٍل و حل ادلشكبلت 

 : ادلتغريات التابعة.2-2-4-2

اليت يرجى ، (308، صفحة 2002)زلجوب،  يعرف ادلتغري التابع أبنو ينتج عن أتثري العامل ادلستقل.
 منها معرفة مقدار أتثريىا ابدلتغري ادلستقل )التجرييب( و ادلتغريات التابعة ذلذا البحث ىم:

 البدٍل األداءعناصر  -

 يف فعالية سباق التتابع  الرقميصلاز اإل -

 : ادلتغريات ادلشوشة.2-2-4-3

السيطرة عليها احملرجة,وذلك بضبطها وحتديدىا و حاول الطالب الباحث التحكم يف ادلتغريات الدخيلة  آو 
وخاصة يف البحوث  ،ىناك العديد من ادلتغريات احملرجة يكون من الصعب التحكم فيها بدقة إىل حد أالن 



 منهجية البحث و اإلجراءات الميدانية                                                      الفصل الثاني:  
 

83 
 

ن ادلتغريات ادلشوشة إففي رلال الًتبية البدنية و الرايضية ف ،وخاصة يف رلال التعليم  جتماعيةاالالنفسية و 
ا جيب على ذوعلى ى ،ن السلوك اإلنساٍل يف اجملال الرايضي يتميز ابلتعدد و التنوع أل،عديدة جدا

 (141، صفحة 2009)عطاءهللا ازتد،  الباحث ضبط آو تثبيت ىذه ادلتغريات.

 ضبط متغريات البحث:.2-2-5

إن الدراسة ادليدانية تتطلب ضبطا للمتغريات قصد التحكم فيها من جهة وعزل بقية ادلتغريات األخرى 
سري ,ويف ىذا الشأن يقول وبدون ىذا تصبح النتائج اليت يصل إليها الباحث مستعصية على التحليل و التف

بدون شلارستو ،ة للنتائج يصعب على الباحث أن يتعرف على ادلسببات احلقيقي"عبلوي و الراتب 
كما يذكر أن ادلتغريات اليت ،(243، صفحة 1999)دمحم حسن عبلوي،  ."إلجراءات ضبط الصحيحة 

ىي ادلؤثرات اخلارجية و ادلؤثرات اليت ترجع إىل اإلجراءات  ،أتثر يف ادلتغري التابع اليت من الواجب ضبطها 
وانطبلقا من ىذه  (386صفحة ، 2003، التجريبية و ادلؤثرات اليت ترجع إىل جتمع العينة.)نوفل وآخرون

وفيما يلي عرض ألىم ادلتغريات اليت هتدد ،بط متغريات البحث االعتبارات عمل الطالب الباحث على ض
 السبلمة الداخلية و اخلارجية للبحث :

أو حادث ،مل يتعرض البحث خبلل مدة الدراسة ألي طارئ  ظروف الدراسة و العوامل ادلصاحبة ذلا: -
 عرقل سريىا .

 ها مع عينة الدراسة .ستخدام األداة نفسمت السرية على ىذا ادلتغري إب أدوات القياس: -

 مع مراعاة البيئة اجلزائرية و اجلغرافية.،مت صياغة األسئلة أبسلوب واضح و معاٍل دالة  غري قابلة للتأويل  -

 ختبارات ادلستخدمة واضحة و سهلة التطبيق تتماشى مع قدرات ادلرحلة العمريةاإل -

دتثلت ،تغري إبجراء الدراسة يف فًتة زمنية قصريةادل ذاحاول الطالب الباحث السيطرة على ى الفرتة الزمنية :
 أسابيع تفاداي حلدوث مشوشات أخرى ووضع العينة يف نفس الظروف احلالية ,وىذا ما حتقق فعبل  10يف 

ديارسون أي نشاط رايضي خارج ادلدرسة  كرب عدد من التبلميذ الذين الأقام الطالب الباحث مبسح العينة:
    كرب عدد من ادلعلمني  أو 
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 حيث قمنا ابختيار الذكور و اإلانث عامل اجلنس :  -

 (سنة 12 -11تبلميذ متقاربني يف السن مابني ) ختياراحيث مت ضبط السن:  -

 تبلميذ متقاربني يف الطول و الوزن جلميع العينات. ختيارابحيث قمنا احلالة اجلسمية:  -

 التبلميذ من بيئة واحدة وذلم نفس الثقافات و التقاليد. ختيارابقمنا احلالة االجتماعية و الثقافية:  -

 حيث قمنا بعزل التبلميذ الذين لديهم خربة وينشطون يف النوادي الرايضيةاخلربة الرايضية:  -

 الًتبية البدنية ابلطور ادلتوسط التابعني دلديرية أساتذةمن طرف  ستبياناالدتت اإلجابة على  ادلكان: -
على التبلميذ يف نفس  ادلتوسطة حىت نضعهم يف نفس الظروف  ختباراتالاوتطبيق ،تغاًلالًتبية بوالية مس

 إىل ذلك مت : إلضافةاب،وانطبلقا من ىذه االعتبارات عمل الطالب الباحث على ضبط ىذه ادلتغريات

  ستبياناالتوحيد طريقة شرح كيفية اإلجابة على فقرات  -

 وأهنا ستستخدم فقط للبحث العلمي وألمهية النتائج يف الدراسة. طمأنة ادلبحوثني على سرية ادلعلومات -

 : أدوات البحث.6 -2 -2

إلجراء الدراسة قام الطالب الباحث إبعداد أدوات رتع البياانت و اليت تتناسب مع موضوع البحث 
وقصد اختبار ،اخلاص ابدلعلمني  ستبياناالادلوجهة للتبلميذ و  ختباراتاالشكلياتو من حيث إوتتماشى مع 

حيث مر تصميم ،ستبيان خاص ابدلعلمني إفرضياتو و اإلجابة على أسئلتو قام الطالب الباحث ببناء 
االستبيان مبراحل للوصول إىل شكلها النهائي لتصبح قابلة للتطبيق من خبلل توفرىا على شروط 

صادقة و االختبارات مت ادلوضوعية( ديكن من خبلذلا الوصول إىل نتائج  -الثبات -سيكومًتية )الصدق
بناءا على دراسات سابقة و حبوث مشاهبة ومت حتكيمها من طرف أساتذة و دكاترة سلتصني يف  ختيارىاا

 .حقل الًتبية البدنية و الرايضية  على مستوى معهد مستغاًل

 لتالية:صلاز حبثو على النحو األفضل و السليم وحتقيقا ألىداف األدوات استخدم الطالب الباحث إلإلقد 
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اإلدلام النظري حول موضوع البحث من خبلل الدراسة يف كل ادلصادر و ادلراجع العربية و األجنبية:  -
و ادللتقيات العلمية و االعتماد على الدراسات السابقة و  األجنبية، اجملبلتمن ادلصادر و ادلراجع العربية و 

 ادلشاهبة.البحوث 

اخلاصة جبمع ادلعلومات ادلختلفة  ستبياانتاالاقتضت طبيعة ىذا البحث إعداد رلموعة من االستبيان:  -
االستبيانية موجهة إىل أساتذة  ستمارةاالاليت ديكن االستفادة منها ,حيث قام الطالب الباحث إبعداد 

 خدامهمستاالطور ادلتوسط متضمنة رلموعة من العبارات ختص تكوينهم يف رلال التدريس و كذا مدى 
 سًتاجتيات التدريس النشطة يف درس الًتبية البدنية و الرايضية.إل

ختبارات ادلقننة بعد ترشيحها مبرورىا على عتمد الطالب الباحث على رلموعة من اإلإ االختبارات: -
 رختباا) ختباراتاصلاز الرقمي ادلتمثلة يف رلموعة احملكمني من دكاترة وأساتذة تقيس اجلانب البدٍل واإل

اجلذع من  ثين -اجلري ادلكوكي -م 60اختبار عدو مسافة  -م من بداية متحركة 30عدو مسافة 
( مت عرضها مناقشتها مع خرباء م60×4جري تتابع  -د5جري  -الوثب داخل الدوائر ادلرقمة -الوقوف

 متخصصني.

 مًت من بداية متحركة 30عدو مسافة  سم االختبار :إ

 السرعة االنتقاليةقياس ختبار :الغرض من اإل

صافرة. ثبلث خطوط متوازية مرسومة على األرض ادلسافة بني ،ميقايت،أقماع ،ميدان مسطح  األدوات:
 .مًتا( 30أمتار( وبني الثاٍل والثالث ثبلثون مًتا ) 10اخلط األول والثاٍل عشر أمتار )

يقف ادلخترب يف خط البداية يقوم بوضع البدء وعند مساع الصافرة يبدأ ادلخترب ابالنطبلق  وصف األداء:
 النهاية. جتيازاوأبعلى سرعة شلكنة حىت 

 يؤدي أكثر من العب االختبار لضمان توفر عنصر ادلنافسة.شروط األداء:

غرقو ادلخترب من خط يتم حساب الزمن الذي يست -يعطى ادلخترب زلاولة واحدة فقط طريقة التسجيل:
 (1999)أمري،  البداية إىل خط النهاية ويتم حساهبا ابلثانية.
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 م من احلركة 30ختبار جري إ( :82الشكل رقم ) 

 

 

 

 

 

 

 

 د5جري التحمل :ختباراالسم إ

 قياس التحمل ختبار :اذلدف من اإل

ادلضمار  ،عدد من العبلمات ادلرقمة تستخدم لتسهيل عملية القياس ،ساعة إيقاف,صافرة :األدوات
 م أو ملعب لكرة القدم. 400م أو 200لؤللعاب القوى 

م مث يقوم بضرب عدد 10أقرب  إىلقوم احملكم حبساب عدد اللفات وأجزاء اللفة الواحدة مقربة  التسجيل:
ع النتائج مع أجزاء اللفة الواحدة فتكون الدرجة الكلية ىي درجة اللفات الصحيحة يف طول اللفة مث جيم

 ادلخترب زلسوبة ابألمتار الصحيحة.

 لئلمكانياتتقل اجملموعة عن أربعة سلتربين وتزيد وفقًا  رلموعات ال إىليقسم ادلختربين  وصف األداء: 
  روف تطبيق االختبارظادلتاحة 

 

 

 

 خط بداية األول                   ثاينخط بداية ال             وصولخط ال      

                                                                                           

                                                                           

                                                                                                                            
                      

                  م28                               م38                             

 

 

 م30 م10
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البدء يقومون ابجلري ـ ادلشي  إشارةخلف خط البدء ، وعندما يعطون  االستعدادـ يتخذ ادلختربين وضع 
دقيقة متصلة 5أكرب عدد من اللفات حول ادلضمار أو ملعب الكرة أو حول الراايت الركنية  وذلك دلدة 

  . الزمن ادلقرر نتهاءاوحىت يعلن ادليقايت بصفارتو 

الزمن للمخترب مث يقوم بتسجيل عدد  نتهاءا إبعبلنكم الزمن ادلقرر يقوم احمل نتهاءا أدليقايتـ عندما يعلن 
 م 10اللفات وأجزاء اللفة الواحدة مقربة ألقرب 

  دقائق 5اختبار جري التحمل ل:(83الشكل رقم)

 
 

 اجلري ادلكوكي :ختباراالسم إ

 قياس الرشاقة ختبار :الغرض من اإل

 مًت10ادلسافة بينهم  –خطان متوازاين  –ساعة إيقاف  األدوات:

يقف ادلخترب خلف خط البدء عند مساع إشارة البدء يقم ابجلري أبقصى سرعة إىل خط مواصفات األداء:
ادلقابل ليتجاوز بكلتا قدميو اخلط مث يستدير ليقوم مرة أخرى ليتخطى خط البداية بنفس األسلوب مث يكرر 

 ( مًت ذىاب إايب.40العمل مرة أخرى أي أن ادلخترب جيري )

 بان يتخطى ادلخترب خط البداية و اخلط ادلقابل بكلتا قدميو.جي الشروط:
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م( من خط إشارة البدء حىت 40احملددة) ةتسجيل ادلخترب الزمن الذي يقطعو يف جري ادلساف التسجيل:
 .( مًت ذىاب إايب40يتجاوز خط النهاية بعد أن يكون قطع مسافة )

 

 (م10× 4ختبار اجلري ادلكوكي)إ( :84شكل رقم) 

 

 

 

 ثين اجلذع من الوقوف ختباراسم االختبار:إ

 قياس مرونة العمود الفقري على احملور األفقيختبار:الغرض من اإل

( سم مثبت 100مسطرة غري مرنة مقسمة من صفر إىل ) -( سم 50مقعد بدون ىر ارتفاعو )األدوات:
ؤشر خشيب يتحرك على ادل -( موازاي للحافة السفلية للمقعد 50عموداي على ادلقعد حبيث يكون رقم )

 سطح ادلقعد.

يقف ادلخترب فوق ادلقعد و القدمني مضمومتني مع تثبيت  أصابع القدمني على حافة  مواصفات األداء:
يقوم ادلخترب بثين اجلذع ألمام و األسفل حبيث يدفع مؤشر ،ابلركبتني مفرودتني  حتفاظاالادلقعد مع 

 ن تثبت عند آخر مسافة يصل ذلا دلدة اثنيتني.أبطراف أصابعو إىل ابعد مسافة شلكنة على أ
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جيب الثبات عند أخر مسافة يصل ،حيب عدم ثين الركبتني أثناء األداء مع مراعاة ثين اجلذع ببطء الشروط:
دماتو يف رلال )اذلادي، القياس و التقوَل الًتبوي و استخ للمخترب زلاولتني  فقط.،إليها ادلخترب دلدة اثنيتني 

 (1999التدريس، 

 

 ختبار ثين اجلذع من الوقوفإ( :05) رقم  لالشك

  
 

 الوثب داخل الدوائر ادلرقمة:ختباراالإسم 

 قياس التوافق بني الرجلني و العيننيختبار :الغرض من اإل

يكون قطر كل ( على أن 8إىل  1( دوائر مرقمة من )8يرسم على األرض ذتاٍل ) ،ساعة إيقافاألدوات:
 ( سم60منها )

( وعند مساع إشارة البدء يقوم ابلوثب ابلقدمني معا 1يقف ادلخترب داخل الدائرة رقم )مواصفات األداء: 
 (.8( وىكذا حىت يصل إىل الدائرة رقم )3( مث إىل دائرة رقم )2إىل دائرة رقم )

 أن يتم األداء بسرعة  ابلًتتيب( و 8( و االنتهاء ابلدائرة رقم )1البدء ابلدائرة رقم ) الشروط:
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 عب ذتاٍل دوائر  نتقالااليسجل ادلخترب الزمن الذي يستغرقو يف  التسجيل:

 

 ختبار الوثب داخل الدوائر ادلرقمةإ( :86الشكل رقم )

 
 

 

 

 60×4جري التتابع إسم االختبار:

ملعب لكرة  م أو 400م أو 200ادلضمار لؤللعاب القوى ،شاىد صافرة, ،ساعة إيقاف األدوات:
 القدم.

عصا  البلعبمًت حيمل  60أربعة العبني يقطع كل منهم مسافة  إىليقسم التبلميذ مواصفات األداء:
 .األخريادلتسابق  إىلحىت تصل  االثاٍل وىكذ البلعبقصرية ينقلها يف يد 

م( من خط إشارة البدء حىت 240احملددة) ةيف جري ادلساف الفريق تسجيل الزمن الذي يقطعو التسجيل:
 .يتجاوز خط النهاية 

  .سلتلط(-خارجي-.طريقة تسليم و استبلم الشاىد )داخليالتسليم و التسلم يف ادلنطقة احملددة الشروط: 
 (84، صفحة 1984)حسن، 
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 68×4( سباق التتابع 87الشكل رقم )

 
 

 

 لقد قام الباحث جبرد العتاد الرايضي كميلي : البداغوجية:الوسائل .2-2-7-1

 -يشريط ببلستك -شواخص –مًت  30شريط مًتي  -مًت 2قائم خشيب على طولختبارات:لتنفيذ اإل
 الصندوق ادلدرج -احللقات -ميقايت -صافرة 

 ملعب ادلتوسطة كًتوسي أزتد مبستغاًل  لتنفيذ الربانمج:

 :ختباراتلالاألسس العلمية .2-2-8

 التجربة دلعرفة: هبذهالبحث قام الطالب الباحث   ةالسري  احلسن لتجربة االستطبلعي لضمان

 ستخدام إسًتاجتية التعلم النشط  ابلورشات من قبل أساتذة الًتبية البدنية و الرايضية يف ادلتوسطإواقع 

 اعتمدانحتديد أنسب االختبارات لقياس بعض عناصر األداء البدٍل و االصلاز الرقمي يف سباق التتابع اليت 
 يف حتديدىا على تصنيف ادلدرسة الروسية.
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ختبارات ادلراد توظيفها يف التجربة األساسية دلعرفة درجة صدق و ثبات و موضوعية قياس صبلحية اإل
 مي.ختبارات حىت يكون لو ثقل علاإل

 وقد أصلزت التجربة االستطبلعية على شلر اخلطوات التالية :

دتثلت اخلطوة األوىل يف قيام الطالب الباحث ابستطبلع أراء عدد من األساتذة و الدكاترة إىل جانب 
واقع  واستقصاءعلى ادلصادر و ادلراجع و بعض الدراسات السابقة و ادلشاهبة من أجل الوقوف و  االعتماد

 سًتاجتية التدريس النشطة يف حصة الًتبية البدنية و الرايضية ستخدام إإ

 ضافة على ما توصلنا إليو من خبلل حتليل و مناقشة نتائج االستبيان حول مستوى اجلانب ادلعريف إوىذا 
وكذا بغرض التحليل و التفكري ادلنطقي ألىم عناصر األداء البدٍل و مستوى ،و كفاءة األستاذ يف التدريس 

از الرقمي يف سباق التتابع من أجل حتسينها و االرتقاء هبا خاصة يف ضل مرحلة عمرية قابلة للتطور صلاإل
     توافق(  -مرونة -رشاقة  -حتمل –عن حتديد عناصر األداء البدٍل)سرعة  االستطبلعوقد أسفر ىذا 

تصون أبهنا أكثر  مًت(.قدرىا ادلخ 60جري  - 6×4صلاز الرقمي يف سباق التتابع )جري تتابع و اإل
 22وفور ذلك شرع  الطالب الباحث جبمع ،( سنة 12 -11ادلكوانت أمهية يف ىذه ادلرحلة العمرية )

 10عرضت على  استمارةصلاز . حيث نظمت يف ختبار مقنن لقياس تلك القدرات  و مستو ى اإلإ
ت ادلوجهة لقياس ادلتغري التابع ختباراأساتذة يف معهد الًتبية البدنية مبستغاًل وذلك ألجل حتديد أدق اإل

من ًأصل  استمارات 08 اسًتجاعثر النتائج ادلتحصل عليها بعد إادلستهدف من الدراسة احلالية .وعلى 
فور ذلك شرع الطالب يف حتليلها  مستخلصا رلموعة من النتائج كما ىي و  % 80أي بنسبة ، 10

ران أن كل قعبلوي ونصر الدين رضوان .ي( مستندا يف ذلك على رأي حسن 08موضحة يف اجلدول )
من اجملموع الكلي لآلراء تستبعد من %25مكون أو مهارة خاصة حتصل على نسبة تكرارات تقل عن 

 (329، صفحة 1988)عبلوي،  التجربة ادلقصودة.
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  ختبارات ادلنقاة( :يوضح رلموعة اإل88اجلدول رقم ) 

ختبار إ
االجناز 

4X68 م
 )اث(

 ختبارإ
م 68
 )اث(

اجلري 
 ادلكوكي

 

ختبار إ
د  5)جري  

 ("ابلثانية

الوثب 
داخل 
الدوائر 

 ةادلرقم

م 38عدو 
من البداية 
 ادلتحركة)اث(

ثين اجلدع 
من  لألمام

وضع  
الوقوف 

 )سم(

 ختباراتإلا
 
 
 *النتائج

 عينة األساتذة 86 87 5 86 87 88 88

 النسبة ادلئوية 75 8775 6275 75 8775 188 188

 

ختبارات ابلتجريب للتأكد من ثقلها العلمي حيث مت وخبلل ادلرحلة الثانية تناول الطالب الباحث تلك اإل
طبقت عليهم  ،تبلميذ  06( سنة و ادلقدر عددىم 12 -11عينة عشوائية تًتاوح أعمارىم بني ) اختيار

 الًتشيح . ختبارات ادلستخلصة بعد عمليةرلموعة من اإل

ختبارات كما ىو موضح يف اجلدول ادلوايل كيفية تنظيم ولقد أشرف الطالب الباحث على إجراء اإل
 ختباراتاإل

             بينما ادلرحلة البعدي دتت بتاريخ 2019 -01-05أين دتت ادلرحلة القبلية األوىل بتاريخ
11-01- 2019  

لغرض السيطرة على ادلتغريات العشوائية اليت قد تؤثر على الزمانية و ىذا  يف نفس الظروف ادلكانية  و
 .صدق نتائج الدراسة األساسية
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 ادلربرلة خالل ادلرحلة القبلية و البعدية: ختباراتاال( يوضح  رزانمة تنفيذ  89جدول رقم )

 اليوم األول
 

 اليوم الثاين

 
 زواال 13

 
 غاية إىل

 
 

 مساءا 15

من وضع   لألمامثين اجلدع 
 وف )سم(الوق

 اجلري ادلكوكي
 

م من البداية 38عدو 
 ادلتحركة)اث(

 مرت 68جري 

 م )اث(4X68اختبار االجناز  الوثب داخل الدوائر ادلرقمة

  د "ابلثانية "( 5اختبار )جري  

 

 صدق احملتوى :.2-2-8-1

 7وعددىم   راىمأبدتثلت ىذه اخلطوة ابستطبلع أراء عدد من األساتذة و الدكاترة وذلك لبلسًتشاد  
البحوث ادلشاهبة  ضعلى عدد من ادلراجع و ادلصادر وبع عتماداالزلكما )ارجع إىل ادلبلحق( إىل جانب 

ادلنطقي ذلم القدرات البدنية و ادلهاري كمتغري اتبع و أساسي ذلذا البحث  بغرض التحليل و التفكري
قدرىا ادلختصون أبهنا أكثر أمهية تتماشى ،عن حتدي عدد من القدرات ستطبلعاالوقد أسفر ىذا   يالعلم

ختبار مقنن لقياس تلك القدرات إ 22مع خصائص ادلرحلة العمرية وفور ذلك شرع الطالب الباحث جبمع 
سلتصني يف حقل تدريس الًتبية البدنية و الرايضية  10مث عرضت على ، ةإستبياني ستمارةاحيث نظمت يف 

ثر النتائج أ,وعلى ،وجهة لقياس ادلتغري التابع ادلستهدف من البحث وذلك آلجل حتديد أدق االختبارات ادل
شرع الباحث يف حتليها مستخلصا رلموعة من النتائج كما ىي ،االستمارات  سًتجاعاادلتحصل عليها بعد 

موضحة يف اجلدول مستندا يف ذلك على رأي عبلوي ورضوان أن " كل مكون آو مهارة خاصة حتصل 
 من اجملموع الكلي ألراء تستبعد من التجربة ادلقصودة".%25قل عن على نسبة تكرارات ت
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 ختبارات:ثبات اإل.2-2-8-2

يذكر نبيل عبد اذلادي"أن ىذا األساس العلمي يعترب من ادلقومات األساسية الختبار اجليد حيث يفًتض 
ام الطالب ق،(109، صفحة 1999)اذلادي،  مرة أخرى ". ستخدامواأن يعطي نفس النتائج إذا أعيد 

إعادة  - ختباراجل حساب معامل الثبات لكل اختبار بطريقة )أإبجراءات أولية وىذا من الباحث 
بطريقة عشوائية عن طريق   ختيارىماختبارات األوىل على عينة من التبلميذ مت حيث طبقت اإل،ختبار( إ

ختبارات على رلموعة يف يوم واحد وبعد أسبوع قمنا إبعادة مث طبقنا اإل،من رلتمع البحث  السحب
ختبارات من خبلل ىذه اخلطوة تناول الباحث تلك اإل،ختبار على نفس األفراد يف نفس الظروف اإل

ىل متوسط حيث مت اختيار عينة عشوائية من تبلميذ القسم السنة األو ،ابلتجريب للتأكد من ثقلها العلمي 
سنة وطبقت عليهم رلموعة من 12 -11تلميذ ذكور من يًتاوح سنهم من  15و ادلقدر عددىم ب 

  2019 -01-27ختبارات ادلستهدفة و على مرحلتني متتاليتني أين دتت ادلرحلة القبلية األوىل بتاريخ  اإل
و ادلكانية للمرحلة ويف نفس الظروف الزمنية  2019 -02 -03بينما ادلرحلة البعدية دتت بتاريخ 

حيث نضم معهم لقاء ،أساتذة ادلادة ختبارات مبساعدة األوىل,وقد اشرف الباحث بنفسو على إجراء اإل
ختبارات ادلقصودة مع العرض النموذجي ألكثر من مرة لكل عمل قبلي مت فيو الشرح ادلفصل لكل اإل

 يلي: ماوقمنا بتجميع النتائج ومعاجلتها إحصائيا حتصلنا على ،ختبار إ
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 ختبارات( يوضح ثبات اإل 18اجلدول رقم )

 ادلقاييس       
 
 
 ختباراتاإل

 حجم العينة
 

القيمة احملسوبة 
 )معامل الثبات(

القيمة احملسوبة   
)معامل 
 الصدق

القيمة 
اجلدولية     

دلعامل 
 االرتباط

من وضع   لؤلمامثين اجلدع 
 الوقوف )سم(

 
 
 
 
 

06 

0,77 0,88  
 
 
 
 

0.775 

م من البداية 30عدو 
 ادلتحركة)اث(

0,88 0,94 

 0,85 0,72 الوثب داخل الدوائر ادلرقمة
 0,83 0,68 د "ابلثانية " 5جري  

 0,84 0,70 اجلري ادلكوكي
 0,95 0,90 (م )اث60عدو 

 0,86 0,92 (م )اث4X60ختبار االصلاز 

 5(=1-)نودرجة احلرية  8785عند مستوى الداللة 

 ادلدونة يف اجلدول أعبله أن كل القيم ادلتحصل  عليها حسابيا بلغت أعلى قيمة النتائجيبلحظ من خبلل 
دل فهو يدل   إن ا وىذ 0.775 وىي أكرب من القيمة اجلدولية اليت بلغت 0,83وأدٌل قيمة   0,95

 على أن االختبارات تتمتع بدرجة عالية من الثبات  

ختبار اجليد الذي يدل على مدى حتقيق يعترب الصدق أىم شروط اإل :صدق االختبار)الصدق الذايت( 
، صفحة 1995)حسانني،  ختبار الذي جيري إلثباتو .يعين مدى قياسها و اإل،ختبار ذلدف الصدقاإل

183) 
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ختبارات صادقة فيما وضعت لقياسو وىذا السبق .فد تبني أن اإل نتائج الصدق الذايت مت تبويبها يف اجلدول
 إىل( أكرب قيمة 0,90عايل كوهنا أترجحت بني) ارتباطحبكم أن كل مؤشرات معامل الصدق ذات 

 قيمة ومها أكرب من اجلدولية وعليو شلا يدل على وجود صدق  كأدٌل( 0,68)

 موضوعية االختبار:.2-2-8-3

 رر فمن التحيز وعدم إدخال العوامل الشخصية فيما يصدر الباحث من أحكام .يقصد ابدلوضوعية التح 
ختبار ,وحساب ,كما يقصد هبا وضوح التعليمات اخلاصة بتطبيق اإل(232، صفحة 2003)عيسوي، 

 : التالية ختبار يف األصل إىل النقاطوترجع موضوعية اإل،الدراجات و النتائج اخلاصة

ستخدم الباحث رلموعة من إحيث ،ختبار و حساب الدرجاتوضوح التعليمات اخلاصة بتطبيق اإل -
ختبار بعيدا عن إختبارات تتميز ابلسهولة و الوضوح و كذلك حساب   الدرجات على مستوى كل اإل

 الصعوبة .

وغري قابلة للتأويل ،و الوضوح إما لغة التعامل يف إطار عرض و التوجيو ادلختربين فتميزت ابلبساطة  -
 ختبار.إختبارات كما قدم ذلم عرض منوذجي مفصل لكل ابإلضافة مت تعزيز ادلفحوصني بكل متطلبات اإل

طبيعة ،التزم البحث خبلل العمل ادليداٍل مبراعاة بعض العوامل مثل الفًتة الزمنية اليت يستغرقها االختبار  -
 أثناء التعب. ختباراتاالأداء ،ادلستوى ادلهاري ،الدافعية لدى ادلفحوصنيدرجة ، ختباراالإدارة ،العينة 

 سا 15 -سا 13ختبارات يف نفس الظروف ادلكانية ) ملعب ادلتوسطة( و الزمانية أصلزت اإل -

 دون أتثر مبتغريات. ستعداداالابحليوية و  ختباراتاالما اجلو الًتبوي للمفحوصني دتيز يف كل مراحل أ-

حىت يتحقق شرط  ستطبلعيةاالء التعديبلت حسب توجيهات احملكمني يف ضوء النتائج الدراسة دتا إجرا
ت ادلقًتحة تتمتع مبوضوعية ختباراعلى كل اإلجراءات ادليدانية نستخلص أن اإل ستنادااو  ،ادلوضوعية 

 عالية.
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 :خالل التجربة األساسية  سري الوحدات التعليمية تنظيم 9 -2 -2

أستاذ ادلادة  طيلة التجربة  إشرافشخصيا على تدريس عينيت البحث حتت  الطالب الباحثلقد أشرف 
األساسية ،حبيث تركت العينة الضابطة حلاذلا تعمل مع األستاذ ابلشكل ادلعتاد ذلا ،بينما العينة التجريبية 

القائمة على التعلم التعلم النشط  إسًتاجتيةفقد استخدم الطالب الباحث معها وحدات تعليمية ابستخدام 
 إىليف جوىرىا وضعيات و رلموعة من األلعاب )ارجع  تنظمنحل ادلشكبلت حبيث  إسًتاجتيةالتعاوٍل و 

حتسني بعض عناصر األداء البدٍل و االصلاز الرقمي يف سباق التتابع للمرحلة العمرية  إىلادلبلحق( هتدف 
 ( سنة .12 -11)

جية  و جراء تنفيذ االختبارات القبلية و كذا التوجيهات البداغعليها  واستنادا على كل من النتائج ادلتحصل
ادلبلحق( واىل جانب  إىلادلقررة يف منهاج اجليل الثاٍل للًتبية البدنية و الرايضية للتعليم ادلتوسط )ارجع 

وحدات تعليمية مراعيا توظيف  10 إبعدادادلشرف .قام الطالب الباحث  األستاذالتوجيهات  من طرف 
أنشطة ألعاب القوى أطفال ,حبيث ذلا أىداف  شلارسةالتعلم  التعاوٍل و حل ادلشكبلت  يف  إسًتاجتية
     عرضت قبل الشروع يف تنفيذىا على بعض ادلختصني يف حقل تدريس الًتبية البدنية إذرئيسية  إجرائية

الفعال ذلذه الوحدات  ضمان التخطيط ألجلبغية االستفادة من خرباهتم يف ىذا اجملال . الرايضيةو 
   الرشاقة ( -التوافق –التحمل  -ادلرونة -حتسني بعض عناصر األداء البدٍل )السرعة إىلالتعليمية ادلوجهة 

 ( سنة .12 -11للمرحلة العمرية  )( 60×4)و االصلاز الرقمي يف سباق التتابع 

 لى حتقيقها مع العينة التجريبية .واجلدول ادلوايل يوضح رلموعة األىداف اإلجرائية اليت عمل الباحث ع

 

 

 

 

 الرئيسية ادلنجزة على امتداد التجربة الرئيسية اإلجرائية األهداف( :يوضح رلموعة 11اجلدول رقم )
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 أن يتمكن ادلتعلم من ترشيد إمكانياتو للقيام بعمليات و ادوار فرداي و رتاعيا الكفاءة اخلتامية 

يتمكن ادلتعلم من جتنيد طاقاتو و التدخل الصائب دلواجهة ادلوقف يف سباق  أن الكفاءة القاعدية
 التتابع

 اإلجرائية األهداف التاريخ الرقم

 أن يشارك التلميذ مع  زمبلئو سباق العدو يف مسالك متنوعة      14-19-01-2019 01

اجلري و العودة يف اقل وقت  أن يشارك التلميذ مع  زمبلئو 21-26-01-2019 02
 شلكن  

 أن يشارك التلميذ مع  زمبلئو اجلري فوق العوائق   28-02-02-2019 03

    أن يشارك التلميذ مع  زمبلئو اجلري و العودة يف اقل وقت 04-09-02-2019 04

 أن يشارك التلميذ فريقو اجلري يف وضعيات و مسالك سلتلفة 11-16-02-2019 05

 أن يشارك التلميذ مع زمبلئو يف اصلاز سباق اجلري 18-23-02-2019 06

 أن يتعاون التلميذ مع فريقو جتاوز احلواجز ادلختلفة 25-29-03-2019 07

 :أن يشارك التلميذ مع  زمبلئو  العدو يف مسالك سلتلفة 01-06-03-2019 08
       أن يشارك التلميذ مع  زمبلئو اجلري يف وضعيات سلتلفة  08-13-03-2019 09

 و العودة يف اقل وقت

 أن يشارك التلميذ مع زمبلؤه يف إصلاز سباق التتابع 15-19-03-2019 10

عة الوحدات التعليمية ادلطبقة على العينة التجريبية للبحث يف ثبلث مراحل يوجزىا انتظمت رلمو كما 
 يلي: الطالب الباحث فيما
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        حيث مشلت ىذه ادلرحلة اىتمام الباحث بكل من اجلو التنظيمي للصف التحضريية:ادلرحلة  -1
 العام و اخلاص و توفري شروط السبلمة و األمن  اإلزتاءوركز على  ، اإلداريةو األمور 

 :و انتظمت يف جزئني رئيسني مها   ادلرحلة الرئيسية : -2

  على  األدوارمن حيث : توزيع الرئيسي، القسمالشرح و العرض دلضمون  وتتمثل يف التعليمي:اجلزء
من  التأكدو   قوانينها إلتقانشرح اللعبة ابلتفصيل وذلك –التبلميذ وشرح النقاط الصعبة فيها 

 صبلحيتها للعمل

  اجلزء التطبيقي : و تتمثل يف االصلاز الفعلي للواجبات احلركية ادلقصودة 

 دتثلت يف : التقوَل:مرحلة ادلتابعة و  -3

  اصلاز رلموعة من دتارين االسًتخاء بغرض العودة أبجهزة اجلسم إىل احلالة الطبيعية واىل مستواىا
       الوظيفي االعتيادي يف حالة الراحة.ودتثلت يف اجلري اخلفيف ،ادلشي، دتارين ادلرونة ادلفصلية 

 و التمديد العضلي.

 عملهم و االبتعاد عن كل من شأنو أن يثبط من مهة التبلميذ  تفقد سبلمة التبلميذ و الثناء على
 ويقلل من عزديتهم أو جيعلو ينفر من األداء و اللعب.

 .ارتباط التبلميذ عاطفيا ابلدرس و إاثرة رغباهتم يف شلارسة الدروس البلحقة 

 

 

 

 

 : اإلحصائيةالدراسة .2-2-18
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التعلم النشط ابلورشات يف شلارسة العاب القوى  إسًتاجتيةموضوعية حول فاعلية  أحكام إصدارهبدف 
عمل الطالب الباحث ،البدٍل و االصلاز الرقمي يف فعالية سباق التتابع  األداءيف حتسني عناصر   أطفال

درجات معيارية وذلك  إىل األساسيةعلى حتويل رلموعة الدرجات اخلام ادلتحصل عليها من التجربة 
 التالية : األساليبستخدام إب

 : النسبة ادلئوية

ندما يكون القياس الثاٍل ىو ادلعدل ادلئوي ابلنسبة الثابتة دلقدارين متناسبني ع آوتسمى النسبة ادلئوية  
 .مائة

 ادلتوسط احلسايب :  -1

جبمع قيم كل عناصر اجملموعة مث قسمة النتيجة على عدد  ادلركزية، ويستخرجمقاييس النزعة  أشهروىو من 
 (50، صفحة 1985)زكي أزتد عزمي،   العناصر.

 ادلعياري: حنرافاال-2

)حلمي،  ويستخدم دلعرفة مدى تشتت القيم عن ادلتوسط احلسايب . وأدقهامقاييس التشتت  أىموىو من 
 (48، صفحة 1993

 لكارل بريسون:معامل االرتباط البسيط  -3

مقدار  إىلادلختلفة ويرمز لو ابلرمز"ر" ويشري ىذا ادلعامل  ادلتغرياتوىو يسمى مبقياس العبلقة بني درجات 
 أنكان االرتباط سالبا ذلك على   فإذا( ,1+،1-العبلقة ادلوجودة بني متغريين و اليت تنحصر يف اجملال )

وتظهر ،ادلوجب على وجود عبلقة طردية بني ادلتغريين  رتباطاالبينما يدل ، يةعكس ادلتغريينالعبلقة بني 
 درجة العبلقة بني ادلتغريين من مقدار االرتباط بينهما حبيث :

 اتم . رتباطافان ىذا يعين وجود  1-آو 1بلغت "ر"  قيمة + إذا -

 عايل. رتباطافان ىذا يعين وجود  0,88 أو 0,95بلغت "ر" قيمة + إذا-
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)ابراىيم، األسس العلمية و الطرق االحصائية  . رتباطاالصفر فهذا يعين عدم وجود  بلغت "ر" قيمة وإذا
 (88، صفحة 1999الختبارات و القياس يف الًتبية البدنية، 

 الصدق الذايت: -4

 احلقيقية اليتابلنسبة للدرجات  ختبارالمؤشر الثبات وىو صدق الدرجات التجريبية  أيضاويطلق عليو 
صدق  إليوىي احملك الذي ينسب  ختبارالتصبح درجات احلقيقية  القياس، وبذلك أخطاءخلصت من 

ختبار يؤسس على ارتباط الدرجات ات والصدق من حيث أن ثبات اإلبفالصلة وثيقة بني الث االختبار.
 . األفرادموعة من ختبار على نفس اجملاإل أعيد اإذبنفسها  ختبارالاحلقيقية 

، 1994)دمحم حسن عبلوي م.، .  ختباراالويقاس  الصدق الذايت حبساب اجلذر الًتبيعي دلعامل ثبات 
 (350صفحة 

 اختبار الداللة "ت": -5

ختبار الداللة"ت" لقياس فروق ادلتوسطات ادلرتبطة و غري مرتبطة وللعينات ادلتساوية و غري إيستخدم 
 ستخدم الطالب الباحث ادلعادلتني دلتوسطني مرتبطني و أخرى مستقلني.إمتساوية ويف ىذا الصدد 

 (1993)احلفيظ، 

 (:2ختبار حسن ادلطابقة)كاإ -6

ادلتوقع مدى داللة الفرق بني تكرار حصل عليو ويسمى ابلتكرار ادلشاىد وتكرار  ختبارالوىو يستخدم 
وىو من أىم النسيب.سن ادلطابقة أو اختبار التطابق حب ختباراالويسمى ىذا  ،على الفرض الصفري مؤسس

عليها من جتربة حقيقية  احلصولالطرق اليت تستخدم عند مقارنة رلموعة النتائج ادلشاىدة أو اليت يتم 
 ،)حسن الشافعي.ختبارىااالفرضية اليت يراد  النظرية أساسمبجموعة من البياانت الفرضية اليت وضعت على 

 (424 صفحة ،2004

 

 : احملسوبة 2ماذا تعين كا -7
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ادلشاىدة فان ذلك ال يدل على  ىناك فروق بني القيم ، 0احملسوبة = 2كانت قيمة  كا    إذايف حالة ما  -
 و القيم ادلتوقعة.

فان ذلك  يدل على  ىناك فروق بني القيم ادلشاىدة و  0كرب من أاحملسوبة  2كانت قيمة كا  إذايف حالة -
 القيم ادلتوقعة.

   اجلدولية .وىذا معناه أن الفروق بني التكرارات ادلشاىدة  2احملسوبة أكرب من قيمة كا 2كانت كا  إذا -
 ترجع للصدفة  ال وية, وإمنامعنو ادلتوقعة فروقا 

  اجلدولية .وىذا معناه أن الفروق بني التكرارات ادلشاىدة  2احملسوبة أصغر من قيمة كا 2كانت كا  إذا -
 (424، صفحة 2004)الشافعي،  )راجعة  لعامل للصدفة (..و ادلتوقعة فروقا غري معنوية 

 بحث:صعوابت ال.2-2-11

 إىلواجو الطالب الباحث رلموعة من الصعوابت بسبب طبيعة البحث كونو دراسة جتريبية مسحية عمدت 
 العمل ادليداٍل مع عينة البحث . إىل ابإلضافةالعمل على رتع ادلصادر و ادلراجع 

 و دتثلت صعوابت البحث يف:

 نقص كبري  يف البحوث ادلشاهبة العاملة على سباق التتابع -

 كل االستمارات ادلوزعة على مدرسي الًتبية البدنية ابلطور ادلتوسط.  سًتجاعاعدم  -

 االختبارات داخل مؤسساهتم. إلجراءبعض ادلدراء عن استقبالنا  متناعا -

 طار التكوين مبديرية الًتبية لوالية مستغاًل لطلب تسهيل .إصعوبة ادلقابلة الشخصية مع  -

 لعاملة ابلتعلم النشط خاصة يف مادة الًتبية البدنية و الرايضية.نقص يف البحوث ادلشاهبة ا -
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 خالصة: 

الن جوىر الدراسة ديكن يف كيفية ضبط حدود ،تتطلب أي دراسة علمية منهجية و إجراءات ميدانية 
بوضع خطة  ،وىذا ما حاول الباحث من خبلل ىذا الفصل جتسيده ،البحث الرئيسة و إجراءاتو ادليدانية 

وذلك بواسطة حتديد منهج مبلئم لطبيعة الدراسة خيدم ادلشكلة وأىداف  ،األىداف و الغاايتزلددة 
      مع دراسة األسس العلمية ذلا كما مت حتديد عينة الدراسة و األدوات ادلناسبة جلمع البياانت،البحث 

كما ،ابإلضافة إىل حتديد الوسائل اإلحصائية ادلبلئمة اليت تساعد يف عرض و ختليل و مناقشة النتائج و 
 تطرق إىل الصعوابت و العراقيل اليت واجهت الباحث أثناء قيامو ابلدراسة .
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 متهيد: -

تتطلب منهجية البحث عرض وحتليل النتائج ومناقشتها ,حيث ديثل ىذا الفصل األساسي يف عملية 
لذلك فان عرض البياانت بدون تفسًنىا و حتليلها و االعتماد على ،اختبار فروض البحث و الربىنة عليها 

ويقلل من شانو ويصبح عمال عاداي أكثر من دونو عمال علميا ،ادلناقشة و التفسًن يفقد البحث قيمتو 
وعلى ىذا األساس اقتضى األمر عرض و حتليل النتائج ،مبين على أسس علمية و يتميز بعنصر اإلبداع 

 البحث وقد قمنا بعرض النتائج يف جداول واضحة مع دتثيلها بيانيا .حسب طبيعة خطة 

    .عرض و مناقشة نتائج االختبار القبلي لعينيت البحث:3.1

أحكام موضوعية حول طبيعة التجانس القائم بٌن عينيت البحث الضابطة و التجريبية من  إصداربغية 
خالل نتائج رلموع االختبارات القبلية .عمل الطالب الباحث على معاجلة رلموعة من الدرجات اخلام 

 اختبار داللة الفروق "ت" ستيودنت  كما ىو مبٌن يف اجلدول ادلوايل ستخدامابادلتحصل عليها 

                           :( ميثل داللة الفروق بني متوسطات القبلية لعينيت البحث32جلدول رقم )ا

الداللة 
 اإلحصائية

قيمة ت  
 اجلدولية

قيمة ت 
 احملسوبة

 القبلية ختباراتاال

 العينة التجريبية العينة الضابطة ختباراتاال

  3ع
 3س

 3ع
 3س
 

 غري دال

2,048 

0,15 1,03 2,73 1,29 2,67 
من وضع   لألمامثين اجلدع 
 الوقوف )سم(

 م من البداية ادلتحركة)اث(13عدو  5,30 0,30 5,40 0,35 0,80 غري دال
 الوثب داخل الدوائر ادلرقمة 4,45 0,41 4,30 0,35 1,04 غري دال
 د "ابلثانية "( 5ختبار )جري  إ 1047,07 106,91 1024,13 115,48 0,55 غري دال
 اجلري ادلكوكي 13,40 0,29 13,18 0,32 1,91 غري دال

              مرت )اث( 03جري  13,03 0,46 13,20 0,73 0,73 غري دال

        )اث ( 03×6جري تتابع  52,01 2,60 52,30 3,06 3,06 غري دال

 26(=2-ن2ودرجة احلرية ) 3,35عند مستوى الداللة 
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و  كأكرب قيمة   1,,1و اليت تراوحت بٌن  احملسوبة( يتبٌن أبن مجيع قيم "ت" 11من خالل اجلدول رقم )
ودرجة  5,50عند مستوى الداللة   8,5,2كأصغر قيمة  ىي أصغر من"ت" قيمة اجلدولية   5,10
شلا يؤكد على عدم وجود فروق معنوية بٌن ىذه ادلتوسطات  وىذا ما يدل على   82(= 8-ن8احلرية )

 صل.مدى التقارب احلا
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1-
3-

3. 
عرض و مناقشة نتائج 

اال
ختبار

 
القبلي و البعدي لعينيت البحث:

 

جدول 
رقم )

31
( يوضح داللة الفروق بني ادلتوسطات نتائج 

اال
ختبارات

 
القبلية و البعدية  لعينيت البحث

 

العينة الظابطة
 

الداللة
 

ت. اجلدولية
 

ت . حمسوبة
 

العينة التجريبية 
 

س
ادلقايي

 

اختبار بعدي
 

اختبار قبلي
 

اختبار بعدي
 

اختبار قبلي
 

 
2ع

 
2س

 
3ع

 
3س

 
2ع

 
2س

 
3ع

 
3س

 
االختبارات

 

2,14
 

4,93
 

1,03
 

2,73
 

دال
 

2,145
 

8,31
 

2,12
 

7,67
 

1,33
 

2,67
 

ثين اجلدع لالمام من وضع  
الوقوف )سم(

 

0,17
 

5,19
 

0,35
 

5,40
 

دال
 

5,30
 

0,22
 

5,12
 

0,30
 

5,30
 

عدو 
13

م من البداية 
ادلتحركة)اث(

 

0,58
 

4,19
 

0,37
 

4,30
 

دال
 

2,47
 

0,38
 

4,16
 

0,41
 

4,45
 

الوثب داخل الدوائر 
ادلرقمة

 

119,32
 

1007,60
 

115,48
 

1024,13
 

دال
 

3,39
 

64,14
 

1117,87
 

106,91
 

1047,07
 

اختبار )جري  
5 

د 
"ابلثانية "(

 

0,24
 

11,52
 

0,32
 

13,18
 

دال
 

7,96
 

0,52
 

11,96
 

0,29
 

13,40
 

اجلري ادلكوكي
 

0,54
 

12,71
 

0,73
 

13,20
 

دال
 

7,98
 

0,25
 

12,26
 

0,46
 

13,03
 

جري 
03 

مرت
 

1
.7

7
 

50.7
0

 
2.63

 
52.6

3
 

دال
 

33.12
 

1.64
 

52
.0

9
 

0.59
 

49.0
8

 
جري تتابع 

6×
03
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 ثين اجلدع  من وضع اجللوس ختبارامقارنة النتائج القبلية البعدية عند العينات البحث يف   1-3-3.3

 
ثين اجلدع  ختبارا( يوضح مقارنة النتائج القبلية البعدية عند العينات البحث يف 36)جدول رقم  

     من وضع  الوقوف )سم( لألمام

 36(=3-ودرجة احلرية )ن 3,35عند مستوى الداللة 

لقبلي  عند العينة الضابطة ا احلسايب( أن قيمة ادلتوسط ,1الل النتائج ادلدونة يف اجلدول )يتبٌن من خ
بينما على ،(,8,1±2,,,( أما يف االختبار البعدي و لنفس العينة قدر ب )1,52±2,,8بلغت)
التعلم التعاوين و حل ادلشكالت يف شلارسة ألعاب القوى  إلسرتاجتيةالعينة التجريبية ادلستخدمة  مستوى

البعدي فقد بلغ  ختباراال( أما يف 1,22±,,,8قبلي )أطفال فقد بلغ ادلتوسط احلسايب يف االختبار ال
(,,,,±8,18). 

وىي ، ,,,0"ت" ستيودنت تبٌن أن قيمة "ت" احملسوبة ابلنسبة للعينة الضابطة بلغت  ستخداماوبعد 
شلا  18(= 1-ودرجة احلرية )ن 5,50عند مستوى الداللة  8,1,0من "ت" اجلدولية ادلقدرة ب كرب أ

أما ،و ابلتايل يوجد فرق معنوي بٌن متوسط النتائج القبلية و البعدية  إحصائيةيدل على أنو توجد داللة 

درجة احلرية 
 (3-)ن

 اختبار قبلي "ت"م "ت"ج
  

 اختبار بعدي
  

حجم 
 العينة

ادلقاييس 
          اإلحصائية                                                            

 عينة البحث

   2س 2ع ت3س 3ع     

 العينة التجريبية 35 7,67 2,12 2,67 1,33 6,13 2,365 32

 الضابطةالعينة  35 4,93 2,14 2,73 1,03 5,66  



 عرض حتليل و مناقشة النتائج                                                                          :الثالثالفصل 

110 

 

أي  إحصائيةوىي أكرب من "ت" اجلدولية شلا يدل على وجود داللة  2,21بلغت  ابلنسبة للعينة التجريبية
 بٌن ادلتوسطات . أنو يوجد فرق معنوي

التعلم النشط ابلورشات يف شلارسة أنشطة ألعاب القوى  ستخداماالطالب الباحث أن  ستخلصاوعليو 
أطفال ساىم بشكل فعال يف حتسٌن أحد عناصر األداء البدين ) ادلرونة(.ويشًن الطالب الباحث أن النتائج 

ٍن (،)بلغايل فوزية و حي,851،)بوعزيز وأخرون، (8518تفقت مع دراسة )بوعرعار إادلتحصل عليها 
اليت أشارت أن الوحدات التعليمية ادلقرتحة وفق نظام العاب القوى أطفال ادلطبقة على   (,851فريد،

 .العينة التجريبية أثرت اجيابيا يف تنمية صفة ادلرونة
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ختيار ثين اجلذع ألمام إ( يبني ادلتوسط احلسايب القبلي و البعدي لعينيت البحث يف  36الشكل رقم )
 وضع الوقوف)سم(من 

 

 

 

 

 
 

 
 

      
       
       
 ااا       

      
       
       
       

     
 ( أبن ادلتوسط احلسايب للعينة الضابطة يف القياس القبلي و البعدي على  52يتبٌن من خالل الشكل رقم )

فاعلية الوحدات التعليمة  إىليرجع الطالب الباحث ىذا  إذحتسن عنصر األداء البدين ) ادلرونة( ,
ادلستعملة.وابدلقارنة ادلتوسط احلسايب لقياس القبلي و البعدي  للعينة التجريبية نالحظ عليها أيضا وجود 

استخدام التعلم النشط يف  إىلوىذا التحسن راجع ،البدين ) التوافق(  األداءحتسن  كبًن البارز على عنصر 
 شلارسة ألعاب القوى أطفال مىن خالل العمل ابلورشات .
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1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

 العينة الظابطة العينة التجريبية 

2,67 2,73 
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4,93 

 اختبار قبلي

 اختبار بعدي
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 الوثب داخل الدوائر ادلرقمةختبار .عرض و مناقشة نتائج اإل1-3-3-2

ختبار القبلي و البعدي لعينيت البحث يف إلالفرق بني ادلتوسط احلسايب  ( يوضح 35جدول رقم ) 
 ادلرقمةختبار الوثب داخل الدوائر إ

 

درجة 
-احلرية )ن

3) 
 "ت"م "ت"ج

 اختبار قبلي
  

 اختبار بعدي
 حجم العينة  

ادلقاييس 
اإلحصائية                                                                      

 عينة البحث
   2س 2ع 3س 3ع

32 2,3,0 

 العينة التجريبية 35 4,16 0,38 4,45 0,41 ,2,6

 الضابطةالعينة  35 4,19 0,58 4,30 0,37 6,,3

     
 32( =3-ودرجة احلرية )ن 3,35* عند مستوى الداللة       

 

القبلي  عند العينة الضابطة  احلسايب( يتبٌن لنا  أن قيمة ادلتوسط 10الل النتائج ادلدونة يف اجلدول )من خ
بينما على ، (5,02±,1,,البعدي و لنفس العينة قدر ب ) ختباراال( أما يف ,5,2±25,,بلغت)
التعلم التعاوين و حل ادلشكالت يف شلارسة ألعاب القوى  إلسرتاجتيةالعينة التجريبية ادلستخدمة  مستوى

البعدي فقد بلغ  ختباراال( أما يف 1,,5±0,,,أطفال فقد بلغ ادلتوسط احلسايب يف االختبار القبلي )
(,,1,±5,22). 

وىي ،,,,5"ت" ستيودنت تبٌن أن قيمة "ت" احملسوبة ابلنسبة للعينة الضابطة بلغت  ستخداماوبعد 
شلا  18(= 1-ودرجة احلرية )ن 5,50عند مستوى الداللة  8,1,0من "ت" اجلدولية ادلقدرة ب  صغرأ

يوجد فرق معنوي بٌن متوسط النتائج القبلية و البعدية  الو ابلتايل  إحصائيةتوجد داللة  اليدل على أنو 
 إحصائيةوىي أكرب من "ت" اجلدولية شلا يدل على وجود داللة  ,,,8أما ابلنسبة للعينة التجريبية بلغت 

 أي أنو يوجد فرق معنوي بٌن ادلتوسطات .
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شطة ألعاب القوى التعلم النشط ابلورشات يف شلارسة أن ستخداماالطالب الباحث أن  ستخلصاوعليو 
.كما يشًن الطالب الباحث أن (التوافقأطفال ساىم بشكل فعال يف حتسٌن أحد عناصر األداء البدين )

حيث أشارت الدراسة على أن الدليل ادلقرتح ( ,851مع دراسة )براىيمي اتفقتالنتاج ادلتحصل عليها 
 األداء البدين )التوافق( ابستخدام اسرتاجتيات التدريس احلديثة سامهت يف حتسٌن أحد عناصر
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داخل  ( يبني ادلتوسط احلسايب القبلي و البعدي لعينيت البحث يف اختيار الوثب 30الشكل رقم )
 الدوائر ادلرقمة

 

 

 
 

      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
        

التعلم النشط ابلورشات يف شلارسة ألعاب القوى أطفال لتحسٌن التوافق أحد  إسرتاجتيةومنو نستنتج فاعلية 
 عناصر األداء البدين.
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 اجلري ادلكوكي.عرض و مناقشة نتائج االختبار 1-3-3-1

القبلي و البعدي لعينيت البحث يف  ختبارال( يوضح الفرق بني ادلتوسط احلسايب  30جدول رقم )
 اجلري ادلكوكي ختبارا

درجة  
احلرية 

 (3-)ن
 "ت"م "ت"ج

 اختبار
   قبلي

 اختبار
   بعدي

حجم 
 العينة

ادلقاييس 
اإلحصائية                                                                      

 عينة البحث

   2س 2ع 3س 3ع      
  

 العينة التجريبية 35 11,96 0,52 13,40 0,29 00,, 2,365 36

 الضابطةالعينة  35 11,52 0,24 13,18 0,32 31,51    

     
 36( =3-ودرجة احلرية )ن 3,35* عند مستوى الداللة       

 

القبلي  عند العينة الضابطة  احلسايب( يتبٌن لنا  أن قيمة ادلتوسط ,1من خالل النتائج ادلدونة يف اجلدول )
بينما على ، (,5,8±11,08و لنفس العينة قدر ب ) لبعديا ختباراال( أما يف 5,28±12,12بلغت)
التعلم التعاوين و حل ادلشكالت يف شلارسة ألعاب القوى  إلسرتاجتيةالعينة التجريبية ادلستخدمة  مستوى

البعدي فقد بلغ  ختباراال( أما يف ,5,8±5,,12) القبلي ختباراالأطفال فقد بلغ ادلتوسط احلسايب يف 
(11,,,±5,08). 

,وىي 12,02"ت" ستيودنت تبٌن أن قيمة "ت" احملسوبة ابلنسبة للعينة الضابطة بلغت  ستخداماوبعد 
شلا  ,1(= 1-ودرجة احلرية )ن 5,50عند مستوى الداللة  8,1,0أكرب من "ت" اجلدولية ادلقدرة ب 

أما ابلنسبة ،و ابلتايل فرق معنوي بٌن متوسط النتائج القبلية و البعدية  إحصائيةيدل على أنو توجد داللة 
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أي أنو  إحصائيةوجود داللة وىي أكرب من "ت" اجلدولية شلا يدل على  ,,,,للعينة التجريبية بلغت 
 يوجد فرق معنوي بٌن ادلتوسطات 

الطالب الباحث أن استخدام التعلم النشط ابلورشات يف شلارسة أنشطة ألعاب القوى  ستخلصاوعليو 
أطفال ساىم بشكل فعال يف حتسٌن أحد عناصر األداء البدين )الرشاقة (.كما يشًن الطالب الباحث أن 

( )بلغايل فوزية و حيٍن 8510)بن خالد احلاج  (,851مع دراسة )براىيمي اتفقتالنتاج ادلتحصل عليها 
تدريس فعالة من  واسرتاجتياتستخدام طرق إ( على أن الكفاءة  التدريسية عند ادلدرس يف ,851فريد 

 .شأهنا حتسن يف أحد مكوانت القدرات البدنية )الرشاقة(
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( يبني ادلتوسط احلسايب القبلي و البعدي لعينيت البحث يف اختيار جري  33الشكل رقم )
 ادلكوكي)اث(

 

 

 

 
 

       
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
         

 

 

 

التعلم النشط ابلورشات يف شلارسة ألعاب القوى أطفال لتحسٌن  إسرتاجتيةصلاعة استخدام   ومنو نستنتج
 أحد عناصر األداء البدين) الرشاقة(.
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11,00

11,50

12,00

12,50

13,00

13,50

 العينة الظابطة العينة التجريبية 

13,40 13,18 

11,96 

11,52 
 اختبار قبلي

 اختبار بعدي
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  مرت )اث( 03اجلري.عرض و مناقشة نتائج اختبار  6 -1-3-3

القبلي و البعدي لعينيت البحث يف  ختبارال( يوضح الفرق بني ادلتوسط احلسايب  ,3جدول رقم )
 مرت )اث(  03اجلرياختبار 

 

 

درجة 
احلرية 

 (3-)ن
 "ت"م "ت"ج

 ختبار قبليإ
  

 ختبار بعديإ
  

حجم 
 العينة

ادلقاييس 
اإلحصائية                                                                      

 عينة البحث

   2س 2ع 3س 3ع      
  

32 2,3,0 
,,06 0,46 13,03 

0,25 12,26 35 
 العينة التجريبية 

    
6,,, 0,73 13,20 

0,54 12,71 35 
 الضابطةالعينة 

    
 32( =3-ودرجة احلرية )ن 3,35عند مستوى الداللة *       

 

القبلي  عند العينة الضابطة  احلسايب( يتبٌن لنا  أن قيمة ادلتوسط ,1)خالل النتائج ادلدونة يف اجلدول من 
بينما على ، (,5,0±1,,18البعدي و لنفس العينة قدر ب ) ختباراال( أما يف 2,,5±12,85بلغت)
التعلم التعاوين و حل ادلشكالت يف شلارسة ألعاب القوى  إلسرتاجتيةالعينة التجريبية ادلستخدمة  مستوى

البعدي فقد بلغ  ختباراال( أما يف ,,,5±12,52القبلي ) ختباراالأطفال فقد بلغ ادلتوسط احلسايب يف 
(18,8,±5,80.) 
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وىي ،,,,,"ت" ستيودنت تبٌن أن قيمة "ت" احملسوبة ابلنسبة للعينة الضابطة بلغت  ستخداماوبعد 
شلا  ,1(= 1-ودرجة احلرية )ن 5,50عند مستوى الداللة  8,1,0أكرب من "ت" اجلدولية ادلقدرة ب 

أما ابلنسبة ،و ابلتايل فرق معنوي بٌن متوسط النتائج القبلية و البعدية  إحصائيةيدل على أنو توجد داللة 
أي أنو  إحصائيةوىي أكرب من "ت" اجلدولية شلا يدل على وجود داللة  2,,,للعينة التجريبية بلغت 

 يوجد فرق معنوي بٌن ادلتوسطات 

رسة أنشطة ألعاب القوى التعلم النشط ابلورشات يف شلا ستخداماالطالب الباحث أن  ستخلصاوعليو 
ختتلف ىذه النتيجة مع ما  أطفال ساىم بشكل فعال يف حتسٌن أحد عناصر األداء البدين )السرعة(.

 (,851سعد دمحم عبد اجمليد، و )مسعودي عبد الرحيم و (8510و بوفًن دمحم إمساعيلتوصل إليو )دمحاين 
 جانب أن ىذا ادلتغًن يرجع إىلمبعدل مرة يف األسبوع حيث أشارات الدراسة أنو ال ديكن تطوير السرعة 

 (2,,1على ما أكده )حسٌن  ستناداالعامل الوراثي 
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مرت  03جري  ختيارا( يبني ادلتوسط احلسايب القبلي و البعدي لعينيت البحث يف  33الشكل رقم )
 )اث(

 

 
 

 
      

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
         

 

 

 

 

 

التعلم النشط ابلورشات يف شلارسة ألعاب القوى أطفال لتحسٌن  إسرتاجتية ستخداماومنو نستنتج صلاعة 
 أحد عناصر األداء البدين)السرعة(.

 

 

 

11,60

11,80

12,00

12,20

12,40

12,60

12,80

13,00

13,20

13,40

 العينة الظابطة العينة التجريبية 

13,03 

13,20 

12,26 

12,71 

 اختبار بعدي اختبار قبلي
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  ()اث البداية ادلتحركةم من 13عدو .عرض و مناقشة نتائج اختبار  5 -1-3-3

 36(=3-و درجة احلرية )ن 3,35عند مستوى الداللة   

 

( يتبٌن لنا  أن قيمة ادلتوسط احلسايب القبلي  عند العينة الضابطة 12ادلدونة يف اجلدول )من خالل النتائج 
بينما على ، (,5,1±,0,1البعدي و لنفس العينة قدر ب ) ختباراال( أما يف 5,20±5,,0بلغت)
التعلم التعاوين و حل ادلشكالت يف شلارسة ألعاب القوى  إلسرتاجتيةالعينة التجريبية ادلستخدمة  مستوى

البعدي فقد بلغ  ختباراال( أما يف 5,25±0,25القبلي ) ختباراالأطفال فقد بلغ ادلتوسط احلسايب يف 
(0,18±5,88.) 

وىي ،8,18"ت" ستيودنت تبٌن أن قيمة "ت" احملسوبة ابلنسبة للعينة الضابطة بلغت  ستخداماوبعد 
شلا  ,1(= 1-ودرجة احلرية )ن 5,50عند مستوى الداللة  ,,8,1" اجلدولية ادلقدرة ب أصغر من "ت

القبلي و البعدي لعينيت البحث يف  ختبارال( يوضح الفرق بني ادلتوسط احلسايب   36جدول رقم ) 
 )اث( م من البداية ادلتحركة13عدو  ختبارا

 

درجة احلرية 
 (3-)ن

 "ت"م "ت"ج
 بعدي اختبار قبلي اختبار

 حجم العينة

ادلقاييس 
                                                اإلحصائية                      

عينة 
 2س 2ع 3س 3ع البحث

36 2,3,0 

5,13 
 

0,30 
 

5,30 
 

العينة  35 5,12 0,22
 التجريبية 

2,33 
 

0,35 
 

5,40 
 

0,17 5,19 35 
العينة 

 الضابطة
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يدل على أنو ال توجد داللة إحصائية و ابلتايل ال يوجد فرق معنوي بٌن متوسط النتائج القبلية و البعدية 
داللة إحصائية  وىي أكرب من "ت" اجلدولية  شلا يدل على وجود 0,25أما ابلنسبة للعينة التجريبية بلغت 

.كما أن النتائج ادلتحصل عليو اتفقت مع دراسة )بلغايل فوزية و أي أنو يوجد فرق معنوي بٌن ادلتوسطات 
اليت  (,851(،)مسعودي عبد الرحيم و سعد عبد اجمليد،,851،آخرون(،) بوعزيز و ,851حيٍن فريد،

فال ادلطبقة على العينة التجريبية أثرت أشارت أن الوحدات التعليمية ادلقرتحة وفق نظام العاب القوى أط
 اجيابيا يف تنمية صفة السرعة.

التعلم النشط ابلورشات يف شلارسة أنشطة ألعاب القوى  ستخداماالطالب الباحث أن  ستخلصاوعليو 
 إىلأطفال ساىم بشكل فعال يف حتسٌن أحد عناصر األداء البدين )السرعة(.ويعزو الباحث ىذه النتيجة 

التعلم النشط  دلساعدتو التالميذ على توليد أفكار و حلول للمشكالت واختاذ القرار   إسرتاجتيةاستخدام 
 اليت من شأهنا تعمل على تنمية القدرات البدنية.بثقة نفس عالية 

 تتحقق لدى األطفال ابستخدام إسرتاجتية فعالة .  ةأن الكفاءة البدني( roberton,1,2) ًن دراسةوتش

و مسعودي عبد الرحيم ،سعد عبد  (8512ختتلف ىذه النتيجة مع ما توصل إليو )عقبة حشاين 
أنو ال ديكن تطوير السرعة مبعدل مرة يف األسبوع إىل جانب أن  اتحيث أشارات الدراس (,851اجمليد،

 (2,,1ىذا ادلتغًن يرجع إىل العامل الوراثي استنادا على ما أكده )حسٌن 
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م من  13ختيار عدو إ( يبني ادلتوسط احلسايب القبلي و البعدي لعينيت البحث يف  32رقم )الشكل 
  )اث( البداية ادلتحركة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التعلم النشط ابلورشات يف شلارسة ألعاب القوى أطفال لتحسٌن  إسرتاجتية ستخداماومنو نستنتج صلاعة 
 أحد عناصر األداء البدين)السرعة(.

 

4,95

5,00

5,05

5,10

5,15

5,20

5,25

5,30

5,35

5,40

5,45

 العينة الظابطة   العينة التجريبية

5,30 

5,40 

5,12 

 اختبار قبلي 5,19

 اختبار بعدي
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 د  )اث( 5جري .عرض و مناقشة نتائج اختبار 0 -1-3-3

القبلي و البعدي لعينيت البحث يف  ختبارال( يوضح الفرق بني ادلتوسط احلسايب  30جدول رقم ) 
 د  )اث( 5جري  ختبارا

 

 

( يتبٌن لنا  أن قيمة ادلتوسط احلسايب القبلي  عند العينة ,1الل النتائج ادلدونة يف اجلدول )لقد تبٌن من خ
البعدي و لنفس العينة قدر ب  ختباراال ( أما يف2,,110±12,,158الضابطة بلغت)

التعلم التعاوين و حل  إلسرتاجتيةالعينة التجريبية ادلستخدمة  مستوىبينما على  (28,,5±11,,,155)
ادلشكالت يف شلارسة ألعاب القوى أطفال فقد بلغ ادلتوسط احلسايب يف االختبار القبلي 

 (.,1,,,±,2,,111البعدي فقد بلغ ) ختباراال( أما يف 1,,,±15,5,,,15)

درجة 
احلرية 

 (3-)ن
 "ت"م "ت"ج

 بعدي اختبار قبلي اختبار

 حجم العينة

ادلقاييس 
                                            اإلحصائية                      

عينة 
 البحث

 2س 2ع 3س 3ع

32 2,3,0 

1,10 
 

330,03 
 

336,,3, 
 

06,36 
 

333,,6, 
 

35 
 

العينة 
 التجريبية

3,66 335,66 3326,31 
العينة  35 03,,333 330,12

 الضابطة

     

 32( =3-ودرجة احلرية )ن 3,35عند مستوى الداللة * 
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وىي  2,,5"ت" ستيودنت تبٌن أن قيمة "ت" احملسوبة ابلنسبة للعينة الضابطة بلغت  ستخداماوبعد 
شلا  ,1(= 1-ودرجة احلرية )ن 5,50عند مستوى الداللة  ,,8,1أصغر من "ت" اجلدولية ادلقدرة ب 

يدل على أنو ال توجد داللة إحصائية و ابلتايل ال يوجد فرق معنوي بٌن متوسط النتائج القبلية و البعدية 
ا يدل على وجود داللة إحصائية وىي أكرب من "ت" اجلدولية  شل ,2,2أما ابلنسبة للعينة التجريبية بلغت 

التعلم النشط ابلورشات يف  ستخدامامدى  إىلأي أنو يوجد فرق معنوي بٌن ادلتوسطات .وىذا راجع 
شلارسة أنشطة ألعاب القوى أطفال  لتحسٌن  صفة التحمل .ويشًن الطالب الباحث أن النتائج ادلتحصل 

سرتاجتيات التدريس احلديثة إستخدام إعلى أن (8510بوفًن ، إمساعيلعليها اتفقت مع دراسة )دمحاين 
 تساىم بشكل فعال يف تنمية القدرات البدنية خاصة منها صفة التحمل.
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 د5جري  ختيارا( يبني ادلتوسط احلسايب القبلي و البعدي لعينيت البحث يف 31الشكل رقم ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عمل من أجلو يف تنمية التحمل ,وىو أحد عناصر  األداء شلا سبق نستنتج أن التعلم النشط قد جسد ما 
 البدين  )التحمل(

 

 

940,00

960,00

980,00

1000,00

1020,00

1040,00

1060,00

1080,00

1100,00

1120,00

 العينة الظابطة العينة التجريبية 

1047,07 
1024,13 

1117,87 

1007,60 

 اختبار بعدي اختبار قبلي
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 )اث(   03×6اجناز جري تتابع  .عرض و مناقشة نتائج اختبار,-1-3-3

القبلي و البعدي لعينيت البحث يف  ختبارال( يوضح الفرق بني ادلتوسط احلسايب  23جدول رقم )  
 )اث( 03 ×6جناز جري تتابع إ ختبارا
 

درجة احلرية 
 اختبار بعدي اختبار قبلي "ت"م "ت"ج (3-)ن

حجم 
 العينة

ادلقاييس 
اإلحصائية                                                                      

 عينة البحث

   2س 2ع 3س 3ع      
  

1 1,36 6,,2 1,89 52,24 
العينة  6 49,11 0,65

 التجريبية 

1,32 2,87 52,87 
1,95 50,88 6 

 الضابطةالعينة 

     
 1( =3-ودرجة احلرية )ن 3,35*عند مستوى الداللة 

 

القبلي  عند العينة الضابطة  احلسايب( يتبٌن لنا  أن قيمة ادلتوسط 85من خالل النتائج ادلدونة يف اجلدول )
بينما على ، (0,,1±05,22البعدي و لنفس العينة قدر ب ) ختباراال( أما يف ,8,2±,08,2بلغت)
التعلم التعاوين و حل ادلشكالت يف شلارسة ألعاب القوى  إلسرتاجتيةالعينة التجريبية ادلستخدمة  مستوى

البعدي فقد بلغ  ختباراال( أما يف ,1,2±,08,8أطفال فقد بلغ ادلتوسط احلسايب يف االختبار القبلي )
(,,,11±5,,0.) 
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وىي أكرب 2,18"ت" ستيودنت تبٌن أن قيمة "ت" احملسوبة ابلنسبة للعينة الضابطة بلغت  ستخداماوبعد 
شلا يدل على  2(= 1-ودرجة احلرية )ن 5,50عند مستوى الداللة  2,12من "ت" اجلدولية ادلقدرة ب 

سبة للعينة و ابلتايل فرق معنوي بٌن متوسط النتائج القبلية و البعدية ,أما ابلن إحصائيةأنو توجد داللة 
أي أنو يوجد فرق  إحصائيةوىي أكرب من "ت" اجلدولية شلا يدل على وجود داللة  8,,,التجريبية بلغت 

التعلم النشط القائم على  إسرتاجتيةاستخدام  إىل.ويعزو الطالب الباحث ذالك معنوي بٌن ادلتوسطات 
 .وىذا ما مل يتوفر يف االسرتاجتيات التقليدية  التعلم التعاوين وحل ادلشكالت  ،حيث تراعي الفروق الفردية 

التعلم النشط ابلورشات يف شلارسة أنشطة ألعاب القوى  ستخداماالطالب الباحث أن  ستخلصاوعليو 
 . 5,×,مستوى االصلاز الرقمي لفعالية سباق التتابع أطفال ساىم بشكل فعال يف حتسٌن 
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متغري سباق التتابع ( يبني ادلتوسط احلسايب القبلي و البعدي لعينيت البحث يف  36الشكل رقم )
6×03 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

وشلا سبق نستنتج أن  إلسرتاجتية التعلم النشط ابلورشات يف شلارسة ألعاب القوى أطفال أتثًن اجيايب على 
 5,×,التالميذ يف حتسٌن مستوى الرقمي يف سباق التتابع 

47,00

48,00

49,00

50,00

51,00

52,00

53,00

 العينة الظابطة العينة التجريبية 

52,24 

52,87 

49,11 

50,88 

 اختبار قبلي

 اختبار بعدي
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 البعدية للعينة الضابطة و التجريبية ختباراتاالعرض ومناقشة نتائج  .1-3-2

 :البحثالبعدية لعينيت  ختباراتاال( يوضح داللة الفروق بني متوسطات نتائج  23اجلدول رقم )

الداللة 
 اإلحصائية

قيمة ت  
 اجلدولية

قيمة ت 
 احملسوبة

 االختبارات البعدية

 التجريبية العينة العينة الضابطة االختبارات
 2س 2ع 2س 2ع

 دال

2,048 

3,12 2,12 6,01 2,50 7,67 
ثين اجلدع 

لالمام من وضع  
 الوقوف )سم(

 5,12 0,22 5,19 0,17 1,04 غ. دال
م من 13عدو 

البداية 
 ادلتحركة)اث(

 4,16 0,38 4,19 0,56 0,17 غ دال
الوثب داخل 
 الدوائر ادلرقمة

 1117,87 64,14 1007,60 119,32 3,05 دال
اختبار )جري  

 د "ابلثانية "( 5

 اجلري ادلكوكي 11,96 0,52 11,52 0,26 2,79 دال

 م03عدو  12,26 0,25 12,71 0,54 2,85 دال

  دال

1,6, 

 

3,05 

 

53,,3 

 

3,50 

 

60,36 

 

جري تتابع 
6×03 

 
 26(=2-ن2ودرجة احلرية ) 3,35*عند مستوى الداللة 
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 )ثا( م من البداية المتحركة33عدو  ختباراعرض ومناقشة نتائج  .1-3-2-3

 البحثالبعدية لعينيت  ختباراتاال( يوضح داللة الفروق بني متوسطات نتائج  22اجلدول رقم )

 26(=2-ن2ودرجة احلرية ) 3,35عند مستوى الداللة 
البعدي لعينيت البحث  ختبارالقيمة ت احملسوبة  أن(  88من خالل النتائج ادلدونة يف اجلدول رقم) يالحظ
ومستوى الداللة  82عند درجة احلرية  8,5,2صغر من ت اجلدولية البالغة قيمة أوىي  ,1,5بلغت

يدل على وجود فرق معنوي دال لصاحل العينة اليت حتصلت على ادلتوسط  وىذا ما 5,50 اإلحصائية
 أن"ت"ستودنت تبٌن  اإلحصائيةمقياس الدالة  ستخداماوبعد ،و ىي العينة ادلطبقة عليها األكرباحلسايب 

 82=8-ن    صغر من القيمة اجلدولية اليت بلغت عند درجة احلرية أوىي  ,1,5ت احملسوبة بلغت  قيمة
و ابلتايل ال  إحصائيةنو ال توجد فروق ذات داللة أىذا ما يدل  8,5,2القيمة  5,50ومستوى الداللة 

للطالب  تضحاكما ،يوجد فرق معنوي دال بٌن متوسط احلسايب البعدي للعينة الضابطة و التجريبية 
 أنشطةالتعلم النشط ابلورشات يف شلارسة  سرتاجتيةإبالعمل  أن أعالهالباحث من خالل اجلدول ادلوضح 

اجلانب الوراثي  إىل السرعة دتيل أن إالثر اجيايب يف حتسٌن  بعض القدرات  البدنية ألو  أطفالالعاب القوى 
من الناحية  تتأثر"السرعة  أننصر الدين سيد محد أعال امحد عبد  الفتاح و  أبو يذكر الشأنويف ىذا 

العضلية السريعة و البطيئة و ما يتبع  األليافالفسيولوجية ابلعامل الوراثي الذي حيكم يف تشكيل نسبة 
و ىذا         (125، صفحة 8552)ابو العال أمحد عبد الفتاح،  ذلك من تكوين عدد الوحدات احلركية

 ياجلانب الوراث إىلالسرعة دتيل  أن( 8511مع دراسة  الروة حفيظ ) تفقتاما 

داللة 
 "ت"م "ت"ج الفروق 

 عينة الضابطة عينة التجريبية
المقاييس 

اإلحصائية                    
 1س 1ع 2س 2ع عينة البحث

 5415 3410 5412 3422 1434 24342 دال
م من 33عدو 

البداية 
 المتحركة)ثا(
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  م من احلركة)اث(13ختبار جري إ( يبني ادلتوسط احلسايب البعدي لعينيت البحث يف 35الشكل رقم) 

 

 
 

 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

مل يؤثر يف تنمية  أطفاللعاب القوى أالتعلم النشط ابلورشات يف شلارسة  إسرتاجتية أنوشلا سبق نستنتج 
  األسبوعصعوبة حتسٌن السرعة مبعدل مرة يف  إىلالبدين وىذا راجع  األداءحد عناصر أالسرعة االنتقالية 

 

5,06

5,08

5,10

5,12

5,14

5,16

5,18

5,20

 العينة الضابظة    العينة التجريبية 

5,12 

5,19 

 العينة التجريبية  

 العينة الضابظة 
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 :  33 ×6 ختبار جري ادلكوكيإعرض ومناقشة نتائج  .1-3-2-2

جري  ختباراالبعدي لعينيت البحث يف  ختبارال( يوضح الفرق بني ادلتوسط احلسايب  21اجلدول رقم)
 33× 6ادلكوكي

 

داللة 
 "ت"م "ت"ج الفروق

 عينة الضابطة عينة التجريبية

ادلقاييس اإلحصائية                    
 عينة البحث

 3س 3ع 2س 2ع

 اجلري ادلكوكي 33,52 3,20 33,00 3,52 0,,2 2,366 دال

 26(=2-ن2( و درجة حرية)3,35عند مستوى الداللة )

 

بٌن عينيت البحث يف متغًن  أعالهالبعدي كما ىي موضحة يف اجلدول  ختباراالج عملية مقارنة نتائ إن
احلكم الظاىري على داللة الفروق بٌن ادلتوسطات و ادلقدرة  أنظاىراي  أوضحت،الرشاقة 

يشًن ،( ابلنسبة لعينة التجريبية 5,08±,,,11ومبقدار ) الضابطةابلنسبة لعينة  (,5,8±11,08ب)
 (.,1نوع من التباين احلاصل يف ادلتغًن ادلقاس لصاحل العينة التجريبية ,الحظ الشكل رقم )  إىل
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"ت"  اإلحصائيةمقياس الداللة  ستخدامابعد  إالىذا احلكم صحيحا و موضوعيا  أن عتبارالكن ال ديكن 
جملموع النتائج اخلام ادلتحصل عليها كما ىي موضحة يف اجلدول  اإلحصائيةحيث بعد ادلعاجلة ،ستيودنت 

   و ابلكشف عن قيمة "ت" اجلدولية عند درجة احلرية ,,,8( بلغت قيمة "ت" احملسوبة  82رقم )
ي وعلى ضوء اليت ى 8,5,2صلدىا قد بلغت القيمة  5,50 اإلحصائية,ومستوى الداللة 82=8-ن8

الباحث ابلتفسًن ادلقرتح   أيخذ اإلحصائيىذا التحصيل  أساسوعلى  .قل من قيمة "ت" احملسوبةأادلقارنة 
الفروق الظاىرية احلاصلة بٌن متوسطي نتائج البعدي لعينيت البحث الضابطة و التجريبية ذلا داللة  أنكون 

 لصاحل العينة التجريبية يف متغًن الرشاقة.  ىناك فرق معنوي دال بٌن متوسط حسايب البعدي أي حصائيةإ
 أييتمل  األداءادلهارات احلركية وىذا التطور يف  أداءالتحسن و التطور يف  إىلويعزو الباحث ىذه النتيجة 

و حل  التعاوينالتعلم النشط ابلورشات ادلبنية على التعلم  إسرتاجتية ستخداماصدفة بل من خالل 
غرس  أن (,855) دراسة محودة  أكدتومع ىذه الفئات العمرية  وىذا ما  تتالءمادلشكالت و اليت 

وكذا ،العمل اجلماعي لتحقيق ىدف مشرتك  ألمهية األطفالمفهوم التعاون خالل اللعب يساىم يف توعية 
توظيف إسرتاجتية التدريس التعاوين احلديث  أن( ,851اتفقت الدراسة احلالية مع دراسة براىيمي قدور )

 أسلويب ادلنافسة و التضميين  فعال يف تنمية بعض القدرات النفس حركية لدىل أطفال. دامستخاب
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 33 ×6ختبار جري ادلكوكيإ( يبني ادلتوسط احلسايب البعدي لعينيت البحث يف 30الشكل رقم) 

 
 

 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      
 

       

       

       

 

 

 

يف تنمية  أطفالالعاب القوى  أنشطةالتعلم النشط ابلورشات يف شلارسة  إسرتاجتيةوشلا سبق نستنتج صلاعة 
 .البدين )الرشاقة( األداءاحد عناصر 

 

 

11,30

11,40

11,50

11,60

11,70

11,80

11,90

12,00

 العينة الضابظة    العينة التجريبية 

11,96 

11,52 

 العينة التجريبية  

 العينة الضابظة 
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 عرض ومناقشة نتائج اختبار ثين اجلذع من الوقوف)سم( : .1-3-2-1

الفرق بني ادلتوسط احلسايب الختبار البعدي لعينيت البحث يف اختبار ثين ( يوضح 26اجلدول رقم)
 اجلذع من الوقوف)سم(

داللة 
 "ت"م "ت"ج الفروق

 عينة الضابطة عينة التجريبية

ادلقاييس اإلحصائية                    
 عينة البحث

 3س 3ع 2س 2ع

 6,01 2,32 ,0,, 2,53 1,32 2,366 دال
من وضع   لألمامثين اجلدع 

 الوقوف )سم(

 26(=2-ن2( و درجة حرية)3,35عند مستوى الداللة )

 

 

بٌن عينيت البحث يف متغًن الرشاقة  أعالهالبعدي كما ىي موضحة يف اجلدول  اختبارعملية مقارنة  إن
 (8,18±2,,,احلكم الظاىري على داللة الفروق بٌن ادلتوسطات و ادلقدرة ب) أنظاىراي  أوضحت

نوع من التباين احلاصل  إىليشًن ،( ابلنسبة لعينة التجريبية 8,05±,,,,ومبقدار ) الضابطةابلنسبة لعينة 
 (. 82الحظ الشكل رقم )،يف ادلتغًن ادلقاس لصاحل العينة التجريبية 
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"ت"  اإلحصائيةمقياس الداللة  ستخدامابعد  إالىذا احلكم صحيحا و موضوعيا  أن عتبارالكن ال ديكن 
جملموع النتائج اخلام ادلتحصل عليها كما ىي موضحة يف اجلدول  اإلحصائيةحيث بعد ادلعاجلة ،يودنت ست

   و ابلكشف عن قيمة "ت" اجلدولية عند درجة احلرية 2,18( بلغت قيمة "ت" احملسوبة ,8رقم )
اليت ىي وعلى ضوء  8,5,2صلدىا قد بلغت القيمة  5,50 اإلحصائيةومستوى الداللة  82=8-ن8

الباحث ابلتفسًن ادلقرتح   أيخذ اإلحصائيىذا التحصيل  أساسوعلى ، قل من قيمة "ت" احملسوبة أادلقارنة 
الفروق الظاىرية احلاصلة بٌن متوسطي نتائج البعدي لعينيت البحث الضابطة و التجريبية ذلا داللة  أنكون 

 إسرتاجتيةتفاعل التالميذ مع  إىلويعزو الباحث ىذه النتيجة   .ادلرونة التجريبية يف متغًن لصاحل حصائيةإ
ى التعلم التعاوين و حل ادلشكالت ابلورشات اليت من شاهنا توفر عنصر التشويق  لالتعلم النشط القائمة ع

ت  يؤثر سلبا على اجلانب سرتاجتياىذه اإل ستخداماتقصًن يف  أين أ و، و غرس روح ادلنافسة  األداءيف 
 (8552( )علي,8512( )حيدر,,855،تفق مع دراسة )محودةأ وىذا ما ،احلركي و ادلهاري للمتعلم 

(Vallet.2007) Emilie2013)  ((,851و ,851)براىيمي قدور ،بن سي قدور حبيب 

ساىم يف  أطفالالعاب القوى  أنشطةالتعلم النشط ابلورشات يف شلارسة  إسرتاجتية أنومن ىنا نستنتج 
 (,1الشكل رقم) إىلانظر  أكثرالبدين يف متغًن ثين اجلذع من الوقوف و للتوضيح  األداءتنمية عناصر 
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 ختبار ثين اجلذع من الوقوف)سم(إ( يبني ادلتوسط احلسايب البعدي لعينيت البحث يف ,3الشكل رقم) 

 

 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       

 

 

 

 

التعلم النشط ابلورشات القائم على التعلم التعاوين وحل ادلشكالت يف  إسرتاجتيةوشلا سبق نستنتج فاعلية 
 البدين )ادلرونة(. األداءيف تنمية احد عناصر  أطفالالعاب القوى  أنشطةشلارسة 

 

 

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

 العينة الضابظة    العينة التجريبية 

7,67 

4,93 

 العينة التجريبية  

 العينة الضابظة 
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 الوثب داخل الدوائر ادلرقمة  : ختباراعرض ومناقشة نتائج  .6 -1-3-2

الوثب  ختباراالبعدي لعينيت البحث يف  الختبارفرق بني ادلتوسط احلسايب ( يوضح ال25اجلدول رقم)
 )سم(داخل الدوائر ادلرقمة 

 

 "ت"م "ت"ج داللة الفروق

ادلقاييس  عينة الضابطة عينة التجريبية
     اإلحصائية               

 3س 3ع 2س 2ع عينة البحث

 6,30 3,50 6,30 3,16 ,3,3 2,366 غ دال
الوثب داخل 
 الدوائر ادلرقمة

 26(=2-ن2( و درجة حرية)3,35عند مستوى الداللة )

 

بٌن عينيت البحث يف متغًن  أعالهالبعدي كما ىي موضحة يف اجلدول  ختباراالعملية مقارنة نتائج  إن
احلكم الظاىري على داللة الفروق بٌن ادلتوسطات و ادلقدرة  أنظاىراي  أوضحت،الرشاقة 

 إىليشًن ،( ابلنسبة لعينة التجريبية 5,22±,1,,ومبقدار ) الضابطةابلنسبة لعينة  (,5,0±,1,,ب)
 (.12الحظ الشكل رقم ) ،نوع من التباين احلاصل يف ادلتغًن ادلقاس لصاحل العينة التجريبية( 

"ت"  اإلحصائيةمقياس الداللة  ستخدامابعد  إالىذا احلكم صحيحا و موضوعيا  أن عتبارالكن ال ديكن 
جملموع النتائج اخلام ادلتحصل عليها كما ىي موضحة يف اجلدول  اإلحصائيةحيث بعد ادلعاجلة ،ستيودنت 
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-ن8     ابلكشف عن قيمة "ت" اجلدولية عند درجة احلرية ,5,1( بلغت قيمة "ت" احملسوبة 80رقم )
اليت ىي وعلى ضوء ادلقارنة  8,5,2صلدىا قد بلغت القيمة  5,50 اإلحصائيةومستوى الداللة  82=8
الباحث ابلتفسًن ادلقرتح كون  أيخذ اإلحصائيىذا التحصيل  أساسوعلى ، كرب من قيمة "ت" احملسوبة أ

الفروق الظاىرية احلاصلة بٌن متوسطي نتائج البعدي لعينيت البحث الضابطة و التجريبية غرب دالة  أن
احلجم الساعي غًن كايف لتنمية  إىلويرجع الباحث ذالك  يف متغًن الوثب داخل الدوائر ادلرقمة. يائإحصا

 8552محد الفتاحأعال  أبوا ذل أشارالسرعة عامل وراثي كما  آنمتغًن الوثب داخل الدوائر ادلرقمة مبا 

 (8510بوفًن و  )دمحاين (,851)بوعزيز،بن سي قدور،بن قالوز الدراسة احلالية مع دراسة تفقتاو 
 ستخدامابمدى تطبيق الوحدات التعليمية  إىلىذا التحسن راجع  أن (,851)بلغايل فوزية وحيٍن فريد 

 ستخداما أن( ,851 ،مع دراسة )براىيمي قدور ختلفتاالتدريس يف تنمية متغًن التوافق و  اتإسرتاجتي
التعلم التعاوين و التعلم ابللعب ساىم يف عملية الكشف عن ادلتفوقٌن يف متغًن الوثب داخل  إسرتاجتية

 (12الشكل رقم ) إىلنظر أالدوائر ادلرقمة وللتوضيح 
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 )سم(الوثب داخل الدوائر ادلرقمة( يبني ادلتوسط احلسايب البعدي لعينيت البحث يف 36الشكل رقم) 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

التعلم النشط ابلورشات ادلبين على التعلم التعاوين و حل ادلشكالت يف  إسرتاجتية أنوشلا سبق نستنتج 
صعوبة  إىلالبدين) التوافق( وىذا راجع  األداءمل يؤثر يف تنمية احد عناصر  أطفالشلارسة العاب القوى 

 األسبوعحتسٌن وتطوير توافق الرجلٌن و العينٌن  مبعدل مرة يف 

 

 د )اث(:5عرض ومناقشة نتائج اختبار جري  .5 -1-3-2

4,14

4,15

4,15

4,16

4,16

4,17

4,17

4,18

4,18

4,19

4,19

4,20

 العينة الضابظة    العينة التجريبية 

4,16 

4,19 

 العينة التجريبية  

 العينة الضابظة 
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جري  رالبعدي لعينيت البحث يف اختبا( يوضح الفرق بني ادلتوسط احلسايب الختبار 20)اجلدول رقم
 )اث(: د 5

داللة 
 الفروق

 "ت"م "ت"ج

 عينة الضابطة عينة التجريبية
ادلقاييس اإلحصائية                    

 3س 3ع 2س 2ع عينة البحث

 03,,333 330,12 ,6,,333 06,36 3,33 2,366 دالغ.
د  5 اختبار )جري

 "ابلثانية "(

 26(=2-ن2( و درجة حرية)3,35عند مستوى الداللة )

 

 

بٌن عينيت البحث يف متغًن  أعالهعملية مقارنة نتائج االختبار البعدي كما ىي موضحة يف اجلدول  إن
ب  احلكم الظاىري على داللة الفروق بٌن ادلتوسطات و ادلقدرة أنظاىراي  أوضحتالرشاقة ,

( ابلنسبة لعينة ,1,,,±,2,,111ومبقدار ) الضابطةابلنسبة لعينة  (28,,5±11,,,155)
نوع من التباين احلاصل يف ادلتغًن ادلقاس لصاحل العينة التجريبية( ,الحظ الشكل  إىلالتجريبية ,يشًن 

(1,.) 

"ت"  اإلحصائيةبعد استخدام مقياس الداللة  إالىذا احلكم صحيحا و موضوعيا  أنلكن ال ديكن اعتبار 
ع النتائج اخلام ادلتحصل عليها كما ىي موضحة يف اجلدول جملمو  اإلحصائيةحيث بعد ادلعاجلة ،ستيودنت 

     ابلكشف عن قيمة "ت" اجلدولية عند درجة احلرية 5,55( بلغت قيمة "ت" احملسوبة  ,8رقم )
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اليت ىي وعلى ضوء  8,5,2صلدىا قد بلغت القيمة  5,50 اإلحصائية,ومستوى الداللة 82=8-ن8
الباحث ابلتفسًن  أيخذ اإلحصائيىذا التحصيل  أساسوعلى ، كرب من قيمة "ت" احملسوبة أادلقارنة 

الفروق الظاىرية احلاصلة بٌن متوسطي نتائج البعدي لعينيت البحث الضابطة و التجريبية  أنادلقرتح كون 
مع دراسة  تفقتاالنتائج ادلتحصل عليها  أنيف متغًن التحمل .ويشًن الطالب الباحث  يائإحصاغرب دالة 
 إسرتاجتيةمدى تطبيق الوحدات التعليمية ابستخدام  إىلىذا التحسن راجع  أن( 8510بوفًن ،)دمحاين

 التدريس ابللعب يف تنمية متغًن التحمل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  )اث( ددلتغري التحمل5( يبني ادلتوسط احلسايب البعدي لعينيت البحث يف اختبار جري 30الشكل رقم)
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التعلم النشط ابلورشات ادلبين على التعلم التعاوين و حل ادلشكالت يف  إسرتاجتية أنوشلا سبق نستنتج 
صعوبة  إىلالبدين )التحمل( وىذا راجع  األداءمل يؤثر يف تنمية احد عناصر  أطفالشلارسة العاب القوى 

 . األسبوعالتحمل   مبعدل حصة واحدة يف  وتطوير صفةحتسٌن 

 

 

 م  )اث(: 03 عدو عرض ومناقشة نتائج اختبار اجناز .0 -1-3-2

جناز إ ختباراالبعدي لعينيت البحث يف  ختبارال( يوضح الفرق بني ادلتوسط احلسايب ,2) اجلدول رقم
 م  )اث(:03جري تتابع 

940,00

960,00

980,00

1000,00

1020,00

1040,00

1060,00

1080,00

1100,00

1120,00

 العينة الضابظة    العينة التجريبية 

1117,87 

1007,60 

 العينة الضابظة  العينة التجريبية  



 عرض حتليل و مناقشة النتائج                                                                          :الثالثالفصل 

145 

 

داللة 
 الفروق

 "ت"م "ت"ج

 عينة الضابطة عينة التجريبية
ادلقاييس 

اإلحصائية                    
 3س 3ع 2س 2ع عينة البحث

 م03 عدو 3,,32 3,56 32,20 3,25 2,65 2,366 دال

 26(=2-ن2( و درجة حرية)3,35عند مستوى الداللة )

 

بٌن عينيت البحث يف متغًن  أعالهالبعدي كما ىي موضحة يف اجلدول  ختباراالعملية مقارنة نتائج  أن
 ب ادلقدرةاحلكم الظاىري على داللة الفروق بٌن ادلتوسطات و  أنظاىراي  أوضحت،الرشاقة 

 إىل( ابلنسبة لعينة التجريبية ,يشًن 5,80±,18,8ومبقدار ) الضابطةابلنسبة لعينة  (,1±5,0,,18)
 (.85الحظ الشكل )،نوع من التباين احلاصل يف ادلتغًن ادلقاس لصاحل العينة التجريبية( 

"ت"  اإلحصائيةمقياس الداللة  ستخدامابعد  إالىذا احلكم صحيحا و موضوعيا  آنلكن ال ديكن اعتبار 
حة يف اجلدول جملموع النتائج اخلام ادلتحصل عليها كما ىي موض اإلحصائيةحيث بعد ادلعاجلة ،ستيودنت 

      ابلكشف عن قيمة "ت" اجلدولية عند درجة احلرية 8,20( بلغت قيمة "ت" احملسوبة ,8)رقم 
اليت ىي وعلى ضوء  8,5,2صلدىا قد بلغت القيمة  5,50 اإلحصائيةومستوى الداللة ، 82=8-ن8

الباحث ابلتفسًن  أيخذ اإلحصائيىذا التحصيل  أساسوعلى ، كرب من قيمة "ت" احملسوبة أادلقارنة 
الفروق الظاىرية احلاصلة بٌن متوسطي نتائج البعدي لعينيت البحث الضابطة و التجريبية ذلا  أنادلقرتح كون 

م(. ويشًن الطالب 5,صلاز الرقمي يف مسابقة جري التتابع )لصاحل التجريبية يف متغًن اإل حصائيةإداللة 
بشكل كبًن يف اجلانب ادلهاري  أثرت شلارسة العاب القوى التعلم النشط ابلورشات يف إسرتاجتية أنالباحث 

 مرت. 5,و ادلستوى الرقمي دلتغًن االصلاز تتابع 
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 م  )اث(:03( يبني ادلتوسط احلسايب البعدي لعينيت البحث يف اجناز جري تتابع  23الشكل رقم)
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التعلم النشط ابلورشات القائم على التعلم التعاوين وحل ادلشكالت يف  إسرتاجتيةوشلا سبق نستنتج صلاعة 
 يف حتسٌن االصلاز الرقمي يف فعالية سباق التتابع. أطفالالعاب القوى  أنشطةشلارسة 

 

 

 

 م  )اث(: 03×6اجناز جري تتابع  اختبارعرض ومناقشة نتائج   .,-1-3-2

12,00

12,10

12,20

12,30

12,40

12,50

12,60

12,70

12,80

 العينة الضابظة    العينة التجريبية 

12,26 

12,71 

 العينة التجريبية  

 العينة الضابظة 
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جناز إ ختباراالبعدي لعينيت البحث يف  ختبارال( يوضح الفرق بني ادلتوسط احلسايب 26اجلدول رقم)
 م  )اث(:03×6جري تتابع 

 0(=2-ن2ودرجة احلرية ) 3,35وى الداللة تعند مس

 

 

بٌن عينيت البحث يف متغًن  أعالهالبعدي كما ىي موضحة يف اجلدول  ختباراالعملية مقارنة نتائج  إن
ب  احلكم الظاىري على داللة الفروق بٌن ادلتوسطات و ادلقدرة أنظاىراي  أوضحت، الرشاقة 

 إىليشًن ،( ابلنسبة لعينة التجريبية ,5,0±52,,,ومبقدار ) الضابطةابلنسبة لعينة  (0,,5±1,,05)
 (.81الحظ الشكل )،نوع من التباين احلاصل يف ادلتغًن ادلقاس لصاحل العينة التجريبية( 

"ت"  اإلحصائيةمقياس الداللة  ستخدامابعد  إالىذا احلكم صحيحا و موضوعيا  أنلكن ال ديكن اعتبار 
جملموع النتائج اخلام ادلتحصل عليها كما ىي موضحة يف اجلدول  اإلحصائيةحيث بعد ادلعاجلة ، ستيودنت 

      ابلكشف عن قيمة "ت" اجلدولية عند درجة احلرية ,,,2( بلغت قيمة "ت" احملسوبة 82رقم )
اليت ىي وعلى ضوء  8,5,2صلدىا قد بلغت القيمة  5,50 اإلحصائيةومستوى الداللة  ,=8-ن8

الباحث ابلتفسًن  أيخذ اإلحصائيىذا التحصيل  أساسوعلى ، كرب من قيمة "ت" احملسوبة أادلقارنة 

داللة 
 "ت"م "ت"ج الفروق

 عينة الضابطة عينة التجريبية
ادلقاييس 

اإلحصائية                    
 3س 3ع 2س 2ع عينة البحث

 االجناز ختبارا 3,,53 3,05 60,36 3,50 ,1,6 2,366 دال
 م60×6 تتابع
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الفروق الظاىرية احلاصلة بٌن متوسطي نتائج البعدي لعينيت البحث الضابطة و التجريبية ذلا  أنادلقرتح كون 
ويعزو الطالب م(.5,داللة احصاءية لصاحل التجريبية يف متغًن االصلاز الرقمي يف مسابقة جري التتابع )

عل بٌن ادلدرس و مدى فاعلية ىذه االسرتاجتيات يف خلق حالة من التفا إىلالباحث سبب ىذا التأثًن 
هم ضلو التعلم ،وىذا االشرتاك يف الدرس بشكل اجيايب وحتريك دوافع إىلالتلميذ زادت من اندفاع التالميذ 

 الدراسة . أتكدهالتحسٌن يف عملية التعلم وىذا ما  إىل  أدىبدوره 

بشكل كبًن يف  ثرتآالتعلم النشط ابلورشات يف شلارسة العاب القوى  إسرتاجتية أنويشًن الطالب الباحث  
 مرت. 5,×,اجلانب ادلهاري و ادلستوى الرقمي دلتغًن االصلاز تتابع 
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 م  )اث(03×6جناز جري تتابع إيبني ادلتوسط احلسايب البعدي لعينيت البحث يف ( 23الشكل رقم ) 

 

 

التعلم النشط ابلورشات القائم على التعلم التعاوين وحل ادلشكالت يف  إسرتاجتيةوشلا سبق نستنتج صلاعة 
 5,×, يف فعالية سباق التتابع و الفين يف حتسٌن االصلاز الرقمي أطفالالعاب القوى  أنشطةشلارسة 

 

 مناقشة فرضيات البحث: .1-2

مشكلة البحث اليت مت صياغتها صلاز ادلنظم دلراحل توظيف أنسب و أحدث الوسائل العلمية دلعاجلة بعد اإل
فاىتم الطالب الباحث يف ىذا الفصل مبناقشة و التأكد من صحة الفروض ادلوضوعة  ، بدقة ووضوح

48,00

48,50

49,00

49,50

50,00

50,50

51,00

 العينة الظابطة العينة التجريبية 

49,08 

50,70 

 العينة التجريبية 

 العينة الظابطة
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 يزيد على كونو مجلة الىي صادقة وال ىي كاذبة. كحلول مقرتحة للمشكلة أو نفيها لكون أن الفرض ال
.كما سيتم عرض رلموعة من االستنتاجات  (1,2، صفحة 8555يظ، )اخالص دمحم عبد احلف

 ادلستخلصة من الدراسة األساسية مث عرض رلموعة من التوصيات.

 : مناقشة الفرضية األوىل.1-2-3

يف نتائج االختبارات البعدية يف  5,50توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة اإلحصائية  -
 اء البدين لصاحل العينة العينة التجريبية.متغًن عناصر األد

اختبار الداللة "ت"ستيودنت بغرض  ابستخدامجملموع النتائج ادلتحصل عليها  اإلحصائيةثر ادلعاجلة إعلى 
أحكام موضوعية حول معنوية الفروق احلاصلة بٌن ادلتوسطات البعدية لعينيت البحث الضابطة و  إصدار

 التعلم النشط ابلورشات . إسرتاجتيةطبقة عليها التجريبية على ىذا األخًنة ادل

( أن كل الفروق الظاىرية احلاصلة 85ادلستخلصة من اجلدول رقم ) اإلحصائيةتبٌن من خالل النتائج 
 األخًنةلصاحل ىذه  إحصائيةمتوسطات االختبارات البعدية لعينيت البحث الضابطة و التجريبية ذلا داللة 

ماعدا . القائم على إسرتاجتية التعلم التعاوين و حل ادلشكالت لنشط ابلورشاتالتعلم ا إسرتاجتيةعليها 
كما يشًن الطالب الباحث مرت من بداية متحركة و إختبار الوثب داخل الدوائر ادلرقمة.   25إختبار عدو 

وىي  ,1,5يف ىذا الشأن أنو يف متغًن السرعة مل تسجل فروق معنوية حيث بلغت قيمة "ت" احملسوبة 
 وىذا ما، 82=8-ن8ودرجة احلرية  5,50صغر من قيمة "ت" اجلدولية  البالغة عند مستوى الداللة أ

وكذلك متغًن التوافق ، (2,,1)حسٌن،  عامل الوراثة . إىلذكره قاسم حسن حسٌن أن السرعة راجعة 
وىذا راجع حسب رأي الطالب الباحث ،8,5,2وىي أصغر من"ت" اجلدولية  ,5,1حيث كانت"ت" 

التعلم النشط ابلورشات يف شلارسة ألعاب القوى  إسرتاجتيةعامل الصدفة شلا يعكس صدق الفرضية أن  إىل
وذلك بوجود تلك  صلاز الرقمي يف فعالية جري التتابع.فعالة يف حتسٌن عناصر األداء البدين و اإل أطفال

(ودراسة 8512شلا توافق مع دراسة بن دمحم أمحد )ينة التجريبية.لصاحل الع إحصائيةالفروق ذات داللة 
(،)عماد ,851(،)براىيمي قدور،8510،)نبيل عبد الوىاب وإمساعيل،(,851بلغايل فوزية وحيٍن فريد )

التعلم النشط القائم على التعلم  إسرتاجتيةاستخدام  إىلويعزو الطالب الباحث ذالك ( ,851طعمة ،
الت  ،حيث تراعي الفروق الفردية .وىذا ما مل يتوفر يف االسرتاجتيات التقليدية  التعاوين وحل ادلشك
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ادلقتصرة على اخلصوصية يف التدريس كاالرجتال و التسلط و العشوائية وغًنىا من اخلصوصيات اليت جتمد 
ٌن ب احلاصلةكما ىو موضح يف جداول "ت" ستودنت أن الفروق دور التلميذ خالل العملية التعليمية  

 اختبارلصاحل التجريبية ماعدا  إحصائيةالبعدي على مستوى العينة التجريبية ذلا داللة  االختبارئج نتا
 د(.0التحمل )جري 

 وعليو يستخلص الطالب الباحث أن الفرضية األوىل قد حتققت.

 مناقشة الفرضية الثانية:.1-2-2

يف نتائج االختبارات البعدية يف  5,50 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة اإلحصائية -
 متغًن االصلاز الرقمي يف فعالية سباق التتابع لصاحل العينة التجريبية.

الداللة "ت"ستيودنت  اختبارجملموعة النتائج اخلام ادلتحصل عليها ابستخدام  اإلحصائيةبعد ادلعاجلة 
صلاز موضوعية  حول معنوية الفروق احلاصلة بٌن ادلتوسطات البعدية يف متغًن اإل أحكام إصداربغرض 

التعلم النشط ابلورشات. تبٌن من  إسرتاجتيةالرقمي يف فعالية سباق التتابع  لصاحل التجريبية ادلطبقة عليها 
بٌن متوسطات ( أن الفروق الظاىرية احلاصلة ,8ادلستخلصة من اجلدول رقم ) اإلحصائيةخالل النتائج 

صلاز الرقمي يف سباق التتابع  ذلا داللة االختبارات البعدية لعينيت البحث الضابطة و التجريبية يف متغًن اإل
 إسرتاجتيةالتعلم النشط ابلورشات .القائم على  إسرتاجتيةلصاحل اجملموعة التجريبية ادلطبقة عليها  إحصائية

التعلم النشط ابلورشات يف شلارسة ألعاب القوى  إسرتاجتيةأن التعلم التعاوين و حل ادلشكالت . الفرضية 
أن جل قيم "ت"   إذفعالة يف حتسٌن عناصر األداء البدين و االصلاز الرقمي يف فعالية جري التتابع. أطفال

كرب من قيمة "ت" اجلدولية أمرت  5,×,صلاز تتابع إ اختبارمرت و  5,احملسوبة يف اختبار االصلاز تتابع 
شلا توافق مع دراسة )براىيمي . 5,50ومستوى الداللة   ,(=8-ن8) عند درجة احلرية 8,5,2غة البال

( اليت 8515دمحم صبيح حسن،(،)8551)عبد السالم مصطفى ، (،,851(،)بن خالد احلاج، ,851
تبادل وفقا دلا أشارت أن الطريقة التقليدية ال حتقق ذاتية ادلتعلم وال تتيح لو الفرصة يف االشرتاك االجيايب ادل

ادلتعلم يف  إشراك إىلينادي بو االجتاىات الرتبوية احلديثة و ما يندد بو منهاج اجليل الثاين الذي يسعى 
العملية التعليمية ,و الرفع من درجة استقالليتو يف العمل من خالل مشاركتو االجيابية يف الدرس الذي يعترب 

يف  إحصائيةأكد صدق الفرضية ادلطروحة بوجود فروق ذات داللة وابلتايل يت فيو ىو زلور العملية التعليمية



 عرض حتليل و مناقشة النتائج                                                                          :الثالثالفصل 

153 

 

صلاز الرقمي يف فعالية سباق التتابع لصاحل العينة التجريبية اليت طبقت البعدية يف متغًن اإل االختباراتنتائج 
 التعلم النشط ابلورشات القائم على التعلم التعاوين و حل ادلشكالت.  إسرتاجتيةعليها 

التعلم النشط ابلورشات يف شلارسة ألعاب  إسرتاجتية  استخداملق يرى  الطالب الباحث  أن ومن ىذا ادلنط
صلاز الرقمي يف فعالية سباق القوى أطفال ساىم بشكل فعال يف تنمية بعض عناصر األداء البدين و اإل

 التتابع.ومنو يستخلص الطالب الباحث أن الفرضية الثانية قد حتققت.

 الفرض العام:.1-2-1

واليت افرتض فيها الباحث إن استخدام إسرتاجتية التعلم النشط ابلورشات يف شلارسة أنشطة العاب القوى 
أطفال يساىم بشكل فعال يف حتسٌن عناصر األداء البدين و االصلاز الرقمي يف فعالية سباق التتابع .فمن 

-85 -,1 -,1 -,1ة رقم )  ( و األشكال البياني,8( و )85النتائج ادلدونة يف اجلدول رقم )خالل 
التعلم النشط ابلورشات يف شلارسة ألعاب القوى أطفال ساىم  إسرتاجتية  ستخداما( الحظنا أن  81

وابلتايل الفرضية  ،صلاز الرقمي يف فعالية سباق التتابعبشكل فعال يف تنمية بعض عناصر األداء البدين و اإل
استخدامو االسرتاجتيات التدريسية النشطة  إىلالعامة قد حتققت ويعزو الطالب الباحث سبب ىذه النتيجة 

التعلم التعاوين و حل ادلشكالت اليت تراعي سيكولوجية ادلتعلمٌن فمن خالل  إسرتاجتيةى لالقائمة ع
والتعلم التعاوين ،ميز بكونو عنصر فعال و نشطا التفاعل و العمل ابجلماعات يصبح دور ادلتعلم اجيايب يت

يتيح ادلشاركة الفاعلة للتالميذ  و التعاون البناء الذي يتم من خاللو االستفادة من قدرات الطلبة يف 
ىذه ادلقدرات يف زلصلة واحدة ليستفيد منها أفراد اجملموعة الواحدة  ندماجااجملموعة الواحدة حبيث يؤدي 

صلاز كل فرد وعن حتقيق ىدف مجاعي فيقبلون على التعلم بفاعلية و محاس إعن  لونمسئو ويشعرون أهنم 
كما يقول ،شديدين أكثر نظائرىم الذين يتعلمون بطريقة تسلطية ختلو من التعاون و ادلشاركة اذلادفة 

Enon1996) )"ك سرتاجتيات التدريسية و السلو فعالية ادلعلم قد تؤثر على معتقداتو حول استعمال اإل
إال   إثباهتاالتدريسي الفعلي يف حٌن أن العوامل الكامنة كخربة التدريس ومستوى التدريب ادلعلمٌن مل يتم 

وىذا ما اتفقت مع دراسة )العامري ،"ادلعلم بفاعلية إحساسمدى أتثًنىا على  نتعرف أن بعد
ضرورة التنويع يف  إىلاليت أشارت   Dayson ;2002)(  )8511(،)جودة،8511(،)عبيد،8552،

االسرتاجتيات التدريس و االبتعاد عن الطرق التقليدية الشائعة اليت تتمحور حول الدرس ،ويف ىذا السياق 
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الرتبويون يف القرن احلادي و العشرين يعتنون ابلكيفية اليت دتكن  أصبح( "لقد 8555يقول )عمر ، 
اليت دتكن ادلعلم من تقدمي درس أفضل،ولقد صلم  ةابلكيفيالتالميذ من حتقيق تعلم أفضل أكثر من عنايتهم 

التعليمية تتمحور حول ادلعلم الذي يقود الدرس من  األنشطةعن ىذا التبدل يف التوجو حدوث انتقال من 
 أن( ,,,1األنشطة اليت تتمحور حول الطالب نفسو .ويؤكد )عزمي ، إىلو ادلناقشة ، اإللقاءخالل 

تسهل أداء مهارة الحقة،لذلك فان تعلم دلهارة ما و االستجابة هارة معينة م إتقانحتقيق عملية التعلم و 
االجيابية و الرغبة الكبًنة و العمل اجلماعي الذي كان سائدا بٌن اجملموعة و زايدة يف عدد التكرارات كما 
أسهمت يف زايدة الدافعية على التعلم ومن مث حتقيق اذلدف .وىذا ما يتفق مع دراسة )مهدي 

 ومن خالل ما تقدم نستنتج أن الفرضية قد حتققت.Mequire ;2001) (،),855ون،وآخر 

 االستنتاجات:.1 -1

النظري لكل متطلبات موضوع البحث احلايل  ابإلدلام بدءعلى ضوء الدراسة اليت قام هبا الطالب الباحث 
      االستطالعيةادلستخلصة من التجربة  اإلحصائيةالنتائج  إىلو التحليل دلضمون الدراسات ادلشاهبة مث 

احلديثة و اليت تتناسب مع  اإلحصائيةعدد من ادلقاييس  ابستخدام اإلحصائيةو األساسية وبعد ادلعاجلة 
 التالية: االستنتاجاتاستخلص الطالب الباحث ،موضوع الدراسة 

طية وأن ادلدرس ىو زلور العملية تدريس الرتبية البدنية و الرايضية يف طور ادلتوسط مقتصر على التسل -
 التعليمية التعلمية ويبقى دور ادلتعلم سليب .

 ىناك عشوائية من خالل التخطيط و التحضًن لدرس الرتبية البدنية و الرايضية. -

 سرتاجتيات التدريس احلديثة .ألساتذة الرتبية البدنية إب إدلامنقص  -

 خلل يف التنفيذ.وجود ديكن القول  آوطبيقا مل ينفذ العمل مبنهاج اجليل الثاين كمحتوى  أما ت -

التعلم النشط ابلورشات يف شلارسة ألعاب القوى أطفال  إسرتاجتية  استخدامأن  كشفت الدراسة أبن-
 ساىم بشكل فعال يف تنمية بعض عناصر األداء البدين و االصلاز الرقمي يف فعالية سباق التتابع.
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البعدية  متغًن عناصر األداء البدين لصاحل  االختباراتة إحصائية يف نتائج بينت الدراسة على وجود دالل -
التعلم النشط ابلورشات  يف شلارسة ألعاب  إسرتاجتية استخدامىذا يدل على صلاعة  العينة العينة التجريبية.

 القوى أطفال يف ما طبق من أجلو و ىو حتسٌن بعض عناصر األداء البدين .

صلاز الرقمي يف فعالية سباق البعدية دلتغًن اإل االختباراتداللة إحصائية يف نتائج  دبينت الدراسة وجو  -
التعلم النشط ابلورشات  يف شلارسة  إسرتاجتية استخدامالتتابع لصاحل العينة التجريبية. ىذا يدل على صلاعة 

 سباق التتابع.صلاز الرقمي يف فعالية  ألعاب القوى أطفال يف ما طبق من أجلو و ىو حتسٌن اإل

 نقص يف تكوين أساتذة الرتبية البدنية و الرايضية يف رلال تعليمية أنشطة ألعاب القوى للتالميذ. -
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 العامة:اخلامتة .6 -1

كان البد من عمل ثورة على ادلنظومة الرتبوية وإعادة بناء ،على غرار اإلصالحات اليت مشلت كل اجملاالت 
من مستوى تطلعات ادلتعلم ولتثمٌن ىذه اإلصالحات وتغًنات كان الزما على  نظم تعليمية قوية ترفع

ابحثٌن القطاع الرتبوي أن يقومون بعملية تقومي شاملة للمنظومة الرتبوية بصيغة و العملية التعليمية بصيغة 
 خاصة يف ظل التطورات و حتدايت الوقت احلاضر.

طور يف ىذا اجملال جيب أن يهدف إىل تسطًن األىداف أن الت،حيث يرى الباحثون يف ادليدان الرتبوي 
ووضع الربامج و احملتوايت وضبط منهجية وعملية التقومي و التقييم ادلناسبة لكل مستوى ورلال من رلاالت 

 الرتبية و التعليم ,فضل عن حتديد أساليب العلمية للوصول إىل حتقيق األىداف وكفاءات سلتلفة 

هبذه ادلادة و اليت  ىتمامواالكان البد على الباحثٌن العناية ، ختصاصنااو الرايضية   ومبا أن الرتبية البدنية
خيص كل  ىتماماالبواسطتها ديكن حتقيق الكفاءات ادلسطرة يف ادلنهاج اليت تتماشى مع تركيبة اجملتمع وىذا 

 التدريس. سرتاجتياتااجلوانب علمية و ادلعرفية و أساليب و طرق و 

طلق تطوير ادلادة انبع من تطوير عملية التدريس من خالل إعادة تعديل ادلنهج الرتبوي مبا وبناءا على من
يتماشى مع االسرتاجتيات احلديثة النشطة اليت تعترب األداة احلقيقية اليت جتعل من ادلتعلم يتطور و يتقدم من 

لب الباحث أنو على الطا ستخلصاو وضع ألخر ومن مستوى إىل آخر مع جتسيد مبدأ الفروق الفردية .
% 20سرتاجتيات النشطة بنسبة الرغم من اطالع أساتذة الرتبية البدنية و الرايضية يف طور ادلتوسط على اإل

% ال يستخدمونو وىذا ما يثمن ,,ذلك أن نسبة  وما يعللتطبيقو ضمن احلصص يكاد ينعدم  أن إال
 للطالب مشكلة البحث ادلطروحة.

ستخدام و توظيف اسرتاجتيات التدريس  إالدراسة لتبٌن أمهية إحداث تغًن يف ومن ىذا ادلنطلق جاءت ىذه 
قنوات التطوير إىل التدريس النشط الذي من شانو يؤثر يف  التسلطي أي االنتقال من التدريس التقليدي

يف ظل منظومة تربوية حديثة هتدف إىل الوصول ابدلتعلم  (  االجتماعية -ادلهارية  -عند ادلتعلم )البدنية 
 إىل فرد مسؤول لو ثقة يف نفسو.
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سرتاجتيات التدريس  دلادة إومن ىذه ادلنطلقات و النتائج جاءت يف ىذه  الدراسة انو علينا إعادة النظر يف 
ادلتعلم وال يكن هبا الوصول سرتاجتيات اليت أصبحت ال تليب احتياجات ىذه اإل، الرتبية البدنية و الرايضية 

سرتاجتيات التعلم النشط ادلتمثلة يف "التعلم التعاوين و إوعليو يكن احلكم أن ، إىل حتقيق كفاءات ادلنهاج 
ويف  ادلهاريةو حل ادلشكالت" ويف ظل عينة الدراسة قد وفق يف جعل ادلتعلم يطور نفسو يف القدرات احلركية 

يف  ستقالليتواجري التتابع وجعلو عنصر فعاال يف الدرس ورفع من درجة صلاز الرقمي خاصة يف مسابقة اإل
 األداء  داخل الصف.

جيايب لعرض ومعاجلة اجلوانب ادلتعلقة إوأخًنا أنمل أن نكون قد أسهمنا هبذا العمل ادلتواضع بشكل 
ونرجو أننا ، حقها  وال شك أن األمور كانت تستحق منا التفسًن و التعمق ,إال أننا مل نوافيها، ابلدراسة 

 أحتنا أفاقا جديدة ألحباث ودراسات يف ىذا ادلوضوع رغم كل الصعوابت و حتدايت.
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 اقرتاحات : .5 -1

يف ظل كل النتائج ادلتحصل عليها ويف حيز عينة الدراسة يقرتح الطالب الباحث فرضيات مستقبلية و ىي 
 كالتايل:

الرتبية البدنية و الرايضية السرتاجتيات التدريسية النشطة خاصة منها ستخدام أساتذة إالعمل على  -1
 التعلم التعاوين و حل ادلشكالت تثًن رغبات التالميذ خاصة يف شلارسة أنشطة العاب القوى أطفال .

سرتاجتيات التدريس احلديثة خاصة منها النشطة اليت من شاهنا ترفع من درجة إستخدام إالتنويع يف  -8
 اللية يف العمل  ويكون دور ادلتعلم يف العملية التعليمية فعال .االستق

ستخدام االسرتاجتيات التدريس النشطة احلديثة و التنويع فيها من خالل عقد إرفع كفاءة األساتذة يف  -2
 الندوات و الدورات التكوينية .

سرتاجتيات ستخدام و التنويع يف اإلتوفًن الوسائل واألدوات االزمة اليت من شاهنا تساعد ادلعلم على اإل -,
  النشطة

 ابدلستجدات اليت تطرأ يف اختصاص ألعاب القوى . األساتذةتنظيم ملتقيات تكوينية لتزويد -2

يف التوقيت شلا يساىم يف حتقيق  اإلضافةاحلجم الساعي ادلخصص من حيث  إىلالنظر  إعادة -,
  األىداف

ادلنشودة يف منهاج اجليل  األىدافمهية التعلم النشط يف حتقيق أصلاز دراسات مستقبلية حول إ اقرتاح -15
 .الثاين 
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 وزارة التعليم العايل و البحث العلمي

 يسجامعة عبد احلميد بن ابد           

 معهد الرتبية البدنية و الرايضية          

 

  استمارة جلمع ادلعلومات موجهة دلعلمي التعليم ادلتوسط 

 حتية طيبة

التحضَت لشهادة ادلاسًت ربت ىذه االستمارة تعد كدراسة استطالعية مهمة يف دراستنا اليت تندرج يف إطار 
عنوان: فاعلية إسًتاذبية التعلم النشط ابلورشات يف شلارسة أنشطة العاب القوى أطفال لتحسُت عناصر 

 األداء البدين و االصلاز الرقمي يف فعاليت سباق التتابع ودفع اجللة.

ضمنها االستمارة وضليطكم علما إذا يرجى منكم ادلساعدة إبجابتكم ادلوضوعية و الدقيقة عن األسئلة اليت تت
 أن ادلعلومات اليت تدلون هبا لن تستعمل إال لغرض علمي حبثي.

 ادلطلوب منكم :

 القراءة ادلتأنية لكل سؤال . -

 ( داخل إطار اإلجابة ادلناسبة.Χوضع عالمة ) -

 إشراف:                                                               الطالب الباحث:

 ببن سي قدور حبيأ.د.                    بن قناب عبد الرمحان                

 

 اخلربة ادلهنية............................... - □أنثى       □اجلنس : ذكر  -بياانت شخصية: 
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أوافق  : التنظيم العام لدرس ت.ب.راألولاحملور  
 بقوة

 ال أوافق أوافق

    غالبا ما اجنز دروسي حبيوية و النشاط 1
    ارى ان احلجم الساعي  ادلخصص حلصة الرتبية البدنية و الرايضية  كاف لتحقيق األهداف ادلنشودة 2
    الوسائل البديلة يف تدريس بعض فعاليات ألعاب القوى خالل درس الرتبية البدنية غالبا ما استخدم  3
فيها تتوفر على ارضية صاحلة لتدريس بعض انشطة السرعة  و الوثب الطويل  و دفع ادلؤسسة اليت ادرس  4

 اجللة.
   

لتدريس بعض انشطة السرعة  و الوثب الطويل  و دفع  الضروري العتاد ألعاب القوى  تتوفر ادلؤسسة على 5
 اجللة.

   

ابالسرتاتيجيات ،الطرق ،  و اساليب   متطلبات تدريس منهاج  اجليل الثاين يف ت.ب.ر تقتضي  ادلام  ادلدرس 6
 التدريس.

   

    غالبا ما أعتمد يف حتضًني لدرس الرتبية البدنية والرايضية على ادلذكرات التعليمية ادلوجودة يف االنرتنت. 7
اقوم ابلتخطيط ادلسبق  للدرس و التحضًن لألدوات و االجراءات الضرورية اخلاصة ابلسالمة العامة  اثناء  8

 الدرس
   

    أعمل على تنمية قدرة التلميذ للتحقيق من صحة االداء ادلهاري من خالل بطاقة الواجب 9
    احرص على النداء و تنظيم التالميذ يف افواج مع حتديد ادلسؤوليات 11
    اقوم بتمارين االمحاء مع تصحيح االداء يف خمتلف ادلواقف دون فتح اجملال للممارسة االبداعية. 11
صعوبة يف ترمجة اهداف مناهج  اجليل الثاين اىل وحدات تعليمية و أستعٌن بدليل مرفق يف تـــدريس مادة  أجــد 12

 ت ب ر
   

    اندرا ما يربمج تكوين خاص بتعليمية انشطة العاب القوى  للتالميذ 13
    ادلشاركة يف الرايضة ادلدرسيةتساهم دروسي يف مراعاة الفروق الفردي و اكتشاف ادلواهب و ضمان   14
    تساعد دروسي يف اكساب التالميذ ادلهارات االساسية يف كرة اليد،السلة و الكرة الطائرة. 15
    تكسب دروسي التالميذ الروح الرايضية يف تقبل اذلزمية   و الفوز  و تنمي لديهم روح القيادة 16

    احلديثة  يف درس ت.ب.ر: ادلام و توظيف االسس الثايناحملور  
أوافق  الفقرات 

 بقوة
 ال أوافق أوافق

    حضيت بتكوين خاص ابالسرتاجتيات احلديثة يف الرتبية البدنية و الرايضية 1
    حضيت بتكوين خاص يف رلال طرق و أساليب التدريس الرتبية البدنية و الرايضية 2
    الــــدرس وفــــق األهداف ادلوضوعة .غالبا ما أشرك تــالمــيذي يف إجناز  3
    أنشطة ت ب ر غــالـبا مــا أستخدم التعلم الــتعاوين يف تـدريس مـختلف 4
    ر لــدي اطــالع على أساليب الــتدريس الــحديثة يف مـادة ت ب 5
    اعتمد على اخلربة يف التدريس 6
    معايًن األداء و التغذية الراجعة حسب هدف الدرس غالبا ما اصمم بطاقة  الواجب  موضحا فيها 7
    غالبا ما أفتتح اجملال للممارسات ادلفتوحة حسب ميول التالميذ دون حتضًن مسبق . 8
    .خالل درس ت ب ر أجد صعوبة يف حتسٌن وتنمية األداء البدين و ادلهاري للتالميذ 9

    مشكالت و احللول ترتك للتلميذدائما ما اصمم ادلواقف التعليمية يف شكل  11
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    أتيح لتالميذي  فرصة اكتشاف االداء الصحيح من خالل أسئلة موجهة مين للوصول لالجابة الصحيحة. 11
    غالبا ما اعتمد على التعلم التعاوين يف تصميم  ادلواقف التعليمية التعلمية 12
    تطوير مهارايت التدريسية  حسب خمرجات مناهج اجليل الثاينغالبا ما اعتمد على لقاءات الفريق الرتبوي يف  13
    اندرا ما اعمل على التنوع  يف توظيف اسرتاجتيات التدريس 14
    عادة ما أكون مسؤل عن مجيع قرارات الدرس مبفردي ودور التالميذ يكمن يف العمل فقط. 15
    اخراج الدرسغالبا ما اعتمد على أسلويب اخلاص يف التحكم و  16
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 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة عبد احلميد بن ابديس

 معهد الرتبية البدنية و الرايضية

 

 

 استمارة حتكيم بعض متغًنات األداء البدين

 

 حتية طيبة

تندرج يف إطار  اليت ميكن استخدامها يف دراستنا اليتركية ىذه االستمارة تتضمن رلموعة من  القدرات احل
التحضَت لشهادة ادلاسًت ربت عنوان :فاعلية إسًتاذبية التعلم النشط ابلورشات يف شلارسة أنشطة العاب 

 القوى أطفال لتحسُت عناصر األداء البدين و االصلاز الرقمي يف فعاليت سباق التتابع ودفع اجللة.

تيار بعض القدرات البدنية ادلناسبة اليت ميكن لذا يرجى منكم ادلساعدة إبجابتكم ادلوضوعية و الدقيقة الخ
(سنوات وضليطكم علما أن ادلعلومات اليت تدلون هبا لن تستعمل إال 11-11تنميتها للمرحلة العمرية )

 لغرض علمي حبث،ونرجو منكم إفادتنا أبي إضافات أو نصائح مناسبة.

 

ادلشرف  -أ                                                                     الطالب الباحث  

د  بن سي قدور حبيب -أ                                                    بن قناب عبد الرمحان      
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أمام القدرة احلركية اليت ميكن تنميتها ذلده ادلرحلة )×( نرجى منكم السادة األساتذة بوضع عالمة 
( 12-11تروهنا مناسبة ذلدا البحث و تتماشى مع قدرات التالميذ مرحلة ادلتوسطة)العمرية و اليت 

 سنوات،وترتيبها على حسب األمهية

 

 مالحظات
 

ادلتغَتات  غَت مناسبة غَت مناسبة
لبدنيةا  

القدرة    
 العضلية

 السرعة   

 التحمل   

 ادلرونة   

 الرشاقة   

 التوافق   

 التوازن   
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التعليم العايل والبحث العلمي                                                                                               وزارة 
 مستغاًل جامعة عبد احلميد بن ابديس

 والرايضية البدنية الرتبية معهد
 
  
 

 
 ترشيح االختبارات استمارة

 
 

 طيبة حتية
دراستنا اليت تندرج يف  من االختبارات اليت ميكن استخدامها يف تتضمن رلموعة االستمارة هذه

إطار التحضًن لشهادة ادلاسرت حتت عنوان :فاعلية إسرتاجتية التعلم النشط ابلورشات يف ممارسة 
أنشطة العاب القوى أطفال لتحسٌن عناصر األداء البدين و االجناز الرقمي يف فعاليت سباق 

 .التتابع ودفع اجللة

ميكن  اليت الختيار االختبارات ادلناسبة والدقيقة ادلوضوعية إبجابتكم ادلساعدة منكم رجىي لذا
 هبا تدلون اليت ادلعلومات أن علما وحنيطكم ( سنوات،12-11تطبيقها على ادلرحلة العمرية )

 حبث، ونرجو منكم إفادتنا أبي إضافات أو نصائح مناسبة. علمي لغرض إال تستعمل لن
 
 

 
 إشراف                                                          الباحثالطالب  إعداد

 الربوفيسور
 بن سي قدور حبيب                                                           ن قناب عبد الرمحانب
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 : اختبارات السرعة
 من الوقوف مرتا 31 االختبار األول:  اجلري -1

ساعة إيقاف ، ثالث خطوط متوازية مرسومة على األرض ادلسافة بُت اخلط األول  : األدوات
 . ( مًت01( قدم وبُت الثاين والثالث )11والثاين )

 : مواصفات األداء
  يقف ادلخترب خلف اخلط األول عند مساع إشارة البدء يقوم ابلعدد إىل أن يتخطى اخلط الثالث -
 . ( م01ن اخلط الثاين حىت وصول اخلط الثالث )حيسب الزمن ادلخترب ابتداء م -
 : لشروطا

 .يؤدي كل متسابقُت االختبار معا لضمان توافر عامل ادلنافسة-
يتخذ ادلخترب وضع البدء العايل عند خط البدء  -على كل سلترب أن جيري يف احلارة ادلخصصة لو-

 . األول
 ( مًت من اخلط الثاين إىل الثالث 01يسجل للمخترب الزمن الذي يستغرقو يف قطع ): التسجيل

                                                                                                                         م21اختبار اجلري دلسافة االختبار الثاين:  -2
                                                                                                         قياس السرعة االنتقالية.-الغرض من االختبار: -
                                                                                                                                   ( ، ساعة توقيت.1صفارة عدد ) -األدوات: -
                                                                                                                                          -مواصفات األداء: -
                                                                                                          يقف ادلخترب يف األماكن احملددة وىي خلف خط االنطالق. -
يقف ادلخترب لالنطالق من الوقوف )البداية العالية( وعند مساع صوت الصافرة يبدأ ادلخترب  -

                                                                                                                                                               ابلركض وابلسرعة القصوى لنهاية ادلسافة احملددة. 
شلكن أن يؤدي عدد من ادلختربين االختبار يف الوقت نفسو يف حالو وجود عدد من احملكمُت  -

                                                                                                   وعدد من ساعات التوقيت.
 1.1الوقت الذي يستغرقو لقطع ادلسافة بُت خط البداية إىل خط النهاية ألقرب  :التسجيل -

                                                                                                                      اثنية
مرت                                                                             5× 11اختبار اجلرى ادلكوكي االختبار الثالث:   -3

                                                قياس السرعة والرشاقة. يهدف االختبار إىل اذلدف من االختبار:
م زلددة خبطُت، ومن وضع البدء العايل ويقوم ادلخترب  5حارة االختبار طوذلا  شرح االختبار:

                              م(. 5× مرات  11) م 51 قطع مسافة مرات واحد تلو األخر دبا يعادل  11ابجلري االرتدادي 
                مًت(. 51يتم حساب الزمن الذي يستغرقو ادلخترب يف أداء االختبار ): جيلطريقة التس
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                                                                                                   : اختبارات التوافق
                                                                       الوثب داخل الدوائر ادلرقمةاالختبار األول:  -1

  . قياس التوافق بُت الرجلُت والعينُت :الغرض من االختبار
                                                                                                      . ساعة إيقاف  األدوات

 1( سنتيمًتا ، ترقم الدوائر من )61لى األرض مثاين دوائر على أن يكون قطر كل منها )يرسم ع-
 :8). 

 : مواصفات األداء
( ، عند مساع إشارة البدء يقوم ابلوثب ابلقدمُت معا إىل 1يقف ادلخترب داخل الدائرة رقم ) -

 (8ا حىت الدائرة رقم )( وىكذ4( مث إىل الدائرة رقم )0( مث إىل الدائرة رقم )1الدائرة رقم )
 : الشروط

                                                                      . ( وابلًتتيب8( واالنتهاء ابلدائرة رقم )1البدء ابلدائرة رقم ) -
  . أن يتم األداء أبقصى سرعة شلكنة -

                                                  . الثماين دوائر يسجل للمخترب الزمن الذي يستغرقو يف االنتقال عرب: التسجيل
( .                                                                                                                8اختبار اجلري على شكل )االختبار الثاين:  -2
                                                                                                              فق .: قياس التوا الغرض من االختبار -
م( ، توضع عليهما عارضة ابرتفاع  وسط ادلخترب 1قائما وثب عايل ادلسافة بينهما )األدوات :  -

                                                                                                            ، ساعة توقيت.
يقف ادلخترب على اجلانب األمين ألحد القائمُت ، وعند مساع إشارة البدء مواصفات األداء :  -

                                                                                                                        ( ، حيث يقوم ادلخترب بعمل دورتُت .8يقوم ابجلري على شكل )
                                             يتم تسجيل الزمن الذي يقطع فيو ادلخترب دورتُت التسجيل: –

                                         اختبارات ادلرونة:                                                                                                            
 االختبار األول:اختبار ثين اجلذع من الوقوف -1

 . لى احملور األفقيقياس مرونة العمود الفقري ع :الغرض من االختبار
( 111مسطرة غَت مرنة مقسمة من صفر إىل ) – ( سم51مقعد بدون ظهر ارتفاعو ) :األدوات

( موازاي 11( موازاي لسطح مسطرة ورقم )51سم مثبتة عموداي على ادلقعد حبيث يكون رقم )
 .مؤشر خشيب يتحرك على سطح ادلقعد – للحافة السفلية للمقعد

 : مواصفات األداء
يقف ادلخترب فوق ادلقعد والقدمُت مضمومتان مع تثبيت أصابع القدمُت على حافة ادلقعد مع  -
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االحتفاظ ابلركبتُت مفرودتُت ، يقوم ادلخترب بثٍت اجلذع لألمام وألسفل حبيث يدفع ادلؤشر أبطراف 
  . أصابعو إىل أبعد مسافة شلكنة على أن تثبت عند آخر مسافة يصل ذلا دلدة اثنيتُت

 

 : الشروط -
 . جيب عدم ثٍت الركبتُت أثناء األداء -
 . للمخترب زلاولتُت يصل إحدامها -
 . جيب أن يتم ثٍت اجلذع ببطئ -
                                                                 . جيب الثبات عند آخر مسافة يصل إليها ادلخترب دلدة اثنيتُت -
  ادلسافة اليت حققها يف احملاولتُت وربسب لو ادلسافة األكرب ابلسنتيمًت: تسجل للمختربالتسجيل -
.       

                                                                             االختبار الثاين: اختبار ثىن اجلذع من اجللوس -2
يهدف االختبار إىل قياس ادلرونة وربديدا مرونة أسفل الظهر وأواتر  اذلدف من االختبار: -

.                                                                                                العضالت
م( واآلن يستخدم على 1551ىذا االختبار ألول مرة وصفها ويلز ديلون )شرح االختبار:  -

وفيو يقوم ادلخترب ابجللوس طوال مع مد الرجلُت كاماًل أمام  ،نو اختبار للمرونةأع على نطاق واس
                                                            صندوق متدرج القياس ابلسنتيمًت، وحياول ادلخترب الوصول دبقدمة الكفُت ألبعد نقطة شلكنة لألمام.

ادلسافة اليت يصلها مقدمة الكفُت على تدريج الصندوق مع احملافظة على حساب  طريقة التسجيل:
                                                                                                   مد الرجلُت

                                                                                                   : اختبارات الرشاقة
                                                                                                                                                                اجلري ادلكوكياألول:  االختبار -1

 . الرشاقةقياس   : الغرض من االختبار
 . مًت 11ادلسافة بينهما  – خطان متوازاين – ساعة إيقاف :األدوات

يقف ادلخترب خلف خط البدء عند مساع إشارة البدء يقوم ابجلري أبقصى سرعة : مواصفات األداء
إىل اخلط ادلقابل ليتجاوز بكلتا قدميو اخلط مث يستدير ليقوم مرة أخرى ليتخطى خط البداية بنفس 

  . ( مًت ذىااب وعودة41 يكرر العمل مرة أخرى أي أن ادلخترب جيري )األسلوب مث
 .جيب أن يتخطى ادلخترب خط البداية واخلط ادلقابل بكلتا قدميو: الشروط

م( من خط إشارة 11×4تسجل للمخترب الزمن الذي يقطعو يف جري ادلسافة احملددة ) : التسجيل
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                                                                      ( مًت ذىااب وعودة41طع مسافة )البدء حىت يتجاوز خط البداية بعد أن يكون ق
 . الركض ادلتعرج بٌن احلواجز ابألرقام ادلعدل االختبار الثاين: -2

 . :ـ قياس الرشاقةالغرض من االختبار
شريط  -4حواجز عدد - ساعة إيقاف -م 15م وبعرض 15مسافة بطول األدوات الالزمة: 

 . قياس
 : موصفات األداء

 . م1يرسم خط للبداية بطول   -
 م من خط البداية وبصورة موازية لو0.61يثبت احلاجز األول على بعد  -
م من احلاجز األول وبصورة مائلة وموازية لو حبيث تقاس 1.81تثبت بقية احلواجز على بعد  -

 . البداية للحاجز الثاينادلسافة احملددة مابُت ادلركز األول و 
 (1( وكما مبُت يف الشكل رقم )5-1ترقم احلواجز مع خط البداية ابألرقام من ) -
يقف ادلخترب عند نقطة البداية وعند مساع إشارة يبدأ ابلركض ابالذباه ادلوضح يف الشكل رقم  -
(1) 
  اثنية 01يستمر ادلخترب ابلركض دون توقف دلدة  -

 الشروط :ـ
 . اع خط السَت ادلوضح ابلشكلجيب إتب -
ن حيصل على مدة كافية من أإذا أخطأ ادلخترب خبط السَت جيب وقف االختبار وإعادتو بعد  -

 الراحة
 . اثنية والالعب بُت رقمُت يسجل لو الرقم األقل 01عند انتهاء  -
 . جيب عدم دلس احلواجز أثناء الركض -

 ـالتسجيل :
  اثنية 01إليو وادلثبت على األرض عند انتهاء   يسجل للمخترب الرقم الذي يصل -
 درجات 11ربسب عدد الدورات الكاملة وتعطى لكل دورة  -
                       الرقم الذي يصل إليو ادلخترب وادلثبت على األرض×  11× درجة ادلخترب = عدد الدورات  -
                                                                                                            )اختبارا جلري حول الدائرة(.         االختبار الثالث: -3
                                                                                                            : قياس الرشاقة . الغرض من االختبار -
                                                                                                       صفارة ، ساعة توقيت ، طباشَت .دوات : األ -
                                مواصفات األداء :                                                                                                   -
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                                                                                                                  ( م .1رسم دائرة على األرض قطرىا ) -
مع امتداد يقف ادلخترب عند احد بداايت قطر الدائرة وعد مساع صفارة البدء يركض ادلخترب  -

نصف الدائرة مرورا بقطر الدائرة ومث يكمل الركض مع امتداد منحٌت نصف الدائرة الثاين مرورا أيضا 
بقطر الدائرة وصوال إىل نقطة بداية االنطالق ، علما إن ركض نصفي الدائرة يعد ركض للدائرة مرة 

                                                                                                                                      واحدة.
                      يسجل الزمن الذي يقطعو ادلخترب عند ركض الدائرة دلرتُت متتاليتُت . حساب الدرجات :  -

التوازن:                                                                                                               اختبارات
اختبار الوقوف على قدم واحدة ومد الذراعُت للجانب وفتل اجلذع ميينا االختبار األول:  -1

                                                                        ازن احلركي للجسم.: قياس التو الغرض من االختبار -                 ويسارا
                                                                                    : صفارة,ساعة توقيت.األدوات -

 للجانبُت وعند مساع إشارة البدء : يقف ادلخترب على قدم واحدة مع مد الذراعُتمواصفات األداء
                                                                                                  يقوم ادلخترب بفتل اجلذع ميينا ويسارا.

(اثنية وعدم حساب 15يتم حساب احملاوالت الناجحة بفتل اجلذع ميينا ويسارا ) :التسجيل –
الت الفاشلة ادلتمثلة بفتل اجلذع للجانبُت مع دلس القدم احلرة لألرض او الفتل القليل للجذع احملاو 

                            الذي يقدره احملكم علما ان كل فتل ميينا ويسارا يعد زلاولة واحدة.                                                              
                                                                                  .الوقوف على مشط القدماين: االختبار الث -2

                                                                                          : قياس مهارة االتزان من الثبات.اذلدف من االختبار
اعة توقيت، صافرة.                                                                                                       س األدوات:

: يتخذ الطالب وضع الوقوف على احد القدمُت ويفضل أن تكون قدم االرتقاء، مث طريقة األداء
الذي يقف عليها ويقوم بوضع اليدين يف  يقوم بوضع الرجل احلرة على اجلانب الداخلي لركبة الرجل

الوسط، وعند إعطاء إشارة من ادلعلم يرع عقبو عن األرض وحيتفظ بتوازنو ألكرب فًتة شلكنة دون أن 
                                                                                   حيرك أطراف قدمو عن موضعها أو يلمس عقبو األرض.

ثالث زلاوالت حيتسب أفضل زمن من احملاوالت الثالث وىو الزمن  تلميذ: يعطى الالتسجيل 
                                                   الذي يبدأ من حلظة رفع العقب عن األرض حىت بعض األخطاء يف األداء وفقد التوازن.

االختبار الثالث: اختبار فالمنجو                                                                                              -3
                                                       .يهدف ىذا االختبار إىل قياس التوازن اذلدف من االختبار:
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سم وعرضها  5سم وارتفاعها  51ا مع ثبات على عارضة طوذلا الوقوف نصف شرح االختبار:
                                                                                                   سم. 0

                                   اثنية األوىل فيتم تسجيل صفر للمخترب. 01مرة ىف  15حالة فقد االتزان لعدد  يفمع مراعاة 
 اثنية. 61يتم حساب عدد مرات اليت يفقد فيها الالعب االتزان )السقوط( يف  طريقة التسجيل:

 

 أي إضافات أو تعديالت أخرى أو أي نصائح قيمة وشكرا على تعاونكممالحظة: 



 

 

 

 امللحق الثاين
 

 

 

 

 

 

 

 

 

الوحدات التعليمية  -  

املقرتحة ابستخدام بعض االسرتاجتيات النشطة األلعابجمموعة  -  
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ادلذكرة رقم 
1

    
اذلدف اإلجرائي:أن يشارك التلميذ مع  زمالئو سباق العدو يف مسالك متنوعة     إسًتاجتية التعلم التعاوين                          

                                 
السنة الدراسة
 

2018
-

2019
       

متوسطة:كًتوسي امحد               أدوات و مكان 
ص,ساعة إيقاف ,صفارة

االصلاز:ساحة ادلؤسسة ,شاخ
 

الكفاءة القاعدية:أن يتمكن ادلتعلم من جتنيد طاقاتو و التدخل الصائب دلواجهة ادلوقف يف سباق التتابع
 

الكفاءة اخلتامية:أن يتمكن ادلتعلم من ترشيد إمكانياتو للقيام بعمليات و ادوار فرداي و مجاعيا
 

التوجيهات
 

الوقت
 

وضعيات 
التعلم

 
ادلهام

 
ادلراحل

 

توضيح اذلدف الرئيسي ابلشرح و التحليل خلطوات األداء 
-

اإلمحاء اجليد لتفادي اإلصاابت
 

10
 د

االصطفاف ,ادلناداة ,مراقبة البدلة ,التحية
-

شرح اذلدف احلصة
-

اجلري حول ادللعب 
-

دتارين إمحاء عامة و خاصة للمفاصل
 

حتضري نفسي 
-

شرح اذلدف اإلجرائي
- 

إمحاء 
عام للعضالت 

-
ص 

إمحاء خا
للعضالت

 

ادلرحلة التحضريية
 

-
التأكد من وضعية ثبات اجلسم  أثناء اجلري الزجزاج

 
-

احملافظة على الشاىد وعدم إسقاطو
 

 -
النظر للمستوى الذي حتقق

 
اجلري ابلسرعة

 
 

15
15      د
 د

ادلوقف التعليمي
1

: يقسم التالميذ إىل أربع رلموعات يف شكل 
ص رواق لكل رلموعة ,وعند اإلشارة ينطلق العنصر 

قاطرات خيص
األول من اجملموعة ابجلري سريعا من البدء العايل مع الًتكيز على 

اجتياز عوائق منخفضة وزلاولة ق
طع مسافة البينية يف خطوة واحدة 

 
ادلوقف التعلمي

2 
:يقوم 

 
التلميذ ابجلري مسافة 

20
مًت مع ختطي 

حاجز علوه 
40

سنتمًت دون تغري اإليقاع ودون إسقاط احلاجز مث 
اجلري و القفز داخل األطواق)

3
(ابلرجلني معا

 
ادلوقف التعليمي 

3
: اللعبة رقم ) 

24
) 

اجلري بسرعة و ختطي 
احلواجز.

 

- 
اإلحساس ابدلسؤولية

 
- 

القدرة على التنظيم و التسيري اجليد
 

لألفواج وورشات العمل
 

- 
دينامكية ادلنافسة

 
     

ادلرحلة التنفيذية
 

الشعور ابلتحسن اجليد مناقشة احلصة مع التالميذ مث 
االنصراف بعد أداء التحية الرايضية

 
د5

   

س عميق
ادلشي والقيام بتمارين االسًتخاء و االسًتجاع مع األخذ بتنف

 
-

القيام ابلتحية الرايضية
-

مجع األدوات و
 

االنصراف
 

زلاولة العودة إىل احلالة الطبيعية
 

 
ادلرحلة التقوديية

 



183 
 

ادلذكرة رقم 
2

    
اذلدف اإلجرائي:أن يشارك التلميذ مع  زمالئو اجلري و العودة يف اقل وقت شلكن     

                                                                              
إسًتاجتية التعلم 

التعاوين                                                                                 
السنة الدراسة

 
2018

-
2019

       
ص,ساعة إيقاف ,صفارة,أحبال,ابلون

متوسطة:كًتوسي امحد               أدوات و مكان االصلاز:ساحة ادلؤسسة ,شاخ
 

الكفاءة القاعدية:أن يتمكن ادلتعلم 
من جتنيد طاقاتو و التدخل الصائب دلواجهة ادلواقف يف سباق التتابع

 

الكفاءة اخلتامية:أن يتمكن ادلتعلم من ترشيد إمكانياتو للقيام بعمليات و ادوار فرداي و مجاعيا
 

التوجيهات
 

الوقت
 

وضعيات التعلم
 

ادلهام
 

ادلراحل
 

توضيح اذلدف الرئيسي ابلشرح و التحليل خلطوات األداء 
-

اإلمحاء اجليد لتفادي اإلصاابت
 

10
 د

االصطفاف ,ادلناداة ,مراقبة البدلة ,التحية
-

شرح اذلدف احلصة
-

اجلري 
حول ادللعب 

-
دتارين إمحاء عامة و خاصة للمفاصل

 
حتضري نفسي 

-
شرح اذلدف اإلجرائي

- 
إمحاء عام

 
ص

وخا
 

للعضالت
 

ادلرحل
ة التحضريية

 

-
التأكد من وضعية ثبات اجلسم  أثناء اجلري الزجزاج

 
-

احملافظة على الشاىد وعدم إسقاطو
 

العودة تكون بسرعة
 

-
النظر للمستوى الذي حتقق

 
اجلري ابلسرعة احلفاظ على طول اخلطوة

 
 

15
15      د
 د

ادلوقف
 

التعليمي
1

: يقسم التالميذ إىل أربع رلموعات وحياول التلميذ 
ادلشاركة يف اجلري بسرعة يف شلر مستقيم طولو 

40 
مًت مع اجتياز 

4 
حواجز متباعدة فيما بينها ب 

5 
أمتار تقريبا

 
ادلوقف التعلمي

2 
:يقسم التالميذ إىل فرق حسب العدد جيري كل تلميذ 

عرب مسلك يًتاوح طولو 
60 

مًت تقس
م إىل منطقة واحدة للعدو دون 

عوائق و العدو فوق احلواجز و العدو ادلتعرج حول حواجز حيث 
يستخدم طوق بالستكي كعصا تتابع وعلى مجيع التالميذ أن يبدأ 

السباق ابلدحرجة األمامية يفوز الفريق الذي قطع ادلسلك يف اقل وقت 
شلكن

 
ادلوقف التعليمي 

3
: اللعبة رقم ) 

20
) 

اإلحساس اب
دلسؤولية

 
- 

القدرة على التنظيم و التسيري اجليد 
لألفواج وورشات العمل

 
- 

دينامكية ادلنافسة
 

     

ادلرحلة التنفيذية
 

الشعور ابلتحسن اجليد مناقشة احلصة مع التالميذ مث االنصراف 
بعد أداء التحية الرايضية

 
د5

 
س 

ادلشي والقيام بتمارين االسًتخاء و االسًتجاع مع األخذ بتنف
عميق

 
-

القيام ابلتحية الرايضية
-

مجع األدوات و االنصراف
 

زلاولة العودة إىل احلالة الطبيعية
 

 
ادلرحلة التقوديية

 



184 
 

ادلذكرة رقم 
3  

اذلدف اإلجرائي:أن يشارك التلميذ مع  زمالئو اجلري فوق العوائق         إسًتاجتية التعلم التعاوين  السنة الدراسة 
2018

-
2019

     
متوسطة:كًتوسي امحد   أدوات و مكان االصلاز:ساحة ادلؤسسة 

ص, ,صفارة
,شاخ

 

الكفاءة القاعدية:أن يتمكن ادلتعلم من جتنيد طاقاتو و التدخل الصائب دلواجهة ادلوقف
 

الكفاءة اخلتامية:أن يتمكن ادلتعلم من ترشيد إمكانياتو للقيام بعمليات و ادوار فرداي و مجاعيا
 

التوجيهات
 

الوقت
 

وضعيات التعلم
 

ادلهام
 

ادلراحل
 

توضيح اذلدف الرئيسي ابلشرح و التحليل خلطوات األداء 
-

اإلمحاء اجليد لتفادي اإلصاابت
 

10
 د

االصطفاف ,ادلناداة ,مراقبة البدلة ,التحية
-

شرح اذلدف احلصة
-

اجلري 
حول ادللعب 

-
دتارين إمحاء عامة و خاصة للمفاصل

 
حتضري نفسي 

-
شرح اذلدف اإلجرائي

- 
إمحاء

ص
وخا

 
عام للعضالت

 
ادلرحلة التحضريية

 

-
استقامة اجلسم

 
- 

استخدام الذراعني أثناء االرتقاء
 

- 
التوافق بني األطراف السفلية و العلوية

 

15
15        د
 د

ادلوقف التعليمي
1

: يقسم التالميذ إىل أربع رلموعات منتظمة يف شكل 
ص رواق لكل رلموعة وعند إشارة ينطلق 

قاطرات خيص
العنصر األول 

من اجملموعة ابجلري سريعا من البدء العايل مع الًتكيز على تنويع 
ادلسافات و التدريب خبطوات جري سلتلفة خالل طول ادلسافة ,مث 

ينطلق العنصر الثاين و ىكذا حىت ينتهي  مجيع أعضاء اجملموعات تفوز 
اجملموعة اليت أهنت ادلهمة قبل اآلخرين

 
ادلوقف التعلمي

2 
:يقف 

الفريقان بقاطرتني وراء خط البدء ويقوم التلميذ 
ابلوثب فوق العوائق ادلوضوعة على األرض وعلى التلميذ الوثب و 

القدمني معا مع احملافظة على التوافق بني الذراعني و الرجلني وىكذا 
تستمر اللعبة حىت ينتهي مجيع أعضاء الفريق

 

- 
اإلحساس ابدلسؤولية

 
- 

القدرة على التنظيم و ا
لتسيري اجليد 

لألفواج وورشات العمل
 

- 
دينامكية ادلنافسة

 
     

ادلرحلة التنفيذية
 

الشعور ابلتحسن اجليد مناقشة احلصة مع التالميذ مث االنصراف 
بعد أداء التحية الرايضية

 
د5

 
س عميق

ادلشي والقيام بتمارين االسًتخاء و االسًتجاع مع األخذ بتنف
 

-
القيام ابلتحية الرايضية

-
 مجع

األدوات و االنصراف
 

زلاولة العودة إىل احلالة الطبيعية
 

 
ادلرحلة التقوديية
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ادلذكرة رقم 
4  

اذلدف اإلجرائي:أن يشارك التلميذ مع  زمالئو اجلري و العودة يف اقل وقت
                                

السنة الدراسة 
2018

-
2019

 
                                        

 
إسًتاجتية التعلم التعاوين   

                                  
                            

ص,ساعة إيقاف ,صفارة.أحبال
متوسطة:كًتوسي امحد               أدوات و مكان االصلاز:ساحة ادلؤسسة ,شاخ

 

الكفاءة القاعدية:أن يتمكن ادلتعلم من جتنيد طاقاتو و التدخل الصائب دلو 
اجهة ادلوقف يف سباق التتابع

 

الكفاءة اخلتامية:أن يتمكن ادلتعلم من ترشيد إمكانياتو للقيام بعمليات و ادوار فرداي و مجاعيا
 

التوجيهات
 

الوقت
 

وضعيات التعلم
 

ادلهام
 

ادلراحل
 

توضيح اذلدف الرئيسي ابلشرح و التحليل خلطوات األداء 
-

اإلمحاء اجليد لتفادي اإلصاابت
 

10
 د

االصطفاف ,ادلناداة ,مراقبة البدلة ,التحية
-

شرح اذلدف احلصة
-

اجلري 
حول ادللعب 

-
دتارين إمحاء عامة و خاصة للمفاصل

 
حتضري نفسي 

-
شرح اذلدف اإلجرائي

- 
إمحاء عام

 
ص

وخا
 

للعضالت
 

ادلرحلة التحضريية
 

-
استقامة اجلسم

 
-

عدم النظر للقدمني
احًتام ادلسافات احملددة 

 
-

احًتام اإلشارة
 

- 
استخدام الذراعني أثناء االرتقاء

 
- 

التوافق بني األطراف السفلية و العلوية
 

15
15   د
   د

ادلوقف التعليمي
1

: يقسم التالميذ إىل أربع رلموعات منتظمة يف شكل 
ص شلر على األرض لكل رلموعة ,وعند اإلشارة ينطلق 

قاطرات خيص
العنصر من اجملموعة ابجلري سريعا مع الًتكيز على حت

سني دقة ىبوط 
القدمني ,مث ينطلق العنصر الثاين وىكذا حىت ينتهي مجيع أعضاء

 
ادلوقف التعلمي

2 
: يقسم التالميذ إىل أربع رلموعات منتظمة يف شكل 
قاطرات,وحياول التلميذ التعاون مع زمالؤه يف اجلري السريع و متناسق 

دلسافة 
20

م داخل شلر عرضو 
50 

سم دتنح عالمة ّ)+( للمتعلم ا
لذي 

أدى اجلري السريع بتناسق  األطراف السفلية و العلوية
 

ادلوقف التعليمي
03 

:اللعبة رقم )
19 

) 
اللعبة رقم ) 

11
) 

 

- 
اإلحساس ابدلسؤولية

 
- 

القدرة على التنظيم و التسيري اجليد 
لألفواج وورشات العمل

 
- 

دينامكية ادلنافسة
 

     

ادلرحلة التنفيذية
 

الشعور ابلتحسن اجليد 
بعد أداء التحية الرايضيةمناقشة احلصة مع التالميذ مث االنصراف 

 
د5

 
س عميق

ادلشي والقيام بتمارين االسًتخاء و االسًتجاع مع األخذ بتنف
 

-
القيام ابلتحية الرايضية

-
مجع األدوات و االنصراف

 
زلاولة العودة إىل احلالة الطبيعية

 
 

ادلرحلة التقوديية
 



186 
 

ادلذكرة رقم 
5  

اذلدف اإلجرائي:أن يشارك التلميذ فريقو اجلري يف وضعيات و مسالك سلتلفة 
              

السنة الدراسة 
2018

-
2019

  
                                                  

إسًتاجتية التعلم التعاوين
 

متوسطة:كًتوسي امحد               أدوات و مكان االصلاز:ساح
ص,ساعة إيقاف ,صفارة,أحبال,ابلون

ة ادلؤسسة ,شاخ
 

الكفاءة القاعدية:أن يتمكن ادلتعلم من جتنيد طاقاتو و التدخل الصائب دلواجهة ادلواقف يف سباق التتابع
 

الكفاءة اخلتامية:أن يتمكن ادلتعلم من ترشيد إمكانياتو للقيام بعمليات و ادوار فرداي و مجاعيا
 

التوجيهات
 

الوقت
 

وضعيا
ت التعلم

 
ادلهام

 
ادلراحل

 

توضيح اذلدف الرئيسي ابلشرح و التحليل خلطوات 
األداء 

-
اإلمحاء اجليد لتفادي اإلصاابت

 
10

 د
االصطفاف ,ادلناداة ,مراقبة البدلة ,التحية

-
شرح اذلدف احلصة

-
اجلري حول ادللعب 

-
دتارين إمحاء عامة و خاصة للمفاصل

 
حتضري نفسي 

-
شرح اذلدف 

اإلجرائي
- 

إمحا
ء عام للعضالت 

- 
ادلرحلة التحضريية

 

-
استقامة اجلسم

 
-

عدم النظر للقدمني
احًتام ادلسافات احملددة 

 
-

احًتام اإلشارة
 

- 
استخدام الذراعني أثناء االرتقاء

 
- 

التوافق بني األطراف السفلية و العلوية
 

- 
الربط بني السرعة و الدوران

 
- 

التسليم و التسلم اجليد
 

- 
احلفاظ على السرعة

 

15
15   د

    15
 د

ادلوقف التعليمي
1

ص 
: يقسم التالميذ إىل أربع رلموعات منتظمة يف شكل قاطرات خيص
شلر على األرض لكل رلموعة على شكل منحدر  ,وعند اإلشارة ينطلق العنصر من 

اجملموعة ابجلري سريعا مع الًتكيز على أداء اكرب تردد عايل للخطوات
 

ادلوقف التعلمي
2 

: : يقسم التالميذ إىل أربع رلموعات منتظمة يف شكل قاطرات 
ص شلر بوضع قمع يف بداية و قمع يف النهاية مع وضع علم يف منتصف ادلسافة 

خيص
وعند إشارة ينطلق العنصر األول من نقطة البداية ابجلري السريع و يدور حول القمع مث 

ينطلق العنصر الثاين بسرعة و يلتق
يا عند نقطة ادلنتصف لتسليمو الشاىد مث يعود العنصر 

األول إىل نقطة البداية بينما العنصر الثاين يكمل اجلري للدوران حول القمع و العودة 
مع التأكيد على التسليم و التسلم الفعال ,مث ينطلق العنصر الثايل وىكذا حىت ينتهي 

مجيع أعضاء اجملموعة تفوز اجملموعة اليت أهنت ادل
همة

 

- 
اإلحساس ابدلسؤولية

 
- 

القدرة على التنظيم و التسيري 
اجليد لألفواج وورشات العمل

 
- 

دينامكية ادلنافسة
 

     

ادلرحلة التنفيذية
 

الشعور ابلتحسن اجليد مناقشة احلصة مع التالميذ مث 
االنصراف بعد أداء التحية الرايضية

 
د5

 
ادلشي والقيام بتمارين االسًتخاء و االسًتجا 

س عميق
ع مع األخذ بتنف

 
-

القيام ابلتحية الرايضية
-

مجع األدوات و االنصراف
 

زلاولة العودة إىل احلالة الطبيعية
 

 
ادلرحلة التقوديية
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ادلذكرة رقم 
6  

اذلدف اإلجرائي:أن يشارك التلميذ مع زمالئو يف اصلاز سباق اجلري     
                      

الدراسة 
2018

-
2019

   
                 

    
إسًتاجتية التعلم التعاوين وحل ادلشكالت

               
   

السنة 
ص,ساعة إيقاف ,صفارة

متوسطة:كًتوسي امحد        أدوات و مكان االصلاز:ساحة ادلؤسسة ,شاخ
’

صناديق
 

الكفاءة القاعدية:أن يتمكن ادلتعلم من جتنيد طاقاتو و التدخل الصائب دلواجهة ادلواقف 
يف سباق التتابع

 

الكفاءة اخلتامية:أن يتمكن ادلتعلم من ترشيد إمكانياتو للقيام بعمليات و ادوار فرداي و مجاعيا
 

التوجيهات
 

الوقت
 

وضعيات التعلم
 

ادلهام
 

ادلراحل
 

توضيح اذلدف الرئيسي ابلشرح و التحليل 
خلطوات األداء 

-
اإلمحاء اجليد

 
10

 د
االصطفاف ,ادلناداة ,مراقبة البدلة

 
,التحية

-
شرح اذلدف احلصة

-
اجلري حول ادللعب 

-
دتارين 

إمحاء عامة و خاصة للمفاصل
 

حتضري نفسي 
-

شرح اذلدف 
اإلجرائي

- 
إمحاء عام للعضالت 

- 
ادلرحلة التحضريية

 

-
إعطاء ورقة الواجب وشرح ماىو مطلوب من 

التالميذ  ونًتك ذلم اختيار آلية التنفيذ
 

 

15
15         د
 د

ادلوقف التعليمي
1

ص شلر على 
: يقسم التالميذ إىل أربع رلموعات منتظمة يف شكل قاطرات خيص

األرض لكل رلموعة ,وعند اإلشارة ينطلق العنصر من اجملموعة ابجلري ابنتظام بقدر اإلمكان 
ابلرغم من ادلنحٌت,مث ينطلق العنصر الثاين وىكذا حىت ينتهي مجيع 

أعضاء
 

اجملموعة تفوز اجملموعة 
اليت 

أمكنت
 

من إهناء ادلهمة قبل اآلخرين
 

ادلوقف التعلمي
2 

ص رواق لكل رلموعة وعند اإلشارة 
: يقسم التالميذ على شكل قطرات خيص

ينطلق العنصر األول من اجملموعة ابجلري السريع من البدء لعايل مع الًتكيز على تغري اليدين يف كال 
اجلانبني وزايدة السر 

عة و اجلري يف مسارات متغرية على جانب تسليم العصا مث ينطلق العنصر 
الثاين وىكذا حىت ينتهي مجيع اعضاء

 
اجملموعة تفوز اجملموعة اليت امكنت من إهناء ادلهمة قبل 

اآلخرين
 

ادلوقف التعليمي 
3

: اللعبة رقم ) 
16

) 
حتسني التعامل مع العصا

 

- 
اإلحساس ابدلسؤولية

 
- 

القدرة على ال
تنظيم و التسيري 

اجليد لألفواج وورشات العمل
 

- 
دينامكية ادلنافسة

 
     

ادلرحلة التنفيذية
 

التغذية الراجعة العكسية حول ادلشاركة وقيام كل 
تلميذ بدوره احملافظة على النظام

 
د5

 
س عميق

ادلشي والقيام بتمارين االسًتخاء و االسًتجاع مع األخذ بتنف
 

-
القيام ابلتحية 

الرايضية
-

مجع األدوات و االنصراف
 

زلاولة العودة إىل احلالة الطبيعية
 

 
ادلرحلة التقوديية
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ادلذكرة رقم
7  

اذلدف اإلجرائي:أن يتعاون التلميذ مع فريقو جتاوز احلواجز ادلختلفة   
                

السنة الدراسة 
2018

-
2019

    
                           

  
إسًتاجتية التعلم التعاوين وحل ادلشكالت               

ص,ساعة إيقاف ,صفارة
متوسطة:كًتوسي امحد               أدوات و مكان االصلاز:ساحة ادلؤسسة ,شاخ

 

الكفاءة القاعدية:أن يتمكن ادلتعلم من جتنيد طاقاتو و التدخل الصائب دلواجهة ادلواقف يف سباق التتابع
 

الكفاءة اخلت
امية:أن يتمكن ادلتعلم من ترشيد إمكانياتو للقيام بعمليات و ادوار فرداي و مجاعيا

 

التوجيهات
 

الوقت
 

وضعيات التعلم
 

ادلهام
 

ادلراحل
 

توضيح اذلدف الرئيسي ابلشرح و التحليل خلطوات األداء 
-

اإلمحاء اجليد لتفادي اإلصاابت
 

10
 د

االصطفاف ,ادلناداة ,مراقبة البدلة ,التحية
-

شرح
 

اذلدف احلصة
-

اجلري حول 
ادللعب 

-
دتارين إمحاء عامة و خاصة للمفاصل

 
حتضري نفسي 

-
شرح اذلدف اإلجرائي

- 
إمحاء عام للعضالت 

- 
ادلرحلة التحضريية

 

-
استقامة اجلسم

 
-

احلفاظ على التوازن
 

-
الًتكيز على اجتياز احلواجز

 
 - 

التوافق بني األطراف السفلية و العلوية
 

15
15         د
 د

ادلوقف التعليمي
1

: يقسم التالميذ إىل أربع رلموعات يف ورشة واحدة مكونة من 
حواجز مائلة تصاعداي جيتاز عناصر اجملموعة األوىل ابلتوايل احلواجز جانبا بطريقة 

ص مع محل األداة واحدة لوضعها يف العلبة وعليهم حتقيق اكرب عدد من 
ادلق

النقط بينما اجملموعة الثانية تقوم ابحت
ساب النقاط

 
ادلوقف التعلمي

2 
:داخل فضاء اللعب يشكل ادلدرس خطني متوازين و 

متباعدين مبًتين وخط آخر الوصول على بعد 
20

مًت من اخلط األول يقسم 
التالميذ إىل فوجني فوج)ا( و )ب( تنظم اجملموعة )ا( عند اخلط االنطالق األول 

بينما اجملموعة )ب( على خط االنطالق الثاين جيري 
التالميذ يف شلرات طوذلا 

40
  

مًت تتخللها ثالث حواجز متباينة ادلسافة وبعلو 
44

سم تقريبا
 

. اللعبة رقم )
12 

) 
التتابع ادلكوكي

 

- 
اإلحساس ابدلسؤولية

 
- 

القدرة على التنظيم و التسيري اجليد 
لألفواج وورشات العمل

 
- 

دينامكية ادلنافسة
 

     

ادلرحلة التنفيذية
 

الشعور ابلتحس
ن اجليد مناقشة احلصة مع التالميذ مث االنصراف 

بعد أداء التحية الرايضية
 

د5
 

س عميق
ادلشي والقيام بتمارين االسًتخاء و االسًتجاع مع األخذ بتنف

 
-

القيام ابلتحية الرايضية
-

مجع األدوات و االنصراف
 

زلاولة العودة إىل احلالة الطبيعية
 

 
ادلرحلة التقوديية
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ادلذكرة رقم 
8  

اذلدف اإلجرائي:أن يشارك التلميذ مع  زمالئو  العدو يف مسالك سلتلفة
     

   
السنة الدراسة 

2018
-

2019
                                          

 
إسًتاجتية التعلم التعاوين وحل ادلشكالت

    
ص,ساعة إيقاف ,صفارة ب

متوسطة:كًتوسي امحد               أدوات و مكان االصلاز:ساحة ادلؤسسة ,شاخ
 

الكفاءة القاعدية:أن يتمكن ادلتعلم من جتنيد طاقاتو و التدخل الصائب دلواجهة ادلواقف يف سباق التتابع
 

الكفاءة اخلتامية:أن يتمكن ادلتعلم من ترشيد إمكانياتو للقيام بع
مليات و ادوار فرداي و مجاعيا

 

التوجيهات
 

الوقت
 

وضعيات التعلم
 

ادلهام
 

ادلراحل
 

توضيح اذلدف الرئيسي ابلشرح و التحليل خلطوات األداء 
-

اإلمحاء اجليد لتفادي اإلصاابت
 

10
 د

االصطفاف ,ادلناداة ,مراقبة البدلة
 

,التحية
-

شرح اذلدف احلصة
-

اجلري 
حول ادللعب 

-
دتارين إمحاء عامة و خاصة للمفاصل

 
حتضري نفسي 

-
شرح اذلدف اإلجرائي

- 
إمحاء عام للعضالت 

- 
ادلرحلة التحضريية

 

-
استقامة اجلسم

 
-

عدم النظر للقدمني
احًتام ادلسافات احملددة 

 
-

احًتام اإلشارة
 

- 
استخدام الذراعني أثناء االرتقاء

 
- 

التوافق بني األطراف السفلية و العلوية
 

- 
احملافظة على الشاىد

 
- 

اجلري السريع داخل الرواق
 

 

15
15       د
 د

ادلوقف
 

التعليمي
1

: يقسم التالميذ إىل فرق حسب العدد جيري كل 
تلميذ عرب مسلك دوراين تقسم إىل منطقة واحدة للعدو مع وجود 

عوائق و زلاولة العدو مث الوثب فوقها والبدء يكون من ادلستوى العايل
 

ادلوقف التعلمي
2 

: يقسم التالميذ إىل أربع رلموعات منتظمة يف شكل 
ص رواق ل

قاطرات خيص
كل رلموعة وعند اإلشارة ينطلق القائد األول 

من كل رلموعة ابجلري سرعا داخل الرواق  مث ينطلق العنصر الثاين 
وىكذا حىت ينهي مجيع أعضاء اجملموعة

 
ادلوقف التعليمي 

3
: اللعبة رقم )

09 
) 

اجلري الزجزاجي
 

- 
اإلحساس ابدلسؤولية

 
- 

القدرة على التنظيم و التسيري اجليد 
لألفواج و 

ورشات العمل
 

- 
دينامكية ادلنافسة

 
     

ادلرحلة التنفيذية
 

الشعور ابلتحسن اجليد مناقشة احلصة مع التالميذ مث االنصراف 
بعد أداء التحية الرايضية

 
د5

 
س عميق

ادلشي والقيام بتمارين االسًتخاء و االسًتجاع مع األخذ بتنف
 

-
القيام ابلتحية الرايضية

-
مجع األدوات و االنصراف

 
زلاولة العودة إىل احلالة الطبيعية

 
 

ادلرحلة التقوديية
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ادلذكرة رقم 
9  

اذلدف اإلجرائي:أن يشارك التلميذ مع  زمالئو اجلري يف وضعيات سلتلفة  و العودة يف اقل وقت
     

السنة الدراسة 
2018

-
2019

                  
 

إسًتاجتية التعلم التعاوين وحل ادلشكالت
   

     
ص,ساعة إيقاف ,صفارة,أحبال

متوسطة:كًتوسي امحد               أدوات و مكان االصلاز:ساحة ادلؤسسة ,شاخ
 

الكفاءة القاعدية:أن يتمكن ادلتعلم من جتنيد طاقاتو و التدخل الصائب دلواجهة ادلواقف يف سباق التتابع
 

الكفاءة اخلتامية:أن يتمكن ادلتعلم من ترشيد إمكانياتو للق
يام بعمليات و ادوار فرداي و مجاعيا

 

التوجيهات
 

الوقت
 

وضعيات التعلم
 

ادلهام
 

ادلراحل
 

توضيح اذلدف الرئيسي ابلشرح و التحليل خلطوات 
األداء 

-
اإلمحاء اجليد لتفادي ا

 
10

 د
االصطفاف ,ادلناداة ,مراقبة البدلة

 
,التحية

-
شرح اذلدف احلصة

-
اجلري حول ادللعب 

-
دتارين 

إمحاء عامة و خاصة للمفاصل
 

حتضري نفسي 
-

شرح اذلدف 
اإلجرائي

- 
إمحاء عام للعضالت 

- 
ادلرحلة التحضريية

 

-
الًتكيز و احلفاظ على طول اخلطوة لتكون مالئمة 

مع السلم
 

- 
العودة تكون بسرعة

 
 

15
15      د
 د

ادلوقف التعليمي
1 :

ص رواق 
يقسم التالميذ إىل أربع رلموعات منتظمة يف شكل قاطرات خيص

لكل رلموعة وعند اإلشارة ينطلق العنصر األول من كل رلموعة ابجلري سريعا من  البدء العايل 
مع الًتكيز على تنويع يف أدوات ادلستخدمة و السرعة مث ينطلق العنصر الثاين وىكذا حىت ينتهي 

مجيع أعضاء اجملموعة
 

ادلوقف التعلمي
2 

: داخل فضاء اللعب يشكل األستاذ خطني متوازين و متباعدين مبًتين وخط 
آخر الوصول على بعد 

20
مًت من اخلط األول يقسم التالميذ إىل فوجني فوج)ا( و )ب( تنظم 

اجملموعة )ا( عند اخلط االنطالق األول بينما اجملموعة )ب( على خط االنطالق الثاين يعطي 
اإلشارة ف

س عناصر فريق)ب( قبل خط الوصول  حتتسب نقاط بعدد 
يحاول عناصر الفريق )ا( دل
العناصر ادللموسة مث تستبدل األدوار

 
ادلوقف التعل

يمي 
3

: اللعبة رق)
 

05
 )

 

- 
اإلحساس ابدلسؤولية

 
- 

القدرة على التنظيم و التسيري 
اجليد لألفواج وورشات العمل

 
- 

دينامكية ادلنافسة
 

     

ادلرحلة ال
تنفيذية

 

الشعور ابلتحسن اجليد مناقشة احلصة مع التالميذ 
مث االنصراف بعد أداء التحية الرايضية

 
د5

 
س عميق

ادلشي والقيام بتمارين االسًتخاء و االسًتجاع مع األخذ بتنف
 

-
القيام ابلتحية الرايضية

-
مجع األدوات و االنصراف

 
زلاولة العودة إىل احلالة الطبيعية

 
 

ادلرحلة
 

التقوديية
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التعليمية رقم )
10

                   )
اذلدف اإلجرائي: أن يشارك التلميذ مع زمالؤه يف إصلاز سباق التتابع                                                             

  
أدوات ومكان االصلاز: ساحة .

 
ص،ساعة 

ادلؤسسة،شواخ
إيقاف،صفارة ،صناديق

               
                                                                                                            

   
السنة الدراسة: 

2019
/

2018
 

لكفاءة القاعدية
: أن يتمكن ادلتعلم من جتنيد طاقاتو والتدخل الصائب دلواجهة ادلوقف

 

الكفاءة اخلتامية
: 

أن يتمك
ن ادلتعلم من ترشيد إمكانياتو للقيام بعمليات وأدوار فرداي ومجاعيا.

 

ادلراحل
 

ادلهام
 

وضعيات التعلم
 

التشكيالت
 

التوجيهات
 

ادلرحلة التحضريية
 

- 
حتضري نفسي

- 
شرح اذلدف 

اإلجرائي
 -

 
إمحاء عام العضالت

- 
ص للعضالت

إمحاء خا
 

االصطفاف، ادلناداة، مراقبة البدلة، التحية
 ،

شرح ىدف
 

احلصة
- 

اجلري حول 
ادللعب

- 
دتارين إمحاء عامة وخاصة للمفاصل والعضالت

 

 -
 

 ابلشرح 
 الرئيسي

 اذلدف
توضيح

والتحليل الدقيق خلطوات األداء
   

- 
اإلمحاء اجليد لتفادي اإلصاابت

 

  

ادلرحلة التنفيذية
 

  

القدرة على التسيري والتنظيم
 

تقسيم التالميذ إىل رلموعات جيري كل تلميذ 
عرب مسلك يًتاوح طولو حوايل 

مًت، يقسم إىل مناطق، واحدة للعدو بدون عوائق، والثانية العدو فوق احلواجز  60
والثالثة العدو ادلتعرج حول حواجز حيث يستخدم طوق بالستيكي كعصا تتابع 
وعلى مجيع التالميذ أن يبدؤوا السباق ابلدحرجة األمامية، يفوز الفريق الذي قطع  

كل تالميذ
 

ادلوقف التعليمي 
03

: لعبة رقم ) 
04

) 

 

  

إعطاء ورقة الواجب وشرح  ماىو مطلوب
 

من التالميذ ونًتك ذلم اختيار آلية التنفيذ
 

 

ادلرحلة التقوديية
 

زلاولة العودة إىل السكون
 

س عميق القيام 
ادلشي والقيام بتمارين االسًتخاء و االسًتجاع مع األخذ بتنف

ابلتحية الرايضية
-

مجع 
األدوات و االنصراف

 

 

التغذية الراجعة العكسية حول ادلشاركة 
وقيام كل طالب بدوره احملافظة على النظام
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 مناذج بعض األلعاب املستخدمة:
 (: جري السلم )ب( 20للعبة رقم )ا

العمل عل سرعة تردد االرتقاء                                                                                 اهلدف:
خيصص شلر مرسوم على األرض  قاطرات، شكل على منتظمة رلموعات أربع إىل التالميذ يقسم طريقة األداء:

الدقة  يف تردد لكل رلموعة، وعند إشارة األستاذ ينطلق العنصر األول من اجملموعة ابجلري سريعا مع الًتكيز على 
اليت أمكنت من إهناء  اجملموعة تفوز وىكذا حىت ينتهي مجيع أعضاء اجملموعة، الثاين العنصر ينطلق ، مثاالرتقاء

    آلخريناادلهمة قبل 

 
 (: جري السلم رقم )ج(20اللعبة رقم )

حتسني دقة ىبوط القدمني                                                                                        اهلدف: 
خيصص شلر مرسوم على األرض  قاطرات، شكل على منتظمة رلموعات أربع إىل التالميذ يقسم طريقة األداء:

دقة  لكل رلموعة، وعند إشارة األستاذ ينطلق العنصر األول من اجملموعة ابجلري سريعا مع الًتكيز على حتسني 
اليت أمكنت من  اجملموعة تفوز وىكذا حىت ينتهي مجيع أعضاء اجملموعة، الثاين العنصر ينطلق ، مثىبوط القدمني

    آلخريناإهناء ادلهمة قبل 

 
                      (: جري السلم )د(20اللعبة رقم )
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                 العمل على أداء أكرب تردد للخطوات                                                                                              اهلدف: 
خيصص شلر مرسوم على األرض  قاطرات، شكل على منتظمة رلموعات أربع إىل التالميذ يقسم طريقة األداء:

لكل رلموعة على شكل منحدر، وعند إشارة األستاذ ينطلق العنصر األول من اجملموعة ابجلري سريعا مع الًتكيز 
 تفوز وىكذا حىت ينتهي مجيع أعضاء اجملموعة، الثاين العنصر ينطلق ، مثأداء أكرب تردد عايل للخطواتعلى 

    آلخرينانت من إهناء ادلهمة قبل كدتاليت  اجملموعة

 
 (: 20اللعبة رقم )

حتسني بدأ الدوران من اجلانبني األدين واأليسر                                                              اهلدف: 
بداية خيصص شلر بوضع قمع يف  قاطرات، شكل على منتظمة رلموعات أربع إىل التالميذ يقسم طريقة األداء:

وقمع يف النهاية مع وضع علم يف منتصف ادلسافة، وعند إشارة األستاذ ينطلق العنصر األول من اجملموعة من 
العالمة يف ادلنتصف ابجلري سريعا ويدور حول القمع األول مث ينطلق بسرعة للدوران حول القمع الثاين والعودة إىل 

كنت من دتاليت  اجملموعة تفوز ينتهي مجيع أعضاء اجملموعة، وىكذا حىت الثاين العنصر ينطلق نقطة البداية، مث
    آلخريناإهناء ادلهمة قبل 

 
 :(20اللعبة رقم)

التأكيد على التسليم والتسلم فعال                                                                            اهلدف: 
خيصص شلر بوضع قمع يف بداية  قاطرات، شكل على منتظمة رلموعات أربع إىل التالميذ يقسم طريقة األداء:
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وقمع يف النهاية مع وضع علم يف منتصف ادلسافة، وعند إشارة األستاذ ينطلق العنصر األول من نقطة البداية 
مث ابجلري سريعا ويدور حول القمع مث ينطلق  العنصر الثاين بسرعة ويلتقيا عند نقطة ادلنتصف لتسليمو الشاىد 

التأكيد على يعود العنصر األول إىل نقطة البداية بينما العنصر الثاين يكمل اجلري للدوران حول القمع والعودة مع 
اليت  اجملموعة تفوز وىكذا حىت ينتهي مجيع أعضاء اجملموعة، الثالث العنصر ينطلق ، مثالتسليم والتسلم فعال

    آلخريناأمكنت من إهناء ادلهمة قبل 

 
                                                    (:20رقم ) اللعبة

يقسم التالميذ إىل فرق حسب العدد جيري كل تلميذ عرب مسلك يًتاوح طول مسافة السباق  طريقة األداء:
مًت تقسم إىل منطقة واحدة للعدو بدون عوائق والعدو فوق احلواجز والعدو ادلتعرج حول حواجز  06حوايل 

تخدم طوق بالستيكي كعصا تتابع وعلى مجيع التالميذ أن يبدؤوا السباق ابلدحرجة األمامية يفوز الفريق حيث يس
 الذي قطع كل تالميذ فريقو ادلسلك يف أقل وقت

 
(:                                                                                                  20اللعبة رقم )

جتريب وإتقان ختطي العوائق                                                                                دف:اهل
يقسم التالميذ إىل فرق حسب العدد جيري كل تلميذ عرب مسلك دوراين تقسم إىل منطقة واحدة  طريقة األداء:

وائق حيث يستخدم عوائق بالستيكية وعلى مجيع التالميذ للعدو مع وجود عوائق وزلاولة العدو مث الوثب فوق الع
 أن يبدؤوا السباق من البدء العايل، يفوز الفريق الذي قطع كل تالميذ فريقو ادلسلك يف أقل وقت
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 :(20اللعبة رقم )

                                                                                          جتريب وإتقان اجلري الزجزاجي اهلدف: 
خيصص شلر مرسوم على األرض  قاطرات، شكل على منتظمة رلموعات أربع إىل التالميذ يقسمطريقة األداء: 

إتقان اجلري ا مع الًتكيز على لكل رلموعة، وعند إشارة األستاذ ينطلق العنصر األول من اجملموعة ابجلري سريع
اليت أمكنت  اجملموعة تفوز وىكذا حىت ينتهي مجيع أعضاء اجملموعة، الثاين العنصر ينطلق ، مثالزجزاجي بني ادلعامل

    آلخرينامن إهناء ادلهمة قبل 

 
(:                                                                                                02اللعبة رقم )

حتسني اجلري يف ادلنحٌت                                                                                    اهلدف:
خيصص شلر مرسوم على األرض  قاطرات، شكل على منتظمة رلموعات أربع إىل التالميذ يقسم طريقة األداء:

اجلري ابنتظام لكل رلموعة، وعند إشارة األستاذ ينطلق العنصر األول من اجملموعة ابجلري سريعا مع الًتكيز على 
ينتهي مجيع أعضاء وىكذا حىت  الثاين العنصر ينطلق ، مثبقدر اإلمكان ابلرغم من ادلنحٌت، وادليل حنو اجتاه ادلنحٌت

    آلخرينااليت أمكنت من إهناء ادلهمة قبل  اجملموعة تفوز اجملموعة،
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 (:00اللعبة رقم )

 أداء وضع بدء فعال  اهلدف: 

خيصص رواق لكل رلموعة، وعند  قاطرات، شكل على منتظمة رلموعات أربع إىل التالميذ يقسم طريقة األداء:
الدفع ابلرجل  مع الًتكيز على من البدء العايل األول من اجملموعة ابجلري سريعاإشارة األستاذ ينطلق العنصر 

وىكذا حىت  الثاين العنصر ينطلق ، مثأبقصى قوة للبدء، وجيب تنويع يف أوضاع البدء وإضافة حتدايت لالنطالق
    آلخرينااليت أمكنت من إهناء ادلهمة قبل  اجملموعة تفوز ينتهي مجيع أعضاء اجملموعة،

 
(:                                                                                                    00اللعبة رقم )

التتابع ادلكوكي للعدو                                                                                           اهلدف:
خيصص رواق لكل رلموعة، وعند  قاطرات، شكل على منتظمة رلموعات أربع إىل التالميذ يقسم طريقة األداء:

اجتياز عوائق مع الًتكيز على  من البدء العايل إشارة األستاذ ينطلق العنصر األول من اجملموعة ابجلري سريعا
 الثاين العنصر ينطلق مث، منخفضة من خالل اجلري بسرعة عالية وزلاولة قطع ادلسافات البينية يف خطوة واحدة

    آلخرينااليت أمكنت من إهناء ادلهمة قبل  اجملموعة تفوز وىكذا حىت ينتهي مجيع أعضاء اجملموعة،
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(:                                                                                                  00اللعبة رقم )

حتسني طريقة ختطي العوائق                                                                                 اهلدف:
خيصص رواق لكل رلموعة، وعند  قاطرات، شكل على منتظمة رلموعات أربع إىل التالميذ يقسم طريقة األداء:

تنويع العوائق مع الًتكيز على  من البدء العايل سريعاإشارة األستاذ ينطلق العنصر األول من اجملموعة ابجلري 
وىكذا حىت ينتهي مجيع  الثاين العنصر ينطلق ، مث طويل(، وتنويع ادلسافات بني العوائق -منخفض -)عايل

    آلخرينااليت أمكنت من إهناء ادلهمة قبل  اجملموعة تفوز أعضاء اجملموعة،

 
                                                                               (:                    00اللعبة رقم )

تطوير السرعة بني االنطالق واحلاجز                                                                                 اهلدف:
خيصص رواق لكل رلموعة، وعند  قاطرات، شكل على منتظمة رلموعات أربع إىل التالميذ يقسم طريقة األداء:

تنويع ادلسافات بني مع الًتكيز على  من البدء العايل إشارة األستاذ ينطلق العنصر األول من اجملموعة ابجلري سريعا
 ينطلق مثاحلواجز، واجلري ثنائي )زوجي(، واجلري السريع حىت خط النهاية، واجلري السريع بعد ختطي احلاجز، 

    آلخرينااليت أمكنت من إهناء ادلهمة قبل  اجملموعة تفوز وىكذا حىت ينتهي مجيع أعضاء اجملموعة، ثاينال العنصر
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(:                                                                                                                       00اللعبة رقم )

                                                      حتسني خطوة اجلري خالل ادلسافة بني احلواجز   اهلدف:
خيصص رواق لكل رلموعة، وعند  قاطرات، شكل على منتظمة رلموعات أربع إىل التالميذ يقسم طريقة األداء:

تنويع ادلسافات، مع الًتكيز على  بدء العايلمن ال إشارة األستاذ ينطلق العنصر األول من اجملموعة ابجلري سريعا
وىكذا  الثاين العنصر ينطلق مثوالتدريب خبطوات جري سلتلفة خالل طول ادلسافة، واحلفاظ على سرعة اجلري، 

                                                                                               آلخرين.االيت أمكنت من إهناء ادلهمة قبل  اجملموعة تفوز حىت ينتهي مجيع أعضاء اجملموعة،

 
(:                                                                                                          00اللعبة رقم )

                حتسني طريقة التعامل مع العصا   اهلدف:

خيصص رواق لكل رلموعة، وعند  قاطرات، شكل على منتظمة رلموعات أربع إىل التالميذ يقسم طريقة األداء:
تنويع األدوات مع الًتكيز على  من البدء العايل إشارة األستاذ ينطلق العنصر األول من اجملموعة ابجلري سريعا

 تفوز وىكذا حىت ينتهي مجيع أعضاء اجملموعة، الثاين العنصر ينطلق مثوالسرعة، واستخدام اليد اليسرى واليمٌت، 
                                                                                                آلخرين.االيت أمكنت من إهناء ادلهمة قبل  اجملموعة
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 (: 00اللعبة رقم )

                                                                                            حتسني طريقة تبديل العصا واالستجابة إلشارة البدء السمعية أو البصرية  اهلدف: 
خيصص رواق لكل رلموعة، وعند  قاطرات، شكل على منتظمة رلموعات أربع إىل التالميذ يقسم طريقة األداء:

تغيري اليدين يف كال مع الًتكيز على  من البدء العايل شارة األستاذ ينطلق العنصر األول من اجملموعة ابجلري سريعاإ
اجلانبني، وزايدة السرعة، واجلري يف مسارات متغرية على جانب تسليم العصا، وتصحيح حركة الذراع للمسك 

كنت من إهناء دتاليت  اجملموعة تفوز مجيع أعضاء اجملموعة،وىكذا حىت ينتهي  الثاين العنصر ينطلق مثاجليد للعصا، 
 آلخرين اادلهمة قبل 

 
                                             (:00اللعبة رقم )

 األول حيتوي شلرين، يف متقابل بشكل كل رلموعتني تتموضع رلموعات، أربع إىل التالميذ يوزع طريقة األداء: 
 اجملموعة من تلميذ ينطلق.فارغا احملاذي الثاين ادلمر يبقى بينما متساوية، مسافة بينها تفصل حواجز أربع على

وجيب  الفارغ، شلره يف اجلري ليتم الثانية اجملموعة من تلميذ ألول الشاىد يسلم مث احلواجز ويتخطى بسرعة األوىل
 اجملموعتني بني التناوب يستمر الزميل، مث من تسلم الشاىد فور أو االنطالق إشارة عند سريعا الًتكيز على اجلري

  آخر وصول حىت
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                                            (00اللعبة  رقم )

 من األول العنصر أمتار، حياول سبعة طوذلا شلرات أمام تقف رلموعات أربع إىل التالميذ تقسيم طريقة األداء:
 وعند .(احلجم متوسطة ادلقوى الورق من علبة سلة،) إطار داخل دمى علب، أدوات )كرات، إدخال رلموعة كل
 سلتها يف ادلوجودة األدوات عدد حيتسب رلموعة كل عناصر إهناء

 
                                         (:02اللعبة رقم )

 حياول .مًتا 15 يف "ب" و "أ " اخلطني بني الفاصلة ادلسافة حتدد .ثنائيات إىل التالميذ يقسم: طريقة االداء
 من إسقاطها دون واحليلولة .أداة بواسطة جسميهما تالحم مع "ب" اخلط إىل" أ" اخلط من التنقل التلميذان

                                                                                                       .ادلمر هناية إىل بداية

 
(:                                                                                                          00رقم ) اللعبة

مًت لكل  06خيصص شلر طولو  قاطرات، شكل على منتظمة رلموعات أربع إىل التالميذ يقسم طريقة األداء:
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 مث .ادلمر هناية عند من اجملموعة ابجلري سريعا ودلس العالمةرلموعة، وعند إشارة األستاذ ينطلق العنصر األول 
 آبخر اإلمساك حىت ..اثلث زميل يد دلسك معا والعودة العالمة عند زميلو بيد ليمسك الثاين العنصر ينطلق
 تفوز .ادلمر واجهيت إحدى إىل من اجملموعة، حيث يضاف عنصر من اجملموعة كلما وصلت السلسلة عنصر

                                                                                                                .آلخرينااليت أمكنت من إهناء ادلهمة قبل  اجملموعة

 
 (:00اللعبة رقم )

        زميال مطاردة اهلدف:  

متوازيني ومتباعدين مبًتين، وخذ آخر الوصول على داخل فضاء اللعب يشكل األستاذ خطني   :طريقة األداء 
مًت من اخلط األول، يقسم التالميذ إىل فوجني )أ( و )ب(، تنتظم اجملموعة )أ( عند خط االنطالق  06بعد 

األول، بينما اجملموعة )ب( على خط االنطالق الثاين، يعطي اإلشارة األستاذ فيحاول عناصر الفريق )أ( دلس 
 .اذلارب ( قبل خط الوصول، حتتسب النقاط للفريق ادلطارد بعدد العناصر ادللموسة من الفريقعناصر الفريق )ب

  األدوار: تستبدل مث ." أ "اجملموعة خانة يف وتوضع

 
                                           .منتظمة غري حواجز تتخللو شلر يف بسرعة اجلري اهلدف:  (:00اللعبة رقم )

 تقريبا سم 45 وبعلو ادلسافة متباينة حواجز ثالث تتخللها مًتا 40 طوذلا شلرات يف التالميذ جيري :األداءطريقة 
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                                  (:00اللعبة رقم )

                          احلواجز وأختطى بسرعة اجلري اهلدف:

شكل أربع رلموعات، مث يعطي األستاذ إشارات سلتلفة يصطف التالميذ أمام ادلمرات على   :طريقة األداء
لالنطالق جراي مع ختطي احلواجز، عندما يصل ادلتسابق يلتف رلددا وىكذا إىل أن ينتهي ادلطاف مث يلمس يد 

 اآلخرين قبل اجلري أهنى الذي الفريق زميلو الذي ينطلق بدوره، يفوز

 
   (:00اللعبة رقم )

                                 .األدوات من عدد أكرب بسرعة ومجع التنقل اهلدف:

توزيع التالميذ إىل أربع رلموعات متمركزة يف أركان مساحة اللعب، عند إشارة حياول كل تلميذ من  طريقة األداء:
تعيني  اجملموعة اإلسراع حنو دائرة الوسط اللتقاط أداة أو أكثر والعودة هبا إىل منطقتو دون إسقاطها، بينما يتم

 اللعب مساحة خارج مكان يف واحتجازىم ادللتقط الفريق عنصر بلمس تلميذ من الفريق ادلنافس للقيام

 



 

 

ثامللحق الثال  

 
 

النتائج اخلام املتحصل عليها لعينة التجربة االستطالعية -  

النتائج اخلام لعينيت البحث يف جمموع االختبارات  -  
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 نتائج التجربة االستطالعية

 د5جري  م06جري تتابع 
الوثب داخل 
 الدوائر املرقمة

ثيت اجلذع 
من 

 اجلري املكوكي الوقوف

اختبار عدو مسافة 
مرت من بداية  06

 متحركة

 االختبارات

اختبار 
 بعدي

اختبار 
 قبلي

اختبار 
 بعدي

اختبار 
 قبلي

اختبار 
 بعدي

اختبار 
 قبلي

اختبار 
 بعدي

 اختبار
 قبلي

اختبار 
 بعدي

اختبار 
 قبلي

اختبار 
 بعدي

اختبار 
 العنة قبلي

12.54 12.61 810 920 4.7 4 2 3 12.66 12 5.14 5.5 1 

12.07 12.13 950 940 5 4.3 7 7 12.7 12.11 5.86 5.06 2 

12.76 13 860 870 5.5 4.6 4 3 12.82 12.13 5.33 5.42 3 

13.1 12.77 950 950 5 4.7 3 3 12.3 12 5.42 4.47 4 

11.44 11.96 970 922 4.78 3.87 6 7 13 12.52 5.21 5.35 5 

12.7 12.56 820 860 4.15 3.98 8 5 12.87 13 5.65 5.41 6 
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 د5جري  م06جري تتابع 
الوثب داخل الدوائر 

 اجلري املكوكي ثيت اجلذع من الوقوف املرقمة
 06اختبار عدو مسافة 

 االختبارات متحركةمرت من بداية 
ع.جتري 

 ع.ضابطة بية 
ع.جتري

 ع.ضابطة بية 
ع.جتري

 ع.ضابطة بية 
ع.جتري

 ع.ضابطة بية 
ع.جتري

 ع.ضابطة بية 
ع.جتري

 العنة ع.ضابطة بية 

 13.04 13.02 930 920 3.45 3.76 4 2 13.98 12.89 5.4 5.43 1 
 12.65 12.98 789 780 4.27 3.8 2 3 13.55 13 4.76 5.14 2 
 13.4 12.05 1198 789 4.82 4.66 5 4 13.38 12.6 5.34 5.41 3 
 12.6 14 1055 1190 5.15 4.1 2 1 13.45 12.85 4.55 5.11 4 
 12.55 13.09 967 759 4.65 4.56 5 3 13.73 12.5 4.9 4.45 5 
 14.1 12.8 947 1124 4.66 4.14 2 4 13.6 13.1 4.88 5.42 6 
 13.45 12.35 1067 1196 4.15 5.1 2 2 14.2 12.5 4.9 5.66 7 
 12.76 12.75 1157 797 4.47 4.31 1 1 13.65 12.3 4.54 5.89 8 
 13.45 14.87 1056 849 4.1 4 1 3 13.8 12.77 5.1 5.47 9 
 13.45 12.87 1047 760 4.34 4.45 2 2 13 12.32 4.86 5.34 10 
 12.7 13.55 1124 1020 4.96 4.21 3 3 13.56 13.2 4.34 5.84 11 
 12.8 12.67 1190 898 4.34 4.49 2 4 14 12.76 4.22 5.56 12 
 12.56 14.11 1078 945 4.4 4.3 3 3 13.6 12.2 4.78 5.24 13 
 12.76 13.5 1067 800 4.7 4.1 2 4 13.1 12.4 5.2 5.41 14 
 13.23 13.4 1034 1087 4.3 4.55 4 2 13.78 12.89 5.11 5.64 15 
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 نتائج االختبارات البعدية ل ضابطة و التجريبية

            
 

 د5جري  م06جري تتابع 
الوثب داخل الدوائر 

 اجلري املكوكي ثيت اجلذع من الوقوف املرقمة
 06اختبار عدو مسافة 

 مرت من بداية متحركة
 االختبارات

 العنة ع.ضابطة ع.جتريبية  ع.ضابطة ع.جتريبية  ع.ضابطة جتريبية ع. ع.ضابطة ع.جتريبية  ع.ضابطة ع.جتريبية  ع.ضابطة ع.جتريبية 
12.3 13.11 1054 1000 3.87 3.8 5 6 12.13 11.5 5.1 5.54 1 

12.21 11.67 956 815 4.1 3.28 6 4 11.5 11.5 4.34 5.38 2 
12.9 11.97 1187 810 4.17 3.37 8 10 11.7 11.35 4.33 5.31 3 

12.76 13.56 1100 1100 4.6 3.5 4 5 11.22 11.8 4.28 5.71 4 
12.11 11.5 1160 879 3.8 4 9 5 11.55 11.5 4.55 5.38 5 
12.98 11.2 1078 1000 4.2 4.1 7 7 12.33 11.9 4.28 5.45 6 
12.87 12.1 1167 1200 3.7 4.23 5 3 12.1 11.9 4.6 5.55 7 

12.1 11.45 1189 1057 3.8 4.55 3 2 11.13 11.5 4.38 5.35 8 
12.15 11.2 1187 890 4.1 4.33 2 4 11.9 11.2 4.7 5.78 9 
12.54 11.23 1120 1050 4.54 4.54 3 2 12.2 11.25 4.54 5.21 10 
12.65 12.2 1050 1110 4.12 5 5 5 11.33 11.5 4.5 5.9 11 
11.98 11.36 1100 1076 3.9 5.1 4 6 12.5 11.5 4.18 5.8 12 
11.83 13.3 1150 1000 3.8 3.87 5 5 12.7 11.2 4.3 5.8 13 

12.5 12.23 1140 960 4.8 4.4 6 7 12.65 11.97 4.65 5.7 14 
12.9 12.56 1130 1167 4.9 4.8 8 3 12.4 11.23 4.45 5.66 15 
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 نتائج االختبارات البعدية للضابطة و التجريبية             

 اجلري املكوكي م06جري تتابع 
د "ابلثانية  5اختبار )جري  
)" 

الوثب داخل الدوائر 
 املرقمة

م من 06عدو 
 البداية املتحركة)اث(

من  ثين اجلدع لالمام
وضع  الوقوف 

 )سم(
 االختبارات

 العنة ع.ضابطة ع.جتريبية  ع.ضابطة ع.جتريبية  ع.ضابطة ع.جتريبية  ع.ضابطة ع.جتريبية  ع.ضابطة ع.جتريبية  ع.ضابطة ع.جتريبية 
12.3 13.11 12.13 11.5 1054 1000 3.87 3.8 5.23 5.19 5 6 1 

12.21 12.34 11.5 11.5 956 815 4.1 3.28 5 4.98 6 4 2 
12.25 12.11 11.7 11.35 1187 810 4.17 3.37 5.12 5.27 8 10 3 
12.54 13.56 11.22 11.8 1100 1100 4.6 3.5 5.14 4.86 4 5 4 

12 12.68 11.55 11.5 1160 879 3.8 4 4.91 5.38 9 5 5 
12.65 12.75 12.33 11.9 1078 1000 4.2 4.1 5.12 5.14 7 7 6 
12.55 12.1 12.1 11.9 1167 1200 3.7 4.23 5.21 5.36 5 3 7 
12.1 12.58 11.13 11.5 1189 1057 3.8 4.55 4.81 5.35 7 2 8 

12.15 13.85 11.9 11.2 1187 890 4.1 4.33 4.96 5.21 5 4 9 
12.24 12.54 12.2 11.25 1120 1050 4.54 4.54 5.51 5.06 8 2 10 
12.31 12.85 11.33 11.5 1050 1110 4.12 5 5.17 5.14 11 5 11 
11.98 12.11 12.5 11.5 1100 1076 3.9 5.1 5.39 5.31 10 6 12 
11.83 13.3 12.7 11.2 1150 1000 3.8 3.87 4.67 5.47 8 5 13 
12.13 12.23 12.65 11.97 1140 960 4.8 4.4 5.39 5.11 9 7 14 
12.65 12.56 12.4 11.23 1130 1167 4.9 4.8 5.13 5.09 13 3 15 
12.26 12.71 11.96 11.52 1117.87 1007.60 4.16 4.19 5.12 5.19 7.67 4.93 

 
0.25 0.54 0.52 0.26 64.14 119.32 0.38 0.56 0.22 0.17 2.50 2.12 
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 نتائج االختبارات القبلية البعدية لعينة التجريبية

 اجلري املكوكي م06جري تتابع 

د  5)جري  اختبار 
 "ابلثانية "(

الوثب داخل الدوائر 
 املرقمة

م من البداية 06عدو 
 املتحركة)اث(

ثين اجلدع لالمام 
من وضع  
 الوقوف )سم(

 االختبارات

اختبار 
 بعدي

اختبار 
 قبلي

اختبار 
 بعدي

اختبار 
 قبلي

اختبار 
 بعدي

 اختبار قبلي
اختبار 
 بعدي

اختبار 
 قبلي

اختبار 
 بعدي

اختبار 
 قبلي

اختبار 
 بعدي

اختبار 
 قبلي

 العنة

12.3 13.04 12.13 13.98 1054 930 3.87 3.45 5.23 5.4 5 4 1 

12.21 12.65 11.5 13.55 956 789 4.1 4.27 5 5.06 6 2 2 

12.25 13.4 11.7 13.38 1187 1198 4.17 4.82 5.12 5.34 8 5 3 

12.54 12.6 11.22 13.45 1100 1055 4.6 5.15 5.14 5.05 4 2 4 

12 12.55 11.55 13.36 1160 967 3.8 4.65 4.91 5.06 9 5 5 

12.65 14.1 12.33 13.6 1078 947 4.2 4.66 5.12 5.18 7 2 6 

12.55 13.45 12.1 13.1 1167 1067 3.7 4.15 5.21 5.29 5 2 7 

12.1 12.76 11.13 13.65 1189 1157 3.8 4.47 4.81 4.94 7 1 8 

12.15 13.45 11.9 13.8 1187 1056 4.1 4.1 4.96 5.1 5 1 9 

12.24 13.45 12.2 13 1120 1047 4.54 4.34 5.51 5.86 8 2 10 

12.31 12.7 11.33 13.56 1050 1124 4.12 4.96 5.17 5.34 11 3 11 

11.98 12.8 12.5 13 1100 1190 3.9 4.34 5.39 5.82 10 2 12 

11.83 12.56 12.7 13.31 1150 1078 3.8 4.4 4.67 4.98 8 3 13 

12.13 12.76 12.65 13.1 1140 1067 4.8 4.7 5.39 5.72 9 2 14 

12.65 13.23 12.4 13.21 1130 1034 4.9 4.3 5.13 5.41 13 4 15 

12.2
6 

13.0
3 

11.9
6 

13.4
0 

1117.8
7 

1047.0
7 

4.16 4.45 5.12 5.30 7.67 2.67 
املتوسط 
 حسايب

0.25 0.46 0.52 0.29 64.14 106.91 0.38 0.41 0.22 0.30 2.50 1.29 
االحنراف 
 املعياري
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البعدية للعينة الضابطة القبلية نتائج االختبارات  

 

 

 

 
      

 

د  5اختبار )جري   اجلري املكوكي م06جري تتابع 
 "ابلثانية "(

الوثب داخل 
 الدوائر املرقمة

م من 06عدو 
البداية 

 املتحركة)اث(

ثين اجلدع لالمام 
من وضع  الوقوف 

 )سم(
 االختبارات

 

اختبار 
 بعدي

اختبار 
 قبلي

اختبار 
 بعدي

اختبار 
 قبلي

اختبار 
 بعدي

اختبار 
 قبلي

اختبار 
 بعدي

اختبار 
 قبلي

اختبار 
 بعدي

اختبار 
 قبلي

اختبار 
 بعدي

اختبار 
 قبلي

 العنة

 

13.11 13.02 11.5 13.22 1000 1015 3.8 3.76 5.19 5.43 6 2 1 

 

12.34 12.98 11.5 13 815 986 3.28 3.8 4.98 5.14 4 3 2 

 

12.11 12.05 11.35 12.95 810 1036 3.37 4.66 5.27 5.41 10 4 3 

 

13.56 14 11.8 12.85 1100 1190 3.5 4.1 4.86 5.11 5 1 4 

 

12.68 13.09 11.5 13.11 879 880 4 4.56 5.38 4.45 5 3 5 

 

12.75 12.8 11.9 13.1 1000 1124 4.1 4.14 5.14 5.42 7 4 6 

 

12.1 12.35 11.9 12.8 1200 1196 4.23 5.1 5.36 5.66 3 2 7 

 

12.58 12.75 11.5 13.45 1057 960 4.55 4.31 5.35 5.89 2 1 8 

 

13.85 14.87 11.2 13.45 890 1136 4.33 4 5.21 5.47 4 3 9 

 

12.54 12.87 11.25 13.54 1050 1089 4.54 4.45 5.06 5.34 2 2 10 

 

12.85 13.55 11.5 13.2 1110 1020 5 4.21 5.14 5.84 5 3 11 

 

12.11 12.67 11.5 12.84 1076 898 5.1 4.49 5.31 5.56 6 4 12 

 

13.3 14.11 11.2 13.87 1000 945 3.87 4.3 5.47 5.24 5 3 13 

 

12.23 13.5 11.97 13.48 960 800 4.4 4.1 5.11 5.41 7 4 14 

 

12.56 13.4 11.23 12.89 1167 1087 4.8 4.55 5.09 5.64 3 2 15 

 

12.71 13.20 11.52 13.18 1007.60 1024.13 4.19 4.30 5.19 5.40 4.93 2.73 
املتوسط 
 حسايب

 

0.54 0.73 0.26 0.32 119.32 115.48 0.56 0.35 0.17 0.35 2.12 1.03 
االحنراف 
 املعياري
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               االختبارات القبلية النجاز التتابع

    
 م06جري تتابع  م4x60اختبار االنجاز 

 ع.ضابطة ع.جتريبية  ا,بعدي تج ا,قبلي تج
53.12 49.75 13.04 13.02 
50.36 48.58 12.65 12.98 
53.12 49.75 13.4 12.05 
50.36 48.58 12.6 14 
50.36 48.58 12.55 13.09 
54.45 49.59 14.1 12.8 
53.12 49.75 13.45 12.35 
51.02 48.52 12.76 12.75 
54.45 49.59 13.45 14.87 
54.45 49.59 13.45 12.87 
51.02 48.52 12.7 13.55 
51.02 48.52 12.8 12.67 
50.36 48.58 12.56 14.11 
51.02 48.52 12.76 13.5 
53.12 49.75 13.23 13.4 

    13.03 13.20 
    0.46 0.73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



212 

 

 االختبارات القبلية البعدية للتجريبية النجاز التتابع  

 

 م06جري تتابع 

 

 اختبار قبلي اختبار بعدي

5 12 12.55 

13 11.83 12.56 

4 12.54 12.6 

2 12.21 12.65 

11 12.31 12.7 

8 12.1 12.76 

14 12.13 12.76 

12 11.98 12.8 

1 12.3 13.04 

15 12.65 13.23 

3 12.25 13.4 

7 12.55 13.45 

9 12.15 13.45 

10 12.24 13.45 

6 12.65 14.1 

 

12.26 13.03 

 

0.25 0.46 
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االختبارات البعدية للضابطة و           ة النجاز التتابعلضابطالبعدية لاالختبارات القبلية 

 التجريبية

 

 

      
 م06جري تتابع 

 

 ع.ضابطة ع.جتريبية 

1 12.3 13.11 

2 12.21 12.34 

3 12.25 12.11 

4 12.54 13.56 

5 12 12.68 

6 12.65 12.75 

7 12.55 12.1 

8 12.1 12.58 

9 12.15 13.85 

10 12.24 12.54 

11 12.31 12.85 

12 11.98 12.11 

13 11.83 13.3 

14 12.13 12.23 

15 12.65 12.56 

 

12.26 12.71 

 

0.25 0.54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م06جري تتابع 

 

 اختبار قبلي اختبار بعدي

3 12.11 12.05 

7 12.1 12.35 

12 12.11 12.67 

8 12.58 12.75 

6 12.75 12.8 

10 12.54 12.87 

2 12.34 12.98 

1 13.11 13.02 

5 12.68 13.09 

15 12.56 13.4 

14 12.23 13.5 

11 12.85 13.55 

4 13.56 14 

13 13.3 14.11 

9 13.85 14.87 

 

12.71 13.20 

 

0.54 0.73 
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06×4مقارنة النتائج القبلية البعدية عند العينات في متغير جري التتابع   

 

 

 
 

 
المجموعة 

    التجريبية
اختبار االنجاز 

4x60م 

 

 2س 1س
-1ف=س
 2س

ح ف = ف 

 مف -
ا,بعدي  م,ف 2ح ف

 ض
ا,قبلي 

 ض

1 53.12 49.75 3.37 0.36 0.13 3.01 50.74 51.6 

2 50.36 48.58 1.78 -1.23 1.52 3.01 50.74 51.6 

3 53.12 49.75 3.37 0.36 0.13 3.01 48.9 49.82 

4 50.36 48.58 1.78 -1.23 1.52 3.01 53.56 56.53 

5 50.36 48.58 1.78 -1.23 1.52 3.01 50.32 53.54 

6 54.45 49.59 4.86 1.85 3.42 3.01 50.74 51.6 

7 53.12 49.75 3.37 0.36 0.13 3.01 48.9 49.82 

8 51.02 48.52 2.5 -0.51 0.26 3.01 48.9 49.82 

9 54.45 49.59 4.86 1.85 3.42 3.01 53.56 56.53 

10 54.45 49.59 4.86 1.85 3.42 3.01 50.74 51.6 

11 51.02 48.52 2.5 -0.51 0.26 3.01 50.32 53.54 

12 51.02 48.52 2.5 -0.51 0.26 3.01 48.9 49.82 

13 50.36 48.58 1.78 -1.23 1.52 3.01 53.56 56.53 

14 51.02 48.52 2.5 -0.51 0.26 3.01 50.32 53.54 

15 53.12 49.75 3.37 0.36 0.13 3.01 50.32 53.54 

 

 

 
 

 

  
المجموعة 

   الضابطة

  

 2س 1س
-1ف=س
 2س

ح ف = ف 

 مف -
 م,ف 2ح ف

 

1 50.74 51.6 -0.86 1.07 1.14 -1.93 

 

2 50.74 51.6 -0.86 1.07 1.14 -1.93 

 

3 48.9 49.82 -0.92 1.01 1.01 -1.93 

 

4 53.56 56.53 -2.97 -1.04 1.09 -1.93 

 

5 50.32 53.54 -3.22 -1.29 1.67 -1.93 

 

6 50.74 51.6 -0.86 1.07 1.14 -1.93 

 

7 48.9 49.82 -0.92 1.01 1.01 -1.93 

 

8 48.9 49.82 -0.92 1.01 1.01 -1.93 

 

9 53.56 56.53 -2.97 -1.04 1.09 -1.93 

 

10 50.74 51.6 -0.86 1.07 1.14 -1.93 

 

11 50.32 53.54 -3.22 -1.29 1.67 -1.93 

 

12 48.9 49.82 -0.92 1.01 1.01 -1.93 
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13 53.56 56.53 -2.97 -1.04 1.09 -1.93 

 

14 50.32 53.54 -3.22 -1.29 1.67 -1.93 

 

15 50.32 53.54 -3.22 -1.29 1.67 -1.93 

 
  

0.95 corélation 
   

 

 

 

 م06جري تتابع 

 

 ع.ضابطة ع.جتريبية 

1 12.3 13.11 

2 12.21 12.34 

3 12.25 12.11 

4 12.54 13.56 

5 12 12.68 

6 12.65 12.75 

7 12.55 12.1 

8 12.1 12.58 

9 12.15 13.85 

10 12.24 12.54 

11 12.31 12.85 

12 11.98 12.11 

13 11.83 13.3 

14 12.13 12.23 

15 12.65 12.56 

 

12.26 12.71 

 

0.25 0.54 

 



 



 



 



 


