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يف حبثنا هذا حاولنا ان نعرف مدى مالئمة التكوين يف معاهد و أقسام الرتبية البدنيةو الرياضة ملتطلبات 

التكوين يف معاهد و أقسام الرتبية ما مدىمالئمة:يتمثل يفاالقتصاد املعريف،  ومن اجل ذلك طرحنا تساؤل عام
البدنية و الرياضيـــة ملتطلبـــــــات االقتصــــــــــاد املعــــــــــريف؟

: إضافة إىل أسئلة فرعية متثلت يف
تطلبات االقتصاد املعريف؟ ليكون فرض البحث األساسي املعاهد و األقسام من حيث طبيعة التكوين يف ظل م

يقول ان التكوين احلايل ال يتالئم مع متطلبات االقتصاد املعريف إضافة إىل الفرضيات الفرعية اليت تقول ان مستوى 
التكوين متوسط مقارنة مع متطلبات االقتصاد املعريف، وتوجد فروق ذات داللة تبني اختالف بني املعاهد و 

قسام من حيث طبيعة التكوين يف ظل هذه املتطلبات إضافة إىل فرضية متثل مجلة من املقرتحات اليت متثل األ

اهد و األقسام، و من اجل التحقق من صحة 
استبيان موجه لألساتذة : تالفرضيات اعتمدنا على املنهج الوصفي بطريقة املسح، معتمدين على ثالثة استبيانا

اإلداريني و استبيان موجه لألساتذة و استبيان موجه للطلبة، قد وزعت على عينة البحث و اليت كان عدد 
طالب سنة ثالثة ليسانس وسنة (442)أساتذ جامعي، إضافة إىل(157)، و عدد )69(األساتذة اإلداريني ميثل

ثانية ماسرت، و هي عينة مقصودة اختري أفرادها بطريقة عشوائية موزعني على كل من جامعة مستغامن و اجلزائر 
.و قسنطينة و وهران و الشلف و اخلميس و جباية و البويرة و بسكرة و املسيلة) 03(

و جاءت
التكوين يبقى متوسط مقارنة مبتطلبات االقتصاد املعريف اليت ينبغي ان تكون يف التكوين املتبع يف جامعة عصر 

قتصاد املعريف خيتلف بني معاهد و أقسام الرتبية البدنية اقتصاد املعرفة، إضافة إىل ان التكوين يف ظل متطلبات اال
اليت قدمناه يف حبثنا هذا نالت قدر كبري من موافقة و إمجاع غالبية آراء تو الرياضة، يف حني ان االقرتاحا

قسام األساتذة اجلامعيني املنتمني لعينة البحث و اعتبارها حلول ميكن ان جتعل من التكوين يف هذه املعاهد و األ
.  مالئما ملتطلبات االقتصاد املعريف، و ترفع من مستواه ليصري مسايرا و مواكبا هلذا التحول اجلديد


التربية البدنية و الرياضية- االقتصاد المعرفي- معاهد و أقسام التربية البدنية  -التكوين  -



Summary

The research attempted to find the appropriateness and quality of the

training to the requiremnts of the economic knowledge in the Institutes and

Departments of Physical Education and Sports.  In order to guide our

investigation, we posed the following question : ‘ to what extent do the the

quality of training in the institutes and departments of physical education and

sports are appropriate to the economic knolwedge’ requirments ? ‘ In order to

have a reliable answer to the problem statement, other peripheral questions were

posed and structured: questions such the quality of the training in these

institutes, and the difference between the training in the institutes and the

departments.

In order to achieve this aim, we developed three different questionnaires were

distributed to randomly selected 69 administrative staffs, 157 university

teachers, and 442 third year and master students at   the Universities of

Mostaganem, Alger (3), Constantine, Oran, Chlef, El Khmis, Bejaia, Bouira,

Beskra, and Msila.

The result revealed that the current adopted training quality of the training at the

aforementioned Institutes and Departments of Physical Education and Sports is

inappropriate to the economic knowledge’ requirements. Based on these

findings, we suggested some well received solutions and recommendation by the

teaching staffs to remedy the situation.

The Keywords : the training, institutions and departments of EPS , economic

knowledge



résumé

Notre travail de recherche, c’est une tentative de trouver les critères de

l’économie de la connaissance  dans la formation suivie  au niveau des instituts

et  départements d’EPS en  Algérie., et pour reponder sur la question suivante:

«Dans quelle mesure la qualité de la formation dans les instituts et départements

de l'éducation physique et sport sont appropriés à les exigences de l’économique

de la connaissance ?

Pour avoir une réponse fiable à l'énoncé du problème, d'autres questions ont été

posées et périphériques structurés: des questions telles la qualité de la formation

dans ces instituts, et la différence entre la formation dans les instituts et les

départements

Afin d'atteindre cet objectif, nous avons elaborer trois questionnaires différents

ont été distribués à choisi l’échantillon de la recherche « 69 personnels

administratifs, 157 professeurs d'université, et 442 des étudiants en douzième

année master et troisième année License » dans les universités de

« Mostaganem, Alger (3), Constantine, Oran, Chlef, El Khamis, Bejaia, Bouira,

Biskra, et Msila ».

Le résultat a démontré que la qualité actuelle de la formation adoptée de la

formation dans les instituts et les départements de l'éducation physique et sports,

est inappropriée à les exigences de l’économique la connaissance

sur ces résultats, nous avons proposé des solutions bien reçus et

recommandation par le personnel enseignant pour remédier à la situation.

Les Mots-clés: la formation, les institutions et les dépatement de l'EPS,

l’économique la connaissance
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:مقدمـــة-1
ليات اليت اآلخاصة ما يتعلق بطرق التكوين و ،األصعدةيشهد العامل تغريات كثرية على مجيع 

منه والتكيف جل مسايرة هذا التحول واالستفادة أمن املعاهدتفعل 
إجراءاته و االقتصاد املعريف، الذي تغزو مفاهيمه عليهصطلحا يمعه، ومن بني هذه املستجدات احلالية م

وميكانيزماته العامل كله، ومن خالل مصطلح اقتصاد املعرفة نستشف أن املعرفة هي العنصر األساسي يف 
.اجلديدهذا التحول

جب،املنظومة الرتبويةملسايرة هذا التحول اجلديد ومن السبل املتاحة 
وفق التطورات احلاصلة وان تساير ف هذه املؤسسات التعليمية اليت تولد املعرفةيكيتوجب علينا لذلك 

يعترباالقتصاد املعريف الن،جل الوصول إىل معرفة تصلح الن تقتصد فيهاأمن وتواكب الديناميكية احلالية
و تلعب دورا حموريا يف توليد الثروة كما أن تراكمها هو احملرك والدافع للنمو املعرفة رأس ماله وسلعته 

نات العملية فكلما زادت كثافة املعرفة يف مكو )24-22، ص Castelli ،1998(االقتصادي
بناءة ميثل القاعدة األساسية يفاملعرفأن نشر وإنتاج وتوظيف ،كما االقتصادياإلنتاجية زاد النمو

هذا من زاوية و من زاوية أخرىاالقتصاد املعريف
يوفر هلا البيئة املناسبة لتفعيلها وتنشيطها، هذه البيئة حتتل فيها التقنيات احلديثة بشكل عام وتقنيات و

سوب واالنرتنت على وجه اخلصوص مكانة مركزية، وتساعد على توليد املعارف من خالل املعلومات واحلا
التعليم والتدريب عن طريقاالهتمام بالبحث العلمي واإلبداع واالبتكار والعمل على نشر املعارف 

.)490، ص 2006عبد الواحد ،اصف، (التأهيلو 
إذ األساسيةا يبدأ باملؤسسات الرتبوية والتعليمية من مراحلهوإن االخنراط االجيايب يف العصر اجلديد 

لتطوير التعليم وإتاحة املعرفة املكملة حلياة تتجه على املستوى العاملياملستقبلية للتكوين أن التوجهات 
كر تم إتاحتها للفرد، واملواقف التعليمية اليت تتم فيها أعمال الفتالفرد، و االهتمام خاصة باخلربات اليت 

الرياضية طلبة واملشرفني و إداريي املعاهديف طبيعة التكوين املتبعة ويف أدوار الاواالبتكار وهذا يقتضي تغيريً 
، والرفع من مستوى هذه مام بإعداد معرفة والدة و متجددةضرورة االهتإضافة إىل ومسؤولياته بشكل عام،

)272، ص 2012الزنفلي، (املعرفة لالندماج يف عصر اقتصاد املعرفة
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ن تكون له األولية يف تكييفه مع متطلبات العصر و جمتمع أأهم عنصر جيب التكوين وبصيغة أخرى يعترب 
األهداف كل مكونات العملية التعليمية من املعريف  داملعرفة ،إذ البد ان تصبغ مجيع متطلبات اإلقتصا

األمر على التكوين يف الرتبية البدنية و الرياضية عند إسقاط هذا و العامة للتكوين إىل تقومي األداء اجلامعي،
مبعاهدنا و أقسامنا، البد من اإلشارة إىل أمر هام يف حبثنا هذا، وهو ان التخصصات املعروفة يف هته 

حمدد ملتطلبات االقتصاد املعريف، الن متطلبات االقتصاد املعريف تشمل مجيع ا هاما واملعاهد ال تعترب معيار 
هذه املتطلبات متثل إنبصيغة أخرى واملعارف و اخلربات اليت ميتلكها الطالب املتكون يف أي ختصص، 

واألقسامأي ختصص معتمد يف هذه املعاهد يف ملمح اخلروجتكون يفاملعايري و اخلصائص اليت جيب ان
.مع مراعاة طبيعة التخصص و أهدافه و الغاية من وراء فتحه يف اجلامعة

و عند احلديث عن املداس النظرية اليت تناولت مصطلح التكوين اجلامعي جند مدارس كثرية، مثل املدرسة 
وهذه املدارس  املدرسة التفاعلية التبادليةالوظيفية، و املدرسة البنائية، و االجتماعية أو املاركسية، و املدرسة 

مع مفهوم االقتصاد املعريف بشكل كبري على الرغم من وجه الشبه فيما ال تتماشى آراؤها النظريةكلها 
من بني تلك النظريات األقربهي النظرية االستثمارية و لعل

الن الطرف األول عليمالوثيقة بني االقتصاد و التعلى الصلةمتطلبات االقتصاد املعريف،إذ تؤكد إىل جتسيد
هذايسلط أصحابو املال الفكري و البشري، على رأسأما التكوين مبين،مبين على رأس املال املادي

ن رأس على أواالجتاه الضوء على العنصر البشري باعتباره القوة احلقيقية و الف
ن الطاقة البشرية وأهو األساس الثابت و القيمة املتوفرة على ابعد احلدود و على مر الزماناملال البشري 

ه على عكس العنصر املادي القابل للزوال ء
ناك إسرتاتيجية واضحة و معينة إال إذا كانت هتنميتهو االندثار، و ان هذا العنصر غري املتناقص ال تتم

)56، ص2003مزعل، (.
بان األدوار يقينا مناالبحث فيه، دوافعواختيارهومن خالل هذا املنطلق جاءت فكرة الشروع يف حيثيات 

جيب أن تكون هي الوالدة و املبتكرة و الفعالة يف املهام واليت تلعبها اجلامعات و املعاهد جد هامة 
ن مل تساير اجلامعة التطورات احلاصلة وفشلت يف بناء توجه خاص إانه واحلياتية مبختلف جوانبها،كما 

.
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عن األولقسم إىل ثالثة فصول،مو هو ، الباب األول ميثل اجلانب النظري ن بابنيحبثنا هذا م
فهو خمصص للتكوين ثاالقتصاد املعريف و الفصل الثاين ميثل التعليم العايل و جمتمع املعرفة أما الفصل الثال

فصل أول: فصلنيو هو حيوي من البحثالباب الثاين اجلانب التطبيقيو ميثلمبعاهد الرتبية البدنية، 
مناقشة و االستنتاجات وملنهجية البحث و إجراءاته امليدانية، وفصل ثان لتحليل و مناقشة النتائج، 

األساتذة يف استبيان موجه لألساتذة اإلداريني والبحثقد متثلت أداةو اقرتاحات،و الصة خالفرضيات و 
. ميثلون عينة البحث األساسيةهؤالء كلهمو الطلبة و 

:مشكلة البحث-2
ا كانت املعرفة من نتائج العقل اإلنساين، وأن العمليات العقلية تتميز بالسعة والتنوع مل

القتصاد ميزة ال لتعطي فهي
.)157، ص 2006عليمات، (تتوافر يف غريه من االقتصاديات التقليدية

وملا كانت الرتبية عامة والتعليم اجلامعي خاصة العامل الفعال يف إعداد اإلنسان ملواجهة املتغريات 
يف جماالت احلياة من تطور،وما سيحصل احلياتية ومواكبة ما حصل 

فإن دخول مفهوم اقتصاد املعرفة ،الكالسيكي أو االقتصاد املعريفاالقتصادسواءااقتصادي اأساسي يف
تشكيل الربامج ومنظومة التكوين و ما يصاحبه من إعادةاجلامعات واملعاهدةأولويصارجمال التكوين 

بطريقة تضمن أفضل نوع من االستثمار للقدرات العقلية من حيث إنتاج املعرفة ونشرها فيهااملتبعة 
و دخل حيز اهتمام األساس ظهر هذا املفهوم يف جمال التكوينوعلى هذا 

، 2012الزنفلي، (ثانيا، حىت تساير هذه املعاهد التطورات أوال مث ترفع من قيمة املعرفة التعليم اجلامعي
و لعل املتابع هلذا الشأن يستفسر يف قرارة نفسه عن ماهية و مكانة التكوين يف معاهد وأقسام،)245ص 

:يتاآلذا كله متاثل يل طرح هذه التساؤلعلى هوبناءالرتبية البنية و الرياضة وفق هذا التحول التجديد، 
:التساؤل العام

ما مدى مالئمة التكوين احلايل يف معاهد وأقسام الرتبية البدنية والرياضية ملتطلبات االقتصاد - 
؟من وجهة نظر األساتذة اإلداريني و األساتذة و الطلبةاملعريف 

:أسئلة فرعية
ما هو مستوى التكوين يف معاهد وأقسام الرتبية البدنية والرياضية من وجهة نظر األساتذة- 
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واإلداريني و الطلبة يف ضوء االقتصاد املعريف؟
يفحيث طبيعة التكوينهل يوجد اختالف بني معاهد و أقسام الرتبية البدنية والرياضة من- 

؟ظل متطلبات االقتصاد املعريف من وجهة نظر األساتذة اإلداريني و األساتذة و الطلبة
اليت جيب أن تعتمد يف التكوين مبعاهد و أقسام الرتبية البدنية و احللول أهم املقرتحاتما هي - 

والرياضة وفق مفهوم ومتطلبات االقتصاد املعريف؟ 
:أهداف البحث-3

.معرفة و تشخيص طبيعة التكوين اخلاصة باملعاهد الوطنية للرتبية الرياضية يف ظل اقتصاد املعرفة-
متطلبات هذا و تكوين إطارات املستقبل وجناعتها مبا يتناسب الوقوف على جدوى و فعالية عملية-

).اقتصاد املعرفة(التحول اجلديد 
أقسام الرتبية البدنية و الرياضية يف الوقت األهم و موقعها من متطلبات حتديد مكانة معاهد و -

.االقتصاد املعريف
.مستوى و مكانة التكوين يف ظل متطلبات االقتصاد املعريفبيان - 
التكوين يف ظل للرفع من مستوىمستقبلية حتديد - 

.هذا التحول اجلديد
:فرضيات البحث-4

:الفرضية العامة
االقتصاد متطلباتكل مع  التكوين احلايل يف معاهد وأقسام الرتبية البدنية والرياضة مئيتالال - 
. من وجهة نظر األساتذة اإلداريني و األساتذة و الطلبةاملعريف

:الفرضيات الفرعية
متوسط من وجهة نظر اإلداريني مستوى التكوين يف معاهد وأقسام الرتبية البدنية والرياضة - 

.واألساتذة و الطلبة يف ضوء االقتصاد املعريف
معاهد وأقسام الرتبية البدنية بني التكوين يفختالفالافروق ذات داللة إحصائية تبنيتوجد- 
. يف ظل متطلبات االقتصاد املعريف من وجهة نظر اإلداريني و األساتذة و الطلبةوالرياضة
تمثل أهم املقرتحات يف ظل متطلبات االقتصاد املعريف هي إعادة النظر يف أهداف التكوين ت- 
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و إعادة صياغة املقررات و االعتماد على الوسائل التعليمية احلديثة و التعليم وأساليب التدريس 
.   و بنسب عالية من املوافقةااللكرتوين و الرتكيز  على التدريب و إعادة النظر يف التقومي

:أهمية البحث-5
إن الندرة الشديدة يف تناول مثل هذه الدراسة جعلت منا نطرق أبواب هذا املوضوع الذي يعترب 
حديثا حداثة االقتصاد املعريف، وكذلك النقص الواضح يف الدراسات العلمية اليت تناولت العوملة الرتبوية و 

،تعليمية  يف ظل االقتصاد املعريفيف شقها التعليمي واألدوار اليت تلعبها املنظومة الاقتصاديات املعرفة 
كما ان التغيري احلاصل على املستوى العاملي خاصة التحول من االقتصاد الكالسيكي إىل االقتصاد املعريف  
إعطاء تشخيص 
أوىل لطبيعة التكوين املعتمدة يف أقسام و معاهد الرتبية البدنية يف ظل متطلبات االقتصاد املعريف مع معرفة 

.  املستوى الذي يدور فيه التكوين
:تحديد المفاهيم والمصطلحات-6

:؟االقتصاد المعرفي
:المعرفة-أ

)976، 1967املنجد األجبدي، . (وهي إدراك الشيء على ما هو عليه:لغة
تشري املعرفة إىل املنتوج النهائي لعملية معاجلة البيانات وحتويلها إىل بيانات مث نشرها بني الّناس : اصطالحا

.
)91ص،2008سهى احلمزاوي، (:ني نوعني من املعرفةب) Polanyi)1966وقد ميز 

فنية (وتتعلق باملهارات اليت توجد يف عقل كل فرد وتتميز بصعوبة نقلها إىل اآلخرين : معرفة ضمنية-
).إدراكية

) الكتيبات، اإلجراءات، املستندات(هي املعلومات املخزنة يف أرشيف املنظمة ومنها : معرفة ظاهرية-
)91ص،2008سهى احلمزاوي، . (تقامسها من خالل الندوات واللقاءاتوميكن 

:االقتصاد-ب
املنجد األجبدي، . (علم يرمي إىل معرفة مظاهر النشاط املتعلقة باإلنتاج وتوزيع اخليارات واستهالكها: لغة

)121صفحة،1967
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هو علم يعىن بدراسة الظواهر االقتصادية ومن أهداف الدراسة االقتصادية وصف وتشخيص : اصطالحا
عبد الناصر، . (

)50ص ، 2006
:المفهوم االصطالحي لالقتصاد المعرفي

ة واملعدات الرأمسالية إىل الرتكيز على املعلومات واملعرفة هو التحول يف مركز الثقل من املواد األولي
)16ص،2005بوفجي، إبراهيمي، . (ومراكز التعليم والبحث العلمي

االقتصاد املعريف هو ذلك الفرع من علم االقتصاد الذي يهتم بعوامل حتقيق الرفاهية العامة من 
. مث تطبيق اإلجراءات الالزمة لتطويرها وحتديثهاخالل مسامهته يف إعداد دراسة نظم تصميم وإنتاج املعرفة

إذن فاالقتصاد املعريف يبتدئ من مدخل عملية إنتاج وصناعة املعرفة ويستمر حنو التطور املرتكز على 
فريد، . (يسعى لتحقيقها من أجل تنمية شاملة ومستدامةسرتاتيجيةإالبحث العلمي منطويا حتت أهداف 

)159ص، 2009
االقتصاد املعريف هو اقتصاد جديد ذو طابع خاص ال يستمد : د حمسن اخلضرييوحسب رأي أمح

. خصوصيته فقط من اعتبارات احلاضر واملاضي، ولكن من خصوصية دوره الذي سيقوم به يف املستقبل
)06ص،2001اخلضريي، (

وعرفه اهلامشي بأنه استغالل املوارد واإلمكانات الرتبوية استغالال تاما من أجل حتقيق أكرب عائد حنو 
املتعلم رغبة يف حتقيق أكرب نفع من العملية التعليمية للمتعلم مما يؤدي إىل تغيري النظام الرتبوي، ويعمل 

ناسب واالحتياجات الوطنية والتحديات العاملية على توفري وتطوير املوارد البشرية واهليكلية الوظيفية اليت تت
)26ص، 2007اهلامشي، العزاوي، . (يف القرن الواحد والعشرين

هو استخدام املعرفة كعنصر من عناصر اإلنتاج من خالل تطوير : المفهوم اإلجرائي لالقتصاد المعرفي
االبتكار والتجديد، واحلصول على 
املعرفة من مصادرها املتنوعة والتعلم الذايت الدائم املستمر، واستخدام التكنولوجيا يف توسيع املعرفة 

.وانتشارها وتوليد معرفة جديدة
الفرد إىل وضع خيوله باإلطالع بوظيفة لعملية شاملة ومعقدة تتناول مجيع التدابري الالزمة إليصا:التكوين

معينة وإجناز املهام اليت تتطلبها وجعله قادرا على متابعة عمله، وهو جمموعة من الوظائف املخططة مسبقا 
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واليت تستهدف تزويد الفرد باملعارف، املهارات، املواقف والتصرفات اليت متكن من تسهيل اندماجهم يف 
، ص 2003الفتاح، عبد(العامة يف املنظمةةلية فيها، يف إطار اإلسرتاجتياملنظمة و حتقيق أهداف الفعا

86(.
عملية شاملة ومعقدة تتناول مجيع التدابري الالزمة "هناك أيضا تعريف آخر يرى  بأن التكوين  هو 

متابعة إليصال الفرد إىل وضع خيوله باإلطالع بوظيفة معينة وإجناز املهام اليت تتطلبها وجعله قادرا على 
.)145،ص1982حلييب، (عمله

عملية تستهدف إجراء تغيري دائم نسبيا يف قدرات الفرد مما يساعده على " كذلك التكوين هو 
أداء الوظيفة بطريقة أفضل ويتمثل التكوين يف جمموعة من الوظائف املخططة مسبقا واليت تستهدف تزويد 

اليت متكن من تسهيل اندماجهم يف املنظمة ومن حتقيق املهارات املواقف والتصرفات العمال باملعارف
، ص 2003محداوي، (.أهداف الفعالية فيها، وهو عملية خمططة يف إطار اإلسرتاجتية العامة يف املنظمة

25(
:التكوين

الفرد إىل وضع خيوله باإلطالع بوظيفة لعملية شاملة ومعقدة تتناول مجيع التدابري الالزمة إليصا
معينة وإجناز املهام اليت تتطلبها وجعله قادرا على متابعة عمله، وهو جمموعة من الوظائف املخططة مسبقا 

واليت تستهدف تزويد الفرد باملعارف، املهارات، املواقف والتصرفات اليت متكن من تسهيل اندماجهم يف 
، ص 2003الفتاح، عبد(العامة يف املنظمةةلية فيها، يف إطار اإلسرتاجتياملنظمة و حتقيق أهداف الفعا

86(.
عملية شاملة ومعقدة تتناول مجيع التدابري الالزمة "هناك أيضا تعريف آخر يرى  بأن التكوين  هو 

متابعة إليصال الفرد إىل وضع خيوله باإلطالع بوظيفة معينة وإجناز املهام اليت تتطلبها وجعله قادرا على 
.)158، ص 1982حلييب، (عمله

عملية تستهدف إجراء تغيري دائم نسبيا يف قدرات الفرد مما يساعده على " كذلك التكوين هو 
أداء الوظيفة بطريقة أفضل ويتمثل التكوين يف جمموعة من الوظائف املخططة مسبقا واليت تستهدف تزويد 

املهارات املواقف والتصرفات اليت متكن من تسهيل اندماجهم يف املنظمة ومن حتقيق العمال باملعارف
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، ص 2003محداوي، (.أهداف الفعالية فيها، وهو عملية خمططة يف إطار اإلسرتاجتية العامة يف املنظمة
25(

:المعاهد أو األقسام
العملية التعليمة التكوينية من عناصر جمموعةتفاعالتعنيعربحميطهياملعاهد أو األقسام

ترقيةيفواملسامهةوتوزيعهاإنتاجهاوإعادةالعلميةاملعرفةوهي فضاء إلنتاج.اإلدارةوالطالباألستاذ،
.وتنميةالفرد

:البحوث المشابهةو الدراسات-7
: الدراسة األولى

املهارات احلياتية القائمة على االقتصاد املعريف املكتسبة من تعلم مناهج اجلمباز يف كلية :" حتت عنوان
.صادق خالد احلايك ، د.د: مقدمة من طرف الباحثوندراسة،"الرتبية البدنية الرياضية باجلامعة األردنية 
:ة الدراسة يف، حيث متثلت إشكالي)2008(زياد حممد ارميلي ، غادة خصاوة، سنة 

قتصاد طلبة كلية الرتبية الرياضية باجلامعة األردنية للمهارات احلياتية القائمة على االما مدى اكتساب
التعرف على مدى اكتساب الطلبة للمهارات هادفة إىل، و كانت هذه الدراسة املعريف يف مناهج اجلمباز؟ 

يف كلية الرتبية ) األوىل،الثانية والثالثة(مباز للمستويات احلياتية القائمة على االقتصاد املعريف يف مناهج اجل
.الرياضية باجلامعة األردنية تبعا ملتغريي اجلنس و املستوى األكادميي من وجهة نظر الطلبة

يكتسب طلبة كلية الرتبية الرياضية باجلامعة األردنية بنسب :  حيث افرتض الباحثون الفرض األساسي
.ارات احلياتية القائمة على االقتصاد املعريف يف مناهج اجلمبازو مستويات منخفضة للمه

ات، حيث الدراسهذهمثل ، وهو منهج يتبع عادة يف على املنهج الوصفي باملسحو اعتمد الباحثون
و عددهم مادة اجلمباز يف كلية الرتبية الرياضية باجلامعة األردنية، اأمشلت عينة الدراسة الطلبة الذين 

حيث استخدم الباحثونطالبا و طالبة، موزعني على السنوات الدراسية الثالثة، ) 93(وتسعونثالثة 
استمارة تكونت من فقرات تعكس املهارات احلياتية الواجب توافرها يف مناهج اجلمباز القائمة على 
تخلص الدراسة اىل 

:النتيجة التالية
يكتسب الطلبة مستويات منخفضة من املهارات احلياتية املكتسبة القائمة على االقتصاد-
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:و قد اقرتح الباحثون. 
التنويع يف استخدام األساليب التدريسيةاحلياتية يف مناهج اجلمباز، وهارات ضرورة دمج امل- 

ووسائل االتصال اليت تركز على إكساب تبشبكة اإلنرتنةو استخدام الطلبة للتكنولوجية احلديثة متمثل
.الطلبة

:الدراسة الثانية
وجهة نظر طلبة الرتبية الرياضية يف أدوارهم املستقبلية اجلديدة كما تطرحها املناهج القائمة "حتمل عنوان

صادق احلايك، علي بن حممد الصغري: الباحثنيمقدمة من طرف،"على االقتصاد املعريف يف عصر العوملة
:، و يدور تساؤل الدراسة حول2008سنة 

ما هي وجهة نظر طلبة الرتبية الرياضية يف أدوارهم املستقبلية اجلديدة كما يطرحها منهاج الرتبية - 
الرياضية القائم على االقتصاد املعريف؟

حيث 
حيث كان فرض الدراسة املطروح .ياضية القائمة على أساس االقتصاد املعريفكما تطرحها مناهج الرتبية الر 

جهو عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني آراء الطلبة يف حتديد أدوارهم املستقبلية كما يطرحها منها 
39(البا وطالبة ط)71(واحد وسبعونعينة الدراسةو مشلتالرياضة القائم على االقتصاد املعريف، 

أداة تقيس أدوار حثني احيث استخدما الب.املنهج الوصفيعلى و قد اعتمد الباحثان، )طالبة32الب، ط
.املعلم اجلديدة واملستقبلية

أسفرت نتائج التحليل اإلحصائي إىل أن مجيع األدوار املستقبلية ملعلمي الرتبية الرياضية مهمة من وجهة و
احتلت األدوار املتعلقة مبجال تنمية وتطوير الصفات الشخصية والقدرات املختلفة للطلبة املرتبة فنظرهم،

األوىل، يليها األدوار املتعلقة مبجال تفعيل مشاركة الطلبة يف احلصص واألنشطة املدرسية، مث األدوار املتعلقة 
ن حيث ترتيب األدوار املتعلقة مبجال مبجال التنوع باستخدام وسائل وأساليب التدريس احلديثة، وأخريا م

.فروق إحصائية تعزى الختالف اجلنسو مل جيد الباحثانالتخطيط املسبق للعملية التعليمية، 
:التوصية التاليةالباحثانو قد اقرتحا

يف عملية حتديد األدوار األمهيةإعطاء
.ستقبلية للطلبة املقبلني على مزاولة مهنة التعليم يف الرتبية الرياضيةامل
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:ةثالثالالدراسة
درجة امتالك مشريف وزارة الرتبية والتعليم يف األردن ملفاهيم االقتصاد املعريف يف ضوء بعض عنوان"حتمل 

كان حيث  2008سنة: انالباحثقدمها، "املتغريات الدميوغرافية
:البحث كالتايلتساؤل

ما درجة امتالك مشريف وزارة الرتبية والتعليم يف األردن ملفاهيم االقتصاد املعريف؟- 
الدراسة إىل البحث يف درجة امتالك مشريف وزارة الرتبية والتعليم يف األردن ملفاهيم االقتصاد املعريف ةدفاه
مشرفا )213(مائتني و ثالثة عشرتكونت عينة الدراسة منحيث ،ضوء بعض املتغريات الدميوغرافيةيف

.من جمتمع الدراسة% 23يف وزارة الرتبية والتعليم، مشكلني ما نسبته 
.لطبيعة هذه الدراسة، أي املنهج الوصفيكثر مالئمةاملنهج األمستخدمني 

الباحثان استبيان لقياس درجة امتالك مفاهيم االقتصاد من أجل حتقيق أهداف البحث استعملو 
أن املشرفني الرتبويني ميتلكون مفاهيم ، لتكون أهم نتيجة تظهردى مشريف وزارة الرتبية والتعليماملعريف ل

االقتصاد املعريف بدرجة كبرية، كما أشارت النتائج إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
امتالك املشرفني ملفاهيم االقتصاد املعريف باختالف التخصصات اليت يشرفون عليها يف درجة) 0.05(

: ، ليقوم الباحثان بتقدمي التوصية اآلتيةولصاحل التخصصات العلمية
و توسيع استخدام آلياته يف اجلغرافيةاألقطارضرورة تعميم و نشر مفاهيم االقتصاد املعريف على مجيع 

.عي و اجلامعي و اعتباره معيارا و حمكا يتماشي يف الوزارة و املشرفني على الرتبيةالتعليم ما قبل اجلام
:الدراسة الرابعة

تقومي املهارات التدريسية القائمة على االقتصاد املعريف للمدرسيني يف كليات الرتبية الرياضية باجلامعات " 
العام لو متثل التساؤ 2007أجنزت سنة دراسة "صادق خالد احلايك"مقدمة من طرف الدكتور ،)األردنية

:هلذه الدراسة يف 
هل هناك فروق ذات داللة إحصائية من وجهة نظر طلبة كليات الرتبية البدنية و الرياضة يف - 

اجلامعات األردنية يف مدى توافر املهارات التدريسية القائمة على االقتصاد املعريف لدى مدرس الرتبية 
؟معي تعزى الختالف اجلامعةالرياضية اجلا
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حيث يتجسد اهلدف يف أن الباحث الحظ أن هنالك ندرة واضحة يف الدراسات العلمية العربية اليت 
تناولت العوملة الرتبوية و ادوار املعلم اجلديدة تبعا للمنهاج القائم على االقتصاد املعريف، كما أكد إىل 

عرفة األدوار املستقبلية اجلديدة ملعلمي الرتبية و الرياضية كما تطرحها الضرورة امللحة و احلاجة املاسة مل
:كالتايلاملناهج الرتبوية القائمة على االقتصاد املعريف، يف حني افرتض فرضية عامة متثلت  

من وجهة نظر طلبة  )0.05(عند مستوى الداللة هناك فروق ذات داللة إحصائيةال توجد- 
كليات الرتبية البدنية و الرياضة يف اجلامعات األردنية يف مدى توافر املهارات التدريسية القائمة على 

.االقتصاد املعريف لدى مدرس الرتبية الرياضية اجلامعي تعزى الختالف اجلامعة
، أي املنهج املتبع هو املنهج لطبيعة هذه الدراسة اليت تلتزم الوصف كثر مالئمةعلى املنهج األمعتمدا

طالب و طالبة موزعون على مجيع كليات الرتبية ) 533(الوصفي،يف حني تكونت عينة الدراسة من 
.الرياضية يف اجلامعات األردنية الرمسية، ومشلت مجيع املستويات الدراسية

يس الرتبية ان حتتوي على أهم املهارات التدريسية الواجب على عضو هيئة تدر ياستبمستخدما 
. ية القائمة على االقتصاد املعريفالرياضية يف اجلامعة امتالكها كما تطرحها املناهج التدريس

:ليخلص إىل أهم نتيجة تقول
يف وجهة نظر طلبة كليات ) 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة -

يف مدى توافر املهارات التدريسية القائمة على االقتصاد املعريف لدى ،الرتبية الرياضية يف اجلامعات األردنية
:ية اجلامعي تعزى الختالف اجلامعة، مقرتحا يف األخري التوصية اآلتيةمدرس الرتبية الرياض

تفعيل استخدام التكنولوجيا احلديثة ممثلة بشبكة االنرتنت ووسائل االتصال يف العملية التعليمية- 
.ة اإلسراع يف عملية تعديل املناهج على أساس االقتصاد املعريف على املستويني املدرسي و اجلامعيو ضرور 
:ةخامسالالدراسة

االقتصاد واقع مسؤوليات املعلم احملرتف واسرتاتيجيات التدريس والتقومي يف ضوء"حتمل عنوان 
2007سنة حممد حسن جرادات،طرفمقدمة من ،"املعريف يف األردن من وجهة نظر مديري املدارس

:حيث متثل مشكل الدراسة يف
ما درجة متثل معلمي ومعلمات املدارس احلكومية يف حمافظة جرش ملسؤوليات املعلم احملرتف يف - 

ضوء االقتصاد املعريف من وجهة نظر مديري املدارس؟
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التعرف على درجة متثل معلمي ومعلمات املدارس احلكومية يف حمافظة جرش ملسؤوليات املعلم هادفة إىل 
احملرتف يف ضوء االقتصاد املعريف من وجهة نظر مديري ومديرات املدارس والتعرف على واقع استخدام 

.والتقومي املالئمة لالقتصاداملعلم احملرتف يف املدارس احلكومية السرتاتيجيات التدريس 
من جمتمع % 50مديرا ومديرة مت اختيارهم بالطريقة العشوائية بنسبة 74تكونت عينة الدراسة من حيث

مت يف هذه الدراسة تطوير أداة لقياس مسؤوليات املعلم احملرتف، كما املنهج الوصفي، مستخدماالدراسة
: ، لتظهر الدراسة النتائج أمههاواسرتاتيجيات التدريس والتقومي

درجة متثل معلمي ومعلمات املدارس احلكومية يف حمافظة جرش ملسؤوليات املعلم احملرتف يف ضوء أن 
لذلك أوصت .االقتصاد املعريف من وجهة نظر مديري ومديرات املدارس جاءت مرتفعة لكل الفقرات

.داد لتخرجيهمإدراج مصطلح املعرفة و حمدداته يف عملية تكوين املعلمني يف مرحلة اإلع: الدراسة بضرورة 
:السادسةالدراسة 

امنار أمني الرباوي: مقدم من قبل الدكتور"التعليم االلكرتوين يف ظل اقتصاد املعرفة" حتت عنوان حبث
.2006سنة 

وفرت املعلومات و زيادة االبتكارات و االخرتاعات و جلوء العديد تدور مشكلة الدراسة حول 
على التعليم العايل و عمليات البحث و التطوير إىل حدوث تغريات من الدول املتقدمة لزيادة اإلنفاق

الدول العربية و هذه الفجوة تزداد اتساعا بشكل متسارع األمر الذي يشكل خطر حقيقي على وضع 
يهدف البحث إىل إعطاء فكرة واضحة عن مفهوم و أمهية املعرفة مث عايل يف الدول العربية، حيث التعليم ال

و أساسيات و أساليب التعليم االلكرتوين إضافة إىل توضيح دور التعليم اقتصاد املعرفة و مؤشراته،
:االلكرتوين يف ظل اقتصاد املعرفة، وقد افرتض الباحث الفرضية التالية

و تطوير بعالقة تبادلية بني التنمية البشرية من خالل التعليم العايل من جانب و استيعاوجود 
.املعرفة من خالل احد أهم منافذه أال و هو التعليم العايل

لدراسة اقتصاد املعرفة كبداية موضوعية أو الوصفي التحليلي،مت استخدام املنهج االستقرائيحيث
، ليستخلص أهم نتيجة يف تطوير التعليم العايل من خالل التعليم االلكرتوينلالنتقال إىل حتليل اثر ذلك

:تقول
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اليت وصلت إىل مرحلة اقتصاد املعرفة من تهناك عالقة طردية قوية بني التعليم العايل و االقتصاديا- 
التحتية لذلكخالل اعتماد التعليم االلكرتوين يف  ظل اقتصاد املعرفة، مع مراعاة توفري البيئة و البنية 

أدوات االتصال و الشبكات، و من وأخريا تقنية تتمثل باملوارد البشرية، واملكونات املادية، والربجميات
:الباحث مبا يليأوصىاجل حتقيق ذلك 

إن الوصول إىل مرحلة التعليم االلكرتوين تتطلب أوال االرتقاء إىل مرحلة اقتصاد املعرفة، ثانيا توفري البنية 
.لذلك النوع من التعليم و عليه جيب األخذ بسبل الوصول إىل حتقيق ذلك اهلدفالتحتية

:السابعةالدراسة 
أمهية استخدام التعليم االلكرتوين مبؤسسات التعليم العايل بسلطنة عمان من وجهة نظر " حتت عنوان 

اخلطابية و عوض عبد اهللا : مقدمة من طرف الباحثني" أعضاء هيئة التدريس يف ضوء اقتصاد املعرفة
:، حيث تدور إشكالية الدراسة حول2006املعمري، سنة 
ما مدى أمهية استخدام التعليم االلكرتوين لدى أعضاء هيئة التدريس يف مؤسسات التعليم - 

العايل بسلطنة عمان؟
.العايل بسلطنة عمانالتعرف على أمهية استخدام التعليم االلكرتوين يف مؤسسات التعليم هادفا إىل 

ي أمهية التعليم االلكرتوين يكتسأعضاء هيئة التدريس جبامعات سلطنة عمان يرون أن: ة تقولفرضيمفرتضا 
الوصفي باملسح، وهو منهج يتبع عادة يف املنهج املتبع هو املنهجعالية للمؤسسات اجلامعية، مستخدما 

.اتالدراسهذهأشكال
عضو هيئة تدريس من جمتمع الدراسة حيث بلغ عدد أفراد ) 117(تكونت عينة الدراسة من حوايل و 

تكونت أداة مستخدما أداة ممثلة يف استبيان ،من جمتمع الدراسة،) %32(وميثل هذا العدد ما نسبته 
دى أمهية حماور تقيس م) 4(فقرة، و تتضمن اإلستبانة من أربع ) 45(

.استخدام التعليم االلكرتوين
:ليستنتج من وراء دراسته االستنتاج األيت

التعليم االلكرتوين يكتسي أمهية عالية أعضاء هيئة التدريس جبامعات سلطنة عمان يرون أن- 
العلمي، ويوفر للمؤسسات اجلامعية، ملا يلعبه من دور يف تطوير املؤسسة اجلامعية و جيعلها تواكب التطور

:تعلميه، و اقرتح التوصية التاليةبيئة تعليمية
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كرتوين مع طبيعة املواد املدروسة، وعقد دورات التأكد  من مدى مالئمة نظام التعليم االل-
تدريبية لعض القيادات التعليمية باملؤسسات اجلامعية لتعريفهم بأمهية التعليم االلكرتوين و أمهيته يف ضوء 

.تكنولوجيا االتصال واملعلومات
:ةمنالدراسة الثا

" األدوار اجلديدة ملؤسسات التعليم يف الوطن العريب يف ظل جمتمع املعرفة" دراسة حتمل عنوان 
، و تدور مشكلة الدراسة حول 2004سنة " د عبد الطيف حسني حيدر.أ" مقدمة من طرف الباحث 

عليم العايل يف ظل جمتمع املعرفة؟ حيث التاألدوار اجلديدة ملؤسساتماهية 
، و املهام املنوطة بالتعليم يف الوطن األدوار اجلديدة ملؤسسات التعليم يف الوطن العريب يف ظل جمتمع املعرفة

.جلديدةالعريب سواء يف هياكله ،موارده البشرية و املادية، آلياته و وسائله يف ظل هذه األدوار ا
التحليلي، عمد إىل استخدام املنهج الوصفيلة اليت طرحها الباحث يف دراسته، و لإلجابة على األسئ

:نتائج متثلت يفليستخلص 
 -

فيما بينها و تطورها و تفتحها، وميكن أن يكون ذلك من تعلم يف املنطقة العربية، وتتبادل هذه اخلربات 
إما إدارة حتت : رخالل البدء يف التفكري يف إطار مؤسسايت مناسب هلذه املهمة، وقد يكون ذلك اإلطا

مكتب الرتبية لدول اخلليج،او املنظمة العربية للرتبية و الثقافة : مظلة إحدى املنضمات اإلقليمية احلالية مثل
:ليقدم بعد ذلك التوصية التالية.احتاد اجلامعات العربيةوالعلوم،

تقدمي معرفة ختصصية عالية املستوى و برامج أكادميية ختصصية بصورة مكثفة مع التطبيق املكثف - 
لتقنيات االتصال و املعلومات يف التعليم و العمل بآليات ضمان اجلودة التعلم تساعد املتعلم

.ة معينةعلى االلتحاق مبهنة أو وظيف
:التعليق على الدراسات السابقة و المشابهة

كمالحظة أولية للدراس
حني املتغري التابع اختلف باختالف رؤية كل باحث و مشكلة كل يف االقتصاد املعريف كمتغري مستقل، 

األستاذ  أو املشرف أو الطالب أو املهارات احلياتية أو التعليم االلكرتوينحبث، فمنها ما كان املدير أو 
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متغريا تابعا، أما أن يكون التكوين اجلامعي أو التكوين يف املعاهد هو املتغري التابع فهذا هو ما مييز حبثنا 
.أو السابقة

يف األساتذة اجلامعيني، يف ةو هو املنهج الوصفي، و كذلك مع بعض الدراسات يف العينة حيث كانت ممثل
األساتذة يفة متمثلةمعها و هو ما ميثل اجلديد يف حبثنا هو االعتماد على عيناالختالفكان حني  

، كذلك ما مييز حبثنا اإلدارة بشكل عامما يشكل يف معاهد و أقسام الرتبية البدنية و الرياضة اإلداريني أو 
، عن باقي البحوث هو عدم االعتماد على حمدد واحد من حمددات االقتصاد املعريف مثل التعليم اإللكرتوين

، أهداف التكوين، دارة، األستاذ، الطالب، التعليم اإللكرتوينبل مشل متطلبات االقتصاد املعريف يف اإل
التقومي، التدريب للطالب و التنمية املهنية لألستاذ، و كيف جيب أن تكون الربامج و املقررات و كيف 
يكون التقومي يف عصر االقتصاد املعريف، أي حمددات االقتصاد املعريف املوضوعة يف االستبيان املوجه لإلدارة 

.و مدى مالئمة عناصر التكوين هلذه احملددات، و الطلبةاألساتذةو 
التكوين يف معاهد الرتبية البدنيةكانحبثنا هذا عبارة عن إجابة لتساؤل حول ما إنحيث كان 

الرياضة يتالئم مع متطلبات االقتصاد املعريف أم ال ؟، و حناول إن نعرف ما إن كانت مجيع عناصر و 
تتماشى مع متطلبات االقتصاد املعريف، و اليت فرضها على اإلدارة و األستاذ و املقرر و الطالبالتكوين 

و هيكل املؤسسة و ما حتويه من إمكانيات و ووسائل بيداغوجية و تعليمية، و كذلك إن كانت اجلامعة 
الباحثني و هل اجلامعة 

،من خالل استشارة و استبيان األساتذة اإلداريني و األساتذة و الطلبة و تسايرهمنغرسة يف جمتمع املعرفة
عن طريق معرفة تصنيف متطلبات االقتصاد املعريف و عرضها على أصناف العينة حسب كل ختصص 

هو األستاذاإلداري،و ما سئل علي ألستاذاو مستوى، إذ ما سؤل عليه الطالب هو غري ما سئل عليه 

.ممكن من عناصر التكوين األساسية









.مفهوم االقتصاد المعرفي- 
:.تعريف االقتصاد المعرفي-
سمات االقتصاد المعرفي- 
:متطلبات التحول نحو اقتصاد المعرفة-
:.خصائص اقتصاد المعرفة- 
المعرفيالركائز االساسية لالقتصاد  - 
بنية المعلومات و االتصاالت-
الحافز االقتصادي والنظام المؤسس- 
عالقة التعليم العالي باقتصاد المعرفة- 

:..خالصـة-
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:تمهيد
االستثمار يف املادة أو يف الزراعة أو املواد األولية و إن االقتصاد مبفهومه احلديث ال يعرب فقط عن 

ل تعدى ذلك و أصبح يهتم بالفكر و املعرفة و رأس املال باعتبار األرض هي رأس املال يف كل شيء، 
فعوض أن يستثمر يف منتوج اخرج لسوق يسعى إىل االستثمار يف الفكرة اليت أنتجت ذلك البشري، 

.املنتوج، أي يهتم و يركز على املعرفة كمحرك لالستثمار و يعتربها مصدر و مورد متجدد ال ينتهي
املعريف البد من توافر شروط أساسية و ركائز يبىن عليها، و لعل من أبرز للوصول إىل مرحلة االقتصاد و

ليست أي معرفة، معرفة تتصف باجلودة إضافة إىل القدرة عل التنافسية  ، و هذه الركائز بل أمهها هي املعرفة
فيها تكون أنكما جيب 

و الذين يقومون بصناعة املعرفة و األفكار، حلول ملشاكله و إشكاالته، كما حيتاج أيضا إىل صناع املعرفة
املتمثلني

لذلك الرتكيز على املعرفة و صناع املعرفة يقودنا إىل احلديث عن مراكز املعرفة اليت يتلقى فيها صناع املعرفة 
عاهد بصفة خاصة و التعليم 
اجلامعي بصفة عامة، فعلى اجلامعة أن تراعي يف تكوينها و إخراجها للطلبة متطلبات االقتصاد املعريف و ما 

. تتماشى مع متطلبات االقتصاد املعريف
:مفهوم االقتصاد المعرفي-1

املعرفة و عرفةقتصاد بامللحني مهمني حول عالقة اإلطيف بادئ األمر جيب أن نفرق ينب مص
و اإلقتصاد القائم أو املبين على املعرفة، ومناملعرفةاقتصاد، فهناك مصطلحني أساسيني مها باالقتصاد

" كرا ر بيرت د"دراي اإلاالقتصاد و لو بشكل غري مباشرذا بني األوائل الذين أشاروا  إيل مفهوم ه
"PETERDRUCKER"خمتلف إنتاجالعامل اليدوي الذي يستخدم القوة البدنية يف "بنيحني فرق

، PETER("و عامل املعرفة الذي يستخدم قوة الذهن يف العملية اإلنتاجيةالسلع و اخلدمات
)2006، ص 1969

استخدام  نشر و االقتصاد الذي يعتمد بشكل مباشر على انتاج و اقتصاد املعرفة فهوو فيما خيص 
حقق فيه املعرفة اجلزء تية او هو االقتصاد الذي تاتاملعرفة و املعلومات يف االنشطة االنتاجية و اخلدم
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يزداد بزيادة هذا االعظم، أي املعرفة تشكل فيه مكونا اساسيا يف العملية االنتاجية و ان النمو االقتصادي 
د املعرفة مما سبق ان اقتصاح ضاملكون و الذي يعتمد بدوره على تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت، ويت

التدريبناعتها من خالل التعليم و صاستعماهلا و نشرها و 
هو االفتصاد " دويل يف تعريفه القتصاد املعرفة و التاهيل و البحث و التطوير، وهذا ما ذهب اليه البنك ال

.)01، ص 2005الدويل، ("مو االقتصاديه املعرفة هي احملرك االساسي للنالذي تكون في
جيب العمل على داء و األقتصاد السوق و ظر للفرد بوصفه ثروة و مؤثرا يف إو مبفهوم ادق، االقتصاد املعريف ين

.االقتصادتنمية هذه الثروة لتطوير 
ة فيعد مرحلة متقدمة من اقتصاد املعرفة ومينح مكانة خاصة للمعرفة اما االقتصاد القائم على املعرف

مفهومه هو ان يعتمد االقتصاد و التكنولوجيا و العمل على تطبيقها يف االنشطة االقتصادية املختلفة،  و 
و املؤسسات البحثية يف بناء اقتصادات التكنولوجيا و االتصال على مؤسسات جتارية عديدة يف جماالت 

1996عام OECD(1(دول املختلفة، وهذا ما ذهبت اليه منظمة التنمية و التعاون االقتصادي ال
استخدامها و االقتصاد الذي تكون فيه عمليات انتاج املعارف، وتوزيعها " بتعريف االقتصاد على املعرفة بانه

اي انه اقتصاد يكون " روات، و العمل يف كافة القطاعاتن الثمن اهم حمركات االقتصاد املعريف وتكوي
للتطور املعريف و االبداع العلمي الوزن االكرب يف منوه، ويقوم على املوارد البشرية املؤهلة علميا اليت تستطيع 

استثماري التعامل مع التقنيات احلديثة و املتطورة، فهو يعتمد على املعرفة اليت ميتلكها الفرد كمورد مادي و 
.و كسلعة اسرتاتيجية  و كخدمة و مصدر للدخل

معارف اكادميية عميقة لدى يرى الرتبيون اىل االقتصاد املعريف على انه االقتصاد الذي يعتمد على بناء و 
، 2005ناصر عمارية، (قدرا كبريا من توجهه حنو مهنة بعينها اثناء حصوله على املعرفة االكادمييةالفرد،و 

.)02ص
فاملعرفة هي املكون االساسي يف تنافسية القطاعات االنتاجية،و هي اصل استمرارية هذه 

ذلك الن زيادة راس املال الفكري لدى الفرد مع ثبات عوامل االنتاج االخرى يوسع افاق وتطورها،القطاعات
. العمل لديه،وحيسن فرص النجاح و االرتقاء يف املواقع الوظيفية اليت يشغلها

منظمة التعاون االقتصادي و التعاون OECD 1
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:تعريف االقتصاد المعرفي-2
حتسني نوعية هو االقتصاد الذي يدور حول احلصول على املعرفة 

جمموعة من التغريات االسرتاتيجية يف العقل البشري و رأس املال، وتوظيف البحث العلمي الحداث 
االتصالتكنولوجيا املعلومات، و االقتصاد، وتنظيمه ليصبح اكثر استجابة وانسجاما مع حتديات العوملة و 

)126، ص2009حمسن عطية، (.وعاملية املعرفة و التنمية املستدامة
وجتدر اإلشارة إىل مفهوم املعرفة، حيث يعد مفهوما سابقا لظهور اقتصاد املعرفة أو االقتصاد القائم على 
املعرفة، إذ مت تناول هذا املفهوم يف إطار ما يسمى بعلم اإلبستيمولوجيا احد فروع الفلسفة، وقد تناول هذا 

وكيفية ماهية املعرفة : اليت من أبرزهاباملعرفة، و الفرع من العلوم اإلجابة على جمموعة من التساؤالت املتعلقة 
املتعلقة ى

و بالرجوع إىل أنواع املعارف املختلفة اليت تلعب دورا رائد يف خلق اقتصاد . باملعرفة من الناحية الفلسفية
:املعرفة في
 -)know- what :( و اليت تشري إىل معرفة احلقائق، ومن أمثلتها معرفة مكونات صناعة سلعة

.معينة، و يقرتب هذا النوع من املعارف إىل املعلومات
 -)know- why ( املعارف إىل املعرفة العلمية، و يعد هذا النوع من و يشري هذا النوع من

.املعارف العنصر األساسي وراء تطوير عمليات إنتاج السلع و اخلدمات
 - )(know- how يشري هذا النوع من املعرفة إىل املهارات و القدرات اليت ميتلكها الفرد، و

على تدريب املوظف و القدرة اليت متكنه من اجناز مهام عمله، ومن أمثلة هذه املعارف القدرة 
.اخل...على التفاوض و اإلقناع

 -)know-who (لى تشكيل شبكة من العالقات ينطوي هذا النوع من املعارف ع
ستفادة منهم من اجل حتقيق منافع اقتصاديةاالجتماعية اليت تساعد على التعرف على اخلرباء بغية اال

)12، صOECD،1996(اخل ....إدارية و اجتماعية 
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يعرف االقتصاد املعريف) 1(توضيحي رقمشكل

:سمات االقتصاد المعرفي- 3
االقتصادفيه دون غريه من منيزهاأنمسات االقتصاد املعريف احلديثة اليت ميكن أهمو لعل من 

جاء كنتيجة متطورة القتصاد قدمي كان له أيامتداد ملا هو كائن، االقتصاد املعريف يعترب أنهو ، األخرى
:" عمارية ناصرنزیھ "وفق ما صنفه الدكتور، فنذكر ما يلياآلخرمسات هو 

االقتصاد الجديد

الرقمياالقتصاد 

اقتصاد الكمبيوتر

الدوت كوماقتصاد 

االنترنتاقتصاد 

االلكترونياالقتصاد 

االفتراصياالقتصاد 

اقتصاد المعرفة
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التكامل العاملي،ومل يكن هذا التكامل ممكنا لوال ثورة آفاقفهو اجتاه متكامل حنو : العاملية-1
. املعلومات و االتصاالت

سلطة الشركات املركزية بدأتتكنولوجيا املعلومات حس االطالع للجميع و أتاحت: التبعثر- 2
أي يتم التحول من سياسة االحتكار إىل اجتاه جديد يف عصر ( الصناعية تتهاوى لصاحل شركات التجزئة 

).العوملة حنو التبعثر و التنوع
.متنوعإنتاجإىلالكثيف ملنتجات ذات منط موحد اإلنتاجأي من : التنوع- 3
التنافسيةعلى الصناعة املتنوعة يعتمدأي ): املتسارع التنافسيإىلطويل من ال(املنتج دورة حياة- 4

بعني االعتبار يف التصميم اجلديد وتفادي يأخذختفيض عمر املنتج، أي رد فعل الزبون بدل الطويلة و
.السلبيات فيه

الواحدة بل صار نتاج شراكات متعددة وجبنسيات ةبالشركأي مل يصبح املنتج خاص : االنفتاح-5
.خمتلفة

يد إىلنظام جديد خللق الثروة و بسرعة شبكات االتصال،أي انتقال القوة املالية من يد -6
.بسرعات متزايدة و 

بسبب ظهور املعلومات كمصدر جديد للثروة والسلطة : النقد االلكرتوين حيل حمل النقد الورقي-7
.و رموز مسجلة على حواسيب الشبكات الدوليةأرقامالتبادل النقدي جمرد بحأص

العاملة اليت تتمتع مبهارات األيديسوق العمل يتميز بالطلب على : القوة العاملة و البطالة-8
.املستمروكفاءات وخربات عالية و قابلة للتطور 

تركيبا أكثركصريورةاإلنتاجإىل، ينظر لإلدارةكامل منظور متإىليستند : منوذج جديد لإلدارة- 9
.األخرىاألجزاءيكون منقطع الصلة عن إنحديث متكامل إنتاججزء ضمن نظام أليوال ميكن 
املال يشرتي املعرفة العلمية رأسكان : مصادر الثروة و السلطة يف عصر املعلوماتأهماملعرفة - 10

فاملعرفة العلمية حتولت إىل مصدرالكثيفة يف املراحل مجعها، أما اليوم إنتاجهويوظفها يف خدمة خطوط 
.من مصادر الثروة بل أمهها و أدق السبل و املنابع األكثر أمانا للوصول إليها
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أي االعتماد على فريق العمل الن املنتجات اجلديدة تنتقل من املصممني : الشراكة االقتصادية- 11
أخريا إىل الزبائن وذلك بأسرع ما ميكن، ويشكل هؤالء فريق عمل واحد، و أن  املوزعني و إىلاملنتجني إىل

.كان متباعدا و موزعا يف أرجاء املعمورة
اقرتاحاته يف أية مرحلة إن يبدي مالحظاته و تشكيل فريق عمل متكامل يستطيع كل فرد فيه : فريق العمل

ناصر عمارية، (. أيضاىإمنا بالنسبة للمراحل األخر 
.)265،ص2005

:متطلبات التحول نحو اقتصاد المعرفة-4
طور البنك الدويل إطار مساعدة الدول يف وضع اسرتاتيجيات واضحة من اجل عملية التحول 

:حنو اقتصاد املعرفة و هي كما يأيت
ديدة نظام اقتصادي و مؤسسايت يوفر السبل احملفزة من اجل كفاءة استخدام املعرفة املوجودة واجل- 

.و ازدهار العمل احلر
.استخدام و التشارك يف املعرفة بشكل جيد املتعلمني و املهرة من اجل خلق و توفر السكان -
لية و ذلك مبراكز األحباث و اجلامعات و املستشارين توفر منظومة ابتكار تتمتع بكفاءة عا-

هذه االبتكارات بواملنظمات األخرى، من اجل الدخول إىل املخزون العاملي و املتنامي للمعرفة و استيعا
.)09، ص 2005الدويل، (.و تكييفها مع احلاجات احمللية و خلق تكنولوجيا جديدة

خصائص اقتصاد المعرفة- 5
االقتصاد ينظهذا 

إن هذا النوع من التصور للمعرفة وهذه النظرة االقتصادية للمعرفة حتتم أن . تبِ 
فاملعرفة كسلعٍة ال ميكن هلا أن ،نرى بعض الفوارق الرئيسية عن ما اعتاده االقتصاديون يف تناوهلم للسلع

بل إنه كلما . تنُضب أو تنتهي وتتالشى بسبب استخدامها كما هو احلال يف استهالكنا لغريها من السلع
فاقتصاُد املعرفِة هو اقتصاُد وفرٍة . ازداد استخدام املعرفة وإعمال العقل والتفكر فيها نَتَج معرفًة جديدةً 

. فملكيتها مشاٌع للجميع. واملعرفة مىت أُوجدت فليس ملوجدها إمكانيةُ احتكار متلكها،وليس اقتصاُد ندرة
، 2003أبو زيد، (. واملعرفة شبيهة بالنوِر ال وزَن وال ملمَس هلا مما يعطيها إمكانية التنقل بكل سهولة

.)05ص
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:الركائز االساسية لالقتصاد المعرفي-6
يت يعتمد ومن بني اهم الركائر ال

التعليم، االبتكار، و البنية املعلوماتة، و احلافز : دولة، حدد البنك الدويل اربعة ركائز اساسية وهي
االقتصادي و النظام املؤسسي، وهذا الشكل يوصح البنية االساسية لدعائم االقتصاد املعريف و توضيح 

:قة التاثريية بينها و بني االقتصاد املعريفالعال

ةـالتنمياقتصاد المعرفة
التــأثر

رارـاالستم
ــراألث

بنية المعلومات و االتصال

التعليم

االبتكار

يالحافز االقتصاد

.الركائز االساسية لالقتصاد المعرفي) 1(جدول
:المعلومات و االتصاالتبنية- 6-1

التغيري الالزم إحداثاملعلومات و االتصاالت عنصرا هاما يف لتكنولوجيااألساسيةتعد البنية
يف جمتمع املعرفة األفراداليت من خالهلا يستطيع األساسيةاألداةإىللالنتقال 

وتتمثل اآللية اليت من خالهلا تعملفيما بينهم و بكل ما هو جديد من املعارف حول العامل،ايتصلو أن
هذه التكنولوجيا على خلق املعارف، يف متكني أدوات هذه التكنولوجيا الباحثني العلميني مبختلف 

لة يف تقييم التخصصات من الوصول إىل املعلومات و املعارف جبميع دول العامل، وكذلك مسامهتها الفعا
، هذا بواسطة برجميات احملاكاة اليت تتوفر عليها هذه التكنولوجيانالباحثو إليهااليت توصل األفكارصحة 

.فصال عن مسامهة أدوات التكنولوجيا يف تدعيم البحوث اليت يتم إجرائها بواسطة برامج القياس الكمي
بة احد اآلليات الفعالة املستخدمة للوصول إىل كما تعد أدوات التكنولوجيا املعلومات و االتصاالت مبثا

.)04، ص ghassan ،2006(املعلومات، ونشرها، واليت تعد مبثابة القاعدة األساسية خللق املعارف
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ويف تقرير  لالمم املتحدة حول املؤشرات التنموية يف جمال تكنولوجيا املعلومات و االتصال، فقد مت اعتماد 
:التنمية يف دول العامل، نذكر منهااسس حمددة لقياس مستوى 

:وحيتسب من البيانات التالية:االتصال1- 6-1
.عدد احلواسيب املرتبطة باالنرتنت للفرد- 
.عدد احلواسيب الشخصية للفرد- 
.عدد اخلطوط األرضية لكل فرد- 
.عدد مشرتكي اهلواتف النقالة للفرد- 

:و يحتسب من البيانات التالية: الدخول2- 6-1
.مستخدمي االنرتنت بالنسبة لعدد السكانعدد - 
.نسبة املتعلمني- 
.النتاج احمللي اإلمجايل للفرد- 
.تكلفة املكاملة احمللية- 

كما ان و حيتسب هذا املؤشر من املعدل احلسايب ملؤشر االتصال ومؤشر الدخول  : نتشاراإل3- 6-1
ملعرفة وزيادة خمزون املعرفة املرمزة تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت ساعدت و تساعد باجتاه تالميز ا

وهذه الوسيلة مل تساعد فقط يف ترميز املعرفة و حسب بل عملت كناقل هلذه املعرفة عرب . القابلة للتبادل
العامل بكلفة زهيدة مكسبة اياها صفة السلعة القابلة للتناول و التداول، و ميكن تلخيص االثر االقتصادي 

:ز املعرفة على الشكل التايلو الفوائد الناجتة عن ترمي
.تسريع نقل املعرفة- 
.تسهيل العمليات املالية املصرفية- 
ختفيص الكلفة الزائدة الناجتة عن تعددية مصادر و حقول املعرفة و ذلك باقامة الروابط و - 

جنيب عبد الواحد، دياب، (.للولوج، و هلذا اكرب االثر يف النحو االقصادي املعريفالقابل 
.)158، ص 2006
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:مـــالتعلي6-2
الكثري من الدراسات االقتصادية إن أكثر األصول قيمة يف االقتصاد املعريف هي األصول أثبتت

تشكل املعرفة األساس اهلام إذ،الفكرية، و اليت تعىن بكل ما يكتسبه العاملون من تعليم، معارف وخربات
هذا فضال ر و اإلبداعة املناسبة لالبتكائخللق البيكذلكو التطوير و التسويق، و  اإلنتاجملختلف عمليات 

.)12، ص 2011ربيع، (عن استقطاب قدرات العاملني من ذوي املعرفة،
فاقتصاد املعرفة هو االقتصاد القئم على البشر الذين جيمعون بني عناصر الذكاء،املعرفة،و االبداع الالزمني 

عله اصبح الرتاكم املعريف لتحقيق اجنازات كربى يف التنمية االقتصادية، واالجتماعية، و خلق الثروات و
احملقق بواسطة االستثمار يف راس املال البشريالذي يعترب احملرك االساسي للنمو االقتصادي، و يف هذا 

%50، ستمثل القوة العاملة يف جمال اقتصاد املعرفة حنو 2015الصدد تشري التوقعات اىل انه حبلول عام 
:من إمجايل القوة العاملة على مستوى العامل

)CHOWDHURY AMINUER ،2003 ، 7-3ص(
و تعود هذه املهارات إىل قدرة الفرد على مجع و حتليل : مهارات التعامل مع املعلومات- 

.وتنظيم املعلومات
: مهارات احلاسوب األساسية- 

.األساسية
: مهارات التعلم الذايت- 

األعمال، وكذا ممارسة املسؤولية و االبتكار، وهذا فضال عن تدعيم قدرا األفراد لصياغة الرؤى 
.العملتختلفة ملواجهة مشكالامل

: ةالرياضيات التطبيقي- 
.بالعمل

مهارات التفكري املنطقي حلل مجيع استخدامإجادة: مهارات التخليل- 
.املشكالت اخلاصة باملنشآت

، اواملقصود كيفية التعاون مع األفراد املتواجدين باملنظمة وخارجه: املهارات األساسية السلوكية- 
. على حنو يعمل على تفعيل العمل اجلماعي
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وما جيب االنتباه إليه هنا هو أن وضع العمالة املعرفية املطلوبة يف جمتمع املعلومات ليس كوضع العمالة 
امل، فلن حتل احلاسبات و ال تكنولوجيا 
املعلومات و االتصاالت مكان العامل بل وعلى العكس ازداد الطلب على املهارات املعرفية املكملة 
لتكنولوجيا املعلومات و االتصاالت و املتوافرة معها، فأصبح من أوىل املهارات املعرفية املضمرة الواجب 

ومهارات يئية،و مهارات اإلدارة الشخصية الب) املعرفية( ،املهارات املفهومية توافرها يف عصر االقتصاد املعريف
تأخذ هذه املبادئ أمهية خاصة ما تتعلق بتنمية املوارد البشرية املعرفية وانعكاسها على التواصل مع الغري،

النفسي اجلانب املعريف والنظم و املناهج التعليمية و أساليب التدريس، أي منظومة التعليم وتأثريها يف بناء 
.)160، ص 2006جنيب عبد الواحد، دياب، (.للفرد العامل يف وسط يتميز باالقتصاد املعريف

:االبتكار6-3
واخلدمات املنتجاتالطرق اليت يتجسد يف االبتكار املوجه توجيها صحيحا حنو استحداث أهماحد 

جديدة عن كيفية بأفكاراملختلفة، و االبتكار معناه اخلروج تاالقتصاديااجلديدة اليت تتطلبها األساليبو 
ضوء تقدمي منتجات جديدة يفأوطريقة ممكنة، فهو يتعلق باستحداث أسرعو بأفضلاألموراجناز 

االسكو، (االعتماد على أفكار جديدة، مع توظيف قوة عمل ماهرة قادرة على استخدام تلك األفكار
ففي االقتصاد،)08، ص 2005

التعلم التفعلي و التشارك يف املوارد و االصول املعرفية بتطبيق النموذج التشاركي، مما يساعد املؤسسات 
و على ختفيف الكلفة و املخاطر املتعلقة باالبتكار و اجياد فرص جديدة لتسهيل الولوج اىل مصادر املعلومة

.)25، ص 2002عبدالواحد، (املعرفة و نتائج البحث العلمي
لقد ادى هذا املفهوم التفاعلي و التشاركي و قيام البيئة الشبكية اىل بلورة مفهوم جديد و ظهور ما يسمى 
باملنظومات الوطنية لالبتكار، تضم هذه االخرية مجيع اجلهات الفاعلة و مجيع االنشطة اخلاصة و املتعلقة 

اعي و اخلدمي والتجاريل االنشطة اخلاصة باالبتكار الصنبانتاج املعرفة و تلقينها و الالزمة لدعم و تسهي
.)162، ص2006عبد الواحد، دياب، (
:عالقة االبتكار بالمعرفة1- 6-3

املعرفة (االبتكار على العلم و التقانة و بالتايل تعود العلقة ببني االبتكار و املعرفة اىل ارتكاز 
وهنا ميكن االستنتاج بان زيادة امهية . من جهة، و على االرتكاز القوي القتصاد اليوم على املعرفة) الكيفية
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املعرفة كمحرك اقتصادي له تداعيات كربى على انظمة االبتكار اليت تشكل بدورها احملدد الرئيسي للقدرة 
. لوطنية يف االقتصاد العاملي املرتكز على املعرفةالتنافسية ا

ريها مستثملوصل بني صناع املعرفة وكالئها و االتصال ازدادت درجة ابفضل تكنولوجيا املعلومات و 
و نتيجة هلبوط كلفة الوصل بات من املمكن ...) و ملراكز  البحوث و املؤسسات و الشركاتامعاتاجل(

منظومة االبتكار مغرية بذلك خصائص انتشار املعرفة بتوسيع منابعها واعداد داخل زيادة كثافة هذا الوصل 
.متلقيها

نتيجة هذه التاثريات اجلذرية اتسعت رقعة املعرفة و ازداد معدل تغريها مع الزمنن لذلك وجب 
االبتكار و رفةعمليات التصنبع، وكار لتحسني املنتجات و اخلدمات و معها زيادة االبت

اصبح يغلب على االبتكار طابع اعادة جتميع املعرفة املوجودة بطرق جديدة وبادارة جيدة، كما بات 
سيأيت شرحه يف –" ان يديرو عاملي املعرفة" -سيأيت شرحه يف الفصل الثاين–" مديري املعرفة"على

لقد كان من اهم نتائج هذا التفاعل القوي بني االبتكار واملعرفة .لديهم بطرق جديدة-الفصل الثاين
جمموعة االنشطة اليت ظهور ما يسمى بابتكار املعرفة وهو آخر اجيال االبتكار، الذي يعرف على انه 

تسمح خبلق و تطوير وتبادل وتطبيق وحتويل االفكار اجلديدة اىل منتجات وخدمات معرفية قابلة للتسويق 
ز املؤسسة، ان ما مييز هذا النوع من االبتكار اذن هو ان ناجته يكون مقتصرا على املعرفة اليت من اجل متي

تنتج عن عمليات البحث و التطويرو االبتكار يف املعرفة حيدث هنا من خالل عملية انتاج املعرفة و نقلها 
.)286، ص2006الواحد، (.و استخدامها

:يالحافز االقتصادي والنظام المؤسس6-4
والذي افز االقتصادي و النظام املؤسسي،مثة ركيزة هامة من ركائز االقتصاد املعريف، تتمثل يف احل

تتجسد 
ومحاية حقوق ودعم براءات االخرتاعالداعم لالستثمار يف املعارف مثل حتفيز املؤسسات التكنولوجية، 

فاالقتصاد يف هذا .)07، ص 2007الريس، (امللكية الفكرية وتأمني املعامالت املالية عن طريق االنرتنت

و هذا األمر كله جيب أو شبكة الطرق السريعة للمعلوماتبادل املعلومات، االتصاالت ذات سعة عالية لت
و يف هذا الصدد يفرتض اليت حتد من املنافسة العاملية أن ضمن ما يعرف بتحرير األسواق من مجيع القيود
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النموذج القائم على الطرق السريعة للمعلومات اخلوصصة الكاملة لقطاع االتصاالت ضمانا لسرعة إنشاء
البىن التحتية الالزمة و حتقيق خدمات اتصالية أكثر تنوعا و أفضل من حيث مستوى اخلدمة و مدى 

ويف ضوء هذه الركائز األربعة األنفة الذكر، قام البنك الدويل بتشكيل . )212، ص 2006علي، (توفرها
ها منهجية تقييم املعرفة عليأطلقمنهجية جديدة لقياس و تقييم مستوى املعرفة يف الدول املختلفة و اليت 

)kam(2 ،كما قدم مؤشر جديد مكون من اثين عشر متغري للتعبري عن الركائز املختلفة لالقتصاد املعريف،
و قد تضمنت املتغريات الفرعية املكونة هلذا (KEI)3قياس اقتصاد املعرفة و قد أطلق عليها مؤشر

:املؤشر كما يلي

يوضح المؤشرات الفرعية لقياس االقتصاد المعرفي) 2(مخطط
ما حدده لو هناك بعض الكتابات اليت حددت الركائز اليت يقوم عليها االقتصاد املعريف مث

)245،ص 2009حمسن عطية، (: و هي كما يلي2009حمسن علي عطية سنة ووضعه
.جمتمع بشري مؤيد و داعم لالقتصاد اجيايب يف التعامل معه-

1-Knowladge Assessment Methodology (KAM) المعرفةتقییممنھجیة
2-Knowledge Economy Index (KEI) للمعرفةاقتصادمؤشر

.فرد من السكان/عدد الھواتف ألف-
ألف من السكان/ عدد أجھزة الحاسب اآللي-
ألف من السكان/ عدد مستخدمي االنترنت-

عدد تعلیم الكبار-
معدل االلتحاق اإلجمالي بالتعلیم الثانوي-
اإلجمالي بالتعلیم العاليقمعدل االلتحا-

اإلیرادات متوسط نصیب الفرد من النفقات و - 
.السیادیة

.ألف من السكان/ عدد المقاالت العلمیة المنشورة- 
براءات االختراع و العالمات التجاریة ألف من - 

السكان

و غیر الجمركیةةواجز الجمركیحال- 
.جودة المؤسسات التنظیمیة- 
سیادة القانون- 

مؤشرات االبتكار

مؤشرات التعليـــــــم

لتكنولوجيا المعلومات و االتصالالبنية التحتية 

مؤشرات الحافز االقتصادي و النظام المؤسسي
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.و االبتكار املعريفلإلبداعمالئمة توفر الفرص الالزمة توافر بيئة تعلم -
توافر منظومة حبث فاعلة تؤسس لنجاح اقتصاد املعرفة ومنو عن طريق ما توفر من ختطيط -

.وتطويرو توجيه 
بقدرات معرفية، و قدرة على التساؤل و ايتمتعو أنعمال املعرفة و صناعها الذين جيب -

.
مساحات إىلتنتقل بسرعة أنإىلدائرة واسعة من الربط االلكرتوين الن املعرفة حتتاج -

).االنرتنت( واسعة 
و نشر العامل  نشر ثقافة جمتمع التعلم فكرا وتطبيقات العاملأحناءيف اآلخرينالتواصل مع -

.
بعض الركائز اليت يقوم عليها االقتصاد )33، ص 2007حممد العزاوي،اهلامشي، (كل من أضافو 

:املعريف و املتمثلة يف
معرفة جديدة ملن بذل اجلهد البتكارها دون أليهذه احلقوق إعطاءملكية املعرفة أي -

.غريه من الناس
املالية حيث يعد النظام املايل مبؤسساته الرئيسية و قواعده املنظمة للعمل به مبثابة األسواق-

.العمل املدبر الذي يدور اقتصاد املعرفة
وزيادة إرضاء الزبائن حيث أن التنافس العاملي و الشبكة العنكبوتية و حترير التجارة-

.إمكانية الوصول للمعلومات، كلها عوامل وضعت يف أيدي املستهلكني
احلاجة للتعليم و ظاهرة التوظيف حيث يشهد القرن احلادي والعشرين ازدياد عدد -

املتعلمني، ففي خالل عصر املعرفة تكون احلاجة للرتبية و التعليم املستمرين متطلبات 
.البقاء يف الوظيفةجوهرية للحفاظ على قدرة الفرد على 

:عالقة التعليم العالي باقتصاد المعرفة
علىاملال الفكري و الطاقة، كمورد قادررأسوتقنية املعلومات حتل حمل املعرفةتأبدلقد 

ن هو احملرك للنمو االقتصادي يف خمتلف دول آلاالبعض أصبح يرى أن قطاع املعلومات أنزيادة الثروة بل 
، األرض(اقتصاد املعرفة حيل بسرعة مطردة حمل االقتصاد املبين على املوارد االقتصادية العامل، و قد بدا 
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كل نظام تعليمي ال يعي أنجمتمع معرفة، كما إىلأنالذي يتطلب األمر...)الطاقة 
.التقدم لشعبهإمكانيةذلك و ال يدرك وال يتكيف معه يقضي على 

يز اقتصاد املعرفة انه اقتصاد وفرة من كونه اقتصاد ندرة وبذلك يكون على عكس ولعل ابرز ما مي
تنتشرو االستخداماغلب املوارد اليت تنضب من جزاء االستهالك بينما تزداد املعرفة يف الواقع باملمارسة و 

نامية بسبب يف الدول الباألخص، و قد حضي اقتصاد املعرفة باهتمام كبري يف مجيع الدول و باملشاركة
قطاع إناخلطر الذي يهددها و املتمثل بفجوة النمو املعريف اليت تفصلها عن الدول املتقدمة خاصة و 

و الذي تاملعلوماقطاع إنالقومي يف اغلب الدول املتقدمة،لرئيسي للدخمصدر اآلنعد ياملعلومات 
)06، ص2006الرباوي،(:تتمثل يف يليأقساميعتمد على صناعة املعرفة تضم عدة 

.التعليم-
.البحوث-
.االتصاالت-
.آالت و خدمات املعلومات-

قطاع املعلومات و التكنولوجيا هو الذي يتكون من املؤسسات اليت تنتج احملتوى املعلومايت أنكما 
األجهزةو املؤسسات اليت تقدم التسهيالت لتسليم املعلومات للمستهلكني و كذلك املؤسسات اليت تنتج 

.املعرفة ومن مث استثمارهاإنتاجمج اليت متكن من معاجلة املعلومات و و الربا
جمتمع املعلومات الذي يوصل إىل اقتصاد املعرفة البد من توافر مجيع هذه املتطلبات، و لتحقيق 

:
توظيفها               واإلضافة عليهاااقتناء

لذلك البد من وجود طاقات بشرية مؤهلة على أعلى مستوى و قادرة على استخراج و استخالص 
املعلومات و معاجلتا و حتويلها إىل معرفة وتوظيفها، ما يستوجب بطريقة مباشرة وغري مباشرة إىل وجود 

على التعامل مع نظام تعليمي قوي يتمتع مبخرجات ذات جودة عالية قادرة على اإلبداع و االبتكار وقادر 
التكنولوجيا احلديثة، من هنا تأيت صلة الربط بني التعليم العايل و باقتصاد املعرفة، فالتعليم العايل يوفر كوادر 

عليها اإلضافةو إنتاجهااحلديثة و التقنياتتتمثل مبخرجاته مث الطلبة املتخرجني القادرين على التعامل مع 
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اإلبداعو استخاألمثلو توظيفها التوظيف 
.)07، ص2006الرباوي، (

يوضح عالقة االقتصاد المعرفي بالتعليم العالي)2(مخطط

اقتصاد المعرفة وعالقته 
بالتعليم العالي

تعزيز االستخدام الرشيد -
و للتكنولوجيا في غرفة الصف

المؤسسات التعليمية
و اإلدراكيةتعميق العمليات -

أوضاعالمتعلمين في إدماج
تعليمية تتسم بالتحدي

تحديث األنظمة التربوية-
إعداد الطلبة للدخول -

المهارات بللسوق مسلحين 
التكنولوجياة اإلنتاجية والكفاء

.تحسين نوعية التعلم والتعليم-
إتاحة الفرصة للمؤسسات التعليمية -

:التفكير فيإلعادة 
.أهدافها-
.فلسفتها-
مناهجها-

بناء بيانات جديدة حافزة -
.للتعليم

تطوير نماذج حديدة -
.للتعليم

.تعليم الكتروني مبرمج

:إتاحة الفرصة لألساتذة ل-
فتح آفاق جديدة ومتقدمة -

.للمعرفة واإلضافة للمعلومات
متنوعة تأطروحاتقديم -

للمحتوى
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:خالصـــة
إن التعليم العايل و اجلامعة تلعب دورا مهما يف االقتصاد املعريف، و ما دام االقتصاد املعريف يعتمد 

تطورات و تكون عنصرا فاعل مال فكري، فعلى اجلامعة أن أرادت أن تضمن وجودها و تساير و تواكب ال
فيها

. ينطبق على مجيع عناصر التكوين لديها

بيداغوج
حتمل روح املسؤولية، إضافة إىل طالب ميتازون بروح اإلبداع و االبتكار و يقدمون حلول  و أفكار 

.جديدة، و يوظفون املعرفة اليت تلقوها يف اجلامعة




تمهيد-
مجتمع المعرفة-
مفهوم مجتمع المعرفة-
المالمح العامة لمجتمع المعرفة-
تأثيرات مجتمع المعرفة-
المقومات األساسية لمجتمع المعرفة-
المعرفة والتعليم-
انعكاسات مجتمع المعرفة على التعليم-
الجامعة والتعليم العالي-
الجديدة للجامعة في مجتمع المعرفةالمهام  -
مهام الجامعة في نقـل المعرفة و تطوير المهارات-
محتوى التعليم لمواكبة المعرفة-
المعرفةالتدريس والطالب من منظور مجتمععضو هيئة  -

خالصة-
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:تمهيد
هذا الفصل هو عبارة عن إضاءة لزوايا العالقة املبهمة بني جمتمع املعرفة و التعليم العايل، أي 

على طبيعة التكوين التأثريالفصل أن يوضح الدور الذي يلعبه جمتمع املعرفة يف هذاحاول الباحث يف
األخرية من اجل هذهاملتبعة يف اجلامعة عامة و معاهد الرتبية البدنية بصفة خاصة، و ما جيب أن تقوم به

بايل امل
.مبا حيدث أمامه من تغريات

ل ملا حتويه اجلامعة من مبادئ و أسس و فلسفة و إمكانات متوفرة لديها حمددة مرفة جاء مكفمجتمع املع
لطبيعة التكوين املتبع فيها، أي ال ينفي ما قامت به يف املاضي و ما ينتظرها من ادوار يف املستقبل خاصة 

اج الطلبة اليت تنبثق منها مع و أن جمتمع املعرفة له أرضية البد من اجلامعة أن توفرها و تعتمد عليها يف إخر 
.

شيءأساسهجمتمع املعرفة أناألسبابو من بني 
اجلامعة و سبب وجودها، أال و هي املعرفة، وكما هو معأولوياتهو من بني 
نع للمعرفة العامة و املتخصصة،  مصدر ومص

تكون مصدرا يف الن
.

: مجتمع المعرفة-1

نولوجي احلاصل و القدرة التكنولوجية اهلائلة اليت يعرفها يف احلراك و الديناميكية اليت يعرفها مع التطور التك
جمتمع يعرتف بالدور احلاسم للمعرفة يف تشكانه كما،

أصبحتانطالقا من هذه املقاربة و 
للتفاعل مع ااألفضلالوحيد و رمبا السبيل

توليد املعرفة وكذلك أدخلت عقال وذاكرة على اآلالتاملرتكز على االلكرتونيات الدقيقة اليتوالبشري 
حه كل من جنيب عبد الواحد مثل ما وضو املعلومة و تنظيمها و اختزاهلا و توصيلها بسرعة ال متناهية

.)128، ص 2006عبد الواحد،آصف، (.و آصف دياب
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:هــــنشأت- 1-1
نشأت

كونيا
ات الثالثة اليت كانت وراء ينقتمع متحورت حركته حول تقارب للت

:تفجر الثورة املعرفية
.احلاسب اآليل- 
.تقنية االتصال- 
ك من وسائط متعددة مسعية و ما يتبع ذل...)فيديو، تلفاز،إذاعة( ة احملتوى و الوسائطينتق- 

التقانات، كما و لعل تطور شبكة االنرتنت يعترب اصدق تعبري عن القوة اليت الزمت تالقي هذه و مرئية

)131- 130ص ،2006عبدالواحد،آصف،(.
كل بني القائمني على االتصاالت وشركات احلواسب و كنتيجة لذلك بدأت التحالفات اإلسرتاتيجية تتش

لنشر و امنتجي الربامج وسائل و لتلفزةو اقنوات اإلذاعة 
وق تقوم على جمموعات أو بنية حتتية ضخمة للوسائط املتعددة، مما نتج عنه ظهور قوى جديدة يف الس

و التحول اجلديد مل يعد ممكنا إيقافه خاصة بعد أن أصبحت وسائل هذا االجتاهاملعلومات و املعرفة 
االتصاالت أكثر توفرا و اقل تكلفة مما أدى بالضرورة إىل تسارع يف بلورة و نشوء جمتمع للمعرفة متعدد 

.)131، ص 2006، نفس املرجع(.األبعاد
:مفهوم مجتمع المعرفة-2

املعاصر بأنه جمتمع تسود به مناخات  مضطربة، أي بصيغة 
لق بطبيعة العمل و صفاته أخرى انه جمتمع ديناميكي متغري بسرعة عالية و على رأس هذه التغريات ما تع

و هذا األمر يؤدي بالضرورة إىل اثر على سوق العمل، هذا ما أعطى األثر املعريف لثورة املعلومات وشروطه
.بعده االجتماعي اهلام و الذي مهد إىل مفهوم جمتمع املعرفةو االتصاالت

كانت املصادر حمصورة بني أناملعرفة العنصر الرابع و اهلام ملصادر الثروة، بعد أضحتفقد أخرو مبعىن 
جتعل بدأتالثورة املعلوماتية السائدة حاليا إناملال، و القوة العاملة، بل رأس، األرض: الثالثالعناصر
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تشكل أصبحتإىلباإلضافة،األخرىن املعرفة مولدا رئيسيا للثروة و القيم املضافة من بني املصادر م
. القرارصنععنصرا حموريا يف آليات 

مبجتمعات املعرفة، الالعبون الرئيسيون فيها طبقة من البشر الفاعلني يطلق عليهم تسمية عمال املعرفة 
.(Drucker, 1991)"بيرت دروكر"و ذلك وفقا الصطالح 

هي التطوير ،اإلنتاجلعوامل إضايفأساسيعامل إىلجمتمع املعرفة يتصف بتحويل املعرفة أنكما 
أساليبالتحدي االقتصادي و الدور االجتماعي املتنامي لشبكة املعلومات و تطور تقنيات و والتقين 

يساعد تناقصةة مبكلفالذي يفسر انتشار الشبكات على الكوكب كله األمرختزينها و معاجلتها، و جتميعها 
ذلك  عدم القدرة على منع عبور وسائل االتصال، ومنها االنرتنت للحدود الوطنية حىت مع وجود 

يعزز ذلك تنامي جمتمعية االنرتنت الذي مل يعد حكرا على النخبة املعرفية ، والتشريعات الصارمة ألي بلد
و االهتمامات املشرتكة يت تلتقي بالرغباتال) (املتمكنة، أو 

.)9-5، ص 1998عبد الدامي، (.رغم الفواصل أو التباعد اجلغرايف بينها
:المالمح العامة لمجتمع المعرفة-3

املعرفة إىل قوة، وتتغري فيها السلطة من ملكية املواد اخلام و الصناعات الثقيلة إىل التمكن اليت تتحول فيها 
آراء، و اختلفت )142-117، ص 1989حممود مندورة، (من صناعة املعرفة و الصناعات املعلوماتية

: يداملفكرين حول تسمية هذا التحول اجلديد، حيث نالحظ عدة مصطلحات تعرف هذا املصطلح اجلد
جمتمع ما بعد احلداثة أو الصناعة، مدنية أو حضارة املوجة الثالثة، الثورة الصناعية الثالثة، و لكن ال خيتلف 

ته مع اثنتان على أن هذه الثورة أو التغري يعتمد بدرجة عالية على العقل البشري الذي تتجلى إبداعا
)440، ص 2006السيد الشخييب،(... وشبكة املعلومات، واهلندسة البشرية الربجميات، واحلاسب اآليل

ثورة جذرية مستمرة شاملة جلميع جوانب احلياة  على املستوى احمللي و القومي و العاملي، - 
.علمية و تكنولوجيةتتعامل معها بدقة عالية 

تباره مصدر متجدد ال ينضب الع) رأس املال البشري( تعتمد هذه الثروة على العنصر البشري - 
. بل ينمو و يتجدد
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 -
أن املعرفة متجددة ديناميكية غري ذاتية، مما جيعل الوصول إىل الفكرة بشكل سليم ال يعتمد على كيان 

.واحد
إن هذا- 

.خمتلف جماالت املعرفة
بني االلكرتونيةالتقدم اهلائل و السريع يف وسائل االتصال و املواصالت و نظم املعلومات - 

صبح الكون قرية كل عضو ليخمرتقة بذلك حدودها السياسية و اجلغرافية، خمتصرة الزمن و املكان الدول
.فيها يؤثر و يتأثر بغريه بطريقة مباشرة و غري مباشرة

-
.جديدة ترسم فيها خرائط جديدة اقتصادية معرفية

ميكن أن يؤثر هذا التحول اجلديد على اهلوية الثقافية أو القومية لكثري من الدول النامية - 
.غريةصو ال

هذه الثورة التكنومعلوماتية ال ميكن اليت كانت موقوتة بزمن، مقارنة جبميع الثورات السابقة - 
هذا األخري الذي يعترب العنصر اهلام يفختيل حد هلا، كون أن املعرفة غري ثابتة نسبية متغرية بتغري اإلنسان، 

.)446- 441، ص 2006السيد الشخييب، (هذا
بل  مل تأت من فراغ أو وليدة الصدفةمجيع هذه املالمح السابقة للثورة املعلوماتية أو املعرفية اليت نعيشها

مطورا بذلك وحمركها، ومبدعها،كانت وليدة تفكري متواصل و عميق للعنصر البشري مفجر هذه الثورة، 
نفسه وعناصر اإلنتاج، و يتعامل معها علميا و تكنولوجيا خلدمته وخدمة جمتمعه، ليصبح هو املوجه والرائد 

.)447، ص 2006السيد الشخييب، (.و املنفذ لكل حركة تقدم و تنمية شاملة
:آخر منها ما يليتصنيفمصدر آخر و كيوجد بعض املالمح هلا  كما 

االنتقال إىل عصر اإلنتاج كثيف املعرفة حيث أصبحت املعرفة هي القوة يف العصر احلايل بدال - 
.من السالح والثروة املادية

تغري يف دور اإلدارة املدرسية والتعليمية، فلم تعد مهمتها تيسري شؤون املؤسسات التعليمية من - 
.الناحية القانونية، بل أصبح هلا د
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.التواصل غري املنقطع بني أفراد وشعوب العامل دون اعتبار لفروق الوقت وتباعد املسافات- 
 -

.املعلومات واملعارف
التحول النوعي الواضح يف تركيبة - 

.فئات من العاملني ذوي املعرفة يتميزن مبستويات عالية من التعلم واإلحاطة مبستجدات العلوم والتقنيات
.زيادة االهتمام برأس املال الفكري، وهو ما متلكه املنظمة من أفكار وتقنيات ورصيد معريف- 
مثل العمل واملنزل -وقت الفراغ- تعليم مدى احلياة تعلم األفراد يف أماكن خمتلفة يتضمن ال- 

.وليس فقط يف مؤسسات تعليمية حمددة
أصبح التعليم من أجل التعلم، وتنمية املهارات املعرفية وما وراء املعرفة، والقرارات إلجناز ذلك - 

.خمرجا هاما للمؤسسات التعليمية وخصوصا املدارس
ري مناذج وشكل العمل، حيث برزت أنواع جديدة من التعليم داخل مؤسسات تعليمية جديدة تغ- 

.تستند على هياكل تنظيمية مرنة، وقيادة تربوية فعالة
مة اجليدة بني األفراد ءالزيادة احلاجة إىل نظم جديدة لإلرشاد والتوجيه املدرسي لتأكيد امل- 

.تبىن مناذج جديدة من اخلدمات داخل املؤسسات التعليمية
تواجد وسطاء جدد للمعرفة تتضمن تكنولوجيا االتصال واملعلومات اليت تدعم اخلدمات املكملة - 

.للتعليم الرمسي، سواء كان ذلك يف حالة تدعيم دراسة الطالب أو التمدرس املنزيل
تكنولوجيا املعلومات واالتصال وكذلك زيادة رغبتها يف تنامي اخلدمات التعليمية املتمركزة حول - 

.تطبيق الالمركزية يف التعليم
تالشي احلدود واحلواجز املوجودة بني احلياة والتعلم، وبني التعليم النظامي والالنظامي وبني - 

قع العمل واملنزل 
.يف ظل سيادة النظم القائمة على إدارة املعرفة

)508- 500، ص 2006جنيب عبد الواحد، دياب، (:مجتمع المعرفةتأثيرات-4
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إذا أردنا أن نلخص أهم املظاهر اليت طرأت على احلياة االجتماعية و االقتصادية فإننا سنجد أن 
اغلب هذه املتغريات هلا جذورا تتصل بتقنية املعلومات و االتصال، لذى ميكن أن نلخص هذه التغريات 

: على النحو التايل
التصال و البيئات املتكاملة و املرتابطة القوة االنتشارية الواسعة النطاق لتقنيات املعلومات و ا- 

.فيما بينها مثل شبكة االنرتنت و االنرتانت و االكسرتانت
املعلومات و فرد بالتعامل معأليتسمح بدأتاملعلومات و هي اليت أنواعالرقمنة املعممة لكل - 

.زهيدةبأسعارتداوهلا بطرق مل ختطر على البال منذ عقود مضت و 
العدد الكبري للمجتمعات االفرتاضية اليت تضم ظهوربسبب بزغظهور مفهوم االفرتاضية الذي - 

اخل...االفرتاضية، املعامل االفرتاضيةمتباعدة مثل اجلامعاتشركاء موزعني جغرافيا على مسافات 
يف ، مما - 

.
تنامي دور املعرفة كعنصر هام ملصادر الثروة و مولد رئيسي للقيم املضافة، إضافة إىل دورها - 

.احملوري يف صنع القرارات
توليد املعرفة، على حساب رأس املال ظهور مفهوم رأس املال الفكري املبين على التعليم و - 

.الفيزيائي
سلعنة املعرفة و اليت أصبحت تعامل كسلعة  تغلف و تباع و تشرتى بطريقة و حدود مل تسبق - 

.من قبل
 -

.ألجل توليد املعرفة و تطبيقها و نشرهاو زيادة االستجابة املؤسساتية 
.ظهور االقتصاد املبين على املعرفة - 
بل تعدى األمر متعلقة بالزبون متثلت بانتقال السلطة من البائع إىل الزبون،السوقتغريات يف - 

.االستجابة فقط إىل حاجيات الزبون ليصبح إشراك الزبون يف عملية تصميم املنتج
.كبرية يف العمالة و أماكن العمل و أمناط العملحدوث تغريات  - 
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:المقومات األساسية لمجتمع المعرفة-5
.إليهميكن الرجوع و ماهيته،مفهومه وآلياتهاألولو قد فصلنا يف الفصل : االقتصاد المعرفي- 5-1

:رأس المال الفكري-5-2
املهارات و معرفة الكيف والكفاءات الشخصية و ية اليت تشتمل على وهو ما يعرف باألصول الفكر 

سائر املقدرات اليت يستطيع عامل املعرفة زجها لصاحل املؤسسة، كما انه مصدر التجديد و االبتكار 
، و هو ليس إال أصول غري حمسوسة و غري ملموسة ال يكتمل دوره  إال إذا توافرت و التحسني فيها

جنيب عبد الواحد، دياب، (.ل لتكتمل دائرة املؤسسة الناجحةاملكمالت األخرى مثل اآلالت واألموا
.)167، ص 2006

:أساليب و منهجيات بناءها: المؤسسات التعليمية- 5-3
علم و تشجع شعبها على التعلمتتمؤسسات: "

قوى 
و ينتج عن هذا الكيان املؤسسايت التعلمي مؤسسة يف غاية املرونة يكون العاملون مستعدين عاملة عارفة

)169، ص2006الواحد، دياب، جنيب عبد("لتقبل األفكار اجلديدة والتكيف معها عرب رؤية تشاركية
و

.و إسرتاتيجية التطوير الذايت
:خصائص المؤسسات التعليمية-1- 5-3

(Mcinerney, 2001, p. 245):هناك بعض اخلصائص للمؤسسات التعليمية نذكر منها وفقا ملا يلي
يشارك العاملون يف املؤسسات التعليمية يف عملية التفكري النظمي من : التفكير النظمي-

و تتمحور هذه األدوار حول وعي رؤيتهم ألدوارهم داخل هذه املؤسسة يف إطار العمل ضمن فريق واحد،
.جمموعة العملالعاملني بضرورة الرتابط فيما بينهم داخل املؤسسة و داخل 

و يتمثل يف اإلتقان الشخصي و التطوير الذايت ملا يلعبه من دور يف جناح : اإلتقان الشخصي-
نتيجة مسرية طويلة من اكتساب و حتصيل املعرفة، و هو ال يشتمل فقط البعد املعريف يأيتاملؤسسة، وهو 

.بل يشمل الوعي الشخصي
.يع حدود اإلدراك لألبعاد التنظيمية و األخالقية للمؤسسةيف هذا اإلطار و النضوج العقالين، و توس
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مما يؤدي إىل و يربز هذا األمر من متازج الرؤى اجلزئية لألفراد و فرقاء العمل: الرؤية التشاركية- 
.مستوى التزام أعلى ممن ميكن أن يكون عليه يف حال مت فرض تلك الرؤية من قبل اإلدارة

املؤسسات اليت تزخر ":المؤسسات القائمة على المعرفة المكثفة-
.بقوى عاملة عالية التأهيل و التدريب، وتكون مهمتها الرئيسية اجناز أعمال فكرية أو معرفية

:إدارة المعرفة- 5-4
تكوين اقتصادجعل املعرفة متاحة و ذات تنظيم ذايت يهدف إىل "و تتمثل غاية إدارة املعرفة يف 

و بعبارة أخرى ميكن القول أن إدارة املعرفة ،)174، ص 2006جنيب عبد الواحد، دياب، ("املعرفة
كذلك و دف تدعيم معرفة الكيف و تأصيلها

:
 "

(Mcinerney, 2001, p. 256):ويتضمن تنفيذ هذا اجلهد باألساليب التالية

.تشجيع التواصل- 
 -.
.املعرفة- 
.ترويج التشارك املعريف- 
."استخدام التقانات الالزمة الكتساب و نقل و نشر و ترميز املعرفة- 

:المعرفة والتعليم-6
إّن االقتصاد املعريف يتطلب جهودا كبرية يف جمال التعليم والتدريس، ويتطلب أيضا نوعا جديدا من 

.اللكرتوين مثالالتعليم والتدريب وطرائق تعليم مالئمة كالتعليم ا

األمر اّلذي يتطلب حمو أمية املعلوماتية اليت تعد أكرب عائق يف طريق منو االقتصاد ،العاملني فيه يزداد
.املعريف

زيادة على ذلك مست احلاجة إىل عاملني قادرين على التعامل مع املعلومات املرمزة، إذ تشري 
الدراسات اليت أجريت يف عدد من دول العامل إىل ارتفاع الطلب على األيدي العاملة املتخصصة يف 
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ض الطلب على التعامل مع املعلومات وتكنولوجيا املعلومات، واملعرفة بشكل عام، وتشري أيضا إىل اخنفا

علي عطية، (سياسة تربوية توفر الفرص الالزمة للتطوير الرتبوي حنو االقتصاد املعريف اّلذي يتأسس حسب 
:على ما يلي) 158ص،2009

.اةالتعليم املستمر مدى احلي- 
.التعليم النوعي القائم على التحسني املستمر- 
.استجابة لتطوير االقتصاد وتلبية متطلباته- 
.الدخول إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت احلديثة- 

أن تطوير النظام الرتبوي لكي يستجيب ملتطلبات العصر ) 158ص،2009(ويرى حمسن علي عطية 
:يقتضي ما يلي

.املوارد البشرية املؤهلة اليت يتطلبها العصر ومستحدثاتهحتديد مواصفات - 
.وضع الربامج التعليمية الالزمة لتوفري هذه املواصفات يف املوارد البشرية- 
.التشديد على أمهية الدافعية حنو املعرفة استخداما ونشرا وتوليدا- 
املي يتسم بسرعة التغري تطوير املهارات الفردية واجلماعية الالزمة للتكيف والتعامل مع جمتمع ع- 

.والتطور
التشديد على أن يكون املتعلمون حريصني على التقدم بشكل مستمر واحلصول على املهارات اجلديدة - 

.
ن يكون هناك إطار ومنه فإن تطوير األنظمة التعليمية وتوجيهها حنو االقتصاد املعريف يقتضي أ

منهجي جديد القتصاد املعرفة، وأن تتكامل بنية املنهج وأنظمة القياس والتقومي فيه وأن يطبق بشكل  
.كامل، وذلك كله ال ينفصل عن تطوير البيئة األساسية للمنهاج يف مجيع املراحل التعليمية

دة تكون نواة ملنهاج متعدد وإن مرحلة تغيري املناهج التعليمية ينبغي أن تؤدي إىل خمرجات جدي
املصادر اّلذي يشدد على البناء اخلاص بالكفايات التكنولوجية وتكوينها لدى املتعلمني مع توفري ما يلزم 
لتغطية مجيع املشروعات التعليمية املتداخلة وطويلة املدى، وعلى أساس ما تقدم فإن عملية التطوير 

:فيما يليعدة شروط تتمثل) 159ص ، 2009(حمسن علي عطية والتحويل تقتضي حسب رأي
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 -
.وما يتطلبه من مستلزمات ملواكبة املستجدات

.وضع اآلليات الداعمة للقرار الرتبوي اخلاص بعملية التحول والتطوير- 
.النظام الرتبوي لتطوير االقتصاد الوطين وتلبية متطلباته وحاجاتهاستجابة - 
.حتسني نوعية التعليم بشكل مستمر لكي يكون قادرا على مواكبة التغري والتطور- 
التشديد على البحث العلمي وتطوير أساليبه بالشكل اّلذي يؤدي إىل أفضل إنتاج من املعرفة - 

.واستخدامها
:ة على التعليمانعكاسات مجتمع المعرف-7

املتعلم القادر على التعامل مع املستجدات املعرفية يستلزم حدًا أدىن من التعليم والثقافة، فالتغريات 
وأبرز نعكس بدورها على منظومة التعليم،اليت تواملستجدات اليت نعيشها تتمثل يف العديد من التحديات 

:ما يلي) 59،61ص،2007البيالوي، حسني، (هذه االنعكاسات حسب رأي 
إّن طبيعة العصر وحتدياته تتطلب تكوين نوعيات جديدة من املعلمني عايل الكفاءة ورفيعي - 1

املستوى األكادميي واملهين واألخالقي، ونوعيات فعالة يف عمليات التغيري االجتماعي، فنحتاج إىل معلمني 
.قادرين على تعليم مهارات البحث واالستكشاف الذايت للطالب

ة وانتشارها بفضل ثورة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت جعلتنا أمام تفجر ثروة املعرف- 2
.احتياجات متغرية للطالب ومعارف متغرية وتكنولوجيا متقدمة

إّن الطرائق الرتبوية املتبعة يف نظامنا التعليمي أصبحت ال تتواكب مع املتغريات العاملية - 3
ة، أي التحول من ثقافة االعتماد على اآلخر إىل ثقافة 

.االعتماد على الذات
ئم مع متغريات العصر، حيث أن مفاهيم التعليم التقليدي الضرورة تغيري مفاهيم التعليم مبا يت- 4

.مل تعد قادرة على استيعاب املتغريات الراهنة املستقبلية اليت تفرضها طبيعة التحديات العاملية
ن حتصيل املعرفة وحده مل يعد يكفي، بل البد من التوصل إىل املعلومات وحتويل املعرفةأ- 5
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لذلك وجب إعادة (إىل قوة بناء يف حياة اإلنسان لالستفادة منها يف مواجهة املواقف احلياتية املختلفة 
).النظر يف مكونات العملية التعليمية وتغيريها

يواجه القادة واملديرون يف املدارس حتديات عاملية تفرضها عليهم الطبيعة املتغرية للمجتمع - 6
األكرب املوجود به املدارس، وهذا ال يشمل فهمهم عوملة االجتاهات االقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية، 

.بل يشمل كيف يؤثر هذا يف مستقبل املدارس
ح الّشخص املتعلم والعاجز عن الوصول إىل املعلومات عن طريق مع ولوج األلفية الثالثة أصب- 7

احلاسب يعترب أميا، لذلك هذا يقودنا إىل ضرورة إعادة النظر يف هندسة النظام التعليمي يف مدارسنا حّىت 
.يواكب التحديات العاملية

ناسبة إلعداد حنن حباجة إىل ثورة عميقة تزود املدرسة باإلمكانيات واألساليب واملناهج امل- 8
التالميذ لكي يعيشوا بشكل صحيح يف جمتمع املوجة الثالثة، ألن األساليب التقليدية يف التعليم لن جتدي 
يف جماالت املعرفة املتزايدة اليت تنطوي عليها ثورة املعلومات، ولكن باستخدام التكنولوجيا املتطورة وأساليب 

.تدريس إىل التعليم وحصول الطالب على املعلومات بنفسهجديدة يف التقومي يتم التحول من التعليم وال
:الجامعة والتعليم العالي-8

"االحتاد"وتعينuniversitas»«هي مأخوذة من كلمة ) université(إن كلمة اجلامعة 
الكلمةوتستخدم هذهالقوى ذات النفوذ يف جمال السياسة من أجل ممارسة السلطة، يظم وجيمعالذي

).21، ص 1983إمساعيل، " (للداللة على التجمع العلمي لكل من األساتذة والطالب 
"مرسي حممد منري" ومن جهته 

).10، ص 1977منري، ". (التجمع والتجمع"

كما أن اجلامعة متثل ذلك احمليط والبيئة العلمية يف كل . 

مي إليه بعد أن  تعدت دورها من نقل املعرفة ليتوسع إىل إنتاجها، إذ أصبحت تعترب أحد احملركات تنت

.تستحدثها التكنولوجيا
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وم التعليم العايل، إذ يربط غالبية الناس هذا وخيطئ الكثري يف اعتقادهم بأن اجلامعة هي مرادف ملفه
املفهوم باملؤسسة اجلامعية فقط، إال أنه يف الواقع تعترب اجلامعة جزء من تلك املؤسسات العديدة اليت تكون 
يف جمموعها قطاع التعليم العايل على غرار املدارس العليا ومعاهد التكوين املتخصصة، لكن ال أحد 

ة اجلامعة بنسبة أكرب يف هذا القطاع واحتالهلا املكانة البارزة فيه نظرا لتلك بإمكانه أن ينكر هيمن
السمعة العلمية املتعارف عليها من :" 

كبرية سواء من 
الطلبة أو األساتذة الذين يسهرون على نقل الكثري من املعارف املتمثلة يف التخصصات املختلفة، ناهيك 

)55، ص 2008سيكوك، ". (
ذلك النمط من :" هو" بو بكر بوخريسةأ" ويكون بذلك التعليم العايل حسب التعريف الذي جاء به

التعليم الذي يتوج يف الغالب مراحل التعليم الثانوي والتقين مبختلف شعبه وهلذا السبب، فهو حيتل موقعا 
اسرتاتيجيا يف صريورة التعليم بشكل عام، مما مينحه قوة يف تطوره واثرائه ولكنه باملقابل ميكن أن حيول دون 

)272، ص 2000، بوخريسة". (الذي حيتضنه
من هنا، فإذا أمعنا النظر يف كل من اجلامعة والتعليم العايل سيظهر لنا جليا بأن كال منهما ال ميكنه 
االستغناء عن اآلخر، فالباحثة ترى ال ميكن لقطاع التعليم العايل أن يبقى يف مستوى العلو الذي حيتله 

سة اجلامعية وهذه األخرية ال ميكن هلا بأي شكل من األشكال أن تستقل عن علميا واجتماعيا دون املؤس
.صصةو هذا القطاع حىت يف حال تعرضها للخ

:المهام الجديدة للجامعة في مجتمع المعرفة-9
الت اجلذرية يف االقتصاد العاملي، من البديهي ان اجلامعة ال ميكن ان تنحصر يف التحو ههذأمام

، الن اجلامعة تتوفر على مزايا هامة كالرأمسال ذات املستوى العايلألطربادورها التقليدي كمزود للدولة 
املعريف و القدرة على اخلربة و مؤهالت البحث العلمي و التنمية اليت ميكنها ان توضع يف خدمة أوالفكري 

STIS، ان البحث عن التنافسية و التمكن من النظام اإلنتاججودة و فعالية و سائل  :1

اقتصاد، يفرض على اجلامعة حتديات جديدة و على اخلصوص على مستوى مهامها و- تكنولوجيا- علوم
)345- 331، ص2006جوطي،بوطالب(:كاأليتاليت جيب ان تتمحور حول مخسة مهام رئيسية هي  

داقتصا-تكنولوجيا-علوم- 1
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:تنمية قدرة التفاعل مع المحيط أو تحضير الطلبة لمهن المستقبل- 9-1
الدولة مل أندورا غري الذي كانت تقوم به يف ظل هذا التحول اجلديد خاصة و للجامعة أصبح

دور تلعبه اجلامعة حاليا هو متكني كل طالب كيفما  أهميف االقتصاد العاملي، فلعل أساسياتعد تلعب دورا 
و ذلك باخنراطها يف ،كان وسطه و البحث عن جمال تفوقه الذايت و حتضري اجلميع ملهن املستقبل

والتبادل اليت جتعلها العوملةاملنشآتحقيقية لرفع مستوى االقتصاد و التطور الصناعي و مواكبة إسرتاتيجية
.التنافسيةإللزاميةخاضعة أكثر

كما انه جيب بذل جمهود جبار لرتسيخ ثقافة تكنولوجية يف كافة مستويات التعليم العايل، و القضاء على 
تعىن بتطوير روح املبادرة والبحث و التساؤل، إذ أن تكوين ثقافة تفاعلية بالعقلية االتكالية و تعويضها 

اعل مع حميطها و إعطائها ما يكفي من املبادرة و االندماج ميكنها من أن تلعب األطر القادرة على التف
.دورها كامال يف إطار األهداف املتوخاة من التعليم العايل و البحث العلمي

:المساهمة في تطوير المعرفة- 9-2
حتقيق تلك أنأيالقيام بالبحث هو املهمة اليت ال ميكن تصور 

ال ميكن أن تتم يف غياباألهداف
الواسع و بشىت جماالته، أن تالزم مهام البحث و التدريس عملية أساسية ال ميكن أن مبفهومهثالبح

.يتطور احدمها مبعزل عن األخر
:المهنية أو التعليم مدى الحياةمواكبة الحياة - 9-3

إن القيام بالتكوين املستمر و إعادة التكوين و استكمال التكوين يف خمتلف التخصصات يساهم 
بشكل فعال يف االنفتاح الكلي على احمليط العام ملؤسسات التعليم العايل و يف هذا اإلطار مل يعد التفريق 

يصبح قاعدة الكتساب مهارات من خالل أنوين املستمر جيب بني احلياة العملية و التكوين معىن، فالتك
غرس روح االبتكار من خالل التكوين، و هذا للمقاربة اليت تقولو العمل و تطوير املعارف 

سنة)15(أو مخسة عشر)10(فبعد عشردائمةليس هناك شهادة جامعية أو ديبلوم له مشروعية "
مل يقع حتيينه عن طريق املمارسة املهنية و تطورات املعارف العلمية إنحسب املهن يفقد الديبلوم قيمته

األساتذة الباحثني ال ميكنهم االستمرار يف أن، كما )334، ص2006بوطالب جوطي، ("باجلامعة
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القيام باملهام التقليدية هلم فقط، إذ و باإلضافة إىل احلركية اجلغرافية داخل رقعة اجلامعة ستصبح احلركية 
.املهنية احد شروط ممارسة مهام األستاذ الباحث 

:و تعزيز االنفتاح على العالمو الثقافي و الفنيالعلمياإلشعاعالمساهمة في - 9-4
من جمتمعةاألخري هذهلانتقاو

، وجب على األخرنتيجة انفتاح احلضارات و معرفة ،معريف- جمتمع ثقايفإىلاقتصادي- سياسي
يف ظل هذا االنفتاح أن جتلب بعض العناصر املرموقة للعمل مؤسسات التعليم العايل و اجلامعات 

من األطر املغرتبة امبؤسسات التعليم العايل و أن تستفيد من جتارب من هم اسبق و أكفأ منها، سواءا كانو 
. أم اطر من دول أخرى بنسبة حمدودة

إناليت جيب على اجلامعة أو التعليم العايل األدوارأهمو لعل من 
:املعريف مبا حيويه من متطلب هام و هو االقتصاد املعريف هذه النقاط التالية كخالصة ملا قيل

ها الفاعلون االقتصاديون و االجتماعيون، و املؤسسات عناليت يعرب حاجياتللإحصاء- 
.و املقاوالت الكربى و اجلمعيات املهنية،العمومية للبحث

.إعالء قيمة أعمال البحث من خالل النشر الواسع لنتائجها- 
 -

.العلمي تكون جلامعة دور القيادي فيها و املؤطر العام للبحث و التطوير
تبين إجراءات تسهل ظهور أقطاب للكفاءات اإلسرتاتيجية و متهد للجامعة دور فعال فيها - 

خاصة فيما تعلق بإمداد عمال املعرفة و البحث العلمي و التطوير و التكوين املستمر و التدريب، مع 
.املقاوالت و اجلمعيات العلمية و الفاعلني االقتصادينيجمموعات تضم 

نشر املعارف التقنية والعلمية املوجهة أبوابشبكة، عن طريق فتح إطارربط خمتلف الشركاء يف - 
.حنو الصناعة
.البد للجامعة أن تشرتك مع هياكل الدولة املكلفة بإعداد السياسات العلمية و التكنولوجية - 
أنشطة التعاون العلمي املتعدد األطراف اليت تسمح للباحثني و مهندسني من املشاركة يف- 

.جنسيات خمتلفة بالعمل سوية خاصة إذا تعلق األمر بأحباث ذات طابع دويل
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: مهام الجامعة في نقل المعرفة و تطوير المهارات-10
جديدةقدمية كانت هذه املهام أم مهام اجلامعةبني مجيعاوثيقهناك ترابطا أنعلى التأكيدجيب 

حبث علمي، بقدر ما ال ميكن أن يكون هناك نقل أو تعليم عال بدون كيكون هناأنفبقدر ما ال ميكن 
حفيظ بوطالب "، و وفق هدا املنطلق يقدم ا

تقود اجلامعة إىل أن تكون القاطرة األساسية يف نقل املعرفة قدمنوذج تفصيليا للهيكلة اجلديدة" جوطي
)344، ص 2006بوطالب جوطي، (:وفق العناصر التالية

يتفاعلون ية اكرب للموارد البشرية وجعلهم للطلبة من اجلب تنماألساسيهيكلة التكوين إعادة- 
.مع سوق الشغلأكثر

تقوم بدور نشيط يف توليد معرفة تستجيب أنجامعة هياكل البحث العلمي مما خيول للإصالح- 
.ملتطلبات التنمية االقتصادية و االجتماعية للبالد

.مراكز خمصصة يف حبث التنمية و نقل التكنولوجياإنشاء- 
.قسم التسويق التجاري داخل اجلامعةإحداث- 
.هذه احلاضناتإنشاء حاضنات للمقاوالت املبدعة تأوي املقاوالت املتخرجة من - 
إحداث جممع تكنولوجي للجامعة يأوي جبانب كل اهلياكل السالفة الذكر، بعض مراكز حبث - 

التنمية و اإلبداع التكنولوجي التابعة لشركات كربى أو متوسطة هلا حاجة يف إقامة شراكات مع اجلامعة 
املشاركة إلقامة قطب تكنولوجي يف 

.أيطار تشاركي مع من يهمهم األمر على صعيد املدينة اليت تتواجد فيها اجلامعة
العمل على إنشاء شبكات املعرفة أو املشاركة فيها، و ذلك على الصعيد احمللي، اجلهوي،  - 

.الوطين و القاري
:منهاأخرىاىل جانب هذه املهام توجد مهام 

:مجمعات للتكنولوجيا-10-1
وجب على اجلامعة أن تنشأ جممعات من اجل تفاعل امثل مع حميطها االقتصادي و االجتماعي 

تكنولوجية تأوي فروع شركات يعتمد نشاطها على خدمات يف امليادين املذكورة، أي الفكرة تقوم على أن 
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تؤدي اجلامعة الدور األهم و هو توفري املعرفة املتخصصة يف علوم 
.العصب األساسي للمجتمع املعرفة هو وسائل االتصال احلديثة و الرقمنة و جمتمع املعلوماتية

:نقل التكنولوجياومراكز بحث التنمية-10-2
هذه متطلمعرفة قدرة علىله عالقة مبا للجامعة مناألمرو هذا 

.عات االقتصادية املعينةاملراكز أداة أساسية لنقل املعرفة و نتائج البحوث إىل القطا
:محتوى التعليم لمواكبة المعرفة-11
:أهداف التعليم العالي لمواكبة متطلبات مجتمع المعرفة-11-1

مواجهة ية مواجهة التحول احلايل للعصر و ان هاجس اجلامعة خاصة و التعليم العايل عامة هو كيف

نظري دروزه ،حممد (سنة 24- 18النظام التعليمي حنو عدم االكتفاء باالستجابة ملتطلبات الفئة العمرية 
ن متطلبات، و هنا بات التنوع به التخصص أو املسار الدراسي ملأو ملا يتط)211، ص 1993عشمة، 

،مسة جلامعة جمتمع املعرفة
عدد املطالب، منها ما هو اقتصاديمنطقتها يف ظل ما هو كائن مع نتائج العوملة و جمتمع املعرفة املت

اخل وجب على اجلامعة بلورة .... معرفة متخصصة و مستقلة، مشويل،اجتماعي، معريف ، تكنولوجي 

التقليدية واملتمثلة يف إخراج الطلبة و البحث العلمي و نشر املعرفة، فرض على اجلامعة أن تصبح أداة 
منطلق التعلم من و التطور مؤكدة على إنتاج املعلومات و األفكار وتصنيعها واالنتقال من نقدية للتحديث 

اجل التعلم إىل مبدأ التعلم من اجل اإلبداع، و يف خضم هذا كله و إىل ما قيل برزت مجلة من األهداف 
:للوصول إىل جامعة جمتمعية معرفية

مهام اجلامعة و أن حتدد أهداف و أسس االعتماد على التعليم املستمر كجزء أساسي من - 
.)1998اليونيسكو، (. واضحة لذلك، ألنه يتيح فرص ثانية و ثالثة للدراسة و التدريب
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إقليميةجامعات ( عالقات مع كل املرافق احملإنشاءعمل و كمبدأاالنفتاح و الشمولية  - 
، و بذلك تتحول ....)، مجعياتإقليميةمجعيات، مراكز حبوث، مقاوالت، شركات ، مراصد عاملية و 

.جامعة جمتمع املعرفة من جامعة منغلقة إىل جامعة منفتحة
التأكيد على إعداد طلبة للبحث العلمي و التعلم، مؤكدة على املوازنة بني التخصص العام - 

املؤمتر (.وجماالت شديدة التخصص يف حقول 
)2000القومي للتعليم العايل، 

اهلدف إىل إخراج طلبة ذوي مهارات عالية ومنتجة،مع تأهيلهم يف جمال االتصاالت واللغات - 
.األجنبية

دعم الربامج اإلنسانية واالجتماعية والقومية بدافع اإلسهام يف تطوير الثقافات الوطنية والقومية- 
. تبين مصطلح ضمان اجلودة الشاملة من خالل استثمار مكونات التعليم العايل بأكفأ الصيغ- 
.تعزيز و توسيع استخدام تقانة املعلومات يف مسارات التعليماالعتماد و- 
.رض منح الشهاداتغإقامةجديدة من خالل أفكارتبين- 

):صياغتها و تطويرها و تحديثها(البرامج التعليمية و التخصصات و المناهج-11-2
التخصصتدرك اجلامعة أمهية التأكيد يف براجمها التعليمية على التخصص العام و موازنته مع

امتالك النظام أمهيةمستهدفة تأهيل الطالب و إعداده و تعليمه كيف يتعلم، و يف ذلك تظهر الدقيق
املؤمتر (و توصيف مكوناتهأهدافهعلى وضوح التأكيدالدراسي مرونة عالية يف املنهج الدراسي املعتمد، مع 

املناهج ينبغي أن يتم التوازن أفقيا و عموديا بني املواضيع و يف صياغة ، )2000القومي للتعليم العايل، 
عدم و األساسية والساندة واملكملة مما تفرضه متطلبات الثقافة العامة واجلامعة والكلية والقسم والتخصص،

الفصل بني التخصصات اإلنسانية و العلمية، مع ضمان تطوير التخصصات اليت تعىن باحلفاظ على 
).124،ص1997حيي، (الوطنية و القومية الثقافة و اهلوية 

ازداد االهتمام بالربامج األكادميية يف جمال علوم و تكنولوجيات مبتطلبات جمتمع املعرفةاإليفاءومن اجل 
احلاسب و املعلومات و االتصال  اليت تعد قاعدة أساسية لبناء جمتمع املعرفة، و يف براجمها تتجه اجلامعة 

بة إىل جامعة قائدة، كما أن مقومات منهج جامعة جمتمع املعرفة، يكون قادر يف للتحول من جامعة مستجي
حمتواه و مستواه على زيادة االرتباط يف البيئة و الواقع بدافع النهوض به، ويف هذا الصدد تسعى اجلامعة إىل 
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هارة و التفوق متكني الطالب من فهم و تقدير خصائص املهنة اليت سيزاوهلا و املقدرة على االحتفاظ بامل
)1999امني اخلويل، (

كما جيب أن تكون براجمها ذات أبعاد واسعة من النشاطات واخلدمات واألحباث و التدريب و مبا 
ميكن الطالب من حل املشكالت و اإلبداع يف إجياد احللول املناسبة و البديلة، كما جيب أن تركز على 

تحول والديناميكية كل هذا الالسلوكيات اجلديدة والعمليات من ضمنها ثورة املعلومات ووسائل االتصال،  

و تنامي املعلومات و استهالكها بآن واحد،على نقيض املواد األولية اليت تقل بزيادة استهالكهاممبا ينسج
.)142، ص1998االمني، (

احلرة املوجهة و ةاإلشارة إىل أن عملية حتديث املناهج تتطلب توجه الطالب حنو القراءكما انه جتدر 
الذايت، و االعتماد عل النفس و التحصيل و التدريب و كيفية استخدام املعلومات و البيانات التعليم
تحديث هذا على تعدد مصادرها و مبتاعة وسائل اإلعالم و االتصال، فضال عن ضرورة ارتباط الةاملتاح

باليات نقل املعرفة املتاحة و هي كبرية بالكم متنوعة جدا، أن ذلك يتطلب توفري بيئة تعلم و حتفز 
بطة باالحتياجات العلمية للمجتمعالدارسني على التساؤل و التفكري و تصنيف و تفسري املعلومات املرت

اليونيسكو، ()الرتبية املستدامة(ياة تغرس املناهج اجلديدة آليات مواصلة التعليم مدى احلأنكما جيب 
1998( ،

تقنيات تدريس آليات التعلم الذايت و صيغ و مهارات تعلم كيفية التعلم و حتديث املعلومات خاصة و أن 
علومات و املعارف و شبكات  نقل املاالستثمار يف تقنيات أنحجم املعرفة ازداد بصيغة غري مسبوقة، كما 

يتصف بالليونة والسهولةأمرواالنرتنت واألقمار الصناعية والتعليم عن بعد جيعل من عملية حتديث املناهج 
فرص النهوض بالعملية من

لى التفكري و احلوار بدال من التلقني و احلفظ و ترسيخ التعليمية و تنمية املهارات و القدرات الشخصية ع
.)245،ص 1999، النعيمي، الربيعي( .التعليم مدى احلياة

: أسس ضمان تكامل المقررات الدراسية-11-2-1
أدركت جامعات جمتمع املعرفة أمهية تكامل املقررات الدراسية يف جمتمع املعرفة أمهية تكامل املناهج

أن ذلك يتطلب اعتماد مبدأ املرونة املتوازنة يف بناء إذ 
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يف السنة أفقيا و عموديا، حيث يراعى يف البناء العمودي يفرتض أن يستهدف تزويد الطلبة املقررات
التقييملثانية إىل متكينه من املقارنة و بالطالب يف السنة اضلتنهباألوىل مبعرفة متكنهم من الفهم واالستيعا

وخيتار يفاضل بني املتاح يلي ذلك السنة الثالثة اليت تستهدف إيصال  الطالب إىل مستوى نقد ما يدرسه و 
حجازي، (.البديل املناسب، ليكتمل يف السنة األخرية بقدرة الطالب من االجتهاد و املبادرة و اإلبداع

)94ص ، 1992
والعلميحتقيق التكامل بني النظرياخلاص فاخلاص جدا، و إىلومن اجل ذلك وجب ضمان التدرج من العام 

تطلبات اجلامعة و الكلية و القسم، مما ينعكس على الوحدات و االختيارية، و بني ماألساسيةو بني املواد 
، كما جيب أن يراعى )241، ص 1998عبد الدامي، (و الساعات الدراسية على سنني الدراسة اجلامعية

يف بناء املناهج إعطاء حيزا وافرا من  النشاطات واخلدمات واألحباث و التدريب،موزعة على مقررات 
أساسية وساندة و عامة  و على ما هو إجباري و اختياري، إضافة إىل ترسيخ بعض املقررات و املناهج 

.االتصال و العمل الفرقي و القيادة و التفكري املبدعتاليت تنمي مهارا
الالنمطية في البرامج -11-2-2

متباينة على كل املستويات، واثر عايل حقيقة كون البيئات الطبيعيةاستوعبت فلسفات التعليم ال
من بل حىت على خصوصية و هوية و رسالة كل جامعة ال 

حيث التعليمات و املوازنات و التنبؤات و الربامج الزمنية للتنفيذ، فضال عن املراجعات الدورية  ملتابعة 
الربامج  وضمان اجلودة الشاملة، ومن هنا ميكن معرفة جنا اجلامعات من خالل درجة تبوئها مع بيئتها 

.الطبيعية و البشرية
ارها املكاين، حسب املواقع الصناعية، و الزراعية و البيئات إن تناغم اجلامعات مع بيئتها يفسر صيغ انتش

البحرية و الغابية و الصحراوية، و يف ذلك تؤكد جامعات جمتمع املعرفة على حتقيق املنفعة املتبادلة بينها من 
ات جهة وبني البيئات اليت تتواجد فيها، حيث إمكانية التدريب والتعلم املتبادل وتبادل اخلربات واالستشار 

إىلتسعى اجلامعات أن، حيث البد )1988مكتب اليونيسكو االقليمي يف الدول العربية، (والبحوث
متوسطة و بعيدة حىت تتكامل و وضع برامج مشرتكة مع اجلهات املستفيدة يف بيئتها بفرتات زمنية قصرية 

.مسرية بلد ككل
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:االستخدام الواسع لتقنيات التعليم الحديثة و التكنولوجيا-11-3
إن من ابرز مسات جمتمع املعلوماتية، هو توجه التعليم بكل مستوياته لالستفادة املتنامية من البيئة

تقدير حيث أضحت مصدر معلومايت غري متناهي ازدادتاجلديدة اليت أتاحتها التكنولوجيا احلديثة، 
إذ نوع حيث أصبح العامل مكتبة صغرية يف الكم و الحمتوياته وخاصة االنرتنت وما يقدمه الربيد االلكرتوين

من هذا املنطلق يسهل إدراك أن التعليم االلكرتوين هو نتاج جمتمع املعرفة يشمل كل امليادين والتخصصات 
)213، ص1993دروزه ، عشمة، (وللجميعالعلمية وبفرص متنامية تسري ممارسة التعليم مدى احلياة 

ومن اجل أن يستوعب التعليم العايل اخلليط الذي ميتاز به جمتمع املعرفة من التقنيات والتكنولوجيا احلديثة  
وجب عليه أن يوظف هذه التقانات مثل تكنولوجيا الوسائط املتعددة، املعامل االفرتاضية، تكنولوجيا 

إغفالال يتم أن، و مناذج احملاكاة االصطناعي ،الصور املرئية،كما جيب لكرتوينعن بعد و الربيد االمالتعلي
األحباثالدور الذي تلعبه املكتبات االلكرتونية اليت حتوي الكتب و 

.املعلومة بالقدر الكايف من السهولة و التنوع الكبريإىلالتواصل و الولوج 
إذالكبرية للجامعة ، بالفائدةلواسع للمجاالت االتصال و التكنولوجية يف التعليم يعود االستخدام اإن

جامعات معتربمهاأنمات اليت من املمكن أالعاملية ، و االستفادة من التو إىلخترج من احمللية أنميكن هلا 
إىلإضافةمستغلة بذلك هذه الوسائل، أخرى

توفر فرصا كبرية لتطوير البيئة التعليمية من خالل فرص االتصال و النقل بني املشاركني بانتجاها، كما 
)406، ص 2006يوسف اخلشاب،حسين االعشب، (:من خالل 
.يف التعليمةملتزامن مما خيدم العمليتوفري فرص االتصال اآلين املتزامن و الغري ا- 
حرية انتقال املعلومات- 
.املشاركة املتعددة و اجلماعية بني األفراد املتباعدين- 
أساليبو خربات و أفكارإىلتطوير طرائق التدريس من خالل متكن الدارسني من الوصول - 

.رخيصةةجديدة للتعامل بكلف
.تنمية قدرات الطلبة على - 
.الدراسيةتسهيل عملية املراجعة الدورية املناهج - 
.الكتاب اجلامعيإثراء- 
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 -.
املساعدة األرضية،البد من توفري و من اجل ضمان الدخول واالستخدام املتوازن للتقنيات املتاحة واملتكورة

إضافة و املتمثلة بتطوير امللكات و تدريس املواد ذات العالقة و ربط تدريس هذه املواد بالتطبيق العملي
ال تكون فقط بطريقة سطحية الربجميات وإىل إدراج مقاييس جديدة يف ختصص اإلعالم اآليل واحلاسب و

،حسين اخلشابيوسف (.التقانة اليت تعترب األساس يف جمتمع املعرفةمن اجل تعلم األجبديات األوىل هلاته
.)407، ص 2006االعشب، 

:المكتبات الجامعية و مراكز الموارد الجامعية-11-4
ميثل تطور املكتبات و مراكز املعلومات يف جمتمع املعرفة و املعلوماتية خاصة املكتبات اجلامعية 

ألنه، خاصة العملية التدريسية و البحثية، األكادمييباألداءيف االرتقاء التأثريمنها، مؤشرا نوعيا كبري 
مراكز معلومات بفرص واسعة االستفادة منها بالصيغة و الطريقة اليت تليب فيه احلاجات أصبحتاملكتبات 

عل ميزة جمتمع ،و لهذه املعلوماتإىلاملتنوعة مما ينعكس على تنوع مسالك الوصول واملعرفية  املتغرية 
املعرفة املعتمدة بشكل كبري على االنرتنت و التكنولوجيا االتصاالت احلديثة جعلت للمكتبة الرقمية دورا 

الدور إىلإضافةاملعلومة إىلسهولة الولوج و الوصول إىلإضافةنقل املعرفة و توسيعها و نشرهامهما يف
يوسف (.تعليم عن بعد و تضمن التعليم املستمراجليد و جناح الالتأسيسالذي تلعبه يف تشجيع و 
.)411-408، ص 2006اخلشاب،حسين االعشب، 

:في ظل جامعة مجتمع المعرفةو أساليب التدريسطرائق -11-5
يف جامعة يعد التدريس مركز الثقل يف التعليم سواءا التقليدي أو يف جمتمع املعرفة ، وان التدريس

التعليم العايل و رغبات الطالباملتنامي للدخول يفليأخذ بعني االعتبار اإلقباجمتمع املعرفة 
مدى احلياة و مبين التعلمحنو التخصصات اليت تتالئم معهم، كما ان برامج اجلامعة تؤمن بان التعليم هو

مرحلة احلوار و املناقشة إىلواالنتقال من طريقة التلقني واسرتجاع املعارفاملعريف والتدريب اإلبداععلى 
.و التفكري احلر

لذلك 
التعليمي، وان يستخدم طرق متكن احملتوىللمعرفة و خصائص الطالب و ةالتحول و الديناميكية الكثري 

ن خالل برامج مع التوسع احلاصل و املستمر للمتعلمني ضمن البيئة التعليمية ممن حتقيق نوع من التوافق
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البحوث و التقارير اليت تكون مربوطة بالواقع و احلراك احلاصل،كما جيب إعدادو تعتمد على االنرتنت
ن  على عضو هيئة التدريس ان يدرك بان مهامه ستتحول إىل موجه و معلق و منري للدرب لطالبه، أكثر م

كون طلبة جمتمع املعرفة  أصبحوا قادرين على إىلو يرجع سبب ذلك لمعلومةكونه املصدر الرئيسي ل
،كما ينبغي املعرفة و املعلومة املطلوبة بسرعة متناهية كما هلم زاد معريف تلقوه من التعليم العامالوصول اىل

الذايت القائم على متليك الطالب للتدريس يف أساسياته ان يكون قادر على غرس مهارة و قيمة التعلم
كما ان التدريس اجلامعي مطالب بتخريج طلبة قادرين عل التعامل مع املعلومات ،مهارات كيفية التعلم

واالستفادة منها، ملا له دور يف جعلهم قادرين على التحليل  و النقد و احملاكاة و املقارنة بني البدائل
.)414ص ، 2006يوسف اخلشاب،حسين االعشب، (

يتطلب النهوض بطرائق  التدريس يف جامعة جمتمع املعرفة مجلة من التوجهات اليت ختص الطالب و البيئة 
يف إطار تربوي حىت يكون فعلى مستوى املدرس ينبغي االرتقاء مبستواه التدريسي و املدرس، ةالتدريسي

إثارةو نتائج حبوثه لطلبته،فضال عن أفكارهقادر على عرض اخلربات التعليمية اليت تظهر مهارات يف نقل 
، كما بات على املدرس ان يتدرب على مهام جديدة يف تدريس للتعلم و املالحظة املتواصلةرغبة الطالب 

برعاية املوهوبني و تعمد إىل إزالة الفروق بينهم، عن املمارسة املتنامية اليت متكن من تغطية طلباه تقوم
ا يستلزم حتقيق أهداف التعليم ان تواكب طرائق التدريس وتكنولوجيا وحمتوى كمالنقص يف اإلمكانات

الدراسة املطور، ذلك ان استخدام طرائق مطورة و متابعة و تقومي التكنولوجيا التعليمية أكثر فعالية، إضافة 
ري الناقد والتفكري إىل متكني الطالب كفاية التفكري العلمي و منهجيته و تقنياته، مع الرتكيز على تنمية التفك

احلرية إعطائهمو مراعاة الفروق الفردية،فضال عن األسئلةو ، عن طريق تنويع االختباراتاإلبداعي
.غريهم أفكارو نقد اآلراءلإلبداءاملناسبةاألكادميية

اعية لتحقيق  ور الذي تلعبه اجلامعة لتوفري الضمانات املادية و املعنوية و االجتمدالإىلاإلشارةو هنا جيب 
كات التدريسية ، وتطوير املكتبات و التنويع يف مصادر ريس و العمل على سد النقص يف امللكفاية التد

)124، ص 1988(.املعلومة
:وى التدريب في العملية التعليميةمحت-11-6

لكل متخرج يبات من الضرور يعد التدريب تعليما خاصا ألداء مهام موصوفة يف املستقبل، إذ
ممارسته املهنة اليت سيزاوهلا يف املستقبل، و بذلك يكون التدريب مكمال ملا درب أثناء دراسته و قبلتن يا
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تقوم به اجلامعة من اجل تأهيل الطالب، كما انه يعترب حالة مستمرة ستمكن من خالهلا اخلريج إجياد عمل 

من أساسيمؤسستها كجزء لذلك بات على جامعة جمتمع املعرفة ان تؤمن بفلسفة التدريب سواءا داخل 
بأنفسهمالربنامج الدراسي، ملا له من اجيابيات يف رفع معنويات املتدربني و ثقتهم 

أداءهم الوظيفي خاصة إذا كان يف أوساط العمل املقبلني على التواجد فيها، إضافة إىل ازدياد احلاجة إىل 
و املعارف و املعلومات احلدية، وما يزيد أمهية ذلك هو امتالك امللكات و الطالب املتدربني ذوي املهارات 

، 2006يوسف اخلشاب،حسين االعشب، (.مؤسسات العمل لتقنيات و أجهزة قد ال متلكها اجلامعة
)416ص

يف موقع عمله عمال حقيقيا و من اجل حتقيق ذلك ينبغي ان يكون التدريب بالنسبة للمتدرب
ذلك تأكد اجلامعة من امتالك مواقع العمل لربامج تدريبية متكن من النهوض باملتدرب، إذ يستدعيشامال

ولعل التطور ريب يف مواقع العملووجود هيكلة واضحة على مستوى اجلامعة و الكلية ملتابعة شؤون التد
فيديو رتنت و الالرقمنة واالنبإدراجواالتصال جيب االستفادة من هذا وذلك اإلعالماحلاصل يف تكنولوجيا 

مسعية بصرية، للربط بني اجلامعة و مواقع التدريب و استحداث أنظمة تعليمية وأشرطةو استخدام احملاكاة
.)245، ص 2000حسني اللقاين، (.تدريبية تستفيد إىل ابعد احلدود من هذه الوسائل

يتمثل املعرفةمتطلبات جمتمعان تفعيل عمليات وبرامج التدريب يف مواقع العمل تتطلب توجهات تواكب 
اجلامعات بأعدادذلك 

اليت سيتدربون فيها، إضافة إىل زيادة عدد مراكز التدريب و تنويعها كي تالءم  الطلبة و املتطلبات يف آن 
ن ذلك بوضع و استحداث معاهد خاصة بالتدريب تقوم دور الوساطة واحد، كما ميكن الذهاب ابعد م

سسات اليت أبرمت معها هذه العقودبني اجلامعة و أهدافها املسطرة يف إخراج الطلبة و متطلبات املؤ 
.)419، ص 2006يوسف اخلشاب،حسين االعشب، (

:نظام التقويم و االمتحانات-11-7
يؤشر يفرتض فيه ان يعاجل النتائج و إذال ميثل التقومي يف جامعة جمتمع املعرفة جمرد عملية قياسية، 

الرتبوي، بإطارهايهتم التقومي بكل عناصر العملية التعليمية إذمواقع القوة لتعزيزها و مواقع اخللل لتقوميها،
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البيئة التعليمية، فهو على منوه، و التدريسالطالب يف جوانب
.عالجية- عملية تشخيصيةاألساسهذا 

معارفه ومهاراته الطالب و أداءقياس أداةتعترب إذمالئم ملا هو مواكب ملتطلبات جمتمع و اقتصاد املعرفة، 
وتوجيهها ومدى حتقق األهداف العلمية والرتبوية واجتاهاته كما تعترب وسيلة لتقومي العملية التعليمية التعلمية 

وهنا ال جيب الرتكيز يف التقومي على املهارات العقلية حبدها االدين، أي اسرتجاع وتذكر املعارف و حفظ ما 
التحليل و الربط و االستنتاج، فضال على اتساقه مع أهداف املنهج و حمتواه يدرس، بل جيب الرتكيز على 

ويقيس و يكون مشوليا ملما جلميع جوانب منو الطالب اجلسمية و العقلية والنفسية واالجتماعية واملعرفية،
.عةاكرب قدر من املعارف يف ظل الكم اهلائل من املعارف اليت فرضها جمتمع املعرفة على عاتق اجلام

.)423-421، ص 2006يوسف اخلشاب،حسين االعشب،(
ويف ضوء التطور املعريف املتسارع على التقومي و االمتحانات ان تطور شكل و حمتوى األساليب 

، ومن اجل ذلك يفضل ان تعد برامج شاملة للتقومي التقوميية مع الرتكيز على التقومي النوعي ال الكمي
لقياس املعارفأدواتاألهدافتتضمن حتديد 

، كما ينبغي ان تؤكد على مدى ارتباط املواد الدراسية باجلانب واملهارات و االجتاهات ال للتحصيل فقط
.)2000العايل، املؤمتر القومي للتعليم (التطبيقي، مما سيخفف من االنفصال بني ما يدرس و ما يعاش

:لغة التدريس بين العربية و االجنبية-11-8
عاملية للرتبية و الثقافة و العلم، لذلك اوصت املنظمة الثل اللغات اقوم اوعية العلم و املعرفةمت

تتوسع اذا ما االمم كلها بان تدرس ابناءها العلم بلغتها، ذلك ان فرص االبداع العلمي ) اليونيسكو(
و لكن طبيعة جمتمع املعرفة املعتمد اساسا على تبادل العلوم و الثقافات و دور ، االماعتمدت اللغة 

التكنولوجيا اليت جعلت العامل يف اتصال مستمر و حولته اىل قرية صغري تسهل فيها االتصاالت، حيتم على 
ملطلوبة واملصادرنظرا لنقص البحوث ااجلامعة ان تعتمد و لو بالقليل على اللغات االجنبية يف تدريسها،

من املعلومات املتوفرة على شبكة املعلومات %80خاصة اذا علم انه ان اكثر من واملراجع باللغة العربية،
هي لغات اجنبية، كما ان حمدودية مستوى خرجيي التعليم العايل يف اللغات االجنبية يعترب حافزا لتعليم 
اللغات االجنبية مما يعرقل متابعتهم ملا ينشر يف ميدان ختصصهم، كما ان اجادة الطالب اجلاعي للغة 
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ر له فرصا واسعة للتفاعل الثقايف و االنتفاع من املراجع و الدوريات و ما يبث  اجنبية حية على االقل، يوف
.عرب شبكات و قنوات املعلومات العاملية

وتشجيعه 
كما ال جيب اغفال امر مهم . كة يف احلوارات و اللقاءات و املناقشاتعلى التحدث باللغة املعنية و املشار 

جيب على اجلامعة ان جتد له حلوال و وسائل تفاعله يف الدور املنوط باملفكرين واالساتذة الذين ينتموا اىل 
تطور اجلامعة و هو دور الرتمجة، فالرتمجة اداة مساعدة على تناقل العلوم بني االمم، خاصة و ان العلم م

بلغات غرب اللغة العربية بنسبة كبرية، و ما يضمه اي مرجع هو نتاج اكثر من امة ووضع بلغة االمة اليت مت 
.)426، ص 2006يوسف اخلشاب،حسين االعشب، (.

:من منظور مجتمع المعرفةالطالب و عضو هيئة التدريس -12
:مجتمع المعرفةص العامة لعضو هيئة التدريس في ئالخصا-12-1

دارة ثالثة اضالع للمثلث البشري يف اجلامعة، و اذا كان الطالب اذا كان الطالب و االستاذ و اال
هو احملور االساسي العملية التعليمية، فان االساس يف العمل اجلماعي هو االستاذ، فهو عماد منظومة 

و القدوة احلسنة اليت يتطلع اليها الطالب ويتمثلون التعليم اجلامعي النه املصدر االول للعلم و املعرفة 
الخالقياته و مركز التوجيه و االرشاد االكادميي والنفسي و االجتماعي ومفتاح التطوير والتجديد ليس على 

مستوى الطالب و اجلامعة ف
تدريسها، ووضع املتطلبات االساسية ملنح الدرجات العلمية، و االشراف على منها تصميم املناهج و 

املشاركة االجيابية الفعالة يف الشؤون العلمية واالدارية داخل اجلامعة، اضافة بيةاالمتحانات، االنشطة الطال
الرئيسية اىل انه خبري و باحث و مستشار حلل كثري من املشكالت و القضايا القومية، و احد العناصر 

و قد امجعت معظم الدرسات اضافة اىل ، )455، ص 2006السيد الشخييب، (لعملية التنمية الشاملة،
اخلصائص االنفة الذكر ما يلي من اخلصائص

:)295-277، ص 1990يوسف اخلليلي، (:املعاصر
واضع يف معاملة الطالب و الزمالءاالقتداء بالقيم الدينية، الت: امههامسات شخصية من- 1

االتزان االنفعايل، االمتثال الخالقيات املهنة، الذكاء و حسن التصرف فب املواقف، الثقة بالنفس الدافعية 
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حة العامة اجناز املهام، حسن املظهر العام، االمانة والصدق واحرتم الذات واالخرين، تقدمي املصلو للعمل
.على املصلحة الذاتية

العدالة قافة العلمية،املهارة يف التدريسالثراء يف مادة التخصص، الث:مسات مهنية و اكادميية- 2
عيد العمل و احملافظة على النظاماملوضوعية يف تقومي الطالب، املهارة يف البحث العلمي، االلتزام مبواو 

البحث العلميو االلتزام بساعات االرشاد االكادميي، التفاعل اليجايب مع الطالب، االخالص يف التدريس 
دافعية الطالب للتعلم و املشاركةاالستخدام اجليد لوسائل و تكنولوجيا التعليم يف التدريس، اثاة محاس و 
اعي، تقبل آراء الطالب يف جو تشجيع الطالب على تعلم التفكري العلمي و الناقد و التفكري االبد

.دميقراطي
: ادوار استاذ الجامعة في مجتمع المعرفة-12-2

و جعلتها تتميز عن باقي املكانة السامية ملهنة التعليم يف اجلامعة مل تايت من فراغ، لو نظرنا اىل 
يشغلها اكثر من غريها على مناملهام االجتماعية االخرى، و لكنها نتيجة ملواصفات معينة تنطبق عليها و 

)462- 460ص ، 2006السيد الشخييب، (:ومن هذه املواصفاتمن املهن 
.مهنة طموحة حتتاج اىل التسلح بالعلم و الذكاء- 
 -.
رية اكادميية و فكرية و فق فلسفة اجلامعة و السياسة و القسم يتمتع عضو هيئة التدريس حب- 

.الذي ينتمي اليه
 -.
.نظام الرتقي فريد من نوعه نتيجة اعتماده على النتاج العلمي و البحوث العلمية االجتماعي- 
و جيعل من مزاول هذه املهنة يكون قدوة يف سلوكه و العلمي التشعب و التنوع داخل اجلامعة- 

.االجتماعيو و و و
.االستفادة من اخلرجات و السفريات العلمية- 

و لكي يكون عضو الرتيس جبامعاتنا يؤدي الدور املنوط به يف ظل هذه التحوالت و حيافظ على مكانته 
حتول يف جمتمعه و عخنصرا لالبداع فيه و و يؤدي وفق خصائص املهنة اليت يزاوهلا، و حىت يصري مركز 

و مبدعا يف عصر املعلوماتية اضافة اىل ادوار قد فرضتها التحوالت اجلديدة و جيب اعادة ادواره بشكل تام
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النظر فيها و حتديثها وفق حداثة هذه التبعات على اجلامعة، و مما جيب تكيفه يف ادوار عضو هيئة 
:التدريس ما يلي

:كخبير في طرق التدريس و وسائلهدور عضو هيئة التدريس  -12-2-1
ة،و ان عضو هيئة التدريس اجليد نظرا الن التدريس اوىل املهام االساسية

:هو املدرس اجليد، لذلك وجب ان تتوافر مجلة من الكفاءات الالزمة للتدريس و منها
القدرة على التخطيط اجليد للمحاضرة و الدرس مبا يتفق مع الوقت، املكان، و طبيعة طالبه - 

.اعدادهمو 
اتاحة الفرصة للطالب للحوار و املناقشة داخل احملاضرة و االبتعاد قدر االمكان عن اسلوب - 

.التلقني
.حنو التعلمالقدرة على استخدام الوسائل و الطرق اليت تستثري دافعية طالبه - 
.لدى للطالب من خربات و معلوماتاملهارة يف تنظيم املوقف التعليمي التعلمي على ضوء ما- 
 -

.التغلب عليها
.علمونالقدرة على ان يعلم طالبه كيف يتعلمون و ماذا يتعلمون و مىت يت- 
املهارة يف اختيار طرق التدريس و االوسائل التعليمية احلديثة، و االنشطة اليت تساعد يف حتقيق - 

.اهداف الدرس
ساعدة طالبه على ممارسة اسلوب حل املشكالت و التفكري الناقد و التفكري القدرة على م- 

.االبداعي
.ملستحدث منهاالعلمية و الوقوف على اجلديد و اتهالتمكن من ماد- 

و اضافة اىل هذه الكفاءات التدريسية املتفق عليها و نتيجة للتطورات السريعة يف نظم التعليم اجلامعي 
والتعليم اجلامعة املففتوحة،اشكاله مثل التعليم عن بعد، واملستمر، واجلامعة املفتوحة، واجلامعة االفرتاضية، و و 

التقدم املتنامي يف استخدام االجهزة التكنولوجيا يف التعليم املتمركز حول املتلعم، و التعلم الذايت، و
اجلامعي، لذلك وجب على املدرس يف عصر جمتمع املعرفة ان يكون على دراية بكيفية التعامل مع هذه 

.االجهزة و التكيف وفق هذه التحوالت
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:دور عضو التدريس كباحث-12-2-3
اجلديد من املعرفة، و توليد االفكار اليت بدورها البحث العلمي هو الطريق الرئيسي الكتشاف

، ذلك 
كي حيقق عضو هيئة و ل: يف سلسلة مهام هيئة التدريسالن البحث العلمي يف اجلامعة ميثل املهمة الثانية

البحثية و يكون عنصرا لالبداع و مصدر للمعرفة اجلديدة و مساهم بشكل كبري يف اثراء التدريس مهامه 
:، حيددها السيد الشخييب على النحو التايلمعرفة جمتمع املعرفة وجب ان تتوفر فيه مجلة من املقومات

)461، ص 2006السيد الشخييب، (
.احثنيان يكون متمثال باخالقيات البحث العلمي و العلماء الب- 
.يكون على معرفة و دراية بطرق و اساليب البحث العلمي و انواعه و ادواته احلديثة- 
.اتقانه للغة اجنبية واحدة على االقل- 
مستخدما متميزا لالجهزة واالدوات العلمية والتكنولوجيا اليت تساعده يف مهامه البحثية وخاصة - 

.احلديثة منها و اساليب االحصاء
ماهرا يف استخدام والتعامل مع مصادر املعرفة املختلفة املتضمنة يف املكتبات العادية يكون - 
. وااللكرتونية
مع يفية التعامل يسعى داءما اىل تنمية نفسه علميا ة التعرف على اجلديد يف جمال ختصصه، وك- 

.مشكالته البحثية، و تناوله للخطوات العلمية يف تعامله مع هذه املشكالت
 -

.جمال ختصصه
.الررغبة يف العمل ضمن جمموعات حبثية- 

: دور عضو هيئة التدريس كاداري متمرس-12-2-4
والبحث رس ان تتعدى مهامه مستوى التدريس يف الظروف احلالية والتغيري احلاصل، تطلب من املد

و يرجع هذا املطلب ،العلمي، بل وصل اىل ممارسات ادارية تساعده و تساعد اجلامعة على حتقيق اهدافها
و احلرية االكاددميية و تبين اجلامعات مبدا الدميقراطية،الطلبةاىل معطيات كثرية منها زيادة اعداد
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 :
.مهام ادارية داخل قاعة احملاضرات- 
.مهام ادارية على مستوى القسم العلمي- 
.اجلامعةالكلية و املعهد ومهام على مستوى- 

:اء الطالبددور عضو هيئة التدريس كمقوم ال-12-2-5
لرئيسية ملنظومة التعليم اجلامعي حسب راي كل متثل عملية تقومي اداء الطالب احدى املكونات ا

ن هذه العملية اوخاصة،)456، ص 2006السيد الشخييب، (من السيد الشخييب و حسن شحاتة 
تتميز بالتعلقد و الصعوبة و 

حتديد املستوى االكادميي للطالب اجلامعي و من مث التاثري على مستقبله املهين، لذلك وجب ان يتم اعداد 
و امهيته يف املدرس هلذه املهمة الصعبة و الشائكة، وذلك بتنمية وعيه بفلسفة تقومي اداء الطالب، واهدافه 

ائل و طرق تقومي تشخيص اداء الطالب و عالجه و متابعته و تدريبه على كيفية استخدام ادوات ووس
)245، ص 2001شحاتة، (بطريقة موضوعية

و الوجداين و عملية مستمرة طوال العام و الفصل الدراسي، و عملية تتنوع فيها الطالب العقلي و املهاري
.االدوات و االساليب لتقابل الفروق الفردية للطالب و حماولة تقومي ادائهم بطرق خمتلفة

التكويينة هي التقومي القبلي و و من بني انواع التقومي اليت جيب ان يفعلها االستاذ يف جامعة حمتمع املعرف
ان يعي التنوع يف ادوات والتقومي اخلاجي، والداخلي، والتقومي االصيل، و البعدي،والتحصيلي، والذايت، و 

ات بانواعها التقومي ووسائله وكيفية استخدامها يف املواقف املالئمة هلا و من هذه االدوات االختبار 
.و املالحظة، و املقاييس و غريهااملتعددة،و املقابلة

: دور عضو هيئة التدريس في خدمة المجتمع-12-2-6
اجلامعة 

ملا جمتمعية،
.ثلون ايقونة جمتمعهمطالب ميتضمه من اعضاء هيئة تدريس و
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و ذلك من خالل حضور املؤمترات و الندوات 
و اجراء كتابة املقاالت واملشاركة يف احلوارات واملشاركة يف محالت التنميةاليت 

)468، ص 2006السيد الشخييب، (.
اضافة اىل االدوار اليت ورد ذكرها يف السابق وجب علينا كذلك أو نورد يف حبثنا هاذا مجلة من املهام 

بسبب التطور احلاصل يف هذ
)475- 468، ص 2006السيد الشخييب، (:و بني املعرفة، ومن بني هذه االدوار

:التدريس كمستخدم جيد للتكنولوجيا في عمليتي التعليم و التدريبةدور عضو هيئ-12-2-7
يوم و تزايد ان التزايد الكبري الستخدامات التكنولوجيا العصرية بانواعها املختلفة يوما بعد 

استخدامها يف عمليات التدريس و املعامل و الورشات، اضافة اىل اىل استخدامها يف صيغو اشكال 
لى عضو هيئة خمتلفوة من التعليم اجلامعي مثل التعليم عن بعد و التعليم االلكرتوين و غريها، فرض ع

التدريس مهام جديدة و مهارات وجب عليه ان يتعلمها و يتقنها و يبدع فيها مثل التعرف على هذه 
االجهزة و كيفية اسنخدامها يف املواقف التعليمية املختلفة و كيفية التعامل معها، خاصة و انه استخدامها 

، حاصة يف املواقف اليت تكون فيها قومي اجليداجليد يساعد على حتقيق االهداف التدريسية و التدريبية و الت
.االعداد الطالبية كبرية

:دور عضو هيئة التدريس كمدرب ناجح-12-2-8
لعصر جمتمع املعرفة هو التغري الدائم يف استخدام التكنولوجيا و التعقد يف تداخل ان امليزة املميزة

املهنة الواحدة، و االعتقاد السائد بان تعدد االدوار املهنية للفرد داخل حيز واملعرفة مع التغريات احلديثة، 
االعداد للمهنة مل يعد كافيا لالستمرار يف املهنة، حيث ادت هذه التغريات اضافة اىل تغري استخدام طرق 

اسم النمو هووسائل تكنولوجية يف التعليم، اىل ضرورة االهتمام بالتدريب اثناء اخلدمة أو ما يطلق علي
و بناءا على ذلك اصبح التدريب احد الوظائف الرئيسية للجامعة، مما حيتم من عضو هيئة التدريس .املهين
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تكيف و تنمية نفسه و دراية على اهداف التدريب و اشكاله و اساليبه، وكيفية ممارسته سواءا باالسلوب 
و شبكات احلاسب االليو احلقيبة التدريبيةو املباشر أو التدريب الغري املباشر عن طريق وسائل االتصال 

و و 
.العمل
:هيئة التدريس كموجه في التعلم التعاونيدور عضو -12-2-9

سي فت  اليت كانت يف االسلوب التنااان ظهور اسلوب التعلم التعاوين ميكن ان يعاجل كثري من السلبي
منها رفع له اجيابياتاذ ان التعلم التعاوينالذي كان متبع يف اجلامعة و املعاهد يف غري عصر جمتمع املعرفة،

البعض، و زيادة دافعيتهم للتعلم حتصيل الطالب و تشجيعهم على مساعدة بعضهم 
ميوهلم حنو التعلم و التعليم، و زيادة دافعيتهم للتعلم،و يسهم كذلك يف حل كثري من املشكالت و االجيابية 
خر الدراسي كما انه يساعد يف سيادة االجتماعية اليت يعانب منها بعض الطالب، و كذلك التاو النفسية 

)1998اليونيسكو، (،ة بني الطالبو املسؤوليقيم التعاون 
و لكي يقوم عضو هيئة التدريس بتطبيق اسلوب التعلم التعاوين عليه ان يقوم بتنمية ذاته يف ذلك و ان 

التكوينية و الندوات اليت تتناول هذا املوضوع معع توفري يتعلم و يتدرب عليه من خالل الدورات 
.د عليها يف ممارسة هذا االسلوبماالمكانات اليت ميكن ان يعت

:دور عضو هيئة التدريس كمرشد في التفكير االبداعي-12-2-10
تؤكد معظم جامعات العضر املعاصر على امهية التفكري و التفكري االبداعي بوجه خاص كهدف 

من 
فكري تنمية التفكري االبداعي و تضمينه، اضافة اىل توجيه جهود اعضاء هيئة التدريس اىل تنمية الت

هذا الدراك القائمني على التعليم اجلامعي ان تقدم االبداعي و التفكري الناقد و
.لديها من ثروات طبيعية بقدر ما لديها من ثروات بشرية ابداعية متعلمة

لة يف تشجيع من خالل االعتماد على اسلوب حل املشكالت املعتمد على اربع ركائز اساسية متمث
الطالب على ضرورة النقد، و اطالق حرية التفكري و تقل االفكار االخرى، و انتاج اكرب عدد من االفكار 
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، دون امهام ادوار اعضاء هيئة )923، ص1999حممود، (و البناء على افكار االخرين و االضافة عليها
م كمهارة عم طريق تشجيعهم على 

،و ان يكون هلم القدرة على اطتشاف املوهوبني و رعاتيتهم نيعلى التمييز بني الطالب املبدعني و العادي
ان عضو هيئة التدريس املتميز يف هذا العصر هو املبدع و الذي وتنميتهم، واشارت معظم الدراسات اىل

)472، ص 2006السيد الشخييب، (.يشجع طالبه على االبداع
:ة التدريس كمرشد تربوي و نفسي و اجتماعيدور عضو هيئ-12-2-11

يف حتقيق اهدافهم و اهداف املنظومة الرتبويةان من اصعب املشكالت اليت تعيق مسار الطالب
عامة و اجلامعية خاصة هي املشاكل النفسية و االجتماعية اليت ممكن ان تعيق قدرة الطالب على التميز 

هو واالبداع، خاصة مع من كانت هلم القدرات الالزمة ز الكافية هلذا الربوز، نتيجة لعدة اسباب منها ما
والقدرات ئة التدريس يف صمان هذه الكفاءات ، وهنا يايت دور عضو هي...اقتصادي و جتماعي و اسري 
الطريق الصحيح حنو مستقبل افضل وضعهم يفمواصلة رحلة البحث وعلى االستمرارية يف الدراسة و 

ى كيفية ممارسة االت ومتدربا علليب التعامل مع هذه احلساوذلك يتطلب ان يكون على دراية بطرق وا
هذا الدور، كما يضاف اىل عاتق دور عضو هيئة التدريس االرشاد االكادميي لطالبه و توجيههم يف اختيار 

.
)472، صنفس املصدر(

:عرفةطالب الجامعة في مجتمع الم-12-3
على مجيع الفاعلني فيه مجلة من اخلصائص و املزايا والصفات جمتمع املعرفة بوضعه احلايل يفرض

على مسايرة هذا التحول و احلراك

زدهار، اضافة اىل انه خريج جامعة أو كلية أو مكمصدر اساسي للتطور واال
لذلك من بني اخلصائص اليت وجب ان تتوفر يف طالب اجلامعة يف جمتمع املعرفةما .

)478-476، ص 2006السيد الشخييب، (:مثل ما يوضحه على السيد الشخييبيلي
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.ان خيتار الكلية وفقا لقدراته و استعداداته و رغباته- 1
.تكون لديه دافعية قوية للتعلم و اجتاهات اجيابية حنو اجلامعة و التعليمان- 2
.ان يكون مشاركا باجيابية و فاعلية يف العملية التعليمية و عنصرا نشيطا فيها- 3
.ان يتعلم كيف يتعلم؟ وماذا يتعلم؟ و مىت يتعلم- 4
القدرة على ممارسة التفكري العلمي و اسلوب حل املشكالت يف جمال ختصصه االكادميي - 5

.و واملهين 
ممارسة التفكري االبداعي املتمثل يف التفكري حول كل ماهو جديد و متنوع و ادراك العالقات - 6

.هاجلديدة، و حماولة اجياد حلول جديدة و متنوعة للمشكالت اليت تواجه
ممارسة التفكري الناقد و احرتام االراء املختلفة و النظرة املوضوعية لالمور- 7
.االلتزام بقيم املسؤولية و العمل و النظام و االنتماء جبميع اشكاله- 8
9 -

.ديد و املستحدث فيه باالعتماد على التعليم عن بعدختصصه و معرفة اجل
.الطموح يف جمال علمه مما يدفعه اىل االستمرا فيه و حتسينه-10
.التدرب على مهارات البحث العلمي و كيفية التعامل مع مصادر املعرفة املختلفة-11
اولة التعرف على االستخدام اجليد لالساليب و االجهزة العلمية و التكنولوجية و حم-12
.احلديث فيها
.االميان بقيمة العمل الذي ميارسه و امهيته اليه و اىل اسرته و جمتمعه-13
.ان تكوم لديه عادة القراءة و تعلم اللغات االجنبية باالضافة اىل اتقان اللغة العربية-14
يف تطوير نفسه وعمله ان يكتسب مهارات التعلم الذايت و التعلم املستمر لالستفادة منها-15
.بعد التخرج

املواطنة الواعية يف مجيع امليادين سواءا احلقوق و الواجبات و مبادئ احلرية و الوعي حول -16
.االحداث اجلديدة و التفاعل معها

و حىت اقع حىت ال تبقى مرد حرب على ورقجمتمع املعرفة، و تنزل رآها و اهدافها اىل ارض الو مبواصفات 
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و قد اورد واجهة متطلبات االقتصاد املعريفيصري الطالب على القدر الكايف من املسؤولية و االستعداد مل
هذه اخلصائص يف مجلة من االليات اليت ممكن ان تساعد على حتقيق و غرس " علي السيد الشخييب"

)480-479، ص2006السيد الشخييب، (:طالب اجلامعة منها
جيب ان يتم تعديل نظام قبول الطالب باجلامعات و الكليات و املعاهد و التخصصات - 

.العلمية املختلفة، فدال أو اضافة اىل الطرق التقليدية يف القبول جيب ان يراعى ميل الطالب و رغبته
للتعليم مبوضوعية يف سياسة التعليم قبل اجلامعي باعتباره القاعدة االساسيةاعادة النظر و- 

.لالجتاهات الرتبوية املعاصرةومناهجه و طرق التدريس فيه و فقاوذلك من خالل تطوير اهدافه اجلامعي
.االستفادة من خربات الدول املتقدمة و جتارها يف تطوير التعليم اجلامعي- 
مع متطلبات العمل وملمح كل ختص لسفات تتوجهفسياسات واضحة و االعتماد على - 

وقدرات الطالب يف توزيع اعداد الطالب على التخصصات العلمية و العمل على تكريس التعلم اجليد يف 
.التخصص و اصباغ خصائص هذا التخصص على الطالب

ملا له من دور اجيايب يف االعتماد على اهداف التعليم عن بعد يف ظل كثافة اعداد الطالب، - 
.لتدريب املتواصل على اجلديد يف التخصص و املهنةضمات التكوين املستمر و ا

 -
.

عليمية احلديثة من حيث املكتبات واهلياكل والكتب التحديث الدائم للوسائل التنضما- 
.والوسائل البيداغوجية و ادوات التعليم املختلفة

االنتقاء و االعداد و التدريب اجليد العضاء هيئات التدريسن وتوجيههم حلمل مسؤولية حتقيق - 
.تمع

تشجيع الطالب على استخدام املصادر املختلفة للمعرفة من خالل التعامل مع املكتبات - 
.و الوسائل التكنولوجية التعليمية احلديثة...... العادية و االلكرتونية و خاصة احلاسب االيل و النرتنت 

مهارات و خطواتتكوين اجتاه اجيايب بني الطالب حنو ممارسة البحث العلمي و تعليمهم - 
 .
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:الصةخ
وهذا و النوعي للمعرفة جمتمع املعرفة، جمتمع ال يهتم وال يراعي و ال يعرتف اال بالتواجد املكثف 

امر البد من االخذ به اذا ارادت اجلامعة ان تثبت وجودها يف عصر املعرفة الذي ينظر
مصدر هلذا املصدر الغري متناهي من االفكار و املعارف اليت هدفها اوال اثبات وجود هذه اجلامعة، ومصدر 

.كائن يف هذا التحول االقتصادي و االجتماعي اجلديدلعات كل جمتمع  طحلل مشاكل وت
ادية ال ميكن ان تساير هذا التحول ان مل يكن 
لديها الرغبة حقا يف مسايرة هذا التحول، فاجلامعة اليت هلا صيت يف هذا االمر و املواكبة الفعالة يف هذا 

مهام و ادوار هيئات التد
املتميزون بالقدرة على التكيف وفق متطلبات العمل و العمل ضمن 

.جمموعات، و مهارات البحث و التنقيح و التساؤل حول كا ما مشكل أو عائق يعيق التطور أو التقدم
ومن هنا ميكن 

ببا يف تغيري آليات التكوين فيها، ال ميكن ان تثبت وجودها أو املعرفة مصدرا الهدافها التعليمية، أو س
ن متطلباته واهدافه وغاياته يكون هلا دور يف هذا احلراك العاملي اجلديد الىت البد من مسايرته و العمل ضم

.حىت ال تصري جامعة ممن يقال هلا كن أو ال تكن




:تمهيد-
مفهوم التكوين-
نظريات التكوين-
تعريف التكوين-
أهداف التكوين-
أساليب التكوين-
مكونات العملية التكوينية-
الجامعيالتكوينوظائف-
الجامعيالتكوينأهداف-
خاتمـــة-
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: تمهيد
كما هو معلوم عرب التاريخ ان الدور املنوط باجلامعة و كل هياكلها هو اخراج الطلبة و انشاء 

الصفات ، وفردا ميتاز جبملة من اخلصائص و جيل منهم يكون قادرا على التفاعل مع البيئة اليت يعيش فيها
البتكار و التميز يف جمال ختصصهالعقلية و املهارات احلياتية، اضافة اىل القدرة على االبداع و اواملعرفية 

ة من تعليمه و تكوينه يف ة االجتماعية و تربير اجلدوى االقتصاديمتطلبات البيئوذلك من خالل تفاعله مع 
حتدد الوظائف املنوطة به حىت يتجلى االثر و الفعل للطالب او املتعلم يف ، واملعامل و النظمهيكل حمدد
.

فاحلديث هنا يف هذا الفصل ال يكون بصفة كبري عن اسس التكوين يف عصر جامعة جمتمع املعرفة الن قد 
التكوين مت التحدث عنه فيما سبق، ولكن هو عبارة عن توضيح ملا هو متعلق بالتكوين بصفة عامة و 
.اجلامعي بصفة خاصة، اضافة اىل معرفة ماهية الرتبية البدنية و الرياضية واسس التكوين املتبعة فيها

ودون العودة اىل كرونولوجيا التعليم اجلامعي عامة و التكوين املتخصص خاصة ونظريات التكوين واملدارس 
طالب ل، و هو كيف ميكن ان نصل بااليت اسست له، جند ان الغرض من التكوين اجلامعي واحد و اوحد

خالل مسار التكوين، سواءا كان اثرا اجتماعيا او اقتصاديا او تقافيا او حضاريا و ما تفرضه النظريات 
.وين يف اجلامعة و كيفياته و اسسه و مبادئهواملدارس الفكرية اليت تناولت ماهية التك

: مفهوم التكوين-
أي نشاط يهدف اىل تنمية اسلوب حياة او احداث مجلة من التغيريات و ترك االثر االجيايب هان

على الفرد، و تنمية طرائق اكساب املعرفة و املهارات السلوكية و مجلة االمناط الفكرية اليت متكنه من القيام 
نة او وظيفة، و البد عند بوظيفة معينة، كما انه يعترب الدراسة االساسية اليت تتم قبل مزاولة أي مه

التحدث عن مفهوم التكوين  وجب قبل كل شيئا لتحث عن اخللفية الفكرية و التاصيل النظري للمادرس 
. الفكرية و النظريات اليت تناولت مفهوم التكوين اجلامعي و اسست الجبدياته و اساسياته

: و من املدارس اليت تناولت مفهوم التكوين جند
:ويننظريات التك-1
ان النظرية االجتماعية " كارل ماكس"و يرى رواد هذه النظرية من امثال :النظرية االجتماعية-1-1
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العالقة بني الوجود االجتماعي و الوعي االجتماعي، أي ان أي نشاط كان و حىت علىللتكوين قائمة 
حىت لو كان النشاط العقلي ال خيرجان عن حيز الوجود اال من خالل عالقة حقيقة بينه و 

ث علمي، لذلك تقول هذه النظرية ان املعرفة بشكل عام تتحقق مع حتقق عمل بسيط مثل اعداد حب
الوعي االجتماعي 

كان له االثر البالغ على حتديد هاذا التوجه و املفهوم العام )الشيوعي(و لعل التوجه املاركسي- الواقع- 
لى ان تطور نظم التعليم و التكوين هو اسقاط ملواكبتها اخلطط املتبعة للتكوين هلذه النظرية، حيث تؤكد ع

على 
برفع الوعي الشعيب داخله و بالتايل القفز فوق االزمات و املشاكل اليت ميكن ان يصادفها احلرا

)124، ص1998عودة، (.ككل
: النظرية البنائية- 1-2

كمه بناء مستقر كان مها كانت طبيعته البد ان حييذهب اصحاب هذا االجتاه اىل ان كل شيء 
خاصة اذا تعلق االمر بالظواهر االجتماعية يف نطاق التعليم، فاخراج بناء اجتماعي قوي او ديناميكي

ومتكامل يعكس الصورة و الدرجة الفعلية لتخلف او تقدم أي دولة مهما كانت خاصة من الناحية 
.التعليمية

تمع و حىت النظام " تشالز رايت ميلز"و يركز رواد هذا االجتاه مثل 
: التعليمي البد ان ال خيرج عن نطاق ثالث مفاهيم اساسية

معرفة و فرادأي بناء او نظام كان منها حىت النظام التعليمي قاءم على درجة الوعي و الوضوح يف اهدافه لال
يف فهم العملية االفرادمساته سيزيد من وعي

)197- 196ص ، 1985احلسيين، (.....
:النظرية االستثمارية- 1-3

مينسر 
، 1958يف مقال نشره سنة " الرأمسال البشري"هو أول من استخدم عبارة ) Mincer Jacob(جاكوب 

الذي " اإلستثمار يف الرأمسال البشري" لكن الظهور احلقيقي للنظرية اجلديدة هو كان من خالل مقال 
.1961سنة ) Schultz Théodore(نشره اإلقتصادي تيودور شولتز 
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تعد املوارد البشرية مبثابة رأمسال هلا نفس أمهية املوارد املادية األخرى وتسٌري بنفس وحسب هذه النظرية
وإن االستثمار يف العنصر البشري هو كل إنفاق استثماري على الرتبية والتعليم يؤدي إىل زيادة . املبادئ

.تهإنتاجية الفرد الذي حصل على التعليم، وبالتايل إىل زيادة دخله ورفع مستوى معيش
الفرد يقدمهايرى اصحاب هذا االجت

يم ثيقة بني االقتصاد و التعللة الو وقدرات و مهارات املتكون، حيث يؤكدون اصحاب هذا االجتاه على الص
الفكري و البشري، حيث املالعلى راسالن الطرف االول مبين على راس املال املادي اما التكوين مبين

الفاعلة يف اليت يقوم عليها و يسلط اصحاب االجتاه الضوء على العنصر البشري باعتباره القوة احلقيقية
.الثابت و القيمة املتوفرة على ابعد احلدود و على مر الزمان

املادي القابل للزوال و االندثار، و ان هذا العنصر الغري املتناقص و تنميته ال تتم اال اذا كانت هناك

.االبداع و االبتكار
جعل االنسان او العنصر البشري احملرك افضل من رجخمن اصحاب هذا االجتاه انه ال يوجد و حيث يؤكد

ال بالرجوع اىل التعليم النه ميثل االرضية الطبيعية للقاعدة ا
اليت تتحكم فيها يف كل االحوال الطاقة البشرية، لذلك وضعو مجلة من الشروط و االدوار االقتصادية

: النظرية الشكالية التكوينهذه توضح معاجلة
 -.
.ختصيص نفقات حمددة على التعليم كمطلب استهالكي - 
.اذا كان التعليم يرفع من االمكانات املعرفية، فانه يصبح عامال مباشرا يف النمو االقتصادي- 
ي من اهم انواع راس املال امهية املهارات املكتسبة عند االفراد، وهامهية التلعيم تكمن قيمة- 
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مار املواهب املبدعة لدى - 
مزعل، (.سيكون له االثر االجيايب على االنتاج و منه حيصل رفاه اقتصادي و تطور اجتماعياالفراد

2003(
:النظرية الوظيفية- 1-4

ار هذا التوجه تكمن يف غرس القيم فوظيفة اجلامعة يف اط.
واملعايري اليت حتتاجها احلياة االجتماعية و عدم امتثال الفرد هلذه القيم جيعل وجود تضامن و جتانس 

التكوين ل

.

و اعتبار ان اكثر العوامل تاثريا يف الفاعل ) الفعل         املوقفالفاعل  : ( اوضحته هذه النظرية
يف اختاذ املوقف هي القواعد و القيم و االفكار املرتبطة بالثقافة التعليمية اليت تنشط) الطالب مثال( 

االجتماعيني يا او تعليميا على كافة الفاعلينحمكوما بضوابط متلى من داخل النسق كان ثقافوغالبا مايكون 
.)97، ص 2004لوشن، (
:النظرية التفاعلية التبادلية- 1-5

كرة التفاعل عامل اساسي للتبادليذهب اصحاب هذا االجتاه يف نطاق التعليم اىل تاكيد ف
: تفسي هذه املعادلة التالية من خالل الشكل التايلو التبادل عامل اساسي للتفاعل، و ميكن

.)التفاعل            الرتبية و التعليم            التبادل ( 
ان احراز التقدم و التفوق و النجاح يوجب على 

التكنولوجية الفكرية والقيمةداخل املؤسسة التعليمية، مما ميكن للمجتمع من باقي االجهزة من تقدير 
واالنسانية اليت سيجنيها من وراءها الجمتمع و انتظام العمل التفاعلي و التباديل لنظم التعليم بشىت انواعه
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ضحت هذه النظرية و قد او 
العملية التفاعلية و مبادئ معينة تتماشى مع روح الفرد االجتماعي املتفاعل مع غريه من خالل اشرتاكه مع 

:بقية االفراد للوصول اىل ما يهدف اليه كل طرف و هي
.ج للتفاعالت احلاصلة بني االفراد- 
.التفاعل يف حد ذاته شروط تربوية تعليمية- 
كلما كانت القيم اليت تعني النفاعل  واضحة ، كلما ساعدت االفراد على فهم مواقفهم وحتقيق - 

.واقعه التباديل
كل االطراف ان التبادل الذي يرتبط بالعملبة التعليمية غالبا ما يتم بنحو تباديل مرض بني- 

.الفاعلة يف التفاعل
التفاعل التعليمي يستدعي من كل فرد داخل اجلماعة ان يكون شفاف و عادال مع نفسه - 

.وغريه
التفاعل داخل جمال الرتبية و التعليم غالبا ما يقود اىل تعزيز موقع االستاذ و تقوية دوره يف - 

.
.   ال بد ان ترتك اثار فكرية و مادية مقبولة اجتماعيا- 

و االهم من كل هاذا حسب هذا النظرية هو ان تصل العناصر الفاعلة يف املؤسسة التعليمية اىل تكوين 
، وصوال اىل التكامل فيما بينها و ذلك تعبريا املرافق املشروطة بالتفاعل املبين على االسس الرتوية التعليمية

على امل
.)85، ص2009خدنة، (.واسع

من خالل استعراض كامل هته النظريات اليت اصلت و مهدت اىل اىل صدور مفاهيم متعددة 
التناول اليت تناولته النظرية الرامسالية للتكوين جند ان اقرب نظرية تتماشى معها فكرة و قلسفة حبثنا هاذا هو

للتكوين، كون ان هذاه النظرية اعتمدت على العنصر البشري و الراس املال الفكري كمصدر هام للتطور و 
د هام على كل ئحتقيق العائد االقتصادي من النظام التعليمي او التعليم اجلامعي و ما له كذلك من عا

.اجلماعة



التكوين مبعاهد الرتبية البدنيةالفصل الثالث                       

76

و لعل تبين الباحث و االعتماد على هذه النظرية هي اوجه التشابه بني متغريات البحث االساسية و هي 
التكوين و مصطلح االقتصاد املعريف، فمن خالل التمعن يف مصطلح االقتصاد املعريف جند ان هذا االقتصاد 

يهتم بعامل مهم للعملية الرتبوية و التكوين اىل و هي املعرفة
    .

:تعريف التكوين-2
عملية تعلم سلسلة من السلوك املربمج أو متتابعة جمموعة من التصرفات احملددة"يعرف التكوين على أنه 

. )3- 2، ص 2003الصرييف، ("مسبقا
عملية شاملة ومعقدة تتناول مجيع التدابري الالزمة "آخر يرى  بأن التكوين  هو هناك أيضا تعريف

إليصال الفرد إىل وضع خيوله باإلطالع بوظيفة معينة وإجناز املهام اليت تتطلبها وجعله قادرا على متابعة 
.)456، ص 1982حلييب، (عمله

يف قدرات الفرد مما يساعده على عملية تستهدف إجراء تغيري دائم نسبيا " كذلك التكوين هو 
تستهدف تزويد أداء الوظيفة بطريقة أفضل ويتمثل التكوين يف جمموعة من الوظائف املخططة مسبقا واليت

املواقف والتصرفات اليت متكن من تسهيل اندماجهم يف املنظمة ومن حتقيق املهاراتالعمال باملعارف
تكوين : إطار اإلسرتاجتية العامة يف املنظمة وله عدة أمثالأهداف الفعالية فيها، وهو عملية خمططة يف

، 2003محداوي، (نظري أو تطبيقي، داخلي أو خارجي، دوران يف ميدان العمل على عدة وظائف
.)25ص
:أهداف التكوين-3

تكوين فقط دون حتديد أهداف معينة، جيعل من العندما يكون التكوين قائما على أساس 
القوة لربنامج التكوين، وعليه ميكن إدراج بعض من األهداف األساسية اليت ميكن الصعب تقييم نقاط

:أخدها بعني االعتبار عند إعداد الربنامج التكويين  فيما يلي
:األهداف التوجيهية واإلرشادية- 3-1

ص تتضمن املبادئ اليت جيب أن تكتسب من خالل برنامج التكوين،كالتكوين املهين الذي خيت
بتعليم العمال املهارات املهنية املطلوبة ألداء عمل معني ،كما يضمن أداء العمل بفعالية ويضيق الفجوة 
بني معايري األداء الذي حيدده الرؤساء وبني األداء الفعلي لألفراد العاملني ، باإلضافة إىل تكوين املسؤولني 
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إلشراف والتوجيه وأسس العالقات اإلنسانيةبتعلمهم  أصول ومبادئ اإلدارة وأنواع القيادة وأساليب ا
)30، ص 1999العيسوي، (
:األهداف التنظيمية و اإلدارية- 3-2

تتجلى يف مدى التأثري الذي سيحدثه التكوين على النواتج التنظيمية واإلدارية واملتمثلة يف رفع 
تغيري و تطوير أساليب العمل الكفاءة اإلنتاجية للفرد العامل عن طريق إتاحة الفرصة أمامه، خاصة عند 

حىت  يكون أكثر املاما واهتماما بالعمل مما يقلل من دوران العمل والغياب وحوادث العمل اليت حتدث 

.والتكيف مع التغيريات اليت تطرأ على املؤسسة
:أهداف النمو الفكري- 3-3

تتجلى يف ترغيب الفرد العامل  يف عملية توفري الدافع الذايت لزيادة كفاءته وحتسني إنتاجه كما 

الفرد العامل مهارات ومعلومات أكثر عن العمل األهداف املنوطة به، وهنا يهدف التكوين إىل  تلقي 
.)200، ص 1999سلطان، (.طيه شعور داخلي باألمن واألمهيةالذي يع

:القواعد األساسية للتكوين-4
:من أهم القواعد اليت ترتكز عليها عملية التكوين

.اإلحساس باملسؤولية من طرف املشاركني يف عملية التكوين- 
.تطبيق املعارف واملهارات احملصل عليها مباشرةتوفري إمكانية - 
.احرتام احتياجات كل مشارك- 
.مناقشة أهداف التكوين وقبوهلا من طرف مجيع املشاركني- 
.األخذ بعني االعتبار اخلربات السابقة للمشاركني- 
.تنويع أساليب التكوين- 

ن حممسني هلذه العملية حىت تكون كما أنه من الضروري أن يكونوا األفراد املشاركني يف التكوي
، 1999سلطان، (.النتائج اجيابية ويرجع ذلك إىل أمهية التكوين وأهدافه بالنسبة هلم وعالقته بوظائفهم

)210ص 
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:أساليب التكوين-5
من األفضل إتباع أكثر من أسلوب للتكوين، ويعتمد اختيار لزيادة فعالية النشاط التكويين

من العوامل منها حجم املؤسسة وطبيعة نشاطها، األهداف املتوخاة من النشاط األسلوب على جمموعة 
التكويين، نوع الربنامج التكويين واإلمكانيات املالية، املادية والبشرية املتاحة للمؤسسة، وتنقسم أساليب 

ان العملأساليب التكوين يف مكان العمل، وأساليب التكوين خارج مك: التكوين عادة إىل نوعني خمتلفني
.)236، ص 1999مرعي، (
:أساليب التكوين في مكان العمل- 5-1

يعترب التكوين أثناء العمل أو يف مكان العمل أوسع طرق التكوين انتشارا وشيوعا ويرجع السبب 
يف ذلك إىل بساطته  واالعتقاد بأنه قليل التكلفة، ويتم هذا التكوين يف نفس موقع العمل أي داخل 

:يعمل فيها املتكون ويأخذ هذا النوع األشكال التاليةاملؤسسة اليت 
يتم هذا األسلوب من خالل إعداد دليل عمل مكتوب يتضمن التعليمات :أسلوب تعليمات العمل- 

واإلرشادات اليت يتوجب على املتكون تطبيقها أثناء تكوينه لكسب املهارات املطلوبة ويقوم املكون بشرح 
.التعليمات واإلشراف على التنفيذ واملتابعة والتصحيح وإعطاء التوجيهات الالزمة

.يق الرئيس املباشرعن طر أسلوب التكوين- 
.أسلوب التكوين عن طريق عامل قدمي- 
.أسلوب التكوين حتت إشراف و توجيه ومالحظة مشرف- 
يهدف هذا التكوين أساسا إىل توسيع معارف الشخص : أسلوب التكوين بالتنقل بني مراكز العمل- 

.املتكون و إملامه بكافة نشاطات املؤسسة
يسمى هذا األسلوب كذلك بأسلوب اإلدارة املتعددة وتتضح : يف األعمالأسلوب التكوين باالشرتاك - 

.من خالل هذه التسمية بأنه يناسب تكوين و تنمية رجال اإلدارة فقط
)103، ص 1994حممد نصر اهللا، (:أساليب التكوين خارج مكان العمل- 5-2

يقصد بالتكوين خارج مكان العمل ذلك التكوين الذي يعطى للعاملني يف غري أوقات العمل 
الرمسية وقد يتم يف مكان خمصص للتكوين داخل املؤسسة أو يف مركز خارج املؤسسة كاملعاهد املتخصصة 
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ن، وفيما واجلامعات، ويف هذه احلالة تتحمل املؤسسة مقابل ذلك بعض التكاليف للجهة املكلفة بالتكوي
:يلي أهم هذه األساليب

:أسلوب المهمات الفردية-أ
باالعتماد على هذا األسلوب يقوم املكون بتكليف عمل للمتكون خالل فرتة زمنية حمددة يقوم 

ير عن حادثة أو ظاهرة معينة وترتك له حرية معاجلتها وإعدادها مث بعد االنتهاء يقوم بإعداده أو إعداد تقر 
.املكون بتقييم النتائج اليت توصل إليها املتكون

:أسلوب المحاضرة-ب
بإلقاء املادة التكوينية اليت ) املكون(متثل احملاضرة أحد أبرز أساليب التكوين، ومبوجبها يقوم احملاضر 

نامج التكويين على املتكونني، ويتحكم املكون يف احملاضرة بشكل عام ويقتصر دور املتكون يتضمنها الرب 
.على االستماع فقط

:أسلوب المؤتمرات والندوات وحلقات البحث-ج

قشة واحلوار والتعرف على خربات ومعارف اآلخرين، ويتميز بالتفكري حمددة حيث يتم تبادل اآلراء واملنا
.اجلماعي وباستعراض وجهات النظر املختلفة

:أسلوب التطبيق العملي-د
ويتمثل يف عرض وقيام املكون ألداء العمل وإجراءات القيام به، مث قيام املتكونني بالتطبيقات

)103، ص1994نصر اهللا، (حتت تصرفهمالعلمية بأنفسهم على التجهيزات اليت توضع 
:أسلوب دراسة الحالة -هـ

يتم  عرب تقدمي مشكلة أو فكرة معينة للمتكونني والطلب منهم دراستها وحتليلها والوصول إىل 
حلول ونتائج هلا، ويهدف هذا األسلوب إىل زيادة القدرة على حل املشكالت واختاذ القرارات عن طريق 

تحليل ووضع احللول والبدائل باالعتماد على معارف وخربات املتكونني، وتفيد دراسة التفكري املنظم وال
.احلالة املتكون بتنمية القدرة لديه على دراسة املشكالت وحتليلها واختاذ القرار
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:أسلوب تمثيل األدوار- و
املتكوننييعتمد بعض املكونون على استخدام هذا األسلوب يف التكوين ومبوجبه يقوم بعض

بتمثيل أدوار أشخاص مشرتكني يف حدث أو مشكلة إدارية أو أكثر، وتعطى لكل من املشاركني فكرة عن 
املوضوع أو املشكلة، مث يتصور أنه يف احلياة العملية فيقوم بأداء الدور الذي يفرتض أن يؤديه يف مثل هذه 

ل النقاش، ويعتمد كل متكون على قدراته احلالة مث جتري عملية متثيل األدوار ونرتك للمتكونني تفاصي
الذهنية واخلربة واملهارة اليت ميتلكها للتصرف يف حاالت من هذا النوع وبعد االنتهاء من هذه العملية يقوم 

.املكون بتحديد نقاط الضعف والقوة يف أداء األدوار يف حل هذه املشكلة
:أسلوب المباريات اإلدارية-ز 

لتكوينية احلديثة املباريات حيث يقسم املتكونني إىل جمموعات صغرية كل من أهم هذه األساليب ا
جمموعة متثل شركة ومهية، وعلى أساس بعض املعلومات املبدئية تبدأ أفراد كل جمموعة باختاذ سلسلة من 

ىن القرارات اإلدارية يف نواحي البيع واإلنتاج واألفراد والتمويل، وتستمر املباريات ملدة طويلة حيث تب
.

م اآلثار املرتتبة عليه عند اختاذ القرار جتعلهم يستوعبون أمهية توفر قدر عال من الرتابط بني القرارات وتفه
.على صعيد املؤسسة ككل

:أسلوب تكوين الحساسية-ح 
من وسائل التكوين احلديثة واليت أثارت كثريا من النقد ما يسمى بتكوين احلساسية، حيث يهدف 
إىل زيادة حساسية الفرد بتكوينه الشخصي وطرق تعامله مع اآلخرين، ووسيلته يف ذلك املناقشات 

.املفتوحة
:مكونات العملية التكوينية-6

العناصر االساسية للتكوين اعتمدنا اعتماد هذا الشكل الذي يوضح بشكل دقيق و بسيط و لتوضيح 
:عناصر التكوين االساسي
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العالقة املختلفة بني عناصر التكوينيوضح ) 03(رقم مخطط

التربويةاالهداف

الطرق والمحتوى
الوسائلماذا؟

النتائج و التقويم

تداخل و مكونات العملية التكوينيةوين و العالقة املختلفة بني عناصر التكيوضح الشكل التايل 
االمهية بني كل عنصر من هذه االعناصر، فاملختصون يف جمال الرتبية يرون ان جناح املنهج التعليمي 
والتكوين أو فشله من مدى دقة وضوح االهداف العامة و الرتبوية للتكوين، مدى الرتابط بني هذه 

و احملتوى املتبع يف التكوين و شذسرعة التخطيط و اجياد اجنع الوسائل و الطرق االنسب لتحقيق االهداف 
.احملتوى وصوال اىل رحة حتقيق املبتغى من وراء العملية التكوينية و تقوميها

: االهداف التربوية- 6-1
الرتبوي والعمل التعليمي و الدقيق للتوجيه املصدر يم لكل نشاط تعليمي هادف و ان االساس السل

هو حتديد االهداف الرتبوية بشكل دقيق و واضح املعامل و البناء، وميكن اعتبار االهداف الرتبوية اهم 
مكونات املنهج التعلينمي، أو التكوين املتبع يف اي معهد أو قسم، نظرا الن مجيع عناصر العملية التعليمية 

يار احملتوى و اخلربات التعليمية و تنظيم كل منها يف ضوء املنهج أو التكوينية تعتمد عليها حيث يتم اخت
.)18، ص 1998بوعبد اهللا، (نفسه و التكوين نفسه بصفة عامة

: البرامج او المحتوى- 6-2
و يتكون احملىت التعليمي من حقائق و معارف و مفاهيم و تصاميم و نظريات، كما يتضمن



التكوين مبعاهد الرتبية البدنيةالفصل الثالث                       

82

و و مبادئ و قيم مرتبطة باملتعلم عمليات و مالحظات و قياسات و استنتاجات، كما يتضمن اجتاهات
على ضرورة ان يستمد حمتوى التعليم من ميادين املعرفة املنظمة و اليت تعد مالئمة " فيليب فينكس"يؤكد 

ناهج على االهتمام باملعرفة حملتوى املنهج باعتبارها مفاتيح التعليم، التعلم اجليد، و حيرص مصممو امل
املنظمة اليت تتناول بيئة املتعلم، و ما يقع يف جمال ادراكه و بالتايل تسهم يف تكوين مفاهيم و مهارات

.1و اجتاهات املتعلم احلديثة
و هنا عند التحدث على احملتوى وجب التحدث عن طرق التدريس يف التعليم اجلامعي و على سبيل 

:يلي االجياز نعتمد ما 
تتعدد الوسائط و اساليب التدريس تبعا لتنوع موارد اجلامعة اليت حتتاج  بعضها اىل احلفظ و االستظهار 

البعض االخر على املمارسات العلمية والتجارب وحيتاج نوع اىل االبداع والتحليل واالستنباط، وباالعتماد و 
التقليدي و الذي يشمل على الطرق جند صنفني، النموذج القدمي او " جربائيل بشارة"على تصنيف 

و النموذج احلديث القائم على املشروعات و التعليم القاءم على حل االيضاحية و الكالمية و العلمية
:و نظرا لطبيعة موضوعنا حناول توضيح اكثر النموذج و الصنف الثاين.املشكالت و التعليم املربمج

: النموذج الحديث-أ
و هنا جيب التنويه على انه هذه الطرية تكون مناسبة للمناهج و احملتويات املعتمدة يف بنائها على 
االهداف احلديثة يف بناء احملتوى التعليمىي املستتمد من االهداف اليت تكون هلا عالقة بالوقاع و كل ما هو 

اكثر يف اجلامعات احلديثة و اليت مرتبط بالبيئة من اجل ان تكون جامعة اكثر جمتماعاتية، و هو املتبع
و ميكن ان نعدد مجلة من الصفات و اخلصاءص اعتمد على النظرية الرامسالية او صاحبة التوجه النفعي، 

:
القدرات باملشروعات وهي الطريقة اليت متكن املتكون من اكتساالتكوين القائم على- 

.ئص الشخصية عن طريق الشروع يف اعداد مشروع ما و اجنازهواملهارات و اخلصا
وهي فرع من فروع طريقة املشروع ): طريقة املشكالت( التكوين القائم على حل املشكالت - 

.

االقتصاد املعريف و جمتمع املعرفةميكن الرجوع اىل فصل الثاين لالظطالع على اسس بناء الربامج و كيفية اختيار احملتوى  يف ظل متطلبات 1
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و هي الطريقة اليت تعتمد على جهزة تدريسية خاصة تسهيل التكوين القائم على التعليم املربج- 
.او كتيبات ذات تعليم خاص

ملتكون يتخل نفسه يف موقف حقيقي التكوين القائم على املوافق احلقيقية و هي طريقة جتعل ا- 
.مث يشرع يف القيام بالعمل لو كان املوقف حقيقي فعال

:اساليب التقويم- 6-3
عنصرا اساسيا من عناصر التكوين اجلامعي، اذ ال ميكن تطوير حمتوى املنهج الدراسي يعد التقومي 

و طرقه اال باالعتماد على نتائج التقومي، خاصة فيما يتعلق بالطالب البد ان يعاد النظر فيه نظرة اهتمام 
وية ال تايت مثارها خاصة من حيث التخطيط له و اعداده و ادواته و االستفادة من نتائجه، ان العملية الرتب

يد منه كل الطالب دون التقومي، فهو يقوم بدور اساسي فيها و يعمل على تطويرها و حتسينها و يستف
واالستاذ معا،كما يفيد يف حتديد التقنيات و اساليب التدريس املالئمة باتعبار ان هذه االخرية ختتلف 

1.االهداف املنشودة

:الجامعيالتكوينوظائف-7
:تكوينيةإنمائيةوظائف- 7-1

طاقات إىلجممدةبشريةمواردجمردمنوحتويلهمالطالبتكوينعلىيعملالعايلالتعليمإن
عناصر أهممناحلقيقةيفهيالعايلالتعليمخمرجاتأناألخرييفلنؤكدللعطاء،مستعدةفعالة

).218، ص 2002علي غرييب ، (اإلمنائية العمليةيفاملدخالت
:يفتكمنأمهيتهاأنلوجدناالتكوينيةاإلمنائيةالعايلالتعليموظيفةعلىالضوءألقيناوإذا
بقدر ختصصهيففعاالمنهجتعلوخرباتمبعارفتزويدهطريقعنالطالبشخصيةوتكوينبناء-

.حلاجاتهفيهيستجيب
املكتباتإىلاالرتيادعلىالطالببتحضريومترينهالعقلتدريبخاللمنالعلميالبحثروحتنمية-

أيضا يفواستثمارهامتكاملة،تنميةشخصيتهلتنميةالثقافيةالنشاطاتوممارسةالفكريةاملسابقاتوحضور
)70، ص 1995توحيري، (وتنميةتنميتهموورعايتهماملبتكرينعنالكشف

عرفةمكن الرجوع اىل فصل الثاين لالظطالع على اسس التقومي و كيفية و انواع و مبادئ التقومي يف ظل متطلبات االقتصاد املعريف و جمتمع امل1
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اليتوالعلميةالشخصيةالقدراتتكوينعلىتعملالعايلالتعليموخدماتبرامجمجيعجعل-
يف اإلمنائيللسلوكأساسيةوحمركاتإجيابيةكاجتاهاتوالتنظيم،املوضوعيةالنزاهة،الدقة،األساسية
.

تغريعميلةعلىالتعليمعمليةتفسرجديدةنظرياتظهرتلقد:تغييريةعالجيةوظيفة- 7-2
ميولهمعتتفقلسلوكجديدةأساليبالطالبيكتسبالتعليمعمليةأثناءإذ أنهالفرد،سلوكيفوتعديل
الطالبسلوككانفكلماأهدافه،حتقيقعلىوتعمللقدراتهواالستجابةإشباع حاجاتهإىلوتؤدي
املفهوموالتعليمالسلوك،منالنوعهذاتبينعلىقدارتهوعملترغبته،ألهدافه زادتموافقااملتعلم
هيالتعليمفعملية, احلياةمدىتستمرقدواجتماعيةوعقليةوانفعاليةعالجية جسميةتغرياتيشمل
مماواخلارجية،عن املتغريات الداخليةالناتجسلوكهيفبتغيريالقيامعلىاملتعلمقوىٕواثارةحتضريعملية
ويتفق علماءنسبياثابتتغرييعتربوالذي،)265، ص1997الرشدان، ( التعليم حصولعلىيؤدي
، 1999احليلة، (املتعلمة التغرياتعنوانحتتتندرجالثابتة،السلوكيةالتغرياتهذهأنعلىعامةالنفس

).22ص 
:توجيهيةإرشاديةوظيفة- 7-3

حاجاته،خمتلفملعرفةكذلكوبناءااستخداماقدراتهالستخدامالتوجيهإىلالطالبحيتاج
لتحقيقالسبلألحسنٕوارشادهتوجيههيفاجلامعيالتكوينوظيفةباتتفقدوهلذاإشباعها،وطرق

جتاوزيفالطالبيساعدهذهبصفتهاجلامعيفالتكوين, اإلطالقعلىوإجناحهاالوظائفأهمالنجاح من
يفتساعدهجديدةنظروجهاتتطويريفمساعدتهإمكانياته وكذلكومعرفةمشاكلهوحلالغموض

)196، ص 1994قاسم، (املطلوب والعملاألداء
مع هذهيتناسبوماالطالبتعريفإىليهدفالذيالتعليميالتوجيهدوريأيتهناومن

باالختالفات بنيتامةدرايةعلىيكونأناجلامعيالتكوينعلىذلكأجلومنتعليم،مناإلمكانيات
الطالب نفسهيفاملوجودةالفروقملعرفةيهتمأنجيبكماواملؤهالتاملستوىحيثمنالطالب،
لن يتحققوهذاقوتهنواحياستغاللفيهميكنهالذييفتوجيههمناملوجهأواألخصائيليتمكن

.االختياريفتساعدهإرشاديةإعالميةمحالتبتنظيمإال
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:المختصةللمهاراتاألمثلاإلعداد- 7-4
التخصصات منالفعليةمراعاة احتياجاتعليهاجيبكمادورهااجلامعةتؤديحىت

اجلامعةتبقىالحىت،)58، ص 1975منصور، (العمل وسوقالعملقوةبنياملوازنةطريقعناملطلوبة
ميزانيةخيصصالذياألخريهذاواحتياجاتواقععنبعيدةالنظريجمرد التكوينعلىمقتصرة

.البشرياالستثماروجوهمنكوجهاخلصوص،وجهعلىاجلامعيللتعليم والتكوينهامة
قالاجلامعي،التكوينيتطلعاليتاهلامةالوظائفمنالعامةالثقافةتعد:العلميةالثقافة-7-5

:هيالثقافة"تايلور
تراثه مبعىنالفرديكتسبهااليتالعاداتوكذلكوالقانون،األخالقيات–الفن–اإلميان–املعرفة

.)58ص ،1998دريدي، (اإلجتماعي 
ضوء أفضليفاملعرفةتقدميوإعطاءهياجلامعيللتكوينالعامةالوظيفةبأنالقولميكنهنامن

ليس فقطوبنيبينهاالعالقةتوطيدأجلمناملستطاعقدرالعملاجلامعةعلىباختصار.املعطيات
لالستفادة نشرهايتموأحباث،كتبدوريات،جمالت،منتنتجهأوتنجزهمابلاجلامعةأصولداخل

للمجتمع بلللطالبفقطليسخمصصةدراسيةوأيامحماضراتإجراءإمكانيةذلكإىلأضفالعامة،
.العاماملستوىعلىوالوعيالثقافةنشرقصدعامة،

:تطويرهوالعلميالبحث-7-6
للجامعةاألساسيةاملقوماتمنيعدالذيالعلميالبحثتطويروتنميةاجلامعيالتكوينعلى

وظائفهلتأديةضماناتطويرهوالستمرارهاجلامعيللتكوينأساسيةووظيفةهامةضرورةالعلميفالبحث
.موجزةبصورةلووعندهانتوقفواليتأهدافه،وحتقيق

:الجامعيالتكوينأهداف-8
يف النقاطاملعرفةونشرإنتاجيفواملتمثلةاألساسيةاملهنةمنمستخلصةأهدافاجلامعيللتكوين

:التالية
.املعرفةلنشروتنميتهااإلنسانيةاحلضارةعلىاحلفاظ-
)49، ص1986زايد، (التنمية مقتضياتوفقلالطالعوإطاراتتكوين- 
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اليت األهدافمنجمموعةهناكباإلضافةاجلامعات،خمتلفبنيالثقافيةالروابطتوثيقعلىالعمل-
.أكثروتتبناهاالفلسفاتمعظمتتخذها

:تعليميةتربويةأهداف- 8-1
لتحسني ظروفيعملمنكليهمألنهللغاية،عامليةأبعادولهرئيسيموضوعوالتعليمالرتبيةإن

, )167، ص 1990ياسني، (املستقبل، يفاحلياةظروفوإعداد, احلاضرالوقتيفاإلنسانيةاحلياة
مناهجعلىواملعلوماتالبياناتمعاجلةيفاجلاريةالتطوراتتنعكسأنمن الضروريأمسىفقدولذلك
تركيزوميكناملعلوماتمعاجلةجماليفاحلادثةالتغرياتاملستقبلمناهجحبيث تتضمنالعايل،التعليم
.النظموتصميمحتليلواملعلوماتمصادرإدارةعلىالكلياتوالعليااملعاهديفالدراسيةاملناهج

الدراسيةتكييف املناهجأساسعلىتقوماليتالرتبيةنظامإىلاالجتاهاجلامعيالتكوينعلىكانهناومن
باملهاراتللمتعلم، وتزويدهاملستقلالشخصيالتكوينخدمةيفتكونلكيالتعليممراحلخمتلفيف

.بنفسهنفسهمعلميكونأنعلىتساعدهاليتوالقدرات
:ثقافيةاجتماعيةأهداف- 8-2

التعليم العايلفنظاموتقدمه،رقيضرورياتمنضرورةأنهعلىاجلامعيللتكوينينظر
هناوعمال ومنوطالبمعلمنيوأبنيةمنوأمشلأعمقوالتعاوناتالعالقاتمنواسعةمنظومة

ازدهاريؤدي إىلمماالشاملمبفهومهاهلادفاإلجتماعيالتغيريهياألساسيةالعايلالتعليمأهداففإن
سبيليفجاهدةتعملاليتوالفكريةالوطنيةبالقوىاإلجتماعيالواقعميداجلامعيالتكوين.ومنوه

.الواقعهذاوتطويرتغيريبدائلوطرحالواقع،لقضاياالتصدي
:اقتصاديةسوسيوأهداف- 8-3

يف احلسبانيأخذجيد،مهيناختيارلضمانالفعالةالوسيلةهواجلامعيالتكوينأناملعروفمن
سوقعلى متطلباتتنعكسواليتللمجتمعاملتنوعةاحلاجاتتطورضمنورغباته،وميولهفردكلقدرات
مدربةقوى عاملةوجودضمانهواجلامعيالتكوينأهدافأولوياتمنإنذلكيفالعمل
اإلقتصاديني واإلجتماعينيواملختصنيالفنينيمنالعملسوقيفاملطلوبةاملهنكافةيفعالياتدريبا

العلماءمتكاملة منتنميةيضمنأنشأنهمنوهذاوالثقافية،الفكريةاحلقوليفوالعاملنيوالرتبويني
.والبشريةاملاديةجوانبهبكافةللمجتمع
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:ةـــخاتم
من هاذا الفصل ان التكوين يف الرتبية البدنية يعد من امشل نواع التكوين، النه بصفة ان املالحظ 

يهتم بالتكوين يف مجيع اجلوانب املتعلقة باالنسان، اذ والبد ان يتكون الفرد املمارس هلذه ة، بسيطة ومباشر 
يتطلبه التخصص و املهنة من ما وانب النه سيتعامل مع فرد يف املستقبل، اضافة اىل اجلاملهنة يف مجيع 

العادي للتكوين، اما كل يف الشكل هذا المعارف اساسية و مكملة، و كيفية تعليم هذه املادة مستقبال، و 
.عند اضافة متطلبات االقتصاد املعريف يصبح االمر اكثر تعقيدا و اكثر مشولية و اتساعا

املعرفة اليت يعتمد عليها االقتصاد املعريف ليست اي نوع من املعرفة، لذلك وجب ان يتصف املخرج و 
جامعة جمتمع املعرفة، جبملة من اخلصائص النهائي لعملية التكوين و املتمثل يف الطالب أو املعرفة مبفهوم 

، وهي امور كلها تبحث فيها و......النفسية و املعرفية و العقلية  و املهارية
فانطالقا من هنا وجب الربط بني ما هو موجود يف التكوين املختص بالرتبية البدنية و الرياضية و متطلبات 

.االقتصاد املعريف











: المنهج المتبع-
: مجتمع البحث-
عينة البحث-
مجاالت البحث  -
البحث  متغيرات-
الضبط اإلجرائي لمتغيرات البحث-
أدوات البحث-
االستبيان-
خطوات بناء االستبيان-
المعامالت السيكومترية لالستبيان-
الوسائل اإلحصائية-
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:المنهج المتبع-
فلذلك  أهدافهاحيقق دراسة الظاهرة و مننانهذا تلزمنا أن نتبع منهجا حمددا ميكإن طبيعة حبثنا 

.نتبع املنهج الوصفي باملسحأنكان انسب 
:مجتمع البحث-2

املمثل يف األساتذة و الوسط اجلامعي ملعاهد الرتبية البدنية و الرياضة و 
.والطالب املقبلني على التخرج

: عينة البحث- 2-1
والرياضةبية البدنيةالرت أقساممعاهد و وطالباجلامعينياألساتذةمتثلت عينة الدراسة يف حبثنا هذا 

:، مقسمني على الشكل التايلباجلزائر
الذين ميارسون مهام أواإلدارينياألساتذةوهي تشمل فئتني، فئة متثل :الدائميناألساتذة- 1- 2-1

العلميةاألقساماملدير، النواب، رؤساء : (و املمثلة مناصبهم على الشكل التايلإدارية
اللذين ميارسون مهنة التدريس يف األساتذةوفئة متثل ،)،مسؤولوا الشعب، مسؤولوا التكوين،رؤساء املخابر

سوءا%) 20(متثل نسبة عشرون عشوائية طبقية عينةو هيواملعاهداألقسامه ذه
)بمساعدأستاذمساعد أ،أستاذب،حماضرأستاذأ،حماضرأستاذ،(:كان

عشوائية و هي عينة رج من شهادة الليسانس أو املاسرت،املقبلني على التخو هم: الطالب- 2- 2-1
:على الشكل التايلاآلتيةموضحة يف اجلداولطبقية 

: األساتذة اإلداريين-2-1-1-1
و يوضح اجلدول األيت قائمة األساتذة اإلداريني و توزيعهم حسب كل معهد و قسم، و حسب 

متثل تقريبا نسبة مخسة و عشرون عشوائية طبقيةعينةهي، و كل منصب إداري يتواله كل فرد من العينة
)25(%.
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يوضح توزيع عينة البحث المتمثلة في األساتذة اإلداريين)02(جدول رقم

المعهد أو 
القسم

نائبالمديرالعدد
مدير

رئيس
قسم

لسمجر 
علمي

رئيس
مخبر

مسؤول 
تكوين

مهام 
أخرى

النسبة
المؤوية

%140103030101010414,49مستغـانم
%090102030100000210,14الجزائـر
%080002030001000211,59الشلـف
%070102010101010010,14البويـرة
%080101030101010011,59المسيلـة
%060102020100000008.69بسكرة

%060001020100010108.69قسنظينـة
%050101010100000107,29وهـران
%030000010000010104,34بجايـة

%030000010000010104,34الخميـس
%6906152108040609100المجمـوع

من حيث تالعينة املختربة على االستبيان املوجه اىل االدارة تتفاوتان نالحظ من خالل اجلدول 
اوال كون املعهد خيتلف عن القسم من حيث بينها،العدد و اخلصائص و هذا رمبا راجع اىل االختالف 

و هو ما ،العدد و املناصب االدارية و التاطري االداري، كما مس هذا االختالف عدد االساتذة كذلك
. له اىل البعد التارخيي لكل معهد و عدد السنني يف اخلدمةميكن ان نؤو 

يوضح توزيع عينة االساتذة االدارين) 04(رقم اعمدة بيانية

0

5

10

15
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يوضح توزيع عينة البحث المتمثلة في األساتذة اإلداريين)02(جدول رقم

المعهد أو 
القسم

نائبالمديرالعدد
مدير

رئيس
قسم

لسمجر 
علمي

رئيس
مخبر

مسؤول 
تكوين

مهام 
أخرى

النسبة
المؤوية

%140103030101010414,49مستغـانم
%090102030100000210,14الجزائـر
%080002030001000211,59الشلـف
%070102010101010010,14البويـرة
%080101030101010011,59المسيلـة
%060102020100000008.69بسكرة

%060001020100010108.69قسنظينـة
%050101010100000107,29وهـران
%030000010000010104,34بجايـة

%030000010000010104,34الخميـس
%6906152108040609100المجمـوع

من حيث تالعينة املختربة على االستبيان املوجه اىل االدارة تتفاوتان نالحظ من خالل اجلدول 
اوال كون املعهد خيتلف عن القسم من حيث بينها،العدد و اخلصائص و هذا رمبا راجع اىل االختالف 

و هو ما ،العدد و املناصب االدارية و التاطري االداري، كما مس هذا االختالف عدد االساتذة كذلك
. له اىل البعد التارخيي لكل معهد و عدد السنني يف اخلدمةميكن ان نؤو 

يوضح توزيع عينة االساتذة االدارين) 04(رقم اعمدة بيانية
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يوضح توزيع عينة البحث المتمثلة في األساتذة اإلداريين)02(جدول رقم

المعهد أو 
القسم

نائبالمديرالعدد
مدير

رئيس
قسم

لسمجر 
علمي

رئيس
مخبر

مسؤول 
تكوين

مهام 
أخرى

النسبة
المؤوية

%140103030101010414,49مستغـانم
%090102030100000210,14الجزائـر
%080002030001000211,59الشلـف
%070102010101010010,14البويـرة
%080101030101010011,59المسيلـة
%060102020100000008.69بسكرة

%060001020100010108.69قسنظينـة
%050101010100000107,29وهـران
%030000010000010104,34بجايـة

%030000010000010104,34الخميـس
%6906152108040609100المجمـوع

من حيث تالعينة املختربة على االستبيان املوجه اىل االدارة تتفاوتان نالحظ من خالل اجلدول 
اوال كون املعهد خيتلف عن القسم من حيث بينها،العدد و اخلصائص و هذا رمبا راجع اىل االختالف 

و هو ما ،العدد و املناصب االدارية و التاطري االداري، كما مس هذا االختالف عدد االساتذة كذلك
. له اىل البعد التارخيي لكل معهد و عدد السنني يف اخلدمةميكن ان نؤو 

يوضح توزيع عينة االساتذة االدارين) 04(رقم اعمدة بيانية
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:الدائميناألساتذة -1-2- 2-1
يوضح توزيع العينة الممثلة في االساتذة الجامعيين)03(جدول رقم

يوضح اجلدول التايل توزيع العينة املمثلة يف االساتذة مع حتديد الدرجة العلمية و املعهد املنتمية 
، مث جاءت درجة استاذ مساعد )52(عددبـ) أ(لالستاذ احملاضر كانت ة البغالنسبة الانحيث نالحظله
على التوايل، و يرجع التباين يف عدم )ب(فدرجة استاذ مساعد ،)ب(مث استاذ حماضر ) 42(عددب) أ(

خاصة اجلامعات البعيدةتساوي و توزيع العينة اىل عدة عوامل منها الصعوبة يف اسرتجاع االستمارات
.  و كذلك االختالف يف عدد اهليئة البيداغوجية لكل معهد وقسم

معيينالجايوضح توزيع عينة االساتذة ) 05(رقم اعمدة بيانية
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2916201618121214713157المجمــوع
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:الدائميناألساتذة -1-2- 2-1
يوضح توزيع العينة الممثلة في االساتذة الجامعيين)03(جدول رقم

يوضح اجلدول التايل توزيع العينة املمثلة يف االساتذة مع حتديد الدرجة العلمية و املعهد املنتمية 
، مث جاءت درجة استاذ مساعد )52(عددبـ) أ(لالستاذ احملاضر كانت ة البغالنسبة الانحيث نالحظله
على التوايل، و يرجع التباين يف عدم )ب(فدرجة استاذ مساعد ،)ب(مث استاذ حماضر ) 42(عددب) أ(

خاصة اجلامعات البعيدةتساوي و توزيع العينة اىل عدة عوامل منها الصعوبة يف اسرتجاع االستمارات
.  و كذلك االختالف يف عدد اهليئة البيداغوجية لكل معهد وقسم

معيينالجايوضح توزيع عينة االساتذة ) 05(رقم اعمدة بيانية
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:الدائميناألساتذة -1-2- 2-1
يوضح توزيع العينة الممثلة في االساتذة الجامعيين)03(جدول رقم

يوضح اجلدول التايل توزيع العينة املمثلة يف االساتذة مع حتديد الدرجة العلمية و املعهد املنتمية 
، مث جاءت درجة استاذ مساعد )52(عددبـ) أ(لالستاذ احملاضر كانت ة البغالنسبة الانحيث نالحظله
على التوايل، و يرجع التباين يف عدم )ب(فدرجة استاذ مساعد ،)ب(مث استاذ حماضر ) 42(عددب) أ(

خاصة اجلامعات البعيدةتساوي و توزيع العينة اىل عدة عوامل منها الصعوبة يف اسرتجاع االستمارات
.  و كذلك االختالف يف عدد اهليئة البيداغوجية لكل معهد وقسم

معيينالجايوضح توزيع عينة االساتذة ) 05(رقم اعمدة بيانية
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:الطالب و توزيعه حسب كل معهد أو قسم-2-1-3
الطلبةمثلة في تيوضح توزيع العينة الم)04(جدول رقم

املقبلني على التخرج من طلبة الليسانس و الطلبةيوضح اجلدول التايل توزيع العينة املمثلة يف 
متفاوة ختتلف باختالف عد الطلبة من كل معهد او قسم، اضافة اىل السنة ثانية ماسرت، و هي نسب 

.الصعوبة يف اسرتداد االستمارات املوزعة على الطلبة يف بعض االقسام و املعاهد

الطلبةيوضح توزيع عينة ) 06(رقم اعمدة بيانية
: مجاالت البحث-3
لدراسة التكوين يف معاهد و أقسام الرتبية بناءا على طبيعة البحث و املوجه :المجال المكاني- 3-1

) ، البويرة، جباية، املسيلة، الشلف، بسكرة، اخلميس، قسنطينةمستغامن، اجلزائر،وهران: ( ل منمشل ك
.2014اىل غايىة مارس 2013امتدت مرحلة الدراسية االساسية من نوفمرب :المجال الزماني- 3-2
و الطلبة املقبلني على التخرج :المجال البشري- 3-3

.يف معاهد الرتبية البدنية والرياضية باجلامعة اجلزائريةلشهاديت الليسانس أو املاسرت 
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:الطالب و توزيعه حسب كل معهد أو قسم-2-1-3
الطلبةمثلة في تيوضح توزيع العينة الم)04(جدول رقم

املقبلني على التخرج من طلبة الليسانس و الطلبةيوضح اجلدول التايل توزيع العينة املمثلة يف 
متفاوة ختتلف باختالف عد الطلبة من كل معهد او قسم، اضافة اىل السنة ثانية ماسرت، و هي نسب 

.الصعوبة يف اسرتداد االستمارات املوزعة على الطلبة يف بعض االقسام و املعاهد

الطلبةيوضح توزيع عينة ) 06(رقم اعمدة بيانية
: مجاالت البحث-3
لدراسة التكوين يف معاهد و أقسام الرتبية بناءا على طبيعة البحث و املوجه :المجال المكاني- 3-1

) ، البويرة، جباية، املسيلة، الشلف، بسكرة، اخلميس، قسنطينةمستغامن، اجلزائر،وهران: ( ل منمشل ك
.2014اىل غايىة مارس 2013امتدت مرحلة الدراسية االساسية من نوفمرب :المجال الزماني- 3-2
و الطلبة املقبلني على التخرج :المجال البشري- 3-3

.يف معاهد الرتبية البدنية والرياضية باجلامعة اجلزائريةلشهاديت الليسانس أو املاسرت 

البویرة المسیلة بسكرة قسنطینة وھران بجایة الخمیس
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:الطالب و توزيعه حسب كل معهد أو قسم-2-1-3
الطلبةمثلة في تيوضح توزيع العينة الم)04(جدول رقم

املقبلني على التخرج من طلبة الليسانس و الطلبةيوضح اجلدول التايل توزيع العينة املمثلة يف 
متفاوة ختتلف باختالف عد الطلبة من كل معهد او قسم، اضافة اىل السنة ثانية ماسرت، و هي نسب 

.الصعوبة يف اسرتداد االستمارات املوزعة على الطلبة يف بعض االقسام و املعاهد

الطلبةيوضح توزيع عينة ) 06(رقم اعمدة بيانية
: مجاالت البحث-3
لدراسة التكوين يف معاهد و أقسام الرتبية بناءا على طبيعة البحث و املوجه :المجال المكاني- 3-1

) ، البويرة، جباية، املسيلة، الشلف، بسكرة، اخلميس، قسنطينةمستغامن، اجلزائر،وهران: ( ل منمشل ك
.2014اىل غايىة مارس 2013امتدت مرحلة الدراسية االساسية من نوفمرب :المجال الزماني- 3-2
و الطلبة املقبلني على التخرج :المجال البشري- 3-3

.يف معاهد الرتبية البدنية والرياضية باجلامعة اجلزائريةلشهاديت الليسانس أو املاسرت 
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:البحثمتغيرات 4
االقتصاد املعريف ومتغري متطلباتاملتغري املستقل و يتمثل يف: يشتمل حبثنا هذا على متغريين أساسني مها

.اجلزائربالرتبية البدنية و الرياضة أقسامالتكوين يف معاهد و طبيعةتابع يتمثل يف
:الضبط اإلجرائي لمتغيرات البحث-

، واليت من املمكن أن تؤثر على نتائج البحث قمنا بإزالة هته املتغريات تغريات احلرجةو حماولة منا لضبط امل
: و اليت متثلت يف

.استثنينا من العينة األساتذة الغري الدائمني- 
عدم االعتماد على اخلربة املهنية كمتغري الن األستاذ كما هو يعرب عن معطيات واقعية لصنع املعرفة يف - 

.هذه املؤسسات
حىت تكون النتائج أكثر مشولية للواقع و الطلبةالدمج بني أراء األساتذة و األساتذة اإلدارينيحماولة - 

.و تعدد مصادر املعلومة
 -.
.واءا طلبة الليسانس أو املاسرت، االعتماد على الطلبة املقبلني على التخرج س- 

عدم االعتماد على ختصص أو شعبة واحدة يف البحث الن متطلبات االقتصاد املعريف تسقط على مجيع 
قة مباشرة بالتكوين عالالتخصصات دون إمهال طبيعة كل ختصص، إضافة على ان هذه املتطلبات هلا 

:أدوات البحث-5
:االستبيان- 5-1

و يعرف بأنه أداة قياس تستخدم يف تبسيط الوصف الكمي للمتغريات العديدة و املتباينة يف 
اعتماد عالم، (األساسي و العالقة بني هذه املتغريات ض، كما انه حياول قياس الفر اإلنسانيةالعالقات 

استبيان خاص باألساتذة ان واحد خاص باألساتذة اإلداريني و، و قد مت بناء استبيان)20، ص 2012
استبيان ُميكننا من معرفة حمددات االقتصاد املعريف و تشخيص مواطنها ،و استبيان خاص بالطلبةاجلامعيني

يف التكوين على مستوى املعاهد و أقسام الرتبية البدنية على مستوى اجلزائر، خاصة و قد تكونت لدينا 
، لذا هو استبيان حياول و التعليم اجلامعي خاصةلتعليم عامةرؤية حول العالقة بني االقتصاد املعريف و ا

كما حياول إجياد بعض العالقات بني متغريي البحث، وهذا كله بعض آليات التكوين املتبعة حالياتثمني 
، فهو استبيان و الطالبمن وجهة نظر العناصر الفاعلة و بقوة يف عملية التكوين أال ومها األستاذ واإلداري
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، فاحملاور و العبارات استمدت من متطلبات متطلبات االقتصاد املعريف يف اجلانب التعليمي أو التكويينميثل 
االقتصاد املعريف يف التكوين، و بصيغة أخرى متثلت احملاور 

تكون عليه وفق منظور االقتصاد أنو ما جيب األساسيةو العبارات يف عناصر و مكونات التكوين 
صالح امحد، (يف بناء املقاييس واالستبيانات.نا عند بنائنا هلذا االستبيان الشروط األولية وقد راعياملعريف،

:وهي)350- 349، ص2002امني علي، 
:الموضوعية -1- 5-1

وطريقة التعليمات، وحتديد زمن اإلجابة،حيث قمنا بتوحيد إجراءات االختبار من حيث وضوح
:تعليمات اإلجابة عن املقياس كما يليفقد متت صياغة التصحيح

اإلجابة على هذه العبارات أمامك جمموعة من العبارات اليت تعرب عن بعض املتطلبات، واملطلوب منك 
ممارس و ما هو مالحظ دائما، غالبا، نادرا، حسب مطابقة العبارة ملا هو كائن و ما هو ـ باجب بعفوية

أما ،يع املبحوثني اختلفت حسب كل موقفدقائق جلم15حتديده بـ أما زمن اإلجابة فقد مت يف التكوين 
مفاتيح التصحيح فتم حتديدها مسبقا وبالتايل توحيد طريقة التصحيح، حيث مت إعطاء ثالث درجات 

، و هذا كله للعبارات )نادرا(، ودرجة واحدة لإلجابة بـ )غالبا(ودرجتني لإلجابة بـ ) دائما(لإلجابة بـ 
العبارات السالبة فتكون العملية معكوسةاملوجبة، أما

.يوضح سلم تصحيح االستبيان) 05(جدول رقم 
نادراغالبادائماالبعدالعبارة

ارةــالعب
030201موجبة
010203سالبة

العبارات السالبة في االستبيان
)12-8( احملور الثالث-)7-4( الثايناحملور-) 11-7(احملور األول :استبيان األساتذة اإلداريين1

)8-3( احملور اخلامس - )  9- 3( احملور الرابع 
)12- 8( احملور الثالث- )7- 4( احملور الثاين- ) 11- 7(احملور األول :استبيان االساتذة -2

)8-2( احملور اخلامس - )  9- 3( احملور الرابع 
)12- 8( احملور الثالث- )7- 4( احملور الثاين- ) 11- 7(احملور األول :استبيان الطلبة-3

)7-2( احملور اخلامس - )  9- 3( احملور الرابع 
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:التقنيــن-2- 5-1
وحدنا كذلك طريقة و قد قمنا بتوحيد إجراءات تطبيق االستبيان على مجيع أفراد العينة، و

انعكاس متطلبات حىت تكون درجة املبحوث على املقياس هي تعبري حقيقي عن مدى التصحيح  
االقتصاد املعريف على التكوين، أو ماهية حالة التكوين يف ظل متطلبات اقتصاد املعرفة، قمنا بتطبيق 
املقياس على عينة كبرية من جمتمع الدراسة امليدانية، وذلك لتحديد اخلصائص السيكومرتية اليت تدل على 

:الحقا، أي مدى توفر شروط الصدق والثبات واملوضوعية ، وهذا ما سيتم توضيحه ستبيانجودة اال
:بناء االستبيانخطوات - 5-2
: المرحلة األولى-1- 5-2

و الدراساتالبحوث اليت هلا عالقة مبوضوع البحث و املراجع مجع مصادر املعلومة و و هي مرحلة 
وبعد بناء األداة السليمة اليت

الدراسات و و عرض وحتديد قائمة من البحوثمت مشاورة مجلة من األساتذة واألخصائيني يف علوم الرتبية،
الكتب استخرجنااستخراج مجلة من احملاور، فمن، فتمالعلمية اليت هلا عالقة باملوضوعالكتب و املقاالت 

أمااحملاور اليت هلا عالقة مباشرة مع املوضوع، 
بناءها يف حبثنا جيب أن تكون مالئمة للغرض املرادفمحاور األداة، .هذه الدراساتعالية يفإحصائية

ات األساسية اليت ميسها حبثنا هذا، الذي وضعت من اجله، و أن تكون شاملة جلميع العناصر و املتغري 
فكانت الكتب و املؤلفات مصدر لتحديد الركائز و عمليات التكوين املالحظ تطبيقها يف عملية إخراج 

اليت جيب أن يراعيها التكوين يف معاهد و أقسام ت االقتصاد املعريفاملراجع الذي نستنبط منها متطلبا
لذلك كانت احملاور عبارة عن ) .خمرج العملية التعليمية التعلمية( الرتبية البدنية يف عملية إخراج الطلبة 

به وسيلة إلجياد العالقة بني متطلب االقتصاد املعريف و ما ينبغي أن يكون يف التكوين و ما هو مطالب
. التكوين يف ظل  هذه املتطلبات
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:قائمة الكتب-1
المتطلب المدروسعنـــوان الكتــابالمؤلـــف

األساليب و احملتوى آفاق التعليم اجليد يف جمتمع املعرفةصالح الدين عرفة- 
بناء احملتوى، التقوميموسوعة املناهج الرتبويةجمدي عزيز إبراهيم- 
جودة التكويناجتاهات التعليم العايل يف ضوء اجلودة الشاملةمصطفي حسي، ناهد- 
اقتصاديات التعليميف اقتصاديات التعليمعبد اهللا زاهي الرشدان- 
التقومي اجلامعيالتعليم اجلامعي و التقومي اجلامعي بني النظرية و التطبيقحسن شحاته- 
اجلودة، اإلدارة املعرفيةاجلودة الشاملة يف التعليمإدارة اسامة حممد ، محيد حممد - 
التمويل و الصرفعلم اقتصاديات التعليمحممود عباس عابدين- 
التمويل و الصرفأمهيته- أسسه-اقتصاديات و متويل التعليم مفهومهرفعت عزوز- 
التخطيطالطالب و دراسات يف ختطيط التعليم و اقتصادياتههادية حممد أبو كليلة- 
تكنولوجيا التعليم احلديثتكنولوجيا الرتبية و ضمان جودة التعليمحسام حممد مازن- 
األساليب، احملتوى، األستاذ)أسسه و أساليبه و مشكالته( التخطيط التعليمي حممد سيف الدين فهمي - 
ارة ، األستاذالطالب، اإلدالتخطيط االسرتاتيجي للتعليم اجلامعي امحد حممود الزنفلي- 

أساليب و حمتوى التدريساملعاصراجلامعيالتعليميفاحلديثةاالجتاهاتحممدمنري مرسي
:رسائل الدكتوراه-2

قائمة البحوث العلمية-3

العنوانالباحث

عالقة خمرجات التعليم العايل بسوق العمل يف اجلمهورية اليمنية خالل بشرى عبد الكرمي
)2008-1990(الفرتة 

تطور االقتصاد املعريف و انعكاساته على اقتصاديات الدول األفريقيةسايل حممد فريد

حممد حسن جرادات
واقع مسؤوليات املعلم احملرتف واسرتاتيجيات التدريس والتقومي يف ضوء 

".االقتصاد املعريف يف األردن من وجهة نظر مديري املدارس

مليجي ربيعامساء
مصراقتصاديفالعملفرصتوفرييفاالتصالواملعلوماتتكنولوجيادور

املعرفةاقتصادإطاريف
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ومتت يف هذه املرحلة اقرتاح مجلة من احملاور اليت ميكن من خالهلا حتديد: المرحلة الثانية-2- 5-2

المتطلب المدروسالعنوانالباحث

عبد اهللا اخلطابية
أمهية استخدام التعليم االلكرتوين مبؤسسات التعليم العايل 

املعرفةعمان من وجهة نظر األساتذة يف ضوء اقتصاد بسلطنة
التعليم االلكرتوين

الربامج، احملتوى ، الوسائلالصورة اجلديدة للمنهاج املبين على االقتصاد املعريفنزيه ناصر عمارية

صادق خالد احلايك
تقومي املهارات التدريسية القائمة على االقتصاد املعريف
للمدرسني يف كليات الرتبية البدنية باجلامعات األردنية

التدريس، األساليب، مهارات 
األستاذ

املهارات احلياتية القائمة على االقتصاد املعريف املكتسبة من خصاوة.ارميلي، د.احلايك، د.د
تعلم مناهج اجلمباز يف كلية الرتبية الرياضية باجلامعة األردنية

بناء احملتوى وفق متطلبات 
االقتصاد املعريف

د عواد سليمان
اإلقليمية يف التطوير املهين للمعلمني لتوجهات الدولية و ا

باستخدام تكنولوجيا املعلومات و االتصال
التعليم االلكرتوين، وساءل 
االتصال احلديثة يف التعليم

التعليم االلكرتوين"التعليم االلكرتوين يف ظل اقتصاد املعرفةد امنار أمني الرباوي

د عبد الطيف حسني حيدر
ملؤسسات التعليم يف الوطن العريب يف ظل األدوار اجلديدة 

"جمتمع املعرفة
أهداف التكوين، حمتوى التكوين، 

طالب جمتمع املعرفة

احلايك،  علي بن حممد الصغري
وجهة نظر طلبة الرتبية الرياضية يف أدوارهم املستقبلية اجلديدة  

كما تطرحها املناهج القائمة على اقتصاد املعرفية 
املعرفةطالب جمتمع 

أستاذ وطالب عصر جمتمع املعرفةالطالب و عضو هيئة التدريس من منظور جمتمع املعرفةد علي السيد الشخييب.أ
التعليم اجلامعي يف عصر املعرفةاصف دياب. عبد الواحد، أ. د

متطلبات جمتمع املعرفة الوطن العريب يف سياق جمتمع املعرفة د نبيل علي.أ
اإلبداع و مهارات عامل املعرفةاالبتكار يف جمتمع املعرفةواثق آغا، جنيب عبد الواحد

األهداف،احملتوى ، التقومياجلامعة و تطوير املعرفة و النمو االقتصاديجوطيحفيظ بوطالب 
األهداف،احملتوى ، التقومياملعرفةحمتوي التعليم العايل ملواكبة جمتمع اهللا اخلشاب،خالص األشعبع 

وساءل البحث العلمي و متطلباتهتوظيف البحث العلمي لتنمية جمتمع املعرفةد حممد بن امحد.أ
األهداف،احملتوى ، التقوميأمناط التعليم العايل و إسهامها يف بناء جمتمع املعرفةد عبد الستار السحايب.أ

األهداف،احملتوى ، التقوميالغدواليومحتدياتالعايلالتعليمالدامياهللا عبدعبد
األهداف،احملتوى،التقومي،الطالباليمنيفاجلودةومعايرياجلامعيالتعليمتقنياتواقعاملطريحسن عمر
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و قد مت استخراج احملاور التالية من قائمة الدراسة اليت حنن بصدد التحضري هلا،بكل استبيان متعلق حماور
احملاور اليت هلا عالقة أهماملعروضة آنفا، وعرضها علي األساتذة لغرض معرفة و املراجع و البحوثاملصادر

.باملوضوع
:االستبيان الخاص باألساتذة-1

النعمالمحــورالنعمالمحـــور
*طرائق التعليم لمواكبة مجتمع المعرفة *التخطيط واإلعداد للدرس في اقتصاد المعرفة 
استخدام التعليم االلكتروني المادة *التفاعل الصفي وفق متطلبات االقتصاد المعرفة

التعليمية
*

استخدام التعليم االلكتروني للمتعلمأهمية *.المعرفةفي االقتصادأساليب و طرائق التدريس 
*التعليم االلكتروني في العملية التعليمية*المهارات الشخصية للمعلم في اقتصاد المعرفة 

*مهارات التفكير و االكتشاف *مهارات اتخاذ القرار وفق االقتصاد المعرفي
*.المعرفةالمعلم في ظل مجتمع *المتعلم في ظل مجتمع المعرفة-
*المهارات النفسية و االجتماعية *المهارات البدنية وفق االقتصاد المعرفي -

*التنمية المهنية لألستاذ و االقتصاد المعرفي*البرامج و المقررات في ظل االقتصاد المعرفي
لألساتذة الموجه انبياالستيوضح نتائج اختيارات المحكمين لمحاور )06(جدول رقم

:االساتذة االدارييناالستبيان الخاص -2
النعمالمحــورالنعمالمحــور

*.مجتمع المعرفةو أهداف التعليم العالي *.جودة التكوين في ظل االقتصاد المعرفي
*.لمواكبة مجتمع المعرفةصياغة البرامج *.االنعكاسات الجديدة لالقتصاد المعرفي

*التعليم العالي و إشكاالت اإلصالح*المنظور االجتماعي لعناصر منظومة المعرفة،
و االقتصاد لألستاذالتنمية المهنية *.   تقنيات التعليم الحديثة و مجتمع المعرفة

المعرفي
*

*.المنظومةالسياقات االجتماعية لهذه *مهارات اتخاذ القرار وفق االقتصاد المعرفي
تكنولوجيا المعلومات و اإلعداد المهني *االبتكار التكنولوجي وعالقته باقتصاد المعرفة

.  للمعلمين في ظل االقتصاد المعرفي
*

التمويل و الهياكل و البحث في اقتصاد 
المعرفي

التعليم االلكتروني و للمؤسسات *
.التعليمية

*

اختيارات المحكمين لمحاور اإلستبيان الخاص باألساتذة إلداريينرقم يوضح نتائج ) 07(جدول
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:بالطالب االستبيان الخاص -3
النعمالمحـــورالنعمالمحــور

*مهارات البحث العلمي *مهارات االتصال و التواصل لدى الطالب
*التقويم الذاتي و المستمر*التكوين المستمر و التنمية المعرفية

*التدريسأساليبمحتوى التعليم و *لطالب لالمهارات الحياتية 
االبتكار التكنولوجي وعالقته باقتصاد *التعليم االلكتروني و مهارات البحث العلمي

المعرفة
*

*التدريب المهني لطالب مجتمع المعرفة*التدريب و التنمية المهنية
المجتمع ةفي جامعطرائق و أساليب التدريس 
المعرفي

في للمتعلمينتكنولوجيا اإلعداد المهني *
.ظل االقتصاد المعرفي

*

الطالبالخاص االستبيانرقم يوضح نتائج اختيارات المحكمين لمحاور ) 08(جدول
: المرحلة الثالثة-3- 5-2

تقيس السمةو يف هذه املرحلة مت حتديد احملاور اليت هلا عالقة بالدراسة و اليت من املمكن أن 
كيف ميكن أن تشمل متطلبات االقتصاد املعريف و ، و كذلك اليت البحث األساسيةالعامة للمتغريات

.املتطلباتالتكوين يف معاهد و أقسام الرتبية البدنية و الرياضة هلته مالئمةمدىنالحظ
يوضح المحاور التي تم االتفاق عليها من قبل األخصائيين) 09(جدول رقم :عرض المحاور المتفق عليها

استبيان     
االستبيان الموجه للطلبةاالستبيان الموجه لإلدارةاالستبيان الموجه لألساتذةالمحور         

الذايت و املستمرالتقومي بناء األهدافصياغة و التنميـة املهنيـة لألستاذاالول
التدريب و التنمية املهنيةجــودة التكويـناملقررات و الربامج الدراسيةالثاني

التعليم االلكرتوين و جمتمع الثالث
املعرفة

طرائق و أساليب التدريس يف التمويل واهلياكل  والبحث العلمي

مهارات التعلم و البحثالتدريب و التنمية املهنيةو طرائق التدريسأساليب الرابع
املهارات التدريسية التقويــماملتعلم يف ظل جمتمع املعرفةالخامس

املهارات الشخصية للمعلم يف السادس
اقتصاد املعرفة

التعليم االلكرتوين و للمؤسسات 
التعليمية

التكوين املستمر و التنمية
املعرفية

تقنيات التعليم احلديثة و جمتمع التخطيط واإلعداد للدرس السابع
.املعرفة

التعليم االلكرتوين و مهارات
البحث العلمي
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ليت مت استخراجها من الدراسات و البحوث اليت مت االعتماد عليها او يبني اجلدول األيت احملاور 
هلا عالقة مع موضوع الدراسة و تلم جبميع أناألخصائينيو يف بناء االستبيان، و هي حماور رأى الباحث
.األساسيةاجلوانب اليت هلا عالقة مع متغريات البحث 

:مرحلة تحكيم المحاور-1-1- 6-1

و بعد حتديد احملاور اليت هلا عالقة بطبيعة الدراسة و متغريات البحث األساسية أال وهو التكوين يف معاهد 
مرفوقة حمكمني،10و متطلبات االقتصاد املعريف، قمنا بتوزيع حماور كل استبيان على وأقسام الرتبية البدنية

مدى مالئمة و متثيل احملاور هته ملتغريات البحث األساسية و إن كانت تشمل مجيع حيثيات السمة املراد 
، و هذا ما 1%80درجة االتفاق عن دراستها و من اجل الوصول إىل أداة تكون جيدة  البد أن ال تقل 

:اجلداول التاليةتوضحه

:األساتذة اإلداريينتحكيم المحاور المتفق عليها لالستبيان الموجه 
ساتذة اإلداريينلألموافقة المحكمين على محاور االستبيان الموجه ةيوضح نسب)10(جدول رقم 

لألساتذة اإلدارييناالستبيان الموجه 
الحكـــم

النسبة المؤويةالموافقةيرفضيعدل يقبلالمحــور

90%09000109صياغة و بناء األهداف

%10000010100جـودة التكويـن

80%08000208التدريب و التنمية املهنية

%09000109100التمويل واهلياكل  والبحث العلمي

%10000010100التقويـم

نالحظ من خالل اجلدول أن جل احملاور مت املوافقة من قبل احملكمني و هذا ما توضحه نتائج 
و هي نسب عالية تبني مدى قوة،80%و%100و %90التحكيم، حيث بلغت نسبة املوافقة ما بني 

.مالئمة احملاور للسمة املراد دراستها من وجهة آراء احملكمني

توافق أراء معظم احملكمني على كل بند من بنود االستبيانو هو مؤشر ملعرفة مدى 1
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:حساب الوزن النسبي لكل محور
و هو معامل يتم به حساب وحتديد عدد عبارات كل حمور من احملاور، بناءا على ما أسفرت عليه 

وجه لإلدارة ميكن أن نتائج حتكيم احملاور من قبل احملكمني، و من خالل نتائج حتكيم حماور االستبيان امل
:توزيع العبارات لكل حمور حسب مايلييتمخض لنا 

يوضح عدد عبارات محاور االستبيان الموجه لإلدارة حسب الوزن النسبي)11(جدول رقم

يوضح عدد عبارات محاور االستبيان الموجه لإلدارة حسب الوزن النسبي)11(جدول رقم

:لألساتذةتحكيم المحاور المتفق عليها لالستبيان الموجه 

موافقة المحكمين على محاور االستبيان الموجه لألساتذةةيوضح نسب)12(جدول رقم
االستبيان الموجه لألساتذة

الحكــــم
النسبة المؤويةالموافقةيرفض يعدليقبلالمحــــور

90%9000109التنميـة املهنيـة لألستاذ

%10000010100أساليب و طرائق التدريس 

%0800020880املتعلم يف ظل جمتمع املعرفة

%10000010100املقررات و الربامج الدراسية
%0900010990التعليم االلكرتوين و جمتمع املعرفة

نالحظ من خالل اجلدول أن جل احملاور مت املوافقة من قبل احملكمني و هذا ما نقراه يف نتائج التحكيم، 
، و هي نسب عالية تبني مدى قوة مالئمة احملاور %100و %90و%80حيث بلغت نسبة املوافقة ما بني 

.للسمة املراد دراستها من وجهة آراء احملكمني

المجموععدد العباراتالمحــاوراالستبيـان

االستبيان 
الموجه 
لألساتذة 
اإلداريين

14األهدافصياغة و بناء 

77
18جودة التكوين

13التدريب و التنمية املهنية

14التمويل و اهلياكل و البحث العلمي

18التقومي
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عدد عبارات كل حمور من احملاورو هو معامل يتم به حساب وحتديد:محورحساب الوزن النسبي لكل 
نتائج حتكيم احملاور من قبل احملكمني، و من خالل نتائج حتكيم حماور بناءا على ما أسفرت عليه

:توزيع العبارات لكل حمور حسب مايليجه لألساتذة ميكن أن تتمخض لنا  االستبيان املو 

يوضح عدد عبارات محاور االستبيان الموجه لألساتذة حسب الوزن النسبي)13(جدول رقم

:لطلبةتحكيم المحاور المتفق عليها لالستبيان الموجه ل

طلبةموافقة المحكمين على محاور االستبيان الموجه للةيوضح نسب)14(جدول رقم
لطلبةاالستبيان الموجه ل

الحكـــم
النسبة المؤويةالموافقةيرفض يعدليقبلالمحــور

%800010880املهارات التكنولوجية

%10000010100مهارات التعلم و البحث  
%0900020990تقومي العملية التعلمية

%0900000990التدريب املهين

%0900010990التقومي و التعلم الذات

نالحظ من خالل اجلدول أن جل احملاور مت املوافقة من قبل احملكمني و هذا ما نقراه يف نتائج التحكيم، 
، و هي نسب عالية تبني مدى قوة مالئمة احملاور %100و %90و%80حيث بلغت نسبة املوافقة ما بني 

.للسمة املراد دراستها من وجهة آراء احملكمني

و هو معامل يتم به حساب وحتديد عدد عبارات كل حمور من احملاور، :رحساب الوزن النسبي لكل محو 

المجموععدد العباراتــاورـالمحاالستبيــان

االستبيان الموجه 
لألساتذة

14التنميــة املهنيـة لألستاذ

77
18أساليب و طرائق التدريس 

14املتعلم يف ظل جمتمع املعرفة 

18الدراسيةاملقررات و الربامج

13التعليم االلكرتوين و جمتمع املعرفة
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بناءا على ما أسفرت عليه نتائج حتكيم احملاور من قبل احملكمني، و من خالل نتائج حتكيم حماور 
:توزيع العبارات لكل حمور حسب مايليجه لألساتذة ميكن أن تتمخض لنا  االستبيان املو 

حسب الوزن النسبيطلبةيوضح عدد عبارات محاور االستبيان الموجه لل)15(جدول رقم

:السيكومترية لالستبيانمعامالتال-6
:الصدقمعامالت- 6-1
و يقصد به مدى متثيل بنود االختبار أو املقياس حملتوى السمة موضع :المحتوى صدق -1- 6-1

، و يطلق عليه اسم )احملكمني ( القياس، ويتم احلكم على ذلك بواسطة جمموعة من اخلرباء و األخصائيني 
و صدق احملتوى هو )351، ص2002صالح امحد، امني علي، () الصدق السطحي أو الظاهري ( 

.احملتوى لطبيعة السمة اليت يتم دراستهادليل على درجة متثيل

احملاور و العبارات اليت من املمكن أن تقيس لنا السمة املوضوعة للدراسة، واليت ذكرناه يف مرحلة بناء 

حمكمني من أساتذة مبعهد  الرتبية البدنية و 10ة ثانية بتوزيع االستمارات على كخطو قمنااالستبيان،

الرياضية جلامعة مستغامن وأخصائيني يف علوم الرتبية، وأستاذ لألدب العريب من اجل حتكيم البناء اللغوي 

:لالستبيان، هذا إلجياد معامالت صدق احملكمني، و هذه العملية مرت مبرحلتني أساسيتني

:مرحلة تحكيم عبارات المحاور-1-1- 6-1
عبارات هذه احملاور مرة أخرى على احملكمني من اجل حتكيمهابعد عملية حتكيم احملاور مت عرض 

المجموععدد العباراتالمحـاوراالستبيان

االستبيان 
للطلبةالموجه 

13املهارات التكنولوجية

73
18مهارات التعلم و البحث
14تقومي العملية التعلمية

14التدريب املهين
14التقومي و التعلم الذايت 
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ذلكو كانت حتدد مسات كل حمورإنور ومدى متثيلها هلذا احملور و كل عبارة باحملارتباط  هذا مبراعاة أمهية و و 
)%80(اقل منوسنعرض العبارات اليت مل يتفق عليها احملكمني بنسبة حمكمني، ) 10(عرضها على ب

.يوضح ذلكةول التالياواجلدوالعبارات اليت طلب فيها التعديل قمنا بتعديلها

:لإلدارةاالستبيان الموجه 
لألساتذة اإلداريينيوضح نتائج تحكيم عبارات كل محور لالستبيان الموجه ) 16(جدول رقم 
الموافقةنسبة العبــارةالمحــور

%20تصاغ أهداف التكوين من قبل هيئة معينة يف كل معهد صياغة و بناء األهداف
//كل العبارات هلا داللة مع السمة املوضوعة للدراسةجــودة التكويــن

//كل العبارات هلا داللة مع السمة املوضوعة للدراسةالتدريب و التنمية املهنية
//كل العبارات هلا داللة مع السمة املوضوعة للدراسةواهلياكل  والبحث العلميالتمويل

%30تربمج اإلدارة الوصية دورات ودروس حول التقومي الذايت التقويــم

العبارات اليت مل ترقى نسبة املوافقة فيها إىل نسبة  أن)16(و يتضح من خالل اجلدول رقم 
التأشري عليها من  قبل احملكمني،  يتم حذفها من االستبيان، كما مت كذلك تعديل العبارات اليت مت)80%(

بكل  حمور خاصة العبارات املوضوعة و ارتباطكما توجد بعض احملاور اليت صادق احملكمني على مالئمة
1.و االستبيان عامة

:عدد العبارات اإلجمالي لالستبيان
لألساتذة اإلداريينعدد عبارات كل محور و االستبيان الموجه يوضح) 17(جدول رقم 

دارةاالستبيان الموجه لإل

صياغة و بناء المحور
األهداف

جودة 
التكوين

التدريب و
التنمية المهنية

التمويل و الهياكل 
المجموعالتقويمو البحث العلمي

131814131775العدد

عبارات احملاورملعرفة شكل لالستبيان بعد حتكيم)3ملحق رقم (انظر إىل املالحق- 1
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:لألساتذةاالستبيان الموجه 
ساتذةلأليوضح نتائج تحكيم عبارات كل محور لالستبيان الموجه )18(جدول رقم

الموافقةنسبة العبـارةالمحــور

%50اختار أمكنة الرتبص بناءا على عامل الكفاءة و الدرجة العلميةلتنمية املهنية لألستاذا
//املوضوعة للدراسةكل العبارات هلا داللة مع السمةأساليب و طرائق التدريس

//الطالب ميتلك مهارة تعلم كيفية التعلم املتعلم و جمتمع املعرفة
//كل العبارات هلا داللة مع السمة املوضوعة للدراسةاملقررات و الربامج الدراسية

30%ال يوجد فرق بني التعليم االلكرتوين و التعليم القدميالتعليم االلكرتوين و جمتمع املعرفة

أن العبارات اليت مل ترقى نسبة املوافقة فيها إىل نسبة  )18(و يتضح من خالل اجلدول رقم 

يتم حذفها من االستبيان، كما مت كذلك تعديل العبارات اليت مت التأشري عليها من  قبل احملكمني،  )80%(

كما توجد بعض احملاور اليت صادق احملكمني على مالئمة و ارتباط العبارات املوضوعة بكل  حمور خاصة 

1.و االستبيان عامة

:التحكيمبعدلألساتذةالموجه عدد العبارات اإلجمالي لالستبيان
ساتذةلأليوضح عدد عبارات كل محور و االستبيان الموجه ) 19(جدول رقم 

االستبيان الموجه لألساتذة

المحور
التنمية 
المهنية 
لألستاذ

أساليب و 
طرائق 
التدريس

المتعلم و 
مجتمع 
المعرفة

المقررات 
الدراسية 

التعليم االلكتروني 
المجموعو مجتمع المعرفة

131814181375العدد

عبارات  احملاورملعرفة شكل لالستبيان بعد حتكيم)3رقم ملحق (انظر إىل املالحق1
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:لطلبةلاالستبيان الموجه 
للطلبةيوضح نتائج تحكيم عبارات كل محور لالستبيان الموجه )20(جدول رقم

الموافقةنسبة العبــارةالمحــور
30%أويل اهتماما بالغا للدروس اليت تكون فيها وسائل تكنولوجيةاملهارات التكنولوجية

60%اعتمد على االنرتنت بشكل كبري يف عملية البحث عن املعلومةمهارات التعلم و البحث  
%50خاصة أيام االمتحانات و التقومي  على احلفظ و التلقني أركزالتعلميةميةيالعملية التعل

//كل العبارات هلا داللة مع السمة املوضوعة للدراسةاملهينالتدريب 
//هلا داللة مع السمة املوضوعة للدراسةكل العبارات التقومي و التعلم الذايت

أن العبارات اليت مل ترقى نسبة املوافقة فيها إىل نسبة  )20(و يتضح من خالل اجلدول رقم 

يتم حذفها من االستبيان، كما مت كذلك تعديل العبارات اليت مت التأشري عليها من  قبل احملكمني،  )80%(

كما توجد بعض احملاور اليت صادق احملكمني على مالئمة و ارتباط العبارات املوضوعة بكل  حمور خاصة 

1.و االستبيان عامة

:عدد العبارات اإلجمالي لالستبيان بعد التحكيم
لطلبةيوضح عدد عبارات كل محور و االستبيان الموجه ل) 21(جدول رقم 

لطلبةاالستبيان الموجه ل

المهارات المحور
التكنولوجية

مهارات التعلم 
و البحث

ميةيالعملية التعل
التعلمية

التدريب 
المهني

التقويم و 
مجموعيالتعلم الذات

121713141470العدد

:االتساق الداخلي2- 6-1
ولكل حمور،كل عبارة و الدرجة الكليةبريسون بنيو هذه املرحلة تتم حبساب معامل االرتباط البسيط

تركها، بعد توزيع االستبيان علىحذفها أويتمكل حمور حىتمن اجل معرفة مدى داللة كل عبارة يفهذا

عبارات  احملاورملعرفة شكل لالستبيان بعد حتكيم)3ملحق رقم (انظر إىل املالحق1
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.استمارة)21(، مت اسرتجاع عينة يف الدراسة االستطالعية)25(
:لألساتذة اإلداريينالموجه االتساق الداخلي لالستبيان عرض نتائج-2-1- 6-1

لألساتذة اإلداريينيوضح قيم معامالت االرتباط بين كل عبارة و كل محور لالستبيان الموجه ) 22(جدول رقم
االستبيان الموجه لإلدارة

المحـور
العبـارة

بناء صياغة و 
األهداف

جودة 
التكوين

التدريب و 
التنمية المهنية

التمويل و الهياكل 
و البحث العلمي

مـالتقوي

010,510,840.700.670,54
020,550,630.49)0.16(0.74

030.560,59)0.06 -(0.660.67

040.45)0.09 -(0.490.600.69

050.630,520.720.610.75

060.720.480.710.480.79

070.6410,670.730.730.84

080.6420,450.570.760.86

09)0.13-(0,550.500.480.75

100.740,520.800.590.61

110.660,650.550.720.79

120.490,640.770.620.60

130.52(0,37)0.640.71)0.41(
14//0.620.960.640.78

15//0,83//0.610.46

16//0,64////)0.40(
17//0,71////0.62

18//0,48//////
)0.444(عني أن القيمة الموضحة في الجدول غير دالة إحصائيا عند يما بين القوسين

من حمور صياغة و بناء األهداف مل تكن) 09(رقم ةيتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن العبار 
العبارة رقمو من حمور جودة التكوين) 13و04(كذلك لكل من العبارة رقم الشأنإحصائيا، و هو دالة

حث بمن حمور التمويل و اهلياكل و ال) 02(و العبارة رقم من حمور التدريب و التنمية املهنية، ) 03(
من حمور التقومي، مل تكن كلها دالة إحصائيا مقارنة مع ر اجلدولية ) 16و13(رقمالعلمي و العبارة
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).21(و عدد العينة ، )0.05(الداللة، عند مستوى)0.444(
:ألساتذةعرض نتائج االتساق الداخلي لالستبيان الموجه ل-2-2- 6-1

لألساتذةيوضح قيم معامالت االرتباط بيرسون بين كل عبارة و كل محور لالستبيان الموجه ) 23(جدول رقم

)0.444(لألساتذةعني أن القيمة الموضحة في الجدول غير دالة إحصائيا عنديما بين القوسين
من حمور التنمية املهنية لألستاذ و كذلك لكل من ) 01(يوضح اجلدول أعاله أن العبارة رقم 

من) 14و08(التدريس، والعبارة رقم من حمور أساليب و طرائق ) 10و07- 06-01(رقم العبارة
من حمور املقررات و الربامج الدراسية، والعبارة رقم ) 03(حمور املتعلم و جمتمع املعرفة، و العبارة رقم 

ساتذة لألاالستبيان الموجه 
ورـالمح

العبـارة
التنمية المهنية 

لألستاذ
أساليب و 

طرائق التدريس
المتعلم و 

مجتمع المعرفة
المقررات 
الدراسية

التعليم االلكتروني 
المعرفةو مجتمع 

01)0.2()0.28(0.580.720,53
020.560.770.560.490.49

030.680.7650.64)0.40(0.75

040.650.570.690.540.63

050.650.540.450.610.59

060.45)0.38(0.780.74)0.36(
070.68)0.40(0.550.570.75

080.690.68)0.36(0.640.66

090.500.470.670.700.70

100.76)0.10(0.730.700.84

110.590.700.550.720.80

120.730,640.740.800.82

130.900.650.640.660.64

140.840.47)0.13(0.680.88

15//0.57//0.63//

16//0.68//0.53//

17//0.51//0.73//

18//0.50//////
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اجلدولية ) ر(من حمور التعليم االلكرتوين و جمتمع املعرفة،مل تكن كلها دالة إحصائيا مقارنة مع ) 06(
).21(،و عدد العينة 0.05،عند مستوى الداللة)0.444(
:طلبةعرض نتائج االتساق الداخلي لالستبيان الموجه لل-2-3- 6-1

للطلبةيوضح قيم معامالت االرتباط بيرسون بين كل عبارة و كل محور لالستبيان الموجه) 24(جدول رقم

)0.444(لألساتذةعني أن القيمة الموضحة في الجدول غير دالة إحصائيا عنديما بين القوسين
كل من العبارةو كذلك  املهارات التكنولوجيةمن حمور ) 12(يوضح اجلدول أعاله أن العبارة رقم 

والعبارة رقم التدريب املهينمن حمور ) 05(، والعبارة رقم مهارات التعلم والبحثمن حمور ) 09(رقم 
اجلدولية) ر(،مل تكن كلها دالة إحصائيا مقارنة مع التقومي و التعلم الذايتمن حمور ) 05-13(

طلبةللاالستبيان الموجه 
ورـالمح

العبـارة
المهارات 
التكنولوجية

مهارات التعلم 
و البحث

ميةيالعملية التعل
التعلمية

التدريب 
المهني

التقويم و التعلم 
يالذات

010.470.500.640.570.51
020.500.520.820.600.51
030.520.530.800.630.54

040.610.540.520.630.62

050.520.760.69)0.28()0.38(
060.520.630.770.780.53
070.570.580.870.690.53
080.550.440.820.670.55
090.59)0.43(0.700.600.60
100.600.49)0.40(0.700.55

110.600.540.770.740.56
12)0.07(0.640.570.640.59
130.620.74)0.04(
140.740.680.71

150.63
160.63

170.51
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).21(،و عدد العينة 0.05عند مستوى الداللة ،)0.444(
:حساب االتساق الداخلين بعد استبياعرض عدد العبارات اإلجمالي لعبارات كل-2-4- 6-1

: لإلدارةاالستبيان الموجه )1
بعد االتساق داخليلألساتذة اإلداريينيوضح عدد عبارات كل محور الستبيان الموجه ) 25(جدول رقم

لألساتذة اإلدارييناالستبيان الموجه 

صياغة و بناء المحور
األهداف

جودة 
التكوين

التدريب و
التنمية المهنية

الهياكل التمويل و 
و البحث العلمي

المجموعالتقويم

121613121568العدد

يوضح لنا اجلدول عدد العبارات املتبقية يف كل حمور من حماور االستبيان املوجه إىل اإلدارة 
و هو عدد معترب ) 68(بعد حساب االتساق الداخلي لالستبيان، حيث بلغ العدد اإلمجايل للعبارات بـ 

يف تساويإذا ما قورن بعدد العبارات احملددة يف حبوث و أطروحات الدكتوراه، كما نالحظ عدم ال
1.العدد احملدد لكل حمور بعد حساب الوزن النسيبإىلو هذا راجع ،العبارات

االستبيان الموجه لألساتذة)2
ساتذة بعد االتساق داخلييوضح عدد العبارات كل محور من محاور االستبيان الموجه لأل) 26(جدول رقم

االستبيان الموجه لألساتذة

المحور
التنمية المهنية 

لألستاذ
أساليب و 

طرائق التدريس
المتعلم و 

مجتمع المعرفة
المقررات 
الدراسية

التعليم االلكتروني 
المجموعو مجتمع المعرفة

121412171267العدد

يوضح لنا اجلدول عدد العبارات املتبقية يف كل حمور من حماور االستبيان املوجه إىل اإلدارة بعد 
و هو عدد معترب إذا ما ) 67(حيث بلغ العدد اإلمجايل للعبارات بـ ن،الداخلي لالستبيااالتساقحساب 

احملددة يف حبوث و أطروحات الدكتوراه، ويرجع عدم التساوي يف عبارات كل حمور إىل تالعبارابعددقورن
2.نتائج الوزن النسيب

حساب االتساق الداخليملعرفة الشكل النهائي لالستبيان بعد )4ملحق رقم(انظر إىل املالحق-2و 1
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:طلبةاالستبيان الموجه لل)3
بعد االتساق داخليللطلبةيوضح عدد العبارات كل محور من محاور االستبيان الموجه ) 27(جدول رقم

طلبةاالستبيان الموجه لل

المهارات المحور
التكنولوجية

مهارات التعلم 
و البحث

ميةيالعملية التعل
التعلمية

التدريب 
المهني

التقويم و التعلم 
يالذات

مجموعال

111612131264العدد

يوضح لنا اجلدول عدد العبارات املتبقية يف كل حمور من حماور االستبيان املوجه إىل اإلدارة بعد 
و هو عدد معترب إذا ما ) 64(الداخلي لالستبيان،حيث بلغ العدد اإلمجايل للعبارات بـ حساب االتساق

العبارات احملددة يف حبوث و أطروحات الدكتوراه، ويرجع عدم التساوي يف عبارات كل حمور إىل قورن بعدد
1.نتائج الوزن النسيب

:الذاتيالصدق-3- 6-1
للدرجات احلقيقية، و يقاس الصدقللمقياس بالنسبةو يعرف بأنه صدق الدرجات التجريبية 

، وهو ما )402، صفحة 1978فؤاد البهي، (املقياسالذايت حبساب اجلذر الرتبيعي ملعامل ثبات 
:و الطلبةو األساتذةلنتائج الصدق الذايت لالستبيان املوجه لإلدارةالتالنينييوضحه اجلدول

:االستبيان الموجه لإلدارة)1
لألساتذة اإلداريينيوضح قيم معامالت الصدق الذاتي لالستبيان الموجه )28(جدول رقم

حساب االتساق الداخليملعرفة الشكل النهائي لالستبيان بعد )4ملحق رقم (انظر إىل املالحق-1

لألساتذة اإلدارييناالستبيان الموجه 
الوسائل اإلحصائية

احملــاور
معامل 
الثبات

معامل 
الصدق

)ر(
اجلدولية

مستوى 
الداللة

درجة 
احلرية

الداللة

0.620.79صياغة و بناء األهداف

دال 0.4440.0520
إحصائيا

0.680.82جــودة التكويــن
0.810.90التدريب و التنمية املهنية

0.760.87التمويل واهلياكل  والبحث العلمي
0.640.80التقويـــم
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و دالةتحصل عليها قد كانت عاليةاملصدققيم معامالت الو يتضح من خالل اجلدول رقم إن 

ودرجة )0.05(عند مستوى الداللة، اجلدولية) ر(احملسوبة و) ر(وهذا إذ ما قارنا قيمةكلها إحصائيا

و األداة املستعملة متكن للباحث من حتقيق أهداف الدراسة وتدرس السمة انهو ما يؤكدو)20(حرية

هذه العبارات و احملاور و االستبيان كلهمن اجلهوضعتالغرض الذي

:لألساتذةاالستبيان الموجه 

ساتذةلأليوضح قيم معامالت الصدق الذاتي لالستبيان الموجه )29(جدول رقم

متحصل عليها قد كانت عالية و دالة كلها صدقيتضح من خالل اجلدول رقم إن قيم معامالت ال

، ودرجة حرية)0.05(عند مستوى الداللة ، اجلدولية) ر(احملسوبة و)ر(إحصائيا، وهذا إذ ما قارنا قيمة 

األداة املستعملة متكن للباحث من حتقيق أهداف الدراسة، و تدرس السمة أنهو ما يؤكد،و )20(

.هذه العبارات و احملاور و االستبيان كلهو الغرض الذي وضعت من اجله

ساتذةلألاالستبيان الموجه 
الوسائل اإلحصائية

احملـــاور
معامل 

ثباتال
معامل 
الصدق

)ر(
اجلدولية

مستوى 
الداللة

درجة 
احلرية

الداللة

0.630,79التنمية املهنية لألستاذ

0.4440.0520
دال 

إحصائيا

0.640.80أساليب و طرائق التدريس 
0.740.86املتعلم يف ظل جمتمع املعرفة 
0.810.90املقررات و الربامج الدراسية

0.840.92التعليم االلكرتوين و جمتمع املعرفة
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:طلبةاالستبيان الموجه لل)2
للطلبةيوضح قيم معامالت الصدق الذاتي لالستبيان الموجه )30(جدول رقم

متحصل عليها قد كانت عالية و دالة  صدقو يتضح من خالل اجلدول رقم إن قيم معامالت ال

، ودرجة )0.05(عند مستوى الداللة ، اجلدولية) ر(احملسوبة و) ر(كلها إحصائيا، وهذا إذ ما قارنا قيمة 

يؤكد أن األداة املستعملة متكن للباحث من حتقيق أهداف الدراسة، و تدرس السمة هو ما ،و )20(حرية

.هذه العبارات و احملاور و االستبيان كلهو الغرض الذي وضعت من اجله

:معامالت الثبات- 6-2

:إعادة االختباربطريقة االختبار وثباتالحساب -1- 6-2

) 10(االستبيان على جمموعة من أفراد العينة، بلغ عددها بتوزيعو حلساب معامالت هذا الصدق قمنا

و أعدنا بعد مدة زمنية معينة بتوزيع نفس األداة على نفس العينة، و يتم حساب معامل االرتباط بريسون 

.بني التطبيقني

طلبةاالستبيان الموجه ل
الوسائل اإلحصائية

احملـاور
معامل 

ثباتال
معامل 
الصدق

)ر(
اجلدولية

مستوى 
الداللة

درجة 
احلرية

الداللة

0.550.74املهارات التكنولوجية

0.4440.0520
دال 

إحصائيا

0.600.77مهارات التعلم و البحث
0.680.82تقومي العملية التعلمية 

0.790.89املهينالتدريب 
0.640.80التقومي و التعلم الذايت 
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:االستبيان الموجه لإلدارة)1

اإلداريينساتذة ألللالستبيان الموجه الثبات يوضح قيم معامل)31(جدول رقم

و يتضح من خالل اجلدول رقم إن قيم معامالت الثبات متحصل عليها قد كانت عالية و دالة  
، ودرجة حرية)0.05(عند مستوى الداللة ، اجلدولية)ر(احملسوبة و)ر(قيمة مقارنة بنيكلها إحصائيا، 

.تتمتع بثبات عالاألداة املستعملة أنهو ما يؤكد،و )9(
:االستبيان الموجه لألساتذة)2

لألساتذةلالستبيان الموجه الثبات يوضح قيم معامل)32(جدول رقم
ساتذةلألاالستبيان الموجه 

الوسائل اإلحصائية
احملــاور

معامل 
ثباتال

)ر(
اجلدولية

مستوى 
الداللة

درجة 
الداللةالعينةاحلرية

0.93التنميـة املهنية لألستاذ

0.6660.059010
دال 

إحصائيا

0.97أساليب و طرائق التدريس 
0.95املتعلم يف ظل جمتمع املعرفة 
0.86املقررات و الربامج الدراسية

0.87التعليم االلكرتوين و جمتمع املعرفة

إن قيم معامالت الثبات متحصل عليها قد كانت عالية )32(خالل اجلدول رقمو يتضح من 

لإلدارةاالستبيان الموجه 
الوسائل اإلحصائية

احملـــاور
معامل 

ثباتال
ر 

اجلدولية
مستوى 
الداللة

درجة 
الداللةالعينةاحلرية

0.94صياغة و بناء األهداف

0.6660.05910
دال 

إحصائيا

0.89جـودة التكويـــن
0.90التدريب و التنمية املهنية

0.88التمويل واهلياكل  والبحث العلمي
0.89التقويــم
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، )0.05(عند مستوى الداللة ، اجلدولية) ر(احملسوبة و) ر(قيمة مقارنة بنيإحصائيا، كلهادالة  و 

.األداة املستعملة تتمتع بثبات عالأنهو ما يؤكد و )9(حريةودرجة

:طلبةاالستبيان الموجه لل)3
لطلبةلالستبيان الموجه لالثباتيوضح قيم معامل )33(رقمجدول 

طلبةاالستبيان الموجه ل
الوسائل اإلحصائية

احملــاور
معامل 

ثباتال
)ر(

اجلدولية
مستوى 
الداللة

درجة 
احلرية

الداللةالعينة

0.84املهارات التكنولوجية

0.6660.059010
دال 

إحصائيا

0.85التعلم و البحثمهارات 
0.64مية التعلميةيالعملية التعل

0.85التدريب املهين
0.83التقومي و التعلم الذايت 

إن قيم معامالت الثبات متحصل عليها قد كانت عالية و )33(و يتضح من خالل اجلدول رقم

، ودرجة )0.05(عند مستوى الداللة ، اجلدولية) ر(احملسوبة و) ر(قيمة مقارنة بنيإحصائيا، دالة كلها

.هو ما يؤكد أن األداة املستعملة تتمتع بثبات عال،و )9(حرية

:حساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية-2- 6-2

و تقوم فكرة حساب ثبات أي اختبار أو مقياس، على انه ميكن التنبؤ بتقدير الثبات للمقاييس 

، وطريقتنا يف جتزئة )53، صفحة 2012اعتماد عالم، (ا استطعنا أن نقدر نصفه أو أي جزء منه،إذ

.استبياننا هو تقسيم االستبيان إىل قسمني، قسم يضم العناصر الفردية، وقسم يضم القيم الزوجية
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:االستبيان الموجه لإلدارة)1
لالستبيان الموجه لإلدارةبالتجزئة النصفيةالثباتيوضح قيم معامالت )34(جدول رقم

و يتضح من خالل اجلدول رقم إن قيم معامالت الثبات متحصل عليها قد كانت عالية و دالة  
، ودرجة )0.05(عند مستوى الداللة ، اجلدوليةكلها إحصائيا، وهذا إذ ما قارنا قيمة ر احملسوبة و ر 

هو ما يؤكد األداة املستعملة متكن للباحث من حتقيق أهداف الدراسة، و تدرس السمة و ،و )20(حرية
.هذه العبارات و احملاور و االستبيان كلهالغرض الذي وضعت من اجله

:االستبيان الموجه لألساتذة)2
لألساتذةلالستبيان الموجه الثبات بالتجزئة النصفيةيوضح قيم معامالت )35(جدول رقم

ألساتذةلاالستبيان الموجه 
الوسائل اإلحصائية

احملـــاور
معامل 

ثباتال
)ر(

اجلدولية
مستوى 
الداللة

درجة 
احلرية

الداللةالعينة

0.95التنميـة املهنيـة لألستاذ

0.4440.052021
دال 

إحصائيا

0.90أساليب و طرائق التدريس 
0.76املتعلم يف ظل جمتمع املعرفة 
0.90املقررات و الربامج الدراسية

0.64التعليم االلكرتوين و جمتمع املعرفة
و دالةو يتضح من خالل اجلدول رقم إن قيم معامالت الثبات متحصل عليها قد كانت عالية

لإلدارةاالستبيان الموجه 
الوسائل اإلحصائية

احملــاور
معامل 

ثباتال
)ر(

اجلدولية
مستوى 
الداللة

درجة 
احلرية

العينة

0,90صياغة و بناء األهداف

0.4440.052021
0.93التكويـــنجــودة 

0.83التدريب و التنمية املهنية
0.87التمويل واهلياكل  والبحث العلمي

0.92التقويـم
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، ودرجة )0.05(عند مستوى الداللة ، وهذا إذ ما قارنا قيمة ر احملسوبة و ر اجلدوليةكلها إحصائيا، 
هو ما يؤكد األداة املستعملة متكن للباحث من حتقيق أهداف الدراسة، و تدرس السمة و ،و )20(حرية

.هذه العبارات و احملاور و االستبيان كلهالغرض الذي وضعت من اجله

:لبةطاالستبيان الموجه لل)3

طلبةلالستبيان الموجه للالثبات بالتجزئة النصفيةيوضح قيم معامالت )36(جدول رقم

طلبةاالستبيان الموجه لل
الوسائل اإلحصائية

احملـــاور
معامل 
الصدق

ر 
اجلدولية

مستوى 
الداللة

درجة 
احلرية

الداللةالعينة

0.83املهارات التكنولوجية

0.4440.052021
دال 

إحصائيا

0.87مهارات التعلم و البحث
0.94مية التعلميةيالعملية التعل

0.90التدريب املهين
0.71التقومي و التعلم الذايت 

و دالةو يتضح من خالل اجلدول رقم إن قيم معامالت الثبات متحصل عليها قد كانت عالية

، ودرجة )0.05(عند مستوى الداللة ، قارنا قيمة ر احملسوبة و ر اجلدوليةكلها إحصائيا، وهذا إذ ما 

هو ما يؤكد األداة املستعملة متكن للباحث من حتقيق أهداف الدراسة، و تدرس السمة ،و )20(حرية

.هذه العبارات و احملاور و االستبيان كلهو الغرض الذي وضعت من اجله

:(Alpha Cronbach)باخ نرو حساب الثبات بطريقة ألفا ك-3- 6-2
البنود مع بعضها البعض داخل االستبيانوتعتمد فكرة هذه الطريقة على مدى ارتباط الوحدات أو

وهو الثبات الذي يشري إىل قوة االرتباط بني .أو حمور مع االستبيان ككلكذلك ارتباط كل فقرة و

.)207، ص 1983سعيد، (وكذلك ارتباط كل عبارة مع اإلستبانة ككل الفقرات يف اإلستبانة،
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:االستبيان الموجه لإلدارة)1
يوضح قيم معامالت الصدق الذاتي لالستبيان الموجه لإلدارة)37(جدول رقم 

Alpha)و يبني اجلدول اآليت قيم معامالت الثبات احملسوبة بطريقة ألفا كرونباخ  Cronbach)

عند مستوى الداللة حملاور االستبيان املوجه إلدارة، و اليت كانت كلها معامالت ثبات عالية و مقبولة
.انييشري إىل قوة االرتباط بني الفقرات يف اإلستبوهو ما،)0.05(

:االستبيان الموجه لألساتذة)2
لألساتذةيوضح قيم معامالت الصدق الذاتي لالستبيان الموجه )38(جدول رقم)3

ساتذةلألاالستبيان الموجه 
الوسائل اإلحصائية

احملـــاور
معامل 

ألفا
)ر(

اجلدولية
مستوى 
الداللة

العينة

0.79التنميــة املهنيـة لألستاذ

0.4440.0521
0.70أساليب و طرائق التدريس 
0.77املتعلم يف ظل جمتمع املعرفة 

0.75الربامج الدراسيةاملقررات و 
0.76التعليم االلكرتوين و جمتمع املعرفة

االستبيان الموجه لإلدارة
الوسائل اإلحصائية

احملـــاور
معامل 
الفا 

)ر(
اجلدولية

مستوى
الداللة

العينة

0.76صياغة و بناء األهداف

0.4440.0521
0.75جـودة التكويــن

0.74التدريب و التنمية املهنية
0.73التمويل واهلياكل  والبحث العلمي

0.75التقويــــم
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(Alpha Cronbach)كرونباخ ألفاو يبني اجلدول اآليت قيم معامالت الثبات احملسوبة بطريقة 

عند مستوى الداللة، و اليت كانت كلها معامالت ثبات عالية و مقبولةلألساتذةاملوجهنحملاور االستبيا

.يشري إىل قوة االرتباط بني الفقرات يف اإلستبانةوهو ما،)0.05(
:طلبةاالستبيان الموجه لل)3

طلبةيوضح قيم معامالت الصدق الذاتي لالستبيان الموجه لل)39(جدول رقم
لطلبةاالستبيان الموجه ل

الوسائل اإلحصائية
احملــاور

معامل 
الفا

ر اجلدولية
مستوى 
الداللة

العينة

0.74املهارات التكنولوجية

0.4440.0521
0.72مهارات التعلم و البحث

0.69مية التعلميةيالعملية التعل
0.73التدريب املهين

0.67التقومي و التعلم الذايت 

Alpha)و يبني اجلدول اآليت قيم معامالت الثبات احملسوبة بطريقة ألفا كرونباخ  Cronbach)

املوجه لألساتذة، و اليت كانت كلها معامالت ثبات عالية و مقبولة عند مستوى االستبيانحملاور
.يشري إىل قوة االرتباط بني الفقرات يف اإلستبانة،وهو ما) 0.05(الداللة

:الوسائل اإلحصائية -7

إضافة إىل ,)spss(للعلوم االجتماعية وملعاجلة النتائج املتحصل عليها  استخدمنا الربنامج اإلحصائي 
:التاليةو املعادالتمن اجل احلصول على نتائج االختبارات) EXCEL(برنامج اإلكسل 

املتوسط احلسايب.
االحنراف املعياري.
النسبة املؤوية.
 املستخدم يف حساب الثبات بالتجزئة النصفيةباتللثبراون- سبريمانمعامل ارتباط:
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معامل االرتباط بريسون حلساب االتساق الداخلي.
.برنامج (معامل ارتباط ألفا كرونباخspss.(
 اختبار)LSD(فرق دال للمتوسطاتألقل.
 حتليل التبايناختبار)analyse de la varianceــANOVA(.
 النسبة املؤويةاملعادلة املستخدمة حلساب
املستوياتحتديد املستوياتطريقة حساب.

 ع×3)+ (سَ (=األعلى احلد(
 ع×3(- )سَ (= األدىن احلد(

20)/احلد األدىن- احلد األعلى(=الرقم الثابت 
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: عرض نتائج مستوى التكوين في معاهد وأقسام التربية البدنية-01
مستوى التكوين يف معاهد وأقسام الرتبية البدنية والرياضة متوسط من "لئألجل اختبار صحة الفرض القا

، و هذا بتحديد مستوى التكوين من "الطلبة يف ضوء االقتصاد املعريفوجهة نظر اإلداريني واألساتذة و 
خالل االستبيان و من وجهة نظر كل من األساتذة اإلداريني و األساتذة و الطلبة 

: االستبيان الموجه لإلدارة-01-01
يوضح مستوى التكوين بناءا على االستبيان الموجه لإلدارة)40(جدول رقم

المستوى 
ضعيفالعمليات  

دون 
متوسطالمتوسط

فوق 
المجموعجيدالمتوسط

030430211169ــرارالتك
%15.94100%%43.30%3.484%05.8%35.4النسبة المئوية

االستبيان املوجه لألساتذةنتائج حتليلان مستوى التكوين وفق) 40(نالحظ من خالل اجلدول رقم 
حيث نالحظ ان اكرب قيمة تكررت يف اإلجابة على متطلبات االقتصاد املعريف، يف ظل اإلداريني كان متوسط 

من جمموع إجابات ) %43.48(، و هو ما ميثل نسبة )30(بتكرار بلغ كانت يف خانة املتوسط االستبيان
مستوى جيد بنسبة ، مث)%30.43(العينة يف هذا االستبيان، مث يليها مستوى فوق املتوسط بنسبة 

). %4.35(لتكون نسبة ضعيف أخر التصنيف بنسبة ) %5.80(مث دون املتوسط بنسبة ) 15.94%(
:من محاور االستبيان الموجه لإلدارةعرض نتائج مستوى كل محور-01-01-01

:يوضح مستوى التكوين في محاور االستبيان الموجه لإلدارة ) 41(جدول رقم 
المستوى 

العمليات  
دونضعيف

المتوسط
فوقمتوسط

المتوسط
المجموعجيد

المحور 
األول

061737070069التكـرار
100%10.1400%53.62%24.64%8.69%النسبة المئوية

المحور 
الثاني

051534120169التكـرار
1.45100%17.39%49.27%21.74%7.25%النسبة المئوية

المحور 
الثالث 

81133130269التكـرار
%2.90100%18.84%47.83%15.94%11.59%النسبة المئوية

المحور 
الرابع

050427121969التكـرار
%27.54100%17.39%39.13%5.80%7.25%النسبة المئوية

المحور 
الخامس

071529100669التكـرار
%8.69100%14.49%42.03%21.74%10.14%المئويةالنسبة 
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، ان نتائج احملور األول من االستبيان املوجه لألساتذة اإلداريني تبني )41(اجلدول رقمنالحظ من خالل 
وفق ما يتطلبه االقتصاد املعريف كان متوسطا بسبب نسبة األهدافصياغة و بناء ان مستوى التكوين يف حمور

، أما )%21.64(، مث يليها مستوى دون املتوسط بنسبة )%53.62(تكرار اإلجابة يف هذا املستوى بلغت 
هو أخر مستوى قبل ) %8.69(بنسبة ليكون املستوى الضعيف ) %10.14(مستوى فوق املتوسط كان بنسبة 

، حيث بلغ مستوى املتوسط اكرب نسبة جودة التكوينرو نفس األمر كذلك للمحو و ه،)%00(املستوى اجليد
ليأيت )%17.39(، يف حني مستوى فوق الوسط بلغ )%21.74(أما مستوى دون املتوسط بلغ ) 49.27%(

من جمموع ) %1.45(، أما مستوى جيد فقد حاز على نسبة )%7.25(بعده مستوى ضعيف بنسبة 
.     اإلجابات

كان فيه مستوى املتوسط هو الغالب على إجابات األساتذة ،)حمور التدريب و التنمية املهنية( احملور الثالثو 
، مث يليه املستوى دون )18.84%(، ليليه املستوى فوق املتوسط بنسبة إجابات بلغت )%47.83(بنسبة 

نحني املستوى جيد كا، يف )%11.59(ضعيف حصل على نسبة ، أما املستوى )%15.94(الوسط بنسبة
فنالحظ نفس الشيء، أي ان التمويل و اهلياكل و البحث العلميور أما حم)  %2.90(نسبة قد حصل على 

فوق ليليه املستوى) 27.54%(جيد حل ثانيا بنسبة ىاملستو أما، )%39.13(املستوى املتوسط بلغ نسبة 
بنسبة بلغاملستوى فوق املتوسطأما ) %7.25(ضعيف بنسبة مث املستوى ،)17.39(املتوسط بنسبة 

)%42.03(بلغ فيه املستوى املتوسط نسبة أي حمور التقومي،احملور اخلامس و األخرييف حني ان، )5.80%(
، أما املستوى فوق املتوسط بلغت نسبة اإلجابة عليه )%21.74(مث املستوى دون املتوسط بنسبة 

من ) %08.69(املستوى جيد فقد بغت نسبته أما،)%10.14(، ليليه املستوى ضعيف بنسبة  )14.49%(
.اإلجابةجممل تكرار 

: ساتذةاالستبيان الموجه لأل-01-02
لألساتذةيوضح مستوى التكوين بناءا على االستبيان الموجه )42(جدول رقم

المستوى
العمليات  

ضعيف
دون 

المتوسط
متوسط

فوق 
المتوسط

المجموعجيد

122894185157ــرارالتك
%100%3.18%11.64%59.87%17.83%7.64النسبة المئوية

ان مستوى التكوين وفق االستبيان املوجه لألساتذة كان متوسط ) 42(نالحظ من خالل اجلدول رقم 
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حيث الرتبية البدنيةبالنسبة ملتطلبات االقتصاد املعريف اليت ينبغي ان تكون معتمدة يف التكوين يف أقسام و معاهد 
و هو ما ميثل ) 94(كانت يف خانة املتوسط بتكرار بلغ ،نالحظ ان اكرب قيمة تكررت يف اإلجابة على االستبيان

فوق مث مستوى ) %17.83(،أي بنسبة )28(املتوسط بتكرار بلغ دون، مث يليها مستوى ) %59.87(نسبة 
أخر التصنيف بنسبة جيد ، مث لتكون نسبة )%07.64(بنسبة مث مستوى ضعيف ) %11.64(املتوسط بنسبة 

)3.18%.(
:عرض نتائج مستوى كل محور من محاور االستبيان الموجه لألساتذة01-03-01

المستوى 
العمليات  

دونضعيف
المتوسط

فوقمتوسط
المتوسط

المجموعجيد

المحور 
األول

1151602707157التكـرار
%100%4.46%17.20%38.22%32.48%7.01النسبة المئوية

المحور 
الثاني

1137703806157التكـرار
%100%03.82%24.20%44.58%23.57%07.01النسبة المئوية

المحور 
الثالث 

2748383317157التكـرار
%100%10.83%21.02%24.20%30.57%17.20النسبة المئوية

المحور 
الرابع

0955572504157التكـرار
%100%2.55%15.92%36.30%35.03%5.73النسبة المئوية

المحور 
الخامس

3420792212157التكـرار
%100%7.64%14.01%50.32%12.74%21.66النسبة المئوية

لألساتذةمحاور االستبيان الموجه في يوضح مستوى التكوين ) 43(جدول رقم 
من االستبيان املوجه لألساتذة لألستاذالتنمية املهنية ، ان نتائج احملور )43(اجلدول رقمنالحظ من خالل 

تبني ان مستوى التكوين يف هذا احملور وفق ما يتطلبه االقتصاد املعريف كان متوسطا بسبب نسبة تكرار اإلجابة يف 
، أما مستوى فوق املتوسط  )%32.48(املتوسط بنسبة ، مث يليها مستوى دون )%38.22(هذا املستوى بلغت 

بنسبة ) %4.46(ليكون املستوى الضعيف هو أخر مستوى قبل املستوى اجليد) %17.20(كان بنسبة 
مستوى فوقأما) %44.58(نسبةبلغ مستوى املتوسط اكرب التدريسأساليبر طرائق و و حمأما،)7.01%(

ليأيت بعده مستوى ضعيف ) %23.57(الوسط بلغ دون، يف حني مستوى)%24.20(املتوسط بلغ 
.      من جمموع اإلجابات)%3.82(، أما مستوى جيد فقد حاز على نسبة)%7.01(بنسبة
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املتوسط هو الغالب على دونكان فيه مستوىالذي هو حمور املتعلم يف ظل جمتمع املعرفةو احملور الثالث
، مث يليه )%24.20(، ليليه املستوى املتوسط بنسبة إجابات بلغت )%30.57(إجابات األساتذة بنسبة

، يف حني )%17.20(ضعيف حصل على نسبة، أما املستوى )%21.02(الوسط بنسبةفوقاملستوى 
فنالحظ نفس املقررات و الربامج الدراسيةحمور ، أما )%10.83(نسبةقد حصل على ناملستوى جيد كا

حل ثانيا بنسبة دون املتوسطى، أما املستو )%36.30(الشيء، أي ان املستوى املتوسط بلغ نسبة 
أما ، )%5.73(ضعيف بنسبة مث املستوى ) %15.92(فوق املتوسط بنسبة ليليه املستوى) 35.03%(

بلغ فيه املستوى جمتمع املعرفة،التعليم االلكرتوين و حمور ، يف حني نتائج)%5.80(بنسبة بلغ جيد املستوى 
، أما املستوى فوق املتوسط بلغت نسبة )%21.66(بنسبة ضعيف ، مث املستوى )%50.32(املتوسط نسبة 
املستوى جيد فقد بغت أما،)%12.47(بنسبة  دون املتوسط ، ليليه املستوى )%14.01(اإلجابة عليه 

.من جممل تكرار اإلجابة) %7.64(نسبته 
: طلبةاالستبيان الموجه لل-01-04

طلبةيوضح مستوى التكوين بناءا على االستبيان الموجه لل)44(جدول رقم
المستوى 

العمليات  
ضعيف

دون 
المتوسط

متوسط
فوق 

المتوسط
المجموعجيد

17859874078442التكــرار
%100%17.65%9.05%19.68%13.35%40.27النسبة المئوية

بالنسبة ضعيفكان لطلبةان مستوى التكوين وفق االستبيان املوجه ) 44(نالحظ من خالل اجلدول رقم 

نالحظ ومعاهد الرتبية البدنية، حيثامملتطلبات االقتصاد املعريف اليت ينبغي ان تكون معتمدة يف التكوين يف أقس

و هو ما ميثل نسبة ،)178(بتكرار بلغ ضعيفكانت يف خانة ،ان اكرب قيمة تكررت يف اإلجابة على االستبيان

املتوسط دون ، مث مستوى )%19.68(،أي بنسبة )87(بتكرار بلغ متوسط، مث يليها مستوى ) 40.27%(

أخر التصنيف بنسبة فوق املتوسط ، مث لتكون نسبة )%17.65(بنسبة جيد مث مستوى ) %13.35(بنسبة 

)9.05%.(
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:كل محور من محاور االستبيان الموجه للطلبةعرض نتائج مستوى  -01-04-01
:للطلبةاالستبيان الموجه في محاوريوضح مستوى التكوين )45(جدول رقم

المستوى 
العمليات  

ضعيف
دون

المتوسط
متوسط

فوق
المتوسط

المجموعجيد

المحور 
األول

931401554707442التكـرار
%100%1.58%10.63%35.07%31.67%21.04النسبة المئوية

المحور 
الثاني

145861414822442التكـرار
%100%4.98%10.86%31.90%19.46%32.80النسبة المئوية

المحور 
الثالث 

123174865306442التكـرار
%100%1.36%11.99%19.46%39.37%27.83النسبة المئوية

المحور 
الرابع

1381201413211442التكـرار
%100%2.49%7.24%31.90%27.15%31.22النسبة المئوية

المحور 
الخامس

1571141154412442التكـرار
%100%2.71%9.95%26.01%25.79%35.52النسبة المئوية

تبني ان مستوى التكوين ، ان نتائج احملور األول من االستبيان املوجه للطلبة )45(اجلدول رقمنالحظ من خالل 
وفق ما يتطلبه االقتصاد املعريف كان متوسطا بسبب نسبة تكرار اإلجابة يف هذا املهارات التكنولوجيةحموريف 

، أما مستوى الضعيف كان )%31.67(، مث يليها مستوى دون املتوسط بنسبة )%35.07(املستوى بلغت 
بنسبة ) %1.58(أخر مستوى قبل املستوى اجليدليكون املستوى فوق املتوسط هو ) %21.04(بنسبة 

اكرب نسبة ضعيف بلغ مستوى و املتمثل يف مهارات التعلم و البحث الثاينراحملو أما) 10.63%(
، ليأيت )%19.46(، يف حني مستوى دون الوسط بلغ )%31.90(بلغ املتوسط ، أما مستوى )%32.80(

من جمموع ) %4.98(مستوى جيد فقد حاز على نسبة ، أما )%10.86(بعده مستوى فوق املتوسط بنسبة 
.      اإلجابات

)%39.37(بنسبة طالباملتوسط هو الغالب على إجابات الدونكان فيه مستوى تقوم العملية التعلميةحمورو 
، أما )%19.46(بنسبةاملتوسط ، مث يليه املستوى )%27.83(بنسبة إجابات بلغت ضعيف ، ليليه املستوى 

نسبة قد حصل على ن، يف حني املستوى جيد كا)%11.99(حصل على نسبة املتوسطفوقاملستوى
ى، أما املستو )%31.90(فنالحظ ان املستوى املتوسط بلغ نسبة التدريب املهينحمور ، يف حني )1.36%(

فوق املتوسط مث املستوى ) %25.79(املتوسط بنسبة دون ليليه املستوى ) %31.22(حل ثانيا بنسبة ضعيف 
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و املتمثل يف احملور اخلامس و األخري ، يف حني نتائج)%2.49(، أما املستوى جيد بلغ بنسبة )%724(بنسبة 
، )%26.01(بنسبة املتوسط ، مث املستوى )%35.52(نسبة ضعيف بلغ فيه املستوى التقومي و التعلم الذات

املتوسط بنسبة  فوق ، ليليه املستوى )%25.79(املتوسط بلغت نسبة اإلجابة عليه دون أما املستوى 
.من جممل تكرار اإلجابة) %2.71(، أما املستوى جيد فقد بغت نسبته )9.95%(

:اختبار تحليل التباين-02
التكوين احلايل يف معاهد وأقسام الرتبية البدنية والرياضة يتالئمال "من خالل الفرضية الرئيسية القائلة

و الفرضية القائلة "من وجهة نظر األساتذة اإلداريني و األساتذة و الطلبةاالقتصاد املعريفمتطلباتمع كل 
يف ظل معاهد وأقسام الرتبية البدنية والرياضةبني التكوين يفختالف الافروق ذات داللة إحصائية تبنيتوجد"

استخدمنا كل من اختبار حتليل التباين" الطلبةمتطلبات االقتصاد املعريف من وجهة نظر اإلداريني و األساتذة و
.من اختبار مدى صحة كل من الفرضيتنيLSD)(و اختبار اقل فرق دال 

:الستبيان الموجه لإلدارةاختبار تحليل التباين لعرض نتائج-02-01
بين المعاهد و األقسامالتباين لالستبيان الموجه لإلدارةتحليليوضح نتائج اختبار)46(جدول رقم

مجموع المربعاتمصدر التباين
درجة 
الحرية

متوسط 
المربعات

(f)
المحسوبة

(f)
الجدولية

مستوى 
الداللة

7496,4189832,935
6,0603.040.05 7972,64058137,459

15469,05967

احملسوبة ) f(الستبيان املوجه لإلدارة، حيث بلغت ل) f(التباين حتليلنتائج اختبار)46(يبني اجلدول رقم 

درجة حرية ، و)0.05(، عند مستوى الداللة )3.04(اليت متثلت يفاجلدولية)f(و هي اكرب من)6,060(

، و هذا ما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية بني )58- 9(

و هو تباين يدل على أن التكوين يف املعاهد و األقسام يف ظل متطلبات االقتصاد املعريف خيتلف ،الرتبية البدنية

. من معهد إىل معهد و من قسم إىل قسم
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و هذا االختالف يف طبيعة التكوين بني املعاهد و األقسام راجع أوال إىل اختالف الرؤى يف اعتماد فلسفة تكوين 
اختالف كثرية يف متطلبات االقتصاد املعريف مواطنبني املعاهد و األقسام يف ظل هذه املتطلبات، كما انه يبني 

التكوين، أي انه هناك اختالف يف اإلمكانات املادية و البشرية، و اختالف يف متبعة يفتكونينبغي أن
اختالف يف الربامج و املناهج وفق متطلبات االقتصاد املعريف، و اختالف و أساسيات اجلودة املتبعة يف التكوين، 

مور أدت للوصول إىل ، كلها أيف إمكانات البحث العلمي و التطوير، واختالف يف التمويل و الصرف و اهلياكل
.هذه النتيجة

:لإلدارةلالستبيان الموجه )LSD(اختبارعرض نتائج02- 02
:معهد مستغانم02-02-01

بين معهد مستغانم و باقي المعاهد و األقسام)LSD(يوضح نتائج اختبار )47(جدول رقم

االستبيان الموجه لإلدارة
الوسائل اإلحصائية

األقسامالمعاهد و 
المتوسط 
الحسابي

المتوسط 
الحسابي

اقل فرق دال
)LSD(

مستوى 
الداللة

نوع 
الداللة

معهد التربية
البدنية

-مستغانم-

ران ــوه

177,16

146,4030,766*

0.05

دال
غير دال03168,129,041لجزائرا

دال*148,8328,333ةـقسنطين
دال*157,1220,041فـالشل
دال*142,6634,500ةــبجاي
دال*156,7120,452رةـالبوي

دال*150,2826,880ةـالمسيل
دال*159,1618,000رةـبسك

دال*155,8321,333سـالخمي
)0.05(الفرق دال إحصائيا عند مستوى الداللة ) =نجمة*(

هناك هأن، حيث نالحظ من خاللهLSDنتائج املتوسطات احلسابية و اختبار )47(رقم اجلدوليوضح
جند أن املعاهد املوضوعة للمقارنة بكل من مستغامنفعند مقارنة معهد،LSDيف اختبارفروق ذات داللة إحصائية

ما عدا عند مقارنة هذا لصاحل معهد مستغامن،)0.05(عند مستوى الداللة إحصائياةدالت كلها ق كانو الفر 
وهذه الفروق املعنوية جند أن الفرق مل يكن دال إحصائيا،) معهد سيدي عبد اهللا(03األخري مع معهد اجلزائر 

تدل على أن التكوين يف معهد مستغامن أكثر مالئمة ملتطلبات االقتصاد املعريف املوضوعة و احملددة يف االستبيان 
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و ما نالحظه كذلك عند مقارنة املتوسطات احلسابية، حيث بلغ املتوسط احلسايب وهمقارنة مع املعاهد األخرى، 
.املوضحة يف اجلدولو هو متوسط اكرب من متوسطات املعاهد و األقسام األخرى، )177,16(ملعهد مستغامن 

:وهرانمعهد 02- 02- 02
معهد وهران و باقي المعاهد و األقسامبين )LSD(يوضح نتائج اختبار )48(جدول رقم

االستبيان الموجه لإلدارة
الوسائل اإلحصائية

المعاهد و األقسام
المتوسط 

الحسابي
المتوسط 
الحسابي

اقل فرق دال
)LSD(

مستوى 
الداللة

نوع 
الداللة

معهد التربية
البدنية

- وهران-

03الجزائر

146,40

168,12-21,725*

0.05

دال
غير دال2,433-148,83ةـقسنطين

غير دال10,725-157,12فـالشل
غير دال142,663,733ةــبجاي
غير دال10,314-156,71رةـالبوي

غير دال3,885-150,28ةــالمسيل
غير دال12,766-159,16رةـبسك

غير دال9,433-155,83سـالخمي
)0.05(الفرق دال إحصائيا عند مستوى الداللة ) = نجمة*(

جند أن ،هرانللمقارنة البعدية بني معهد و )LSD(نتائج اختبار )48(نالحظ من خالل اجلدول رقم

، مع املعاهد و األقسام األخرى على الرغم )0.05(الفروق كانت كلها غري دالة إحصائية عند مستوى الداللة 

جند أن ) معهد سيدي عبد اهللا(03مع معهد اجلزائر من أن هذه الفروق كانت لصاحل املعاهد األخرى،ما عدى 

يف ظل متطلبات معنوية تدل على أن التكوينالغري وهذه الفروقكان دال إحصائيا و لصاحل هذا األخري،الفرق  

وهو ال خيتلف عن التكوين يف املعاهد و األقسام األخرى يف ظل هذه املتطلبات وهرانمعهد يفاالقتصاد املعريف

هو و ، )146,40(وهرانما نالحظه كذلك عند مقارنة املتوسطات احلسابية، حيث بلغ املتوسط احلسايب ملعهد 

يف اجلدول، مستثنني بذلك املوضحة لمعاهد و األقسام األخرىلاحلسابيةتوسطاتاملال خيتلف كثريا عنمتوسط 

)168,12(، الذي بلغ متوسطه احلسايب)03اجلزائر (معهد سيدي عبد اهللا 
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: 03معهد الجزائر03- 02- 02
و باقي المعاهد و األقسام03بين معهد الجزائر)LSD(يوضح نتائج اختبار )49(جدول رقم

االستبيان الموجه لإلدارة
اإلحصائيةالوسائل 

المعاهد و األقسام
المتوسط 
الحسابي

المتوسط 
الحسابي

اقل فرق دال
)LSD(

مستوى 
الداللة

نوع 
الداللة

معهد التربية
البدنية

- 03- الجزائر

ةـقسنطين

168,12

148,8319,291*

0.05

دال
غير دال157,1211,00فـالشل
دال*142,6625,458ةــبجاي
دالغير 156,7111,410رةـالبوي

دال*150,2817,839ةـالمسيل
غير دال159,168,958رةــبسك
غير دال155,8312,291سـالخمي

)0.05(الفرق دال إحصائيا عند مستوى الداللة ) = نجمة*(
بلغ ) 03اجلزائر (أن املتوسط احلسايب ملعهد سيدي عبد اهللا )49(نالحظ من خالل اجلدول رقم

و هذا ما تدل و هو متوسط حسايب اكرب من املتوسطات احلسابية للمعاهد و األقسام األخرى، ،)168,12(

سيدي عبد اهللا فعند مقارنة معهد،LSDيف اختبارحصائيةاإلداللة الذات املعنوية أو الفروق فروق العليه

جند أن الفروق كانت دالة إحصائيا )قسنطينة، جباية، املسيلة( و األقسام التالية بكل من املعاهد) 03اجلزائر (

كل من مقارنة هذا األخري مع  يف حني، )03اجلزائر (سيدي عبد اهللا لصاحل معهد) 0.05(عند مستوى الداللة 

ه ذوهذات داللة معنويةوأ، جند أن الفروق مل تكن دالة إحصائيا )اخلميسمعهد الشلف والبويرة و بسكرة، و (

املعريف دتطلبات االقتصاملأكثر مالئمة و ممارسة)03اجلزائر (سيدي عبد اهللا يف معهدالنتائج تبني أن التكوين

.)03اجلزائر(لصاحل معهد سيدي عبد اهللا من املعاهد و األقسام اليت ظهر الفرق فيها دال إحصائيا
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: معهد قسنطينة04- 02- 02
بين معهد قسنطينة وباقي المعاهد و األقسام)LSD(نتائج اختبار )50(جدول رقم يوضح

االستبيان الموجه لإلدارة
الوسائل اإلحصائية

المعاهد و األقسام
المتوسط 
الحسابي

المتوسط 
الحسابي

اقل فرق دال
)LSD(

مستوى 
الداللة

نوع 
الداللة

معهد التربية
البدنية

- ةـقسنطين-

فـالشل

148,83

157,12-8,291

0.05

غير دال
غير دال142,666,166ةــبجاي
غير دال7,880-156,71رةـالبوي

غير دال1,452-150,28ةــالمسيل
غير دال10,333-159,16رةــبسك

غير دال7,000-155,83سـالخمي
)0.05(الفرق دال إحصائيا عند مستوى الداللة ) = نجمة*(

قسنطينة و املعاهد للمقارنة البعدية بني معهد )LSD(نتائج اختبار )50(من خالل اجلدول رقم يتضح

عند ) 0.05(أن الفروق كانت كلها غري دالة إحصائية عند مستوى الداللة نالحظحيثو األقسام األخرى،

املعاهد و األقسام األخرى ، وهذه الفروق الغري معنوية تدل على أن التكوين يف ظل مقارنة معهد قسنطينة مع 

يف ظل هذه ال خيتلف عن التكوين يف املعاهد و األقسام األخرى قسنطينةمتطلبات االقتصاد املعريف يف معهد 

.املتطلبات

وهو ما نالحظه كذلك عند مقارنة املتوسطات احلسابية، حيث بلغ املتوسط احلسايب ملعهد قسنطينة 

املوضحة يف لمعاهد و األقسام األخرىلاحلسابيةتوسطاتاملال خيتلف كثريا عنو هو متوسط ، )148,83(

.اجلدول
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:و قسم بجايةمعهد الشلف06- 02- 02
و باقي المعاهد و األقساممعهد الشلف وقسم بجايةل)LSD(يوضح نتائج اختبار ) 51(جدول رقم 

االستبيان الموجه لإلدارة
الوسائل اإلحصائية

المعاهد و األقسام
المتوسط 
الحسابي

المتوسط 
الحسابي

اقل فرق دال
)LSD(

مستوى 
الداللة

نوع 
الداللة

معهد التربية
البدنية

- فـالشل-

ةــبجاي

157,12

142,6614,458

0.05

غير دال
غير دال156,710,410رةــالبوي

غير دال150,286,839ةــالمسيل
غير دال2,041-159,16رةــبسك

غير دال155,831,291ســالخمي
التربيةقسم

البدنية
- ةــبجاي-

رةــالبوي

142,66

156,71-14,047

0.05

غير دال
غير دال7,619-150,28ةــالمسيل

غير دال16,50-159,16رةـبسك
غير دال13,166-155,83سـالخمي

)0.05(الفرق دال إحصائيا عند مستوى الداللة ) = نجمة*(
،)LSD(احلسابية يف اختبار توسطاتاملبنيالبعديةةاملقارننتائج)51(رقم نالحظ من خالل اجلدول

إحصائياةن دالمل تكالفروقجند أن قسم جباية مع املعاهد و األقسام األخرى، حيث و كل من معهد الشلفل

، وهو نفس األمر مع قسم جباية جند عند مقارنة معهد الشلف مع املعاهد األخرى،)0.05(عند مستوى الداللة 

داللة إحصائية،و تدل هذه النتائج على أن التكوين يف كل من معهد أن الفروق مل تكن دالة معنويا و ذات 

.الشلف و قسم جباية ال خيتلف عن التكوين يف املعاهد و األقسام األخرى يف ظل متطلبات االقتصاد املعريف

ال ختتلف اختالفا  ، )142,66(، و قسم جباية )157,12(كما أن املتوسطات احلسابية لكل من معهد الشلف 

عن باقي املتوسطات احلسابية للمعاهد و األقسام األخرى، و هو ما يثبت أن التكوين يف ظل هذه كبريا 

.املتطلبات ال خيتلف عن غريه يف املعاهد و األقسام املوضحة يف اجلدول
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: و معهد بسكرةمعهد البويرة و المسيلة07- 02- 02
بسكرةمعهد و معهد المسيلةمعهد البويرة وبين )LSD(يوضح نتائج اختبار ) 52(جدول رقم 

االستبيان الموجه لإلدارة
الوسائل اإلحصائية

المعاهد و األقسام
المتوسط 
الحسابي

المتوسط 
الحسابي

اقل فرق دال
)LSD(

مستوى 
الداللة

نوع 
الداللة

التربيةقسم 
البدنية

-البويرة -

ةـالمسيل
156,71

150,286,428

0.05

غير دال
غير دال2,452-159,16رةـبسك

غير دال155,830,880سـلخميا
معهد

-ة ـلمسيلا-
رةـبسك

150,28
غير دال159,16-8,880

غير دال5,547-155,83سـلخميا
غير دال3,333-159,1155,83سـلخميابسكرةمعهد 

)0.05(دال إحصائيا عند مستوى الداللة الفرق) = نجمة*(
األقسام األخرى واملعاهد و )بسكرةالبويرة ،املسيلة ،( معاهد نتائج املقارنة البعدية بني) 52(يوضح اجلدول رقم 

)اخلميسمعهداملسيلة و بسكرة و (ألقل فرق دال، حيث كانت نتائج معهد البويرة مع معهد ) LSD(يف اختبار 
اخلميس، كما أن معهد، و هو نفس األمر بالنسبة ملعهد املسيلة مع كل من معهد بسكرة و غري دالة إحصائيا

اخلميس مل تكن دالة إحصائيا، و هو ما يؤكد أنه ال توجد فروق معنوية بني معهدنتائج معهد بسكرة مقارنة مع 
.هته املعاهد يف طبيعة التكوين ظل متطلبات االقتصاد املعريف

و هو كذلك ما توضحه نتائج و قيم املتوسطات احلسابية هلته املعاهد حيث بلغ املتوسط احلسايب ملعهد 
وهي متوسطات ال ختتلف عن ، )159,16(و معهد بسكرة، )150,28(و معهد املسيلة ، )156,71(البويرة 

.أعالهاملوضحة يف اجلدول متوسطات املعاهد و األقسام األخرى
:الموجه لإلدارةنفي االستبيامالمتوسطات الحسابية للمعاهد و األقساعرض نتائج 

الموجه لإلدارةنفي االستبياميوضح نتائج المتوسطات الحسابية للمعاهد و األقسا) 07(رقم بيانيةأعمدة
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: و معهد بسكرةمعهد البويرة و المسيلة07- 02- 02
بسكرةمعهد و معهد المسيلةمعهد البويرة وبين )LSD(يوضح نتائج اختبار ) 52(جدول رقم 

االستبيان الموجه لإلدارة
الوسائل اإلحصائية

المعاهد و األقسام
المتوسط 
الحسابي

المتوسط 
الحسابي

اقل فرق دال
)LSD(

مستوى 
الداللة

نوع 
الداللة

التربيةقسم 
البدنية

-البويرة -

ةـالمسيل
156,71

150,286,428

0.05

غير دال
غير دال2,452-159,16رةـبسك

غير دال155,830,880سـلخميا
معهد

-ة ـلمسيلا-
رةـبسك

150,28
غير دال159,16-8,880

غير دال5,547-155,83سـلخميا
غير دال3,333-159,1155,83سـلخميابسكرةمعهد 

)0.05(دال إحصائيا عند مستوى الداللة الفرق) = نجمة*(
األقسام األخرى واملعاهد و )بسكرةالبويرة ،املسيلة ،( معاهد نتائج املقارنة البعدية بني) 52(يوضح اجلدول رقم 

)اخلميسمعهداملسيلة و بسكرة و (ألقل فرق دال، حيث كانت نتائج معهد البويرة مع معهد ) LSD(يف اختبار 
اخلميس، كما أن معهد، و هو نفس األمر بالنسبة ملعهد املسيلة مع كل من معهد بسكرة و غري دالة إحصائيا

اخلميس مل تكن دالة إحصائيا، و هو ما يؤكد أنه ال توجد فروق معنوية بني معهدنتائج معهد بسكرة مقارنة مع 
.هته املعاهد يف طبيعة التكوين ظل متطلبات االقتصاد املعريف

و هو كذلك ما توضحه نتائج و قيم املتوسطات احلسابية هلته املعاهد حيث بلغ املتوسط احلسايب ملعهد 
وهي متوسطات ال ختتلف عن ، )159,16(و معهد بسكرة، )150,28(و معهد املسيلة ، )156,71(البويرة 

.أعالهاملوضحة يف اجلدول متوسطات املعاهد و األقسام األخرى
:الموجه لإلدارةنفي االستبيامالمتوسطات الحسابية للمعاهد و األقساعرض نتائج 

الموجه لإلدارةنفي االستبياميوضح نتائج المتوسطات الحسابية للمعاهد و األقسا) 07(رقم بيانيةأعمدة
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: و معهد بسكرةمعهد البويرة و المسيلة07- 02- 02
بسكرةمعهد و معهد المسيلةمعهد البويرة وبين )LSD(يوضح نتائج اختبار ) 52(جدول رقم 

االستبيان الموجه لإلدارة
الوسائل اإلحصائية

المعاهد و األقسام
المتوسط 
الحسابي

المتوسط 
الحسابي

اقل فرق دال
)LSD(

مستوى 
الداللة

نوع 
الداللة

التربيةقسم 
البدنية

-البويرة -

ةـالمسيل
156,71

150,286,428

0.05

غير دال
غير دال2,452-159,16رةـبسك

غير دال155,830,880سـلخميا
معهد

-ة ـلمسيلا-
رةـبسك

150,28
غير دال159,16-8,880

غير دال5,547-155,83سـلخميا
غير دال3,333-159,1155,83سـلخميابسكرةمعهد 

)0.05(دال إحصائيا عند مستوى الداللة الفرق) = نجمة*(
األقسام األخرى واملعاهد و )بسكرةالبويرة ،املسيلة ،( معاهد نتائج املقارنة البعدية بني) 52(يوضح اجلدول رقم 

)اخلميسمعهداملسيلة و بسكرة و (ألقل فرق دال، حيث كانت نتائج معهد البويرة مع معهد ) LSD(يف اختبار 
اخلميس، كما أن معهد، و هو نفس األمر بالنسبة ملعهد املسيلة مع كل من معهد بسكرة و غري دالة إحصائيا

اخلميس مل تكن دالة إحصائيا، و هو ما يؤكد أنه ال توجد فروق معنوية بني معهدنتائج معهد بسكرة مقارنة مع 
.هته املعاهد يف طبيعة التكوين ظل متطلبات االقتصاد املعريف

و هو كذلك ما توضحه نتائج و قيم املتوسطات احلسابية هلته املعاهد حيث بلغ املتوسط احلسايب ملعهد 
وهي متوسطات ال ختتلف عن ، )159,16(و معهد بسكرة، )150,28(و معهد املسيلة ، )156,71(البويرة 

.أعالهاملوضحة يف اجلدول متوسطات املعاهد و األقسام األخرى
:الموجه لإلدارةنفي االستبيامالمتوسطات الحسابية للمعاهد و األقساعرض نتائج 

الموجه لإلدارةنفي االستبياميوضح نتائج المتوسطات الحسابية للمعاهد و األقسا) 07(رقم بيانيةأعمدة
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أنه هناك فروق بني (LSD)و بناءا على ما تقدم من نتائج اختباري التباين ويتضح لنا من الشكل البياين
املتوسطات احلسابية لكل من املعاهد و األقسام اليت كانت قيد الدراسة،و هذا ما يبني أن طبيعة التكوين املتبعة 
واملعتمدة يف كل معهد و قسم يف ظل متطلبات االقتصاد املعريف ختتلف من معهد إىل معهد، و من قسم إىل 

االختالف ال يكمن فقط تبني أنفروقألساتذة اإلداريني، و هي قسم، و من قسم إىل معهد، من وجهة نظر ا
االقتصاد املعريف تطلبات املعتمدة يف هته املؤسسات، بل يكمن أيضا يف  مالتكوين  يف آليات أو طريقة أو طبيعة

كمحك 
عبد اهللا يوسف " و هذا ما يؤكده كل من ومعيار تبىن به أهداف التكوين العامة سواءا يف كل معهد أو قسم

.)387-385ص ، 2006اخلشاب، االشعب، ("خالص حسين االشعب اخلشاب و
فعند مالحظة و ثانيا من حيث املمارسة الفعلية و تطبيق هذه املتطلبات على أرضية التكوين و إخراج الطلبة،

آلية و جودة التكويناختالف يف أهداف التكوين ،و تباين و يدل علىاملتوسطات االختالف يفهذا الفرق جند أن
كيفية و طريقة التقومي و و األقسامهدااملعههذيفياكلاهلو العلميالتدريب و التنمية املتبعة، و طرق متويل البحث

هذه الن،و منه نستشف أن التكوين يف املعهد خيتلف عن غريه من القسم يف ظل االقتصاد املعريف التعامل معه
هذه املتطلبات كمحدد األخرية تتطلب مؤسسة هلا من اإلمكانات املادية و البشرية ما يؤهلها أن تعتمد على 

على طبيعة التكوين يف ظل هذه كما أن البعد التارخيي للمعهد يلعب دورا و دخال يف التأثري .صنع املعرفةل
املتطلبات، كون أن بعض من هذه املتطلبات متارس يف هذه املعاهد، الن خربة التكوين املتأصلة من تراكم خربات 

حتري اجلودة و اليت هي عنصر مهم من هذه املتطلبات، لكن ال ميكن يف تلعب دورا مع الرغبة يف التطورالسنني
الن ومعيار يف حتديد طبيعة التكوين يف ظل متطلبات االقتصاد املعريف،معهد عامل مهمالعمر التارخيي للاعتبار 

.هذه األخرية هلا عالقة باملمارسة و التطبيق يف التكوين املتبع باملعهد
: عرض نتائج محور صياغة و بناء األهداف لالستبيان الموجه لإلدارة-02-03
:األهدافصياغة و بناءلمحورالتباينتحليلعرض نتائج اختبار02-03-01

لمحور صياغة و بناء األهداف بين المعاهد و األقساميوضح نتائج اختبار التباين )53(جدول رقم

مجموع مصدر التباين
المربعات

درجة 
الحرية

متوسط 
المربعات

(f)
المحسوبة

(f)
الجدولية

مستوى 
الداللة

224,627924,959
2,9423.040.05 492,123588,485

716,75067
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لالجتاه الواحد، بني املعاهد ) ANOVA(التباين حتليلالختبار) f(قيمة ) 53(يوضح لنا اجلدول رقم 
احملسوبة ) f(لإلدارة، حيث بلغت قيمة األقسام يف حمور بناء و صياغة األهداف من االستبيان املوجه و 
و درجة حرية ) 0.05(مستوى الداللة عند، )3.04(اجلدولية واليت بلغت) f(و هي اكرب من قيمة ، )492,2(
و توضح هذه النتيجة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني املعاهد و األقسام يف حمور صياغة ، )58- 9(

األهداف اليت اختالف و ال يوجد تباين بني املعاهد و األقسام يف ما يتعلق بال يوجد هوبناء األهداف،أي أن
يصاغ عليها التكوين و يراعيها يف ظل االقتصاد املعريف، أو متطلبات االقتصاد املعريف اليت جيب أن تراعى يف 

لمنا أن عملية صياغة كل معهد و قسم للرتبية البدنية، و هو أمر معلوم إذا ما عالتكوين يفأهدافبناء و صياغة 
.للتكوين تتم مركزيا و على مستوى أعلى من اإلدارة احمللية لكل  معهد و قسماألهداف العامة

:لمحور صياغة و بناء األهداف)LSD(عرض نتائج اختبار02-03-02
:و معهد وهرانمعهد مستغانم02-03-02-01

باقي المعاهد و األقسامومستغانم و معهد وهرانمعهدبين )LSD(يوضح نتائج اختبار )54(جدول رقم

معهد وهرانمعهد مستغانم
24,40المتوسط الحسابي31,16المتوسط الحسابي

العمليات
المعاهد 

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

نوع 
الداللة

مستوى 
الداللة

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

نوع 
الداللة

دال*24,406,766رانـوه

0.05

0.05دال إحصائيا عند مستوى الداللة *

غير دال1,850-26,25دال*0326,254,916رـلجزائا
غير دال3,266-27,66دال*27,663,500ةــقسنطين

غير دال3,225-27,62دال*27,623,541فــالشل
غير دال3,600-28,00غري دال28,003,166ةـــبجاي
غير دال3,028-27,42دال*27,423,738رةـالبوي

غير دال2,60-27,00دال*27,004,166ةـالمسيل
دال*3,60-28,00دال*28,003,166رةـبسك
غير دال2,433-26,83دال*26,834,333ســالخمي

اخلاص باملقارنة بني معهد مستغامن و معهد وهران و باقي املعاهد ) 54(يتضح من خالل اجلدول رقم 

و أغلبيةمعهد مستغامن بني حيث نالحظ أن الفروق، )LDS(و األقسام األخرى يف اختبار اقل فرق دال
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، وهي فروق معنوية لصاحل معهد مستغامن، ما عدى ) 0.05(داللة ى الاملعاهد كانت دالة إحصائيا عند مستو 

يف حني معهد وهران كان الفرق دال إحصائيا مع معهد بسكرة الفرق غري دال إحصائيا،كانمع قسم جباية  

، مما ميكنا مناهد األخرى مل تكن دالة إحصائياولكن الفرق كان لصاحل هذا األخري، أما الفروق املتبقية مع املع

.عهد مستغامن من ابرز املعاهد اليت تتماشى أهدافه مع ما يتطلبه االقتصاد املعريفمن القول ا

:ومعهد قسنطينة03الجزائـرمعهد 02-02- 02-03
وباقي المعاهد و األقسامومعهد قسنطينة03الجزائرمعهدبين )LSD(نتائج اختبار ) 55(جدول رقم يوضح

قسنطينــــــةمعهد03الجزائـــرمعهد 
27,66المتوسط الحسابي26,25المتوسط الحسابي

العمليات
المعاهد 

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

نوع 
الداللة

مستوى 
الداللة

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

نوع 
الداللة

غير دال1,416-27,66ةــقسنطين

0.05

0.05دال إحصائيا عند مستوى الداللة *

غير دال27,620,041غير دال1,375-27,62فــالشل
غير دال0,333-28,00غير دال1,750-28,00ةـــبجاي
غير دال27,420,238غير دال1,178-27,42رةـالبوي

غير دال27,000,666غير دال0,750-27,00ةـالمسيل
غير دال0,333-28,00غير دال1,750-28,00رةـبسك
غير دال26,830,833غير دال0,583-26,83ســالخمي

و معهد ) 03اجلزائر ( اخلاص باملقارنة بني معهد سيدي عبد اهللا ) 55(يتضح من خالل اجلدول رقم 

معهد ، حيث نالحظ أن الفروق بني )LDS(قسنطينة و باقي املعاهد و األقسام األخرى يف اختبار اقل فرق دال

هو و )0.05(و أغلبية املعاهد كانت غري دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) 03اجلزائر ( سيدي عبد اهللا 

مع املعاهد املتبقية مل تكن دالة إحصائيا و هذا كله عند مستوى الداللة قسنطينة مقارنةنفس األمر ملعهد 

يدل على أن معظم معاهد و أقسام الرتبية البدنية و الرياضة يف اجلزائر ال وهذا إن دل على شيء ف،)0.05(

.  التكوين فيها عن بعضه البعض، يف ظل متطلبات االقتصاد املعريفأهدافخيتلف جوهر 
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:الشلف وقسم بجايةمعهد 02-03- 02-03
المعاهد و األقساموباقي الشلف وقسم بجايةمعهدبين )LSD(يوضح نتائج اختبار )56(جدول رقم

قسم بجايةالشلفمعهد
28,00املتوسط احلسايب27,62املتوسط احلسايب

العمليات
المعاهد 

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

نوع 
الداللة

مستوى 
الداللة

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

نوع الداللة

غير دال0,375-28,00ةـــبجاي

0.05

0.05دال إحصائيا عند مستوى الداللة *

غير دال27,420,571غير دال27,420,196رةـالبوي
غير دال27,001,00غير دال27,000,625ةـالمسيل
غير دال28,000,00غير دال0,375-28,00رةـبسك
غير دال26,831,166غير دال26,830,791ســالخمي

اخلاص باملقارنة بني معهد الشلف و قسم جباية و باقي املعاهد ) 56(رقم يتضح من خالل اجلدول

و أغلبية املعاهد  الشلف ، حيث نالحظ أن الفروق بني معهد )LDS(األقسام األخرى يف اختبار اقل فرق دالو 

و مع املعاهدمقارنةو هو نفس األمر لقسم جباية ) 0.05(كانت غري دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 

).0.05(ذا كله عند مستوى الداللة املتبقية مل تكن دالة إحصائيا و هاألقسام

يف ظل األهدافيف صياغة و بناء األقساماملعاهد و بنيختالفاالوهذا ما يثمن النتائج السابقة يف تبيان عدم 
.  متطلبات االقتصاد املعريف
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:ـةالمسيلمعهدوالبويـرةمعهد04- 02- 03- 02

وباقي المعاهد و األقسامالمسيلةمعهدالبويـرة وبين معهد)LSD(يوضح نتائج اختبار )57(جدول رقم
المسيلـــةمعهد البويـرةقسم 

,0027املتوسط احلسايب27,42املتوسط احلسايب
العمليات

المعاهد 
المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

نوع 
الداللة

مستوى 
الداللة

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

نوع 
الداللة

غير دال27,000,428ةـالمسيل
0.05

0.05دال إحصائيا عند مستوى الداللة *

غير دال1,00-28,00غير دال0,571-28,00رةـبسك
غير دال26,830,166غير دال26,830,595ســالخمي

وبقية املعاهد و األقسام كانت غري دالة البويرةأن الفروق بني معهد ) 57(يتضح من خالل اجلدول رقم 

مع املعاهد و األقسام املتبقية مل مقارنةو هو نفس األمر ملعهد املسيلة ) 0.05(إحصائيا عند مستوى الداللة 

قارنات السابقة ، و هي نتائج ال ختتلف عن باقي امل)0.05(تكن دالة إحصائيا و هذا كله عند مستوى الداللة 

.  بني املعاهد و األقسام

:بسكــرةمعهد 02-05- 02-03
وقسم الخميسبسكرةمعهدبين )LSD(اختبار يوضح نتائج)58(جدول رقم

بسكــــرةمعهد
28,00املتوسط احلسايب

العمليات
المعاهد 

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

مستوى 
الداللة

نوع 
الداللة

غري دال28,571,1660.05اخلميـس

، حيث كان الفرق )LSD(الختبار اخلميسمعهدمقارنة بني معهد بسكرة و ) 58(يوضح اجلدول رقم 
.، وهو ما ينب انه ال يوجد اختالف بينهما يف هذا احملور)0.05(مستوى الداللة غري دال إحصائيا عند 
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:صياغة و بناء األهدافنتائج المتوسطات لمحورعرض

ميوضح نتائج المتوسطات لمحور صياغة و بناء األهداف للمعاهد و األقسا) 08(رقم ةبيانياعمدة

الرتبية البدنية و الرياضة يف أقسامنتائج املتوسطات احلسابية ملعاهد و )08(يوضح الشكل البياين رقم 
و بناءا على ما مت ذكره و إيضاحه يف عرض نتائج حمور صياغة و بناء األهداف وفق متطلبات االقتصاد املعريف،

أن معهد مستغامن اكرب املتوسطات هلذا احملور، حيث أوضحت النتائج) LSD(اختبار حتليل التباين و اختبار 
، و بناءا على ما مت توضيحه )24.40(وهران عهدقيمة للمتوسط احلسايب كانت مل، وادين )31.16(احلسابية 

، تتماشى أهدافه مع متطلبات االقتصاد املعريفيف املقارنات السابقة ميكن القول أن معهد مستغامن أفضل املعاهد 
العامة لتكوين األهدافأنعلمنا إذا، و هو أمر منطقي فيما ال ميكن أن منيز أفضل املعاهد بني ما تبقى منها
األقسامواملعاهدأنلهننوهأنكذلكجيبماو،قسمأوطلبة الرتبية البدنية ال تصاغ على مستوى كل معهد 

املعريف،االقتصادمتطلباتمعتتماشىاليتالتكوينأهدافبصياغةتقومجلنةأوخليةتوجدالبالدراسةاملعنية
يفاملستجدةتغرياتامليواكبواملعريفاالقتصادخبصائصتتصفطالبومعرفةبصناعةتقومأنتتمكنحىت

معتتماشىالالتكوينأهدافأن،هيواحدةحقيقةتبنيالنتائجهذهفيهشكالمماو،الطلبةتكوينعملية
هذامركزيةكانتإنوحىتالتكوينأهدافصياغةأوالألنهالصياغة،أوالبناءحيثمناملعريفقتصاداالمتطلبات

مستقلوكيانمؤسسةاجلامعةيعترباملعريفاالقتصادمادامذاته،حديفاملعهدأواجلامعةفلسفةتتبعأنيعىنال
العايلالتعليملوزراءالتاسعالعلمياملؤمتريفمداخلتهيف"جوطيبوطالبحفيظ"يؤكدهماهذاواملعرفة،لصناعة

دراسةكذلكو،)376-371، ص2006بوطالب جوطي، (2003سنةالعريبالوطنيفالعلميالبحثو
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:صياغة و بناء األهدافنتائج المتوسطات لمحورعرض

ميوضح نتائج المتوسطات لمحور صياغة و بناء األهداف للمعاهد و األقسا) 08(رقم ةبيانياعمدة

الرتبية البدنية و الرياضة يف أقسامنتائج املتوسطات احلسابية ملعاهد و )08(يوضح الشكل البياين رقم 
و بناءا على ما مت ذكره و إيضاحه يف عرض نتائج حمور صياغة و بناء األهداف وفق متطلبات االقتصاد املعريف،

أن معهد مستغامن اكرب املتوسطات هلذا احملور، حيث أوضحت النتائج) LSD(اختبار حتليل التباين و اختبار 
، و بناءا على ما مت توضيحه )24.40(وهران عهدقيمة للمتوسط احلسايب كانت مل، وادين )31.16(احلسابية 

، تتماشى أهدافه مع متطلبات االقتصاد املعريفيف املقارنات السابقة ميكن القول أن معهد مستغامن أفضل املعاهد 
العامة لتكوين األهدافأنعلمنا إذا، و هو أمر منطقي فيما ال ميكن أن منيز أفضل املعاهد بني ما تبقى منها
األقسامواملعاهدأنلهننوهأنكذلكجيبماو،قسمأوطلبة الرتبية البدنية ال تصاغ على مستوى كل معهد 

املعريف،االقتصادمتطلباتمعتتماشىاليتالتكوينأهدافبصياغةتقومجلنةأوخليةتوجدالبالدراسةاملعنية
يفاملستجدةتغرياتامليواكبواملعريفاالقتصادخبصائصتتصفطالبومعرفةبصناعةتقومأنتتمكنحىت

معتتماشىالالتكوينأهدافأن،هيواحدةحقيقةتبنيالنتائجهذهفيهشكالمماو،الطلبةتكوينعملية
هذامركزيةكانتإنوحىتالتكوينأهدافصياغةأوالألنهالصياغة،أوالبناءحيثمناملعريفقتصاداالمتطلبات

مستقلوكيانمؤسسةاجلامعةيعترباملعريفاالقتصادمادامذاته،حديفاملعهدأواجلامعةفلسفةتتبعأنيعىنال
العايلالتعليملوزراءالتاسعالعلمياملؤمتريفمداخلتهيف"جوطيبوطالبحفيظ"يؤكدهماهذاواملعرفة،لصناعة

دراسةكذلكو،)376-371، ص2006بوطالب جوطي، (2003سنةالعريبالوطنيفالعلميالبحثو
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:صياغة و بناء األهدافنتائج المتوسطات لمحورعرض

ميوضح نتائج المتوسطات لمحور صياغة و بناء األهداف للمعاهد و األقسا) 08(رقم ةبيانياعمدة

الرتبية البدنية و الرياضة يف أقسامنتائج املتوسطات احلسابية ملعاهد و )08(يوضح الشكل البياين رقم 
و بناءا على ما مت ذكره و إيضاحه يف عرض نتائج حمور صياغة و بناء األهداف وفق متطلبات االقتصاد املعريف،

أن معهد مستغامن اكرب املتوسطات هلذا احملور، حيث أوضحت النتائج) LSD(اختبار حتليل التباين و اختبار 
، و بناءا على ما مت توضيحه )24.40(وهران عهدقيمة للمتوسط احلسايب كانت مل، وادين )31.16(احلسابية 

، تتماشى أهدافه مع متطلبات االقتصاد املعريفيف املقارنات السابقة ميكن القول أن معهد مستغامن أفضل املعاهد 
العامة لتكوين األهدافأنعلمنا إذا، و هو أمر منطقي فيما ال ميكن أن منيز أفضل املعاهد بني ما تبقى منها
األقسامواملعاهدأنلهننوهأنكذلكجيبماو،قسمأوطلبة الرتبية البدنية ال تصاغ على مستوى كل معهد 

املعريف،االقتصادمتطلباتمعتتماشىاليتالتكوينأهدافبصياغةتقومجلنةأوخليةتوجدالبالدراسةاملعنية
يفاملستجدةتغرياتامليواكبواملعريفاالقتصادخبصائصتتصفطالبومعرفةبصناعةتقومأنتتمكنحىت

معتتماشىالالتكوينأهدافأن،هيواحدةحقيقةتبنيالنتائجهذهفيهشكالمماو،الطلبةتكوينعملية
هذامركزيةكانتإنوحىتالتكوينأهدافصياغةأوالألنهالصياغة،أوالبناءحيثمناملعريفقتصاداالمتطلبات

مستقلوكيانمؤسسةاجلامعةيعترباملعريفاالقتصادمادامذاته،حديفاملعهدأواجلامعةفلسفةتتبعأنيعىنال
العايلالتعليملوزراءالتاسعالعلمياملؤمتريفمداخلتهيف"جوطيبوطالبحفيظ"يؤكدهماهذاواملعرفة،لصناعة

دراسةكذلكو،)376-371، ص2006بوطالب جوطي، (2003سنةالعريبالوطنيفالعلميالبحثو

28,00

26,83
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حيثاملعرفةجمتمعيفاجلامعةخصائصحتديديف،"االشعبحسينخالصواخلشابيوسفاهللاعبد"منكل
يوسف اخلشاب،حسين (.مناملرجوةاألهدافحتقيقوتنويعيفأثرهواجلامعةمركزيةالعلىأكد

.)578، ص 2006السحباين، (،)383، ص2006االشعب، 
: عرض نتائج محور جودة التكوين لالستبيان الموجه لإلدارة-02-04
:جودة التكوينعرض نتائج اختبار التباين لمحور 02-04-01

بين المعاهد و األقسامجودة التكوينلمحور يوضح نتائج اختبار التباين )59(جدول رقم

مصدر التباين
مجموع 
المربعات

درجة 
الحرية

متوسط 
المربعات

(f)
المحسوبة

(f)
الجدولية

مستوى 
الداللة

428,270947,586
6,7643.040.05 408,010587,035

836,27967الكلي

لالجتاه الواحد، بني ) ANOVA(الختبار التباين ) f(قيمة ) 59(يوضح لنا اجلدول رقم 

)6,764(احملسوبة ) f(املعاهد و األقسام يف حمور جودة التكوين من االستبيان املوجه لإلدارة، حيث بلغت قيمة 

)58- 9(و درجة حرية ) 0.05(مستوى الداللة عند، )3.04(واليت بلغتاجلدولية ) f(و هي اكرب من قيمة 

و توضح هذه النتيجة وجود فروق ذات داللة إحصائية بني املعاهد و األقسام يف جودة التكوين،أي أنه يوجد 

عريف اختالف و تباين بني املعاهد و األقسام يف ما يتعلق مبعايري و أسس و مبادئ اجلودة يف ظل االقتصاد امل

املتبعة يف التكوين ، أو متطلبات االقتصاد املعريف اليت جيب أن تراعى يف حتري جودة التكوين يف كل معهد و قسم 

للرتبية البدنية، وهو اختالف معلوم ما دام االختالف بني املعاهد و األقسام املدروسة معروف مسبقا من حيث 

تالف من حيث العتاد و اهلياكل و اإلمكانات و املوارد ، و كذلك هناك اخأوالأن املعهد خيتلف عن القسم

هذا ما تؤكده الدراسات و املؤلفات السابقة مثل دراسة حممد حممد ،البشرية و املادية بني هذه املؤسسات

، و كذلك ما )41، ص 2012حممد شرقاوي، (" اجلودة الشاملة و االعتمادمعايري " شرقاوي حتت عنوان 
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تلعب دورا مهما اإلمكاناتأنيف " محيد حممد األمحدي" و " أسامة حممد شاكر عبد العليم" يوضحه كل من 

.)167، ص 2011حممد االمحدي، شاكر عبد العليم، (يف جودة التكوين 

:جودة التكوينلمحور )LSD(عرض نتائج اختبار02-04-02
:معهد مستغانم و معهد وهران02-04-02-01

وباقي المعاهد و األقساممعهد مستغانم و معهد وهرانبين )LSD(يوضح نتائج اختبار )60(رقمجدول 

معهد وهرانمعهد مستغانم
32,60المتوسط الحسابي41,41المتوسط الحسابي

العمليات
المعاهد 

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

نوع 
الداللة

مستوى 
الداللة

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

نوع 
الداللة

دال*32,608,816ران ــوه

0.05

0.05دال إحصائيا عند مستوى الداللة *

دال*4,525-37,12دال*0337,124,291رـلجزائا
دال*4,566-37,16دال*37,164,250ةـقسنطين

دال*3,275-35,87دال*35,875,541فــالشل
غري دال32,000,600دال*32,009,416ةـــبجاي
دال*4,971-37,57دال*37,573,845رةــالبوي

دال*5,685-38,28دال*38,283,130ةــالمسيل
دال*5,566-38,16دال*38,163,250رةـبسك

دال*4,066-36,66دال*36,664,750سـالخمي

اخلاص باملقارنة بني معهد مستغامن و معهد وهران و باقي املعاهد ) 60(يتضح من خالل اجلدول رقم 
حملور جودة التكوين ، حيث نالحظ أن الفروق بني معهد ) LDS(و األقسام األخرى يف اختبار اقل فرق دال

، وهي فروق معنوية لصاحل معهد ) 0.05(مستغامن و كل املعاهد كانت دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 

األقسام و مستغامن،  يف حني معهد وهران كان الفرق غري دال إحصائيا مع قسم جباية، أما املقارنات مع املعاهد 

و ما ميكن نت كلها دالة إحصائيا، لكن هذه الفروق املعنوية كانت لصاحل املعاهد و األقسام األخرى، األخرى كا
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أن نستقرئه من هذه النتائج أن معهد مستغامن و يف هذا املستوى من املقارنة يعترب من أفضل املعاهد تطبيقا و 

.ان معهد وهران من بني اقل املعاهد حتريا للجودةحتريا ملعايري اجلودة يف ظل متطلبات االقتصاد املعريف، يف حني ك

:ومعهد قسنطينة03ـرالجزائمعهد 02-02- 02-04

وباقي المعاهد و األقسامومعهد قسنطينة03الجزائـــرمعهد بين )LSD(يوضح نتائج اختبار )61(جدول رقم

ـةقسنطينمعهد03ـرالجزائمعهد 
37,16الحسابيالمتوسط 37,12المتوسط الحسابي

العمليات
المعاهد 

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

نوع 
الداللة

مستوى 
الداللة

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

نوع 
الداللة

غير دال0,041-37,16ةـقسنطين

0.05

0.05دال إحصائيا عند مستوى الداللة *

غير دال35,871,291غير دال35,871,250فــالشل
دال*32,005,166دال*32,005,125ةـــبجاي
غير دال0,404-37,57غير دال0,446-37,57رةــالبوي

غير دال1,119-38,28غير دال1,160-38,28ةــالمسيل
غير دال1,000-38,16غير دال1,041-38,16رةـبسك

غير دال36,660,500غير دال36,660,458سـالخمي

و معهد ) 03اجلزائر ( اخلاص باملقارنة بني معهد سيدي عبد اهللا ) 61(يتضح من خالل اجلدول رقم 

معهد ، حيث نالحظ أن الفروق بني )LDS(قسنطينة و باقي املعاهد و األقسام األخرى يف اختبار اقل فرق دال

ما عدا )0.05(و أغلبية املعاهد كانت غري دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) 03اجلزائر ( سيدي عبد اهللا 

مع املعاهد املتبقية مل تكن دالة قسنطينة مقارنةمع قسم جباية كان الفرق دال إحصائيا، وهو نفس األمر ملعهد 

البدنيةبية دل على أن معظم معاهد و أقسام الرت ي، وهذا )0.05(مستوى الداللةو هذا كله عندإحصائيا 

. مبعايري اجلودة يف ظل متطلبات االقتصاد املعريف  فيما يتعلقكوين فيها عن بعضه البعضتلف الختو الرياضة ال 
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:الشلف وقسم بجايةمعهد 02-03- 02-04
وباقي المعاهد و األقسامالشلف وقسم بجايةمعهد بين)LSD(يوضح نتائج اختبار)62(جدول رقم

قسم بجايةالشلفمعهد
32,00املتوسط احلسايب35,87املتوسط احلسايب

العمليات
المعاهد 

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

نوع 
الداللة

مستوى 
الداللة

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

نوع 
الداللة

دال*32,003,875ةـــبجاي

0.05

0.05دال إحصائيا عند مستوى الداللة *
دال*5,571-37,57غير دال1,696-37,57رةــالبوي

دال*6,285-38,28غير دال2,410-38,28ةــالمسيل
دال*6,166-38,16غير دال2,291-38,16رةـبسك

دال*4,666-36,66غير دال0,791-36,66سـالخمي
جباية و باقي املعاهد و األقسام اخلاص باملقارنة بني معهد الشلف و قسم) 62(اجلدول رقم يوضح

و أغلبية املعاهد كانت الشلف ، حيث نالحظ أن الفروق بني معهد )LDS(األخرى يف اختبار اقل فرق دال
كان الفرق دال و لصاحل معهد الشلف، ما عدا مع قسم جباية  )0.05(غري دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 

دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ت كلهاناكالفروق  األقسام املتبقية مع املعاهد و مقارنةقسم جباية أما 
لذلك ميكن القول أن معهد الشلف ال خيتلف ،املقارنة بينه و بينها و لصاحل املعاهد و األقسام األخرى)0.05(

يتحرى التكوين عن باقي املعاهد و األقسام املقارنة إال مع قسم جباية، يف حني هذا األخري تبني انه كذلك ال 
.يف مستوى جمال املقارنة املوضوع للدراسةفيه اجلودة وفق متطلبات االقتصاد املعريف املتبع

)63(جدول رقم:المسيلــةمعهدوالبويـرة معهد02-04- 02-04
وباقي المعاهد و األقسامالمسيلةمعهدالبويـرة ومعهدبين )LSD(يوضح نتائج اختبار 

ـةالمسيلمعهد ـرةالبويمعهد
38,28املتوسط احلسايب37,57املتوسط احلسايب

العمليات
المعاهد 

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

نوع 
الداللة

مستوى 
الداللة

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

نوع 
الداللة

غير دال0,714-38,28ةــالمسيل
0.05

0.05دال إحصائيا عند مستوى الداللة *

غير دال38,160,119غير دال0,595-38,16رةـبسك
غير دال36,661,619غير دال36,660,904سـالخمي
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وبقية املعاهد و األقسام كانت غري دالة البويرةأن الفروق بني معهد ) 63(يتضح من خالل اجلدول رقم 
تكن ع املعاهد و األقسام املتبقية ملممقارنةو هو نفس األمر ملعهد املسيلة ) 0.05(إحصائيا عند مستوى الداللة 

دة التكوين وفق متطلبات االقتصاد ، مما يوضح أن جو )0.05(دالة إحصائيا و هذا كله عند مستوى الداللة 
.بني املعاهد و األقسام احملددة يف جدول املقارنة املعروض أعالهاملعريف ال ختتلف 

:ـرةبسكمعهد 02-05- 02-04
قسم الخميسو بسكرة معهدبين )LSD(يوضح نتائج اختبار)64(جدول رقم

بسكـرةمعهد
38,16املتوسط احلسايب

العمليات
المعاهد 

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

مستوى 
الداللة

نوع 
الداللة

غري دال36,661,500.05اخلميــس

حيث  ) LSD(الختبار اخلميسمعهد مقارنة بني معهد بسكرة و ) 64(يوضح اجلدول رقم 

.ا يف هذا احملورم، و هو ينب انه ال اختالف بينه)0.05(كان الفرق غري دال إحصائيا عند مستوى الداللة 

:عرض نتائج المتوسطات لمحور جودة التكوين

ملمعاهد و األقسابين اجودة التكوين يوضح نتائج المتوسطات لمحور ) 09(شكل بياني رقم 
مقارنة للمتوسطات احلسابية  بني معاهد و أقسام الرتبية البدنية يف حمور ) 09(يبني لنا الشكل البياين رقم 

جودة التكوين وفق متطلبات االقتصاد املعريف، حيث نالحظ أن معهد مستغامن اكرب املتوسطات احلسابية 
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وبقية املعاهد و األقسام كانت غري دالة البويرةأن الفروق بني معهد ) 63(يتضح من خالل اجلدول رقم 
تكن ع املعاهد و األقسام املتبقية ملممقارنةو هو نفس األمر ملعهد املسيلة ) 0.05(إحصائيا عند مستوى الداللة 

دة التكوين وفق متطلبات االقتصاد ، مما يوضح أن جو )0.05(دالة إحصائيا و هذا كله عند مستوى الداللة 
.بني املعاهد و األقسام احملددة يف جدول املقارنة املعروض أعالهاملعريف ال ختتلف 

:ـرةبسكمعهد 02-05- 02-04
قسم الخميسو بسكرة معهدبين )LSD(يوضح نتائج اختبار)64(جدول رقم

بسكـرةمعهد
38,16املتوسط احلسايب

العمليات
المعاهد 

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

مستوى 
الداللة

نوع 
الداللة

غري دال36,661,500.05اخلميــس

حيث  ) LSD(الختبار اخلميسمعهد مقارنة بني معهد بسكرة و ) 64(يوضح اجلدول رقم 

.ا يف هذا احملورم، و هو ينب انه ال اختالف بينه)0.05(كان الفرق غري دال إحصائيا عند مستوى الداللة 

:عرض نتائج المتوسطات لمحور جودة التكوين

ملمعاهد و األقسابين اجودة التكوين يوضح نتائج المتوسطات لمحور ) 09(شكل بياني رقم 
مقارنة للمتوسطات احلسابية  بني معاهد و أقسام الرتبية البدنية يف حمور ) 09(يبني لنا الشكل البياين رقم 

جودة التكوين وفق متطلبات االقتصاد املعريف، حيث نالحظ أن معهد مستغامن اكرب املتوسطات احلسابية 
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وبقية املعاهد و األقسام كانت غري دالة البويرةأن الفروق بني معهد ) 63(يتضح من خالل اجلدول رقم 
تكن ع املعاهد و األقسام املتبقية ملممقارنةو هو نفس األمر ملعهد املسيلة ) 0.05(إحصائيا عند مستوى الداللة 

دة التكوين وفق متطلبات االقتصاد ، مما يوضح أن جو )0.05(دالة إحصائيا و هذا كله عند مستوى الداللة 
.بني املعاهد و األقسام احملددة يف جدول املقارنة املعروض أعالهاملعريف ال ختتلف 

:ـرةبسكمعهد 02-05- 02-04
قسم الخميسو بسكرة معهدبين )LSD(يوضح نتائج اختبار)64(جدول رقم

بسكـرةمعهد
38,16املتوسط احلسايب

العمليات
المعاهد 

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

مستوى 
الداللة

نوع 
الداللة

غري دال36,661,500.05اخلميــس

حيث  ) LSD(الختبار اخلميسمعهد مقارنة بني معهد بسكرة و ) 64(يوضح اجلدول رقم 

.ا يف هذا احملورم، و هو ينب انه ال اختالف بينه)0.05(كان الفرق غري دال إحصائيا عند مستوى الداللة 

:عرض نتائج المتوسطات لمحور جودة التكوين

ملمعاهد و األقسابين اجودة التكوين يوضح نتائج المتوسطات لمحور ) 09(شكل بياني رقم 
مقارنة للمتوسطات احلسابية  بني معاهد و أقسام الرتبية البدنية يف حمور ) 09(يبني لنا الشكل البياين رقم 

جودة التكوين وفق متطلبات االقتصاد املعريف، حيث نالحظ أن معهد مستغامن اكرب املتوسطات احلسابية 
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و بناءا على ما مت توضيحه يف ، )32(، وادين قيمة للمتوسط احلسايب كان من نصيب قسم جباية )41.41(
.املقارنات السابقة ميكن القول أن معهد مستغامن أفضل املعاهد حتريا للجودة يف التكوين

وفق ما ذكر سابقا، إىل االختالف يف املعايري مو يبني االختالف يف نتائج هذا احملور  بني املعاهد و األقسا
جودة التكوين هلا عالقة وثيقة مع حمددات اجلودة الشاملة املتبعة يف هذه املعاهد و األقسام، و ما دام أن و 

اإلمكانات املادية و البشرية، و اهلياكل البيداغوجية، و املقررات الدراسية، و التنمية و التدريب،و إدارة تتبىن 
معايري اجلودة الشاملة يف التكوين، و الدراسات السابقة تؤكد على أن حترى اجلودة يف التكوين من أهم متطلبات 

ميكن القول ،)451، ص 2006السيد الشخييب، (،)520، ص 2006عبد الواحد،آصف، (يفاالقتصاد املعر 
راجع إىل االختالف يف معايري وحمددات اجلودة الشاملة يق متطلبات االقتصاد املعريف بتطأن أصل االختالف يف 

.
: عرض نتائج محور التدريب و التنمية المهنية لالستبيان الموجه لإلدارة-02-05
:عرض نتائج اختبار التباين لمحور التدريب و التنمية المهنية02-05-01

بين المعاهد و األقسامالتدريب و التنمية المهنيةلمحور يوضح نتائج اختبار التباين )65(جدول رقم

المربعاتمجموع مصدر التباين
درجة 
الحرية

متوسط 
المربعات

(f)
المحسوبة

(f)
الجدولية

مستوى 
الداللة

485,413953,935
5,1903.040.05 602,7055810,391

1088,11867

لالجتاه الواحد، بني املعاهد ) ANOVA(التباين الختبار حتليل ) f(قيمة ) 65(يوضح لنا اجلدول رقم 

احملسوبة ) f(من االستبيان املوجه لإلدارة، حيث بلغت قيمة حمور التدريب و التنمية املهنيةو األقسام يف 

و درجة حرية ) 0.05(مستوى الداللة عند، )3.04(اجلدولية واليت بلغت) f(و هي اكرب من قيمة ) 5,190(

التدريب، و توضح هذه النتيجة وجود فروق ذات داللة إحصائية بني املعاهد و األقسام يف حمور )58- 9(

و هو اختالف يدل على اختالف يف حمددات االقتصاد املعريف يف وفق متطلبات االقتصاد املعريف،التنمية املهنيةو 

.اليت تكون اإلدارة مسؤولة عن تطبيق هذا املطلب التدريب و التنمية املهنية 
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و يبني هذا االختالف اختالف رؤية كل معهد و قسم هلذا املتطلب، بدل أن يكون هناك توافق تام بينها 
املعريف، و ما دام هناك ديف هذا احملور لسبب واحد و هو أمهية التدريب و التنمية املهنية كمتطلبات االقتصا

اختالف يف تعامل كل معهد و قسم مع هذه احملددات، فبالضرورة يكون هنا ضعف يف التكوين وفق هذا احملدد 
.و احملور

قومي هذه العملية، أمور تساعد على حتري و تطبيق متطلبات االقتصاد املعريف، و ما دام التدريب و التنمية و ت
.  هناك اختالف بني املعاهد و األقسام يف هذا احملور، فحتما سيكون اختالف يف نوع املعرفة

:التدريب و التنمية المهنيةلمحور )LSD(عرض نتائج اختبار 02-05-02
:معهد مستغانم و معهد وهران02-05-02-01

وباقي المعاهد و األقساممعهد مستغانم و معهد وهران)LSD(يوضح نتائج اختبار )66(جدول رقم

معهد وهرانمعهد مستغانم
26,20المتوسط الحسابي28,58المتوسط الحسابي

العمليات
المعاهد 

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

نوع 
الداللة

مستوى 
الداللة

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

نوع 
الداللة

غير دال26,202,383ـران وه

0.05

0.05دال إحصائيا عند مستوى الداللة *

دال*6,175-32,37دال*3,791-0332,37ـرالجزائ

غير دال25,830,366غير دال25,832,750قسنطينـة

غير دال2,675-28,87غير دال0,291-28,87الشلـف

دال*20,665,533دال*20,667,916بجايــة

غير دال25,141,628دال*25,144,011البويـرة

غير دال24,571,057دال*24,573,440المسيلــة

غير دال1,633-27,83غير دال27,830,750بسكـرة

غير دال0,466-26,66غير دال26,661,916الخميـس

البويرة،جباية(كل املعاهد التالية مستغامن و أن الفروق بني معهد) 66(يتضح من خالل اجلدول رقم 

، وهي فروق معنوية دالة إحصائيا كانتحملور التدريب والتنمية املهنية) LDS(يف اختبار اقل فرق دال)املسيلة
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كانت دالة إحصائيا ولكن لصاحل هذا ) 03اجلزائر(أما املقارنة مع معهد سيدي عبد اهللا لصاحل معهد مستغامن، 

) 0.05(عند مستوى الداللة إحصائيا و هذا كلهمع باقي املعاهد املتبقية كانت الفروق غري دالة يف حنياألخري 

مع معهد سيدي عبد اهللا أمامعهد وهران، لصاحل و قسم جباية معهد وهران الفرق دالة إحصائيا بني فيما كان

املتبقية غري دالة األقسام، يف حني كانت الفروق مع املعاهد و األخريكان الفرق دال و لصاحل هذا ) 03اجلزائر (

.و هذا ما يثبت انه توجد فروق ذات داللة إحصائية يف حمور التدريب و التنمية املهنية بني املعاهد و األقسام

:ومعهد قسنطينة03ـرالجزائمعهد 02-02- 02-05
وباقي المعاهد و األقسامومعهد قسنطينة03الجزائـــرمعهد )LSD(يوضح نتائج اختبار)67(جدول رقم

قسنطينــةمعهد03ـرالجزائمعهد 
25,83المتوسط الحسابي32,37المتوسط الحسابي

العمليات
المعاهد 

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

نوع 
الداللة

مستوى 
الداللة

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

نوع 
الداللة

دال*25,836,541قسنطينـة

0.05

0.05دال إحصائيا عند مستوى الداللة *

غير دال3,041-28,87دال*28,873,50الشلـف

دال*20,665,166دال*20,6611,708بجايــة

غير دال25,141,261دال*25,147,803البويـرة
غير دال24,570,690دال*24,577,232ةــالمسيل

غير دال2,00-27,83دال*27,834,541رةـبسك
غير دال0,833-26,66دال*26,665,708سـالخمي

معهد و ) 03اجلزائر ( اخلاص باملقارنة بني معهد سيدي عبد اهللا ) 67(يتضح من خالل اجلدول رقم 
معهد ، حيث نالحظ أن الفروق بني )LDS(قسنطينة و باقي املعاهد و األقسام األخرى يف اختبار اقل فرق دال

و لصاحل املعهد )0.05(املعاهد كانت دالة إحصائيا عند مستوى الداللة كلو  ) 03اجلزائر ( سيدي عبد اهللا 
املعاهد ممارسة ملتطلبات االقتصاد املعريف يف حمور فضلأيعد من بني األخريهذا أناملعين باملقارنة، مما يؤكد 

مع املعاهد املتبقية مل تكن دالة إحصائيا و هذا كله عندقسنطينة مقارنةمعهد أمااملهنية،التدريب و التنمية 
.ما عدا مع قسم جباية حيث كان داال إحصائيا و لصاحل معهد قسنطينة، )0.05(مستوى الداللة
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و التنمية املهنية يف ظل د يف نتائج حمور التدريبهوهذه النتائج تدل على انه توجد اختالفات بني املعا
.يف هذا اجلانب من التكوينمتطلبات االقتصاد املعريف الن ممارسة أو تطبيق هذه املتطلبات 

:الشلف وقسم بجايةمعهد 02-03- 02-05
وباقي المعاهد و األقسامالشلف وقسم بجايةمعهد )LSD(يوضح نتائج اختبار )68(جدول رقم

قسم بجايةالشلفمعهد
20,66املتوسط احلسايب28,87املتوسط احلسايب

العمليات
المعاهد 

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال
LSD

نوع 
الداللة

مستوى 
الداللة

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

نوع 
الداللة

دال*20,668,208بجايــة

0.05

0.05دال إحصائيا عند مستوى الداللة *

غير دال3,904-27,28دال*25,144,303البويـرة
دال*4,476-28,50دال*24,573,732ةــالمسيل

دال*7,166-29,66غير دال27,831,041رةـبسك
دال*6,00-28,57غير دال26,662,208سـالخمي

نتائج املقارنة بني معهد الشلف و قسم جباية مع باقي املعاهد و األقسام ) 68(رقم يوضح اجلدول 

جباية (ألقل فرق دال، حيث نالحظ أن نتائج املقارنة بني معهد الشلف و املعاهد التالية ) LSD(الختبار 

، مما يؤكد انه )0.05(كانت الفروق دالة إحصائيا و لصاحل معهد الشلف عند مستوى الداللة ) البويرة، املسيلة

يف حني مل تكن النتائج دالة إحصائيا يف أكثر تطبيقا ملتطلبات االقتصاد املعريف يف هذا احملور من هذه املعاهد،

باقي املقارنات مع املعاهد و األقسام املوضحة يف اجلدول،مما يؤكد أنه ال يوجد اختالف بنها يف هذا احملورأما قسم 

ولكن لصاحل هذه ) اخلميسمعهداملسيلة وبسكرة و ( لة إحصائيا  مع كل من معهد جباية فقد كانت الفروق دا

األخرية مما يدل أن قسم جباية يعترب اقل منها ممارسة و تطبيقا هلته املتطلبات يف هذا احملور، أما مع معهد البويرة 

. الفرق مل يكن دال إحصائيا ويعين هذا انه ال توجد اختالف واضح بينهما يف هذا احملور
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:ـةالمسيلمعهدوـرة البويمعهد02-04- 02-05
وباقي المعاهد و األقسامالمسيلـةمعهدالبويـرة ومعهدبين) LSD(يوضح نتائج اختبار )69(جدول رقم

ـةالمسيلمعهد البويـرةمعهد
24,57املتوسط احلسايب25,14املتوسط احلسايب

العمليات
المعاهد 

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

نوع 
الداللة

مستوى 
الداللة

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

نوع 
الداللة

غير دال0,571-24,57املسيلــة
0.05

0.05دال إحصائيا عند مستوى الداللة *

غير دال2,690-40,66غير دال3,261-27,83بسكـرة
غير دال1,523-40,71غير دال2,095-26,66اخلميـس

البويرة بني معهد مل تكن دالة إحصائيا)LSD(يف اختبار أن الفروق) 69(نالحظ من خالل اجلدول رقم 

، مما )0.05(وهذا عند مستوى الداللة و معهد املسيلة يف املقارنات مع املعاهد  و األقسام املوضحة يف اجلدول،

يؤكد أن املعاهد و األقسام املوضوعة للمقارنة ال خيتلف فيها ممارسة أو تطبيق متطلبات االقتصاد املعريف يف هذا 

. احملور

:بسكــرةمعهد 02-05- 02-05
الخميسموقسالمسيلةمعهدل)LSD(يوضح نتائج اختبار)70(جدول رقم

بسكــرةمعهد
27,83املتوسط احلسايب

العمليات
المعاهد 

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

مستوى 
الداللة

نوع 
الداللة

غري دال26,661,1660.05اخلميـس

اخلميس يف هذا احملور، الن نتائج معهدانه ال يوجد اختالف بني معهد بسكرة و ) 70(يبني اجلدول رقم 

). 0.05(مل تكن دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) LSD(املقارنة يف اختبار 
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:رض نتائج المتوسطات لمحور التدريب و التنمية المهنيةع

ماألقسالمعاهد و بين االتدريب و التنمية المهنية يوضح نتائج المتوسطات لمحور ) 10(رقم ةبيانيأعمدة
مقارنة للمتوسطات احلسابية  بني معاهد و أقسام الرتبية البدنية يف حمور ) 10(يبني لنا الشكل البياين رقم 

)03اجلزائر(سيدي عبد اهللا وفق متطلبات االقتصاد املعريف، حيث نالحظ أن معهد التدريب و التنمية املهنية

، و )20.66(للمتوسط احلسايب كان من نصيب قسم جباية ، وادين قيمة )32.37(اكرب املتوسطات احلسابية 

مراعاة ملتطلبات أفضل املعاهد )03اجلزائر(بناءا على ما مت توضيحه يف املقارنات السابقة ميكن القول أن معهد 

. االقتصاد املعريف يف ما خيص التدريب و التنمية املهنية من وجهة نظر األساتذة اإلداريني

توضيحه من نتائج تبني أن االختالف كائن بني املعاهد و األقسام و املعاهد يف كيفية و بناءا على ما مت

وهذا راجع لعدم وجود نظرة  التعامل و رؤية اإلدارة حملدد التدريب و التنمية املهنية وفق متطلبات االقتصاد املعريف،

أو التدريب و التنمية املهنية للهيئة موحدة و إتباع خمطط واضح يف التخطيط و التاطري للتدريب سواءا للطلبة

، 2006يوسف اخلشاب،حسين االشعب، (اإلدارية أو الطاقم البيداغوجي و فق ما يتطلبه االقتصاد املعريف

لذلك  أن اعتماد املعاهد و األقسام على حمددات االقتصاد املعريف يف التدريب و التنمية املهنية  ،)416صفحة 

.اصل بينهاهذا االختالف احلإزالةكفيل بان يؤدي إىل 
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:رض نتائج المتوسطات لمحور التدريب و التنمية المهنيةع

ماألقسالمعاهد و بين االتدريب و التنمية المهنية يوضح نتائج المتوسطات لمحور ) 10(رقم ةبيانيأعمدة
مقارنة للمتوسطات احلسابية  بني معاهد و أقسام الرتبية البدنية يف حمور ) 10(يبني لنا الشكل البياين رقم 

)03اجلزائر(سيدي عبد اهللا وفق متطلبات االقتصاد املعريف، حيث نالحظ أن معهد التدريب و التنمية املهنية

، و )20.66(للمتوسط احلسايب كان من نصيب قسم جباية ، وادين قيمة )32.37(اكرب املتوسطات احلسابية 

مراعاة ملتطلبات أفضل املعاهد )03اجلزائر(بناءا على ما مت توضيحه يف املقارنات السابقة ميكن القول أن معهد 

. االقتصاد املعريف يف ما خيص التدريب و التنمية املهنية من وجهة نظر األساتذة اإلداريني

توضيحه من نتائج تبني أن االختالف كائن بني املعاهد و األقسام و املعاهد يف كيفية و بناءا على ما مت

وهذا راجع لعدم وجود نظرة  التعامل و رؤية اإلدارة حملدد التدريب و التنمية املهنية وفق متطلبات االقتصاد املعريف،

أو التدريب و التنمية املهنية للهيئة موحدة و إتباع خمطط واضح يف التخطيط و التاطري للتدريب سواءا للطلبة

، 2006يوسف اخلشاب،حسين االشعب، (اإلدارية أو الطاقم البيداغوجي و فق ما يتطلبه االقتصاد املعريف

لذلك  أن اعتماد املعاهد و األقسام على حمددات االقتصاد املعريف يف التدريب و التنمية املهنية  ،)416صفحة 

.اصل بينهاهذا االختالف احلإزالةكفيل بان يؤدي إىل 
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:رض نتائج المتوسطات لمحور التدريب و التنمية المهنيةع

ماألقسالمعاهد و بين االتدريب و التنمية المهنية يوضح نتائج المتوسطات لمحور ) 10(رقم ةبيانيأعمدة
مقارنة للمتوسطات احلسابية  بني معاهد و أقسام الرتبية البدنية يف حمور ) 10(يبني لنا الشكل البياين رقم 

)03اجلزائر(سيدي عبد اهللا وفق متطلبات االقتصاد املعريف، حيث نالحظ أن معهد التدريب و التنمية املهنية

، و )20.66(للمتوسط احلسايب كان من نصيب قسم جباية ، وادين قيمة )32.37(اكرب املتوسطات احلسابية 

مراعاة ملتطلبات أفضل املعاهد )03اجلزائر(بناءا على ما مت توضيحه يف املقارنات السابقة ميكن القول أن معهد 

. االقتصاد املعريف يف ما خيص التدريب و التنمية املهنية من وجهة نظر األساتذة اإلداريني

توضيحه من نتائج تبني أن االختالف كائن بني املعاهد و األقسام و املعاهد يف كيفية و بناءا على ما مت

وهذا راجع لعدم وجود نظرة  التعامل و رؤية اإلدارة حملدد التدريب و التنمية املهنية وفق متطلبات االقتصاد املعريف،

أو التدريب و التنمية املهنية للهيئة موحدة و إتباع خمطط واضح يف التخطيط و التاطري للتدريب سواءا للطلبة

، 2006يوسف اخلشاب،حسين االشعب، (اإلدارية أو الطاقم البيداغوجي و فق ما يتطلبه االقتصاد املعريف

لذلك  أن اعتماد املعاهد و األقسام على حمددات االقتصاد املعريف يف التدريب و التنمية املهنية  ،)416صفحة 

.اصل بينهاهذا االختالف احلإزالةكفيل بان يؤدي إىل 
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: لالستبيان الموجه لإلدارةالتمويل و الهياكل و البحث العلمي عرض نتائج محور -02-06
:التمويل و الهياكل و البحث العلميالتباين لمحور تحليلعرض نتائج اختبار02-06-01

بين المعاهد و األقسامالتمويل و الهياكل و البحث العلمي يوضح نتائج اختبار تحليل التباين لمحور ) 71(جدول رقم

مصدر التباين
مجموع 
المربعات

درجة 
الحرية

متوسط 
المربعات

(f)
المحسوبة

(f)
الجدولية

مستوى 
الداللة

507,916956,435
3,0713.040.05 1065,8935818,377

1573,80967

الجتاه واحد بني املعاهد و األقسام  نأن نتائج اختبار حتليل التباي)71(ضح من خالل اجلدول رقمتي

) f(البحث العلمي وفق ما يتطلبه االقتصاد املعريف، انه كان داال إحصائيا الن قيم يف حمور التمويل و اهلياكل و 

، عند مستوى الداللة )3.04(اليت بلغت اجلدولية) f(من قيمة و هي اكرب) 3,071(احملسوبة قد بلغت 

فيها التمويل ، و هذا الداللة اإلحصائية تبني أن املعاهد و األقسام خيتلف )58- 9( درجة حرية و) 0.05(

واهلياكل و البحث العلمي من معهد إىل معهد و من قسم إىل قسم وفق ما يتطلبه االقتصاد املعريف، الن متغري 

و هو اختالف يف جوهر هذه احملددات هذا احملور يلعب دورا مهما يف التكوين يف ظل متطلبات االقتصاد املعريف،

عبد ()%01(ال زالت امليزانية املخصصة للبحوث العلمية ال تتعدى أو املتطلبات املوضحة يف احملور، كيف ال و 

.يف اجلزائر ، دون احلديث عن األصالة و االبتعاد عن التقليد)498، ص 2006الواحد،آصف، 

و املعاناة ياكل و البىن التحتية بني املعاهد و اختالف يف أعداد املوارد البشريةاهلكما انه يوجد اختالف يف 

، كلها أمور تلعب دورا يف مع صعوبة الولوج إىل مصادر املعلومة و نقص شبكات التواصل و املكتبات الرقمية 

هذا تكريس االختالف بني التكوين يف هذه املعاهد، كما تكون سببا يعيق تطبيق متطلبات االقتصاد املعريف يف 

. يف معاهد و أقسام الرتبية البدنية و الرياضةعامةالتكويناحملور خاصة و يف 
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:البحث العلميالهياكل و التمويل و لمحور )LSD(عرض نتائج اختبار 02-06-02
:معهد مستغانم و معهد وهران02-06-02-01

وباقي المعاهد و األقساممعهد مستغانم و معهد وهران)LSD(يوضح نتائج اختبار )72(جدول رقم

معهد وهرانمستغانممعهد
30,20المتوسط الحسابي37,08المتوسط الحسابي

العمليات
المعاهد 

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

نوع 
الداللة

مستوى 
الداللة

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

نوع 
الداللة

دال*30,206,883رانـوه

0.05

0.05دال إحصائيا عند مستوى الداللة *

دال*5,675-35,87دالغير 0335,871,208رـلجزائا
غير دال28,002,200دال*28,009,083ةـقسنطين

غير دال0,550-30,75دال*30,756,333فـالشل
غير دال1,133-31,33غير دال31,335,750ةــبجاي
غير دال29,850,342دال*29,857,226رةـالبوي

غير دال0,085-30,28دال*30,286,797ةــالمسيل
غير دال0,466-30,66دال*30,666,416رةـبسك
غير دال2,300-32,50غير دال32,504,583ســالخمي

قسم و،03اجلزائرمعهد (منأن الفروق بني معهد مستغامن وكل ) 72(يتضح من خالل اجلدول رقم 

دالة إحصائيا  غريكانتالتمويل و اهلياكل و البحث العلميحملور ) LDS(يف اختبار اقل فرق دال)اخلميس

عند معهد مستغامن دالة إحصائيا و لصاحلالفروق كلها معنوية وكانتفو األقسام املتبقيةهداعاملأما املقارنة مع 

معهد مستغامن يف هذا احملور يعترب األكثر تطبيقا ملتطلبات ، هذا ما يدل على أن ) 0.05(مستوى الداللة 

و لصاحل)03اجلزائر( معهد سيدي عبد اهللامعكان الفرق دالة إحصائيا أما معهد وهران فاالقتصاد املعريف،

ا ممإحصائيا،، يف حني كانت الفروق مع املعاهد و األقسام املتبقية غري دالة)03اجلزائر (معهد سيدي عبد اهللا 

.يبني االختالف يف التمويل وطرق البحث العلمي و اهلياكل اخلاصة بكل معهد يف ظل متطلبات االقتصاد املعريف
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:ومعهد قسنطينة03ـرالجزائمعهد 02-02- 02-06
وباقي المعاهد و األقسامومعهد قسنطينة03رالجزائمعهد )LSD(يوضح نتائج اختبار)73(جدول رقم

ــةقسنطينمعهد03ـرالجزائمعهد 
28,00المتوسط الحسابي35,87المتوسط الحسابي

العمليات
المعاهد 

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

نوع 
الداللة

مستوى 
الداللة

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

نوع 
الداللة

دال*28,007,875ةـقسنطين

0.05

0.05دال إحصائيا عند مستوى الداللة *

غير دال2,750-30,75دال*30,755,125فـالشل
غير دال3,333-31,33غير دال31,334,541ةــبجاي
غير دال1,857-29,85دال*29,856,017رةـالبوي

غير دال2,285-30,28دال*30,285,589ةــالمسيل
غير دال2,666-30,66دال*30,665,208رةـبسك
غير دال4,500-32,50غير دال32,503,375ســالخمي

مع باقي ) LSD(يف اختبار ) 03اجلزائر(مقارنة بني معهد سيدي عبد اهللا )73(يوضح لنا اجلدول رقم

، حيث  املعريفداملعاهد و األقسام يف حمور التمويل و اهلياكل و البحث العلمي وفق ما تتطلبه متطلبات االقتصا

معهدجباية و (معنوية و دالة إحصائيا مع كل املعاهد املعروضة يف املقارنة ما عدا مع قسم كانت الفروق 

، أما مقارنة معهد قسنطينة مع باقي املعاهد )0.05(عند مستوى الداللة كان الفرق غري دال إحصائيا ) اخلميس

ما ف، و هذا االختال)0.05(ةو األقسام كانت كل الفروق غري معنوية و غري دالة إحصائيا عند مستوى الدالل

بني داللة وغري داللة يوضح التباين بني األقسام واملعاهد يف هذا احملور،حيث نالحظ أن معهد سيدي عبد اهللا 

معهد قسنطينة ال خيتلف عن باقي أمااملعاهد مقارنة ملتطلبات االقتصاد يف هذا احملور، أحسن) 03اجلزائر(

.املعاهد كثر مالئمة ملتطلبات االقتصاد املعريف يف هذا احملورو ال ميكن أن حندد أياملعاهد 
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:الشلف وقسم بجايةمعهد 02-03- 02-06
وباقي المعاهد و األقسامالشلف وقسم بجايةمعهد بين) LSD(يوضح نتائج اختبار )74(جدول رقم

قسم بجايةالشلفمعهد
31,33املتوسط احلسايب30,75املتوسط احلسايب

العمليات
المعاهد 

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال
LSD

نوع 
الداللة

مستوى 
الداللة

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

نوع 
الداللة

غير دال0,583-31,33ةــبجاي

0.05

0.05دال إحصائيا عند مستوى الداللة *

غير دال29,851,476غير دال29,850,892رةـالبوي
غير دال30,281,047غير دال30,280,464ةــالمسيل
غير دال30,660,666غير دال30,660,083رةـبسك
غير دال1,166-32,50غير دال1,750-32,50سـالخمي

) LSD(أن الفروق بني معهد الشلف و املعاهد و األقسام الختبار ) 74(نالحظ من خالل اجلدول رقم 
و هو نقس ) 0.05(اهلياكل و البحث العلمي مل تكن دالة إحصائيا عند مستوى الداللة يف حمور التمويل و 

األمر للمقارنة بني قسم جباية و املعاهد و األقسام املعروضة يف اجلدول، عند نفس مستوى الداللة اإلحصائية 
كن أن حندد أفضل ه ال ميمما يدل على أنحيث جاءت كل املقارنات و الفروق غري دالة إحصائيا، ،)0.05(

بني معهد يف التمويل و اهلياكل و البحث العلمي هذه املعاهد أو األقسام  مالئمة و تطبيقا ملتطلبات االقتصاد
، بالرغم من وجود اختالف يف طبيعة كل من هذه مع بقية املعاهد و األقساممقارنةالشلف و قسم جباية

. ات هذا احملور حسب ما مت عرضه يف عبار و و املعايري تاحملددا

:المسيلـةمعهدالبويـرة ومعهد02-04- 02-06
وباقي المعاهد و األقسامالمسيلـةمعهدالبويـرة ومعهدبين) LSD(يوضح نتائج اختبار )75(جدول رقم

ـةالمسيلـمعهد البويـرةمعهد
30,28املتوسط احلسايب29,85املتوسط احلسايب

العمليات
المعاهد 

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

نوع 
الداللة

مستوى 
الداللة

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

نوع 
الداللة

غير دال0,428-30,28ةــالمسيل
0.05

0.05دال إحصائيا عند مستوى الداللة *

غير دال0,380-30,66غير دال0,809-30,66رةـبسك
غير دال2,214-32,50غير دال2,642-32,50ســالخمي
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معهد البويرة و معهد املسيلة مع باقي املعاهد و األقسام الختبار مقارنة بني) 75(يبني اجلدول رقم 
)LSD ( يف حمور التمويل و اهلياكل و البحث العلمي، حيث نالحظ أن الفروق مل تكن دالة إحصائيا بني معهد

، وهو نفس األمر مع معهد املسيلة حيث كانت )0.05(للمقارنة عند مستوى الداللة البويرة و املعاهد املعروضة 
مما يدل أن الفرق ال يتحيز ألي معهد أو قسم يف هذا ، )0.05(الداللة مستوىالفروق غري دالة إحصائيا عند

.احملور

:ـرةبسكمعهد 02-05- 02-06

الخميسموقسالمسيلةمعهدبين )LSD(يوضح نتائج اختبار)76(جدول رقم
ـرةسكبمعهد

30,66املتوسط احلسايب
العمليات

المعاهد 
المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

مستوى 
الداللة

نوع 
الداللة

غري دال1,8330.05-32,50اخلميــس

اخلميس معهدأن الفرق مل يكن دال إحصائيا بني معهد بسكرة و )76(نالحظ من خالل اجلدول رقم

.، أي انه ال ميكن أن نفاضل بينهما يف هذا احملور)0.05(عند مستوى الداللة )LSD(يف اختبار 

:التمويل و الهياكل و البحث العلمينتائج المتوسطات لمحور عرض 

ملمعاهد و األقسابين االتمويل و الهياكل و البحث العلمي يوضح نتائج المتوسطات لمحور ) 11(رقم ةبيانيأعمدة
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معهد البويرة و معهد املسيلة مع باقي املعاهد و األقسام الختبار مقارنة بني) 75(يبني اجلدول رقم 
)LSD ( يف حمور التمويل و اهلياكل و البحث العلمي، حيث نالحظ أن الفروق مل تكن دالة إحصائيا بني معهد

، وهو نفس األمر مع معهد املسيلة حيث كانت )0.05(للمقارنة عند مستوى الداللة البويرة و املعاهد املعروضة 
مما يدل أن الفرق ال يتحيز ألي معهد أو قسم يف هذا ، )0.05(الداللة مستوىالفروق غري دالة إحصائيا عند

.احملور

:ـرةبسكمعهد 02-05- 02-06

الخميسموقسالمسيلةمعهدبين )LSD(يوضح نتائج اختبار)76(جدول رقم
ـرةسكبمعهد

30,66املتوسط احلسايب
العمليات

المعاهد 
المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

مستوى 
الداللة

نوع 
الداللة

غري دال1,8330.05-32,50اخلميــس

اخلميس معهدأن الفرق مل يكن دال إحصائيا بني معهد بسكرة و )76(نالحظ من خالل اجلدول رقم

.، أي انه ال ميكن أن نفاضل بينهما يف هذا احملور)0.05(عند مستوى الداللة )LSD(يف اختبار 

:التمويل و الهياكل و البحث العلمينتائج المتوسطات لمحور عرض 

ملمعاهد و األقسابين االتمويل و الهياكل و البحث العلمي يوضح نتائج المتوسطات لمحور ) 11(رقم ةبيانيأعمدة
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معهد البويرة و معهد املسيلة مع باقي املعاهد و األقسام الختبار مقارنة بني) 75(يبني اجلدول رقم 
)LSD ( يف حمور التمويل و اهلياكل و البحث العلمي، حيث نالحظ أن الفروق مل تكن دالة إحصائيا بني معهد

، وهو نفس األمر مع معهد املسيلة حيث كانت )0.05(للمقارنة عند مستوى الداللة البويرة و املعاهد املعروضة 
مما يدل أن الفرق ال يتحيز ألي معهد أو قسم يف هذا ، )0.05(الداللة مستوىالفروق غري دالة إحصائيا عند

.احملور

:ـرةبسكمعهد 02-05- 02-06

الخميسموقسالمسيلةمعهدبين )LSD(يوضح نتائج اختبار)76(جدول رقم
ـرةسكبمعهد

30,66املتوسط احلسايب
العمليات

المعاهد 
المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

مستوى 
الداللة

نوع 
الداللة

غري دال1,8330.05-32,50اخلميــس

اخلميس معهدأن الفرق مل يكن دال إحصائيا بني معهد بسكرة و )76(نالحظ من خالل اجلدول رقم

.، أي انه ال ميكن أن نفاضل بينهما يف هذا احملور)0.05(عند مستوى الداللة )LSD(يف اختبار 

:التمويل و الهياكل و البحث العلمينتائج المتوسطات لمحور عرض 

ملمعاهد و األقسابين االتمويل و الهياكل و البحث العلمي يوضح نتائج المتوسطات لمحور ) 11(رقم ةبيانيأعمدة

30
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مقارنة للمتوسطات احلسابية  بني معاهد و أقسام الرتبية البدنية يف حمور ) 11(يبني لنا الشكل البياين رقم 
نالحظ أن معهد مستغامن اكرب وفق متطلبات االقتصاد املعريف، حيث التمويل و اهلياكل و البحث العلمي

، و بناءا )30.2(، وادين قيمة للمتوسط احلسايب كان من نصيب معهد وهران )37.08(املتوسطات احلسابية 
) 03اجلزائر(على ما مت توضيحه يف املقارنات السابقة ميكن القول أن معهد مستغامن و معهد سيدي عبد اهللا 

إال انه جاءت املقارنة بينهما ومع كل االقتصاد املعريف يف هذا احملور،أفضل املعاهد يف ما مت عرضه من متطلبات
نتائجها كلها متقاربة حبيث ال أما املعاهد األخرى فكانت اخلميس غري دالة إحصائيامعهدمن قسم جباية و 

اته يف هذا احملور هلا أن متطلبات االقتصاد املعريف و حمدد. ميكن أن منيز أي املعاهد أو األقسام افصل يف هذا احملور
و التمويل بصفة عامة على الوسائل التعليمية و جتهيز املخابر بالوسائل احلديثة ،عالقة مبا ميلكه املعهد من هياكل

و العمل و على الدورات و البحوث العلمية، و على وسائل االتصال احلديثة و املعلوماتية و التعليم االلكرتوين،
يف اختالففان كان هناك، )373، ص 2006بوطالب جوطي، (لبحوث العلمية،على تطبيق و نشر نتائج ا

بصفة يكون هناك اختالف مباشرة يف التكوين عامة و نتائج هذا احملورمن هذه الوسائلمعهدكل ما ميلكه  
.املعريفديف ظل متطلبات االقتصاخاصة 

: لالستبيان الموجه لإلدارةالتقويمعرض نتائج محور -02-07
:التقويمعرض نتائج اختبار التباين لمحور 02-07-01

بين المعاهد و األقسامالتقويملمحور يوضح نتائج اختبار التباين )77(جدول رقم

مجموع المربعاتمصدر التباين
درجة 
الحرية

متوسط 
المربعات

(f)
المحسوبة

(f)
الجدولية

مستوى 
الداللة

617,814968,646
3,1253.040.05 1273,8775821,963

1891,69167

الجتاه واحد بني املعاهد و األقسام  نأن نتائج اختبار حتليل التباي) 77(يتضح من خالل اجلدول رقم 

) 3,125(احملسوبة قد بلغت ) f(يف حمور التقومي وفق ما يتطلبه االقتصاد املعريف، انه كان داال إحصائيا الن قيم 

)58-9( و درجة حرية ) 0.05(لة ، عند مستوى الدال)3.04(اليت بلغت اجلدولية) f(من قيمة و هي اكرب

ئية تبني أن املعاهد و األقسام خيتلف فيها التقومي من معهد إىل معهد و من قسم إىل قسم و هذا الداللة اإلحصا



عرض و حتليل نتائج البحث

158

وفق ما يتطلبه االقتصاد املعريف، الن متغري هذا احملور يلعب دورا مهما يف التكوين يف ظل متطلبات االقتصاد 

.يبني نظرة كل معهد للتقومي و كيف يتعامل معهو هو اختالف املعريف،

، كما ميكن اجلامعة من تكييف هالتقومي مبفهومه اجلديد يعرب عن التخطيط للمستقبل و اإلعداد ملواجهتإن 
عملية التعليمية و 

نتائج البحث تبني اختالف يف طريقة التقومي ،وما دامت)17، ص 2001شحاتة، (مجيع األطراف الفاعلة فيها
املتبعة يف كل معهد و قسم، فيمكن القول أن االختالف يكمن يف أوال األهداف املتبعة يف التقومي و ثانيا يف 

" حسن شحاتة"، الن دراسة الفلسفة احملددة و املرجوة من التقومي يف ظل االقتصاد املعريف بني كل معهد و قسم
.            يوجد اختالف يف التقومي يعزى إىل متغري اجلنس أو الدرجة العلميةبينت انه ال 

:التقويملمحور )LSD(عرض نتائج اختبار 02-07-02
:معهد مستغانم و معهد وهران02-07-02-01

وباقي المعاهد و األقساممعهد مستغانم و معهد وهران)LSD(يوضح نتائج اختبار )78(جدول رقم
معهد وهرانمستغانممعهد 
26,20المتوسط الحسابي37,08المتوسط الحسابي

العمليات
المعاهد 

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

نوع 
الداللة

مستوى 
الداللة

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

نوع 
الداللة

غير دال33,004,083ران ــوه

0.05

0.05دال إحصائيا عند مستوى الداللة *

غير دال3,500-32,37غير دال0336,500,583رــلجزائا
غير دال25,832,833دال*30,166,916ةــقسنطين

غير دال1,00-28,87غير دال34,003,083فــالشل
غير دال20,662,333دال*30,666,416ةـــبجاي
غير دال4,285-25,14غير دال0,202-37,28رةـالبوي

غير دال24,573,428دال*29,577,511ةــالمسيل
غير دال1,500-27,83غير دال34,502,583رةــبسك

غير دال0,166-26,66غير دال33,163,916ســالخمي

،03معهد اجلزائر(مستغامن وكل من أن الفروق بني معهد ) 78(يتضح من خالل اجلدول رقم 

)LDS(داليف اختبار اقل فرق)اخلميسمعهد الشلف، معهد البويرة، معهد بسكرة، معهد وهران،معهدو
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أما املقارنة مع املعاهد و األقسام املتبقية فكانت الفروق دالة إحصائيا ، دالة إحصائياغري كانت التقوميحملور 
مقارنة ، هذا ما يدل على أن معهد مستغامن يف هذا احملور) 0.05(عند مستوى الداللة ولصاحل معهد مستغامن 

أما معهد وهران األكثر تطبيقا ملتطلبات االقتصاد املعريف،مع املعاهد اليت كان فيها الفرق دال إحصائيا لصاحله 
و  ات التقومييف آلي، مما يبني االختالف) 0.05(عند نفس مستوى الداللة دالة إحصائيا وق كلها غري فكان الفر 

.يف ظل االقتصاد املعريفكيفية التعامل مع التقومي كمطلب هام من متطلبات التكوين

:ومعهد قسنطينة03رالجزائمعهد 02-02- 02-07
وباقي المعاهد و األقسامومعهد قسنطينة03الجزائــرمعهد )LSD(يوضح نتائج اختبار) 79(جدول رقم 

ـةقسنطينمعهد03الجزائـرمعهد 
25,83المتوسط الحسابي32,37المتوسط الحسابي

العمليات
المعاهد 

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

نوع 
الداللة

مستوى 
الداللة

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

نوع 
الداللة

دال*25,836,333ةــقسنطين

0.05

0.05دال إحصائيا عند مستوى الداللة *

غير دال3,833-28,87غير دال28,872,500فــالشل
غير دال0,500-20,66دال*20,665,833ةـــبجاي
دال*7,119-25,14غير دال0,785-25,14رةـالبوي

غير دال24,570,595دال*24,576,928ةــالمسيل
غير دال4,333-27,83غير دال27,832,000رةــبسك

غير دال3,000-26,66غير دال26,663,333ســالخمي

مع باقي ) LSD(يف اختبار ) 03اجلزائر(مقارنة بني معهد سيدي عبد اهللا )79(يوضح لنا اجلدول رقم
املعريف، حيث كانت الفروق معنوية و دالة دوفق ما تتطلبه متطلبات االقتصاقومي املعاهد و األقسام يف حمور الت

كان الفرق غري ، يف حني03من معهد قسنطينة و املسيلة و قسم جباية و لصاحل معهد اجلزائرإحصائيا مع كل
، أما مقارنة معهد قسنطينة مع باقي املعاهد)0.05(عند مستوى الداللة مع باقي املعاهد املتبقيةدال إحصائيا

مع كل املعاهد و األقسام ما عدا مع )0.05(ةو األقسام كانت الفروق غري دالة إحصائيا عند مستوى الدالل
يوضح التباين بني األقسام ف، و هذا االختالمعهد البويرة كان الفرق دال إحصائيا و لصاحل معهد البويرة

.يف كيفية التعامل مع حمدد التقومي يف ظل االقتصاد املعريفواملعاهد 
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:الشلف وقسم بجايةمعهد 02-03- 02-07
وباقي المعاهد و األقسامالشلف وقسم بجايةمعهد بين) LSD(يوضح نتائج اختبار )80(جدول رقم

قسم بجايةالشلفمعهد
20,66املتوسط احلسايب28,87املتوسط احلسايب

لعملياتا
المعاهد 

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال
LSD

نوع 
الداللة

مستوى 
الداللة

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

نوع 
الداللة

غير دال20,663,333ةـــبجاي

0.05

0.05دال إحصائيا عند مستوى الداللة *

دال*6,619-27,28غير دال3,285-25,14رةـالبوي
غير دال28,501,095غير دال24,574,428ةــالمسيل

غير دال3,833-29,66غير دال0,500-27,83رةــبسك
غير دال2,500-28,57غير دال26,660,833ســالخمي

) LSD(أن الفروق بني معهد الشلف و املعاهد و األقسام الختبار ) 80(نالحظ من خالل اجلدول رقم 
، و هو نقس األمر للمقارنة بني قسم جباية )0.05(مل تكن دالة إحصائيا عند مستوى الداللة قومي يف حمور الت

، حيث جاءت كل )0.05(ة اإلحصائية يف اجلدول، عند نفس مستوى الداللو املعاهد و األقسام املعروضة
املقارنات و الفروق غري دالة إحصائيا، مما يدل على أنه ال ميكن أن حندد أفضل هذه املعاهد أو األقسام  مالئمة 

و األقسام، بالرغم بني معهد الشلف و قسم جباية مقارنة مع بقية املعاهدالتقومي يف و تطبيقا ملتطلبات االقتصاد
.عبارات هذا احملور حسب ما مت عرضه يف تمن وجود اختالف يف طبيعة كل من هذه احملددا

:ـةالمسيلمعهدالبويـرة ومعهد02-07-02-04
وباقي المعاهد و األقسامالمسيلـةمعهدالبويـرة ومعهدبين) LSD(يوضح نتائج اختبار )81(جدول رقم

ـةالمسيلمعهد البويـرةمعهد
24,57املتوسط احلسايب25,14املتوسط احلسايب

العمليات
المعاهد 

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

نوع 
الداللة

مستوى 
الداللة

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

نوع 
الداللة

دال*24,577,714ةــالمسيل
0.05

0.05دال إحصائيا عند مستوى الداللة *

دال*4,928-40,66غير دال27,832,785رةــبسك
غير دال3,595-40,71غير دال26,664,119ســالخمي
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معهد البويرة و معهد املسيلة مع باقي املعاهد و األقسام الختبار مقارنة بني) 81(يبني اجلدول رقم 
)LSD ( اهلياكل و البحث العلمي، حيث نالحظ أن الفروق مل تكن دالة إحصائيا بني معهد يف حمور التمويل و

ما عدا مع معهد املسيلة كان الفرق دال و )0.05(البويرة و املعاهد و املعروضة للمقارنة عند مستوى الداللة 
ا عند مستوى الداللة ، وهو نفس األمر مع معهد املسيلة حيث كانت الفروق غري دالة إحصائيلصاحل معهد البويرة

.ما عدا مع معهد بسكرة كان الفرق دال و لصاحل هذا األخري)0.05(

:بسكـرةمعهد 02-05- 02-07

الخميسموقسالمسيلةمعهدبين )LSD(يوضح نتائج اختبار)82(جدول رقم
بسكـرةمعهد

27,83املتوسط احلسايب
العمليات

المعاهد 
المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

مستوى 
الداللة

نوع 
الداللة

غري دال26,661,3330.05ــساخلمي
أن الفرق مل يكن دال إحصائيا بني معهد بسكرة و )82(نالحظ من خالل اجلدول رقم

.بينهما يف هذا احملور، أي انه ال ميكن أن نفاضل )0.05(عند مستوى الداللة )LSD(اخلميس يف اختبار معهد

:عرض نتائج المتوسطات لمحور التقويم

ملمعاهد و األقساقويم بين االتيوضح نتائج المتوسطات لمحور ) 12(رقم ةبيانيأعمدة
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معهد البويرة و معهد املسيلة مع باقي املعاهد و األقسام الختبار مقارنة بني) 81(يبني اجلدول رقم 
)LSD ( اهلياكل و البحث العلمي، حيث نالحظ أن الفروق مل تكن دالة إحصائيا بني معهد يف حمور التمويل و

ما عدا مع معهد املسيلة كان الفرق دال و )0.05(البويرة و املعاهد و املعروضة للمقارنة عند مستوى الداللة 
ا عند مستوى الداللة ، وهو نفس األمر مع معهد املسيلة حيث كانت الفروق غري دالة إحصائيلصاحل معهد البويرة

.ما عدا مع معهد بسكرة كان الفرق دال و لصاحل هذا األخري)0.05(

:بسكـرةمعهد 02-05- 02-07

الخميسموقسالمسيلةمعهدبين )LSD(يوضح نتائج اختبار)82(جدول رقم
بسكـرةمعهد

27,83املتوسط احلسايب
العمليات

المعاهد 
المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

مستوى 
الداللة

نوع 
الداللة

غري دال26,661,3330.05ــساخلمي
أن الفرق مل يكن دال إحصائيا بني معهد بسكرة و )82(نالحظ من خالل اجلدول رقم

.بينهما يف هذا احملور، أي انه ال ميكن أن نفاضل )0.05(عند مستوى الداللة )LSD(اخلميس يف اختبار معهد

:عرض نتائج المتوسطات لمحور التقويم

ملمعاهد و األقساقويم بين االتيوضح نتائج المتوسطات لمحور ) 12(رقم ةبيانيأعمدة
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معهد البويرة و معهد املسيلة مع باقي املعاهد و األقسام الختبار مقارنة بني) 81(يبني اجلدول رقم 
)LSD ( اهلياكل و البحث العلمي، حيث نالحظ أن الفروق مل تكن دالة إحصائيا بني معهد يف حمور التمويل و

ما عدا مع معهد املسيلة كان الفرق دال و )0.05(البويرة و املعاهد و املعروضة للمقارنة عند مستوى الداللة 
ا عند مستوى الداللة ، وهو نفس األمر مع معهد املسيلة حيث كانت الفروق غري دالة إحصائيلصاحل معهد البويرة

.ما عدا مع معهد بسكرة كان الفرق دال و لصاحل هذا األخري)0.05(

:بسكـرةمعهد 02-05- 02-07

الخميسموقسالمسيلةمعهدبين )LSD(يوضح نتائج اختبار)82(جدول رقم
بسكـرةمعهد

27,83املتوسط احلسايب
العمليات

المعاهد 
المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

مستوى 
الداللة

نوع 
الداللة

غري دال26,661,3330.05ــساخلمي
أن الفرق مل يكن دال إحصائيا بني معهد بسكرة و )82(نالحظ من خالل اجلدول رقم

.بينهما يف هذا احملور، أي انه ال ميكن أن نفاضل )0.05(عند مستوى الداللة )LSD(اخلميس يف اختبار معهد

:عرض نتائج المتوسطات لمحور التقويم

ملمعاهد و األقساقويم بين االتيوضح نتائج المتوسطات لمحور ) 12(رقم ةبيانيأعمدة

33
,1
6
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مقارنة للمتوسطات احلسابية  بني معاهد و أقسام الرتبية البدنية يف حمور ) 12(يبني لنا الشكل البياين رقم 
) 37.28(التقومي وفق متطلبات االقتصاد املعريف، حيث نالحظ أن معهد البويرة اكرب املتوسطات احلسابية 

، و بناءا على ما مت توضيحه يف)29.57(ادين قيمة للمتوسط احلسايب كان من نصيب معهد املسيلة و
أفضل املعاهد يف ما من) 03(و معهد مستغامن و معهد اجلزائر املقارنات السابقة ميكن القول أن معهد البويرة

مت عرضه من متطلبات االقتصاد املعريف يف هذا احملور، أما املعاهد األخرى فكانت نتائجها كلها متقاربة حبيث ال 
. يف هذا احملورةكانت متباينة ما بني الداللاميكن أن متيز نتائجه

أن متطلبات االقتصاد املعريف و حمدداته يف هذا احملور جتعل من التقومي عامل ليس فقط للقياس،بل جيعل 
يوسف (للعملية التعليمية خاصة و التكوين عامةبوسائله املختلفة ،عالجية- منه عملية تشخيصية

، فان اختلفت النظرة بني املعاهد و األقسام عم ما هو حمدد )422، ص2006اخلشاب،حسين االشعب، 
. للتقومي يف االقتصاد املعريف، اختلف التعامل مع ما وضع له التقومي يف هذه املعاهد

:ساتذةلألعرض نتائج االستبيان الموجه -03
:لألساتذةعرض نتائج اختبار تحليل التباين لالستبيان الموجه -03-01

بين المعاهد و األقساملألساتذةالتباين لالستبيان الموجه تحليليوضح نتائج اختبار)83(جدول رقم

مجموع المربعاتمصدر التباين
درجة 
الحرية

متوسط 
المربعات

(f)
المحسوبة

(f)
الجدولية

مستوى 
الداللة

9588,07091065,34
4,1332.650.05 37636,289146257,783

47224,359155

احملسوبة ) f(، حيث بلغت ساتذةلألالستبيان املوجه ) f(التباين حتليلنتائج اختبار)83(يبني اجلدول رقم
درجة حرية و) 0.05(، عند مستوى الداللة )2.65(اجلدولية اليت متثلت يف)f(و هي اكرب من) 4,133(
)9-146(

ريف خيتلف و هو تباين يدل على أن التكوين يف املعاهد و األقسام يف ظل متطلبات االقتصاد املع،الرتبية البدنية
. معهد إىل معهد و من قسم إىل قسممن

إن اختالف و تباين أراء األساتذة حول متطلبات االقتصاد املعريف احملددة و املوضحة يف االستبيان املوجه 
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الربامج و املقررات التعليمية لألساتذة، يوضح أن االختالف يكمن يف متطلبات التنمية املهنية لألستاذ، و يف
كما ميس هذا االختالف كذلك أساليب و طرائق تدريس اهليئة البيداغوجية، و خصائص الطالب يف ظل 

نستشف انه يوجد تقصري من طرف فو كنتيجة هلذا االختال.االقتصاد املعريف، و استخدام التعليم االلكرتوين
ن، وهو ما يتناىف مع األدوار اجلديدة اليت املعاهد أو األقسام ألحد هذه املكونات أو املتطلبات احملددة يف االستبيا

. متطلبات االقتصاد املعريف هو نقص يف املعرفة املخرجة اليت جيب أن تتحلى بصفات هذه املتطلبات
:لألساتذةلالستبيان الموجه )LSD(عرض نتائج اختبار03-02

: معهد مستغانم01- 03-02
بين معهد مستغانم و باقي المعاهد و األقسام)LSD(يوضح نتائج اختبار )84(جدول رقم

لألساتذةاالستبيان الموجه 
الوسائل اإلحصائية

المعاهد و األقسام
المتوسط 
الحسابي

المتوسط 
الحسابي

فرق دالاقل
)LSD(

مستوى 
الداللة

نوع 
الداللة

معهد التربية
البدنية

-مستغانم-

ران ــوه

179,77

167,8611,911*

0.05

دال
غير دال5,422-03185,20لجزائرا

دال*165,1614,611ةـقسنطين
دال*159,5520,227فـالشل
دال*161,0018,777ةــبجاي
دالغير 170,149,634رةـالبوي

دال*169,5010,277ةـالمسيل
دال*167,5212,248رةـبسك

دال*164,9214,854سـالخمي
)0.05(الفرق دال إحصائيا عند مستوى الداللة ) = نجمة*(

عند مقارنة معهد مستغامن بكل ف، LSDنتائج املتوسطات احلسابية و اختبار ) 84(رقماجلدوليوضح
لصاحل معهد ) 0.05(جند أن الفروق كانت كلها  دالة إحصائيا عند مستوى الداللة و األقساممن املعاهد 

جند أن الفرق مل و معهد البويرة،)معهد سيدي عبد اهللا(03مع معهد اجلزائر ما عدا عند مقارنتهمستغامن،
فيما يتعلق باملتطلبات اليت متت اإلجابة يكن دال إحصائيا، وهذه الفروق تدل على أن التكوين يف معهد مستغامن 

مالئمة ملتطلبات االقتصاد املعاهدأكثرمن بني معهد مستغامن أنتبنيا يف االستبيان املوجه لألساتذة، عليه
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، )LSD(وبناءا على نتائج اختبار اقل فرق دال قارنة املتوسطات احلسابيةوهو ما نالحظه كذلك  عند م،املعريف
.املوضحة يف اجلدولاألقساملمعاهد لاحلسابيةتوسطاتاملاكرب من بعضهو متوسط و ، )179,77(حيث بلغ

:معهد وهران02- 02- 03
معهد وهران و باقي المعاهد و األقسامبين)LSD(يوضح نتائج اختبار )85(جدول رقم

لألساتذةاالستبيان الموجه 
الوسائل اإلحصائية

المعاهد و األقسام
المتوسط 

الحسابي
المتوسط 
الحسابي

اقل فرق دال
)LSD(

مستوى 
الداللة

نوع 
الداللة

معهد التربية
البدنية

- وهران-

03لجزائرا

167,86

185,20-17,333*

0.05

دال
غري دال165,162,700ةـقسنطين

غري دال159,558,316فـالشل
غري دال161,006,866ةــبجاي
غري دال2,276-170,14رةـالبوي

غري دال1,633-169,50ةـالمسيل
غري دال167,520,337رةـبسك

غري دال164,922,943سـالخمي
)0.05(دال إحصائيا عند مستوى الداللة الفرق ) = نجمة*(

جند أن الفروق  هران، للمقارنة البعدية بني معهد و )LSD(نتائج اختبار )85(نالحظ من خالل اجلدول رقم

، مع املعاهد و األقسام األخرى ،ما عدى مع معهد )0.05(كانت كلها غري دالة إحصائية عند مستوى الداللة 

جند أن الفرق كان دال إحصائيا و لصاحل هذا األخري، وهذه الفروق الغري ) معهد سيدي عبد اهللا(03اجلزائر 

اد املعريف يف معهد وهران ال خيتلف عن التكوين يف املعاهد معنوية تدل على أن التكوين يف ظل متطلبات االقتص

وبناءا على وهو ما نالحظه كذلك عند مقارنة املتوسطات احلسابيةو األقسام األخرى يف ظل هذه املتطلبات ، 

ال و هو متوسط ، )167,86(، حيث بلغ املتوسط احلسايب ملعهد وهران )LSD(نتائج اختبار اقل فرق دال 

املوضحة يف اجلدول، مستثنني بذلك معهد لمعاهد و األقسام األخرىلاحلسابيةتوسطاتاملكثريا عنخيتلف  

).185,20(، الذي بلغ متوسطه احلسايب)03اجلزائر (سيدي عبد اهللا 
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: 03معهد الجزائر03-02-03
و باقي المعاهد و األقسام03بين معهد الجزائر)LSD(يوضح نتائج اختبار )86(جدول رقم

لألساتذةاالستبيان الموجه 
الوسائل اإلحصائية

المعاهد و األقسام
المتوسط 
الحسابي

المتوسط 
الحسابي

اقل فرق دال
)LSD(

مستوى 
الداللة

نوع 
الداللة

معهد التربية
البدنية

- 03- الجزائر

ةـقسنطين

185,20

165,1620,033*

0.05

دال
دال*159,5525,650فـالشل
دال*161,0024,200ةــبجاي
دال*170,1415,057رةـالبوي

دال*169,5015,700ةـالمسيل
دال*167,5217,670رةـبسك

دال*164,9220,276سـالخمي
)0.05(الفرق دال إحصائيا عند مستوى الداللة ) = نجمة*(

بلغ ) 03اجلزائر (أن املتوسط احلسايب ملعهد سيدي عبد اهللا ) 86(نالحظ من خالل اجلدول رقم 

و هو متوسط حسايب اكرب من املتوسطات احلسابية للمعاهد و األقسام األخرى، و هذا ما تدل عليه ) 185,20(

اجلزائر (سيدي عبد اهللا فعند مقارنة معهد،LSDيف اختبارحصائيةاإلداللة الذات املعنوية أو الفروق فروق ال

لصاحل ) 0.05(دالة إحصائيا عند مستوى الداللة كلهاجند أن الفروق كانتبكل من املعاهد و األقسام ) 03

أكثر )03اجلزائر (سيدي عبد اهللا ه النتائج تبني أن التكوين يف معهدذو ه.)03اجلزائر (سيدي عبد اهللا معهد

من املعاهد و األقسام اليت ظهر املوضحة يف االستبيان املوجه لألساتذةاملعريفدتطلبات االقتصامالئمة و ممارسة مل

،أي أن مجيع احملددات املتعلقة باألستاذ و )03اجلزائر(الفرق فيها دال إحصائيا لصاحل معهد سيدي عبد اهللا 

و صفات الطالب يف ظل و التعليم االلكرتوينالتنمية املهنية إىل جانب األساليب و الطرائق املمارسة يف التدريس 

. القتصاد املعريف من وجهة نظر األساتذةلمالئمة أكثراالقتصاد املعريف إضافة للمقررات و الربامج الدراسية كانت 



عرض و حتليل نتائج البحث

166

:معهد قسنطينة04- 02- 03
المعاهد و األقسامبين معهد قسنطينة وباقي )LSD(يوضح نتائج اختبار )87(جدول رقم

لألساتذةاالستبيان الموجه 
الوسائل اإلحصائية

المعاهد و األقسام
المتوسط 
الحسابي

المتوسط 
الحسابي

اقل فرق دال
)LSD(

مستوى 
الداللة

نوع 
الداللة

معهد التربية
البدنية

- ةـقسنطين-

فـالشل

165,16

159,555,616

0.05

غير دال
غير دال161,004,166ةــبجاي
غير دال4,976-170,14رةـالبوي

غير دال4,333-169,50ةـالمسيل
غير دال2,362-167,52رةـبسك

غير دال164,925,616سـالخمي
)0.05(الفرق دال إحصائيا عند مستوى الداللة ) = نجمة*(

قسنطينة و املعاهد للمقارنة البعدية بني معهد )LSD(اختبار نتائج ) 87(يتضح من خالل اجلدول رقم 

، عند )0.05(نالحظ أن الفروق كانت كلها غري دالة إحصائية عند مستوى الداللة و األقسام األخرى، حيث 

مقارنة معهد قسنطينة مع املعاهد و األقسام األخرى ، وهذه الفروق الغري معنوية تدل على أن التكوين يف ظل 

يف معهد قسنطينة ال خيتلف عن التكوين يف املوضحة يف االستبيان املوجه لألساتذةمتطلبات االقتصاد املعريف

وهو ما نالحظه كذلك عند مقارنة ، من وجهة نظر األساتذةاملعاهد و األقسام األخرى يف ظل هذه املتطلبات

، حيث بلغ املتوسط احلسايب ملعهد قسنطينة )LSD(وبناءا على نتائج اختبار اقل فرق دال املتوسطات احلسابية

املوضحة يف لمعاهد و األقسام األخرىلاحلسابيةتوسطاتاملال خيتلف كثريا عنو هو متوسط ، )165,16(

.اجلدول
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: معهد الشلف و قسم بجاية06- 02- 03
و باقي المعاهد و األقساممعهد الشلف وقسم بجايةل)LSD(يوضح نتائج اختبار )88(جدول رقم

لألساتذةاالستبيان الموجه 
الوسائل اإلحصائية

المعاهد و األقسام
المتوسط 
الحسابي

المتوسط 
الحسابي

اقل فرق دال
)LSD(

مستوى 
الداللة

نوع 
الداللة

معهد التربية
البدنية

- فــالشل-

ةــبجاي

161,00

161,00-1,450

0.05

غير دال
غير دال10,592-170,14رةـالبوي

غير دال9,950-169,50ةـالمسيل
غير دال7,979-167,52رةـبسك

غير دال5,373-164,92سـالخمي
التربيةقسم

البدنية
-ةـبجاي-

رةـالبوي

170,14

170,14-9,142

0.05

غير دال
غير دال8,500-169,50ةـالمسيل

غير دال6,529-167,52رةـبسك
غير دال3,923-164,92سـالخمي

)0.05(الفرق دال إحصائيا عند مستوى الداللة ) = نجمة*(

،)LSD(ة البعدية بني املتوسطات احلسابية يف اختبار املقارننتائج)88(رقمنالحظ من خالل اجلدول

جند أن الفروق مل تكن دالة إحصائيا لكل من معهد الشلف  وقسم جباية مع املعاهد و األقسام األخرى، حيث 

،عند مقارنة معهد الشلف مع املعاهد األخرى، وهو نفس األمر مع قسم جباية جند )0.05(عند مستوى الداللة 

اختالف التكوين يف ظل عدمنتائج علىأن الفروق مل تكن دالة معنويا و ذات داللة إحصائية،و تدل هذه ال

يف املعاهد و األقسام يف كل من معهد الشلف و قسم جباية املتطلبات احملددة يف االستبيان املوجه لألساتذة

وبناءا على )170,14(، و قسم جباية )161,00(كما أن املتوسطات احلسابية لكل من معهد الشلف ،األخرى 

ال ختتلف اختالفا كبريا عن باقي املتوسطات احلسابية للمعاهد و األقسام ، )LSD(نتائج اختبار اقل فرق دال 

األخرى، و هو ما يثبت أن التكوين يف ظل هذه املتطلبات ال خيتلف عن غريه يف املعاهد و األقسام املوضحة يف 

.اجلدول
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: معهد البويرة و المسيلة و معهد بسكرة 07- 02- 03
بسكرةمعهد و معهد المسيلةمعهد البويرة وبين )LSD(يوضح نتائج اختبار )89(جدول رقم

لألساتذةاالستبيان الموجه 
الوسائل اإلحصائية

المعاهد و األقسام
المتوسط 
الحسابي

المتوسط 
الحسابي

اقل فرق دال
)LSD(

مستوى 
الداللة

نوع 
الداللة

التربيةقسم 
البدنية

-رة ــالبوي-

ةــالمسيل
170,14

169,500,642

0.05

غير دال
غير دال167,522,613رةـبسك

غير دال164,925,219سـلخميا
معهد

-ة ــلمسيلا-
رةـبسك

169,50
غير دال167,521,970

غير دال164,924,576لخميسا
غير دال167,52164,922,606سـلخميارةـبسكمعهد 

)0.05(الفرق دال إحصائيا عند مستوى الداللة ) = نجمة*(
واملعاهد واألقسام ) البويرة ،املسيلة ،بسكرة( نتائج املقارنة البعدية بني معاهد )89(يوضح اجلدول رقم

معهدو ) املسيلة و بسكرة(ألقل فرق دال، حيث كانت نتائج معهد البويرة مع معهد ) LSD(األخرى يف اختبار 

اخلميسمعهداخلميس غري دالة إحصائيا، و هو نفس األمر بالنسبة ملعهد املسيلة مع كل من معهد بسكرة و 

اخلميس مل تكن دالة إحصائيا، و هو ما يؤكد أنه ال توجد فروق معهدكما أن نتائج معهد بسكرة مقارنة مع 

ستبيان املوجه لألساتذةاحملددة يف االظل متطلبات االقتصاد املعريفيفمعنوية بني هته املعاهد يف طبيعة التكوين

وبناءا على نتائج اختبار اقل فرق دال و هو كذلك ما توضحه نتائج و قيم املتوسطات احلسابية هلته املعاهد

)LSD(، حيث بلغ املتوسط احلسايب ملعهد البويرة)و معهد بسكرة، )169,50(معهد املسيلة و ، )170,14

،و املوضحة يف اجلدول أعالهاألقسام األخرىت ال ختتلف عن متوسطات املعاهد و وهي متوسطا، )167,52(

متطلبات األقسام يف نتائج االستبيان من وجهة نظر األساتذة توضح أنو بني املعاهدعدم وجود داللة يف الفروق 

.االقتصاد املعريف اليت اخترب فيها األساتذة ال ختتلف فيها درجة املمارسة بني املعاهد واألقسام املوضحة يف اجلدول
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:في االستبيان الموجه لألساتذةمنتائج المتوسطات الحسابية للمعاهد و األقساعرض 

االستبيان الموجه لألساتذةفي ميوضح نتائج المتوسطات الحسابية للمعاهد و األقسا) 13(رقم ةبيانيأعمدة
ألقل فرق ) LSD(اختبار و يتضح لنا من الشكل البياين و بناءا على ما تقدم من نتائج اختباري التباين

بني املتوسطات احلسابية لكل من املعاهد و األقسام اليت كانت قيد إحصائيةذات داللة أنه هناك فروقدال،

الدراسة،و هذا ما يبني أن طبيعة التكوين املتبعة و املعتمدة يف كل معهد و قسم يف ظل متطلبات االقتصاد املعريف 

يف و ما يراه األستاذ احملددة يف االستبيان و اليت متثل احملددات اليت جيب أن متارس من طرف اهليئة البيداغوجية 

.و من قسم إىل قسمعهد إىل معهدختتلف من ممدى توافر هذه املتطلبات يف معاهدنا و أقسامنا، 

مث يليه معهد مستغامن ) 176.86(حيث بلغ ) 03(حيث نالحظ أن أعلى معدل كان من نصيب معهد اجلزائر

هلذه املتطلبات من وجهة نظر األساتذة، يف ، وهي معاهد تعترب من بني أفضل املعاهد ممارسة)179.77(مبعدل 

و باستثناء معهدي اجلزائر و مستغامن، ال ميكن ،)159.55(حني كان ادين معدل من نصيب معهد الشلف بـ 

بني معهد و قسم يف باقي املقارنات يف ظل هذه املتطلبات و احملددات، و مادام باب املقارنة أن نفاضل ما 

اجلامعية، فان مالئمة هذه املتطلبات للتكوين يتمثل يف مدى انعكاس هذه تاملؤسساواملفاضلة مفتوح بني هته

املتطلبات على التكوين يف حد ذاته، و ال يرجع إىل طبيعة أو قدم أو عدد األساتذة أو اإلمكانات و إمنا إىل 

"صادق احلايك"ما يوضحه، و هو ةدرجة ممارسة هذه املتطلبات و مدى توافرها يف مجيع عناصر العملية التكويني

."باألردنتقومي املهارات التدريسية القائمة على االقتصاد املعريف للمدرسيني يف كليات الرتبية الرياضية "يف دراسته
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:في االستبيان الموجه لألساتذةمنتائج المتوسطات الحسابية للمعاهد و األقساعرض 

االستبيان الموجه لألساتذةفي ميوضح نتائج المتوسطات الحسابية للمعاهد و األقسا) 13(رقم ةبيانيأعمدة
ألقل فرق ) LSD(اختبار و يتضح لنا من الشكل البياين و بناءا على ما تقدم من نتائج اختباري التباين

بني املتوسطات احلسابية لكل من املعاهد و األقسام اليت كانت قيد إحصائيةذات داللة أنه هناك فروقدال،

الدراسة،و هذا ما يبني أن طبيعة التكوين املتبعة و املعتمدة يف كل معهد و قسم يف ظل متطلبات االقتصاد املعريف 

يف و ما يراه األستاذ احملددة يف االستبيان و اليت متثل احملددات اليت جيب أن متارس من طرف اهليئة البيداغوجية 

.و من قسم إىل قسمعهد إىل معهدختتلف من ممدى توافر هذه املتطلبات يف معاهدنا و أقسامنا، 

مث يليه معهد مستغامن ) 176.86(حيث بلغ ) 03(حيث نالحظ أن أعلى معدل كان من نصيب معهد اجلزائر

هلذه املتطلبات من وجهة نظر األساتذة، يف ، وهي معاهد تعترب من بني أفضل املعاهد ممارسة)179.77(مبعدل 

و باستثناء معهدي اجلزائر و مستغامن، ال ميكن ،)159.55(حني كان ادين معدل من نصيب معهد الشلف بـ 

بني معهد و قسم يف باقي املقارنات يف ظل هذه املتطلبات و احملددات، و مادام باب املقارنة أن نفاضل ما 

اجلامعية، فان مالئمة هذه املتطلبات للتكوين يتمثل يف مدى انعكاس هذه تاملؤسساواملفاضلة مفتوح بني هته

املتطلبات على التكوين يف حد ذاته، و ال يرجع إىل طبيعة أو قدم أو عدد األساتذة أو اإلمكانات و إمنا إىل 

"صادق احلايك"ما يوضحه، و هو ةدرجة ممارسة هذه املتطلبات و مدى توافرها يف مجيع عناصر العملية التكويني

."باألردنتقومي املهارات التدريسية القائمة على االقتصاد املعريف للمدرسيني يف كليات الرتبية الرياضية "يف دراسته
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:في االستبيان الموجه لألساتذةمنتائج المتوسطات الحسابية للمعاهد و األقساعرض 

االستبيان الموجه لألساتذةفي ميوضح نتائج المتوسطات الحسابية للمعاهد و األقسا) 13(رقم ةبيانيأعمدة
ألقل فرق ) LSD(اختبار و يتضح لنا من الشكل البياين و بناءا على ما تقدم من نتائج اختباري التباين

بني املتوسطات احلسابية لكل من املعاهد و األقسام اليت كانت قيد إحصائيةذات داللة أنه هناك فروقدال،

الدراسة،و هذا ما يبني أن طبيعة التكوين املتبعة و املعتمدة يف كل معهد و قسم يف ظل متطلبات االقتصاد املعريف 

يف و ما يراه األستاذ احملددة يف االستبيان و اليت متثل احملددات اليت جيب أن متارس من طرف اهليئة البيداغوجية 

.و من قسم إىل قسمعهد إىل معهدختتلف من ممدى توافر هذه املتطلبات يف معاهدنا و أقسامنا، 

مث يليه معهد مستغامن ) 176.86(حيث بلغ ) 03(حيث نالحظ أن أعلى معدل كان من نصيب معهد اجلزائر

هلذه املتطلبات من وجهة نظر األساتذة، يف ، وهي معاهد تعترب من بني أفضل املعاهد ممارسة)179.77(مبعدل 

و باستثناء معهدي اجلزائر و مستغامن، ال ميكن ،)159.55(حني كان ادين معدل من نصيب معهد الشلف بـ 

بني معهد و قسم يف باقي املقارنات يف ظل هذه املتطلبات و احملددات، و مادام باب املقارنة أن نفاضل ما 

اجلامعية، فان مالئمة هذه املتطلبات للتكوين يتمثل يف مدى انعكاس هذه تاملؤسساواملفاضلة مفتوح بني هته

املتطلبات على التكوين يف حد ذاته، و ال يرجع إىل طبيعة أو قدم أو عدد األساتذة أو اإلمكانات و إمنا إىل 

"صادق احلايك"ما يوضحه، و هو ةدرجة ممارسة هذه املتطلبات و مدى توافرها يف مجيع عناصر العملية التكويني

."باألردنتقومي املهارات التدريسية القائمة على االقتصاد املعريف للمدرسيني يف كليات الرتبية الرياضية "يف دراسته
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: ساتذةلأللالستبيان الموجه التنمية المهنية لألستاذ عرض نتائج محور -03-03
:التنمية المهنية لألستاذلمحور التباينتحليلعرض نتائج اختبار03-03-01

بين المعاهد و األقساملمحور التنمية المهنية لألستاذيوضح نتائج اختبار التباين )90(جدول رقم

مجموع المربعاتمصدر التباين
درجة 
الحرية

متوسط 
المربعات

(f)
المحسوبة

(f)
الجدولية

مستوى 
الداللة

950,8909105,654
7,4062.650.05 2082,77614614,266

3033,667155

الختبار حتليل التباين ، بني املعاهد و األقسام يف حمور ) f(قيمة ) 90(يوضح لنا اجلدول رقم 

، و هي اكرب )7,406(احملسوبة ) f(قيمة ، حيث بلغت لألساتذةالستبيان املوجه لالتنمية املهنية لألستاذبناء و 

، و توضح )146- 9(و درجة حرية ) 0.05(مستوى الداللة عند، )2.65(اجلدولية واليت بلغت) f(من قيمة 

يوجد ،أي أنه الالتنمية املهنية لألستاذهذه النتيجة وجود فروق ذات داللة إحصائية بني املعاهد واألقسام يف حمور 

تصاد املعريف بني أساتذة املعاهد وفق متطلبات االقالتنمية املهنية لألستاذو األقسام يف ما يتعلق تباين بني املعاهد

معهد ف الكائن بني خصائص األساتذة لكل واألقسام احملددة يف الدراسة، وهذا االختالف راجع أوال إىل االختال

عامل مهم الدرجة العلميةأن، حيث واخلربة املهنيةقسم، الن العينة عرفت اختالف من حيث الدرجة العلميةأو

تتماشى دت سنوات اخلربة املهنية لألستاذ وانه كلما زا، )179، ص2007عمر املطري،(حتسني التنمية املهنية يف 

.)19، ص 2011امحد عبابنة، (معها اجيابيا اخلربة املهنية 

املعريف هلا عالقة مبا هو شخصي لألستاذ و ما توفره له كما أن التنمية املهنية لألستاذ يف ظل االقتصاد 

اإلدارة من اجل أن تساعده يف تنمية مهنيته فاالختالف يف توافر الفرص للجميع يف منح الرتبص باخلارج، و عدم 

السيد (يف املعاهد و األقسامو التدريسوجود برامج لتنمية املهنية يف مهارات االتصال و تكنولوجيا املعلومات

األساتذةبنياألقسام ف التنمية املهنية يف املعاهد و ، كلها أمور تساعد على اختال)235، ص2006الشخييب، 
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:التنمية المهنية لألستاذلمحور )LSD(عرض نتائج اختبار03-03-02
:معهد مستغانم و معهد وهران03-03-02-01

باقي المعاهد و األقسامومستغانم و معهد وهرانمعهدبين )LSD(يوضح نتائج اختبار )91(جدول رقم

معهد وهرانمعهد مستغانم
30,73المتوسط الحسابي33,70المتوسط الحسابي

العمليات
المعاهد 

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

نوع 
الداللة

مستوى 
الداللة

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

نوع 
الداللة

دال*30,732,970وهـران

0.05

0.05دال إحصائيا عند مستوى الداللة *

دال*5,200-35,93غير دال2,229-0335,93الجزائـر

غير دال30,500,233دال*30,503,203قسنطينـة

غير دال28,302,433دال*28,305,403الشلـف

غير دال0,266-31,00غير دال31,002,703بجايــة

غير دال28,572,161دال*28,575,132البويـرة

غير دال30,500,233دال*30,503,203ـةالمسيل

غير دال28,352,380دال*28,355,350بسكـرة

غير دال29,301,425دال*29,304,396سالخمي

بني معهد مستغامن و معهد وهران و باقي املعاهد اخلاص باملقارنة ) 91(يتضح من خالل اجلدول رقم 

، حيث نالحظ أن الفروق بني معهد مستغامن و أغلبية )LDS(و األقسام األخرى يف اختبار اقل فرق دال

، وهي فروق معنوية لصاحل معهد مستغامن، ما عدى ) 0.05(املعاهد كانت دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 

الفروق دالة مل تكنالفرق غري دال إحصائيا، يف حني معهد وهران كانسم جباية  قو) 03(معهد اجلزائرمع

كان الفرق دال إحصائيا لصاحل ) 03(ما عدى مع معهد اجلزائر، األقسام األخرىباقي املعاهد و مع إحصائيا 

خمتلفة بني املعاهد وما ميكن أن نقوله من خالل اختالفات هذه الفروق هو أن التنمية املهنية لألستاذهذا األخري

.واألقسام
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:ومعهد قسنطينة03الجزائـرمعهد 02-02- 03-03

وباقي المعاهد و األقسامومعهد قسنطينة03الجزائرمعهدبين )LSD(اختبار يوضح نتائج)92(جدول رقم

ـةقسنطينمعهد03رـالجزائمعهد 
30,50المتوسط الحسابي35,93المتوسط الحسابي

العمليات
المعاهد 

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

نوع 
الداللة

مستوى 
الداللة

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

نوع 
الداللة

دال*30,505,433قسنطينـة

0.05

0.05دال إحصائيا عند مستوى الداللة *

غير دال28,302,200دال*28,307,633الشلـف

غير دال0,500-31,00دال*31,004,933بجايــة

غير دال28,571,928دال*28,577,361البويـرة

غير دال30,500,00دال*30,505,433ـةالمسيل

غير دال28,352,147دال*28,357,580بسكـرة

غير دال29,301,192دال*29,306,625سالخمي

و معهــد ) 03اجلزائــر ( اخلــاص باملقارنــة بــني معهــد ســيدي عبــد اهللا ) 92(يتضــح مــن خــالل اجلــدول رقــم 

، حيث نالحظ أن الفـروق بـني معهـد )LDS(قسنطينة و باقي املعاهد و األقسام األخرى يف اختبار اقل فرق دال

كانــــت دالــــة إحصــــائيا عنــــد مســــتوى الداللــــة و األقســــام  املعاهــــد كــــل مــــع) 03اجلزائــــر ( معهــــد ســــيدي عبــــد اهللا 

مــع املعاهــد املتبقيــة مل تكــن دالــة إحصــائيا و هــذا كلــه عنــد عنــد مقارنتــهقســنطينةمعهــد عكــس و هــو ،)0.05(

أفضـل اهليئـات البيداغوجيـة )  03(وكنتيجة نستقرئ أن اهليئة البيداغوجيـة ملعهـد اجلزائـر ، )0.05(مستوى الداللة 

.لألستاذاملهنيةمالئمة ملتطلبات االقتصاد املعريف يف حمور التنمية 
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:الشلف وقسم بجايةمعهد 02-03- 03-03
وباقي المعاهد و األقسامالشلف وقسم بجايةمعهدبين )LSD(يوضح نتائج اختبار )93(جدول رقم

قسم بجايةالشلفمعهد
31,00املتوسط احلسايب28,30املتوسط احلسايب

العمليات
المعاهد 

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

نوع 
الداللة

مستوى 
الداللة

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

نوع 
الداللة

غير دال2,700-31,00بجايــة

0.05

0.05دال إحصائيا عند مستوى الداللة *

غير دال28,572,428غير دال0,271-28,57البويـرة

غير دال30,500,500غير دال2,200-30,50ـةالمسيل

غير دال28,352,647غير دال0,052-28,35بسكـرة

غير دال29,301,692غير دال1,007-29,30سالخمي

اخلاص باملقارنة بني معهد الشلف و قسم جباية و باقي املعاهد ) 93(يتضح من خالل اجلدول رقم 
و أغلبية املعاهد  الشلف ، حيث نالحظ أن الفروق بني معهد )LDS(واألقسام األخرى يف اختبار اقل فرق دال

مع املعاهد واألقسام مقارنةو هو نفس األمر لقسم جباية ) 0.05(كانت غري دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 
ستاذ و هو ما يوضح أن التنمية املهنية لأل،)0.05(املتبقية مل تكن دالة إحصائيا و هذا كله عند مستوى الداللة 

.عن بعضها البعضيف مجيع اهليئات البيداغوجية للمعاهد و األقسام املوضوعة للمقارنة ال ختتلف 
:ـةالمسيلمعهدرة وبويـالمعهد04- 02- 03- 03

وباقي المعاهد و األقسامالمسيلةمعهدالبويـرة وبين معهد)LSD(يوضح نتائج اختبار )94(جدول رقم
ـةالمسيلمعهد البويـرةقسم 
30,50املتوسط احلسايب28,57املتوسط احلسايب

العمليات
المعاهد 

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

نوع 
الداللة

مستوى 
الداللة

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

نوع 
الداللة

غير دال1,928-30,50ـةالمسيل

0.05
0.05دال إحصائيا عند مستوى الداللة *

غير دال28,352,147غير دال28,350,218بسكـرة

غير دال29,301,192غير دال0,736-29,30سالخمي
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وبقية املعاهد و األقسام كانت غري دالة البويرةأن الفروق بني معهد ) 94(يتضح من خالل اجلدول رقم 
مع املعاهد و األقسام املتبقية مل مقارنةو هو نفس األمر ملعهد املسيلة ) 0.05(إحصائيا عند مستوى الداللة 

أي ال ميكن حتديد أفضل اهليئات البيداغوجية ، )0.05(تكن دالة إحصائيا و هذا كله عند مستوى الداللة 
.مالئمة ملتطلبات التنمية املهنية و فق متطلبات االقتصاد املعريف بني املعاهد املوضحة يف املقارنة

:ـرةبسكمعهد 02-05- 03-03
وقسم الخميسبسكرةمعهدبين )LSD(اختبار يوضح نتائج)95(جدول رقم

ــرةبسكمعهد
28,35املتوسط احلسايب

العمليات
المعاهد 

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

مستوى 
الداللة

نوع 
الداللة

غري دال0,9540.05-29,30الخميــس
، حيث كان الفرق )LSD(الختبار اخلميسمعهدمقارنة بني معهد بسكرة و ) 95(يوضح اجلدول رقم 

نفس خصائص التنمية املهنية يف ظل انه يشرتكون يف، أي)0.05(صائيا عند مستوى الداللة غري دال إح
.متطلبات االقتصاد املعريف

عرض نتائج المتوسطات الحسابية لمحور التنمية المهنية لألستاذ 

ملمعاهد و األقسابين المحور التنمية المهنية لألستاذيوضح نتائج المتوسطات ) 14(رقم ةبيانيأعمدة

نتائج املتوسطات احلسابية ملعاهد و أقسام الرتبية البدنية و الرياضة )14(يوضح الشكل البياين رقم 
و بناءا على ما مت ذكره و إيضاحه يف عرض نتائج وفق متطلبات االقتصاد املعريف،التنمية املهنية لألستاذيف حمور 
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وبقية املعاهد و األقسام كانت غري دالة البويرةأن الفروق بني معهد ) 94(يتضح من خالل اجلدول رقم 
مع املعاهد و األقسام املتبقية مل مقارنةو هو نفس األمر ملعهد املسيلة ) 0.05(إحصائيا عند مستوى الداللة 

أي ال ميكن حتديد أفضل اهليئات البيداغوجية ، )0.05(تكن دالة إحصائيا و هذا كله عند مستوى الداللة 
.مالئمة ملتطلبات التنمية املهنية و فق متطلبات االقتصاد املعريف بني املعاهد املوضحة يف املقارنة

:ـرةبسكمعهد 02-05- 03-03
وقسم الخميسبسكرةمعهدبين )LSD(اختبار يوضح نتائج)95(جدول رقم

ــرةبسكمعهد
28,35املتوسط احلسايب

العمليات
المعاهد 

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

مستوى 
الداللة

نوع 
الداللة

غري دال0,9540.05-29,30الخميــس
، حيث كان الفرق )LSD(الختبار اخلميسمعهدمقارنة بني معهد بسكرة و ) 95(يوضح اجلدول رقم 

نفس خصائص التنمية املهنية يف ظل انه يشرتكون يف، أي)0.05(صائيا عند مستوى الداللة غري دال إح
.متطلبات االقتصاد املعريف

عرض نتائج المتوسطات الحسابية لمحور التنمية المهنية لألستاذ 

ملمعاهد و األقسابين المحور التنمية المهنية لألستاذيوضح نتائج المتوسطات ) 14(رقم ةبيانيأعمدة

نتائج املتوسطات احلسابية ملعاهد و أقسام الرتبية البدنية و الرياضة )14(يوضح الشكل البياين رقم 
و بناءا على ما مت ذكره و إيضاحه يف عرض نتائج وفق متطلبات االقتصاد املعريف،التنمية املهنية لألستاذيف حمور 
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وبقية املعاهد و األقسام كانت غري دالة البويرةأن الفروق بني معهد ) 94(يتضح من خالل اجلدول رقم 
مع املعاهد و األقسام املتبقية مل مقارنةو هو نفس األمر ملعهد املسيلة ) 0.05(إحصائيا عند مستوى الداللة 

أي ال ميكن حتديد أفضل اهليئات البيداغوجية ، )0.05(تكن دالة إحصائيا و هذا كله عند مستوى الداللة 
.مالئمة ملتطلبات التنمية املهنية و فق متطلبات االقتصاد املعريف بني املعاهد املوضحة يف املقارنة

:ـرةبسكمعهد 02-05- 03-03
وقسم الخميسبسكرةمعهدبين )LSD(اختبار يوضح نتائج)95(جدول رقم

ــرةبسكمعهد
28,35املتوسط احلسايب

العمليات
المعاهد 

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

مستوى 
الداللة

نوع 
الداللة

غري دال0,9540.05-29,30الخميــس
، حيث كان الفرق )LSD(الختبار اخلميسمعهدمقارنة بني معهد بسكرة و ) 95(يوضح اجلدول رقم 

نفس خصائص التنمية املهنية يف ظل انه يشرتكون يف، أي)0.05(صائيا عند مستوى الداللة غري دال إح
.متطلبات االقتصاد املعريف

عرض نتائج المتوسطات الحسابية لمحور التنمية المهنية لألستاذ 

ملمعاهد و األقسابين المحور التنمية المهنية لألستاذيوضح نتائج المتوسطات ) 14(رقم ةبيانيأعمدة

نتائج املتوسطات احلسابية ملعاهد و أقسام الرتبية البدنية و الرياضة )14(يوضح الشكل البياين رقم 
و بناءا على ما مت ذكره و إيضاحه يف عرض نتائج وفق متطلبات االقتصاد املعريف،التنمية املهنية لألستاذيف حمور 

28,35

29,3
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اكرب )03(زائر معهد اجلأن هلذا احملور، حيث أوضحت النتائج ) LSD(اختبار حتليل التباين و اختبار 
و بناءا على ) 28.30(الشلفعهدوادين قيمة للمتوسط احلسايب كانت مل،)335,9(بلغ املتوسطات احلسابية

تتناسق خصائص هيئته أفضل املعاهد ) 03(اجلزائر ما مت توضيحه يف املقارنات السابقة ميكن القول أن معهد 
، و باقي )31.16(البيداغوجية يف التنمية املهنية ملتطلبات االقتصاد املعريف، مث يليه معهد  مستغامن مبعدل 

فالتنمية املقارنات السابقة ال ميكن أن نفاصل بينها يف
املهنية لألستاذ يف ظل االقتصاد املعريف ليست هلا عالقة أو صلة بطبيعة املؤسسة اليت ينتمي إليها معهدا كان أو 

احلديثة، الن قسم، قدميا كان أو حديثا الن بعض املقارنات بني أفضل املعاهد مل تكن دالة مع بعض األقسام 
)325، ص2006السيد الشخييب، (هذه اخلاصية أكثر ما ميكن أن يقال عنها هي متعلقة باألستاذ حبد ذاته

ةوالربامج التدريبيالت يف جمال البحث واملخابر والعتاد وتساعد على تنمية األستاذ مهنيا فيما يتعلق بالتسهي
.)235، ص 2009عبده، مقبل، (

:ساتذةلأللالستبيان الموجه أساليب و طرائق التدريسعرض نتائج محور -03-05
:أساليب و طرائق التدريسعرض نتائج اختبار التباين لمحور 03-05-01

بين المعاهد و األقسامأساليب و طرائق التدريس لمحور يوضح نتائج اختبار التباين )96(جدول رقم

مصدر التباين
مجموع 
المربعات

درجة 
الحرية

متوسط 
المربعات

(f)
المحسوبة

(f)
الجدولية

مستوى 
الداللة

2667,8239296,425
19,9912.650.05 2164,86914614,828

4832,692155

لالجتاه الواحد، بني ) ANOVA(التباين حتليلالختبار) f(قيمة ) 96(يوضح لنا اجلدول رقم 
) f(، حيث بلغت قيمة لألساتذةمن االستبيان املوجه أساليب و طرائق التدريساملعاهد و األقسام يف حمور 

و ) 0.05(مستوى الداللة عند، )2.65(اجلدولية واليت بلغت) f(و هي اكرب من قيمة ، )99191,(احملسوبة 
، و توضح هذه النتيجة وجود فروق ذات داللة إحصائية بني املعاهد و األقسام يف )146- 9(درجة حرية 

التعليمية بني و هي نتيجة تبني مدى اختالف طبيعة الربامج و ومميزات املقررات ،أساليب و طرائق التدريس
و هو اختالف منطقي إذا ما علمنا ،املعاهد و األقسام وفق متطلبات االقتصاد املعريف  من وجهة نظر األساتذة
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أن طبيعة األساتذة املدروسة يف هذه املعاهد خمتلفة فيما بينها، أي هناك تباين واختالف يف الدرجة العلمية واخلربة 
أساليب و طرائق التدريس املتبعة من على التأثريذي يلعبه هذان العاملني يف بني هيئات التدريس و هذا للدور ال

يقوم كما أن احلرية األكادميية املنوحة لألستاذ اجلامعي فيما،)206، ص2002مرسي حممد، (.طرف األستاذ
أساتذةبني أساليبإليه جتعل هناك اختالف يف طرائق التدريس و يبتدريسه يف ضوء القسم املنتم

.اتسع جمال املقارنةإذااألمريكون ف، فكياملعهد و القسم الواحد
:أساليب و طرائق التدريسلمحور )LSD(عرض نتائج اختبار 03-04-02
:معهد مستغانم و معهد وهران03-04-02-01

وباقي المعاهد و األقساممعهد مستغانم و معهد وهرانبين )LSD(يوضح نتائج اختبار )97(جدول رقم
معهد وهرانمعهد مستغانم

44,33المتوسط الحسابي46,33المتوسط الحسابي
العمليات

المعاهد 
المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

نوع 
الداللة

مستوى 
الداللة

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

نوع 
الداللة

دالغير 44,332,00ران ــوه

0.05

0.05دال إحصائيا عند مستوى الداللة *

دالغير 2,533-46,67دالغير 0,533-0346,67لجزائرا
دال*40,003,833دال*40,005,833ةـقسنطين

دال*36,007,783دال*36,009,783فــالشل
دال*37,007,333دال*37,009,333ةـــبجاي
دال*40,433,619دال*40,435,619رةــالبوي

دال*5,166-49,00دال*3,166-49,00ةــالمسيل
دال*40,764,215دال*40,766,215رةــبسك

دال*40,853,794دال*40,855,794سـالخمي

اخلاص باملقارنة بني معهد مستغامن و معهد وهران و باقي املعاهد ) 97(يتضح من خالل اجلدول رقم 
، حيث نالحظ أن الفروق أساليب و طرائق التدريسحملور ) LDS(األقسام األخرى يف اختبار اقل فرق دالو 

كانت دالة يف حنيمل تكن دالة إحصائيا) 03(من معهد وهران و معهد اجلزائربني معهد مستغامن و كل
و لصاحل معهد مستغامن ما عدى مع معهد املسيلة كان الفرق دال و لصاحل مع باقي املعاهد و األقسامإحصائيا

معهد يف حني معهد وهران كان الفرق غري دال إحصائيا مع ،) 0.05(عند مستوى الداللة معهد املسيلة
معوهران إاللصاحل معهد، أما املقارنات مع املعاهد و األقسام األخرى كانت كلها دالة إحصائيا)03(اجلزائر
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.املسيلة كان الفرق دال إحصائيا لصاحل ها األخريمعهد

:ومعهد قسنطينة03الجزائـرمعهد 02-02- 03-04
وباقي المعاهد و األقسامومعهد قسنطينة03الجزائـــرمعهد بين )LSD(يوضح نتائج اختبار )98(جدول رقم

قسنطينــةمعهد03الجزائــرمعهد 
40,00المتوسط الحسابي46,67المتوسط الحسابي

العمليات
المعاهد 

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

نوع 
الداللة

مستوى 
الداللة

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

نوع 
الداللة

دال*40,006,366ةـقسنطين

0.05

0.05دال إحصائيا عند مستوى الداللة *

دال*36,003,950دال*36,0010,316فــالشل
غير دال37,003,500دال*37,009,866ةـــبجاي
غير دال0,214-40,43دال*40,436,152رةــالبوي

دال*9,00-49,00غير دال2,633-49,00ةــالمسيل
غير دال40,760,382دال*40,766,749رةــبسك

غير دال0,038-40,85دال*40,856,328سـالخمي

و معهد ) 03اجلزائر ( اخلاص باملقارنة بني معهد سيدي عبد اهللا ) 98(يتضح من خالل اجلدول رقم 

، حيث نالحظ أن الفروق بني )LDS(باقي املعاهد و األقسام األخرى يف اختبار اقل فرق دالمع قسنطينة 

)0.05(عند مستوى الداللة و أغلبية املعاهد كانت دالة إحصائيا ) 03اجلزائر ( معهد سيدي عبد اهللا معهد 

مع قسنطينة مقارنةمعهد أما دال إحصائيا، غري كان الفرقمعهد املسيلةما عدا مع )03(لصاحل معهد اجلزائر 

مع معهد الشلف و لصاحل معهد قسنطينة يف حني كان الفرق دال كان الفرق دال إحصائيااملعاهد املتبقية  

إحصائيا مع معهد املسيلة و لكن لصاحل معهد املسيلة، أما مع املعاهد و األقسام املتبقية مل يكن الفرق دال 

أفضل املعاهد ) 03(، لذلك ميكن القول أن معهد اجلزائر)0.05(توى الداللةمسو هذا كله عندإحصائيا، 

يظهر مع متطلبات االقتصاد املعريف، يف حني ال ةي و تتالئم أساليب و طرائق التدريس هليئته التدريسيتتماش

.أفضل املعاهد يف املقارنة بني معهد قسنطينة و باقي املعاهد املقارنة باستثناء معهد املسيلة 
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:الشلف وقسم بجايةمعهد 02-03- 03-04

وباقي المعاهد و األقسامالشلف وقسم بجايةمعهد بين)LSD(يوضح نتائج اختبار) 99(جدول رقم
قسم بجايةالشلفمعهد
37,00املتوسط احلسايب36,00املتوسط احلسايب

العمليات
المعاهد 

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

نوع 
الداللة

مستوى 
الداللة

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

نوع 
الداللة

غير دال0,450-37,00ةـــبجاي

0.05

0.05دال إحصائيا عند مستوى الداللة *
دال*3,714-40,43دال*4,164-40,43رةــالبوي

دال*12,50-49,00دال*12,95-49,00ةــالمسيل
دالغير3,117-40,76دال*3,567-40,76رةــبسك

دالغير3,538-40,85دال*3,988-40,85سـالخمي

اخلاص باملقارنة بني معهد الشلف و قسم جباية و باقي املعاهد و األقسام ) 99(يوضح اجلدول رقم 

و قسم جباية مل يكن الشلفبني معهد قارنة، حيث نالحظ أن امل)LDS(األخرى يف اختبار اقل فرق دال

و األقسام املوضحة يف اجلدول و لكن يف حني كان الفرق دال إحصائيا مع باقي املعاهد الفرق دال إحصائيا، 

مع املعاهد و األقسام املتبقية  مقارنة، أما قسم جباية ) 0.05(عند مستوى الداللة لصاحل هذه املعاهد و األقسام

كان الفرق دال إحصائيا مع كل من معهد البويرة و معهد املسيلة، لكن الفرق كان لصاحل هذه املعاهد، أما باقي 

و منه ميكن القول أن معهد ،)0.05(كن الفرق فيها دال إحصائيا و هذا عند مستوى الداللة املقارنات مل ي

الشلف من بني اقل املعاهد مالئمة ملتطلبات االقتصاد املعريف يف حمور أساليب و طرائق تدريس هيئته البيداغوجية 

قسم جباية ال نرى حتيز للفرق ألي من مع املعاهد املوضحة يف اجلدول باستثناء مقارنته مع قسم جباية، أما  مع 

.املعاهد إال مع معهد البويرة كان الفرق دال و لصاحله
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:ةالمسيلـمعهدـرة والبويمعهد03-04-02-04
وباقي المعاهد و األقسامالمسيلةمعهدالبويـرة ومعهدبين )LSD(يوضح نتائج اختبار )100(جدول رقم

ـةالمسيلمعهد ـرةالبويمعهد
49,00املتوسط احلسايب37,57املتوسط احلسايب

العمليات
المعاهد 

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

نوع 
الداللة

مستوى 
الداللة

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

نوع 
الداللة

دال*8,785-49,00المسيلــة

0.05
0.05دال إحصائيا عند مستوى الداللة *

دال*40,769,382غير دال40,760,596بسكـرة
دال*40,858,961غير دال40,850,175ـسالخمي

مع معهد كانت غري دالة إحصائياالبويرةأن الفروق بني معهد ) 100(يتضح من خالل اجلدول رقم 

اخلميس،يف حني كان الفرق دال إحصائيا مع معهد املسيلة لكن كان الفرق دال لصاحل هذا األخريمعهدبسكرة و 

كان الفرق دالمعهد املسيلة مع املعاهد و األقسام املتبقية  مقارنةعند أما، )0.05(عند مستوى الداللة 

و هو ما يؤكد أن معه املسيلة أكثر مالئمة ،)0.05(عند مستوى الداللة وهذاولصاحل معهد املسيلةإحصائيا 

.ملتطلبات االقتصاد املعريف يف هذا احملور عن باقي املعاهد و األقسام املوضحة يف اجلدول

:ـرةبسكـمعهد 02-05- 03-04
قسم الخميسو بسكرة معهدبين )LSD(يوضح نتائج اختبار)101(جدول رقم

حيث  ) LSD(الختبار اخلميسمعهدمقارنة بني معهد بسكرة و ) 101(يوضح اجلدول رقم 
.)0.05(حصائيا عند مستوى الداللة كان الفرق غري دال إ

بسكـرةمعهد
40,76املتوسط احلسايب

العمليات
المعاهد 

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

مستوى 
الداللة

نوع 
الداللة

غير دال0,4200.05-40,85ـسالخمي
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:أساليب و طرائق التدريسلمحور عرض نتائج المتوسطات الحسابية 

ملمعاهد و األقسابين اأساليب و طرائق التدريس يوضح نتائج المتوسطات لمحور ) 15(رقم ةبيانيأعمدة
مقارنة للمتوسطات احلسابية  بني معاهد و أقسام الرتبية البدنية يف ) 15(الشكل البياين رقم يبني لنا

حيث نالحظ أن معهد املسيلة تعترب فيه اهليئة وفق متطلبات االقتصاد املعريف، أساليب و طرائق التدريسحمور 
طرائق التدريس بأكرب متوسط حسايب التدريسية األكثر مالئمة ملتطلبات االقتصاد املعريف يف جمال أساليب و 

، أما أدىن قيمة )46.33(فمعهد مستغامن مبتوسط ) 46.67(توسط بلغ مب) 03(،مث يليه معهد اجلزائر)49(
).36(للمتوسط احلسايب يف هذا احملور كانت من نصيب معهد الشلف 

معهد املسيلة أفضلها، مث يليه معهد جند أن )LSD(املعروضة يف نتائج اختبار اقل فرق دال املفاضلةو من باب 
ها داللة الفروق يف فمعهد مستغامن، أما باقي املقارنات بني املعاهد و األقسام الباقية فقد تباينت بين) 03(اجلزائر

.املعريفدهذا االختبار، فيما خيص مالئمة أساليب و طرائق التدريس ملتطلبات اإلقتصا
: ساتذةلأللالستبيان الموجه ظل مجتمع المعرفةالمتعلم في عرض نتائج محور -03-04
:المتعلم في ظل مجتمع المعرفةالتباين لمحور تحليلعرض نتائج اختبار03-04-01

بين المعاهد و األقسامالمتعلم في ظل مجتمع المعرفةلمحور يوضح نتائج اختبار التباين )102(جدول رقم

مصدر التباين
مجموع 
المربعات

درجة
الحرية

متوسط 
المربعات

(f)
المحسوبة

(f)
الجدولية

مستوى 
الداللة

917,3719101,930
7,8372.650.05 1898,80214613,005

2816,173155
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:أساليب و طرائق التدريسلمحور عرض نتائج المتوسطات الحسابية 

ملمعاهد و األقسابين اأساليب و طرائق التدريس يوضح نتائج المتوسطات لمحور ) 15(رقم ةبيانيأعمدة
مقارنة للمتوسطات احلسابية  بني معاهد و أقسام الرتبية البدنية يف ) 15(الشكل البياين رقم يبني لنا

حيث نالحظ أن معهد املسيلة تعترب فيه اهليئة وفق متطلبات االقتصاد املعريف، أساليب و طرائق التدريسحمور 
طرائق التدريس بأكرب متوسط حسايب التدريسية األكثر مالئمة ملتطلبات االقتصاد املعريف يف جمال أساليب و 

، أما أدىن قيمة )46.33(فمعهد مستغامن مبتوسط ) 46.67(توسط بلغ مب) 03(،مث يليه معهد اجلزائر)49(
).36(للمتوسط احلسايب يف هذا احملور كانت من نصيب معهد الشلف 

معهد املسيلة أفضلها، مث يليه معهد جند أن )LSD(املعروضة يف نتائج اختبار اقل فرق دال املفاضلةو من باب 
ها داللة الفروق يف فمعهد مستغامن، أما باقي املقارنات بني املعاهد و األقسام الباقية فقد تباينت بين) 03(اجلزائر

.املعريفدهذا االختبار، فيما خيص مالئمة أساليب و طرائق التدريس ملتطلبات اإلقتصا
: ساتذةلأللالستبيان الموجه ظل مجتمع المعرفةالمتعلم في عرض نتائج محور -03-04
:المتعلم في ظل مجتمع المعرفةالتباين لمحور تحليلعرض نتائج اختبار03-04-01

بين المعاهد و األقسامالمتعلم في ظل مجتمع المعرفةلمحور يوضح نتائج اختبار التباين )102(جدول رقم

مصدر التباين
مجموع 
المربعات

درجة
الحرية

متوسط 
المربعات

(f)
المحسوبة

(f)
الجدولية

مستوى 
الداللة

917,3719101,930
7,8372.650.05 1898,80214613,005

2816,173155
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:أساليب و طرائق التدريسلمحور عرض نتائج المتوسطات الحسابية 

ملمعاهد و األقسابين اأساليب و طرائق التدريس يوضح نتائج المتوسطات لمحور ) 15(رقم ةبيانيأعمدة
مقارنة للمتوسطات احلسابية  بني معاهد و أقسام الرتبية البدنية يف ) 15(الشكل البياين رقم يبني لنا

حيث نالحظ أن معهد املسيلة تعترب فيه اهليئة وفق متطلبات االقتصاد املعريف، أساليب و طرائق التدريسحمور 
طرائق التدريس بأكرب متوسط حسايب التدريسية األكثر مالئمة ملتطلبات االقتصاد املعريف يف جمال أساليب و 

، أما أدىن قيمة )46.33(فمعهد مستغامن مبتوسط ) 46.67(توسط بلغ مب) 03(،مث يليه معهد اجلزائر)49(
).36(للمتوسط احلسايب يف هذا احملور كانت من نصيب معهد الشلف 

معهد املسيلة أفضلها، مث يليه معهد جند أن )LSD(املعروضة يف نتائج اختبار اقل فرق دال املفاضلةو من باب 
ها داللة الفروق يف فمعهد مستغامن، أما باقي املقارنات بني املعاهد و األقسام الباقية فقد تباينت بين) 03(اجلزائر

.املعريفدهذا االختبار، فيما خيص مالئمة أساليب و طرائق التدريس ملتطلبات اإلقتصا
: ساتذةلأللالستبيان الموجه ظل مجتمع المعرفةالمتعلم في عرض نتائج محور -03-04
:المتعلم في ظل مجتمع المعرفةالتباين لمحور تحليلعرض نتائج اختبار03-04-01

بين المعاهد و األقسامالمتعلم في ظل مجتمع المعرفةلمحور يوضح نتائج اختبار التباين )102(جدول رقم

مصدر التباين
مجموع 
المربعات

درجة
الحرية

متوسط 
المربعات

(f)
المحسوبة

(f)
الجدولية

مستوى 
الداللة

917,3719101,930
7,8372.650.05 1898,80214613,005

2816,173155
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5



عرض و حتليل نتائج البحث

181

لالجتاه الواحد، بني املعاهد ) ANOVA(الختبار حتليل التباين ) f(قيمة ) 102(يوضح لنا اجلدول رقم 
و هي اكرب من قيمة ) 7,837(احملسوبة ) f(، حيث بلغت قيمة املتعلم يف ظل جمتمع املعرفةحمور و األقسام يف 

)f (اجلدولية واليت بلغت)146- 9(درجة حرية و ) 0.05(مستوى الداللة عند، )2.65(.
و خصائص الطلبة املنتمني هلذه املعاهد و األقسام و من خالل هذه النتيجة نالحظ اختالف يف طبيعة

وفق منظور االقتصاد املعريف ، و هو اختالف راجعة أسبابه إىل عدة عوامل كثري منها ما هو معروف سبقت 
من منظور فاالختالأمانذكرها للتوضيح ال لالستشهاد، ......) ، الدافعية،( الدراسة إىل ذكره 

أوال يف سياسات و معايري االلتحاق اجلامعي بكل معهد و قسم، إضافة متطلبات االقتصاد املعريف فهو اختالف 
إىل مشكل الزيادات العددية املفروضة على بعض املعاهد و األقسام مما يكرس االختالف يف ملمح االنطالق 

، ص2006السيد الشخييب، (عصر االقتصاد املعريفو الدخول، و هو ما يتعارض مع مميزات هته املعاهد يف 
443(

.  بسبب اختالف اإلمكانات و الوسائل املادية و املعنوية
:مجتمع المعرفةالمتعلم في ظل لمحور )LSD(عرض نتائج اختبار 03-04-02
:معهد مستغانم و معهد وهران03-04-02-01

وباقي المعاهد و األقساممعهد مستغانم و معهد وهران)LSD(يوضح نتائج اختبار )103(جدول رقم
معهد وهرانمعهد مستغانم

25,00المتوسط الحسابي23,14المتوسط الحسابي
لعملياتا

المعاهد 
المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

نوع 
الداللة

مستوى 
الداللة

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

نوع 
الداللة

غير دال1,851-25,00ـرانوهـ

0.05

0.05دال إحصائيا عند مستوى الداللة *

دال*4,533-29,53دال*6,385-0329,53ـرالجزائ

غير دال1,333-26,33دال*3,185-26,33ـةقسنطين

دال*4,100-29,10دال*5,951-29,10الشلـف

دال*4,000-29,00دال*5,851-29,00ــةبجاي

غير دال2,000-27,00دال*3,851-27,00ـرةالبوي

غير دال24,001,000دال0,851-24,00المسيلــة

دال*4,588-29,58دال*6,440-29,58ـرةبسك

غير دال1,615-26,61دال*3,467-26,61ـسالخمي
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يف اختبار اقل فرق األقساماملعاهد أن الفروق بني معهد مستغامن و) 103(يتضح من خالل اجلدول رقم 

كانت لصاحل املعاهد ، وهي فروق معنوية  كلها دالة إحصائياكانتاملتعلم يف ظل جمتمع املعرفةحملور ) LDS(دال

فيما  ) 0.05(لة عند مستوى الدالدالة إحصائيا و هذا كلهغريكانتوهران، أما املقارنة مع األخرىو األقسام 

معهد بسكرة معهد الشلف وو ) 03اجلزائر (معهد سيدي عبد اهللا إحصائيا بني معهد وهران كان الفرق دال

ن الفرق غري دال إحصائيا مع وقسم جباية، و هي فروق ذات داللة لصاحل هذه املعاهد و األقسام، يف حني كا

تطلبات ملخصائص الطلبة يف هذين املعهدين عدم مالئمةما يؤكد وبقية املعاهد املعروضة يف جدول املقارنة، و ه

.كان فيها الفرق دال إحصائيا لصاحلهايتخصائص الطلبة يف املعاهد و األقسام المقارنة معاالقتصاد املعريف

:ومعهد قسنطينة03ـرالجزائمعهد 02-02- 03-04
وباقي المعاهد و األقسامومعهد قسنطينة03ـرالجزائمعهد )LSD(يوضح نتائج اختبار)104(جدول رقم

ـةقسنطينمعهد03ـرالجزائمعهد 
26,33المتوسط الحسابي29,53المتوسط الحسابي

العمليات
المعاهد 

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

نوع 
الداللة

مستوى 
الداللة

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

نوع 
الداللة

دال*26,333,200ـةقسنطين

0.05

0.05دال إحصائيا عند مستوى الداللة *

دال*2,766-29,10غير دال29,100,433الشلـف

غير دال2,666-29,00غير دال29,000,533ــةبجاي

غير دال0,666-27,00غير دال27,002,533ـرةالبوي

غير دال24,002,333دال*24,005,533المسيلــة

دال*3,254-29,58غير دال0,054-29,58ـرةبسك

غير دال0,282-26,61دال*26,612,917ـسالخمي

ومعهد ) 03اجلزائر ( اخلاص باملقارنة بني معهد سيدي عبد اهللا ) 104(يتضح من خالل اجلدول رقم 

بني معهد ، حيث نالحظ أن الفروق)LDS(قسنطينة و باقي املعاهد و األقسام األخرى يف اختبار اقل فرق دال

اخلميس كانت دالة إحصائيا و لصاحل معهدو كل من معهد قسنطينة و املسيلة و )03اجلزائر ( سيدي عبد اهللا 
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معهد و عند مقارنة،)0.05(إحصائيا عند مستوى الداللة مل تكن دالة ، أما باقي املقارنات)03(معهد اجلزائر 

واألقساممع باقي املعاهد أماو لصاحل هذه املعاهد، إحصائياالشلف وبسكرة كان الفرق دال هدمع معقسنطينة 

وهذه النتائج تدل على انه توجد اختالفات بني )0.05(مستوى الداللةمل تكن دالة إحصائيا و هذا كله عند

املعاهد يف نتائج حمور التدريب و التنمية املهنية يف ظل متطلبات االقتصاد املعريف الن ممارسة أو تطبيق هذه 

.  املتطلبات يف هذا اجلانب من التكوين

:الشلف وقسم بجايةمعهد 02-03- 03-04

وباقي المعاهد و األقسامالشلف وقسم بجايةمعهد )LSD(يوضح نتائج اختبار )105(جدول رقم

قسم بجايةالشلفمعهد
29,00املتوسط احلسايب29,10املتوسط احلسايب

العمليات
المعاهد 

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال
LSD

نوع 
الداللة

مستوى 
الداللة

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

نوع 
الداللة

غير دال29,000,100ـةبجايـ

0.05

0.05دال إحصائيا عند مستوى الداللة *

غير دال27,002,000دالغير 27,002,100ـرةالبوي

دال*24,005,000دال*24,005,100ـةالمسيل

غير دال0,588-29,58غير دال0,488-29,58ـرةبسك

غير دال26,612,384غير دال26,612,484الخميـس

نتائج املقارنة بني معهد الشلف و قسم جباية مع باقي املعاهد و األقسام ) 105(يوضح اجلدول رقم 

املسيلة كان الفرق هداملقارنة بني معهد الشلف و معألقل فرق دال، حيث نالحظ أن نتائج) LSD(الختبار 

عند مستوى الداللة إحصائيا، يف حني كانت باقي املقارنات غري دالة إحصائيا و لصاحل معهد الشلفدال

انه ال توجد فروق بني املعاهد و ال ميكن أن نفاضل بني املعاهد و األقسام يف هذا احملور ما مما يؤكد) 0.05(

اقي املعاهد ب، أما مع، أما قسم جباية فقد كان الفرق دال إحصائيا  مع معهد املسيلة،عدى مع معهد املسيلة

و هو ما ميكنا أن نقول نفس الكالم فيما).0.05(عند مستوى الداللة و األقسام مل تكن الفروق دالة إحصائيا
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.خيص املفاضلة بني هذا القسم و املعاهد و األقسام األخرى الذي قلناه على معهد الشلف

:ـةالمسيلمعهدرة والبويـمعهد02-04- 03-04
وباقي المعاهد و األقسامةالمسيلمعهدرة والبويمعهدبين) LSD(يوضح نتائج اختبار )106(جدول رقم

المسيلـةمعهد ـرةالبويمعهد
24,00املتوسط احلسايب27,00املتوسط احلسايب

العمليات
المعاهد 

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

نوع 
الداللة

مستوى 
الداللة

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

نوع 
الداللة

دال*24,003,000املسيلــة
0.05

0.05دال إحصائيا عند مستوى الداللة *

دال*5,588-29,58دال*2,588-29,58بسكـرة
غري دال2,615-26,61غري دال26,610,384اخلميـس

دالة إحصائيا بني معهد كانت)LSD(أن الفروق يف اختبار) 106(نالحظ من خالل اجلدول رقم 

اخلميس يف املقارنات مع املعاهد معهدو بسكرة، يف حني كان الفرق غري دال إحصائيا مع البويرة و معهد املسيلة

).0.05(وهذا عند مستوى الداللةاألقسام املوضحة يف اجلدول،و 

:بسكــرةمعهد 02-05- 03-04
الخميسموقسالمسيلةمعهدل)LSD(يوضح نتائج اختبار)107(جدول رقم

بسكـرةمعهد
29,58املتوسط احلسايب

العمليات
المعاهد 

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

مستوى 
الداللة

نوع 
الداللة

دال0.05*26,612,972ساخلميـ

اخلميس حيث  معهدبني معهد بسكرة و ) LSD(اختبار نتائج املقارنة يف )107(يبني اجلدول رقم 
. لصاحل معهد بسكرة)0.05(إحصائيا عند مستوى الداللة كان الفرق دال
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:لمحور المتعلم في ظل مجتمع المعرفةعرض نتائج المتوسطات الحسابية 

ملمعاهد و األقسابين االمعرفةالمتعلم في ظل مجتمع يوضح نتائج المتوسطات لمحور ) 16(رقم ةبيانيأعمدة

مقارنة للمتوسطات احلسابية  بني معاهد و أقسام الرتبية البدنية يف حمور ) 16(يبني لنا الشكل البياين رقم 
وهي متوسطات تبني مدى االختالف بني صفات وفق متطلبات االقتصاد املعريف، املتعلم يف ظل جمتمع املعرفة

بسكرة هلته املعاهد و األقسام من منظور االقتصاد املعريف، حيث نالحظ أن معهدو خصائص الطالب املنتمني 

، أما باقي )29(، و جباية و الشلف مبتوسط بلغ )03(، مث معهد اجلزائر )29.53(بلغ فيه املتوسط احلسايب 

ار اقل فرق دال ومن خالل املقارنات البعدية بني املتوسطات يف اختب، )27(املعاهد و األقسام كان دون قيمة 

)LSD(إحصائيا

واختلفت بينهاباقي املقارنات تباينت أماو قسم جباية، ) 03(املعريف،و هو نفس األمر لكل من معهد اجلزائر 

.اإلحصائيةالداللة 

ووفق رأي الباحث و يف ظل مركزية التعليم و التكوين ميكن القول أن طبيعة املتعلم و صفاته هي مرآة 

للمعهد أو القسم املنتمي إليه، فاختالف خصائص املتعلم وفق متطلبات االقتصاد املعريف راجع إىل االختالف 

.ه املتطلباتيف ظل هذاملتبعةتعلق بطبيعة التكوينياملكرس يف هذه املعاهد فيما 
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:لمحور المتعلم في ظل مجتمع المعرفةعرض نتائج المتوسطات الحسابية 

ملمعاهد و األقسابين االمعرفةالمتعلم في ظل مجتمع يوضح نتائج المتوسطات لمحور ) 16(رقم ةبيانيأعمدة

مقارنة للمتوسطات احلسابية  بني معاهد و أقسام الرتبية البدنية يف حمور ) 16(يبني لنا الشكل البياين رقم 
وهي متوسطات تبني مدى االختالف بني صفات وفق متطلبات االقتصاد املعريف، املتعلم يف ظل جمتمع املعرفة

بسكرة هلته املعاهد و األقسام من منظور االقتصاد املعريف، حيث نالحظ أن معهدو خصائص الطالب املنتمني 

، أما باقي )29(، و جباية و الشلف مبتوسط بلغ )03(، مث معهد اجلزائر )29.53(بلغ فيه املتوسط احلسايب 

ار اقل فرق دال ومن خالل املقارنات البعدية بني املتوسطات يف اختب، )27(املعاهد و األقسام كان دون قيمة 

)LSD(إحصائيا

واختلفت بينهاباقي املقارنات تباينت أماو قسم جباية، ) 03(املعريف،و هو نفس األمر لكل من معهد اجلزائر 

.اإلحصائيةالداللة 

ووفق رأي الباحث و يف ظل مركزية التعليم و التكوين ميكن القول أن طبيعة املتعلم و صفاته هي مرآة 

للمعهد أو القسم املنتمي إليه، فاختالف خصائص املتعلم وفق متطلبات االقتصاد املعريف راجع إىل االختالف 

.ه املتطلباتيف ظل هذاملتبعةتعلق بطبيعة التكوينياملكرس يف هذه املعاهد فيما 
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:لمحور المتعلم في ظل مجتمع المعرفةعرض نتائج المتوسطات الحسابية 

ملمعاهد و األقسابين االمعرفةالمتعلم في ظل مجتمع يوضح نتائج المتوسطات لمحور ) 16(رقم ةبيانيأعمدة

مقارنة للمتوسطات احلسابية  بني معاهد و أقسام الرتبية البدنية يف حمور ) 16(يبني لنا الشكل البياين رقم 
وهي متوسطات تبني مدى االختالف بني صفات وفق متطلبات االقتصاد املعريف، املتعلم يف ظل جمتمع املعرفة

بسكرة هلته املعاهد و األقسام من منظور االقتصاد املعريف، حيث نالحظ أن معهدو خصائص الطالب املنتمني 

، أما باقي )29(، و جباية و الشلف مبتوسط بلغ )03(، مث معهد اجلزائر )29.53(بلغ فيه املتوسط احلسايب 

ار اقل فرق دال ومن خالل املقارنات البعدية بني املتوسطات يف اختب، )27(املعاهد و األقسام كان دون قيمة 

)LSD(إحصائيا

واختلفت بينهاباقي املقارنات تباينت أماو قسم جباية، ) 03(املعريف،و هو نفس األمر لكل من معهد اجلزائر 

.اإلحصائيةالداللة 

ووفق رأي الباحث و يف ظل مركزية التعليم و التكوين ميكن القول أن طبيعة املتعلم و صفاته هي مرآة 

للمعهد أو القسم املنتمي إليه، فاختالف خصائص املتعلم وفق متطلبات االقتصاد املعريف راجع إىل االختالف 

.ه املتطلباتيف ظل هذاملتبعةتعلق بطبيعة التكوينياملكرس يف هذه املعاهد فيما 

26
,6
1
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: ساتذةلأللالستبيان الموجه المقرات و البرامج الدراسيةعرض نتائج محور -03-05
:المقررات و البرامج الدراسيةالتباين لمحور تحليلعرض نتائج اختبار03-05-01

بين المعاهد و األقسامالمقررات و البرامج الدراسيةيوضح نتائج اختبار تحليل التباين لمحور ) 108(جدول رقم

مصدر التباين
مجموع 
المربعات

درجة 
الحرية

متوسط 
المربعات

(f)
المحسوبة

(f)
الجدولية

مستوى 
الداللة

2984,5249331,614
7,5452.650.05 6416,72614643,950

9401,250155

الجتاه واحد بني املعاهد و نأن نتائج اختبار حتليل التباي) 108(يتضح من خالل اجلدول رقم 

) f(وفق ما يتطلبه االقتصاد املعريف، انه كان داال إحصائيا الن قيم املقرات و الربامج الدراسيةاألقسام  يف حمور 

، عند مستوى الداللة )2.65(اليت بلغت اجلدولية) f(من قيمة و هي اكرب) 7,545(احملسوبة قد بلغت 

، و هذه النتيجة توضح أن املقررات و الربامج الدراسية املدرسة املتبعة يف هذه )146-9(درجة حريةو) 0.05(

املعاهد و األقسام خمتلفة وفق متطلبات االقتصاد املعريف، و مصدر االختالف هنا ال يكمن يف نوع الربامج أو 

األمر طبيعي له عالقة بطبيعة كل ختصص مفتوح للتكوين يف كل معهد أو قسم، بل هو راجع طبيعتها الن هذا 

وفق معيار و منظور االقتصاد املعريف، كما أن إملام كل هيئة ) مقرر و برنامج(إىل طريقة صياغة كل حمتوى تعليمي 

.فا هاما يف تكريس هذا االختالمسؤولة عن الربامج و املقررات مبتطلبات االقتصاد املعريف من عدمه يلعب دور 

إضافة إىل الدور الذي تلعبه املقررات و الربامج من اجل مواجهة التحديات املستقبلية و تأدية ألدوارها يف 

و األقسام إكساب الطالب القاعدة األساسية واملتمثلة يف املعرفة يف عصر االقتصاد املعريف وجب على املعاهد 

احلاجة الكبرية إىل العمل على ربطها مع البيئة و الواقع ، من اجل معرفة إدراك متطلبات االقتصاد املعريف و 

.  و تقدير الطالب خلصائص املهنة اليت سيزاوهلا و احلفاظ على املهارة و التفوق
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:ساتذةألاالمقرات والبرامج الدراسية لالستبيان لمحور )LSD(عرض نتائج اختبار02- 03-05
:معهد مستغانم و معهد وهران03-05-02-01

وباقي المعاهد و األقساممعهد مستغانم و معهد وهران)LSD(يوضح نتائج اختبار )109(جدول رقم

معهد وهرانمعهد مستغانم
35,00المتوسط الحسابي43,22المتوسط الحسابي

العمليات
المعاهد 

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

نوع 
الداللة

مستوى 
الداللة

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

نوع 
الداللة

دال*35,008,222ـران وهـ

0.05

0.05دال إحصائيا عند مستوى الداللة *

دال*7,466-42,46غير دال0342,460,755ـرالجزائ

غير دال34,330,666دال*34,338,888قسنطينـة

غير دال30,954,050دال*30,9512,272ـفالشل

غير دال31,004,000دال*31,0012,222ــةبجاي

غير دال0,142-35,14دال*35,148,079ـرةالبوي

غير دال4,500-39,50دالغير 39,503,722المسيلـة

غير دال0,117-35,11دال*35,118,104ـرةبسك

غير دال33,461,538دال*33,469,760ـسالخمي

معهد 03،معهد اجلزائر(أن الفروق بني معهد مستغامن وكل من ) 109(يتضح من خالل اجلدول رقم 

أما املقارنة مع ،كانت غري دالة إحصائياحملور املقرات والربامج الدراسية) LDS(يف اختبار اقل فرق دال)املسيلة

امن  عند مستوى املعاهد و األقسام املتبقية فكانت الفروق كلها معنوية و دالة إحصائيا و لصاحل معهد مستغ

و لصاحل )03اجلزائر( دالة إحصائيا مع معهد سيدي عبد اهللاأما معهد وهران فكان الفرق،)0.05(الداللة 

.قسام املتبقية غري دالة إحصائيا، يف حني كانت الفروق مع املعاهد و األ)03اجلزائر (معهد سيدي عبد اهللا 
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:ومعهد قسنطينة03ـرالجزائمعهد 02-02- 03-05
وباقي المعاهد و األقسامومعهد قسنطينة03ـرالجزائمعهد )LSD(يوضح نتائج اختبار) 110(جدول رقم 

ـةقسنطينمعهد03ـرالجزائمعهد 
34,33المتوسط الحسابي42,46المتوسط الحسابي

العمليات
المعاهد 

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

نوع 
الداللة

مستوى 
الداللة

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

نوع 
الداللة

دال*34,338,133قسنطينـة

0.05

0.05دال إحصائيا عند مستوى الداللة *

غير دال30,953,383دال*30,9511,516ـفالشل

غير دال31,003,333دال*31,0011,466ــةبجاي

غير دال0,809-35,14دال*35,147,323ـرةالبوي

دال*5,166-39,50غير دال 39,502,966المسيلـة

غير دال0,784-35,11دال*35,117,349ـرةبسك

غير دال33,460,871دال*33,469,005ـسالخمي

مع باقي ) LSD(يف اختبار ) 03اجلزائر(مقارنة بني معهد سيدي عبد اهللا )110(يوضح لنا اجلدول رقم

املعريف، حيث كانت دمتطلبات االقتصاوفق ما تتطلبهاملقرات والربامج الدراسيةاملعاهد و األقسام يف حمور 

معهد ما عدا مع ،)03(و لصاحل معهد اجلزائر الفروق معنوية و دالة إحصائيا مع كل املعاهد املعروضة يف املقارنة

، أما مقارنة معهد قسنطينة مع باقي املعاهد و )0.05(كان الفرق غري دال إحصائيا عند مستوى الداللة املسيلة

و ما عدا مع معهد املسيلة كان الفرق دال إحصائيا،األقسام كانت كل الفروق غري معنوية و غري دالة إحصائيا

.)0.05(ةعند مستوى الدالللصاحل هذا األخري
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:الشلف وقسم بجايةمعهد 03-05-02-03
وباقي المعاهد و األقسامالشلف وقسم بجايةمعهد بين) LSD(يوضح نتائج اختبار )111(جدول رقم

قسم بجايةالشلفمعهد
31,00املتوسط احلسايب30,95املتوسط احلسايب

العمليات
المعاهد 

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال
LSD

نوع 
الداللة

مستوى 
الداللة

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

نوع 
الداللة

دالغري0,050-31,00جبايـــة

0.05

0.05دال إحصائيا عند مستوى الداللة *

غري دال4,142-35,14غري دال4,192-35,14البويــرة
دال*8,500-39,50دال*8,550-39,50املسيلــة
دالغري4,117-35,11غري دال4,167-35,11بسكــة

دالغري2,461-33,46غري دال2,511-33,46اخلميـس

أن الفروق بني معهد الشلف و املعاهد و األقسام الختبار ) 111(نالحظ من خالل اجلدول رقم 
)LSD ( الفرق دال ما عدا مع معهد املسيلة كان ،مل تكن دالة إحصائيااملقرات والربامج الدراسيةيف حمور

، و هو نقس األمر للمقارنة بني قسم جباية)0.05(ةإحصائيا و لصاحل هذا األخري عند مستوى الدالل
ما عدا مع معهد املسيلة كان الفرق حيث مل تكن الفروق دالة إحصائيا، و املعاهد و األقسام املعروضة يف اجلدول

.)0.05(الداللة اإلحصائية مستوى عند نفس دال إحصائيا و لصاحل هذا األخري 

:المسيلــةمعهدالبويـرة ومعهد02-04- 03-05
وباقي المعاهد و األقسامةالمسيلمعهدرة والبويمعهدبين) LSD(يوضح نتائج اختبار )112(جدول رقم

المسيلــةمعهد البويـرةمعهد
39,50املتوسط احلسايب35,14املتوسط احلسايب

العمليات
المعاهد 

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

نوع 
الداللة

مستوى 
الداللة

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

نوع 
الداللة

غري دال4,357-39,50املسيلـة
0.05

0.05دال إحصائيا عند مستوى الداللة *

غري دال35,114,382غري دال35,110,025بسكـرة
دال*33,466,038غري دال33,461,681اخلميـس
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معهد البويرة و معهد املسيلة مع باقي املعاهد و األقسام الختبار مقارنة بني) 112(يبني اجلدول رقم 
)LSD ( حيث نالحظ أن الفروق مل تكن دالة إحصائيا بني معهد البويرة املقرات والربامج الدراسيةيف حمور ،

أما معهد املسيلة حيث كان الفرق غري دال، )0.05(و املعاهد و املعاهد املعروضة للمقارنة عند مستوى الداللة 
عند اخلميس معهدمع معهد بسكرة، يف حني كان الفرق دال إحصائيا و لصاحل معهد املسيلة مع إحصائيا 

.)0.05(مستوى الداللة 

:ـرةبسكمعهد 02-05- 03-05

بسكـرةمعهد
35,11املتوسط احلسايب

العمليات
المعاهد 

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

مستوى 
الداللة

نوع 
الداللة

غري دال0,6470.05-33,46اخلميــس
الخميسموقسالمسيلةمعهدبين )LSD(يوضح نتائج اختبار)113(جدول رقم

اخلميس معهدأن الفرق مل يكن دال إحصائيا بني معهد بسكرة و )113(خالل اجلدول رقمنالحظ من 
.، أي انه ال ميكن أن نفاضل بينهما يف هذا احملور)0.05(عند مستوى الداللة )LSD(يف اختبار 

:لمحور المقررات و البرامج الدراسيةعرض نتائج المتوسطات الحسابية 

ملمعاهد و األقسابين االمقررات و البرامج الدراسيةيوضح نتائج المتوسطات لمحور ) 17(رقم ةبيانياعمدة
البدنيةمقارنة للمتوسطات احلسابية  بني معاهد و أقسام الرتبية) 17(يبني لنا الشكل البياين رقم 

0

10

20

30

40

50

43
,2
2

35

عرض و حتليل نتائج البحث

190

معهد البويرة و معهد املسيلة مع باقي املعاهد و األقسام الختبار مقارنة بني) 112(يبني اجلدول رقم 
)LSD ( حيث نالحظ أن الفروق مل تكن دالة إحصائيا بني معهد البويرة املقرات والربامج الدراسيةيف حمور ،

أما معهد املسيلة حيث كان الفرق غري دال، )0.05(و املعاهد و املعاهد املعروضة للمقارنة عند مستوى الداللة 
عند اخلميس معهدمع معهد بسكرة، يف حني كان الفرق دال إحصائيا و لصاحل معهد املسيلة مع إحصائيا 

.)0.05(مستوى الداللة 

:ـرةبسكمعهد 02-05- 03-05

بسكـرةمعهد
35,11املتوسط احلسايب

العمليات
المعاهد 

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

مستوى 
الداللة

نوع 
الداللة

غري دال0,6470.05-33,46اخلميــس
الخميسموقسالمسيلةمعهدبين )LSD(يوضح نتائج اختبار)113(جدول رقم

اخلميس معهدأن الفرق مل يكن دال إحصائيا بني معهد بسكرة و )113(خالل اجلدول رقمنالحظ من 
.، أي انه ال ميكن أن نفاضل بينهما يف هذا احملور)0.05(عند مستوى الداللة )LSD(يف اختبار 

:لمحور المقررات و البرامج الدراسيةعرض نتائج المتوسطات الحسابية 

ملمعاهد و األقسابين االمقررات و البرامج الدراسيةيوضح نتائج المتوسطات لمحور ) 17(رقم ةبيانياعمدة
البدنيةمقارنة للمتوسطات احلسابية  بني معاهد و أقسام الرتبية) 17(يبني لنا الشكل البياين رقم 

42
,4
6

34
,3
3

30
,9
5

31 35
,1
4

39
,5

35
,1
1

عرض و حتليل نتائج البحث

190

معهد البويرة و معهد املسيلة مع باقي املعاهد و األقسام الختبار مقارنة بني) 112(يبني اجلدول رقم 
)LSD ( حيث نالحظ أن الفروق مل تكن دالة إحصائيا بني معهد البويرة املقرات والربامج الدراسيةيف حمور ،

أما معهد املسيلة حيث كان الفرق غري دال، )0.05(و املعاهد و املعاهد املعروضة للمقارنة عند مستوى الداللة 
عند اخلميس معهدمع معهد بسكرة، يف حني كان الفرق دال إحصائيا و لصاحل معهد املسيلة مع إحصائيا 

.)0.05(مستوى الداللة 

:ـرةبسكمعهد 02-05- 03-05

بسكـرةمعهد
35,11املتوسط احلسايب

العمليات
المعاهد 

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

مستوى 
الداللة

نوع 
الداللة

غري دال0,6470.05-33,46اخلميــس
الخميسموقسالمسيلةمعهدبين )LSD(يوضح نتائج اختبار)113(جدول رقم

اخلميس معهدأن الفرق مل يكن دال إحصائيا بني معهد بسكرة و )113(خالل اجلدول رقمنالحظ من 
.، أي انه ال ميكن أن نفاضل بينهما يف هذا احملور)0.05(عند مستوى الداللة )LSD(يف اختبار 

:لمحور المقررات و البرامج الدراسيةعرض نتائج المتوسطات الحسابية 

ملمعاهد و األقسابين االمقررات و البرامج الدراسيةيوضح نتائج المتوسطات لمحور ) 17(رقم ةبيانياعمدة
البدنيةمقارنة للمتوسطات احلسابية  بني معاهد و أقسام الرتبية) 17(يبني لنا الشكل البياين رقم 
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قيمة للمتوسط احلسايب  أعلىوفق متطلبات االقتصاد املعريف، حيث نالحظ أن ات والربامج الدراسيةر املقر يف حمور 
، أما باقي املتوسطات  )42.46(عدلمب) 03(معهد اجلزائر مث يليه) 43(كانت من نصيب معهد مستغامن 

).31(حيث نالحظ أن أدىن قيمة كانت من نصيب قسم جباية ) 35(كانت دون معدل 
جند أن أفضل هذه املعاهد املعروضة ،) LSD(وبناءا على نتائج املقارنة البعدية يف اختبار اقل فرق دال 

ومعهد مالئمة املقررات و الربامج الدراسية املدرسة فيه وفق متطلبات االقتصاد املعريف جند كل من معهد مستغامن
، أما املقارنات املتبقية كانت غري ثابتة أو مستقرة داللتها اإلحصائية ملعهد أو قسم حمدد عن باقي )03(اجلزائر 

ميكن القول أن الربامج و املقررات الدراسية املدرسة يف معاهد و أقسام الرتبية البدنية املعاهد األخرى ،لذلك
املعريف يرجع إىل دختتلف من قسم إىل قسم و من معهد إىل معهد، و الذي حيدد األفضلية وفق منظور االقتصا

مع تتماشيبرامج تدريسية
.متطلبات االقتصاد املعريف

: ألساتذةللالستبيان الموجه التعليم االلكتروني و مجتمع المعرفةعرض نتائج -03-06
:التعليم االلكتروني و مجتمع المعرفةعرض نتائج اختبار التباين لمحور 03-06-01

بين المعاهد و األقسامالتعليم االلكتروني ومجتمع المعرفةلمحور يوضح نتائج اختبار التباين )114(جدول رقم

مصدر التباين
مجموع 
المربعات

درجة 
الحرية

متوسط 
المربعات

(f)
المحسوبة

(f)
الجدولية

مستوى 
الداللة

1483,7229164,858
5,9892.650.05 4018,58614627,525

5502,308155
الجتاه واحد بني املعاهد و األقسام  نأن نتائج اختبار حتليل التباي) 114(يتضح من خالل اجلدول رقم 

) f(قيم وفق ما يتطلبه االقتصاد املعريف، انه كان داال إحصائيا الن حمور التعليم االلكرتوين و جمتمع املعرفةيف 
، عند مستوى الداللة )2.65(اليت بلغت اجلدولية) f(من قيمة و هي اكرب) 5,989(احملسوبة قد بلغت 

و هي نتيجة تبني أن معاهد و أقسام الرتبية البدنية يف اجلزائر ختتلف فيها ، )146- 9(و درجة حرية ) 0.05(
ة التعلمية، وهو موطن ضعف يف التكوين إذا ما علمنا أن املمارسات الفعلية للتعليم االلكرتوين يف العملية التعليمي

أمهية التعليم االلكرتوين يف عصر االقتصاد املعريف واجبة إن مل نقل تبقي الزمة ملسار التكوين ككل خاصة إذا 
،  أكدت على أن التعليم االلكرتوين ضرورة 1997معية األمريكية لعمداء القبول و التسجيل سنة اجلعلمنا أن 
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املعمري (، إضافة إىل انه يتأقلم مع الزيادة الكبرية يف أعداد الدارسنيتفتح آفاق جديدة للمتعلمنيو يف التكوين 
على انه عدم استعداد فووفق منظور االقتصاد املعريف نرتجم هذا االختال، )234، ص 2005،اخلروصي، 

م و احلراك مع التوجهات ها التعليمي ال يتالءنظامأنلبعض املعاهد و األقسام ملواكبة التطور احلاصل، كما
حىت تسهل عمليات التعليم و تتحقق اكرب قدر من األهداف فلذلك وجب أن ال يكون هذا االختالالعاملية،

)125، ص 1997حيي، (رتاكم مجلة من اخلربات و املعارف، و اليت تعد قاعدة أساسية لبناء جمتمع املعرفة و ت
:التعليم االلكتروني و مجتمع المعرفةلمحور )LSD(اختبار عرض نتائج03-06-02
:معهد مستغانم و معهد وهران03-06-02-01

وباقي المعاهد و األقساممعهد مستغانم و معهد وهران)LSD(يوضح نتائج اختبار )115(جدول رقم
معهد وهرانمعهد مستغانم

32,80الحسابيالمتوسط 33,37المتوسط الحسابي
العمليات

المعاهد 
المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

نوع 
الداللة

مستوى 
الداللة

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

نوع 
الداللة

غير دال32,800,570وهــران 

0.05

0.05دال إحصائيا عند مستوى الداللة *

غير دال30,402,400غير دال0330,402,970الجزائـر

غير دال0,700-33,50غير دال0,129-33,50قسنطينـة

غير دال1,850-34,65غير دال1,279-34,65الشلـف

غير دال0,200-33,00دال33,000,370بجايــة

دال*5,914-38,71دال*5,343-38,71البويـرة

دال*26,006,800دال*26,007,370المسيلـة

غير دال1,552-34,35غير دال0,982-34,35بسكـرة

غير دال2,200-35,00غير دال1,629-35,00الخميـس

) LDS(يف اختبار اقل فرق دالالفرق بني معهد مستغامن و البويرةأن ) 115(يتضح من خالل اجلدول رقم 

، أما املقارنة مع املعاهد و األقسام البويرةهد معإحصائيا لصاحلكان دالحملور التعليم االلكرتوين و جمتمع املعرفة

ما عدى مع معهد املسيلة كان الفرق دال إحصائيا لصاحل معهد مستغامنحصائيا املتبقية فكانت الفروق غري دالة إ

ألقسام انت الفروق غري دالة إحصائيا مع املعاهد و اأما معهد وهران فك، )0.05(وهذا عند مستوى الداللة 
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يف حني كان الفرق دال ،معهد البويرةما عدى مع معهد البويرة كان الفرق دال إحصائيا و لصاحل األخرى 

.)0.05(عند نفس مستوى الداللة إحصائيا مع معهد املسيلة

:ومعهد قسنطينة03الجزائـرمعهد 02-02- 03-06
وباقي المعاهد و األقسامومعهد قسنطينة03رالجزائمعهد )LSD(يوضح نتائج اختبار)116(جدول رقم

ةقسنطينمعهد03الجزائـرمعهد 
33,50المتوسط الحسابي32,37المتوسط الحسابي

لعملياتا
المعاهد 

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

نوع 
الداللة

مستوى 
الداللة

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

نوع 
الداللة

دال3,100-33,50قسنطينـة

0.05

0.05دال إحصائيا عند مستوى الداللة *

غير دال1,150-34,65دال*4,250-34,65الشلـف

غير دال33,000,500غير دال 2,600-33,00بجايــة

دال*5,214-38,71دال*8,314-38,71البويـرة

غير دال*26,007,500دال*26,004,400المسيلـة

غير دال0,852-34,35دال*3,952-34,35بسكـرة

غير دال1,500-35,00دال*4,600-35,00الخميـس

مع باقي ) LSD(يف اختبار ) 03اجلزائر(مقارنة بني معهد سيدي عبد اهللا )116(يوضح لنا اجلدول رقم

املعريف حيث كانت دتتطلبه متطلبات االقتصاوفق ما حمور التعليم االلكرتوين و جمتمع املعرفةاملعاهد و األقسام يف 

يف حني كان الفرق دال إحصائيا مع باقي ،دالة إحصائيا مع كل من معهد قسنطينة و قسم جبايةغريالفروق 

ما عدى مع معهد املسيلة كان الفرق دال )0.05(عند مستوى الداللة األخريةهذه لصاحل املعاهد املتبقية و 

مع معهد املسيلة كان الفرق دال إحصائيا لصاحل ، أما مقارنة معهد قسنطينة ) 03(جلزائر إحصائيا لصاحل معهد ا

ما ) 0.05(ةباقي املعاهد و األقسام كانت الفروق غري دالة إحصائيا عند مستوى الداللأما معمعهد قسنطينة،

.ل إحصائيا و لصاحل معهد البويرةعدا مع معهد البويرة كان الفرق دا
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:الشلف وقسم بجايةمعهد 02-03- 03-06
وباقي المعاهد و األقسامالشلف وقسم بجايةمعهد بين) LSD(يوضح نتائج اختبار )117(جدول رقم

قسم بجايةالشلفمعهد
33,00املتوسط احلسايب34,65املتوسط احلسايب

العمليات
المعاهد 

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال
LSD

نوع 
الداللة

مستوى 
الداللة

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

نوع 
الداللة

غير دال33,001,650بجايــة

0.05

0.05دال إحصائيا عند مستوى الداللة *

دال*5,714-38,71دال*4,064-38,71البويـرة

دال*26,007,000دال*26,008,650المسيلـة

غير دال1,352-34,35غير دال34,350,297بسكـرة

غير دال2,000-35,00غير دال0,350-35,00الخميـس

أن الفروق بني معهد الشلف و املعاهد و األقسام الختبار ) 117(نالحظ من خالل اجلدول رقم 
)LSD ( حيث كان الفرق دال و لصاحل معهد الشلف مع معهد حمور التعليم االلكرتوين و جمتمع املعرفةيف ،

املتبقية مل ماملسيلة، كما كان الفرق دال إحصائيا و لصاحل معهد البويرة، أما باقي الفروق مع املعاهد و االنقسا
، و هو نقس األمر للمقارنة بني قسم جباية و املعاهد و األقسام )0.05(عند مستوى الداللة تكن دالة إحصائيا 

كان الفرق دال إحصائيا مع معهد ، حيث  )0.05(ئية املعروضة يف اجلدول، عند نفس مستوى الداللة اإلحصا
.    البويرة و لكن الفرق كان دال لصاحل معهد البويرة، أما مع معهد املسيلة كان الفرق دال لصاحل قسم جباية

:المسيلــةمعهدالبويـرة ومعهد02-04- 03-06
وباقي المعاهد و األقسامالمسيلـةمعهدالبويـرة ومعهدبين) LSD(يوضح نتائج اختبار )118(جدول رقم

المسيلــةمعهد البويـرةمعهد
26,00املتوسط احلسايب38,71املتوسط احلسايب

العمليات
المعاهد 

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

نوع 
الداللة

مستوى 
الداللة

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

نوع 
الداللة

دال*26,0012,714املسيلـة
0.05

0.05دال إحصائيا عند مستوى الداللة *

دال*8,352-34,35غري دال*34,354,361بسكـرة
غري دال*9,000-35,00غري دال35,003,714اخلميـس
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معهد البويرة و معهد املسيلة مع باقي املعاهد و األقسام الختبار مقارنة بني) 118(يبني اجلدول رقم 
)LSD(املسيلة معهد معدالة إحصائيا كانتحيث نالحظ أن الفروق  ،ور التعليم االلكرتوين و جمتمع املعرفةحمل

معهد و فيما خيص ، ) 0.05(عند مستوى الداللة اخلميس معهد و بسكرة يف حني كان الفرق غري دال مع 
كانت لصاحل هذه اخلميس لكن الفروق  معهدمع كل من معهد بسكرة و املسيلة كانت الفروق دالة إحصائيا

). 0.05(مستوى الداللة عند األخرية

:بسكـــرةمعهد 02-05- 03-06
الخميسموقسالمسيلةمعهدبين )LSD(يوضح نتائج اختبار)119(جدول رقم

بسكـرةمعهد
34,35املتوسط احلسايب

العمليات
المعاهد 

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

مستوى 
الداللة

نوع 
الداللة

غري دال0,6470.05-35,00اخلميــس

اخلميس يف معهدأن الفرق مل يكن دال إحصائيا بني معهد بسكرة و )119(نالحظ من خالل اجلدول رقم
.، أي انه ال ميكن أن نفاضل بينهما يف هذا احملور)0.05(عند مستوى الداللة )LSD(اختبار 

:عرض نتائج المتوسطات لمحور التعليم االلكتروني و مجتمع المعرفة

مو األقسالمعاهد بين االتعليم االلكتروني و مجتمع المعرفة يوضح نتائج المتوسطات لمحور ) 18(رقم ةبيانيأعمدة

مقارنة للمتوسطات احلسابية  بني معاهد و أقسام الرتبية البدنية) 18(يبني لنا الشكل البياين رقم 
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معهد البويرة و معهد املسيلة مع باقي املعاهد و األقسام الختبار مقارنة بني) 118(يبني اجلدول رقم 
)LSD(املسيلة معهد معدالة إحصائيا كانتحيث نالحظ أن الفروق  ،ور التعليم االلكرتوين و جمتمع املعرفةحمل

معهد و فيما خيص ، ) 0.05(عند مستوى الداللة اخلميس معهد و بسكرة يف حني كان الفرق غري دال مع 
كانت لصاحل هذه اخلميس لكن الفروق  معهدمع كل من معهد بسكرة و املسيلة كانت الفروق دالة إحصائيا

). 0.05(مستوى الداللة عند األخرية

:بسكـــرةمعهد 02-05- 03-06
الخميسموقسالمسيلةمعهدبين )LSD(يوضح نتائج اختبار)119(جدول رقم

بسكـرةمعهد
34,35املتوسط احلسايب

العمليات
المعاهد 

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

مستوى 
الداللة

نوع 
الداللة

غري دال0,6470.05-35,00اخلميــس

اخلميس يف معهدأن الفرق مل يكن دال إحصائيا بني معهد بسكرة و )119(نالحظ من خالل اجلدول رقم
.، أي انه ال ميكن أن نفاضل بينهما يف هذا احملور)0.05(عند مستوى الداللة )LSD(اختبار 

:عرض نتائج المتوسطات لمحور التعليم االلكتروني و مجتمع المعرفة

مو األقسالمعاهد بين االتعليم االلكتروني و مجتمع المعرفة يوضح نتائج المتوسطات لمحور ) 18(رقم ةبيانيأعمدة

مقارنة للمتوسطات احلسابية  بني معاهد و أقسام الرتبية البدنية) 18(يبني لنا الشكل البياين رقم 
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معهد البويرة و معهد املسيلة مع باقي املعاهد و األقسام الختبار مقارنة بني) 118(يبني اجلدول رقم 
)LSD(املسيلة معهد معدالة إحصائيا كانتحيث نالحظ أن الفروق  ،ور التعليم االلكرتوين و جمتمع املعرفةحمل

معهد و فيما خيص ، ) 0.05(عند مستوى الداللة اخلميس معهد و بسكرة يف حني كان الفرق غري دال مع 
كانت لصاحل هذه اخلميس لكن الفروق  معهدمع كل من معهد بسكرة و املسيلة كانت الفروق دالة إحصائيا

). 0.05(مستوى الداللة عند األخرية

:بسكـــرةمعهد 02-05- 03-06
الخميسموقسالمسيلةمعهدبين )LSD(يوضح نتائج اختبار)119(جدول رقم

بسكـرةمعهد
34,35املتوسط احلسايب

العمليات
المعاهد 

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

مستوى 
الداللة

نوع 
الداللة

غري دال0,6470.05-35,00اخلميــس

اخلميس يف معهدأن الفرق مل يكن دال إحصائيا بني معهد بسكرة و )119(نالحظ من خالل اجلدول رقم
.، أي انه ال ميكن أن نفاضل بينهما يف هذا احملور)0.05(عند مستوى الداللة )LSD(اختبار 

:عرض نتائج المتوسطات لمحور التعليم االلكتروني و مجتمع المعرفة

مو األقسالمعاهد بين االتعليم االلكتروني و مجتمع المعرفة يوضح نتائج المتوسطات لمحور ) 18(رقم ةبيانيأعمدة

مقارنة للمتوسطات احلسابية  بني معاهد و أقسام الرتبية البدنية) 18(يبني لنا الشكل البياين رقم 

35
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حيث نالحظ أن أعلى قيمة للمتوسط متطلبات االقتصاد املعريف، حمور التعليم االلكرتوين و جمتمع املعرفةيف 
، أما أدىن )34.65(مث معهد الشلف مبعدل بلغ )38.71(احلسايب يف هذا احملور كانت من نصيب معهد البويرة 

، فيما كانت باقي املتوسطات متقاربة بني املعاهد و األقسام املعروضة )26(معدل كان من نصيب معهد املسيلة 
.  و املدروسة يف البحث

، جند أن )LSD(الل املقارنة البعدية لنتائج اختبار حتليل التباين عن طريق اختبار اقل فرق دال ومن خ
أفضل املعاهد مالئمة ملتطلبات االقتصاد املعريف يف هذا احملور هو معهد البويرة، أما اقلها مالئمة ملتطلبات 

استخدام االختالف يفح داللة عن مدىتوضالنتائجهذه يف هذا احملور هو معهد املسيلة،االقتصاد املعريف
يف هذه املعاهد و األقسام عوض أن تكون هلا مساعدة يف العملية التعليمية التعلميةالتعليم االلكرتوين كوسيلة

(Kook.J, 1997, pp. 56-60)نفس النظرة يف األمهية و االستخدام هلذا احملور
:للطلبةعرض نتائج االستبيان الموجه -04
:للطلبةعرض نتائج اختبار تحليل التباين لالستبيان الموجه -04-01

للطلبة بين المعاهد و األقسامالتباين لالستبيان الموجه تحليليوضح نتائج اختبار)120(جدول رقم

مجموع المربعاتمصدر التباين
درجة 
الحرية

متوسط 
المربعات

(f)
المحسوبة

(f)
الجدولية

مستوى 
الداللة

4000,1919444,466
4,0131.900.05 47846,807432110,756

51846,998441

احملسوبة ) f(، حيث بلغت للطلبةالستبيان املوجه ) f(التباين حتليلنتائج اختبار)120(يبني اجلدول رقم 

درجة حرية و)0.05(، عند مستوى الداللة )1.90(اجلدولية اليت متثلت يف)f(و هي اكرب من) 4,013(

)9-432(

و هو تباين يدل على أن التكوين يف املعاهد و األقسام يف ظل متطلبات االقتصاد املعريف خيتلف ،الرتبية البدنية

من معهد إىل معهد و من قسم إىل قسم

. من وجهة نظر الطلبة
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يوضح احملددة و املوضحة يف االستبيانيفحول متطلبات االقتصاد املعر طلبةإن اختالف و تباين أراء ال

اخلصائص اليت جيب ان تكون مسبغة على الطلبة وفق ما ينبغي ان تكون عليه اخلصائص أن االختالف يكمن يف 

التكنولوجية و مقومات التقومي الذايت و املستمر و كفاءات التنمية املهنية اليت سيزاوهلا يف تاملعرفية و املهارا

و فق متطلبات ان هلا دالالت أخرى تتمثل يف اختالف طرق التكوين املتبعة يف املعاهد و األقساماملستقبل، كما

على انه منتوج معريف االقتصاد املعريف و جمتمع املعرفة هذا إذا اعتمدنا على مقاربة و فكرة النظر إىل الطالب 

 .

:للطلبةلالستبيان الموجه )LSD(عرض نتائج اختبار04-02
: معهد مستغانم04-02-01

بين معهد مستغانم و باقي المعاهد و األقسام)LSD(يوضح نتائج اختبار )121(جدول رقم

لألساتذةاالستبيان الموجه 
الوسائل اإلحصائية

المعاهد و األقسام
المتوسط
الحسابي

المتوسط 
الحسابي

اقل فرق دال
)LSD(

مستوى 
الداللة

نوع 
الداللة

معهد التربية
البدنية

-مستغانم-

ران ـوه

125,33

131,16-5,831*

0.05

دال
دال03124,450,881رـلجزائا

دال1,233-126,57ةـقسنطين
غري دال124,970,362فـالشل
دال*120,105,235ةــبجاي
غري دال123,172,164رةـالبوي

غري دال1,530-126,86ةـالمسيل
غري دال2,295-127,63رةـبسك

دال*4,818-130,15سـالخمي
)0.05(الفرق دال إحصائيا عند مستوى الداللة ) = نجمة*(

عند مقارنة معهد مستغامن بكل ، فLSDنتائج املتوسطات احلسابية و اختبار )121(رقم اجلدوليوضح

لصاحل معهد مستغامن) 0.05(جند أن الفروق كانت  دالة إحصائيا عند مستوى الداللة من املعاهد و األقسام 
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اخلميس و معهد (و معهد ) معهد سيدي عبد اهللا(03عند مقارنته مع معهد اجلزائر أما،فقط) جباية(مع قسم 

أما باقي املقارنات البعدية مل تكن الفروق دالة ، و لصاحل هذه األخرية دال إحصائياكان، جند أن الفرق  )وهران

. إحصائيا مع باقي املعاهد و األقسام األخرى

:معهد وهران02- 02- 04
بين معهد وهران و باقي المعاهد و األقسام)LSD(يوضح نتائج اختبار )122(جدول رقم

طلبةللاالستبيان الموجه 
الوسائل اإلحصائية

المعاهد و األقسام
المتوسط 

الحسابي
المتوسط 
الحسابي

اقل فرق دال
)LSD(

مستوى 
الداللة

نوع 
الداللة

معهد التربية
البدنية

- وهران-

03رـلجزائا

131,16

124,456,713*

0.05

دال
دال*126,574,598ةـقسنطين

دال*124,976,194فـالشل
دال*120,1011,067ةــبجاي
دال*123,177,995رةـالبوي

غري دال126,864,301ةـالمسيل
غري دال127,633,536رةـبسك

غري دال130,151,013سـالخمي
)0.05(الفرق دال إحصائيا عند مستوى الداللة ) = نجمة*(

جند أن هران، للمقارنة البعدية بني معهد و )LSD(نتائج اختبار )122(نالحظ من خالل اجلدول رقم 

، قسنطينة، 03اجلزاءر(التالية ، مع املعاهد و األقسام )0.05(الفروق كانت دالة إحصائية عند مستوى الداللة 

أما باقي املقارنات مع األقسام و املعاهد املتبقية مل تكن دالة ،و لصاحل معهد وهران) الشلف، جباية، البويرة

لذلك ميكن القول ان خصائص طلبة الرتبية البدنية و الرياضية ملعهد وهران وفق منظور االقتصاد ، إحصائيا  

دالة املعريف كانت أكثر مالئمة هلا مقارنة خبصائص طلبة املعاهد و األقسام األخرى يف املقارنات اليت كانت

وبناءا على نتائج اختبار اقل فرق وهو ما نالحظه كذلك عند مقارنة املتوسطات احلسابية، إحصائيا ملعهد وهران



عرض و حتليل نتائج البحث

199

إذ كان اكرب املتوسطات احلسابية يف هذه ، )131,16(، حيث بلغ املتوسط احلسايب ملعهد وهران )LSD(دال 

.املقارنة املوضحة يف هذا اجلدول

: 03معهد الجزائر03- 02- 04
و باقي المعاهد و األقسام03بين معهد الجزائر)LSD(يوضح نتائج اختبار )123(جدول رقم

طلبةللاالستبيان الموجه 
الوسائل اإلحصائية

المعاهد و األقسام
المتوسط 
الحسابي

المتوسط 
الحسابي

اقل فرق دال
)LSD(

مستوى 
الداللة

نوع 
الداللة

التربيةمعهد 
البدنية

- 03- الجزائر

ةـقسنطين

124,45

126,57-2,114

0.05

غري دال
غري دال0,519-124,97فـالشل
غري دال120,104,353ةــبجاي
غري دال123,171,282رةـالبوي

غري دال2,411-126,86ةـالمسيل
غري دال3,176-127,63رةـبسك

دال*5,699-130,15سـالخمي
)0.05(الفرق دال إحصائيا عند مستوى الداللة ) = نجمة*(

بلغ ) 03اجلزائر (أن املتوسط احلسايب ملعهد سيدي عبد اهللا ) 123(نالحظ من خالل اجلدول رقم

املوضحة يف احلسابية للمعاهد و األقسام األخرىال خيتلف عن املتوسطاتو هو متوسط حسايب ) 124,45(

سيدي عبد اهللا فعند مقارنة معهد،LSDيف اختبارحصائيةاإللة ادالغريفروق ، و هذا ما تدل عليه الاجلدول

دالة إحصائيا عند مستوى الداللة غريكلهاجند أن الفروق كانتبكل من املعاهد و األقسام ) 03اجلزائر (

اخلميس كان الفرق دال إحصائيا و لصاحل قسم الرتبية البدنية و الرياضية للخميس، معهدما عدى مع )0.05(

ال )03اجلزائر (سيدي عبد اهللا يف معهدخصائص الطلبة و فق متطلبات االقتصاد املعريفه النتائج تبني أن ذو ه

و اخلصائص ،أي أن مجيع احملددات صائيا الفرق دال إحفيها ظهر مل املعاهد و األقسام اليتختتلف عن باقي

اليت ينبغي ان تكون يف الطلبة وفق متطلبات االقتصاد املعريف من مهارات يف االتصال والتواصل و مهارات
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وقدرات يف التعامل مع الوسائل التكنولوجية، إضافة إىل اإلدراك اهلام ألمهية التكوين املستمر و التقومي الذايت مل 

.دالة على فروقات الطلبةتكن نتائجها 

: معهد قسنطينة04- 02- 04
بين معهد قسنطينة وباقي المعاهد و األقسام)LSD(يوضح نتائج اختبار )124(جدول رقم

طلبةللاالستبيان الموجه 
الوسائل اإلحصائية

المعاهد و األقسام
المتوسط 
الحسابي

المتوسط 
الحسابي

اقل فرق دال
)LSD(

مستوى 
الداللة

نوع 
الداللة

معهد التربية
البدنية

- ةـقسنطين-

فـالشل

126,57

124,971,595

0.05

غري دال
دال*120,106,468ةــبجاي
غري دال123,173,397رةـالبوي

غري دال0,296-126,86ةـالمسيل
غري دال1,061-127,63رةـبسك

غري دال3,584-130,15سـالخمي
)0.05(الفرق دال إحصائيا عند مستوى الداللة ) = نجمة*(

قسنطينة و املعاهد للمقارنة البعدية بني معهد )LSD(نتائج اختبار )124(يتضح من خالل اجلدول رقم

عند )0.05(الداللة حصائية عند مستوى نالحظ أن الفروق كانت كلها غري دالة إو األقسام األخرى، حيث 

كان الفرق دال إحصائيا لصاحل ) جباية(ما عدى مع قسم مقارنة معهد قسنطينة مع املعاهد و األقسام األخرى

وبناءا على نتائج اختبار اقل فرق دال وهو ما نالحظه كذلك عند مقارنة املتوسطات احلسابية، معهد قسنطينة

)LSD( قسنطينة ، حيث بلغ املتوسط احلسايب ملعهد)توسطاتاملال خيتلف كثريا عنو هو متوسط ، )126,57

.املوضحة يف اجلدوللمعاهد و األقسام األخرىلاحلسابية

لذلك ميكن القول ان خصائص الطلبة ال ختتلف عن بعضها بني هذه املعاهد و األقسام يف ظل ما ينبغي 

عليه املعرفة اليت اكتسبوها من فرتة التكوين يف هذه ان تكون يف طلبة االقتصاد املعريف و ما ينبغي ان تكون 

.املعاهد، ما عدى قسم جباية كان اقل مالئمة من معهد قسنطينة
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: معهد الشلف و قسم بجاية06- 02- 04

و باقي المعاهد و األقساممعهد الشلف وقسم بجايةل)LSD(يوضح نتائج اختبار )125(جدول رقم

طلبةللاالستبيان الموجه 
الوسائل اإلحصائية

المعاهد و األقسام
المتوسط 
الحسابي

المتوسط 
الحسابي

اقل فرق دال
)LSD(

مستوى 
الداللة

نوع 
الداللة

معهد التربية
البدنية

- فـالشل-

ةــبجاي

124,97

120,104,873*

0.05

دال
غري دال123,171,801رةـالبوي

غري دال1,892-126,86ةـالمسيل
غري دال2,657-127,63رةـبسك

دال*5,180-130,15سـالخمي
التربيةقسم

البدنية
-ةــبجاي-

رةـالبوي

120,10

123,17-3,071

0.05

غري دال
دال*6,765-126,86ةـالمسيل

دال*7,530-127,63رةـبسك
دال*10,05-130,15سـالخمي

)0.05(الفرق دال إحصائيا عند مستوى الداللة ) = نجمة*(
،)LSD(ة البعدية بني املتوسطات احلسابية يف اختبار املقارننتائج)125(رقمنالحظ من خالل اجلدول

حصائيا دالة إكانتجند أن الفروق  لكل من معهد الشلف  وقسم جباية مع املعاهد و األقسام األخرى، حيث 

معهد، وهو نفس األمر مع قسم جبايةمع لصاحل هذا األخريمعهد الشلفبني)0.05(عند مستوى الداللة 

إحصائياأما باقي املقارنات كانت غري دالة ،ولكن لصاحل قسم اخلميسدالة إحصائيةكانجند أن الفرق  اخلميس

معهداملسيلة و البويرة و (مع كل من معهد أما عند مقارنة قسم جباية جند الفروق الدالة إحصائيا كانت 

و هو كذلك ما توضحه .الفرق الغري الدال كان مع معهد البويرة فقطأما، األخرية، و لكن لصاحل هذه )اخلميس

حيث بلغ املتوسط ،)LSD(نتائج و قيم املتوسطات احلسابية هلته املعاهد وبناءا على نتائج اختبار اقل فرق دال 

ت يتجسد من خالهلا االختالف و وهي متوسطا، )120,10(قسم جباية و، )124,97(عهد الشلف  احلسايب مل

.التباين
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: معهد البويرة و المسيلة و معهد بسكرة 07- 02- 04
بسكرةمعهد و معهد المسيلةمعهد البويرة وبين )LSD(يوضح نتائج اختبار )126(جدول رقم

طلبةللاالستبيان الموجه 
الوسائل اإلحصائية

المعاهد و األقسام
المتوسط 
الحسابي

المتوسط 
الحسابي

اقل فرق دال
)LSD(

مستوى 
الداللة

نوع 
الداللة

التربيةقسم 
البدنية

-رة ــالبوي-

ةـالمسيل
123,17

126,86-3,694

0.05

غري دال
دالغري 4,459-127,63رةـبسك

دال*6,982-130,15سـالخمي
معهد

-ة ــلمسيلا-
رةـبسك

126,86
دالغري 127,63-0,764

دالغري 3,287-130,15سـلخميا
دالغري 2,522-127,63130,15سـلخميارةـبسكمعهد 

)0.05(الفرق دال إحصائيا عند مستوى الداللة ) = نجمة*(
واملعاهد واألقسام ) البويرة ،املسيلة ،بسكرة( نتائج املقارنة البعدية بني معاهد )126(يوضح اجلدول رقم

غري دالة ) املسيلة و بسكرة(ألقل فرق دال، حيث كانت نتائج معهد البويرة مع معهد ) LSD(األخرى يف اختبار 

بالنسبة ملعهد املسيلة مع كل أمااخلميس كان الفرق دال إحصائيا و لصاحل هذا األخري معهد إال مع إحصائيا،

معهد، كما أن نتائج معهد بسكرة مقارنة مع مل تكن الفروق دالة إحصائيا اخلميسمعهدمن معهد بسكرة و 

ظل خصائص طلبة هته املعاهد يفاخلميس مل تكن دالة إحصائيا، و هو ما يؤكد أنه ال توجد فروق معنوية بني 

.طلبةدة يف االستبيان املوجه لمتطلبات االقتصاد املعريف احملد

و هو كذلك ما توضحه نتائج و قيم املتوسطات احلسابية هلته املعاهد وبناءا على نتائج اختبار اقل فرق دال 

)LSD(، حيث بلغ املتوسط احلسايب ملعهد البويرة)و معهد بسكرة، )126,86(معهد املسيلة و ، )123,17

املوضحة يف اجلدول أعاله إال األقسام األخرىمتوسطات املعاهد و ت ال ختتلف عن وهي متوسطا، )127,63(

.إحصائياإذا قارنا بني معهد البويرة وقسم اخلميس جند ان الفرق بني هاذين املتوسطني دال 
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:للطلبةفي االستبيان الموجه منتائج المتوسطات الحسابية للمعاهد و األقساعرض 

للطلبةاالستبيان الموجه في ميوضح نتائج المتوسطات الحسابية للمعاهد و األقسا) 19(رقم ةبيانيأعمدة

ألقل فرق ) LSD(اختبار يتضح لنا من الشكل البياين و بناءا على ما تقدم من نتائج اختباري التباين و 

أنه هناك فروق ذات داللة إحصائية بني املتوسطات احلسابية لكل من املعاهد و األقسام اليت كانت قيد دال،

كل معهد و قسم يف ظل متطلبات االقتصاد املعريف  خصائص الطلبة ختتلف بنيالدراسة،و هذا ما يبني أن 

تكون يف طلبة عصر االقتصاد جيب أن و اخلصائص و السمات اليت احملددة يف االستبيان و اليت متثل احملددات

..و اليت متثل املنتوج الفكري الصاحل لالقتصاد فيه 
مبعدل اخلميسمعهده مث يلي) 131.16(حيث بلغ معهد وهرانحيث نالحظ أن أعلى معدل كان من نصيب 

ئتتال، وهي معاهد تعترب من بني أفضل )130.15(
، و باستثناء معهدي )120.10(قسم جباية ، يف حني كان ادين معدل من نصيب 

باقي املقارنات يف ظل هذه املتطلبات ، ال ميكن أن نفاضل ما بني معهد و قسم يفوهران و اخلميس 
خصائص الطلبة اجلامعية، فان مالئمةتو احملددات و مادام باب املقارنة و املفاضلة مفتوح بني هته املؤسسا

، يف حد ذاتهالطالبهذه املتطلبات يتمثل يف مدى انعكاس هذه املتطلبات على املعرفية و النفسية و املهارية مع 

إضافة إىل مدى اكتسابه و استعداده و ما يفرضه عليه التكوين من قيم البد له من نعلمها و مهارات يطورها و 
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:للطلبةفي االستبيان الموجه منتائج المتوسطات الحسابية للمعاهد و األقساعرض 

للطلبةاالستبيان الموجه في ميوضح نتائج المتوسطات الحسابية للمعاهد و األقسا) 19(رقم ةبيانيأعمدة

ألقل فرق ) LSD(اختبار يتضح لنا من الشكل البياين و بناءا على ما تقدم من نتائج اختباري التباين و 

أنه هناك فروق ذات داللة إحصائية بني املتوسطات احلسابية لكل من املعاهد و األقسام اليت كانت قيد دال،

كل معهد و قسم يف ظل متطلبات االقتصاد املعريف  خصائص الطلبة ختتلف بنيالدراسة،و هذا ما يبني أن 

تكون يف طلبة عصر االقتصاد جيب أن و اخلصائص و السمات اليت احملددة يف االستبيان و اليت متثل احملددات

..و اليت متثل املنتوج الفكري الصاحل لالقتصاد فيه 
مبعدل اخلميسمعهده مث يلي) 131.16(حيث بلغ معهد وهرانحيث نالحظ أن أعلى معدل كان من نصيب 

ئتتال، وهي معاهد تعترب من بني أفضل )130.15(
، و باستثناء معهدي )120.10(قسم جباية ، يف حني كان ادين معدل من نصيب 

باقي املقارنات يف ظل هذه املتطلبات ، ال ميكن أن نفاضل ما بني معهد و قسم يفوهران و اخلميس 
خصائص الطلبة اجلامعية، فان مالئمةتو احملددات و مادام باب املقارنة و املفاضلة مفتوح بني هته املؤسسا

، يف حد ذاتهالطالبهذه املتطلبات يتمثل يف مدى انعكاس هذه املتطلبات على املعرفية و النفسية و املهارية مع 

إضافة إىل مدى اكتسابه و استعداده و ما يفرضه عليه التكوين من قيم البد له من نعلمها و مهارات يطورها و 
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:للطلبةفي االستبيان الموجه منتائج المتوسطات الحسابية للمعاهد و األقساعرض 

للطلبةاالستبيان الموجه في ميوضح نتائج المتوسطات الحسابية للمعاهد و األقسا) 19(رقم ةبيانيأعمدة

ألقل فرق ) LSD(اختبار يتضح لنا من الشكل البياين و بناءا على ما تقدم من نتائج اختباري التباين و 

أنه هناك فروق ذات داللة إحصائية بني املتوسطات احلسابية لكل من املعاهد و األقسام اليت كانت قيد دال،

كل معهد و قسم يف ظل متطلبات االقتصاد املعريف  خصائص الطلبة ختتلف بنيالدراسة،و هذا ما يبني أن 

تكون يف طلبة عصر االقتصاد جيب أن و اخلصائص و السمات اليت احملددة يف االستبيان و اليت متثل احملددات

..و اليت متثل املنتوج الفكري الصاحل لالقتصاد فيه 
مبعدل اخلميسمعهده مث يلي) 131.16(حيث بلغ معهد وهرانحيث نالحظ أن أعلى معدل كان من نصيب 

ئتتال، وهي معاهد تعترب من بني أفضل )130.15(
، و باستثناء معهدي )120.10(قسم جباية ، يف حني كان ادين معدل من نصيب 

باقي املقارنات يف ظل هذه املتطلبات ، ال ميكن أن نفاضل ما بني معهد و قسم يفوهران و اخلميس 
خصائص الطلبة اجلامعية، فان مالئمةتو احملددات و مادام باب املقارنة و املفاضلة مفتوح بني هته املؤسسا

، يف حد ذاتهالطالبهذه املتطلبات يتمثل يف مدى انعكاس هذه املتطلبات على املعرفية و النفسية و املهارية مع 

إضافة إىل مدى اكتسابه و استعداده و ما يفرضه عليه التكوين من قيم البد له من نعلمها و مهارات يطورها و 
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ينميها حىت صري يتماشى مع التحول اجلديد و يكون له وجود يف هذا العصر الذي يعتمد على ملعرفة بشكل  

. كبري

: للطلبةالموجه لالستبيان المهارات التكنولوجيةعرض نتائج محور -04-03
:المهارات التكنولوجيةلمحور التباينتحليلعرض نتائج اختبار04-03-01

بين المعاهد و األقسامللطلبةالمهارات التكنولوجيةلمحور يوضح نتائج اختبار التباين )127(جدول رقم

مصدر التباين
مجموع 
المربعات

درجة 
الحرية

متوسط 
المربعات

(f)
المحسوبة

(f)
الجدولية

مستوى 
الداللة

906,769100,75
6,171.900.05 7045,3543216,30

7952,12441

الختبار حتليل التباين ، بني املعاهد و األقسام يف حمور ) f(قيمة ) 127(يوضح لنا اجلدول رقم 

) f(، و هي اكرب من قيمة )6,17(احملسوبة ) f(، حيث بلغت قيمة طلبةلالستبيان املوجه للالتكنولوجيةاملهارات 

، و توضح هذه النتيجة )432- 9(و درجة حرية ) 0.05(مستوى الداللة عند، )(1.90اجلدولية واليت بلغت

اليت ميتلكها الطالب و هي التكنولوجيةاملهارات وجود فروق ذات داللة إحصائية بني املعاهد و األقسام يف حمور 

منثل عصب الكفاءة و املعرفة التطبيقية و النظرية للطالب يف هذا العصر، ملا تلعبه دورا يف توظيف معرفته و نشرها 

و تكيفها و القدرة على نشرها و استخدماها يف عصر تلعب فيه املعلوماتية دورا كبريا و عامال مهما يف تصنيف 

و هذا االختالف راجع أوال إىل االختالف الكائن بني ،ميتلكها الطالباملعرفة اليت

إىل هذه اخلاصية و املكون األساسي يف العملية التعليمية يف جامعة عصر االقتصاد املعريف، فتبين منظور جتسيد و 

م استخدامها يف التكوين له األثر البالغ على تطوير مهارات الطالب يف استخدام الوسائل التكنولوجية و تعمي

، كما ان استخدامها يساعد يف ترسيخ ثقافة الطالب من حيث الرفع من قدرته و حتيني مهاراته املعلوماتية و التقنية
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التعلم الذايت و املستمر لدى الطالب مما يسمح له مواجهة التغيري و الديناميكية اليت يعرفها االقتصاد املعريف و 

 .

:المهارات التكنولوجيةلمحور )LSD(عرض نتائج اختبار04-03-02
:معهد مستغانم و معهد وهران04-03-02-01

باقي المعاهد و األقسامومستغانم و معهد وهرانمعهدبين )LSD(يوضح نتائج اختبار )128(جدول رقم

معهد وهرانمعهد مستغانم
23,96المتوسط الحسابي20,86المتوسط الحسابي

العمليات
المعاهد 

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

نوع 
الداللة

مستوى 
الداللة

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

نوع 
الداللة

دال*3,094-23,96وهـران

0.05

0.05دال إحصائيا عند مستوى الداللة *

غري دال22,451,505دال*1,588-0322,45الجزائـر
غري دال23,360,594دال*2,499-23,36قسنطينـة
غري دال22,821,133دال*1,961-22,82الشلـف
دال*20,763,193غري دال20,760,098بجايــة
غري دال22,911,049دال*2,045-22,91البويـرة
دال*21,552,409غري دال0,684-21,55المسيلـة
دال*20,163,795غري دال20,160,700بسكـرة

غري دال1,350-25,31دال*4,444-25,31الخميـس

اخلاص باملقارنة بني معهد مستغامن و معهد وهران و باقي املعاهد ) 128(يتضح من خالل اجلدول رقم 

، حيث نالحظ أن الفروق بني معهد مستغامن و املعاهد )LDS(و األقسام األخرى يف اختبار اقل فرق دال

كانت دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )اخلميس، قسنطينة، الشلف،البويرة،و03وهران، اجلزائر(التالية 

أما الفرق مل يكن دال إحصائيا مع باقي املعاهد و األقسام األخرى ،و لكن لصاحل هذه املعاهد) 0.05(

املسيلة (و معهد ) جباية( كل من قسم الفروق دالة إحصائيا معكانت، يف حني معهد وهران  جلدولاملوضحة يف ا
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.الفروق دالة معنويامل تكن فيهااملعاهد واألقسام األخرىو هي فروق لصاحل معهد وهران، اما باقي) و بسكرة

:ومعهد قسنطينة03الجزائرمعهد 02-02- 04-03
وباقي المعاهد و األقسامومعهد قسنطينة03رالجزائمعهدبين )LSD(اختبار يوضح نتائج)129(جدول رقم

ةقسنطينمعهد03الجزائرمعهد 
23,36المتوسط الحسابي22,45المتوسط الحسابي

العمليات
المعاهد 

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

نوع 
الداللة

مستوى 
الداللة

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

نوع 
الداللة

غري دال0,910-23,36قسنطينـة

0.05

0.05دال إحصائيا عند مستوى الداللة *

غري دال22,820,538غري دال0,372-22,82الشلـف
دال*20,762,598غري دال20,761,687بجايــة
دالغري 22,910,454غري دال0,456-22,91البويـرة
دال*21,551,814غري دال21,550,903المسيلـة
دال*20,163,200دال*20,162,289بسكـرة

دال*1,945-25,31دال*2,855-25,31الخميـس

ومعهد ) 03اجلزائر ( اخلاص باملقارنة بني معهد سيدي عبد اهللا ) 129(يتضح من خالل اجلدول رقم 

، حيث نالحظ أن الفرق بني معهد)LDS(األقسام األخرى يف اختبار اقل فرق دالقسنطينة و باقي املعاهد و 

عند مستوى الداللة ولصاحلهإحصائياكان داال) بسكرة( من معهد مع كل ) 03اجلزائر ( سيدي عبد اهللا 

قسنطينة معهد أمالكن لصاحل هذا األخري،واخلميس معهد يف حني كان الفرق داال إحصائيا مع ،)0.05(

و لصاحله اما كان الفرق دال إحصائيا) جباية(و قسم ) املسيلة و بسكرة( التالية املعاهدكل من مععند مقارنته

، أما باقي املقارنات لكال املعهدين مع املعاهد عهداخلميس كان الفرق دال و لصاحل هذا املمعهداملقارنة مع 

).0.05(ذا كله عند مستوى الداللة املتبقية مل تكن دالة إحصائيا و هو األقسام األخرى 
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:الشلف وقسم بجايةمعهد 02-03- 04-03
وباقي المعاهد و األقسامالشلف وقسم بجايةمعهدبين )LSD(يوضح نتائج اختبار )130(جدول رقم

قسم بجايةالشلفمعهد
20,76املتوسط احلسايب22,82املتوسط احلسايب

العمليات
المعاهد 

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

نوع 
الداللة

مستوى 
الداللة

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

نوع 
الداللة

دال*20,762,060بجايــة

0.05

0.05دال إحصائيا عند مستوى الداللة *

دال*2,143-22,91غري دال0,083-22,91البويـرة
غري دال0,783-21,55غري دال21,551,276المسيلـة
غري دال20,160,602دال*20,162,662بسكـرة

دال*4,543-25,31دال*2,483-25,31الخميـس

اخلاص باملقارنة بني معهد الشلف و قسم جباية و باقي املعاهد ) 130(يتضح من خالل اجلدول رقم 
كل من معهد و الشلف ، حيث نالحظ أن الفروق بني معهد )LDS(اختبار اقل فرق دالو األقسام األخرى يف 

معهدكانت دالة إحصائيا و لصاحله، فيك كان الفرق دال و لغري صاحله مع ) جباية( و قسم ) بسكرة(
معهدو )البويرة(هد مع معمقارنتهعند قسم جباية وفيما خيص ) 0.05(عند مستوى الداللة و هذا) اخلميس(

اما باقي املقارنات ، )0.05(اخلميس كان الفرق دال إحصائيا و لصاحل هذه األخرية عند نفس مستوى الداللة 
. األخرى املوضحة يف اجلدول مل تكن دالة إحصائيا

:المسيلــةمعهدالبويـرة ومعهد04- 02- 03- 04
وباقي المعاهد و األقسامالمسيلةمعهدالبويـرة وبين معهد)LSD(يوضح نتائج اختبار )131(جدول رقم

المسيلــةمعهد البويـرةقسم 
21,55املتوسط احلسايب22,91املتوسط احلسايب

العمليات
المعاهد 

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

نوع 
الداللة

مستوى 
الداللة

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

نوع 
الداللة

غري دال21,551,360المسيلــة
0.05

0.05دال إحصائيا عند مستوى الداللة *

غري دال20,161,385دال*20,162,746بسكـرة
دال*3,759-25,31دال*2,399-25,31الخميـس
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)بسكرة(رة و لصاحله كان مع معهد ان الفرق الدال بني معهد البوي131(يتضح من خالل اجلدول رقم 
و هو نفس األمر ) 0.05(عند مستوى الداللة و هذا) اخلميس(معهدأما الفرق كان دال و لغري صاحله مع 

اخلميس الذي كان دال معهدإال مع مع املعاهد و األقسام املتبقية مل تكن دالة إحصائيامقارنةملعهد املسيلة 
، أي ال ميكن حتديد أفضل اهليئات )0.05(و هذا كله عند مستوى الداللة إحصائيا و لصاحل هذا األخري

.البيداغوجية مالئمة ملتطلبات التنمية املهنية و فق متطلبات االقتصاد املعريف بني املعاهد املوضحة يف املقارنة

:بسكـرةمعهد 02-05- 04-03
وقسم الخميسبسكرةمعهدبين )LSD(اختبار يوضح نتائج)132(جدول رقم

بسكـرةمعهد
20,16املتوسط احلسايب

العمليات
المعاهد 

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

مستوى 
الداللة

نوع 
الداللة

دال0.05*5,145-25,31الخميــس
، حيث كان )LSD(بار اختاخلميس يفمعهدمقارنة بني معهد بسكرة و ) 132(يوضح اجلدول رقم 

.اخلميسمعهدو لصاحل )0.05(الداللة الفرق دال إحصائيا عند مستوى
:المهارات التكنولوجيةعرض نتائج المتوسطات الحسابية لمحور 

ملمعاهد و األقسابين االمهارات التكنولوجيةلمحور يوضح نتائج المتوسطات ) 20(رقم ةبيانياعمدة

يفو الرياضةأقسام الرتبية البدنيةنتائج املتوسطات احلسابية ملعاهد و )20(يوضح الشكل البياين رقم 
وفق متطلبات االقتصاد املعريفاملهارات التكنولوجيةحمور 
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)بسكرة(رة و لصاحله كان مع معهد ان الفرق الدال بني معهد البوي131(يتضح من خالل اجلدول رقم 
و هو نفس األمر ) 0.05(عند مستوى الداللة و هذا) اخلميس(معهدأما الفرق كان دال و لغري صاحله مع 

اخلميس الذي كان دال معهدإال مع مع املعاهد و األقسام املتبقية مل تكن دالة إحصائيامقارنةملعهد املسيلة 
، أي ال ميكن حتديد أفضل اهليئات )0.05(و هذا كله عند مستوى الداللة إحصائيا و لصاحل هذا األخري

.البيداغوجية مالئمة ملتطلبات التنمية املهنية و فق متطلبات االقتصاد املعريف بني املعاهد املوضحة يف املقارنة

:بسكـرةمعهد 02-05- 04-03
وقسم الخميسبسكرةمعهدبين )LSD(اختبار يوضح نتائج)132(جدول رقم

بسكـرةمعهد
20,16املتوسط احلسايب

العمليات
المعاهد 

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

مستوى 
الداللة

نوع 
الداللة

دال0.05*5,145-25,31الخميــس
، حيث كان )LSD(بار اختاخلميس يفمعهدمقارنة بني معهد بسكرة و ) 132(يوضح اجلدول رقم 

.اخلميسمعهدو لصاحل )0.05(الداللة الفرق دال إحصائيا عند مستوى
:المهارات التكنولوجيةعرض نتائج المتوسطات الحسابية لمحور 

ملمعاهد و األقسابين االمهارات التكنولوجيةلمحور يوضح نتائج المتوسطات ) 20(رقم ةبيانياعمدة

يفو الرياضةأقسام الرتبية البدنيةنتائج املتوسطات احلسابية ملعاهد و )20(يوضح الشكل البياين رقم 
وفق متطلبات االقتصاد املعريفاملهارات التكنولوجيةحمور 
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)بسكرة(رة و لصاحله كان مع معهد ان الفرق الدال بني معهد البوي131(يتضح من خالل اجلدول رقم 
و هو نفس األمر ) 0.05(عند مستوى الداللة و هذا) اخلميس(معهدأما الفرق كان دال و لغري صاحله مع 

اخلميس الذي كان دال معهدإال مع مع املعاهد و األقسام املتبقية مل تكن دالة إحصائيامقارنةملعهد املسيلة 
، أي ال ميكن حتديد أفضل اهليئات )0.05(و هذا كله عند مستوى الداللة إحصائيا و لصاحل هذا األخري

.البيداغوجية مالئمة ملتطلبات التنمية املهنية و فق متطلبات االقتصاد املعريف بني املعاهد املوضحة يف املقارنة

:بسكـرةمعهد 02-05- 04-03
وقسم الخميسبسكرةمعهدبين )LSD(اختبار يوضح نتائج)132(جدول رقم

بسكـرةمعهد
20,16املتوسط احلسايب

العمليات
المعاهد 

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

مستوى 
الداللة

نوع 
الداللة

دال0.05*5,145-25,31الخميــس
، حيث كان )LSD(بار اختاخلميس يفمعهدمقارنة بني معهد بسكرة و ) 132(يوضح اجلدول رقم 

.اخلميسمعهدو لصاحل )0.05(الداللة الفرق دال إحصائيا عند مستوى
:المهارات التكنولوجيةعرض نتائج المتوسطات الحسابية لمحور 

ملمعاهد و األقسابين االمهارات التكنولوجيةلمحور يوضح نتائج المتوسطات ) 20(رقم ةبيانياعمدة

يفو الرياضةأقسام الرتبية البدنيةنتائج املتوسطات احلسابية ملعاهد و )20(يوضح الشكل البياين رقم 
وفق متطلبات االقتصاد املعريفاملهارات التكنولوجيةحمور 
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هلذا احملور حيث ) LSD(و بناءا على ما مت ذكره و إيضاحه يف عرض نتائج اختبار حتليل التباين و اختبار 
، وادين قيمة للمتوسط احلسايب  )31,25(اكرب املتوسطات احلسابية بلغ )اخلميس(معهدأن أوضحت النتائج 

قسم اخلميس، و بناءا على ما مت توضيحه يف املقارنات السابقة ميكن القول أن )20.76(قسم جبايةكانت 
عريف، مث يليه معهد  ملتطلبات االقتصاد املو مهارات طالبه التكنولوجية املوافقة تتناسق خصائص اليتأفضل املعاهد

فاملهارات ن نفاصل بينها يف هذه املتطلبات ، و باقي املقارنات السابقة ال ميكن أ)23.96(مبعدل وهران
سواءا يف العملية التعلمية أو التدريب أو التنمية الذاتية و القدرة التكنولوجية و القدرة على استخدام هته الوسائل 

و البحث عن مصادر املعلومة الكرتونيا لبحث العلمي و التفريغ املكتيب االلكرتوينعلى مواصلة التعلم املستمر و ا
أمر حتمي البد من الطالب ان يكون على أمت االستعداد فيها و ملما جلميع جوانبها الن يف ظل االقتصاد املعريف

جمتمع املعرفة و االقتصاد املعريف يويل اهتمام بالغا لتقنيات املعلوماتية بصفة عامةو هنا يأيت دور املعاهد و التكوين 
قنيات و كيفية تطبيقها و املمارسة الفعلية هلا املعتمد فيها، ان كان يسمح بضمان التميز و التعلم اجليد هلذه الت

. يف ممارسة املهنة املستقبلية للطالب
:لالستبيان الموجه للطلبةمهارات التعلم و البحثعرض نتائج محور -04-05
:مهارات التعلم و البحثعرض نتائج اختبار التباين لمحور 04-05-01

بين المعاهد و األقساممهارات التعلم و البحثلمحور يوضح نتائج اختبار التباين )133(جدول رقم

مصدر التباين
مجموع 
المربعات

درجة 
الحرية

متوسط 
المربعات

(f)
المحسوبة

(f)
الجدولية

مستوى 
الداللة

2246,0559249,56
7,901.900.05 13643,7143231,58

15889,76441

لالجتاه الواحد، بني ) ANOVA(الختبار حتليل التباين ) f(قيمة ) 133(يوضح لنا اجلدول رقم 
احملسوبة ) f(، حيث بلغت قيمة للطلبةمن االستبيان املوجه ات التعلم و البحثمهاراملعاهد و األقسام يف 

حرية ودرجة)0.05(مستوى الداللة عند، )1.90(اجلدولية واليت بلغت) f(، و هي اكرب من قيمة )7,90(
مهارات الطلبة ، و توضح هذه النتيجة وجود فروق ذات داللة إحصائية بني املعاهد و األقسام يف )432- 9(

و مهارات خاصية التعلم لدى الطالبطبيعة ، و هي نتيجة تبني مدى اختالف و القدرة على البحث و التعلم
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اخلاص باإلدارة عنا إىل نتائج االستبيانان اآلخرانرجو هو اختالف منطقي إذا ما الطالبالبحث العلمي لدى 
ت و التكوين و األساتذة و اليت بينت وجود اختالفات بني املعاهد و األقسام يف كل من الربامج و املقررا

كل مباشر شان الطالب يتأثر بجودة التكوين املتبعة يف هذه املعاهد و األقسام، ألنه معروف والتدريب املهين و 
مبا يتلقاه يف التكون و شكل التكوين و األساتذة و ما حيويه املعهد أو القسم من وسائل تعليمية و هياكل 

. بيداغوجية، خاصة املهارات التعلمية و البحث العلمي

:مهارات التعلم و البحثلمحور )LSD(عرض نتائج اختبار 04-04-02
:معهد مستغانم و معهد وهران04-04-02-01

وباقي المعاهد و األقساممعهد مستغانم و معهد وهرانبين )LSD(يوضح نتائج اختبار )134(جدول رقم
معهد وهرانمعهد مستغانم

34,00المتوسط الحسابي33,82المتوسط الحسابي
العمليات
المعاهد 

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

نوع 
الداللة

مستوى 
الداللة

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

نوع 
الداللة

غري دال0,176-34,00ران ـوه

0.05

0.05دال إحصائيا عند مستوى الداللة *

دال*27,936,065دال*0327,935,888لجزائرا
دال*31,792,204غري دال31,792,027ةـقسنطين

دال*28,685,317دال*28,685,140فـالشل
غري دال32,331,666غري دال32,331,490ةــبجاي
دال*30,004,000دال*30,003,823رةـالبوي

دال*31,342,657دال*31,342,481ةـالمسيل
غري دال1,633-35,63غري دال1,809-35,63رةـبسك

دال*31,003,000دال*31,002,823سـالخمي

اخلاص باملقارنة بني معهد مستغامن و معهد وهران و باقي املعاهد ) 134(من خالل اجلدول رقم يتضح

، حيث نالحظ أن الفروق مهارات التعلم و البحثحملور ) LDS(و األقسام األخرى يف اختبار اقل فرق دال

إحصائيادالة كانت)اخلميسمعهد، الشلف، البويرة، املسيلة،و )03(معهد اجلزائر(بني معهد مستغامن وكل من

و هذا دالة إحصائيا املقارنات األخرى مع املعاهد و األقسام املتبقية غرييف حني كانتو لصاحل معهد مستغامن،
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بسكرة و قسم ، يف حني معهد وهران كان الفرق غري دال إحصائيا مع معهد ) 0.05(عند مستوى الداللة 

وهذا عند نفس األقسام األخرى كانت كلها دالة إحصائيا لصاحل معهد وهران، أما املقارنات مع املعاهد و جباية

.اإلحصائيةمستوى الداللة 

:ومعهد قسنطينة03رالجزائـمعهد 02-02- 04-04
وباقي المعاهد و األقسامومعهد قسنطينة03الجزائـــرمعهد بين )LSD(يوضح نتائج اختبار )135(جدول رقم

قسنطينـةمعهد03رالجزائـمعهد 
31,79المتوسط الحسابي27,93المتوسط الحسابي

العمليات
المعاهد 

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

نوع 
الداللة

مستوى 
الداللة

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

نوع 
الداللة

دال*3,861-31,79ةـقسنطين

0.05

0.05دال إحصائيا عند مستوى الداللة *

دال*28,683,112غري دال 0,748-28,68فـالشل
غري دال 0,537-32,33دال*4,398-32,33ةــبجاي
غري دال 30,001,795غري دال2,065-30,00رةـالبوي

غري دال 31,340,453دال*3,407-31,34ةـالمسيل
دال*3,837-35,63دال*7,698-35,63رةـبسك

غري دال31,000,795دال*3,065-31,00سـالخمي

ومعهد ) 03اجلزائر ( اخلاص باملقارنة بني معهد سيدي عبد اهللا ) 135(يتضح من خالل اجلدول رقم 
، حيث نالحظ أن الفروق بني )LDS(قسنطينة مع باقي املعاهد و األقسام األخرى يف اختبار اقل فرق دال

)اخلميسوقسنطينة، جباية، املسيلة، بسكرة(التالية املعاهدكل منو  ) 03اجلزائر ( معهد سيدي عبد اهللا معهد 
البويرة و (ما عدا مع معهد املعاهد السالفة الذكر،لصاحل ) 0.05(كانت دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 

مع املعاهد املتبقية كان الفرق دال إحصائيا  قسنطينة مقارنةكان الفرق غري  دال إحصائيا،  أما معهد )الشلف
و لكن لصاحل بسكرةمع معهد الشلف و لصاحل معهد قسنطينة يف حني كان الفرق دال إحصائيا مع معهد 

مستوى ، أما مع املعاهد و األقسام املتبقية مل يكن الفرق دال إحصائيا، و هذا كله عندبسكرةمعهد 
.)0.05(الداللة
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:الشلف وقسم بجايةمعهد 02-03- 04-04
وباقي المعاهد و األقسامالشلف وقسم بجايةمعهد بين)LSD(يوضح نتائج اختبار)136(جدول رقم

قسم بجايةالشلفمعهد
32,33املتوسط احلسايب28,68املتوسط احلسايب

العمليات
المعاهد 

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

نوع 
الداللة

مستوى 
الداللة

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

نوع 
الداللة

دال*3,650-32,33بجايــة

0.05

0.05دال إحصائيا عند مستوى الداللة *
غري دال30,002,333غري دال1,317-30,00البويـرة

غري دال31,340,991دال*2,659-31,34المسيلـة

دال*3,300-35,63دال*6,950-35,63بسكـرة

غري دال31,001,333غري دال2,317-31,00الخميـس

اخلاص باملقارنة بني معهد الشلف و قسم جباية و باقي املعاهد و األقسام ) 136(يوضح اجلدول رقم 
معهد معهد البويرة الشلف و، حيث نالحظ أن املقارنة بني معهد )LDS(األخرى يف اختبار اقل فرق دال

يف حني كان الفرق دال إحصائيا مع باقي املعاهد و األقسام املوضحة يف مل يكن الفرق دال إحصائيا، اخلميس 
مع املعاهد مقارنة، أما قسم جباية ) 0.05(عند مستوى الداللة اجلدول و لكن لصاحل هذه املعاهد و األقسام

هد، ا املع، لكن الفرق كان لصاحل هذبسكرةو األقسام املتبقية كان الفرق دال إحصائيا مع كل من معهد 
.)0.05(أما باقي املقارنات مل يكن الفرق فيها دال إحصائيا و هذا عند مستوى الداللة 

:المسيلـةمعهدـرة والبويمعهد02-04- 04-04
وباقي المعاهد و األقسامالمسيلةمعهدالبويـرة ومعهدبين )LSD(يوضح نتائج اختبار )137(جدول رقم

المسيلــةمعهد ـرةالبويمعهد
31,34املتوسط احلسايب30,00املتوسط احلسايب

العمليات
المعاهد 

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

نوع 
الداللة

مستوى 
الداللة

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

نوع 
الداللة

غري دال1,342-31,34المسيلـة

0.05
0.05دال إحصائيا عند مستوى الداللة *

دال*4,291-35,63دال*5,633-35,63بسكــرة

غري دال31,000,342غري دال1,000-31,00الخميــس
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كانت غري دالة إحصائيا مع معهد البويرةأن الفروق بني معهد ) 137(يتضح من خالل اجلدول رقم 

لكن كان الفرق دال لصاحل هذا بسكرة واخلميس،يف حني كان الفرق دال إحصائيا مع معهد معهدو املسيلة

معهد املسيلة مع املعاهد و األقسام املتبقية كان الفرق دال مقارنة، أما عند )0.05(األخري عند مستوى الداللة 

يف حني مل يكن الفرق دال ، )0.05(وهذا عند مستوى الداللة ولصاحل هذا األخريبسكرةمعهد مع إحصائيا 

.اخلميسمعهدإحصائيا مع 

:ـرةبسكمعهد 02-05- 04-04
قسم الخميسو بسكرة معهدبين )LSD(يوضح نتائج اختبار)138(جدول رقم

حيث كان ) LSD(الختبار اخلميسمعهدمقارنة بني معهد بسكرة و ) 138(يوضح اجلدول رقم 

).0.05(الفرق غري دال إحصائيا عند مستوى الداللة 

:مهارات التعلم و البحثلمحور عرض نتائج المتوسطات الحسابية 

ملمعاهد و األقسابين امهارات التعلم و البحثلمحور يوضح نتائج المتوسطات ) 21(رقم ةبيانياعمدة

0
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20
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40

33
,8
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34

27
,9
3

بسكـرةمعهد
35,63املتوسط احلسايب

العمليات
المعاهد 

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

مستوى 
الداللة

نوع 
الداللة

دال0.05*31,004,633الخميــس
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كانت غري دالة إحصائيا مع معهد البويرةأن الفروق بني معهد ) 137(يتضح من خالل اجلدول رقم 

لكن كان الفرق دال لصاحل هذا بسكرة واخلميس،يف حني كان الفرق دال إحصائيا مع معهد معهدو املسيلة

معهد املسيلة مع املعاهد و األقسام املتبقية كان الفرق دال مقارنة، أما عند )0.05(األخري عند مستوى الداللة 

يف حني مل يكن الفرق دال ، )0.05(وهذا عند مستوى الداللة ولصاحل هذا األخريبسكرةمعهد مع إحصائيا 

.اخلميسمعهدإحصائيا مع 

:ـرةبسكمعهد 02-05- 04-04
قسم الخميسو بسكرة معهدبين )LSD(يوضح نتائج اختبار)138(جدول رقم

حيث كان ) LSD(الختبار اخلميسمعهدمقارنة بني معهد بسكرة و ) 138(يوضح اجلدول رقم 

).0.05(الفرق غري دال إحصائيا عند مستوى الداللة 

:مهارات التعلم و البحثلمحور عرض نتائج المتوسطات الحسابية 

ملمعاهد و األقسابين امهارات التعلم و البحثلمحور يوضح نتائج المتوسطات ) 21(رقم ةبيانياعمدة
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بسكـرةمعهد
35,63املتوسط احلسايب

العمليات
المعاهد 

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

مستوى 
الداللة

نوع 
الداللة

دال0.05*31,004,633الخميــس
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كانت غري دالة إحصائيا مع معهد البويرةأن الفروق بني معهد ) 137(يتضح من خالل اجلدول رقم 

لكن كان الفرق دال لصاحل هذا بسكرة واخلميس،يف حني كان الفرق دال إحصائيا مع معهد معهدو املسيلة

معهد املسيلة مع املعاهد و األقسام املتبقية كان الفرق دال مقارنة، أما عند )0.05(األخري عند مستوى الداللة 

يف حني مل يكن الفرق دال ، )0.05(وهذا عند مستوى الداللة ولصاحل هذا األخريبسكرةمعهد مع إحصائيا 

.اخلميسمعهدإحصائيا مع 

:ـرةبسكمعهد 02-05- 04-04
قسم الخميسو بسكرة معهدبين )LSD(يوضح نتائج اختبار)138(جدول رقم

حيث كان ) LSD(الختبار اخلميسمعهدمقارنة بني معهد بسكرة و ) 138(يوضح اجلدول رقم 

).0.05(الفرق غري دال إحصائيا عند مستوى الداللة 

:مهارات التعلم و البحثلمحور عرض نتائج المتوسطات الحسابية 

ملمعاهد و األقسابين امهارات التعلم و البحثلمحور يوضح نتائج المتوسطات ) 21(رقم ةبيانياعمدة

31

بسكـرةمعهد
35,63املتوسط احلسايب

العمليات
المعاهد 

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

مستوى 
الداللة

نوع 
الداللة

دال0.05*31,004,633الخميــس
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يف حمور البدنيةأقسام الرتبية للمتوسطات احلسابية  بني معاهد و مقارنة ) 21(يبني لنا الشكل البياين رقم 
أكثر حصوال على أعلى بسكرةمتطلبات االقتصاد املعريف، حيث نالحظ أن معهد وفقمهارات التعلم و البحث

األكثر مالئمة ملتطلبات االقتصاد املعريف طالبه ملهارات البحث العلمي و مهارات التعلممعدل يف امتالك 
أما أدىن )(33.82فمعهد مستغامن مبتوسط ) 34(توسط بلغ مبوهران،مث يليه معهد )35.63(توسط حسايب مب

).28.68(قيمة للمتوسط احلسايب يف هذا احملور كانت من نصيب معهد الشلف 
جند أن معهد املسيلة أفضلها، مث يليه معهد )LSD(فاضلة املعروضة يف نتائج اختبار اقل فرق دال و من باب امل

فمعهد مستغامن، أما باقي املقارنات بني املعاهد و األقسام الباقية فقد تباينت بينها داللة الفروق يف هذا وهران
.املعريفدمتطلبات اإلقتصاالتعلم و البحث العلمي وفق منظور و تامتالك الطالب ملهارااالختبار، فيما خيص 

: للطلبةالموجه لالستبيانمية التعلمية يالعملية التعلمحورعرض نتائج -04-05
:تقويم العملية التعلميةالتباين لمحور تحليلعرض نتائج اختبار04-05-01

بين المعاهد و األقساممية التعلميةيالعملية التعللمحور يوضح نتائج اختبار التباين )139(جدول رقم

مصدر التباين
مجموع 
المربعات

درجة 
الحرية

متوسط 
المربعات

(f)
المحسوبة

(f)
الجدولية

مستوى 
الداللة

288,87932,097بين المجموعات
1,4181.900.05 9779,3043222,637داخل المجموعات

10068,17441المجموع الكلي

لالجتاه الواحد، بني ) ANOVA(الختبار حتليل التباين ) f(قيمة ) 139(يوضح لنا اجلدول رقم 
من وجهة نظر الطالب ضمن ما يعرف باملنظور الذي ينظر اله تقومي العملية التعلميةحمور املعاهد و األقسام يف 

اجلدولية ) f(من قيمة قلو هي ا) 1,418(احملسوبة ) f(، حيث بلغت قيمةجمتمع املعرفة و االقتصاد املعريف
).432- 9(ودرجة حرية ) 0.05(مستوى الداللة عند، )1.90(واليت بلغت

نظرة و تقومي الطلبة للعملية التعلمية بني املعاهد اختالف يفعدمو من خالل هذه النتيجة نالحظ
واألقسام يف ظل متطلبات االقتصاد املعريف، و هذا يدل على ان عملية التعلم املعتمدة يف هذه املعاهد و طرائق 
التكوين ال ختتلف عن بعضها البعض يف ظل متغري متطلبات االقتصاد املعريف، على الرغم من عدم متاشيها مع 

. نتائج االستبيان اخلاص باإلدارة أو األساتذة اليت بينت مواطن اختالف يف بعض مكونات و عناصر التكوين
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ابه مع هذه النتيجة املتعلقة بالطلبة يف هذا احملور هو حمور بناء و صياغة األهداف من وجهة نظر شلكن ما ت
ة التعليمية اليت تستمد أهدافها من األهداف األساتذة اإلداريني، و هو ما ميكن و جيسد نظرة الطالب للعملي

.  و السياسات العامة للتكوين
: لطلبةلالستبيان الموجه لالتدريب المهنيعرض نتائج محور -04-05
:التدريب المهنيالتباين تحليلعرض نتائج اختبار04-05-01

بين المعاهد و األقسامالمهنيالتدريب يوضح نتائج اختبار تحليل التباين لمحور ) 140(جدول رقم

مصدر التباين
مجموع 
المربعات

درجة 
الحرية

متوسط 
المربعات

(f)
المحسوبة

(f)
الجدولية

مستوى 
الداللة

856,879995,209
4,8631.900.05 8458,55343219,580

9315,432441

األقسام  الجتاه واحد بني املعاهد و نأن نتائج اختبار حتليل التباي) 140(يتضح من خالل اجلدول رقم 

احملسوبة قد بلغت ) f(وفق ما يتطلبه االقتصاد املعريف، انه كان داال إحصائيا الن قيم التدريب املهينحمور يف 

درجة حرية و ) 0.05(عند مستوى الداللة ، )1.90(اليت بلغت اجلدولية) f(من قيمة و هي اكرب) 4,863(

التدريب املهين للطالب و عملية إعداده للواقع املهين الذي سيزاوله يف ، و هذه النتيجة توضح أن )432- 9(

املستقبل خيتلف من معهد إىل معهد و من قسم إىل قسم، على الرغم من انه جيب ان تكون هناك توافق تام بني 

املعاهد و األقسام يف 

، و مصدر االختالف هنا ال يكمن يف نوع الربامج وطبائع العينة اليت من املكن ان يصادفها الطالب يف املستقبل

ل معهد أو قسم، بل هو أو طبيعتها الن هذا األمر طبيعي له عالقة بطبيعة كل ختصص مفتوح للتكوين يف ك

وفق معيار و منظور االقتصاد املعريف، كما أن إملام كل ) برنامجأومقرر (درييبراجع إىل طريقة صياغة كل حمتوى ت

دور التدريب و أثره على ممارسة املهنة و ضمان االستمرارية يف التعلم و التكيف على التكوين عنهيئة مسؤولة

.فتطلبات االقتصاد املعريف من عدمه يلعب دورا هاما يف تكريس هذا االختالوفق ممع التغري و تكيف املعارف 
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:للطلبةالموجه لمحور التدريب المهني)LSD(عرض نتائج اختبار04-05-02
:معهد مستغانم و معهد وهران04-05-02-01

وباقي المعاهد و األقساممعهد مستغانم و معهد وهران)LSD(يوضح نتائج اختبار )141(جدول رقم

معهد وهرانمعهد مستغانم
22,35المتوسط الحسابي22,36المتوسط الحسابي

العمليات
المعاهد 

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

نوع 
الداللة

مستوى 
الداللة

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

نوع 
الداللة

غري دال22,350,009وهـران 

0.05

0.05دال إحصائيا عند مستوى الداللة *

دال*2,576-24,93دال*2,567-0324,93الجزائر
غري دال0,886-23,24غري دال0,877-23,24قسنطينة
دال*2,056-24,41دال*2,046-24,41الشلـف
غري دال21,530,820غري دال21,530,829بجايــة
غري دال21,321,032غري دال21,321,041البويـرة

دال*2,483-24,84دال*2,474-24,84المسيلـة
غري دال0,308-22,66غري دال0,299-22,66بسكـرة

دال*3,297-25,65دال*3,288-25,65الخميـس

الشلف، 03اجلزائرمعهد (أن الفروق بني معهد مستغامن وكل من ) 141(يتضح من خالل اجلدول رقم 

لصاحل هذه املعاهد كانت دالة إحصائياحملور التدريب املهين) LDS(يف اختبار اقل فرق دال)و اخلميساملسيلة

دالة إحصائيا  عند مستوى الداللة غري،أما املقارنة مع املعاهد و األقسام املتبقية فكانت الفروق كلها و القسم

و )، الشلف، املسيلة و اخلميس03اجلزائر(إحصائيا مع معهد رق دالأما معهد وهران فكان الف،)0.05(

عند مستوى و هذا، يف حني كانت الفروق مع املعاهد و األقسام املتبقية غري دالة إحصائياهذه األخريةلصاحل 

. ) 0.05(الداللة 
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:ومعهد قسنطينة03الجزائــرمعهد 02-02- 04-05
وباقي المعاهد و األقسامومعهد قسنطينة03الجزائـــرمعهد )LSD(يوضح نتائج اختبار)142(جدول رقم

قسنطينــةمعهد03الجزائــرمعهد 
23,24المتوسط الحسابي24,93المتوسط الحسابي

العمليات
المعاهد 

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

نوع 
الداللة

مستوى 
الداللة

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

نوع 
الداللة

غري دال 23,241,689قسنطينـة

0.05

0.05دال إحصائيا عند مستوى الداللة *

غري دال1,169-24,41غري دال24,410,520الشلـف
غري دال21,531,706دال*21,533,396بجايــة
دال*21,321,918دال*21,323,608البويـرة

غري دال 1,597-24,84غري دال24,840,092المسيلـة
غري دال 22,660,578دال*22,662,268بسكرة

دال*2,411-25,65غري دال0,721-25,65الخميـس

مع باقي ) LSD(يف اختبار ) 03اجلزائر(مقارنة بني معهد سيدي عبد اهللا )142(يوضح لنا اجلدول رقم

املعريف، حيث كانت الفروق معنوية و دوفق ما تتطلبه متطلبات االقتصاحملور التدريب املهيناملعاهد و األقسام

عند مستوى الداللة ،األخريةهذه و لصاحل ) البويرة، بسكرة و قسم جباية( التالية املعاهد من دالة إحصائيا مع كل 

و لصاحله مع كل الفرق دالة إحصائيا، أما مقارنة معهد قسنطينة مع باقي املعاهد و األقسام كانت  )0.05(

نفس مستوى الداللة كان الفرق دال إحصائيا و لصاحل هذا األخري عند اخلميس  معهد ، ما عدا مع معهد البويرة

.)0.05(ةمستوى الدالل
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:الشلف وقسم بجايةمعهد 02-03- 04-05

وباقي المعاهد و األقسامبجايةالشلف وقسم معهد بين) LSD(يوضح نتائج اختبار )143(جدول رقم

قسم بجايةالشلفمعهد
21,53املتوسط احلسايب24,41املتوسط احلسايب

العمليات
المعاهد 

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال
LSD

نوع 
الداللة

مستوى 
الداللة

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

نوع 
الداللة

دال*21,532,876بجايــة

0.05

0.05دال إحصائيا عند مستوى الداللة *

غري دال21,320,212دال*21,323,088البويـرة
دال*3,303-24,84غري دال0,427-24,84المسيلـة
غري دال1,128-22,66غري دال22,661,747بسكـرة

دال*4,117-25,65غري دال1,241-25,65الخميـس

أن الفروق بني معهد الشلف و املعاهد و األقسام الختبار ) 143(اجلدول رقم نالحظ من خالل 
)LSD (ةحيث كان الفرق دال إحصائيا و لصاحل هذا األخري عند مستوى الدالل، حملور التدريب املهين
املعاهد و األقسام املعروضة يف اجلدول  فعند مقارنته معقسم جباية أما، البويرة و قسم جبايةمع معهد )0.05(

عند نفس مستوى الداللة ،ةاألخري و لصاحل هذهاخلميس معهدمع كل معهد املسيلة وإحصائياكان الفرق داال
.)0.05(اإلحصائية 

:المسيلـةمعهدـرة والبويمعهد02-04- 04-05
وباقي المعاهد و األقسامالمسيلـةمعهدالبويـرة ومعهدبين) LSD(يوضح نتائج اختبار )144(جدول رقم

ـةالمسيلمعهد ـرةالبويمعهد
24,84املتوسط احلسايب21,32املتوسط احلسايب

العمليات
المعاهد 

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

نوع 
الداللة

مستوى 
الداللة

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

نوع 
الداللة

دال*3,516-24,84املسيلـة
0.05

0.05دال إحصائيا عند مستوى الداللة *

دال*22,662,175دالغري 1,340-22,66بسكـرة
دالغري 0,814-25,65دال*4,330-25,65اخلميـس
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معهد البويرة و معهد املسيلة مع باقي املعاهد و األقسام الختبار مقارنة بني) 144(يبني اجلدول رقم 

)LSD ( عند مستوى الداللة يف)كل دالة إحصائيا بني معهد البويرة و ، حيث نالحظ أن الفروق كانت )0.05

، أما معهد املسيلة حيث )0.05(عند مستوى الداللة اخلميس و لصاحل هذه األخرية، معهدمن معهد املسيلة و 

).0.05(عند مستوى الداللة بسكرةلصاحل معهد و ان الفرق دال إحصائيا مع معهد بسكرة، ك

:بسكـرةمعهد 02-05- 04-05
الخميسموقسالمسيلةمعهدبين )LSD(يوضح نتائج اختبار)145(جدول رقم

بسكـرةمعهد
22,66املتوسط احلسايب

العمليات
المعاهد 

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

مستوى 
الداللة

نوع 
الداللة

دال0.05*2,989-25,65اخلميــس

اخلميس يف معهددال إحصائيا بني معهد بسكرة و أن الفرق كان )145(نالحظ من خالل اجلدول رقم
.اخلميسمعهدو لصاحل ، )0.05(عند مستوى الداللة )LSD(اختبار 

:التدريب المهنيلمحورعرض نتائج المتوسطات الحسابية 

ملمعاهد و األقسابين المحور تقويم العملية التعلميةيوضح نتائج المتوسطات ) 23(رقم ةبيانيأعمدة
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معهد البويرة و معهد املسيلة مع باقي املعاهد و األقسام الختبار مقارنة بني) 144(يبني اجلدول رقم 

)LSD ( عند مستوى الداللة يف)كل دالة إحصائيا بني معهد البويرة و ، حيث نالحظ أن الفروق كانت )0.05

، أما معهد املسيلة حيث )0.05(عند مستوى الداللة اخلميس و لصاحل هذه األخرية، معهدمن معهد املسيلة و 

).0.05(عند مستوى الداللة بسكرةلصاحل معهد و ان الفرق دال إحصائيا مع معهد بسكرة، ك

:بسكـرةمعهد 02-05- 04-05
الخميسموقسالمسيلةمعهدبين )LSD(يوضح نتائج اختبار)145(جدول رقم

بسكـرةمعهد
22,66املتوسط احلسايب

العمليات
المعاهد 

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

مستوى 
الداللة

نوع 
الداللة

دال0.05*2,989-25,65اخلميــس

اخلميس يف معهددال إحصائيا بني معهد بسكرة و أن الفرق كان )145(نالحظ من خالل اجلدول رقم
.اخلميسمعهدو لصاحل ، )0.05(عند مستوى الداللة )LSD(اختبار 

:التدريب المهنيلمحورعرض نتائج المتوسطات الحسابية 

ملمعاهد و األقسابين المحور تقويم العملية التعلميةيوضح نتائج المتوسطات ) 23(رقم ةبيانيأعمدة
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معهد البويرة و معهد املسيلة مع باقي املعاهد و األقسام الختبار مقارنة بني) 144(يبني اجلدول رقم 

)LSD ( عند مستوى الداللة يف)كل دالة إحصائيا بني معهد البويرة و ، حيث نالحظ أن الفروق كانت )0.05

، أما معهد املسيلة حيث )0.05(عند مستوى الداللة اخلميس و لصاحل هذه األخرية، معهدمن معهد املسيلة و 

).0.05(عند مستوى الداللة بسكرةلصاحل معهد و ان الفرق دال إحصائيا مع معهد بسكرة، ك

:بسكـرةمعهد 02-05- 04-05
الخميسموقسالمسيلةمعهدبين )LSD(يوضح نتائج اختبار)145(جدول رقم

بسكـرةمعهد
22,66املتوسط احلسايب

العمليات
المعاهد 

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

مستوى 
الداللة

نوع 
الداللة

دال0.05*2,989-25,65اخلميــس

اخلميس يف معهددال إحصائيا بني معهد بسكرة و أن الفرق كان )145(نالحظ من خالل اجلدول رقم
.اخلميسمعهدو لصاحل ، )0.05(عند مستوى الداللة )LSD(اختبار 

:التدريب المهنيلمحورعرض نتائج المتوسطات الحسابية 

ملمعاهد و األقسابين المحور تقويم العملية التعلميةيوضح نتائج المتوسطات ) 23(رقم ةبيانيأعمدة

25
,6
5
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مقارنة للمتوسطات احلسابية  بني معاهد و أقسام الرتبية البدنية يف حمور ) 23(يبني لنا الشكل البياين رقم 

وفق متطلبات االقتصاد املعريف، حيث نالحظ أن أعلى قيمة للمتوسط احلسايب كانت ات والربامج الدراسيةر املقر 

نالحظ أن أدىن قيمة  كما ،  )24.93(عدل مب) 03(مث يليه معهد اجلزائر ) 25.65(اخلميسمعهدمن نصيب 

).21.32(كانت من نصيب قسم جباية 

املعروضة ، جند أن أفضل هذه املعاهد  ) LSD(اختبار اقل فرق دال وبناءا على نتائج املقارنة البعدية يف 

اخلميسمعهدوفق متطلبات االقتصاد املعريف جند كل من كانت نظرة طالبه و تقوميهم للعملية التعليمية

، أما املقارنات املتبقية كانت غري ثابتة أو مستقرة داللتها اإلحصائية ملعهد أو قسم حمدد )03(و معهد اجلزائر 

ان سري عملية التكوين و العملية التعليمية يف كل معهد ختتلف من عن باقي املعاهد األخرى ،لذلك ميكن القول 

.ظل متطلبات االقتصاد املعريفمعهد إىل معهد و من قسم إىل قسم وفق منظور الطلبة يف

: للطلبةلالستبيان الموجه التقويم و التعلم الذاتيمحورعرض نتائج-04-06
:التقويم و التعلم الذاتيعرض نتائج اختبار التباين لمحور 04-06-01

األقسامبين المعاهد و التقويم و التعلم الذاتيلمحور يوضح نتائج اختبار التباين )146(جدول رقم

مجموع المربعاتمصدر التباين
درجة 
الحرية

متوسط 
المربعات

(f)
المحسوبة

(f)
الجدولية

مستوى 
الداللة

788,672987,630
3,9071.900.05 9688,86743222,428

10477,538441

الجتاه واحد بني املعاهد و األقسام  نأن نتائج اختبار حتليل التباي) 146(اجلدول رقم يتضح من خالل 

) f(وفق ما يتطلبه االقتصاد املعريف، انه كان داال إحصائيا الن قيم حمور التعليم االلكرتوين و جمتمع املعرفةيف 

، عند مستوى الداللة )1.90(اليت بلغت اجلدولية) f(من قيمة و هي اكرب) 3,907(احملسوبة قد بلغت 
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و هي نتيجة تبني أن معاهد و أقسام الرتبية البدنية يف اجلزائر ختتلف فيها ، )432-9(و درجة حرية ) 0.05(

املعريف الذي يؤمن بشكل كبري على اكتساب الطالب ملهارات التقومي الذايت و كيفية التعلم املعرفة و االقتصاد 

الذايت، وهذا ألمر أساسي و هو ان املعرفة اليت يعتمد عليها االقتصاد املعريف كراس مال متجدد و متغري تتكيف 

القدرة على تقومي ذاته و ان 

تكون له القدرة على مواصلة تعليمه ذاتيا و ان يعرف الدور الذي يلعبه التعلم الذايت يف ضمان تواجد دوره يف 

.  العصرهذا 

:التقويم و التعلم الذاتيلمحور )LSD(عرض نتائج اختبار 04-06-02
:معهد مستغانم و معهد وهران04-06-02-01

وباقي المعاهد و األقساممعهد مستغانم و معهد وهران)LSD(يوضح نتائج اختبار )147(جدول رقم
معهد وهرانمعهد مستغانم

26,03المتوسط الحسابي22,86المتوسط الحسابي
العمليات

المعاهد 
المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

نوع 
الداللة

مستوى 
الداللة

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

نوع 
الداللة

دال*3,170-26,03وهــران 

0.05

0.05دال إحصائيا عند مستوى الداللة *

دال*22,933,102غير دال0,067-0322,93الجزائـر
دال*22,403,629غير دال22,400,459قسنطينـة
دال*22,513,525غير دال22,510,355الشلـف
دال*20,825,217دال*20,822,047بجايــة
دال*23,582,450غير دال0,719-23,58البويـرة

دال*23,152,879غير دال0,290-23,15المسيلـة
دال*22,203,837غير دال22,200,667بسكـرة

غير دال24,371,662غير دال1,507-24,37الخميـس
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يف اختبار اقل فرق دالوهرانأن الفرق بني معهد مستغامن ) 147(اجلدول رقم يتضح من خالل 

)LDS (أما املقارنة مع املعاهد و األقسام وهرانمعهد دال إحصائيا لصاحلكانالتقومي و التعلم الذايتور حمل ،

كان الفرق دال إحصائيا لصاحل معهد مستغامن قسم جبايةاملتبقية فكانت الفروق غري دالة إحصائيا ما عدى مع 

دالة إحصائيا مع املعاهد و األقسام كلها، أما معهد وهران فكانت الفروق  )0.05(وهذا عند مستوى الداللة 

مستوى عند نفس البويرة،دال إحصائيا و لصاحل معهد غري كان الفرق اخلميس  معهداألخرى ما عدى مع 

.)0.05(الداللة 

:ومعهد قسنطينة03الجزائـرمعهد 02-02- 04-06

وباقي المعاهد و األقسامومعهد قسنطينة03ـرالجزائمعهد )LSD(يوضح نتائج اختبار)148(جدول رقم
قسنطينـةمعهد03الجزائـرمعهد 

22,40المتوسط الحسابي22,93المتوسط الحسابي
العمليات

المعاهد 
المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

نوع 
الداللة

مستوى 
الداللة

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

نوع 
الداللة

غري دال22,400,526قسنطينـة

0.05

0.05دال إحصائيا عند مستوى الداللة *

غري دال0,104-22,51غري دال22,510,422الشلـف

غري دال20,821,587دال*20,822,114بجايــة

غري دال1,178-23,58غري دال0,652-23,58البويـرة

غري دال0,749-23,15غري دال0,223-23,15المسيلـة

غري دال22,200,208غري دال22,200,734بسكـرة

غري دال1,966-24,37غري دال1,440-24,37الخميـس

مع باقي ) LSD(يف اختبار ) 03اجلزائر(مقارنة بني معهد سيدي عبد اهللا )148(يوضح لنا اجلدول رقم
املعريف، دوفق ما تتطلبه متطلبات االقتصاللطلبة التقومي و التعلم الذايتحمور حمور التعليم املعاهد و األقسام يف 

باستثناء الفرق مع قسم، املعاهد و األقسام املوضحة يف اجلدول حيث كانت الفروق غري دالة إحصائيا مع كل 
، أما مقارنة )0.05(عند مستوى الداللة ) 03(جباية حيث كان الفرق دال إحصائيا ولصاحل معهد اجلزائر 
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.)0.05(ةإحصائيا عند مستوى الداللةدالكلها غريقو الفر تمعهد قسنطينة مع معهد املسيلة كان

:الشلف وقسم بجايةمعهد 02-03- 04-06
وباقي المعاهد و األقسامالشلف وقسم بجايةمعهد بين) LSD(يوضح نتائج اختبار )149(جدول رقم

قسم بجايةالشلفمعهد
20,82املتوسط احلسايب22,51املتوسط احلسايب

العمليات
المعاهد 

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال
LSD

نوع 
الداللة

مستوى 
الداللة

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

نوع
الداللة

غري دال20,821,691بجايــة

0.05

0.05دال إحصائيا عند مستوى الداللة *

دال*2,766-23,58غري دال1,074-23,58البويــرة
دال*2,337-23,15غري دال0,645-23,15المسيلــة
غري دال1,379-22,20غري دال22,200,312بسكـرة

دال*3,554-24,37غري دال1,862-24,37الخميـس

أن الفروق بني معهد الشلف و املعاهد و األقسام الختبار ) 149(نالحظ من خالل اجلدول رقم 
)LSD ( عند املوضحة يف جدول املقارنةمع املعاهد و األقسامةدالغري تكان،التقومي و التعلم الذايتحمور يف

قسم جباية و املعاهد و األقسام املعروضة يف اجلدول، عند نفس تعلق بأما فيما ، )0.05(مستوى الداللة 
اخلميسمعهدمعهد املسيلة و كان الفرق دال إحصائيا مع معهد البويرة و،)0.05(مستوى الداللة اإلحصائية 

.    هذه األخريةلكن الفرق كان دال لصاحل 

:ـةالمسيلمعهدالبويـرة ومعهد02-04- 04-06
وباقي المعاهد و األقسامالمسيلـةمعهدالبويـرة ومعهدبين) LSD(يوضح نتائج اختبار )150(جدول رقم

المسيلـةمعهد ـرةالبويمعهد
23,15املتوسط احلسايب23,58املتوسط احلسايب

العمليات
المعاهد 

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

نوع 
الداللة

مستوى 
الداللة

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

نوع 
الداللة

غري دال 23,150,429املسيلـة
0.05

0.05دال إحصائيا عند مستوى الداللة *

غري دال 22,200,957غري دال 22,201,386بسكـرة
غري دال1,217-24,37غري دال 0,788-24,37اخلميـس
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معهد البويرة و معهد املسيلة مع باقي املعاهد و األقسام الختبار مقارنة بني) 150(يبني اجلدول رقم 
)LSD  ( املعاهد و األقسام دالة إحصائيا مع تكنمل،حيث نالحظ أن الفروقالتقومي و التعلم الذايتحمور

و هو نفس األمر فيما خيص معهد املسيلة، مل تكن الفروق، ) 0.05(عند مستوى الداللة املوضحة يف اجلدول
). 0.05(عند مستوى الداللة دالة إحصائيا

:بسكـرةمعهد 02-05- 04-06
الخميسموقسالمسيلةمعهدبين )LSD(يوضح نتائج اختبار)151(جدول رقم

بسكـرةمعهد
22,20املتوسط احلسايب

العمليات
المعاهد 

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

مستوى 
الداللة

نوع 
الداللة

غري دال2,1750.05-24,37اخلميـس

اخلميس يف معهدأن الفرق مل يكن دال إحصائيا بني معهد بسكرة و )151(نالحظ من خالل اجلدول رقم
.، أي انه ال ميكن أن نفاضل بينهما يف هذا احملور)0.05(عند مستوى الداللة )LSD(اختبار 

:من االستبيان الموجه للطلبةالتقويم و التعلم الذاتي محور عرض نتائج المتوسطات 

ملمعاهد و األقسابين االتقويم و التعلم الذاتي محور ليوضح نتائج المتوسطات ) 24(رقم ةبيانيأعمدة
البدنيةمقارنة للمتوسطات احلسابية  بني معاهد و أقسام الرتبية ) 24(يبني لنا الشكل البياين رقم 
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معهد البويرة و معهد املسيلة مع باقي املعاهد و األقسام الختبار مقارنة بني) 150(يبني اجلدول رقم 
)LSD  ( املعاهد و األقسام دالة إحصائيا مع تكنمل،حيث نالحظ أن الفروقالتقومي و التعلم الذايتحمور

و هو نفس األمر فيما خيص معهد املسيلة، مل تكن الفروق، ) 0.05(عند مستوى الداللة املوضحة يف اجلدول
). 0.05(عند مستوى الداللة دالة إحصائيا

:بسكـرةمعهد 02-05- 04-06
الخميسموقسالمسيلةمعهدبين )LSD(يوضح نتائج اختبار)151(جدول رقم

بسكـرةمعهد
22,20املتوسط احلسايب

العمليات
المعاهد 

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

مستوى 
الداللة

نوع 
الداللة

غري دال2,1750.05-24,37اخلميـس

اخلميس يف معهدأن الفرق مل يكن دال إحصائيا بني معهد بسكرة و )151(نالحظ من خالل اجلدول رقم
.، أي انه ال ميكن أن نفاضل بينهما يف هذا احملور)0.05(عند مستوى الداللة )LSD(اختبار 

:من االستبيان الموجه للطلبةالتقويم و التعلم الذاتي محور عرض نتائج المتوسطات 

ملمعاهد و األقسابين االتقويم و التعلم الذاتي محور ليوضح نتائج المتوسطات ) 24(رقم ةبيانيأعمدة
البدنيةمقارنة للمتوسطات احلسابية  بني معاهد و أقسام الرتبية ) 24(يبني لنا الشكل البياين رقم 
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معهد البويرة و معهد املسيلة مع باقي املعاهد و األقسام الختبار مقارنة بني) 150(يبني اجلدول رقم 
)LSD  ( املعاهد و األقسام دالة إحصائيا مع تكنمل،حيث نالحظ أن الفروقالتقومي و التعلم الذايتحمور

و هو نفس األمر فيما خيص معهد املسيلة، مل تكن الفروق، ) 0.05(عند مستوى الداللة املوضحة يف اجلدول
). 0.05(عند مستوى الداللة دالة إحصائيا

:بسكـرةمعهد 02-05- 04-06
الخميسموقسالمسيلةمعهدبين )LSD(يوضح نتائج اختبار)151(جدول رقم

بسكـرةمعهد
22,20املتوسط احلسايب

العمليات
المعاهد 

المتوسط
الحسابي

اقل فرق دال 
LSD

مستوى 
الداللة

نوع 
الداللة

غري دال2,1750.05-24,37اخلميـس

اخلميس يف معهدأن الفرق مل يكن دال إحصائيا بني معهد بسكرة و )151(نالحظ من خالل اجلدول رقم
.، أي انه ال ميكن أن نفاضل بينهما يف هذا احملور)0.05(عند مستوى الداللة )LSD(اختبار 

:من االستبيان الموجه للطلبةالتقويم و التعلم الذاتي محور عرض نتائج المتوسطات 

ملمعاهد و األقسابين االتقويم و التعلم الذاتي محور ليوضح نتائج المتوسطات ) 24(رقم ةبيانيأعمدة
البدنيةمقارنة للمتوسطات احلسابية  بني معاهد و أقسام الرتبية ) 24(يبني لنا الشكل البياين رقم 

24
,3
7
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متطلبات االقتصاد املعريف حيث للطالب املعاهد و األقسام املدروسة يف البحث وفقالتقومي و التعلم الذايتور حمل

معهدمث )26.03(وهراننالحظ أن أعلى قيمة للمتوسط احلسايب يف هذا احملور كانت من نصيب معهد 

، فيما كانت باقي )20.82(قسم جباية، أما أدىن معدل كان من نصيب )24.37(مبعدل بلغ اخلميس

.  املتوسطات متقاربة بني املعاهد و األقسام املعروضة و املدروسة يف البحث

، جند أن )LSD(ومن خالل املقارنة البعدية لنتائج اختبار حتليل التباين عن طريق اختبار اقل فرق دال 

، أما اقلها مالئمة ملتطلبات وهرانضل املعاهد مالئمة ملتطلبات االقتصاد املعريف يف هذا احملور هو معهد أف

اختالف اكتساب الطالب ،  هذه النتائج توضح داللة عن مدى قسم جبايةاالقتصاد املعريف يف هذا احملور هو 

يف تكريس ثقافة استمرارية التعلم و تقومي الذات يف للقدرات التعلم الذايت و التقومي الذايت، اليت تلعب دورا مهما 

.وسط يعتمد أساسا على تقومي املعرفة و التعليم املستمر

:استمارة المقترحاتنتائجعرض -05
:أهداف التكوينمحور -05-01

أهداف التكوينالنسب المؤوية لموافقة األساتذة على كل مقترح لمحوريوضح نتائج )152(جدول رقم

الموافقةنسبةاالقتــــــراحرقم
%66.66.بلورة المعاهد أهداف التكوين المتبعة فيها و تكيفها مع الحاضر-01
لخدمة المجتمع و الخاصالموازنة بين التخصص العام و معلبحث العلمي عداد طلبة االهدف إل-02

.الطالب
75%

%66.66.استثمار مكونات التعليم العالي بأكفأ الصيغان تتبني مصطلح ضمان الجودة الشاملة من خالل -03
%66.66.ان تتبني أفكار جديدة من خالل إقامة التخصصات التي تخدم المجتمع ال لغرض منح الشهادات-04
%41.66.إعطاء حرية ذاتية للمعاهد في تبني أهداف تعليمية خاصة في إطار الفلسفة العامة للجامعة الجزائرية-05

الذي يوضح نسب املؤوية ملوافقة األساتذة على كل مقرتح من ) 152(نالحظ من خالل اجلدول رقم 

، مث )%75(املقرتحات اخلاصة مبحور أهداف التكوين،بان املقرتح الثاين كان أكثر املقرتحات املوافق عليها بنسبة 
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املقرتح اخلامس أخر املقرتحات ترتيبا ، ليكون)%66.66(كل من املقرتح األول و الثاين و الثالث بنسبة يليها  

.)%41.66(من حيث نسبة املوافقة بنسبة 

:محور البرامج و المقررات -05-02
البرامج و المقرراتالنسب المؤوية لموافقة األساتذة على كل مقترح لمحوريوضح نتائج )153(جدول رقم

نسبة الموافقةاالقتــــــراحرقم
التحديث الدوري للبرامج التعليمية و المقررات الدراسية وفق احتياجات المجتمع و الطالب و ضمان -01

الوقت
91.66%

%66.66.على زيادة االرتباط بين الجامعة و البيئة و الواقعافي محتواهةبرمجة مقررات تكون قادر -02
%83.33.النشاطات و الخدمات و األبحاث و التدريبيجب أن يراعى في بناء المناهج إعطاء حيزا وافرا من  -03
%83.33.االتصال و العمل الفرقي و القيادةتاعتماد المقررات التي تنمي مهارا-04
%83.33.العمل على استخدام الوسائل التكنولوجية في تنفيذ و تدريس المقررات و البرامج-05

الذي يوضح نسب املؤوية ملوافقة األساتذة على كل مقرتح من ) 153(نالحظ من خالل اجلدول رقم 

كان أكثر املقرتحات املوافق عليها بنسبة ولاأل،بان املقرتح الربامج و املقرراتاملقرتحات اخلاصة مبحور 

أخر ، ليكون املقرتح الثاين )%83.33(بنسبة امسو اخلرابعو الالثالث، مث يليها كل من املقرتح )91.66%(

.)%66.66(ملقرتحات ترتيبا من حيث نسبة املوافقة بنسبة ا

:الحديثةةالوسائل التعليميمحور -05-03
الوسائل التعليمية الحديثةالنسب المؤوية لموافقة األساتذة على كل مقترح لمحوريوضح نتائج )154(جدول رقم

الموافقةنسبةاالقتــــــراحرقم
%83.33.مستوى المعاهد و تسهيل الولوج إليها للطالب و الباحثينرقمنه المكتبات على -01
%75.توفير أجهزة التعليم الحديثة سواءا للبرامج التطبيقية و النظرية-02
%83.33.تجهيز و تكييف حجرات الدرس و أماكن الحصص التطبيقية بأنواع وسائل التعليم الحديثة-03
%75.و اعتماد الحداثة في انتقاء الكتاب الجامعييجب اختيار معايير محددة-04
%66.66.التعليم عن بعدجامعات افتراضية و صيفية تكون موازية للواقع و تفعيلإنشاء-05

الذي يوضح نسب املؤوية ملوافقة األساتذة على كل مقرتح من ) 154(نالحظ من خالل اجلدول رقم 
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كان أكثر املقرتحات املوافق عليها لثالثااألول و،بان املقرتحالوسائل التعليمية احلديثة املقرتحات اخلاصة مبحور 

، ليكون املقرتح اخلامس )%75(بنسبة الرابعو ثاين، مث يليها كل من املقرتح ال)%83.33(بنسبة 

.)%66.66(أخر املقرتحات ترتيبا من حيث نسبة املوافقة بنسبة 

:أساليب التدريسطرائق ومحور -05-04
طرائق و أساليب التدريسالنسب المؤوية لموافقة األساتذة على كل مقترح لمحوريوضح نتائج )155(جدول رقم

الموافقةنسبةاالقتــــــراحرقم
%66.66.االنتقال من طريقة التلقين و استرجاع المعارف إلى مرحلة الحوار و المناقشة و التفكير الحر-01
%66.66.غرس مهارة و قيمة التعلم الذاتي القائم على تمليك الطالب مهارات كيفية التعلم-02
%83.33التحليل و النقد و المقارنة بين البدائلوإثارة رغبة الطالب للتعلم و المالحظة المتواصلة-03
%75.التفكير اإلبداعياعتماد التفكير العلمي و منهجيته و تقنياته، مع التركيز على تنمية -04
%75.إعطائهم الحرية األكاديمية المناسبة لإلبداء اآلراء و نقد أفكار غيرهم-05

الذي يوضح نسب املؤوية ملوافقة األساتذة على كل مقرتح من ) 155(نالحظ من خالل اجلدول رقم 

كان أكثر املقرتحات املوافق عليها بنسبة ثالثبان املقرتح ال،طرائق و أساليب التدريساملقرتحات اخلاصة مبحور أ

أخر األول و املقرتح الثاين، ليكون املقرتح )%75(بنسبة الرابع و اخلامس، مث يليها كل من املقرتح )83.33%(

.)%66.66(املقرتحات ترتيبا من حيث نسبة املوافقة بنسبة 

:طالب مجتمع المعرفةمحور -05-05
طالب مجتمع المعرفة النسب المؤوية لموافقة األساتذة على كل مقترح لمحوريوضح نتائج )156(جدول رقم

الموافقةنسبةاالقتــــــراحرقم
%75.عدم التفريق بين المقاييس النظرية و التطبيقية في احتساب الغيابات و إلزام المواظبة عليها-01
%83.33.يتعلمه، وما عليه من واجبات وما له من حقوقغرس لدي الطالب قيمة المسؤولية عما -02
%66.66.غة الحيةللغات األجنبية و االهتمام بالبالإعطاء القدر الكافي للبرامج التدريسية -03
%66.66.تكريس ممارسة التفكير باألسلوب العلمي في مجال تخصصه األكاديمي و المهني-04
%75.التقويم الذاتي و التعليم المستمر و المتواصل لدى الطالبالعمل على غرس مهارات -05
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الذي يوضح نسب املؤوية ملوافقة األساتذة على كل مقرتح من ) 156(نالحظ من خالل اجلدول رقم 

بان املقرتح الثاين كان أكثر املقرتحات املوافق عليها بنسبة ،طالب جمتمع املعرفةاملقرتحات اخلاصة مبحور 

أخر ثالث و الرابع ، ليكون املقرتح ال)%75(بنسبة اخلامس، مث يليها كل من املقرتح األول و )83.33%(

.)%66.66(املقرتحات ترتيبا من حيث نسبة املوافقة بنسبة 

:التعليم االلكترونيمحور -05-06
التعليم االلكترونيالنسب المؤوية لموافقة األساتذة على كل مقترح لمحوريوضح نتائج )157(جدول رقم

الموافقةنسبةاالقتــــــراحرقم
%66.66.استخدام التعليم االلكتروني من اجل تنويع آليات التعلم و التعليم01
%75.تسخير كل اإلمكانيات من اجل استحداث مجتمع معلوماتي فعلي داخل الجامعة02
%83.33رقمية بين األساتذة و الطالب و اإلدارةاستحداث اإلدارة على مستوى المعهد شبكة اتصال 03
%66.66.تسخير الوسائل الحديثة كالفيديو و االنترنت و االتصال الشبكي في التدريس04
%83.33تكريس مبدأ استخدام الوسائل التعليمية الحديثة في البحث و التعليم و التدريس05

الذي يوضح نسب املؤوية ملوافقة األساتذة على كل مقرتح من ) 157(نالحظ من خالل اجلدول رقم 
أكثر املقرتحات اكانلث و املقرتح اخلامساملقرتح الثاكل من،بانالتعليم االلكرتوين املقرتحات اخلاصة مبحور 

أخر الرابعول و األ، ليكون املقرتح )%75(، مث يليها املقرتح الثاين بنسبة )%83.33(املوافق عليها بنسبة 
.)%66.66(املقرتحات ترتيبا من حيث نسبة املوافقة بنسبة 

:التمويل و الصرفمحور -05-07
التمويل و الصرفالنسب المؤوية لموافقة األساتذة على كل مقترح لمحوريوضح نتائج )158(جدول رقم

الموافقةنسبةاالقتــــــراحرقم
%91.66البعثات العلمية من اجل تطوير البحث العلميالندوات وللملتقيات وتخصيص ميزانية كافية -01
%91.66توفير اإلدارة الدعم المادي الالزم لفرق البحث العلمي وتسهل مهامها الميدانية و الخبرية-02
%75.السعي  من طرف اإلدارة الوصية إلى استحداث مخابر جديدة تتصف بمقاييس عالمية-03
%83.33عقد شراكات مختلفة مع معاهد و مراكز بحوث و مراصد من اجل تبادل الخبرات و إرسال البعثات العلمية -04
%75للرفع المستوى المعرفي و التدريب) مالعب، قاعات،مدرجات،أجهزة تعليمية(تحسين الهياكل البيداغوجية -05
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الذي يوضح نسب املؤوية ملوافقة األساتذة على كل مقرتح من ) 158(نالحظ من خالل اجلدول رقم 

الثاين كان أكثر املقرتحات املوافق عليها األول واملقرتحكل من،بانالتمويل و الصرفاملقرتحات اخلاصة مبحور 

رتحات اخلامس أخر املقالثالث و، ليكون املقرتح)%83.33(بنسبة الرابع، مث يليها املقرتح )%91.66(بنسبة 

.)%75(ترتيبا من حيث نسبة املوافقة بنسبة 

:التدريب و التنميةمحور -05-08
التدريب و التنميةالنسب المؤوية لموافقة األساتذة على كل مقترح لمحوريوضح نتائج )159(جدول رقم

الموافقةناالقتــــــراحرقم
%66.66من البرنامج الدراسيلمعاهد كجزء أساسيااإليمان بفلسفة التدريب داخل -01
%83.33.ان يكون التدريب بالنسبة للمتدرب في موقع عمله عمال حقيقيا شامال-02
%83.33.وجود هيكلة واضحة على مستوى المعاهد و األقسام لمتابعة شؤون التدريب في مواقع العمل-03
%83.33.المحاكاة وأشرطة سمعية بصرية، للربط بين الجامعة و مواقع التدريباالستفادة من الرقمنة و االنترنت و الفيديو و -04
%75العمل على توفير ميادين التدريب لكل التخصصات في البيئة التي تتواجد بها المعاهد-05

الذي يوضح نسب املؤوية ملوافقة األساتذة على كل مقرتح من ) 159(نالحظ من خالل اجلدول رقم 

أكثر املقرتحات تكانو الثالث و الرابعالثايناتاملقرتحكل من ،بان  التدريب و التنمية املقرتحات اخلاصة مبحور 

أخر األول، ليكون املقرتح )%75(بنسبة اخلامس، مث يليها كل من املقرتح )%83.33(املوافق عليها بنسبة 

.)%66.66(املقرتحات ترتيبا من حيث نسبة املوافقة بنسبة 
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:التقويممحور -05-09
التقويمالنسب المؤوية لموافقة األساتذة على كل مقترح لمحوريوضح نتائج )160(جدول رقم

الموافقةناالقتــــــراحرقم
%75.األساتذة حسب كل التخصصات بهدف تقويم العمل الجماعيتدريبية ألعضاء اإلدارة و برمجة دورات تكوينية و -01
%83.33.بالخبراء و المختصين لهذا الغرضةان يتم تقويم األهداف على أسس علمية و االستعان-02
وجب ان يكون التقويم  شموليا ملما لجميع جوانب نمو الطالب الجسمية و العقلية و النفسية و االجتماعية و -03

المعرفية
83.33%

%83.33و االستنتاج، بل يجب التركيز على التحليل حفظالال يجب التركيز في التقويم على استرجاع و تذكر المعارف و -04
%75.لبرامج الدراسية و البيئة التعليميةاان يكون شامال لجميع -05

من ملوافقة األساتذة على كل مقرتحالذي يوضح نسب املؤوية ) 160(نالحظ من خالل اجلدول رقم 

أكثر املقرتحات املوافق تكانو الثالث و الرابعالثايناتاملقرتحكل منبان،التقومياملقرتحات اخلاصة مبحور

يف هذا الرتتيبأخركون تلي) %75(بنسبة اخلامس، مث يليها كل من املقرتح األول و )%83.33(عليها بنسبة 

.األساتذةاحملور فيما تعلق بنسبة املوافقة على كل مقرتح من طرف 
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:االستنتاجات
يف حدود الدراسة األساسية للبحث و معاجلة إحصائية  و ما ترتب عنها من نتائج ميكن ان 

:التاليةستنتاجاتنستنتج اال
ملتطلبات االقتصاد املعريف من وجهة عدم مالئمة التكوين يف معاهد و أقسام الرتبية البدنية و الرياضية - 1

.نظر األساتذة اإلداريني و األساتذة و الطلبة
بية البدنية و الرياضية خيتلف عما هو متبع يف غريه من ان التكوين املتبع يف كل معهد و قسم  للرت - 2

.ظل متطلبات االقتصاد املعريفاملعاهد و األقسام األخرى يف 
و أقسام الرتبية البدنية و الرياضية ينحصر يف املستوى املتوسط مقارنة مستوى التكوين يف معاهد- 3

مبتطلبات االقتصاد املعريف احملددة يف الدراسة
مستوى التكوين يف معاهد و أقسام الرتبية البدنية و الرياضة متوسط من خالل وجهات نظر .- 4

.األساتذة اإلداريني و األساتذة القائلة التكوين
مستوى التكوين يف معاهد و أقسام الرتبية البدنية و الرياضة ضعيف من خالل وجهة نظر الطلبة - 5

القائلة 
نقص يف تفعيل و استخدام الوسائل التعليمية احلديثة خاصة وسائل االتصال احلديثة يف العملية - 6

.التعليمية التعلمية
الرتبية و الرياضية كليا مع متطلبات االقتصاد ال تناسق أهداف التكوين املتبعة يف معاهد و أقسام - 7

.املعريف و جمتمع املعرفة إذا ما اعترب هذا األخري مصدر و قاعدة تبىن و تستمد منه أهداف التكوين
ال يتماشى التدريب سواءا للمتعلم أو التنمية املهنية لألستاذ أو التدريب ألعضاء اهليئة اإلدارية مع ما - 8

.ه التدريب كمصطلح هام يف متطلبات االقتصاد املعريفينبغي ان يكون علي
طريقة التعامل مع تقومي األداء اجلامعي حمصورة ضمن نظرة اعتباره وسيلة جلمع البيانات و عنصر من - 9

عناصر التكوين فقط
خلصائص إىل حد بعيد)خمابر قاعات دراسة، مدرجات، مالعب،( اهلياكل البيداغوجية ال تتالئم-10

.جامعة و معهد جمتمع املعرفة
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و أقسام الرتبية البدنية و الرياضية مقارنة مع خصائص طالب معاهداملستوى املتوسط لطالب-11
.جمتمع املعرفة و االقتصاد املعريف

ختصيص الدعم املادي الكايف للبحث العلمي و جتهيز املخابر العلمية و دعم البعثات نقص يف-12
.الباحثني و منح الرتبصات امليدانيةالعلمية و األساتذة

نقص كبري يف جتهيز قاعات الدروس و مراكز إجراء احلصص بالوسائل التعليمية احلديثة املساعدة -13
.وفق متطلبات االقتصاد املعريفللتعلم و التدريب

يف عملية استخدام التعليم االلكرتوين يف تطبيق الدروس و اعتباره مكون و عنصر أساسي يفنقص-14
.التكوين

.اتساع الفجوة بني املقررات و الربامج التعليمية و متطلبات االقتصاد املعريف-15
مقارنة بالوجه احلديث هلا يف بالقدر الكايف،التكوينال ختدمأساليب وطرائق التدريس املتبعة يف-16

.عصر االقتصاد املعريف و جامعة جمتمع املعرفة
االنرتنت، الفيديو،الوسائل السمعية، احملاكاة ( من وسائل االتصال احلديثةعجز يف االستفادة-17

.جامعات جمتمع املعرفةو تسخريها يف التعليم مقارنة مبا هو متعارف عليه يف ...) الرقمية
: مناقشة الفرضيات

ال يتالئم التكوين احلايل يف معاهد وأقسام الرتبية : "مناقشة الفرضية العامة للبحث و اليت تقول
البدنية والرياضية مع كل متطلبات االقتصاد املعريف من وجهة نظر األساتذة اإلداريني و األساتذة والطلبة  

املعريف املعتمدة يف توضح ان متطلبات االقتصاد ) 42،4344،45،46، 40،41(الن اجلداول رقم 
البحث ال تتالئم كلها مبا هو معتمد يف تكوين الطلبة، وبقراءة أخرى للمعطيات املستنبطة من اجلداول 
والتحليل اإلحصائي للنتائج الدراسة األساسية  جند اختالف و تباين يف كل مستوى سواءا تعلق 

أو بكل حمور من حماور كل استبيان، مع العلم ) األساتذة اإلداريني أو األساتذة أو الطلبة(باالستبيان ككل 
. ان مستوى املتوسط أو درجة املتوسط ال تعين املالئمة التامة للتكوين مع متطلبات االقتصاد املعريف

جند اختالف يف األساتذةأو االستبيان املوجه للطلبة أو فعند مالحظة استبيان األساتذة اإلداريني
اور االستبيان، و هنا جيب ان نؤكد على أمر و هو انه لو كان هناك ثبات درجات مستوى كل حمور من حم

و مستوى واحد يف إجابات األساتذة اإلداريني على كل حمور من حماور االستبيان لقلنا ان التكوين املعتمد 
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، خاصة إذا يف معاهد و أقسام الرتبية البدنية يتالئم مع متطلبات االقتصاد املعريف املوضحة يف هته احملاور
ما علمنا ان مستوى التكوين يف هته املعاهد يعترب مستوى متوسط مقارنة مع متطلبات االقتصاد املعريف 
املعتمدة يف هذه الدراسة، وهذه النتيجة كذلك داللة على ان مستوى التكوين املتوسط يف ظل هذه 

خاصة لالقتصاد املعريف، و عند املتطلبات يبني درجة القصور و عدم مسايرة متطلبات التكوين احلديثة
: توضيح نتائج كل حمور من االستبيان  املوجه لألساتذة اإلداريني جند

: محور بناء و صياغة األهداف-1
وفرق و يف هذا احملور حىت و ان كانت نتيجة اختبار حتليل التباين قد بينت انه ال يوجد اختالف

، إال انه ال يعين )53(دال إحصائيا بني املعاهد و األقسام من وجهات نظر األساتذة اإلداريني جدول رقم 
ان أهداف التكوين املعتمدة يف املعاهد و أقسام الرتبية البدنية تتالئم مع متطلبات االقتصاد املعريف خاصة 

و صياغتها مقارنة مع متطلبات االقتصاد يوضح ان بناء األهداف ) 41(إذا ما علمنا ان اجلدول رقم 

مركز يليق بسمعة هذه املؤسسات اجلامعية، و تضمن مكانة هلا يف وسط وجمتمع ال يعرتف إال باملعرفة اليت 
اختبار حتليل التباين توضح يجةيف نتداللة الفروقتمع، كما ان عدم حتقق عائد اقتصادي و منفعة للمج

وهو أمر يتناىف ، هد و األقسام تصاغ على مستوى عالأمر آخر و هو ان أهداف التكوين يف هذه املعا
ومتطلبات االقتصاد املعريف و نظرته إىل مؤسسات التعليم العايل، إذ يؤكد هذا األخري على استقاللية كل 

مؤسسة
القواعد الرتبوية "يف دراسته "  حسني لوشن"مع خصائص كل إقليم و جمتمع تنتمي إليه، وهذا ما يؤكده 

، كما ان كل من )2004لوشن، ("لنظام التعليم العايل و فعاليتها يف تنمية املهارات االجتماعية للمكونني
على " حمتوى التعليم العايل ملواكبة جمتمع املعرفة"" خالص حسين االشعب"و " عبد اهللا يوسف اخلشاب"

ال مركزية بناء األهداف و صياغتها، الن االقتصاد املعريف يراعي خصوصية كل جمتمع و إقليم يف صناعة 
املعرفة، كما
أمناط التعليم العايل "يف دراسته " عبد الستار السحباين"ة، وهو نفس الطرح الذي ذهب إليه و املتخصص

.)583، ص 2006("و إسهامها يف بناء جمتمع املعرفة
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: محور جودة التكوين-2
و هي داللة على ان اجلودة ) 59(ويف هذا احملور جند اختالف يف نتائج حتليل التباين اجلدول رقم 

ال تعتمد يف التكوين يف كل أقسام و معاهد الرتبية البدنية و الرياضة، كما مستوى املتوسط املوضحة يف 
حمور جودة التكوين يؤكد على ان التكوين ال اخلاص بتحديد مستوى التكوين يف ) 41(اجلدول رقم 

يتالئم بصفة كاملة مع متطلبات االقتصاد املعريف، وهنا جبدر بنا التنويه على مصطلح اجلودة يف التكوين 
يعترب أمر أساسي يف جمتمع املعرفة و االقتصاد املعريف، و انه يلتقيان يف هدف واحد و هو املعرفة اجليدة أو 

دة، لذلك تعترب جودة التكوين شرط أساسي ملؤسسات صناعة املعرفة أو ملعاهد و أقسام املعرفة ذات اجلو 
جمتمع املعرفة، وهذه النتيجة قد سبقتها نتائج أخرى تؤكد على ان التكوين يف معاهد الرتبية البدنية  ال 

ختالف اليت توضح ا" بورزامة داوود"يتالئم و خصائص و متطلبات تبين جودة التكوين مثل دراسة 
التكوين يف ظل جودة التكوين الشاملة بني معاهد و أقسام الرتبية البدنية و الرياضة يف اجلزائر، كما ان 

أكد على انه إذا ما اعتمدت " املتعلم املبدع و معايري اجلودة و االعتماد"يف دراسته " حممد حممد شرقاوي"
ألثر يف الوصول باملتعلم إىل مرحلة اإلبداعاجلودة الشاملة يف التدريس خاصة والتكوين عامة كان له ا

علي السيد "، و اإلبداع هو شرط أساسي يف طالب جمتمع املعرفة، وهو ما يؤكده )90، ص 2012(
.)467، ص 2006("الطالب و عضو هيئة التدريس من منظور جمتمع املعرفة"يف دراسته " الشخييب 

:محور التدريب و التنمية المهنية- 3
ويف هذا احملور نؤكد على الدور الذي تلعبه اإلدارة الوصية على كل معهد و قسم يف الرفع من 
مستوى التنمية املهنية لألساتذة املدرسني يف هذه املعاهد و ماهي اآلليات اليت اتبعتها اإلدارة من اجل 

علمنا هناك دراسات  الرفع من مستوى ممارسة مهنة األستاذية ألعضاء هيئة التدريس لديها، خاصة إذا
مجال "كثرية تؤكد على دور هيئة التدريس يف الرفع من مستوى التكوين يف املؤسسات اجلامعية مثل دراسة 

أساليب النمو املهين املتبعة لدى أعضاء هيئة التدريس يف جامعة البلقاء يف "يف دراسته " فوزان العمري
ميكنال"بقولهاليت يقول فيها " وض الثبييتع"و دراسة )1998(" جمال التدريس والبحث العلمي

بشكلالوظائفهذهحتققأنكانتمهمااألحوالمنحالبأيللجامعة
"فيهاهيئة التدريسألعضاءاملميزوالعطاء الفكرياملتواصلةالعلميةاجلهودخاللمنإالوفعالإجيايب

) 41(السابقة تؤكد على ان النتيجة املتحصل عليها يف اجلدول رقم و كل هذه الدراسات 
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احملور و اليت توضح املستوى املتوسط لآلليات و اجلهود اليت ينبغي ان تبذهلا اإلدارة يف الرفع من مستوى 
اخلاص ) 65(ل رقم

بتحليل التباين، يوضح وجود فروق ذات داللة إحصائية بني املعاهد و األقسام يف هذا احملور و هو ما ال 
ينبغي ان يكون إذا علمنا ان املهنة واحدة و خصائص املهنة واحدة و هي نتيجة تتعارض مع النتيجة 

هارات التدريسية القائمة على االقتصاد تقومي امل"يف دراسته " صادق خالد احلايك"املقدمة من طرف 
، و دراسة كل من )15، ص 2006("املعريف للمدرسيني يف كليات الرتبية الرياضية باجلامعات األردنية

واقع اإلعداد املهين للطلبة يف برامج جامعة العلوم "بعنوان " داوود احلدايب"و " حممد فتحي عكاشة"
، ويرجع االختالف يف هذه النتيجة إىل )25، ص 2001("العملوالتكنولوجيا وتلبية متطلبات سوق 

أوال اختالف يف طبيعة العينة و مستوى العينة و إىل البيئة و طبيعة التكوين يف معاهدنا و أقسامنا مقارنة 
مكان إجراء الدراسة إضافة إىل ان متطلبات االقتصاد املعريف تعترب مصطلح جديد ناقص اإلملام به و هذا 

.ذلك يغذي هذا التباينسبب ك
: محور التمويل و الهياكل و البحث العلمي-4

واجلدول ) 41(و توضح نتائج املعاجلة اإلحصائية هلذا احملور يف اختبار حتليل التباين اجلدول رقم 
،يؤكد على ان كل من التمويل و الصرف املادي و اهلياكل الدراسية اليت حتويها املعاهد واألقسام)71(رقم 

و البحث العلمي تبقى متوسطة بالنسبة ملتطلبات االقتصاد املعريف،إضافة إىل االختالف بني نتائج العينة 
يف هذا احملور يف اختبار حتليل التباين، و هي نتيجة تؤكد على ان التكوين يف هذا املتطلب و احملور ال 

البيداغوجية ما ينبغي ان تكون عليه كل من اهلياكل القاعدية متطلبات االقتصاد املعريف وو يتالئم 
)بيداغوجيعتادسائل التعليمية احلديثة،عب،قاعات الدراسة، املدرجات،الو املكتبات املال(والتعليمية سواءا

البعثات اخلارجية و ختصيص ألموال على كل من البحث العلمي و طريقة صرف او اليت متتلكها املعاهد 
لكافية هلذا الغرض،إضافة إىل ما يتم إنتاجه من حبوث و مقاالت علمية ال يرقي إىل مستوى امليزانية ا

خالص حسين "و " عبد اهللا يوسف اخلشاب"االقتصاد املعريف و جامعة جمتمع املعرفة، إذ يؤكد كل من 
"رفةأفاق التعليم اجليد يف جمتمع املع"يف كتابه " صالح الدين عرفة حممود"و )2006("االعشب

"االجتاهات احلديثة يف التعليم اجلامعي املعاصر"و حممد منري مرسي يف كتابه )792، ص 2012(
على دور اهلياكل و الوسائل التعليمية يف حتسني املردود املعريف و تسهيل عملية نقل املعرفة )2002(
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القدر الكايف من الدعم وإتاحة حميط تعليمي يساعد على تعلم خربات تعليمية جيدة، كما ان ختصيص 
له األثر البالغ على البحث زويد املخابر باألجهزة احلديثة املادي للبعثات العلمية و تشجيع البحوث و ت

.    العلمي و فرق البحث
:محور التقويم-5

ون األساسي يف العملية التعليميةو يف هذا احملور جند ان مستوى ممارسات متطلبات هذا املك
التكوين و ما ينبغي ان يكون عليه التقومي يف ظل متطلبات االقتصاد املعريف و جامعة جمتمع املعرفة ال و 

، بالرغم من األمهية اليت يكتسيها هذا األمر ملا له األثر البالغ )41(يفوق مستوى املتوسط ، اجلدول رقم 
لوسائل التعليمية و طرق و أساليب على تقومي األهداف ككل و العمليات التعليمية سواءا فيما تعلق با

التدريس و تقومي الطالب و املمارسات اإلدارية، وهذا داللة على ان  التقومي املعتمد و نظرة كل معهد 
الدور املنوط بالتقومي يف جامعة جمتمع املعرفة، وال زالت النظرة للتقومي نظرة تقليدية  و للتقومي ال تتماشى 

استخالص احللول فقط، دون البحث عن مواطن الضعف و نتائج كمية و كالسيكية قائمة على استخالص 
تثبتها كل من اجلدولني التاليني اخلاصان مبحور التقومي الذايت والتعلم و وهي نتيجة توضحهااملناسبة لذلك، 

املوضح لتقومي العملية ) 147(و اجلدول رقم ) 152(املستمر من االستبيان اخلاص بالطلبة جدول رقم 
واليت توضح كذلك املستوى املتوسط لكل من نظرة الطلبة و ما ميارس يف ية من استبيان الطلبةالتعلم

التكوين هلذين احملورين، على الرغم من ان الدراسات السابقة تؤكد على ان التقومي عملية أساسية من اجل 
ىل احللول الذي ضمان اجلودة يف التكوين و عامل أساسي لتكيف أهداف التكوين مع احلاضر إضافة إ

يقدمها للمشاكل اليت من املمكن ان تتعارض مع التخطيط اجلامعي بصفة عامة، و من بني ما يؤكد صحة 
يف )422، ص2006("خالص حسين االعشب"و " عبد اهللا يوسف اخلشاب"هذا القول كل من  

كتابه التخطيط "يف " يامحد حممود الزنفل"و "العايل ملواكبة جمتمع املعرفةحمتوى التعليم"حبثهما
قضايا ختطيط " يف كتابه " ، وحممود عباس عابدين )804، ص 2012("االسرتاتيجي للتعليم اجلامعي

.)347، ص 2003("التعليم و اقتصادياته بني العاملية و احمللية 
و هو نفس األمر إذا ما قمنا بتحليل نتائج االستبيان اخلاص باألساتذة، حيث جند ان التكوين يف 
معاهد وأقسام الرتبية البدنية و الرياضة يف ظل متطلبات االقتصاد املعريف ال يفوق نسبة املتوسط من وجهة 
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، و )42(قتصاد وفق اجلدول رقم نظر األساتذة، أي ان طبيعة التكوين احلالية متوسطة مقارنة مبتطلبات اال
: هو نفس األمر لكل حماور هذا االستبيان حيث نالحظ ان

: محور التنمية المهنية لألستاذ
حيث ال ختتلف نتيجة مستوى التنمية املهنية لألساتذة عن باقي نتائج احملاور األخرى اخلاصة باالستبيان 

مستوى التنمية املهنية لألساتذة وفق متطلبات ) 43(م املتعلق باألساتذة اإلداريني، حيث يوضح اجلدول رق
االقتصاد املعريف ال يفوق املتوسط، و هي نتيجة تدل على ان التنمية املهنية هليئة التدريس ال ترقى إىل 
املستوى اجليد وفق هذه املتطلبات ، لعدة أسباب منها صعوبة احلصول على منحات الرتبص بشكل 

ملعوقات الكالسيكية اليت يعاين منها األستاذ اجلامعي مثل صعوبة النشر مستمر ودوري إضافة إىل ا
االجتماعية، و الفجوة الرقمية بني جمتمعاتنا وجمتمعات جمتمع املعرفة والنقص يف التكوين وعدم والصعوبات

واالقتصاد 
يف موضوعه املقدم يف املؤمتر " علي السيد الشخييب"القائم على املعرفة، و هي نتيجة يوضحها و يؤكدها 
الطالب و عضو هيئة التدريس من منظور جمتمع " العريب التاسع للتعليم العايل املقام بسوريا حتت عنوان 

لتعليم العايل يف جمتمع املعرفة حيث حيدد ، وهي نتيجة تعاكس ما ينبغي ان يكون عليه أستاذ ا"املعرفة
نفس الباحث مجلة من اخلصائص املهنية اليت جيب توافرها فيه مثل ان يكون إداري متمرس و باحث خيدم 

.)469- 455، ص 2006(علم التعاوين و التفكري الناقدو موجه يف التدريب و الت
: أساليب وطرائق التدريس-2
املعرفة إىل و املعلومةإيصالو املقرراتالربامج و تنفيذ الدروس وتطبيقعبارات هذا احملور متثلت يف كيفياتو 

هذه النتيجة و نسبة املتوسطذا احملور ال يفوق الطلبة، إذ ال ميثل هذا احملور االستثناء حيث كان مستوى ه
طرائق و هلا قراءات خمتلفة منها ان أعداد الطلبة ال تساعد بشكل كبري على أداء بعض أنواع وأساليب 

العصف الذهين، و حل املشكالت و االكتشاف، التحاوري العمل ( التدريس احلديثة مثل 
كبري و معرفة خصائص كل طالب ........) الفرقي

و االجتماعية لغرض التوجيه احلسن و اإلرشاد و املتابعة مثل ما يؤكد عليه الدكتور املعرفية و النفسية
، إضافة إىل )99-75، ص 2000("دراسات يف املنهج الرتبوي املعاصر"يف كتابه " جمدي عزيز ابراهيم
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ملا له من اثر اجيايب على املادة التعليمية و املتعلم و األستاذ النقص الكبري يف استخدام التعليم االلكرتوين
أمهية استخدام " املعنونة بـ" عوض املعمري"و "عبد اهللا اخلطابية" وربح الوقت مثلما تؤكد عليه دراسة 

التعليم االلكرتوين مبؤسسات التعليم العايل بسلطنة عمان من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس يف ضوء 
كما ميكن القول اعتماد بعض األساتذة على أساليب التدريس ،)25، ص2006("اقتصاد املعرفة

. القدمية و هلم مربرات يف ذلك
:المتعلم في ظل مجتمع المعرفة-3

و متثلت عبارات احملور يف اخلصائص اليت ينبغي ان تكون يف طالب جمتمع املعرفة وما ان كان 
و أقسام الرتبية البدنية يراها يف طالب هذه املعاهد، حيث جاءت نتائج اجلدول األستاذ اجلامعي مبعاهد 

) 43(رقم 
مجلة من " الطالب و عضو هيئة التدريس من منظور جمتمع املعرفة"يف دراسته " علي السيد الشخييب"

االستخدام : ص النفسية و املعرفية و العقلية اليت ينبغي ان يكون عليها طالب جمتمع املعرفة مثلاخلصائ
األمثل للوسائل التكنولوجيا احلديثة يف التعليم، التفكري الناقد و احلر، و التفكري اإلبداعي، مهارات 

االتصال والتواصل  التخصص و املعرفة العامة،الطموح، املشاركة الفعالة يف
وهذا ية البدنية يف اجلزائر بصفة تامة، و هي ما ال ميتلكها طالب معاهد و أقسام الرتب....البحث العلمي

السياق يقودنا إىل احلديث حىت عن خصائص ملمح الدخول للطلبة معاهد الرتبية البدنية والرياضية وما ان  
ملهنة و هلم القدرة على التميز و اإلبداع فيها، و قدرة املعاهد كانت خصائصهم متيل إىل ممارسة هذه ا

على سد حاجيات الطالب خاصة إذا ما علمنا ان أعداد الطلبة كبرية يف بعض املعاهد و نقص التاطري 
البيداغوجي و اإلداري، كلها أمور متثل معوقات يف الرفع من مستوى التعلم و االكتساب مثل ما يؤكده 

.)725، ص 2012("التخطيط االسرتاتيجي للتعليم اجلامعي"يف كتابه " الزنفليامحد حممود "
: محور البرامج و المقررات الدراسية-4

و كانت عبارات هذا احملور ترمجة ملتطلبات االقتصاد املعريف اليت ينبغي ان تكون يف الربامج 
هو ان التخصص أو شعب التكوين على أمر و ين، و هنا جيب ان ننوهاملقررات الدراسية املعتمدة يف التكو و 

املفتوحة يف معاهدنا و أقسامنا ال يعترب معيار هام يف حتديد متطلبات االقتصاد املعريف،الن متطلبات 
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بة كانت، فالربامج و املقررات اليت ال تنمي مهارات التفكري الناقد و التفكري يف أي ختصص كان أو شع

جة عامة و التخصص الدراسي خاصة و تنمي مهارات التفكري العالية وتضمن اإلبداع و االبتكار، ال حا

املعنونة بعنوان " اصف دياب"و " حممد جنيب عبد الواحد"باع يف التأصيل لالقتصاد املعريف من مثل دراسة 
عبد الواحدعبد "ودراسة )169، ص 2006عبد الواحد، دياب، (""

عبد اهللا "، دراسة  كل من  "االبتكار يف جمتمع املعرفة"اليت حتمل عنوان " )285، ص 2006(الستار 
" حمتوى التعليم العايل ملواكبة جمتمع املعرفة"بعنوان " خالص حسين االعشب"و " يوسف اخلشاب

"صالح الدين عرفة حممود"لصاحبه " جمتمع املعرفةآفاق التعليم اجليد يف "و كتاب )391، ص 2006(
"امحد حممود الزنفلي"للمؤلف " التخطيط االسرتاتيجي للتعليم اجلامعي"،و كتاب )77، ص 2005(
تبني ) 43(، إال ان نتيجة استبيان األساتذة يف هذا احملور املوضحة يف اجلدول رقم )761، ص 2012(

معاهد و أقسام الرتبية البدنية ال تتالئم مع متطلبات االقتصاد املعريف ان الربامج و املقررات املعتمدة يف
)42       .(

: التعليم االلكتروني ومجتمع المعرفة-5
أمهية و هو حمور يعترب من الركائز األساسية للتعليم يف

يف إكساب الطلبة بعض املهارات االلكرتونية يف البحث عن املعلومة و ضمان استمرارية التعليم املستمر 
وحتديث املعارف و جتديدها، خاصة إذا علمنا ان جمتمع املعرفة تكون فيه املعرفة بشكل كبري مرمزة وتعتمد 

ت و وسائل االتصال  احلديثة يف نقلها و نشرها، كما انه يلعب دور يف إثراء املعارف التقنية على االنرتن
اجلمعية األمريكية لعمداء " والتطبيقية و يساعد العملية التعليمية التعلمية يف ربح الوقت،مثلما أشارت إليه 

أمهية "املعنونة بـ" املعمريعبد اهللا اخلطابية و عوض " و دراسة كل من" 1997التسجيل سنة و القبول 
استخدام التعليم االلكرتوين مبؤسسات التعليم العايل بسلطنة عمان من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس يف 

كن واقع تدريس التعليم االلكرتوين مبعاهد و أقسام الرتبية البدنية ، ول)2006("ضوء اقتصاد املعرفة
يعكس غري ذلك خاصة إذا علمنا ان استخدام هذه التقنية ال زالت متوسطة االستخدام اجلدول رقم 

، وهنا جيب التنويه على أمر و هو انه ال متثل تقنية التعليم االلكرتوين استخدام الكمبيوتر و جهاز )43(
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قط، بل تتعدى إىل ابعد من ذلك و تصل إىل مرحلة احملاكاة االلكرتونية، و استخدام الدروس العرض ف
.املرئية و االتصال الالسلكي واحملاضرات الالسلكية و ما إىل ذلك من التقنيات احلديثة

هد و هو نفس األمر إذا ما قمنا بتحليل نتائج االستبيان اخلاص بالطلبة، حيث جند ان التكوين يف معا
وأقسام الرتبية البدنية و الرياضة يف ظل متطلبات االقتصاد املعريف يتمركز يف مستوى ضعيف من وجهة نظر 
الطلبةو هي نتيجة مغايرة ملا جاء يف االستبيان املوجه لألساتذة اإلداريني و األساتذة، أي ان طبيعة 

، و هو نفس األمر لكل حماور )44(م التكوين احلالية متوسطة مقارنة مبتطلبات االقتصاد وفق اجلدول رق
: هذا االستبيان حيث نالحظ ان
: محور المهارات التكنولوجية

حيث ختتلف نتيجة هذا احملور عن باقي نتائج احملاور األخرى اخلاصة باالستبيان املتعلق الطلبة 
التكنولوجية يف ، إذ ان مستوى امتالك الطلبة للمهارات استخدام الوسائل )45(حيث يوضح اجلدول رقم 

التعلم  وفق متطلبات االقتصاد املعريف ال يفوق املتوسط، و هي نتيجة ال ترقى إىل مستوى اجليد وفق هذه 
متطلبات االقتصاد املعريف،خاصة إذا ما علمنا ان هذه اخلاصية البد ان تكون مالزمة للطالب طيلة مسار 

كة و اخلربات بشكل معمق و ليس سطحي بالشكل تكوينه و تكون املقررات اليت تتناول تطوير هذه املل
املالحظ يف معاهدنا وأقسامنا

الطالب وعضو هيئة التدريس من "يف دراسته " علي السيد الشخييب"أوضحه مساعدة على التعلم مثل ما
، من بني الدراسات اليت أكدت على ضرورة امتالك الطالب مهارات استخدام "منظور جمتمع املعرفة

، 1976("تكنولوجيا الرتبية يف تطوير املناهج"يف كتابه " ديريك رونرتي"ر، ما أورده الكاتب واملستم
)65، ص 2009("حسام حممد مازن"ملؤلفه "" ، وكتاب )275صفحة 

: مهارات التعلم و البحث-2
و عبارات هذا احملور متثلت يف املهارات اليت ميتلكها الباحث سواءا يف التعلم مثل مهارات كيفية 
التعامل مع املعلومة و مصادرها، و مهارات البحث العلمي من املالحظة إىل كيفية مجع البيانات و 

تعلم ما يريد ان يتعلمه، املعلومات وصوال إىل قراءة النتائج و حتليلها، و ملكة معرفة ما يتعلمه و كيفية
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ولعل نتيجة هذا احملور وفق ما بينه االستبيان املوجه إىل الطلبة و هي املستوى املتوسط وفق اجلدول رقم 
، و من بني األسباب اليت أدت إىل هذه النتيجة، ما هو ممارس يف عملية تكوين وختريج الطلبة من )45(

و أهدافه من ناحية و بني تطبيقات العملية التعليمية من فجوة واسعة ما بني فلسفات تعليمنا اجلامعي
ناحية أخرى، كما ان ضعف املستوى األكادميي العام خلرجيي مراحل التعليم ما قبل اجلامعي، دون ذكر 

علي "سياسة ما قبل التحاق الطلبة باملعاهد و توجيههم يف اجلامعة،و هي نفس األمور اليت أشار إليها 
، ص2006("الطالب و عضو هيئة التدريس من منظور جمتمع املعرفة"دراسته يف" السيد الشخييب

أعداد الطلبة اليت ال تتماشى يادون احلديث عن املشاكل اليت تصاحب الطالب اجتماعيا و نفس،)472
.    مع إمكانيات املعاهد سواءا املادية أو البشرية

:مية التعلميةيالعملية التعل-3
و متثلت عبارات احملور يف نظرة الطالب اليت يراها يف سري عملية التكوين و قدرته على تقومي 
التعليم اجلامعي يف ختصصه وفق متطلبات االقتصاد املعريف، حيث جاءت نتائج احلكم الذي قدمه الطلبة 

ة على ان كل يف املستوى دون املتوسط، و هي دالل) 45(يف هذا احملور حسب ما يوضحه اجلدول رقم 
العمليات اليت جترى يف إطار العملية التعليمية و مكونات عناصر التكوين احلايل ال تتماشى مع متطلبات 
االقتصاد املعريف، وهي نتيجة تتالئم مع ما مت ذكره من تقارير تؤكد مكانة التعليم اجلامعي العاملية حسب 

يف نتائج املؤمتر التاسع للوزراء التعليم العايل و البحث 2006تقرير املنظمة العربية للرتبية و التعليم سنة 
.  العلمي

: التدريب المهني-4
و ما جاء يف هذا احملور ميثل رؤية الطالب حول ما يتلقاه الطالب يف عملية التدريب، سواءا ما 
تعلق باملهنة املستقبلية اليت سيزاوهلا أو املقاييس التطبيقية اليت تكون مالزمة له طيلة مسار التكوين وفق 

طلبة يف اإلجابة على هذا احملور منظور متطلبات االقتصاد املعريف، حيث كانت نتيجة األغلبية من عينة ال
، و على الرغم من هذا )45(منقسمة بني املستوى املتوسط و املستوى الضعيف حسب اجلدول رقم 

االختالف إال انه ما تأكيده هو ان التدريب ال يتالئم مع هذه املتطلبات، إذ والبد ان يكون التدريب 
موقع عمله عمال إضافة إىل انه البد ان يكون يف معيار حقيقي وحمك واقعي عن املهنة اليت سيزاوهلا،

، مع وجود سياسة و هيئة متابعة لشؤون التدريب مع إدراج الوسائل التكنولوجية احلديثة حقيقيا شامال
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مكملة ملا تقوم به اجلامعة من اجل تأهيل الطالب، و كن لتسهيل املتابعة و جعل سياسة التدريب عملية 
احملور تعكس عكس ما هو مراد من التدريب يف العملية التعليمية وفق متطلبات نتيجة االستبيان يف هذا 

اجلامعة و دورها يف احمليط العلمي "يف دراسته " امحد حسني اللقاين"االقتصاد املعريف، معاكسة ملا أوضحه 
.)2000("و الثقايف

: التقويم و التعلم الذاتي-5
و هو حمور يعترب من الركائز األساسية 

يف معرفة مدى امتالك الطلبة ملهارات التقومي الذايت و التعلم الذايت خاصة إذا ما علمنا ان التعليم اجلامعي 
يف عصر يعمد و يؤكد على اكتساب الطالب  هذه املهارات يف ظل التغيري مستمر للمعرفة يف جمتمع 

التحيني عرفة، وامل
والتنقيح الدوري ملعارفه و خرباته يف ظل توفر كم هائل من املعارف يف جمتمع املعرفة وسهولة الولوج إليها 

بسبب اإلنرتنت، كما ان املعرفة يف عصر االقتصاد املعريف تعرف 
آخر األمر و السلعة هلا عمر زمين حمدد، لذلك وجب على الطالب ان تكون لديه القدرة على التكوين 

تؤكد ان مستوى امتالك الطالب هلذه املهارات يبقى ) 45(يجة اجلدول رقم فيه، لكن ما هو مالحظ يف نت
.متوسطا، و هو ما ال ينبغي ان يكون عليه طالب عصر االقتصاد املعريف

ومن خالل ما مت توضيحه من أراء لألساتذة اإلداريني و األساتذة و الطلبة، واليت تقول كلها على 
القتصاد املعريف، و ما مت توضيحه كذلك من نتائج دراسات أخرى ان التكوين ال يتماشى مع متطلبات ا

ومقاالت علمية و حبوث و كتب تناولت التغريات األساسية للبحث، ميكن القول ان الفرضية األساسية 
.    للبحث قد حتققت

:مناقشة الفرضيات الفرعية
التكوين بني معاهد االختالف يفداللة إحصائية تبنيتوجد فروق ذات"اليت تقول الفرضية األوىل

األساتذة اإلداريني و األساتذةوأقسام الرتبية البدنية والرياضة يف ظل متطلبات االقتصاد املعريف من وجهة نظر
اإلداريني، نستشف انه لألساتذةاملوجهئج املعاجلة اإلحصائية لالستبيانفمن خالل عرض نتا.الطلبةو 

فروق ذات داللة إحصائية بني معاهد و أقسام الرتبية البدنية يف التكوين يف ظل متطلبات و يوجد اختالف 
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اخلاص باملقارنة بني املعاهد و األقسام يف اختبار ) 46(االقتصاد املعريف حسب ما يوضحه اجلدول قم 
املعروضة يف للمقارنة البعدية بني نفس املعاهد واألقسام) LSD( حتليل التباين، كما نتائج اختبار 

، تثبت وجود اختالف بني هذه املعاهد و األقسام و لصاحل )47،48،49،50،51،52(اجلداول التالية 
من يكون هذا االختالف،حيث أسفرت النتائج على ان كل من معهد مستغامن مبتوسط حسايب 

عاهد مها أفضل امل) 168.12(مبتوسط حسايب ) 03اجلزائر ( و معهد سيدي عبد اهللا ) 177.16(
مالئمة للتكوين يف ظل متطلبات االقتصاد املعريف، و هو كذلك عند عرض نتائج حتليل التباين حملاور 
االستبيان حيث كانت كلها تثبت وجود ذات داللة إحصائية باستثناء حمور بناء و صياغة األهداف الذي  

شرنا يف مناقشتنا السابقة ، و قد ا)53(كان فيه الفرق غري دال إحصائيا حسب ما يؤكده اجلدول رقم 
للفرضية األوىل سبب عدم االختالف بني املعاهد و األقسام يف هذا احملور، أما احملور الثاين و املتمثل يف 

إحصائية بني املعاهد ، وجود فروق ذات داللة)59(حمور جودة التكوين فقد بني اجلدول رقم 
) 60،61،62،63،64(املوضحة يف اجلداول التالية للمقارنة البعدية )LSD(كما نتائج اختبارواألقسام،

أثبتت وجود اختالف و إمكانية للمفاضلة بني املعاهد و األقسام يف هذا احملور أما احملور الثالث و املتمثل 
تؤكد ) 65(يف حمور التدريب و التنمية املهنية فقد جاءت نتيجة اختبار حتليل التباين  املبني يف اجلدول رقم 

أما نتائج املقارنة البعدية يف ختالف بني هذه املعاهد و األقسامذو داللة إحصائية يبني االوجود فرق 
بني وجود نفس االختالف و انه ) 66،67،68،69،70( املوضحة يف اجلداول التالية ) LSD(اختبار 

حمور ( الرابع هناك معاهد و أقسام أفضل من معاهد أخرى يف هذا احملور، وهو نفس األمر لكل من احملور 
و اجلداول املرقمة ) 71(حسب اجلدول رقم ) التمويل و اهلياكل و البحث العملي

االستثناء حيث جاءت اجلداول ) حمور التقومي( ، يف حني مل ميثل احملور اخلامس )72،73،74،75،76(
ى الرتتيب عل) LSD(الختبار حتليل التباين و اختبار) 78،79،80،81،82(و أرقام ) 77(التالية رقم 

.توضح نفس نتيجة االختالف و داللة الفروق
الذي يوضح نتيجة اختبار حتليل التباين لالستبيان املوجه لألساتذة و املتمثلة ) 83(أما اجلدول التايل رقم 

يف وجود فروق ذات داللة إحصائية بني معاهد و أقسام الرتبية البدنية و الرياضة، وهي نفس نتيجة اختبار 
)LSD ( للمقارنة البعدية املعروضة يف اجلداول التالية)القائلة وجود فروق ) 84،85،86،87،88،89

ذات داللة إحصائية بينها يف نتائج االستبيان ككل، حيث أسفرت النتائج على ان كل من معهد سيدي 
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مها ) 179.77(و معهد مستغامن مبتوسط حسايب ) 185.2(مبتوسط حسايب ) 03اجلزائر(عبد اهللا 
فضل املعاهد مالئمة للتكوين يف ظل متطلبات االقتصاد املعريف،  و هو نفس النتيجة عند عرض حماور أ

تثبت ) 90(االستبيان املوجه لألساتذة حيث كانت نتيجة حمور التنمية املهنية املعروضة يف اجلدول رقم 
) LSD(كما نتائج اختبار وجود اختالف و فروق ذات داللة إحصائية بني معاهد و أقسام الرتبية البدنية

، تثبت )91،92،93،94،95(للمقارنة البعدية بني نفس املعاهد واألقسام املعروضة يف اجلداول التالية 
وجود اختالف بني هذه املعاهد و األقسام، أما حمور أساليب و طرائق التدريس  الذي كان فيه الفرق دال 

للمقارنة البعدية املوضحة يف )LSD(نتائج اختبار، كما )96(إحصائيا  حسب ما يؤكده اجلدول رقم 
بني املعاهد أثبتت وجود اختالف وإمكانية للمفاضلة) 97،98،99،100،101(اجلداول التالية 

يف هذا احملور، أما احملور الثالث و املتمثل يف حمور املتعلم يف ظل جمتمع املعرفة فقد بني اجلدول واألقسام
اللة إحصائية يبني االختالف بني هذه املعاهد و األقسام، أما نتائج املقارنة وجود فرق ذو د) 102(رقم 

وجود نفس )103،104،105،106،107( املوضحة يف اجلداول التالية) LSD(البعدية يف اختبار 
أخرى يف هذا احملور، وهو نفس األمر لكل من من معاهداالختالف و انه هناك معاهد و أقسام أفضل 

و اجلداول املرقمة ) 108(حسب اجلدول رقم ) املقررات و الربامج الدراسية( ع احملور الراب
حمور التعليم االلكرتوين وجمتمع ( ، يف حني مل ميثل احملور اخلامس )109،110،111،112،113(

) 115،116،117،118،119(و أرقام ) 114(االستثناء حيث جاءت اجلداول التالية رقم ) املعرفة 
.على الرتتيب توضح نفس نتيجة االختالف و داللة الفروق)LSD(التباين و اختبار الختبار حتليل 

أما االستبيان املوجه للطلبة جاءت نتائجه هي األخرى لتكرس و توضح مدى اختالف التكوين يف ظل 
اجلدول : متطلبات االقتصاد املعريف بني معاهد و أقسام الرتبية البدنية و الرياضة، إذ توضح اجلداول التالية

املوضح لنتيجة ) 127(ول اخلاص بنتيجة اختبار حتليل التباين لالستبيان ككل، و اجلد) 120(رقم 
ورقم مهارات التعلم و البحثحملور) 133(، واجلدول رقم املهارات التكنولوجيةاختبار حتليل التباين حملور

، وهي جداول كلها لنتائج التقومي و التعلم الذايتحملور) 146(، و رقم التدريب املهينحملور) 140(
ات داللة إحصائية بني معاهد وأقسام الرتبية البدنية يف طبيعة اختبار حتليل التباين تبني وجود فروق ذ

اخلاص مبحور تقومي العملية ) 193(التكوين يف ظل متطلبات االقتصاد املعريف، باستثناء اجلدول رقم 
التعلمية من وجهة نظر الطلبة كان فيه الفرق غري دال إحصائيا، و هو ما يبني ان تقومي األداء اجلامعي ال 
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من معهد إىل معهد و من قسم إىل قسم، حيث الزالت النظرة للتقومي تتصف بالتقليدية و ال يوجد خيتلق 
معهد يبدع يف عملية التقومي و حياول إتباع السبل احلديثة يف التقومي و جعل عملية تقومي األداء اجلامعي 

باألهداف بشكل مباشر أو ديناميكية تعتمد على تشخيص املشكل و إجياد احللول، وما دام التقومي مرتبط
غري مباشر ، فإننا نقول ان نتيجة حمور صياغة و بناء األهداف من االستبيان اخلاص باألساتذة اإلداريني  

بني املعاهد و األقسام ) LSD(كما ان نتائج اختبار اقل فرق دال ية و أثبتتها نتيجة هذا احملور كانت منطق
تبني وجود فروق ذات داللة إحصائية بني املعاهد و األقسام، مما يف االستبيان املوجه للطلبة ككل جاءت ل

يؤكد انه توجد معاهد و أقسام  أفضل من أخرى يف التكوين يف ظل هذه املتطلبات حسب اجلداول التالية 
132(التكنولوجيةاملهاراتو هو نفس الشأن لكل من حمور )121،122،123،124،125،126(

حمور و) 134،135،136،137،138(البحثو التعلممهاراتحمورو ) ،128،129،130،131
147،148،149(التعلم الذايتالتقومي و حمورو ) ،145،144،141،142،143(التدريب املهين 

ولعل هذا االختالف بني املعاهد و األقسام يف التكوين يف ظل متطلبات االقتصاد املعريف)150،151
مدى إملام كل معهد و متاشي سياسة التكوين فيه مع متطلبات االقتصاد يرجع إىل عدة عوامل كثرية أمهها

املعريف، الن اجلامعة يف جمتمع املعرفة إما ان تكون مسايرة هلذا التحول و احلراك احلاصل و جعل غاية 
التكوين فيها هو إنتاج معرفة تكون قادرة على إثبات وجودها يف سوق ال يعرتف إال باملعرفة النوعية 

خربة األساتذة و عدد و اقدمية املعهد ال تكون،كما ان عامل االختالف يفخلالقة و املبدعة و إما وا
األساتذة و اهلياكل البيداغوجية و الوسائل التعليمية املختلفة بني معاهد و أقسام الرتبية البدنية كانت 

" صاحل امحد عبابنة "سببا أيضا يف تكريس هذا االختالف، و هو حتليل يتماشى مع ما ذهب إليه كل من 
من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس جامعة مصراتة آلداباتقييم جودة األداء اجلامعي بكلية " يف دراسته 

يف ان تراكم اخلربات " آصف دياب"و " حممد جنيب عبد الواحد"، وما أكده كل من )2011("ليبيا
التعليمية هليئة األساتذة اخلربة الفعلية ألي مؤسسة تعليمية يف التكوين تساعد على تكييف مكانة هته 
و العصر مع التأكيد على عنصر اإلرادة و التخطيط و الرغبة وتوفري الدعم 

، و من خالل هذا كله ميكن القول ان الفرضية الفرعية األوىل قد )144،، ص2006(الالزم لذلك
.حتققت
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:          الفرضية الفرعية الثانية
والرياضة متوسط من وجهة نظر األساتذة مستوى التكوين يف معاهد وأقسام الرتبية البدنية "و اليت تقول 

"اإلداريني واألساتذة  و الطلبة يف ضوء االقتصاد املعريف
اخلاص مبعرفة مستوى التكوين من وجهة نظر األساتذة ) 40(جدول رقم : حيث توضح اجلداول التالية

و هي نسبة ،)%43.48(اإلداريني، إذ جاءت نسبة تكرار إجابات األساتذة يف املستوى املتوسط بـ 
تقارب نصف عدد األساتذة اإلداريني املختربين، كما ان نتائج حماور هذا االستبيان مل تكن مغايرة لنتيجة 

اخلاص مبحاور هذا االستبيان، جاءت النسبة الغالبة يف ) 41(االستبيان ككل، أما ما يوضحه اجلدول رقم 
، و هو  )%53.62(بناء و صياغة األهداف بـ املستوى املتوسط لإلجابات األساتذة اإلداريني  يف حمور

، أما حمور التدريب و التنمية املهنية )%49.27(كذلك ما نالحظه يف حمور جودة التكوين 
و هو نفس املستوى الذي كانت فيه النسبة الغالبة حملور التمويل و اهلياكل و البحث )47.83%(

نسبة اإلجابات الغالبة للمستوى املتوسط بنسبة و حمور التقومي هو كذلك كانت فيه )%39.13(العلمي 
)42.03%.(

اخلاص بتحديد املستوى اليت جاءت فيه النسبة الغالبة إلجابات األساتذة ) 42(كما ان اجلدول رقم 
اجلامعيني لالستبيان املوجه لألساتذة، فيوضح كذلك ان النسبة الغالبة كانت يف املستوى املتوسط بنسبة 

، وهو نفس األمر حملاور االستبيان املوجه لألساتذة، حيث يوضح اجلدول رقم )%59.87(مؤوية بلغت 
النسب املؤوية إلجابات األساتذة يف كل حمور، إذ نالحظ ان حمور التنمية املهنية لألستاذ كان فيه ) 43(

فمستوى ، أما حمور طرائق و أساليب التدريس)%38.22(املستوى الغالب هو املستوى املتوسط بنسبة 
، يف حني كانت نتيجة املستوى يف حمور املتعلم يف )%44.58(املتوسط بلغ فيه اكرب نسبة تكرار تقدر بـ 

، اما حمور املقررات و الربامج الدراسية بلغت )%30.57(ظل جمتمع املعرفة دون املتوسط بنسبة بلغت 
و جمتمع املعرفة كانت فيه نسبة ، و حمور التعليم االلكرتوين )%36.30(فيه نسبة املستوى املتوسط 

)50.32%(.
تبني ان املستوى الغالب ) 44(يف حني االستبيان املوجه للطلبة، جاءت نتيجته املوضحة يف اجلدول رقم 

، لتمثل بذلك )%40.27(على إجابات الطلبة يف االستبيان ككل، هو املستوى الضعيف بنسبة 
تطلبات االقتصاد، وهو ما يؤكد على ان التكوين يف ظل هذا االستثناء يف حتديد مستوى التكوين يف ظل م
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املتغري ال يليب حاجيات الطالب املعرفية، وانه هناك بعد كبري بني ما يطلبه االقتصاد املعريف يف التكوين و 
عملية إخراج الطلبة و ما هو كائن حاليا على مستوى معاهد و أقسام الرتبية البدنية، و هنا البد من 

إىل أمر وهو ان عبارات االستبيان املوجه للطلبة كانت كلها  تعرب عن متطلبات االقتصاد املعريف اإلشارة
اليت ينبغي ان تكون يف طالب جمتمع املعرفة و اخلصائص املعرفية اليت ينبغي ان يكون قد تلقاها يف تعلم 
ية مقارنة مبتطلبات االقتصاد 

التفكري الناقد واإلبداعي، و مقدار وفاعلية التدريب و املعريف، سواءا على مستوى مهارات البحث العلمي
مهارات التعلم الذايت و املستمر و التقومي الذايت، و تقومي و الذي تلقوه على مستوى املعاهد و األقسام 

ا االستبيان كانت ال ختتلفان نتائج حتديد املستوى حملاور هذالعملية التعلمية من وجهة نظرهم، كما
املتوسط هو الغالب يف حمور املهارات التكنولوجية بنسبة ان املستوى) 45(وضح اجلدول رقم حيث يكثريا،

، يف حني كانت النتائج الغالبة حملور مهارات التعلم و البحث يف املستوى الضعيف بنسبة )35.07%(
)32.80%(

، يف حني كانت )%39.37(املعريف، جاءت لتبني ان املستوى دون املتوسط هو املستوى الغالب بنسبة 
املستوى نتيجة حمور التدريب املهين الذي يدل على طبيعة التدريب الذي يتلقونه يف التكوين تبني ان

، أما نتائج احملور اخلامس و املتمثل يف حمور التقومي و التعلم )%31.90(املتوسط هو الغالب بنسبة 
من خالل ما و )%35.52(بلغ فيه املستوى ضعيف نسبة الذايت، وهو صفة خاصة بطالب جمتمع املعرفة 

بات االقتصاد املعريف من وجهة مت توضيحه من نتائج تبني املستوى الذي يتمركز فيه التكوين يف ظل متطل
نظر األساتذة اإلداريني و األساتذة و الطلبة، ميكن احلكم على ان التكوين يف معاهد و أقسام الرتبية 
البدنية و الرياضة يبقى متوسطا يف ظل متطلبات االقتصاد املعريف اليت تركز على ان تكون األهداف العامة 

سوق العمل، و تراعي التغري و التكيف وفق ما يستلزمه الوقت للتكوين تستمد من الواقع و متطلبات 
أعضاءوالعصر إضافة إىل إعطاء األمهية القصوى للتدريب و التنمية املهنية سواءا ألعضاء هيئة التدريس أو 

تدريب الطالب على متطلبات املهنة و ممارسة كل أنواع مهارات التفكري العليا كالنقد و التحليل و اإلدارة
الستنباط و املقارنة وحل املشكالت و التفكري اإلبداعي، و الرتكيز على التعليم االلكرتوين و االستخدام ا

اجليد للوسائل التعليم احلديثة و االستفادة من الوسائل التكنولوجية، وجعل التقومي وسيلة من اجل الوقوف 
ختاذ احللول املناسبة لذلك، مع دعم قاعدة أساسية يف االيت تعوق سري عملية التكوين و على املشكالت
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و استحداث هياكل بيداغوجية و وسائل و الندوات و امللتقيات العلميةالبعثات العلميةو البحث العلمي 
تعليمية مساعدة يف التدريس

.لذلك ميكن القول ان الفرضية الفرعية الثانية قد حتققت،التعليمية
:مناقشة الفرضية الفرعية الثالثة-

تتمثل أهم املقرتحات يف ظل متطلبات االقتصاد املعريف هي إعادة النظر يف أهداف " و اليت  تقول 
ئل التعليمية احلديثة و إعادة صياغة املقررات و الربامج وأساليب التدريس و االعتماد على الوساالتكوين

".   و التعليم االلكرتوين و الرتكيز  على التدريب و إعادة النظر يف التقومي
و من اجل اختبار صحة هذا الفرض من عدمه، قام الباحث بإعداد مجلة من املقرتحات و عرضها على 

كوين، و بصيغة أخرى األساتذة، تكون عبارة عن ترمجة ملتطلبات االقتصاد املعريف و إصباغها على الت
متثلت هذه املقرتحات يف  املتطلبات اليت نبغي ان تكون يف اإلدارة و األساتذة و الطلبة ، فعند عرض 

حيث ف العينة على املقرتحات متفاوتةاملقرتحات اخلاصة بأهداف التكوين كانت نسب املوافقة من طر 
:جند نسبة املوافقة على مقرتح

، و هي نفس )%66.66(التكوين املتبعة فيها و تكيفها مع احلاضر، بلغتبلورة املعاهد أهداف - 
:نسبة املوافقة لكل من املقرتحني التاليني

.ان تتبين مصطلح ضمان اجلودة الشاملة من خالل استثمار مكونات التعليم العايل بأكفأ الصيغ-
ومقرتح 

.ان تتبين أفكار جديدة من خالل إقامة التخصصات اليت خت- 
: أما املقرتح الثاين و املتمثل يف

 -
للمقرتح األخري ) %41.66(يف حني كانت ادين نسبة للموافقة بلغت ) %75(بلغت فيه نسبة املوافقة 

:مثل يفواملت
على لفلسفة العامة للجامعة اجلزائريةإعطاء حرية ذاتية للمعاهد يف تبين أهداف تعليمية خاصة يف إطار ا- 

.    الرغم من ان هذه النتيجة تتعاكس و املذهب الرأمسايل و رواد ومفكري هذه املدرسة



249

الكتب اليت تناولت مفهوم أما بقية النتائج تتماشى هذه النتائج مع كل الدراسات و املقاالت و 

يف إسرتاتيجيته املقرتحة " التخطيط االسرتاتيجي للتعليم اجلامعي"يف كتابه " امحد حممود الزنفلي" إليه 
حممد جنيب عبد " ، و كل من )718، ص2012(ة املستدامةللتعليم اجلامعي لتلبية متطلبات التنمي

)169،ص 2006(""يف دراستهم " اصف دياب"و " الواحد
أكدا على ضرورة ان تقوم اجلامعة ببلورة " خالص حسين االعشب"و " عبد اهللا يوسف اخلشاب" كما ان 

حمتوى " والرتكيز على املعرفة املتخصصة و النوعية، يف دراستهم الراهنفق ما ميليه عليها الوضع أهدافها و
يف " حفيظ بوطالب جوطي"و هو نفس الطرح الذي قدمه )2006("التعليم العايل ملواكبة جمتمع املعرفة

. )329، ص2006(دراسته اجلامعة و تطور املعرفة و النمو االقتصادي
فكانت نسب املوافقة على املقرتحات اليت متت بصلة مع ما اما فيما خيص املقررات و الربامج 

جيب ان تكون عليه الربامج و املقرتحات وفق ما يتطلبه االقتصاد املعريف، إذ كانت رؤية األساتذة جتمع 
:و املتمثل يف%)91.66(

.ضمان التحديث الدوري للربامج التعليمية واملقررات- 
:و املتمثلة يف) %83.33(يف حني بلغت نسبة املوافقة لكل من املقرتحات التالية 

.جيب أن يراعى يف بناء املناهج إعطاء حيزا وافرا من  النشاطات و اخلدمات و األحباث و التدريب- 
.و العمل الفرقي و القيادةاعتماد املقررات اليت تنمي مهارات االتصال- 
أما املقرتح التايل . العمل على استخدام الوسائل التكنولوجية يف تنفيذ و تدريس املقررات و الربامج- 

: واملتمثل يف
برجمة مقررات تكون قادرة يف حمتواها على زيادة االرتباط بني اجلامعة و البيئة و الواقع، بلغت نسبة -

" يف كتابه " حممد حممد شرقاوي"، و هذه النتائج تتماشى ما طرحه كل من )%66.66(املوافقة عليه 
حيث أكد على ان الربامج الرتبوية و املقررات الدراسية " املتعلم املبدع و معايري اجلودة الشاملة و االعتماد

ب النفسية جيب ان تكون تنمي للطالب مهارات التفكري الناقد و العمل الفرقي، وتساعد على تنمية اجلوان
"خالص حسين االعشب"و " عبد اهللا يوسف اخلشاب"و االجتماعية، و هو مثل ما أكد عليه 

االجتاهات احلديثة يف التعليم اجلامعي املعاصر "يف كتابه " حممد منري مرسي"، و الدكتور )2006(
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اجلديدة األدوار" بعنوان"عبد الطيف حسني حيدر" ، و دراسة )174، ص 2002("وأساليب تدريسه
املهارات احلياتية القائمة " و دراسة )2000(" ملؤسسات التعليم يف الوطن العريب يف ظل جمتمع املعرفة

على االقتصاد املعريف املكتسبة من تعلم مناهج اجلمباز يف كلية الرتبية البدنية الرياضية باجلامعة األردنية 
، وهي نتيجة موافقة ملا أكده )2008(و آخرون" صادق خالد احلايك"،دراسة مقدمة من طرف "
حبث مقدم ضمن الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحدة العربية "يف حبثه " أسامة أمني اخلويل"

)1999("العرب و العوملة" حول 
اما املقرتح املتعلق مبحور الوسائل التعليمية احلديثة،فقد كانت نتائج املوافقة كما يلي لكل من 

:لكل من املقرتحني التاليني) %83.33(نسبة املوافقة بلغت : حات التاليةاملقرت 
.رقمنه املكتبات على مستوى املعاهد و تسهيل الولوج إليها للطالب و الباحثني-
.جتهيز و تكييف حجرات الدرس و أماكن احلصص التطبيقية بأنواع وسائل التعليم احلديثة- 

:األساتذة كانت للمحورين التالينيملوافقة ) %75(اما نسبة 
.توفري أجهزة التعليم احلديثة سواءا للربامج التطبيقية و النظرية- 
جيب اختيار معايري حمددة و اعتماد احلداثة يف انتقاء الكتاب اجلامعي، - 

:يف حني كانت نسبة املوافقة على املقرتح التايل
.)%66.66(ية للواقع و تفعيل  التعليم عن بعد، نسبة إنشاء جامعات افرتاضية و صيفية تكون مواز -

و لعل ارتفاع نسب املوافقة على كل املقرتحات توحي بادراك العينة ألمهية استخدام الوسائل التعليمية 

لة و استخدام التكنولوجيا على أوسع نطاق، لذلك وجب توفري هذه الوسائل و التمهيد عصر حتكمه اآل
إن الوصول إىل مرحلة "حيث قال  " امنار أمني الرباوي"للدخول يف عصر اقتصاد املعرفة، و ها ما يؤكده 

التحتية لذلك النوع من التعليم االلكرتوين تتطلب أوال االرتقاء إىل مرحلة اقتصاد املعرفة، ثانيا توفري البنية 
و " عبد اهللا يوسف اخلشاب"التعليم و عليه جيب األخذ بسبل الوصول إىل حتقيق ذلك اهلدف، كما ان 

أشاروا إىل ضرورة )405، صفحة 2006يوسف اخلشاب،حسين االعشب، (" خالص حسين االعشب"
اعتماد معايري حمددة يف اختيار الكتاب اجلامعي و حتسني اهلياكل البيداغوجية و استخدام الوسائل 
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تكنولوجيا الرتبية يف " يف كتابه " ديريك رونرتي"التعليمية احلديثة يف التعليم، و هو نفس الطرح الذي طرحه
)285، ص1976(".تطوير املنهج

ق و أساليب التدريس، فقد جاءت نتائج املوافقة على الشكل التايل، حيث وخبصوص مقرتح طرائ
:للمقرتح التايل)  %83.33(بلغت نسبة املوافقة

اما نسبة إثارة رغبة الطالب للتعلم و املالحظة املتواصلة و التحليل و النقد و املقارنة بني البدائل،- 
: فكانت لكل من املقرتحني التاليني) 75%(
.اعتماد التفكري العلمي و منهجيته و تقنياته، مع الرتكيز على تنمية التفكري اإلبداعي- 
يف حني نال املقرتحني التاليني . إعطاء الطلبة احلرية األكادميية املناسبة لإلبداء اآلراء و نقد أفكار غريهم- 

).%66.66(نسبة 
. لة احلوار و املناقشة و التفكري احلراالنتقال من طريقة التلقني و اسرتجاع املعارف إىل مرح- 
، . غرس مهارة و قيمة التعلم الذايت القائم على متليك الطالب مهارات كيفية التعلم- 

و ما ميكن قوله هنا هو ان نتائج موافقة األساتذة على هذه املقرتحات جاءت موافقة و تتماشى مع ما 
اميان عبد "، و )2002("معي املعاصر وأساليب تدريسهالتعليم اجلا" يف كتابه " حممد منري مرسي"قاله 

دراسة قياسية اقتصادية لعالقة التعليم بالتطور االقتصادي يف العراق باستخدام " يف حبثها  " 
".ماير-منوذج هاريسون

مناجل أما فيما يتعلق باملقرتحات املتعلقة بطالب جمتمع املعرفة، فهي جاءت على رؤية مستقبلية 
الوصول بالطالب إىل مستوى يليق به ان يكون حيمل خصائص و متطلبات االقتصاد املعريف

وما ينبغي للمعاهد و األقسام ان تقوم به سواءا على مستوى اإلدارة أو أعضاء هيئة التدريس انطالقا من 
ائص األساتذة على ابن بيئته، و مدى األثر الذي ميكن ان ترتكه خصاإلنساناملنطلق القائل على ان 

: شخصية الطالب، حيث جاءت نسب املوافقة على املقرتحات على النحو التايل
:املقرتح األول 

غرس لدي الطالب قيمة املسؤولية عما يتعلمه، وما عليه من واجبات وما له من حقوق نال نسبة -
):%75(يف حني نال كل من املقرتحني التاليني نسبة ) %83.33(موافقة بلغت  

.عدم التفريق بني املقاييس النظرية و التطبيقية يف احتساب الغيابات و إلزام املواظبة عليها- 
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.العمل على غرس مهارات التقومي الذايت و التعليم املستمر و املتواصل لدى الطالب-
:كانت للمقرتحني التاليني) %66.66(اما نسبة 

. إعطاء القدر الكايف للربامج التدريسية باللغات األجنبية و االهتمام باللغة احلية- 
و لعل هذه االقرتاحات . تكريس ممارسة التفكري باألسلوب العلمي يف جمال ختصصه األكادميي و املهين- 

على األقل احلد 
علي السيد "األدىن من خصائص االقتصاد املعريف اليت جيب ان يكون الطالب ميتلكها، و هو نفس ما قاله 

.)472، ص2006("الطالب و عضو هيئة التدريس من منظور جمتمع املعرفة"يف حبثه املقدم " الشخييب
افقة على احللول و املقرتحات اليت يف حني املقرتح املتعلق بالتعليم االلكرتوين جاءت نتائج املو 

)%83.33(نال كل من املقرتحني التاليني نسبة : قدمها الباحث لتكون على الشكل التايل
.استحداث اإلدارة على مستوى املعهد شبكة اتصال رقمية بني األساتذة و الطالب و اإلدارة- 
) %75(التعليم و التدريس، اما نسبة تكريس مبدأ استخدام الوسائل التعليمية احلديثة يف البحث و - 

: حصل عليها املقرتح التايل
.   تسخري كل اإلمكانيات من اجل استحداث جمتمع معلومايت فعلي داخل اجلامعة- 

:ناهلا كل من مقرتح) %66.66(يف حني نسبة 
.استخدام التعليم االلكرتوين من اجل تنويع آليات التعلم و التعليم- 
ولعل هذه النتائج لن . احلديثة كالفيديو و االنرتنت و االتصال الشبكي يف التدريستسخري الوسائل- 

تأيت عبثا بل جاءت لتكون متماشية مع كل من نادى بضرورة استخدام التعليم االلكرتوين يف التكوين ملا 
تعليمية، مثل ما  قاله له من اثر بالغ و اجيايب للعملية التعليمية ككل، سواءا املتعلم أو املعلم أو املادة ال

عبد اهللا "، وما قدمه الباحثان "التعليم االلكرتوين يف ظل اقتصاد املعرفة"يف حبثه " امنار أمني الرباوي"
أمهية " من توضيحات حول أمهية استخدام التعليم االلكرتوين يف حبثهم " عوض املعمري"و " اخلطابية

العايل بسلطنة عمان من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس يف استخدام التعليم االلكرتوين مبؤسسات التعليم 
"يف كتابه تكنولوجيا الرتبية و ضمان جودة التعليم" حسام حممد مازن"، و)2006("ضوء اقتصاد املعرفة

الذي أوضح )1976("تكنولوجيا الرتبية يف تطوير املنهج"يف كتابه " ديريك رونرتي"، و )2009(
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تلعبه تكنولوجيا املعلومات واالتصال على كل مكونات العملية التعليمية بشكل مفصل ملا ميكن ان 
.التعلمية

فكانت نتائج موافقة العينة على مدى جناعة هذه ،و عن املقرتحات املتعلقة بالتمويل و الصرف
:هي) %91.66(فالعبارات اليت نالت نسبة موافقة بلغت : املقرتحات على الشكل التايل

.ية كافية للملتقيات و الندوات و البعثات العلمية من اجل تطوير البحث العلميختصيص ميزان- 
توفري اإلدارة الدعم املادي الالزم لفرق البحث العلمي وتسهيل مهامها امليدانية و اخلربية، أما املقرتح - 

:هو) %83.33(الذي نال نسبة موافقة 
راصد من اجل تبادل اخلربات و إرسال البعثات عقد شراكات خمتلفة مع معاهد و مراكز حبوث و م- 

.العلمية
: من موافقة العينة) %75(يف حني نال كل من املقرتحني التليني نسبة 

.السعي  من طرف اإلدارة الوصية إىل استحداث خمابر جديدة تتصف مبقاييس عاملية- 
للرفع املستوى املعريف ) مالعب، قاعات،مدرجات،أجهزة تعليمية(حتسني اهلياكل البيداغوجية - 

و التدريب
فعند مالحظة هذه النسب العالية ملوافقة العينة على الدور الذي يلعبه الدعم املادي و ختصيص نفقات 

حث العلمية و عقد شراكات مع معتربة على البحث العلمي سواءا لتجهيز املخابر العلمية و دعم فرق الب
املؤسسات التعليمية العالية املستوى، إضافة إىل جتهيز اهلياكل البيداغوجية من اجل التعليم و املعاهد

والتدريب، خاصة إذا ما علمنا ان مقدار الدعم املادي للبحث العلمي يف الدول العربية ال يتعدى نسبة 
يف دراستهم بعنوان " جنيب عبد الواحد"و " صف ديابا"حسب ما يؤكده كل من من امليزانية) 1%(
و هو " دور الدولة يف دعم التعليم العايل و البحث العلمي لتلبية متطلبات االقتصاد املبين على املعرفة"

" اجلامعة و تطور املعرفة و النمو االقتصادي" يف موضوعه " حفيظ بوطالب جوطي"نفس ما أشار إليه  
.   )188، صفحة 2006(

التدريب و التنمية، فكانت نتائج املوافقة على املقرتحات على النحو التايل، حيث أما خبصوص
:لكل من املقرتحات التالية) %83.33(لغت نسبة املوافقة 

.ان يكون التدريب بالنسبة للمتدرب يف موقع عمله عمال حقيقيا شامال- 
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.تابعة شؤون التدريب يف مواقع العملوجود هيكلة واضحة على مستوى املعاهد و األقسام مل- 
ومواقع احملاكاة وأشرطة مسعية بصرية، للربط بني اجلامعةالرقمنة و االنرتنت و الفيديو و االستفادة من- 

.التدريب
:يتحتصل عليها املقرتح األ) %75(اما نسبة 

.العمل على توفري ميادين التدريب لكل التخصصات يف البيئة اليت تتواجد - 
:و هو) %66.66(يف حني نالحظ ان املقرتح التايل فقد حتصل على نسبة 

.اإلميان بفلسفة التدريب داخل املعاهد كجزء أساسي من الربنامج الدراسي- 
و عند احلديث عن مصطلح التدريب، جند ان معظم الدراسات تؤكد على هذا اجلانب كمكون وعنصر 

ق منظور االقتصاد املعريف، ملا له من اثر جيد أوال على املعرفة اليت يتلقاها أساسي يف عملية التكوين وف
الطالب وعلى كل عناصر املكونة للتكوين سواءا األستاذ أو اإلدارة أو الطالب يف رفع معنويات املتدربني 
يف مواقع 
العمل تتطلب توجهات تواكب متطلبات جمتمع املعرفة و يتمثل ذلك بأعداد اجلامعات و شركاءها الدوائر 

ويعها كي تتالئم و أعداد الطلبة و متطلبات وساءل االتصال احلديثة، وزيادة عدد مراكز التدريب و تن
خالص حسين "عبد اهللا يوسف اخلشاب، " االقتصاد املعريف  يف آن واحد وهو الطرح الذي قدمه كل من 

اجلامعة و دورها يف "املعنونة بعنوان " امحد يوسف اللقاين"، و ما جاء يف دراسة )2006("االعشب
التخطيط "يف كتابه " فاروق شوقي البوهي"ما قاله الدكتور و)2000("احمليط العلمي و الثقايف

)260، ص 2001("املعلمأداءعملياته و مداخله، التنمية املستدامة، و تطوير - التعليمي
،حيث )%75(أما أخر مقرتح و متثل يف حمور التقومي، فقد كانت عباراته كلها تفوق نسبة 

:من جممل االراء و هي) %83.33(موافقة بلغت نالحظ ان املقرتحات التالية نالت نسبة 
.  ان يتم تقومي األهداف على أسس علمية و االستعانة باخلرباء و املختصني هلذا الغرض- 
وجب ان يكون التقومي  مشوليا ملما جلميع جوانب منو الطالب اجلسمية و العقلية و النفسية -
.االجتماعية و املعرفيةو
التقومي على اسرتجاع و تذكر املعارف و احلفظ ، بل جيب الرتكيز على التحليل ال جيب الرتكيز يف- 
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.و االستنتاج
: من نسب املوافقة و هي) %75(يف حني نال املقرتحني التالني نسبة 

 -
.اجلماعي

.يكون شامال جلميع الربامج الدراسية و البيئة التعليميةان - 
و فقطو لعل هذه النسب العالية للموافقة، تدل على ان التقومي ال جيب ان يكوم جمرد عملية تشخيصية 

بل جيب ان تتعدى هذا املستوى، إذ جيب ان يهتم التقومي بكل عناصر العملية التعليمية بإطارها الرتبوي، 
شامال جلميع 

عالجية، خاصة إذا علمنا ان التطور املعريف غري ثابت و متجدد يوميا - على هذا األساس عملية تشخيصية
لرتكيز على التقومي لذلك وجب على التقومي و االمتحانات ان تطور شكل و حمتوى األساليب التقوميية مع ا

، و من "2000املؤمتر القومي للتعليم العايل مبصر سنة "النوعي ال الكمي مثل ما يؤكده  نتائج 
الدراسات اليت تتماشى مع الطرح الذي قدمه الباحث يف املقرتحات اليت طرحها على العينة، ما قدمه 

و )805، ص 2012(" ي للتعليم اجلامعيالتخطيط االسرتاتيج"يف كتابه " امحد حممود الزنفلي"الدكتور 
، الصفحات 1976("كتابه تكنولوجيا الرتبية يف تطوير املناهج"يف " ديريك رونرتي"ما ذهب إليه كذلك 

" آفاق التعليم اجليد يف جمتمع املعرفة"يف كتابه " صالح الدين عرفة حممود"و الدكتور )231- 211
.)213، ص 2005(

املقرتحات اليت كانت متثل احللول املناسبة لطبيعة التكوين يف معاهد وأقسام و من خالل عرض كل هذه 
، جيب التنويه إىل أمر مهم وهو انه مادام مستوى التكوين يف ظل متطلبات االقتصاد املعريفالرتبية البدنية
م على هذه األساتذة و الطلبة، والنسب العالية ملوافقتهعلى أوضحه األساتذة اإلداريني و متوسط بناءا

ميكن ان نصل إىل مستوى جيد من التكوين إذا ما كانت اإلرادة السياسية الداعمة واملقرتحاتاحللول
و ما مت عرضه يف املقرتحات لبحث العلمي و توفر اإلرادة و اإلدارة الفذة و اخلالقةللذلك و تشجيع 

يصري الطالب رأس مال و التكوينحىت تصري متطلبات االقتصاد املعريف مرئية يفاملعروضة يف البحث و

.و املتمثلة يف املقرتحات قد حتققتاملقرتحات مع نسب املوافقة ميكن القول ان الفرضية
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:   خاتمـة
مهدا هاما للعلم و املعرفة و كلما كانت هذه اجلامعة تتحرى اجلودة ان اجلامعة تعترب منربا ومعلوم 

يف بناء معرفة و علما يكون سببا يف رقي أي جمتمع تنتمي إليه، ولعل من األسباب اليت جتعل اجلامعة 

و قادم إليها من اخلارج حىت تضمن مكانة هلا و تكون القائدة يف األخذ بيد جمتمعها و أفراده إىل بر ماه
.األمان

ولعل حبثنا هذا الذي تناول زاوية متثلت يف مالءمة التكوين مبعاهد و أقسام الرتبية البدنية و الرياضة يف 
اجلزائر ملتطلبات االقتصاد املعريف الذي يعد حتوال جديدا

واملتخصصة و تويل اهتمام بليغ لتقنيات االتصال احلديثة و تعتمد على التدريب و التنمية املهنية إضافة اىل 
املعرفة، مع االهتمام ر و التقومي الذايت جلميع العناصر الفاعلة من صناع للمعرفة وعمالالتكوين املستم

بالبحث العلمي و الباحثني و التكوين و التعليم ،كلها أمور جتعل من اجلامعة عامة و معاهد و أقسام 
امة ملواكبة هذا التطور و الرتبية البدنية و الرياضية خاصة تويل اهتماما هلذه املتطلبات اليت تعد اخلصائص اهل

الديناميكية، لذلك كان التكوين جبميع هياكله و عناصره يف أي جامعة يكتسي األمهية البالغة يف عصر 
.املعرفة و االقتصاد القائم على املعرفة

ان أي معهد أو قسم جيب ان يكون التكوين فيه مصبوغة عليه متطلبات االقتصاد املعريف، سواء على 
دارة اليت جيب ان توفر املناخ الالزم الذي ميكن كل من األساتذة و الطلبة و عناصر العملية مستوى اإل

التعليمية التعلمية من أداء وظائفها على أكمل وجه و حتري اجلودة يف التكوين، و غرس قيم التقومي الذايت 
كتقليد دائم يف عملية و التكوين املستمر لالساتذة و الطلبة، إضافة إىل تكريس مبدأ التدريب املهين

التكوين و ختطيط أهداف تكوين تكون موازية ملتطلبات االقتصاد املعريف، مع توفري الدعم املادي الالزم 
سواءا للبحث أو الباحثني مع توفري الوسائل التعليمية احلديثة و توفري وسائل االتصال احلديثة وإدراجها يف 

برامج تعليمية أصيلة حديثة تتماشى و حاجات الطالب وحاجات العملية التعليمية التعلمية، و برجمة 

لعملية سري التكوين، و ما يقال على اإلدارة يقال على األساتذة أيضا، إذ و البد ان يكون األساتذة 
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أستاذ جامعة عصر املعرفة ال من حيث اخلصائص الشخصي أو اخلصائص املهنية من ميتلكون خصائص
دعم للطالب و توجيههم للتعلم و غرس قيم التعلم املستمر و التقومي الذايت واالعتماد على املهارات 

تخدام ةالتدريسية احلديثة و الوسائل و البدائل احلديثة و استثار 
األساليب التدريسية و الطرائق احلديثة القائمة على العمليات العقلية العليا كالتفكري الناقد و أساليب حل 
املشكالت و العصف الذهين و التحليل و الربط، و اختيار الربامج  واملقررات اليت تنمي هذه الصفات و 

لعمل على البحث و االكتشاف و املشاركة تتصف بالشمولية، و استخدام الوسائل التعليمية احلديثة و ا
.الفعالة يف الدورات العلمية و الندوات و امللتقيات

هذا كله من اجل الوصول إىل مرحلة إخراج طلبة هلم القدرة على مواجهة التغري احلاصل و العمل على حل 
رفة اليت تلقوها طيلة مسرية 

.التكوين املنقضي
و ما ميكن قوله عن نتائج حبثنا هذا جاءت لتؤكد أمرا و هو وجود قاعدة و مالمح ملتطلبات االقتصاد 

املعريف يف التكوين املتبع مبعاهد و أقسام الرتبية البدنية و الرياضية حىت و ان كانت متوسطة، جيعلنا نقول 
ىل مرحلة يكون فيها التكوين مالئما ملتطلبات االقتصاد املعريف، اذ تبني نتيجة انه ميكن ان نصل إ

املوجه لألساتذة اإلداريني و األساتذة و الطلبة القائلة ان التكوين يف معاهد و أقسام الرتبية ناإلستبيا
أو مؤسسة تعليمية البدنية و الرياضة يف اجلزائر متوسط مقارنة مبا يتطلبه االقتصاد املعريف من أي جامعة

عليا أمرا مهما هو انه إذا ما تضافرت كل جهود العناصر الفاعلة يف التعليم اجلامعي و كانت اإلرادة 
السياسية و الدعم املادي الالزم ووضوح مالمح و معامل التخطيط  السليم يف التكوين 
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:اتاالقتراحــ
وطبيعة املوضوع املدروس وما ترتب عنه من معاجلة إحصائية نتائج الدراسةما تسمح به يف حدود 

:و تفريغ للبيانات  ميكن لنا ان نقرتح مجلة من االقرتاحات
إعطاء هامش من احلرية و االبتعاد عن املركزية يف إعداد األهداف العامة للتكوين - 

.تكون سببا للتنوع و التنافس العلميللجامعات و األقسام املعنية بالتكوين يف الرتبية البدنية و الرياضية حىت
.حماولة وضع و إنشاء جلنة خاصة على مستوى وزارة التعليم العايل و البحث العلمي- 

.تسهر على جتسيد و غرس قيم و متطلبات االقتصاد املعريف و اعتباره حمددا هاما لتكوين
لتبادل اخلربات اإلدارية و إبرام حماولة خلق سبل تسمح لالتصال الدائم بني املعاهد و األقسام - 

.،واالعتماد على اجيابية معلومات االتصال و التواصل احلديثة هلذا الغرضشراكات فيما بينها
للوسائل التعليمية احلديثة و جتهيز خمابر البحوث ختصيص هامش معترب من ميزانيات التسيري- 

.العلمية و املخابر الداخلية اخلاصة بالتعليم و التكوين
االعتماد على متطلبات االقتصاد املعريف املعروضة يف البحث كمعايري و حمددات للتكوين املتبع يف - 

.ةمعاهد و أقسام الرتبية البدنية و الرياض
تفعيل و استخدام الوسائل التعليمية احلديثة خاصة وسائل االتصال احلديثة يف العملية التعليمية- 

.)قاعات دراسة، مدرجات، مالعب، خمابر ( البيداغوجية التعلمية و حتسني اهلياكل 
ديثة املساعدة للتعلم جتهيز قاعات الدروس و مراكز إجراء احلصص بالوسائل التعليمية احل- 

.والتدريب
تقومي األداء اجلامعي ضمن نظرة اعتباره وسيلة جلمع البيانات و عنصر من عناصر رعدم حص- 

. التكوين فقط
صيص الدعم املادي الكايف للبحث العلمي و جتهيز املخابر العلمية و دعم البعثات العلمية خت- 

.واألساتذة الباحثني و منح الرتبصات امليدانية
االستفادة و استخدام التعليم االلكرتوين يف تطبيق الدروس و اعتباره مكون و عنصر أساسي يف - 

.عملية التكوين

.املقررات و الربامج التعليمية و متطلبات االقتصاد املعريفالتقليل من الفجوة بني-
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حتديث أساليب وطرائق التدريس املتبعة يف التكوين مقارنة بالوجه احلديث هلا يف عصر االقتصاد - 
.املعريف و جامعة جمتمع املعرفة
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ــــــــــةاجلمهوريــــــــــــــــــــــــة اجلزائريـــــــــــــــــــة الدميقراطيـــــــــــــــــــــــــــــــة الشعبيـــــــــــــ

وزارة التعليـــــــــــــــم العــــــــــــــــــــايل و البحث العلمــــــــــي 

جامعــــــــــــــــة عبد احلميـــــــــــــد ابن باديــــــــس 

معهـد الرتبيـة البدنيـة و الرياضيـة

لإلدارةاستبيان موجه  
:ــــــــــــوعــــالموضــــــ

مدى مالئمة التكوين في معاهد و "مسامهتكم يف اجناز دراسة هي بصدد التحضري حتت عنوان 
ه يف وذلك الستكمال متطلبات نيل الدكتورا"أقسام التربية البدنية لمتطلبات االقتصاد المعرفي

. مناهج و طرائق التدريس يف الرتبية البدنية و الرياضة قسم الرتبية البدنية و الرياضة

أسئلة هذا االستبيان بكل موضوعية بأمل اإلفادة باإلجابة علىلذا أرجو من سيادتكم التكرم
. من مشاركتكم، وحتقيق أهداف الدراسة يف اإلطار العلمي الصحيح

.اونكمو شكرا حلسن خدمتكم و تع

:المشـــــــــــــــــــــــرف:                          لبــــــاــــــــالط

محدأعطا اهللا:دأ*بيطار هشام                                                       *   

.



نادرا قلیال كثیرا ـــةاألسئلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المجال

.تصاغ األهداف العامة للتكوين بناًء على متطلبات التكوين و التخصص العلمي-1

اف
هد

 األ
بناء

 و 
اغة

صي

إتباع األهداف المحددة و العمل على تحقيقها و عدم تغيير األهداف إال وفق تخطيط مسبقيتم-2
.يراعى في بناء األهداف التعليمة والتكوينية المعرفة العلمية المتخصصة و الواسعة في آن واحد-3
،العمل،الحراك والتغير، الطالبعند وضع األهداف تكون هناك عالقة متكاملة بينها وبين المعرفة الكاملة-4
)الجامعة المجتمعية( المعارف المتصلة بالحياةو تسمح األهداف المسطرة برفع الكفاءة المعرفية و المهنية-5
.وضع مخططات التكوين تستجيب لمتطلبات الحاضر وتتحرى الجودة في التكوين-6
.عن المركزية و تهتم بخصائص ومميزات و تصورات الجامعة المعنيةتصاغ األهداف التعليمية بعيداال -7
.يتبلور جوهر بناء األهداف العامة و أهداف كل تخصص حول متطلبات الطالب و المحتوى التعليمي-8
. األهداف المسطرة تتماشي و ماهية العمل و متطلباته و تراعي العالقة البينية لكليهما-9

تثمن األهداف التعليمية المسطرة التعليم اإلبداعي و حل المشكالت و التعلم بالعمل الميداني -10
.تخضع األهداف المسطرة  للتجريب و المتابعة و التقويم و التعديل بصفة دائمة و مستمرةنادرا ما -11
تخريج الطلبةتشمل األهداف على أهداف التكوين المستمر بدل منح الشهادات و -12

.تتماشى أهداف العملية التربوية مع احتياجات المتعلم للمعرفة التي تتطلبها المهنة و المجتمع-1

ـــــن
يــــــــــ

كو
 الت

ودة
ـــــــــــ

جــ

.تعمل اإلدارة على تحسين جودة التعليم و إعادة التخطيط الدوري لهذا الغرض-2
المعاهد على فرق عمل بحثية علمية تعمل على تحسين التكوين و تقصي الجودةتتوفر.  3
يستشار عضو هيئة التدريس في عملية التخطيط و تحديد أهداف العملية التعلميةنادرا ما -4
.يشرك الطالب في عملية التخطيط و تحديد أهداف العملية التعلمية. -5
.التعليمية و العملية التعلمية تتماشى وفق معايير وأهداف الجودة في التكوينالبرامج و المحتويات-6
.و الطالب في إبداء اآلراء حول العمليات التعليمية ستشترك اإلدارة و هيئة التدرينادرا ما-7
.يستفيد الطالب من خدمات الدعم الطالبي مثل اإلرشاد و التوجيه خارج إطار التدريس -8
.تستند البرامج في إعدادها على متطلبات المجتمع و المهنة و حاجيات الطالب و خصائص المحتوى-9

.األنشطة التعليمية تتسم بالواقعية و بالتالي تشكل خبرات مستقبلية مهنية للطالب-10
.المهارات الحياتيةالتكوين في المعاهد يلبي حاجيات الطالب المهنية و يكسبهم-11
.ييلقن الطالب في البرامج التعليمية التدريب على البحث العلمي و إجراء البحوث التطبيقية -12
على تحقيق الجودة في التكوينتساعدالهياكل البيداغوجية و اإلمكانات و المرافق و الوسائل التعليمية -13
.و المعدات التربوية  مع أعداد الطالب و مستوياتهم المختلفةم الهياكل البيداغوجيةئتتال-14
.يستفيد أعضاء هيئة التدريس و اإلدارة من التدريب المهني و تطوير المهارات التدريسية و اإلدارية-15
.يلتزم عضو هيئة التدريس باألهداف المحددة و فلسفة التكوين المتبعة في المعاهد و األقسام-16



نادرا قلیال كثیرا

.تستفيد األطر اإلدارية على مستوى المعاهد من فترات تدريبه و برامج تأهيلية في التسيير اإلداري و التنظيم-1

هنية
 الم

مية
التن

 و 
يب

تدر
ال

.التسيير اإلداري الحديثتعزز اإلدارة من كفاءة إدارييها عن طريق تنظيم دورات تكوينية داخلية وخارجية في -2
عضوية التدريس و التكوين كافية لتكون خبرية رائدة إداريا وكفاءة متميزة تسييرا بدون تدريب لذلك-3
.قبول الطلبة بناءا على اختبارات انتقاء تحددها المعاهد تتفق مع أهدافها وبرامجهايتم -4
.جامعات أجنبية من اجل تبادل خبرات التسيير و اإلدارةتعقد المعاهد شراكات بينها و بين -5
.تسعى االدارة الى وضع لجان تتابع التربص التطبيقي للطلبة في مؤسسات التدريب-6
.تشتمل ميادين التدريب و التربصات على كل التخصصات و الشعب المفتوحة و كل الطلبة-7
.   لتدريب لضبط عملية التدريبلالتربية الرياضة إلى إنشاء مراكز مخصصة تسعى معاهدنادرا ما -8
.تدريباليةتوفر المعاهد و الجامعات برامج تدريبية تقدم إلى مراكز التدريب من أجل ضمان  فعال-9

.اإلدارة أهداف التدريب من خالل استحداث لجان خاصة بمتابعة التدريب في مراكز التدريبتعزز-10
.تتمثل فلسفة تدريب الطلبة في الدمج بين فلسفة التكوين بالمعهد واحتياجات المجتمع-11
.من البرامج التعليمية والتدريب في المؤسسات المهنيةبرنامجكالمعاهدتوازن اإلدارة بين التدريب داخل ال -12
.تعمد اإلدارة  على وضع لجان ومجالس خاصة قائمة على شؤون ومتابعة التنمية المهنية و التدريب-13

.تسعى اإلدارة إلى توفير حجرات دروس تتماشى و أعداد الطلبة و تجهز بكل الوسائل التدريسية الحديثة-1

مي
العل

ث 
لبح

  وا
كل

لهيا
ل وا

موي
تطوير البحث العلميمن اجل العلميةبعثات الملتقيات و للتخصص ميزانية كافية -2الت

.فرق البحث العلمي وتسهل مهامها الميدانية و المخبريةلتوفر اإلدارة الدعم المادي الالزم نادرا ما -3
.التعليمية لكل التخصصاتبتحديث الوسائل اإلدارة تهتم-4
هناك عالقة بين الحاجة االجتماعية و مجاالت البحوث المنجزة على مستوى مخابر البحوث-5
.بمقاييس عالمية جديدة تتصفاستحداث مخابرتسعى اإلدارة إلى -6
.وتتصف بالحداثة مع سهولة الولوج إليها من طرف الباحثين و الطلبةكافيةمصادر المعلومة -7
.تتميز البحوث على مستوى مخابر البحوث بالحداثة واألصالة و االبتعاد عن التقليد و التكرار.-8
يتم العمل و اعتماد نتائج البحوث و المقترحات من اجل تجسيدها على أرض الواقعنادرا ما -9

.المؤتمرات والدروس بالفيديو والنتتفعيلأخرى من اجل شبكات اتصال مع جامعاتتوجد-10
.مكتبات رقمية و شبكة اتصال داخلية بين األساتذة واإلدارة والطالبتحتوي المعاهد على-11
بتحسين المستوى المعرفي) مالعب، قاعات،مدرجات،أجهزة تعليمية(تسمح الهياكل البيداغوجية -12



نادرا قلیال كثیرا

.تخضع األهداف المسطرة و عمليات التخطيط بشكل دوري و دائم للتقويم و المتابعة و التنقيح-1

ــــــم
ـــــــــــ

ـــــــــــ
ـــــــــــ

ويـــــ
التق

. بالخبراء و المختصين لهذا الغرضةيستند تقويم األهداف على أسس علمية وتتم االستعان-2
.تخضع البرامج للتحديث الدائم والتقويم الدوري ومقابلتها مع الواقع من قبل لجان مختصةنادرا ما -3
)ة، دراسة الحالء، آرات، اختباراتاستبيان، مقابال(تعتمد اإلدارة على طرق تقويم مختلفة وبوسائل متعددة -4
مكونات البرامج، الطالب، البيئة التعليمية–التقويم المتبع في المعاهد يشمل عناصر العملية التربوية -5
).نفسو حركية–وجدانية -معرفية ( يراعى في تقويم الطلبة جميع الجوانب المتعلقة بهم -6
يرتكز تقويم الطلبة على التحليل و الربط و االستنتاج بدل االعتماد على التذكر و االسترجاع-7
.ملم لجوانب نمو الطالب النفسيةيتصف تقويم الطلبة بالشمولية ويجمع بين أهداف ومحتوى المنهج و ال . -8
.و التحصيلي و الكتابي و الشفهي والمستمرييجمع تقويم الطلبة بين التشخيصي و التكوين-9

.أسئلة االمتحانات تتناسق من حيث العدد، الوضوح،درجة الصعوبة، االتزان، واألهمية-10
.تالتقويم في المعاهد على أدوات محددة لقياس المعارف و المهارات و االتجاهات و السلوكيايعتمد-11
.  كوسيلة لتقويم البرامج التعليمية و طرائق و أساليب التدريس ووسائلهتتُعتمد نتائج االمتحانا-12
كوسيلة لتحسين األداء المهنيةتعزز اإلدارة مبدأ التقويم الذاتي بين الهيئات اإلدارية و الهيئات التدريسي-13
.عضو هيئة التدريس يقوم ذاته من خالل مقارنة نشاطه التعليمي والبحثي وتقبل اآلراء-14
يتم االستعانة بالوسائل الحديثة لتوظيفها في عملية التقويم لربح الوقت-15



اجلمهوريـة اجلزائريــة الدميقراطيـــة الشعبيــــة
وزارة التعليــم العـايل و البحــث العلمــي 

جامعـة عبد احلميـــــد ابن باديــس 
معهـد الرتبيـة البدنيـة و الرياضيـة

الرتبية البدنية والرياضيةقسم

ألساتذةاستبيان موجه  
:الموضـــوع

مدى مالئمة التكوين في معاهد و " مسامهتكم يف اجناز دراسة هي بصدد التحضري حتت عنوان 
وذلك الستكمال متطلبات نيل الدكتوراه يف "ربية البدنية لمتطلبات االقتصاد المعرفيأقسام الت

. مناهج و طرائق التدريس يف الرتبية البدنية و الرياضة قسم الرتبية البدنية و الرياضة

أسئلة هذا االستبيان بكل موضوعية بأمل اإلفادة باإلجابة علىلذا أرجو من سيادتكم التكرم
. من مشاركتكم، وحتقيق أهداف الدراسة يف اإلطار العلمي الصحيح

.و شكرا حلسن خدمتكم و تعاونكم

:المشـــرف:                           ــالبــالط

محد  أد عطا اهللاأ *بيطار هشام         *  



:لبيانات الشخصيةا
ةــــــة العلميــــالدرج.....................:
ةــــــــــــالوظيف........:........................
دةـــــام المتقـلــــــالمه......................:
الجامعة.:....................................

نادرا قلیال كثیرا األسئلـــة المجال

.اختار أمكنة التربص بناءا على عامل الكفاءة العلمية و الدرجة العلمية-1

ستاذ
 لأل

نيـة
لمه

ـة ا
نمي

الت
.استفيد كعضو هيئة التدريس من برامج التدريب والتنمية المهنية-2
.بشكل مستمر في الندوات و الدورات و الملتقيات العلميةأشارك -3
.أولي اهتماما بالغا لتنمية المكتسبات القبلية و تكييفها وفق المتغيرات الحديثة-4
.ألجل تحسين مهارات التدريسأشارك في محاضرات تتم بين األساتذة و بين خبراء التدريس-5
.علميةإطار العمل في مجموعات بحث انخرط ضمن-6
.للبحث العلمي نتسب و عضو في مخبر ا-7
.تطوير مستوى  التحكم في اللغات األجنبيةلأولي اهتمام بالغ -8
.اعمل على تطوير مهارات التواصل لدي وتكييفها مع الحاضر-9

.و االتصال المعلوماتأطور و احدث مهاراتي  في مجال تكنولوجيا -10
.اعتمد على التعليم االلكتروني وأتدرب على توسيع خبراتي في هذا المجال-11
.أطور دائما مهاراتي التدريسية و أكيفها وفق تغير وتطور العلوم-12
. اسعي دائما إلى تنمية نفسي علميا وعمليا و التعرف على الجديد في مجال تخصصي-13



نادرا قلیال كثیرا

.وضحها قبل عرضها على الطالبأاحلل المواد التعليمية و المقررات الدراسية بطريقة سهلة و -1

س
دري

 الت
رائق

و ط
ب 

سالي
أ

استخدم مصادر متنوعة وعديدة في التحضير للمادة التعليمية ويختار األساليب و الطرائق المناسبة-2
.بما يتماشى مع الوقت و المكان و إمكانات الطالبلدرس لاخطط-3
.ار طرق التدريس والوسائل التعليمية واألنشطة الحديثة التي تحقق أهداف المحاضرة و الدرساخت-4
.اعمد الى استخدام الوسائل و الطرق التي تستثير دافعية الطالب نحو التعلم-5
.ومتطلبات المادة التعليمية تتماشى و الحرية األكاديمية و الفكريةالعامة للقسم فلسفةاجعل ال-6
.إتيح الفرصة للطالب من أجل الحوار و المناقشة و االستفسار داخل المحاضرة-7
اعمل على استغالل الحوار و النقاش من اجل تبادل الخبرات التعليمية بين المتعلمين-8
.التقويم الذاتي و الموضوعيمبدأاحفز الطالب على تقبل اآلراء وغرس -9

.مي على ضوء ما لدى الطالب من خبرات و معلوماتالتعليانظم  الموقف التعليم-10
.  اوجه المتعلمين إلى قبول المادة التعليمية المعطاة في الدرس كمعرفة شاملة وكافية-11
.المادة التعليمة بدقةمحتوىختارااحدد األهداف التربوية و التعليمية المراد تحقيقها و -12
.وغرسها كقيم في الطالبالناقد و اعمل على تنمية مهارات التفكير -13
.اساعد الطالب على اكتساب مهارات التعلم المستمر و المتواصل-14

.و دوافعهم و قدراتهم مع متطلبات طبيعة التخصص العلميانتقــاء الطالب يتماشى-1

رفة
لمع

ع ا
جتم

ل م
ي ظ

م ف
متعل

ال

المتعلم يشارك ايجابيا و بفعالية في العملية التعليمية و عنصر نشيط فيها -2
.المتعلم يطور نفسه و يتعلم مهارات التعلم الذاتي و التعلم المستمر-3
.بحضور المحاضرات و الدروس العملية و الميدانية و بانتظام و االلتزاميلتزم المتعلم -4
.التعليمية الحديثة بصفة متقدمةةالطالب يستخدم الحاسب اآللي و االنترنت و الوسائل التكنولوجي-5
.     التعامل مع مصادر المعرفة المتنوعة و المتعددةالطالب يمتلك مهارات البحث العلمي و كيفية-6
.يتقن الطالب اللغة األولى للغة التعلم في المعاهد و اللغة الثانية المعتمدة في المعاهد-7
.الطالب يمارس و يمتلك مهارات التفكير الناقد-8
.لتعلميمتلك الطالب دافعية قوية نحو ا-9

متطلبات التخصص الذي ينتمي إليه الطالبالتعلم و تتماشى وتتناسق قدرات الطالب مع الدافعية في -10
.الطالب تتكون لديه قيمة المسؤولية عما يتعلمه، وما عليه من واجبات وما له من حقوق-11
.يمتلك مهارة تعلم كيفية التعلمالطالب-12



نادرا قلیال كثیرا

).، التقييم، النقد اإلبداعة، المقارنبالتعرف، االستيعا( تحدد المقررات وفق المسار العمودي المتدرج أي -1

سية
درا

ج ال
برام

و ال
ت 

قررا
الم

.المقررات بين جوهر المعرفة و تصورات الجامعة واحتياجات الطالب و طبيعة التخصصتجمع-2
. تتصف بالتوازن بين المقررات األساسية و المقررات الساندة و المقررات المكملة في كل تخصصالبرامج-3
.يتم اختيار المقررات الدراسية العامة وبرامج التخصص بناًء على الموازنة بين المعرفة العلمية ومتطلبات العمل-4
.من فهم خصائص المهنة التي سيزاولها و تضمن المهارة و التفوقبتمكن المناهج  الطال-5
.غالبا ما يتم الدمج بين المقاييس العلمية و المقاييس النفسية و االجتماعية في كل التخصصات-6
.  تمزج اإلدارة الوصية في تحديدها للبرامج التعليمية بين المقاييس النظرية و مقاييس التدريب-7
.تتالءم المقررات الدراسية مع تخصصات هيئة التدريس و األحجام الساعية -8
.  تحفز البرامج على التساؤل و تصنيف و تفسير المعلومات المرتبطة باالحتياجات العلمية للمجتمع-9

).سلبية التعلم(التعلم الذاتي بدل االنتظار و التلقي ينمي المحتوى التعليمي لدى الطالب ميزة-10
.تتصف المقررات بالتكامل بين التخصص النظري و التطبيقي واألساسي و االختياري-11
. في تدريس البرامج..) االنترنت، الفيديو، الحاسب، الرقمنة( الحديثةةيتم االعتماد على الوسائل التكنولوجي-12
.تسند مهمة وضع البرامج و المحتويات التعليمية إلى أخصائيين محددين لكل تخصص و مستوى و مرحلة-13
).التربية المستدامة(تغرس مناهج التدريس آليات مواصلة التعليم المستمر لدى الطالب -14
.تطوير المناهج التركيز على استخدام مستجدات تكنولوجيا التعليم و التعلميستند  في-15
.يتم االستفادة من أخصائيين في العلوم اإلنسانية في بناء وتحديد المقررات الدراسية-16
.تتماشى األحجام الساعية مع المقررات الدراسية من حيث األهمية و التخصص و السنة الجامعية-17

.كوسيلة جديدة لتحقيق األهداف التعليميةيتسعى معاهد التربية البدنية لالعتماد على التعليم االلكترون-1

رفة
لمع

ع ا
جتم

و م
ني 

ترو
اللك

م ا
تعلي

.تعزز المعاهد استخدام التعليم االلكتروني من اجل تنويع آليات التعلم و التعليم-2ال
.تعتمد اإلدارة وهيئة التدريس على التعليم االلكتروني ألهميته في التخطيط التدريسي الفعال-3
.يعمد األستاذ الستخدام التعليم االلكتروني من اجل تنويع و إثراء مصادر المعلومات-4
.اإلدارة على تسخير كل اإلمكانيات من اجل استحداث مجتمع معلوماتي فعلي داخل الجامعةتعمل-5
.قاعدة البيانات  الرقمية و المكتبات االلكترونية تعتمد بشكل كبير في البحث و التلقين في المعهد -6
.اإلدارة على مستوى المعهد شبكة اتصال رقمية بين األساتذة و الطالب و اإلدارةاستحدثت-7
.اعتمد على التعليم االلكتروني ألنه وسيلة تعليمية جديدة تنمي صفة التعلم الذاتي للطالب-8
.التعليم االلكتروني ألنه وسيلة تعليمية جديدة تخدم المقررات التعليمية وتخدم المتعلم معااستخدم-9

.استخدم  التعليم االلكتروني ألنه يضمن للمتعلم االطالع على كل ما هو جديد ومسايرته للحاضر-10
.ألنه يعزز الكفاءات التكنولوجية للطلبة و يزودهم بمهارات البحثياعزز استخدام التعليم االلكترون-11
.اعتمد على التعليم االلكتروني ألنه وسيلة تضمن التكوين المستمر للطالب بعد التخرج-12
.اعتمد على التعليم االلكتروني ألنه يتيح المشاركة الفعالة للمتعلم ويرفع من درجة التفاعل في الدرس-13



اجلمهوريــة اجلزائريــة الدميقراطيـة الشعبيــة
وزارة التعليـم العــايل و البحـث العلمـي 

جامعــة عبد احلميـد ابن باديـــس 
معهـد الرتبية البدنية و الرياضيـة
قسم الرتبية البدنية والرياضية

للطلبةاستبيان موجه  

:الموضـــــوع

مدى مالئمة التكوين في معاهد و " مسامهتكم يف اجناز دراسة هي بصدد التحضري حتت عنوان 
وذلك الستكمال متطلبات نيل الدكتوراه يف "أقسام التربية البدنية لمتطلبات االقتصاد المعرفي

. مناهج و طرائق التدريس يف الرتبية البدنية و الرياضة قسم الرتبية البدنية و الرياضة
أسئلة هذا االستبيان بكل موضوعية بأمل اإلفادة باإلجابة علىلذا أرجو من سيادتكم التكرم

. مي الصحيحمن مشاركتكم، وحتقيق أهداف الدراسة يف اإلطار العل

و شكرا حلسن خدمتكم و تعاونكم

:المشــــــرف:           ـالبـــالط

أمحد د عطا اهللاأ *بيطار هشام           *  



المستوى الدراسي.:.....................
التخصص....................................:
الجامعة......................................:

نادرا قلیال كثیرا األسئلـــــة المجال

في التعلم ..)  ، الحاسب اآللي،الفيديوتاإلنترن( اعتمد كثيرا على الوسائل التعليمية الحديثة -1

جية
ولو

تكن
ت ال

هارا
الم

اعتمد على الوسائل التعليمية الحديثة كوسيلة لتكييف و تقويم معلوماتي و معارفي في مجال تخصصي-2
..)حاسب، انترنت، اكسترانت( امتلك مهارات عالية في استخدام وسائل االتصال التعليمية الحديثة -3
الحديثة بغرض ربح الوقت و توفير الجهد في عملية التعلماعمد إلى استخدام الوسائل التعليمية-4
أشارك و بفعالية في المتديات العلمية و األقسام االفتراضية بهدف التواصل و تبادل الخبرات-5
.ال أجد صعوبة في انتقاء المعرفة و المعلومة من الشبكة المعلوماتية -6
اعتبر االنترنت وسيلة و مصدر كاف للمعرفة و التعلم و تطوير المعارف ال-7
اعتمد بشكل كبير على الكتب االلكترونية والمعرفة الرقمية في البحوث و الدراسات -8
أجد سهولة في الولوج إلى المعلومة عند استخدامي للوسائل التعليم الحديثة-9

اعمد إلى استخدام وسائل االتصال الحديثة في التعلم لقناعتي بنجاعة هذه الوسيلة في التعلم  -10
.ال استند على الوسائل التعليمية الحديثة في تطوير مكتسباتي القبلية و مقارنتها مع نظيراتها-11



نادرا قلیال كثیرا

و البحث عن المعلومةاعتمد على مصادر متنوعة في إجراء البحوث-1

حث
 الب

م و
لتعل

ت ا
هارا

م

اعمد إلى نقد و تحليل المعلومة و مقارنتها بشكل مستمر -2
اعتمد على المكتبات التقليدية و االلكترونية و االنترنت كمصادر للمعلومة و البحث-3
و التطبيقيالحضور الدائم للدروس و ال افرق بين النظريبنادرا ما اهتم -4
.اعمد على حضور الملتقيات و المشاركة فيها بفاعلية-5
.أشارك في الدورات العلمية و التدريبية و الجامعات االفتراضية و الجامعات الصيفية-6
.على تعلم بعض اللغات األجنبية من اجل توسيع مجال التعلمال  اركز -7
.للتطور و التحصيل العلمياإليمان بالبحث كوسيلة-8
.  اعتمد كثيرا على الفهم و الربط بدل الحفظ و التلقين-9

.أشارك بفعالية و نشاط في الدروس و المحاضرات الدراسية-10
أولي اهتماما بليغا لطرح التساؤل و االستفسار و النقاش العلمي-11
.على العمل الجماعي و التعاوني مع االقران و الزمالءاركز-12
. اعمد على رفع التحدي في البحث العلمي و حل المشكالت الجديدة-13
.اربط كثيرا بين المقاييس النظرية و التطبيقية و العكس -14
.استخدم الوسائل االتصال الحديثة في البحث و التعلم-15
.اعتمد على احترام خطوات البح العلمي المتبعة في البحوث-16

.أجد تدرجا منطقيا و سليما في ما أتلقاه من معارف و برامج و مقررات-1

لتعل
ية ا

عمل
ال

ي
مية

مية
لتعل

ا

.ال أجد تكرارا و برامج روتينية طيلة سنوات تدرج مسار التكوين-2
الحجم الساعي كاف و يلبي حاجات المعرفية للطالب و يراعي خصائص المادة التعليميةأرى ان-3
.هناك عالقة وطيدة بيت التقويم المتبع و البرامج التعليمية التعلمية و التدريب و البحث-4
. تتصف أساليب و طرائق التدريس بالحداثة و التنوع و االبتعاد عن الروتينية-5
أجد تناسق واضح  و تكامل بين البرامج و المقررات الدراسية و التعليمية -6
تزودني برامج و مناهج التعليم مهارات البحث و القراءة و المعرفة-7
أرى ارتباط و تناسق بين البرامج التعليمية والمناهج الدراسية مع مشكالت الواقع ال -8
استخدام الوسائل التعليمية الحديثة و الوسائط و البدائل الحديثةهناك حداثة في -9

.غالبا ما يكون التدريس على شكل تفاعل عقلي و حوار علمي بيننا و بين االساتذة-10
يتصف التدريس بتنوعه و ثراءه و ابتعاده عن التلقين المباشر و الحفظ -11
.و طرائق التدريس تساعد على تحقيق اهداف العملية التعليمية و المحتوى التعليمياجد ان اساليبال -12



نادرا قلیال كثیرا

اجد عالقة وطيدة بين ما اتلقاه نظريا و ما امارسه في التدريب-1

هني
 الم

يب
تدر

ال

مهنتي بدون صعوبةارى ان ما تلقيته من تربصات و تدريب كاف لجعلي امارس-2
.ما ينمي التربص لدى االحساس بالمسؤولية و روح القيادةنادرا-3
.تلقيت في التبرص أو برامج التدريب وضعيات معقدة تستلزم تفكير عميق-4
.كثيرا ما شعرت أثناء  التربص اني في وضعيات حقيقة مشابهة لظروف العمل-5
.اثناء التدريب و التربص قيم العمل التعاونيعادة ما ما كان -6
.تكونت لدي افكار و معرفة للعالقة بين ما تلقيته نظريا و ما مارسته تطبيقيا-7
.  اربط كثيرا بين المشاكل التي اتلقاها في التدريب مع المعرفة النظرية التي -8
. ما وجدت حلوال لوضعيات مشكلة عشتها من خالل ما لدي خبرات دراسيةنادرا-9

.غالبا ما شعرت ان برامج التدريب و التربصات تنمي مهارات و معارف جديدة-10
.غالبا ما كنت لقدم تقارير مفصلة و دورية عن برامج التربصات و الدورات التدريبية المشارك فيها-11
اشعر ان برامج التدريب و التربصات كافية حجما ساعيا و عددا -12
غالبا ما كنت ادخل في نقاشات و حوارات و اتبادل بعض الخبرات مع زمالء التدريب -13

.امتلك معرفة متيقنة ان العلم و المعرفة مصدر اساسي للقوة-1

ذات
م ال

لتعل
و ا

يم 
تقو

ال
ي

.تكويني الجامعي في غرس روح المثابرة و بذل الجهدساعدني لم ي-2
. غالبا ما اشعر بتقدير ذات عال كلما كانت معامالت نجاحي عالية-3
.ادرك جيدا ان البحث العلمي الدؤوب  مصدرا النتاج المعرفة-4
.المختلفةاعمد إلى استخدام التفكير الناقد في التعامل مع وضعيات التعلم -5
.ارى ان مواصلة التدريب المتمر سببا في التطور المستمر-6
.اناقش ما يعرض علي من افكار و اتقبلها و احترمهانادرا ما-7
.اعرض رايي بشكل سليم و ادافع عن قناعتي بشكل موضوعي-8
.اتحرى الموضوعية في اصدار االحكام على نفسي9

.اعتمد على المكتبات بشكل كبير و مصادر المعلومة االلكترونية-10
.ارى في الندوات العلمية والدورات التدريبية و المحاضرات مصدرا هاما للمعرفة-11
.اؤمن ان المعرفة غير ثابتة و ديناميكية و متغيرة بشكل مستمر-12
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قائمة األساتذة المحكمين لالستبيان 
مؤسسة العمل التخصصالدرجة العلميةاالسم و اللقبالرقم
01

أستاذ التعليم العايلبن قاصد على احلاج حممد
مناهج و طرائق 

تدريس الرتبية البدنية
معهد الرتبية البدنية و الرياضة 

جامعة مستغامن
مناهج و طرائق التعليم العايلأستاذبن برنو عثمان02

تدريس الرتبية البدنية
معهد الرتبية البدنية و الرياضة 

جامعة مستغامن
مناهج و طرائق "أ"أستاذ حماضر زيتوين عبد القادر03

تدريس الرتبية البدنية
معهد الرتبية البدنية و الرياضة 

جامعة مستغامن
04

"أ"أستاذ حماضر عدة عبد الدامي
و طرائق مناهج

تدريس الرتبية البدنية
معهد الرتبية البدنية و الرياضة 

جامعة مستغامن
05

أستاذ التعليم العايلصبان حممد
مناهج و طرائق 

تدريس الرتبية البدنية
معهد الرتبية البدنية و الرياضة 

جامعة مستغامن
مناهج و طرائق "أ"أستاذ حماضر بن سي قدور احلبيب06

الرتبية البدنيةتدريس 
معهد الرتبية البدنية و الرياضة 

جامعة مستغامن
07

أستاذ التعليم العايلبومسجد عبد القادر
مناهج و طرائق 

تدريس الرتبية البدنية
معهد الرتبية البدنية و الرياضة 

جامعة مستغامن
08

أستاذ التعليم العايلحرشاوي يوسف 
مناهج و طرائق 

البدنيةتدريس الرتبية 
معهد الرتبية البدنية و الرياضة 

جامعة مستغامن
09

تدريب رياضي"أ"أستاذ حماضر كتشوك سيدي محد
معهد الرتبية البدنية و الرياضة 

جامعة مستغامن
جامعة مستغامنعلم نفس اجلماعات"أ"أستاذ حماضر قريصات زهرة10
11

نشاط حركي مكيف"أ"أستاذ حماضر بن زيدان حسني
معهد الرتبية البدنية و الرياضة 

جامعة مستغامن
جبامعة -كلية الرتبية الرياضية تربية بدنيةأستاذ التعليم العايلمسعد سيد عويس12

-حلوان



بوسيف عبد القادر: السيد
أستاذ مبعهد تكوين و حتسني مستوى مستخدمي الرتبية

-امحد مدغري–بسعيدة 

تصريـــح بتصحيــــح : املوضوع

أوضح أنا األستاذ بوسيف عبد القادر إين قد قمت بتصحيح  لغوي  و كل ما له عالقة 

مدى مالئمة التكوين "باألخطاء اللغوية و النحوية ألطروحة الطالب بيطار هشام املعنونة ب 

".مبعاهد و أقسام الرتبية البدنية و الرياضية ملتطلبات االقتصاد املعريف

.يف األخري تقبلو مين سيادتكم كل عبارات التقدير و االحرتامو 

:االمضاء
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اجلمهوريــة اجلزائريــة الدميقراطيــة الشعبيـة
وزارة التعليــم العـايل و البحــث العلمــي 

جامعـة عبد احلميـد ابن باديــس 
معهـد الرتبيـة البدنيـة و الرياضيـة
قسم الرتبية البدنية والرياضية

اإلداريينلألساتذة   استبيان موجه  
:الموضـــوع

مدى مالئمة التكوين في معاهد و "مسامهتكم يف اجناز دراسة هي بصدد التحضري حتت عنوان 
تكمال متطلبات نيل الدكتوراه يف وذلك الس"أقسام التربية البدنية لمتطلبات االقتصاد المعرفي

. مناهج و طرائق التدريس يف الرتبية البدنية و الرياضة قسم الرتبية البدنية و الرياضة

أسئلة هذا االستبيان بكل موضوعية بأمل اإلفادة باإلجابة علىلذا أرجو من سيادتكم التكرم
. من مشاركتكم، وحتقيق أهداف الدراسة يف اإلطار العلمي الصحيح

.و شكرا حلسن خدمتكم و تعاونكم

:المشـــرف:                          لبـاـــالط

محدأعطا اهللا:دأ*بيطار هشام                *   

.



یرفض یعدل یقبل األسئلـــــة المجال

.تصاغ األهداف العامة للتكوين بناًء على متطلبات التكوين و التخصص العلمي-1

اف
هد

 األ
بناء

 و 
اغة

صي

× .يتم صياغة أهداف التكوين على مستوى المعهد و بعيدا عن المركزية-2
إتباع األهداف المحددة و العمل على تحقيقها و عدم تغيير األهداف إال وفق تخطيط مسبقيتم-3
.يراعى في بناء األهداف التعليمة والتكوينية المعرفة العلمية المتخصصة و الواسعة في آن واحد-4
عند وضع األهداف تكون هناك عالقة متكاملة بينها وبين المعرفة الكاملة،العمل،الحراك والتغير، الطالب-5
)الجامعة المجتمعية( المعارف المتصلة بالحياةو تسمح األهداف المسطرة برفع الكفاءة المعرفية و المهنية-6
.وتتحرى الجودة في التكوينوضع مخططات التكوين تستجيب لمتطلبات الحاضر -7
.تصاغ األهداف التعليمية بعيدا عن المركزية و تهتم بخصائص ومميزات و تصورات الجامعة المعنية-8
.يتبلور جوهر بناء األهداف العامة و أهداف كل تخصص حول متطلبات الطالب و المحتوى التعليمي-9

.  لتكوين بالمعرفة المتخصصة و الجوهريةفي اال تهتم األهداف المسطرة -10
. األهداف المسطرة تتماشي و ماهية العمل و متطلباته و تراعي العالقة البينية لكليهما-11
تثمن األهداف التعليمية المسطرة التعليم اإلبداعي و حل المشكالت و التعلم بالعمل الميداني -12
.للتجريب و المتابعة و التقويم و التعديل بصفة دائمة و مستمرةتخضع األهداف المسطرة-13
تشمل األهداف على أهداف التكوين المستمر بدل منح الشهادات و تخريج الطلبة-14

.تتماشى أهداف العملية التربوية مع احتياجات المتعلم للمعرفة التي تتطلبها المهنة و المجتمع-1

ودة
جـــ

يـــن
كو

الت

.تعمل اإلدارة على تحسين جودة التعليم و إعادة التخطيط الدوري لهذا الغرض-2
تتوفر المعاهد على فرق عمل بحثية علمية تعمل على تحسين التكوين و تقصي الجودة.  3
.يتماشى التخطيط المتبع مع قياس و تقويم النتائج المحققة و غير المحققةال-4
يستشار عضو هيئة التدريس في عملية التخطيط و تحديد أهداف العملية التعلمية-5
.يشرك الطالب في عملية التخطيط و تحديد أهداف العملية التعلمية. -6
.البرامج و المحتويات التعليمية و العملية التعلمية تتماشى وفق معايير وأهداف الجودة في التكوين-7
.و الطالب في إبداء اآلراء حول العمليات التعليمية ستشترك اإلدارة و هيئة التدري-8
.يستفيد الطالب من خدمات الدعم الطالبي مثل اإلرشاد و التوجيه خارج إطار التدريس -9

.المحتوىتستند البرامج في إعدادها على متطلبات المجتمع و المهنة و حاجيات الطالب و خصائص -10
.األنشطة التعليمية تتسم بالواقعية و بالتالي تشكل خبرات مستقبلية مهنية للطالب-11
.التكوين في المعاهد يلبي حاجيات الطالب المهنية و يكسبهم المهارات الحياتية-12
.وخدمتهالمسؤولية تجاه المجتمعروحللطلبةالتكوين في المعاهدنميي-13
.تخضع المقررات و البرامج التعليمية إلى تقويم دائم و ربطها بالواقع المهني و العملي لكل تخصصال -14
.ييلقن الطالب في البرامج التعليمية التدريب على البحث العلمي و إجراء البحوث التطبيقية -15
على تحقيق الجودة في التكوينتساعدالهياكل البيداغوجية و اإلمكانات و المرافق و الوسائل التعليمية -16
.م الهياكل البيداغوجية و المعدات التربوية  مع أعداد الطالب و مستوياتهم المختلفةئتتال-17
.تطوير المهارات التدريسية و اإلداريةيستفيد أعضاء هيئة التدريس و اإلدارة من التدريب المهني و -18
.يلتزم عضو هيئة التدريس باألهداف المحددة و فلسفة التكوين المتبعة في المعاهد و األقسام-19



یرفض یعدل یقبل

.و التنظيمتستفيد األطر اإلدارية على مستوى المعاهد من فترات تدريبه و برامج تأهيلية في التسيير اإلداري -1

هنية
 الم

مية
التن

 و 
يب

تدر
ال

.تعزز اإلدارة من كفاءة إدارييها عن طريق تنظيم دورات تكوينية داخلية وخارجية في التسيير اإلداري الحديث-2
.عضوية التدريس و التكوين كافية لتكون خبرية رائدة إداريا وكفاءة متميزة تسييرا بدون تدريب لذلك-3
.قبول الطلبة بناءا على اختبارات انتقاء تحددها المعاهد تتفق مع أهدافها وبرامجهايتم -4
.تعقد المعاهد شراكات بينها و بين جامعات أجنبية من اجل تبادل خبرات التسيير و اإلدارة-5
6-
.و كل الطلبةتشتمل ميادين التدريب و التربصات على كل التخصصات و الشعب المفتوحة-7
.   لتدريب لضبط عملية التدريبلتسعى معاهد التربية الرياضة إلى إنشاء مراكز مخصصة -8
.تدريباليةتوفر المعاهد و الجامعات برامج تدريبية تقدم إلى مراكز التدريب من أجل ضمان  فعال-9

.اإلدارة أهداف التدريب من خالل استحداث لجان خاصة بمتابعة التدريب في مراكز التدريبتعزز-10
.تتمثل فلسفة تدريب الطلبة في الدمج بين فلسفة التكوين بالمعهد واحتياجات المجتمع-11
.من البرامج التعليمية والتدريب في المؤسسات المهنيةبرنامجكالمعاهدتوازن اإلدارة بين التدريب داخل 12
13-
1314.تعمد اإلدارة  على وضع لجان ومجالس خاصة قائمة على شؤون ومتابعة التنمية المهنية و التدريب-14

.الحديثةتسعى اإلدارة إلى توفير حجرات دروس تتماشى و أعداد الطلبة و تجهز بكل الوسائل التدريسية -1

مي
العل

ث 
لبح

  وا
كل

لهيا
ل وا

موي
الت

. تتناسق أعداد الطلبة و مؤهالتهم العلمية مع إمكانات المعهد البيداغوجية و التعليمية و المادية-2
.التعليمية البرامج و المقرراتمقاييسفي كللتدريس لالحديثة التعليميةتوفر اإلدارة الوسائل-3
.تطوير البحث العلميمن اجل العلميةبعثات الملتقيات و للتخصص ميزانية كافية -4
.فرق البحث العلمي وتسهل مهامها الميدانية و المخبريةلتوفر اإلدارة الدعم المادي الالزم -5
.بتحديث الوسائل التعليمية لكل التخصصاتاإلدارة تهتم-6
.الحاجة االجتماعية و مجاالت البحوث المنجزة على مستوى مخابر البحوثهناك عالقة بين -7
.بمقاييس عالمية جديدة تتصفاستحداث مخابرتسعى اإلدارة إلى -8
.كافية وتتصف بالحداثة مع سهولة الولوج إليها من طرف الباحثين و الطلبةمصادر المعلومة .-9

.البحوث على الوسائل الحديثة المعتمدة في إجراء البحوث و االختبارات و التجاربتحتوي مخابر . -10
.تتميز البحوث على مستوى مخابر البحوث بالحداثة واألصالة و االبتعاد عن التقليد و التكرار-11
.العمل و اعتماد نتائج البحوث و المقترحات من اجل تجسيدها على أرض الواقعيتم-12
.المؤتمرات والدروس بالفيديو والنتتفعيلأخرى من اجل شبكات اتصال مع جامعاتتوجد-13
.مكتبات رقمية و شبكة اتصال داخلية بين األساتذة واإلدارة والطالبتحتوي المعاهد على-14
.بتحسين المستوى المعرفي) مالعب، قاعات،مدرجات،أجهزة تعليمية(تسمح الهياكل البيداغوجية -15



یرفض یعدل یقبل

.تخضع األهداف المسطرة و عمليات التخطيط بشكل دوري و دائم للتقويم و المتابعة و التنقيح-1

ـــم 
قويــــ

الت

. بالخبراء و المختصين لهذا الغرضةاألهداف على أسس علمية وتتم االستعانيستند تقويم -2
.تخضع البرامج للتحديث الدائم والتقويم الدوري ومقابلتها مع الواقع من قبل لجان مختصة-3
)ةدراسة الحال، ء، آرات، اختباراتاستبيان، مقابال(تعتمد اإلدارة على طرق تقويم مختلفة وبوسائل متعددة -4
مكونات البرامج، الطالب، البيئة التعليمية–التقويم المتبع في المعاهد يشمل عناصر العملية التربوية -5
).نفسو حركية–وجدانية -معرفية ( يراعى في تقويم الطلبة جميع الجوانب المتعلقة بهم -6
تقويم الطلبة على التحليل و الربط و االستنتاج بدل االعتماد على التذكر و االسترجاعيرتكز-7
.يتصف تقويم الطلبة بالشمولية ويجمع بين أهداف ومحتوى المنهج و ملم لجوانب نمو الطالب النفسية. -8
.و التحصيلي و الكتابي و الشفهي والمستمرييجمع تقويم الطلبة بين التشخيصي و التكوين-9

.أسئلة االمتحانات تتناسق من حيث العدد، الوضوح،درجة الصعوبة، االتزان، واألهمية-10
.تيعتمد التقويم في المعاهد على أدوات محددة لقياس المعارف و المهارات و االتجاهات و السلوكيا-11
.  كوسيلة لتقويم البرامج التعليمية و طرائق و أساليب التدريس ووسائلهتاالمتحاناتُعتمد نتائج -12
تتناسق أعداد الطلبة مع عدد األساتذة حتى يسهل متابعة الطلبة و توجيههم و تقويمهم بشكل دوري-13
.كوسيلة لتحسين األداء المهنيةالتدريسيتعزز اإلدارة مبدأ التقويم الذاتي بين الهيئات اإلدارية و الهيئات -14
.عضو هيئة التدريس يقوم ذاته من خالل مقارنة نشاطه التعليمي والبحثي وتقبل اآلراء-15
.يتم تجسيد وصايا و نتائج التقويم على ارض الواقع لجميع الجوانب المتعلقة بالعملية التعليمية-16
×.بالوسائل الحديثة لتوظيفها في عملية التقويم لربح الوقتيتم االستعانة -17 تقوم االدارة الوصية ببرمجة دروس و دورات حول التقويم الذاتي-18



اجلمهوريــة اجلزائريــة الدميقراطيــة الشعبيـة
وزارة التعليــم العـايل و البحــث العلمــي 

باديــس جامعـة عبد احلميـد ابن 
معهـد الرتبيـة البدنيـة و الرياضيـة
قسم الرتبية البدنية والرياضية

ألساتذةاستبيان موجه  

:الموضـــــوع

مدى مالئمة التكوين في معاهد و " مسامهتكم يف اجناز دراسة هي بصدد التحضري حتت عنوان 
ه يف وذلك الستكمال متطلبات نيل الدكتورا"أقسام التربية البدنية لمتطلبات االقتصاد المعرفي

. مناهج و طرائق التدريس يف الرتبية البدنية و الرياضة قسم الرتبية البدنية و الرياضة
أسئلة هذا االستبيان بكل موضوعية بأمل اإلفادة باإلجابة علىلذا أرجو من سيادتكم التكرم

. من مشاركتكم، وحتقيق أهداف الدراسة يف اإلطار العلمي الصحيح
.اونكمو شكرا حلسن خدمتكم و تع

:المشــرف:                                                           الطـالب
محد  أد عطا اهللاأ *بيطار هشام           *  



:البيانات الشخصية
ةــــــة العلميــــالدرج.:....................
ةــــــــــــالوظيف........:........................
دةـــــام المتقـلــــــالمه......................:
الجامعة.....................................:

یرفض یعدل یقبل األسئلــــة المجال

.بالخارج بشكل مستمراستفيد من منحة التربص و التكوين -1

نيـــة
لمه

ـة ا
نميــ

الت
ستاذ

لأل

× .اختار أمكنة التربص بناءا على عامل الكفاءة العلمية و الدرجة العلمية-2
.استفيد كعضو هيئة التدريس من برامج التدريب والتنمية المهنية-3
.العلميةأشارك بشكل مستمر في الندوات و الدورات و الملتقيات -4
.أولي اهتماما بالغا لتنمية المكتسبات القبلية و تكييفها وفق المتغيرات الحديثة-5
.ألجل تحسين مهارات التدريسأشارك في محاضرات تتم بين األساتذة و بين خبراء التدريس-7
.علميةانخرط ضمن إطار العمل في مجموعات بحث -8
.للبحث العلمي نتسب و عضو في مخبر ا-9

.تطوير مستوى  التحكم في اللغات األجنبيةلأولي اهتمام بالغ -10
.اعمل على تطوير مهارات التواصل لدي وتكييفها مع الحاضر-11
.و االتصال أطور و احدث مهاراتي  في مجال تكنولوجيا المعلومات-12
.التعليم االلكتروني وأتدرب على توسيع خبراتي في هذا المجالاعتمد على -13
.أطور دائما مهاراتي التدريسية و أكيفها وفق تغير وتطور العلوم-14
. اسعي دائما إلى تنمية نفسي علميا وعمليا و التعرف على الجديد في مجال تخصصي-15



یرفض یعدل یقبل

.تطوير مهارات استخدام التكنولوجية التعليمية الحديثةالمتعلمين على شجعاأساعد و -1

س
دري

 الت
رائق

و ط
ب 

سالي
ا

.وضحها قبل عرضها على الطالبأاحلل المواد التعليمية و المقررات الدراسية بطريقة سهلة و -2
وعديدة في التحضير للمادة التعليمية ويختار األساليب و الطرائق المناسبةاستخدم مصادر متنوعة-3
.لدرس بما يتماشى مع الوقت و المكان و إمكانات الطالبلاخطط-4
.ار طرق التدريس والوسائل التعليمية واألنشطة الحديثة التي تحقق أهداف المحاضرة و الدرساخت-5
.و التعلم الذاتي و التعاونيفب حل المشكالت و التفكير و االستكشااستخدام أساليفي انوع-6
.اركز على الممارسة والتطبيق في تحقيق أهداف المادة التعليمية و الكفاءة المستهدفة-7
.اعمد الى استخدام الوسائل و الطرق التي تستثير دافعية الطالب نحو التعلم-8
.العامة للقسم ومتطلبات المادة التعليمية تتماشى و الحرية األكاديمية و الفكريةفلسفةالاجعل-9

. اعتمد كثيرا على التلقين  واإللقاء المباشر و اعزز شكل خطية العملية التعلمية التعلمية-10
.الفرصة للطالب من أجل الحوار و المناقشة و االستفسار داخل المحاضرةإتيح-11
اعمل على استغالل الحوار و النقاش من اجل تبادل الخبرات التعليمية بين المتعلمين-12
.التقويم الذاتي و الموضوعيمبدأاحفز الطالب على تقبل اآلراء وغرس -13
.مي على ضوء ما لدى الطالب من خبرات و معلوماتالتعليالتعليمانظم  الموقف -14
.  اوجه المتعلمين إلى قبول المادة التعليمية المعطاة في الدرس كمعرفة شاملة وكافية-15
.المادة التعليمة بدقةمحتوىختارااحدد األهداف التربوية و التعليمية المراد تحقيقها و -11
.وغرسها كقيم في الطالبالناقد و اعمل على تنمية مهارات التفكير -16
.اساعد الطالب على اكتساب مهارات التعلم المستمر و المتواصل-17

.انتقــاء الطالب يتماشى و دوافعهم و قدراتهم مع متطلبات طبيعة التخصص العلمي-1

رفة
لمع

ع ا
جتم

ل م
ي ظ

م ف
متعل

ال

المتعلم يشارك ايجابيا و بفعالية في العملية التعليمية و عنصر نشيط فيها -2
.المتعلم يطور نفسه و يتعلم مهارات التعلم الذاتي و التعلم المستمر-3
.يلتزم المتعلم بحضور المحاضرات و الدروس العملية و الميدانية و بانتظام و االلتزام-4
.التعليمية الحديثة بصفة متقدمةةالطالب يستخدم الحاسب اآللي و االنترنت و الوسائل التكنولوجي-5
.     الطالب يمتلك مهارات البحث العلمي و كيفية التعامل مع مصادر المعرفة المتنوعة و المتعددة-6
.األولى للغة التعلم في المعاهد و اللغة الثانية المعتمدة في المعاهديتقن الطالب اللغة-7
.المهنيديمي و الطالب يمارس التفكير  أسلوب العلمي في مجال تخصصه األكا-8
.الطالب يمارس و يمتلك مهارات التفكير الناقد-9

.لتعلميمتلك الطالب دافعية قوية نحو ا-10
متطلبات التخصص الذي ينتمي إليه الطالبالتعلم و تتماشى وتتناسق قدرات الطالب مع الدافعية في -11
×.الطالب تتكون لديه قيمة المسؤولية عما يتعلمه، وما عليه من واجبات وما له من حقوق-12 .يمتلك مهارة تعلم كيفية التعلمالطالب-13
.ايجابية نحو التخصص المنتمي إليهتاتجاهاالطالب ب يكتس-14



یرفض یعدل یقبل

).، التقييم، النقد اإلبداعة، المقارنبالتعرف، االستيعا( تحدد المقررات وفق المسار العمودي المتدرج أي -1

سية
درا

ج ال
برام

و ال
ت 

قررا
الم

.المقررات بين جوهر المعرفة و تصورات الجامعة واحتياجات الطالب و طبيعة التخصصتجمع-2
.تهتم البرامج التعليمية في تعليمها بالتفكير و الحوار و االستقراء بدل التلقين المباشر و الحفظ-3
. تتصف بالتوازن بين المقررات األساسية و المقررات الساندة و المقررات المكملة في كل تخصصالبرامج-4
.يتم اختيار المقررات الدراسية العامة وبرامج التخصص بناًء على الموازنة بين المعرفة العلمية ومتطلبات العمل-5
.من فهم خصائص المهنة التي سيزاولها و تضمن المهارة و التفوقبتمكن المناهج  الطال-6
.غالبا ما يتم الدمج بين المقاييس العلمية و المقاييس النفسية و االجتماعية في كل التخصصات-7
.  تمزج اإلدارة الوصية في تحديدها للبرامج التعليمية بين المقاييس النظرية و مقاييس التدريب-8
.تتالءم المقررات الدراسية مع تخصصات هيئة التدريس و األحجام الساعية -9

.  تحفز البرامج على التساؤل و تصنيف و تفسير المعلومات المرتبطة باالحتياجات العلمية للمجتمع-10
).سلبية التعلم(التعلم الذاتي بدل االنتظار و التلقي ينمي المحتوى التعليمي لدى الطالب ميزة-11
.تتصف المقررات بالتكامل بين التخصص النظري و التطبيقي واألساسي و االختياري-12
. في تدريس البرامج..) االنترنت، الفيديو، الحاسب، الرقمنة( الحديثةةيتم االعتماد على الوسائل التكنولوجي-13
.تسند مهمة وضع البرامج و المحتويات التعليمية إلى أخصائيين محددين لكل تخصص و مستوى و مرحلة-14
).التربية المستدامة(تغرس مناهج التدريس آليات مواصلة التعليم المستمر لدى الطالب -15
.تطوير المناهج التركيز على استخدام مستجدات تكنولوجيا التعليم و التعلميستند  في-16
.يتم االستفادة من أخصائيين في العلوم اإلنسانية في بناء وتحديد المقررات الدراسية-17
.تتماشى األحجام الساعية مع المقررات الدراسية من حيث األهمية و التخصص و السنة الجامعية-18

.كوسيلة جديدة لتحقيق األهداف التعليميةيتسعى معاهد التربية البدنية لالعتماد على التعليم االلكترون-1

رفة
لمع

ع ا
جتم

و م
ني 

ترو
اللك

م ا
تعلي

ال

.تعزز المعاهد استخدام التعليم االلكتروني من اجل تنويع آليات التعلم و التعليم-2
.تعتمد اإلدارة وهيئة التدريس على التعليم االلكتروني ألهميته في التخطيط التدريسي الفعال-3
.يعمد األستاذ الستخدام التعليم االلكتروني من اجل تنويع و إثراء مصادر المعلومات-4
.اإلدارة على تسخير كل اإلمكانيات من اجل استحداث مجتمع معلوماتي فعلي داخل الجامعةتعمل-4
.قاعدة البيانات  الرقمية و المكتبات االلكترونية تعتمد بشكل كبير في البحث و التلقين في المعهد -5
.العمليات التعليميةمهمة في العملية التربوية و استخدام وسائل معلومات االتصال -6
.استحدثت اإلدارة على مستوى المعهد شبكة اتصال رقمية بين األساتذة و الطالب و اإلدارة-7
.اعتمد على التعليم االلكتروني ألنه وسيلة تعليمية جديدة تنمي صفة التعلم الذاتي للطالب-8
.التعليم االلكتروني ألنه وسيلة تعليمية جديدة تخدم المقررات التعليمية وتخدم المتعلم معااستخدم-9

.استخدم  التعليم االلكتروني ألنه يضمن للمتعلم االطالع على كل ما هو جديد ومسايرته للحاضر-10
.ألنه يعزز الكفاءات التكنولوجية للطلبة و يزودهم بمهارات البحثياعزز استخدام التعليم االلكترون-11
.اعتمد على التعليم االلكتروني ألنه وسيلة تضمن التكوين المستمر للطالب بعد التخرج-12
.اعتمد على التعليم االلكتروني ألنه يتيح المشاركة الفعالة للمتعلم ويرفع من درجة التفاعل في الدرس-13
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اجلمهوريــة اجلزائريــة الدميقراطيــة الشعبيـة
وزارة التعليــم العـايل و البحــث العلمــي 

جامعـة عبد احلميـد ابن باديــس 
معهـد الرتبيـة البدنيـة و الرياضيـة
قسم الرتبية البدنية والرياضية

اإلداريينلألساتذة  استبيان موجه  
:الموضـــــوع

مدى مالئمة التكوين في معاهد و "مسامهتكم يف اجناز دراسة هي بصدد التحضري حتت عنوان 
وذلك الستكمال متطلبات نيل الدكتوراه يف "أقسام التربية البدنية لمتطلبات االقتصاد المعرفي

. مناهج و طرائق التدريس يف الرتبية البدنية و الرياضة قسم الرتبية البدنية و الرياضة

أسئلة هذا االستبيان بكل موضوعية بأمل اإلفادة باإلجابة علىلذا أرجو من سيادتكم التكرم
. من مشاركتكم، وحتقيق أهداف الدراسة يف اإلطار العلمي الصحيح

.و شكرا حلسن خدمتكم و تعاونكم

:المشـــرف:                          لبـاـــالط

محدأعطا اهللا:دأ*بيطار هشام                *   



یعدل یقبل حذف األسئلـــة المجال

.تصاغ األهداف العامة للتكوين بناًء على متطلبات التكوين و التخصص العلمي-1

اف
هد

 األ
بناء

 و 
اغة

صي

عدم تغيير األهداف إال وفق تخطيط مسبقإتباع األهداف المحددة و العمل على تحقيقها و يتم-2
.يراعى في بناء األهداف التعليمة والتكوينية المعرفة العلمية المتخصصة و الواسعة في آن واحد-3
عند وضع األهداف تكون هناك عالقة متكاملة بينها وبين المعرفة الكاملة،العمل،الحراك والتغير، الطالب-4
)الجامعة المجتمعية( المعارف المتصلة بالحياةو األهداف المسطرة برفع الكفاءة المعرفية و المهنيةتسمح -5
.وضع مخططات التكوين تستجيب لمتطلبات الحاضر وتتحرى الجودة في التكوين-6
.بخصائص ومميزات و تصورات الجامعة المعنيةتصاغ األهداف التعليمية بعيدا عن المركزية و تهتم-7
×.يتبلور جوهر بناء األهداف العامة و أهداف كل تخصص حول متطلبات الطالب و المحتوى التعليمي-8 .  لتكوين بالمعرفة المتخصصة و الجوهريةفي اال تهتم األهداف المسطرة -9

. األهداف المسطرة تتماشي و ماهية العمل و متطلباته و تراعي العالقة البينية لكليهما-10
تثمن األهداف التعليمية المسطرة التعليم اإلبداعي و حل المشكالت و التعلم بالعمل الميداني -11
.بصفة دائمة و مستمرةتخضع األهداف المسطرة  للتجريب و المتابعة و التقويم و التعديل -12
تشمل األهداف على أهداف التكوين المستمر بدل منح الشهادات و تخريج الطلبة-13

.تتماشى أهداف العملية التربوية مع احتياجات المتعلم للمعرفة التي تتطلبها المهنة و المجتمع-1

ـــــن
كويـ

 الت
ودة

جــــ

.التعليم و إعادة التخطيط الدوري لهذا الغرضتعمل اإلدارة على تحسين جودة-2
×تتوفر المعاهد على فرق عمل بحثية علمية تعمل على تحسين التكوين و تقصي الجودة.  3 .يتماشى التخطيط المتبع مع قياس و تقويم النتائج المحققة و غير المحققة جنبا إلى جنباال-4
في عملية التخطيط و تحديد أهداف العملية التعلميةيستشار عضو هيئة التدريس -5
.يشرك الطالب في عملية التخطيط و تحديد أهداف العملية التعلمية. -6
.البرامج و المحتويات التعليمية و العملية التعلمية تتماشى وفق معايير وأهداف الجودة في التكوين-7
.و الطالب في إبداء اآلراء حول العمليات التعليمية ستشترك اإلدارة و هيئة التدري-8
.يستفيد الطالب من خدمات الدعم الطالبي مثل اإلرشاد و التوجيه خارج إطار التدريس -9

.تستند البرامج في إعدادها على متطلبات المجتمع و المهنة و حاجيات الطالب و خصائص المحتوى-10
.التعليمية تتسم بالواقعية و بالتالي تشكل خبرات مستقبلية مهنية للطالباألنشطة -11
×.التكوين في المعاهد يلبي حاجيات الطالب المهنية و يكسبهم المهارات الحياتية-12 .وخدمتهالمسؤولية تجاه المجتمعروحللطلبةالتكوين في المعاهدنميي-13
.البرامج التعليمية إلى تقويم دائم و ربطها بالواقع المهني و العملي لكل تخصصتخضع المقررات وال -14
.ييلقن الطالب في البرامج التعليمية التدريب على البحث العلمي و إجراء البحوث التطبيقية -15
على تحقيق الجودة في التكوينتساعدالهياكل البيداغوجية و اإلمكانات و المرافق و الوسائل التعليمية -16
.م الهياكل البيداغوجية و المعدات التربوية  مع أعداد الطالب و مستوياتهم المختلفةئتتال-17
.يستفيد أعضاء هيئة التدريس و اإلدارة من التدريب المهني و تطوير المهارات التدريسية و اإلدارية-18
.باألهداف المحددة و فلسفة التكوين المتبعة في المعاهد و األقساميلتزم عضو هيئة التدريس -19



یعدل یقبل حذف

.تستفيد األطر اإلدارية على مستوى المعاهد من فترات تدريبه و برامج تأهيلية في التسيير اإلداري و التنظيم-1

هنية
 الم

مية
التن

 و 
يب

تدر
ال

×.إدارييها عن طريق تنظيم دورات تكوينية داخلية وخارجية في التسيير اإلداري الحديثتعزز اإلدارة من كفاءة -2 .عضوية التدريس و التكوين كافية لتكون خبرية رائدة إداريا وكفاءة متميزة تسييرا بدون تدريب لذلك-3
.مع أهدافها وبرامجهاقبول الطلبة بناءا على اختبارات انتقاء تحددها المعاهد تتفقيتم -4
.تعقد المعاهد شراكات بينها و بين جامعات أجنبية من اجل تبادل خبرات التسيير و اإلدارة-5
.تشتمل ميادين التدريب و التربصات على كل التخصصات و الشعب المفتوحة و كل الطلبة-7
.   لتدريب لضبط عملية التدريبلتسعى معاهد التربية الرياضة إلى إنشاء مراكز مخصصة -8
.تدريباليةتوفر المعاهد و الجامعات برامج تدريبية تقدم إلى مراكز التدريب من أجل ضمان  فعال-9

.اإلدارة أهداف التدريب من خالل استحداث لجان خاصة بمتابعة التدريب في مراكز التدريبتعزز-10
.تتمثل فلسفة تدريب الطلبة في الدمج بين فلسفة التكوين بالمعهد واحتياجات المجتمع-11
.من البرامج التعليمية والتدريب في المؤسسات المهنيةبرنامجكالمعاهدتوازن اإلدارة بين التدريب داخل 12
.تعمد اإلدارة  على وضع لجان ومجالس خاصة قائمة على شؤون ومتابعة التنمية المهنية و التدريب-13

.تسعى اإلدارة إلى توفير حجرات دروس تتماشى و أعداد الطلبة و تجهز بكل الوسائل التدريسية الحديثة-1
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× . تتناسق أعداد الطلبة و مؤهالتهم العلمية مع إمكانات المعهد البيداغوجية و التعليمية و المادية-2
.التعليمية البرامج و المقرراتمقاييسفي كللتدريس لالحديثة التعليميةتوفر اإلدارة الوسائل-3
.تطوير البحث العلميمن اجل العلميةبعثات الملتقيات و للتخصص ميزانية كافية -4
.فرق البحث العلمي وتسهل مهامها الميدانية و المخبريةلتوفر اإلدارة الدعم المادي الالزم -5
.بتحديث الوسائل التعليمية لكل التخصصاتاإلدارة تهتم-6
.الحاجة االجتماعية و مجاالت البحوث المنجزة على مستوى مخابر البحوثهناك عالقة بين -7
.بمقاييس عالمية جديدة تتصفاستحداث مخابرتسعى اإلدارة إلى -8
.كافية وتتصف بالحداثة مع سهولة الولوج إليها من طرف الباحثين و الطلبةمصادر المعلومة .-9

.البحوث على الوسائل الحديثة المعتمدة في إجراء البحوث و االختبارات و التجاربتحتوي مخابر . -10
.تتميز البحوث على مستوى مخابر البحوث بالحداثة واألصالة و االبتعاد عن التقليد و التكرار-11
.العمل و اعتماد نتائج البحوث و المقترحات من اجل تجسيدها على أرض الواقعيتم-12
.المؤتمرات والدروس بالفيديو والنتتفعيلأخرى من اجل شبكات اتصال مع جامعاتتوجد-13
.مكتبات رقمية و شبكة اتصال داخلية بين األساتذة واإلدارة والطالبتحتوي المعاهد على-14
.بتحسين المستوى المعرفي) مالعب، قاعات،مدرجات،أجهزة تعليمية(تسمح الهياكل البيداغوجية -15



یعدل یقبل حذف

.تخضع األهداف المسطرة و عمليات التخطيط بشكل دوري و دائم للتقويم و المتابعة و التنقيح-1

ــــــم
قويــ

الت

. بالخبراء و المختصين لهذا الغرضةاألهداف على أسس علمية وتتم االستعانيستند تقويم -2
.تخضع البرامج للتحديث الدائم والتقويم الدوري ومقابلتها مع الواقع من قبل لجان مختصة-3
)ةدراسة الحال، ء، آرات، اختباراتاستبيان، مقابال(تعتمد اإلدارة على طرق تقويم مختلفة وبوسائل متعددة -4
مكونات البرامج، الطالب، البيئة التعليمية–التقويم المتبع في المعاهد يشمل عناصر العملية التربوية -5
).نفسو حركية–وجدانية -معرفية ( يراعى في تقويم الطلبة جميع الجوانب المتعلقة بهم -6
تقويم الطلبة على التحليل و الربط و االستنتاج بدل االعتماد على التذكر و االسترجاعيرتكز-7
.يتصف تقويم الطلبة بالشمولية ويجمع بين أهداف ومحتوى المنهج و ملم لجوانب نمو الطالب النفسية. -8
.و التحصيلي و الكتابي و الشفهي والمستمرييجمع تقويم الطلبة بين التشخيصي و التكوين-9

.أسئلة االمتحانات تتناسق من حيث العدد، الوضوح،درجة الصعوبة، االتزان، واألهمية-10
.تيعتمد التقويم في المعاهد على أدوات محددة لقياس المعارف و المهارات و االتجاهات و السلوكيا-11
×.  كوسيلة لتقويم البرامج التعليمية و طرائق و أساليب التدريس ووسائلهتاالمتحاناتُعتمد نتائج -12 تتناسق أعداد الطلبة مع عدد األساتذة حتى يسهل متابعة الطلبة و توجيههم و تقويمهم بشكل دوري-13
.كوسيلة لتحسين األداء المهنيةالتدريسيتعزز اإلدارة مبدأ التقويم الذاتي بين الهيئات اإلدارية و الهيئات -14
×.عضو هيئة التدريس يقوم ذاته من خالل مقارنة نشاطه التعليمي والبحثي وتقبل اآلراء-15 .يتم تجسيد وصايا و نتائج التقويم على ارض الواقع لجميع الجوانب المتعلقة بالعملية التعليمية-16
.بالوسائل الحديثة لتوظيفها في عملية التقويم لربح الوقتيتم االستعانة -17



اجلمهوريــة اجلزائريــة الدميقراطيــة الشعبيـة
وزارة التعليــم العـايل و البحــث العلمــي 

جامعـة عبد احلميـــــد ابن باديــس 
معهـد الرتبيـة البدنيـة و الرياضيـة

البدنية والرياضيةقسم الرتبية 

ألساتذةاستبيان موجه  
:الموضـــوع

مدى مالئمة التكوين في معاهد و " مسامهتكم يف اجناز دراسة هي بصدد التحضري حتت عنوان 
وذلك الستكمال متطلبات نيل الدكتوراه يف "البدنية لمتطلبات االقتصاد المعرفيأقسام التربية 

. مناهج و طرائق التدريس يف الرتبية البدنية و الرياضة قسم الرتبية البدنية و الرياضة

أسئلة هذا االستبيان بكل موضوعية بأمل اإلفادة باإلجابة علىلذا أرجو من سيادتكم التكرم
. حتقيق أهداف الدراسة يف اإلطار العلمي الصحيحمن مشاركتكم، و 

.و شكرا حلسن خدمتكم و تعاونكم

:المشـــرف:                           ــالبــالط

محد  أد عطا اهللاأ *بيطار هشام           *  



:لبيانات الشخصيةا
ةــــــة العلميــــالدرج.....................:
ةــــــــــــالوظيف........:........................
دةـــــام المتقـلــــــالمه......................:
الجامعة.....................................:

حذف األسئلـــة ×المجال .استفيد من منحة التربص و التكوين بالخارج بشكل مستمر-1
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التن
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لأل
.اختار أمكنة التربص بناءا على عامل الكفاءة العلمية و الدرجة العلمية-2
.استفيد كعضو هيئة التدريس من برامج التدريب والتنمية المهنية-3
.أشارك بشكل مستمر في الندوات و الدورات و الملتقيات العلمية-4
.أولي اهتماما بالغا لتنمية المكتسبات القبلية و تكييفها وفق المتغيرات الحديثة-5
.ألجل تحسين مهارات التدريسأشارك في محاضرات تتم بين األساتذة و بين خبراء التدريس-6
.علميةإطار العمل في مجموعات بحث انخرط ضمن-7
.للبحث العلمي نتسب و عضو في مخبر ا-8
.تطوير مستوى  التحكم في اللغات األجنبيةلأولي اهتمام بالغ -9

.اعمل على تطوير مهارات التواصل لدي وتكييفها مع الحاضر-10
.و االتصال المعلوماتأطور و احدث مهاراتي  في مجال تكنولوجيا -11

.اعتمد على التعليم االلكتروني وأتدرب على توسيع خبراتي في هذا المجال-12
.أطور دائما مهاراتي التدريسية و أكيفها وفق تغير وتطور العلوم-13
. اسعي دائما إلى تنمية نفسي علميا وعمليا و التعرف على الجديد في مجال تخصصي-14



یعدل یقبل ×حذف .تطوير مهارات استخدام التكنولوجية التعليمية الحديثةشجع المتعلمين على اأساعد و -1
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.وضحها قبل عرضها على الطالبأاحلل المواد التعليمية و المقررات الدراسية بطريقة سهلة و -2
وعديدة في التحضير للمادة التعليمية ويختار األساليب و الطرائق المناسبةاستخدم مصادر متنوعة-3
.لدرس بما يتماشى مع الوقت و المكان و إمكانات الطالبلاخطط-4
×.ار طرق التدريس والوسائل التعليمية واألنشطة الحديثة التي تحقق أهداف المحاضرة و الدرساخت-5 ×.و التعلم الذاتي و التعاونيفب حل المشكالت و التفكير و االستكشااستخدام أساليفي انوع-6 .اركز على الممارسة والتطبيق في تحقيق أهداف المادة التعليمية و الكفاءة المستهدفة-7
.اعمد الى استخدام الوسائل و الطرق التي تستثير دافعية الطالب نحو التعلم-8
×.العامة للقسم ومتطلبات المادة التعليمية تتماشى و الحرية األكاديمية و الفكريةفلسفةاجعل ال-9 . اعتمد كثيرا على التلقين  واإللقاء المباشر و اعزز شكل خطية العملية التعلمية التعلمية-10

.الفرصة للطالب من أجل الحوار و المناقشة و االستفسار داخل المحاضرةإتيح-11
اعمل على استغالل الحوار و النقاش من اجل تبادل الخبرات التعليمية بين المتعلمين-12
.التقويم الذاتي و الموضوعيمبدأاحفز الطالب على تقبل اآلراء وغرس -13
.مي على ضوء ما لدى الطالب من خبرات و معلوماتالتعليالتعليمانظم  الموقف -14
.  اوجه المتعلمين إلى قبول المادة التعليمية المعطاة في الدرس كمعرفة شاملة وكافية-15
.المادة التعليمة بدقةمحتوىختارااحدد األهداف التربوية و التعليمية المراد تحقيقها و -16
.وغرسها كقيم في الطالبالناقد و اعمل على تنمية مهارات التفكير -17
.اساعد الطالب على اكتساب مهارات التعلم المستمر و المتواصل-18

.انتقــاء الطالب يتماشى و دوافعهم و قدراتهم مع متطلبات طبيعة التخصص العلمي-1
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المتعلم يشارك ايجابيا و بفعالية في العملية التعليمية و عنصر نشيط فيها -2
.المتعلم يطور نفسه و يتعلم مهارات التعلم الذاتي و التعلم المستمر-3
.يلتزم المتعلم بحضور المحاضرات و الدروس العملية و الميدانية و بانتظام و االلتزام-4
.التعليمية الحديثة بصفة متقدمةةالطالب يستخدم الحاسب اآللي و االنترنت و الوسائل التكنولوجي-5
.     الطالب يمتلك مهارات البحث العلمي و كيفية التعامل مع مصادر المعرفة المتنوعة و المتعددة-6
×.األولى للغة التعلم في المعاهد و اللغة الثانية المعتمدة في المعاهديتقن الطالب اللغة-7 .المهنيديمي و الطالب يمارس التفكير  أسلوب العلمي في مجال تخصصه األكا-8
.الطالب يمارس و يمتلك مهارات التفكير الناقد-9

.لتعلميمتلك الطالب دافعية قوية نحو ا-10
متطلبات التخصص الذي ينتمي إليه الطالبالتعلم و تتماشى وتتناسق قدرات الطالب مع الدافعية في -11
.الطالب تتكون لديه قيمة المسؤولية عما يتعلمه، وما عليه من واجبات وما له من حقوق-12
×.يمتلك مهارة تعلم كيفية التعلمالطالب-13 .ايجابية نحو التخصص المنتمي إليهتاتجاهاالطالب ب يكتس-14



یعدل یقبل حذف

).، التقييم، النقد اإلبداعة، المقارنبالتعرف، االستيعا( تحدد المقررات وفق المسار العمودي المتدرج أي -1
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×.المقررات بين جوهر المعرفة و تصورات الجامعة واحتياجات الطالب و طبيعة التخصصتجمع-2 .تهتم البرامج التعليمية في تعليمها بالتفكير و الحوار و االستقراء بدل التلقين المباشر و الحفظ-3
. تتصف بالتوازن بين المقررات األساسية و المقررات الساندة و المقررات المكملة في كل تخصصالبرامج-4
.يتم اختيار المقررات الدراسية العامة وبرامج التخصص بناًء على الموازنة بين المعرفة العلمية ومتطلبات العمل-5
.من فهم خصائص المهنة التي سيزاولها و تضمن المهارة و التفوقبتمكن المناهج  الطال-6
.غالبا ما يتم الدمج بين المقاييس العلمية و المقاييس النفسية و االجتماعية في كل التخصصات-7
.  تمزج اإلدارة الوصية في تحديدها للبرامج التعليمية بين المقاييس النظرية و مقاييس التدريب-8
.تتالءم المقررات الدراسية مع تخصصات هيئة التدريس و األحجام الساعية -9

.  تحفز البرامج على التساؤل و تصنيف و تفسير المعلومات المرتبطة باالحتياجات العلمية للمجتمع-10
).سلبية التعلم(التعلم الذاتي بدل االنتظار و التلقي ينمي المحتوى التعليمي لدى الطالب ميزة-11
.تتصف المقررات بالتكامل بين التخصص النظري و التطبيقي واألساسي و االختياري-12
. في تدريس البرامج..) االنترنت، الفيديو، الحاسب، الرقمنة( الحديثةةيتم االعتماد على الوسائل التكنولوجي-13
.تسند مهمة وضع البرامج و المحتويات التعليمية إلى أخصائيين محددين لكل تخصص و مستوى و مرحلة-14
).التربية المستدامة(تغرس مناهج التدريس آليات مواصلة التعليم المستمر لدى الطالب -15
.تطوير المناهج التركيز على استخدام مستجدات تكنولوجيا التعليم و التعلميستند  في-16
.يتم االستفادة من أخصائيين في العلوم اإلنسانية في بناء وتحديد المقررات الدراسية-17
.تتماشى األحجام الساعية مع المقررات الدراسية من حيث األهمية و التخصص و السنة الجامعية-18

.كوسيلة جديدة لتحقيق األهداف التعليميةيتسعى معاهد التربية البدنية لالعتماد على التعليم االلكترون-1
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.تعزز المعاهد استخدام التعليم االلكتروني من اجل تنويع آليات التعلم و التعليم-2
.تعتمد اإلدارة وهيئة التدريس على التعليم االلكتروني ألهميته في التخطيط التدريسي الفعال-3
.يعمد األستاذ الستخدام التعليم االلكتروني من اجل تنويع و إثراء مصادر المعلومات-4
.اإلدارة على تسخير كل اإلمكانيات من اجل استحداث مجتمع معلوماتي فعلي داخل الجامعةتعمل-4
×.قاعدة البيانات  الرقمية و المكتبات االلكترونية تعتمد بشكل كبير في البحث و التلقين في المعهد -5 .العمليات التعليميةمهمة في العملية التربوية و استخدام وسائل معلومات االتصال -6
.استحدثت اإلدارة على مستوى المعهد شبكة اتصال رقمية بين األساتذة و الطالب و اإلدارة-7
.اعتمد على التعليم االلكتروني ألنه وسيلة تعليمية جديدة تنمي صفة التعلم الذاتي للطالب-8
.التعليم االلكتروني ألنه وسيلة تعليمية جديدة تخدم المقررات التعليمية وتخدم المتعلم معااستخدم-9

.استخدم  التعليم االلكتروني ألنه يضمن للمتعلم االطالع على كل ما هو جديد ومسايرته للحاضر-10
.ألنه يعزز الكفاءات التكنولوجية للطلبة و يزودهم بمهارات البحثياعزز استخدام التعليم االلكترون-11
.اعتمد على التعليم االلكتروني ألنه وسيلة تضمن التكوين المستمر للطالب بعد التخرج-12
.اعتمد على التعليم االلكتروني ألنه يتيح المشاركة الفعالة للمتعلم ويرفع من درجة التفاعل في الدرس-13








:األساتذة اإلدارييناستبيان-1
االهداف اجلودة التدريب التمويل التقومي االستبيان

31 42 24 41 31 169
33 46 25 35 33 172
31 47 31 39 34 182
30 42 31 38 42 183
22 35 24 32 35 148
21 31 27 33 34 146
25 36 36 20 34 151
24 42 31 41 41 179
21 36 23 22 27 129
31 38 20 25 28 142
25 34 19 23 23 124
33 43 29 41 42 188
29 44 22 31 33 159
22 45 29 39 46 181
27 40 19 33 37 156
28 37 23 31 35 154
30 39 32 39 41 181
28 37 23 31 35 154
25 38 31 29 37 160
33 41 30 33 35 172



:األساتذةاستبيان-2
التنمية األساليب المتعلم المقررات االلكتروني االستبيان
34 51 18 38 25 166
29 35 27 42 37 170
26 42 18 33 19 138
40 52 27 49 36 204
40 52 26 52 40 210
31 45 27 33 35 171
37 46 20 35 22 160
38 43 26 39 28 174
32 48 19 42 19 160
42 50 26 50 36 204
38 52 23 52 40 205
33 43 27 40 35 178
34 49 18 38 25 164
29 35 23 47 37 171
26 45 20 33 33 157
40 52 27 49 36 204
32 50 21 50 40 193
30 45 22 36 38 171
42 50 26 50 36 204
38 50 23 52 40 203



:الطالباستبيان-3
التقومي و التعلم 

الذايت
التدريب املهين تقومي  عملية 

تعلمية
مهارات التعلم 

وحبث
املهارات 
تكنولوجية

االستبيان 

33 35 19 35 25 147
28 45 30 34 28 165
17 32 32 32 36 149
19 39 35 31 19 143
26 36 33 35 26 156
19 42 36 19 19 135
18 41 35 19 18 131
17 42 24 23 17 123
20 40 26 24 20 130
14 37 25 24 14 114
21 36 25 26 21 129
20 31 27 22 20 120
21 37 28 19 21 126
20 35 21 15 20 111
20 36 20 17 20 113
24 28 20 20 24 116
21 24 19 21 21 106
18 20 17 24 18 97
19 25 19 18 19 100
29 30 26 30 29 144








:األساتذة اإلدارييناستبيان-1
االهداف اجلودة التدريب التمويل التقومي االستبيان 

31 40,00 24 41 31 169
33 42,00 25 35 33 172
31 44,00 31 39 34 182
30 40,00 31 38 42 183
29 39,00 29 40 38 179
31 45,00 27 33 35 171
32 43,00 29 32 37 173
28 44,00 32 36 40 180
35 40,00 26 41 43 185
33 39,00 27 33 36 173
31 39,00 32 39 34 177
30 42,00 30 38 42 182
22 35,00 24 30 35 146
21 31,00 27 31 30 140
25 32,00 29 29 29 144
27 34,00 26 31 35 153
27 31,00 25 30 36 149
25 36,00 36 20 34 151
24 35,00 31 41 41 172
28 39,00 32 37 36 172
24 39,00 31 36 35 165
27 37,00 30 39 38 171
31 35,00 34 40 34 174
27 39,00 29 33 31 159
24 37,00 36 41 43 181
21 36,00 23 22 27 129
31 38,00 20 25 28 142
25 34,00 22 29 27 137
33 41,00 30 33 35 172
26 35,00 28 30 33 152
30 39,00 32 29 31 161
24 33,00 26 28 29 140
24 33,00 26 28 29 140
29 41,00 32 35 37 174
28 35,00 31 34 35 163
31 32,00 29 26 36 154
30 41,00 31 37 38 177
25 33,00 29 29 32 148



30 39,00 27 29 36 161
27 31,00 19 33 30 140
28 33,00 21 30 31 143
29 32,00 22 31 31 145
25 30,00 19 23 23 120
33 40,00 29 35 42 179
29 39,00 20 31 33 152
22 41,00 25 29 40 157
28 38,00 29 28 43 166
29 39,00 29 39 41 177
26 36,00 21 24 39 146
26 36,00 21 30 22 135
31 38,00 20 26 30 145
27 39,00 29 30 25 150
22 41,00 30 37 39 169
33 38,00 28 29 28 156
25 39,00 26 31 30 151
25 37,00 22 29 33 146
27 36,00 28 22 33 146
29 38,00 29 29 29 154
26 37,00 26 37 35 161
29 42,00 24 22 39 156
26 35,00 29 39 34 163
31 41,00 31 35 37 175
29 39,00 29 38 38 173
29 31,00 22 31 30 143
28 38,00 26 37 35 164
25 36,00 26 31 29 147
22 39,00 30 29 33 153



:األساتذةاستبيان-2
التنمية  االساليب املتعلم  املقررات  االلكرتوين  االستبيان 

22 32 18 21 17 124
22 32 18 21 17 124
22 32 18 22 19 137
22 33 19 22 19 137
22 33 19 22 21 138
22 33 19 23 21 140
23 33 19 23 22 140
23 33 19 25 22 140
24 34 19 25 22 140
24 34 20 26 23 140
24 34 20 26 23 148
25 34 21 26 25 148
25 35 21 28 25 148
25 35 21 28 25 148
25 35 21 28 26 148
25 35 22 29 26 148
25 35 22 29 26 149
25 35 22 29 26 149
25 35 22 29 26 149
25 35 22 29 26 151
26 37 22 29 26 151
26 37 22 29 26 152
26 37 22 29 26 152
26 37 22 29 26 152
26 37 22 29 26 152
26 37 22 29 26 152
26 37 22 29 26 154
26 38 22 30 26 154
27 38 22 30 26 154
27 38 22 30 26 157
27 38 22 30 27 159
28 38 22 30 27 159
28 38 22 30 27 159
28 38 22 30 27 159
28 38 22 30 28 160
28 38 22 31 29 160
28 39 23 31 29 161
28 39 23 31 29 161
28 39 23 31 29 161
28 39 23 31 29 161
28 39 23 31 29 161



29 39 23 31 30 161
29 39 23 31 30 161
29 39 23 31 30 161
29 39 24 31 30 161
29 39 24 31 31 161
29 39 24 31 31 161
29 39 24 31 31 161
29 39 25 31 31 161
29 39 25 33 31 162
29 39 25 33 32 162
29 39 25 33 32 162
29 40 26 33 32 162
29 40 26 33 32 162
29 40 26 33 32 162
29 40 26 33 32 162
29 40 26 33 33 162
29 41 26 33 33 163
29 41 26 33 33 163
29 41 26 33 33 163
29 41 26 33 33 163
29 41 26 33 33 163
30 41 26 33 33 164
30 41 26 33 33 164
30 41 26 33 33 164
30 41 26 33 33 164
30 41 26 33 33 164
30 41 26 34 33 164
30 41 26 34 33 165
30 41 26 34 33 166
30 41 26 35 33 166
30 41 26 35 33 166
30 41 26 35 33 169
30 41 26 35 33 169
30 41 26 36 34 169
30 42 27 36 34 170
30 42 27 36 34 170
30 42 27 36 34 170
30 42 27 36 34 171
31 42 27 36 35 171
31 42 27 37 35 171
31 43 27 37 35 171
31 43 27 37 35 171
31 43 27 37 35 172
31 43 27 37 35 172



31 43 27 37 35 172
31 43 27 37 35 172
31 43 27 37 35 172
31 43 27 37 35 172
31 43 27 38 35 173
31 44 27 38 35 173
31 44 27 38 35 173
32 44 28 39 35 174
32 44 28 39 35 174
32 45 28 39 35 174
32 45 28 39 35 174
32 45 28 39 35 174
32 45 29 39 35 175
32 45 29 39 36 175
32 45 29 39 36 175
32 45 29 39 36 177
32 45 29 39 36 177
32 45 29 40 36 177
32 46 29 40 36 177
32 46 29 40 36 177
33 46 29 40 36 177
33 47 29 40 36 177
33 47 29 40 36 177
33 47 29 41 36 177
33 47 29 41 36 177
33 47 29 41 36 178
33 47 29 41 36 178
33 47 29 41 36 178
33 47 29 41 36 179
33 47 29 42 37 179
33 47 29 42 37 180
33 47 29 42 37 180
33 47 29 42 37 180
33 47 29 42 37 181
34 47 29 42 37 181
34 48 29 42 37 181
34 48 29 42 37 181
35 48 30 42 37 181
35 48 30 43 37 181
35 48 30 43 38 184
35 48 30 43 38 184
35 48 30 43 38 185
36 49 30 46 38 185



36 49 31 46 38 185
36 49 31 46 38 185
36 49 31 46 39 188
36 49 31 46 39 188
36 49 31 46 39 188
36 49 31 46 39 188
36 50 31 46 39 189
36 50 31 46 40 189
36 50 31 46 40 190
36 50 31 46 40 190
36 50 32 47 40 190
37 51 32 47 40 191
37 51 32 49 40 191
37 51 32 49 40 193
37 52 32 49 41 194
37 52 32 50 41 203
38 52 32 50 42 203
38 52 33 50 42 203
38 52 33 51 42 203
38 52 33 52 42 203
38 52 33 52 43 204
39 52 33 52 43 204
39 52 36 52 43 204
40 52 36 52 43 204
40 52 36 53 43 205
40 52 36 53 43 210
42 52 38 53 46 212
42 52 38 53 46 212



:الموجه للطلبةستبياناال-3
التقويم و 

التعلم الذاتي
التدريب 
المهني

عملية التقويم 
تعلميةال

مهارات التعلم 
العلميبحثالو 

المهارات 
تكنولوجيةال

التقويم و 
التعلم الذاتي

33 35 21 25 25 139
28 45 30 30 28 161

24 38 29 29 24 144
19 39 28 28 19 133

26 36 24 24 26 136
19 42 25 25 19 130
18 41 26 26 18 129
17 42 26 26 17 128
20 40 22 22 20 124
14 37 21 21 14 107
21 36 20 20 21 118
23 26 21 21 23 114
30 24 20 20 30 124
26 31 19 19 26 121
15 21 28 28 15 107
24 28 27 27 24 130
21 24 26 26 21 118
27 26 30 30 27 140
22 35 25 25 22 129
29 30 30 30 29 148
23 33 31 15 23 125
20 31 34 15 20 120
21 37 26 14 21 119
20 35 25 18 20 118
20 36 28 19 20 123
19 29 27 20 19 114
18 27 29 21 18 113
17 36 26 21 17 117
16 35 24 20 16 111
15 34 25 21 15 110
15 31 28 23 15 112
14 23 26 25 14 102
18 20 26 24 18 106
19 25 25 26 19 114
20 26 21 28 20 115
21 35 21 27 21 125
21 36 23 20 21 121
20 30 25 21 20 116
21 31 24 21 21 118
23 32 23 20 23 121
25 31 27 19 25 127
24 32 28 17 30 131
26 35 23 17 29 130



28 34 26 18 28 134
27 30 21 18 24 120
20 28 25 18 25 116
21 40 23 16 26 126
21 40 18 14 26 119
20 39 25 15 22 121
19 42 29 17 21 128
17 40 19 19 20 115
17 42 17 18 21 115
18 40 19 20 20 117
18 41 17 21 19 116
18 36 19 26 28 127
16 37 30 25 27 135
14 35 32 25 26 132
15 38 35 23 30 141
17 36 33 24 25 135
19 34 36 26 30 145
18 31 35 27 15 126
20 30 24 26 15 115
21 33 26 24 40 144
26 36 25 28 37 152
25 35 25 25 36 146
25 36 27 24 26 138
23 34 28 23 24 132
24 37 21 27 31 140
26 44 20 28 21 139
27 45 20 23 28 143
26 41 19 26 24 136
24 42 17 21 26 130
28 35 19 25 35 142
32 38 26 23 30 149
32 26 25 18 33 134
31 25 18 25 31 130
25 22 19 29 37 132
30 34 17 19 35 135
17 32 16 17 36 118
19 31 14 19 29 112
25 35 15 17 27 119
26 26 13 25 36 126
27 35 35 27 35 159
31 34 38 21 34 158
28 38 36 21 31 154
29 36 34 22 23 144
24 34 31 22 20 131
27 35 19 21 25 127
26 37 35 25 26 149
30 39 38 19 35 161
25 38 36 18 36 153



27 41 34 16 30 148
21 42 35 17 31 146
21 45 36 21 20 143
22 40 34 22 16 134
22 41 30 25 17 135
21 25 30 24 20 120
25 26 28 20 24 123
19 24 21 21 25 110
18 28 20 20 20 106
16 29 21 16 24 106
17 27 20 17 28 109
21 29 24 20 27 121
22 29 25 24 21 121
25 29 27 25 25 131
24 27 26 20 26 123
20 28 25 24 21 118
21 32 24 28 20 125
20 35 26 27 28 136
16 36 25 21 24 122
17 35 22 25 21 120
20 34 22 26 26 128
24 31 21 21 19 116
25 32 20 20 18 115
20 38 20 28 17 123
24 39 21 24 20 128
28 35 21 24 21 129
27 36 24 27 19 133
21 36 27 20 23 127
25 34 20 26 30 135
26 37 26 25 26 140
21 35 25 23 25 129
20 36 23 30 24 133
28 34 30 23 21 136
24 38 31 27 27 147
21 25 33 26 27 132
26 26 26 22 26 126
19 24 24 25 30 122
18 28 25 35 25 131
17 26 26 31 20 120
20 24 24 32 21 121
21 26 26 35 21 129
19 24 26 34 22 125
23 38 24 32 22 139
30 24 25 31 21 131
26 25 28 35 25 139
25 26 29 19 19 118
24 35 27 19 18 123
21 35 23 23 16 118



27 32 21 24 17 121
27 32 25 24 21 129
26 32 26 26 28 138
30 32 21 22 25 130
25 16 26 19 24 110
20 19 25 15 20 99
21 32 25 17 18 113
21 23 35 20 20 119
22 24 31 21 19 117
22 21 32 24 20 119
21 25 35 15 25 121
25 21 34 17 20 117
19 24 32 19 23 117
18 28 31 20 24 121
16 29 35 21 22 123
17 27 19 23 27 113
21 25 19 25 21 111
28 27 23 25 20 123
25 26 24 23 28 126
24 22 24 24 32 126
20 25 26 26 19 116
18 23 28 27 31 127
20 32 21 21 30 124
21 35 20 24 30 130
23 26 20 28 17 114
25 31 21 32 23 132
25 30 26 32 20 133
23 37 25 31 21 137
24 31 24 30 21 130
26 20 23 30 19 118
27 37 27 17 17 125
21 36 29 23 18 127
24 31 30 21 15 121
28 36 31 21 17 133
32 30 24 20 18 124
32 35 25 19 16 127
31 35 20 17 14 117
30 36 20 17 15 118
30 34 22 18 17 121
17 38 28 18 19 120
23 36 23 18 18 118
21 35 27 16 20 119
21 34 26 14 21 116
20 34 22 15 26 117
19 35 25 17 25 121
17 23 35 19 25 119
17 43 31 18 23 132
18 30 32 20 24 124



18 33 35 21 26 133
18 25 34 26 27 130
16 29 32 25 26 128
14 27 31 25 24 121
15 29 35 23 28 130
17 29 19 24 32 121
19 29 19 26 18 111
18 28 23 27 31 127
20 27 24 26 28 125
21 27 24 24 19 115
26 23 26 28 17 120
25 23 28 32 19 127
25 35 21 32 25 138
23 36 20 31 25 135
24 45 20 30 25 144
26 38 21 30 23 138
27 39 26 17 24 133
26 36 25 19 26 132
24 42 24 25 27 142
28 22 23 25 26 124
31 24 27 25 24 131
32 40 29 23 28 152
31 37 30 24 19 141
30 36 31 26 22 145
30 26 24 27 31 138
17 24 25 26 23 115
19 31 20 24 27 121
22 21 20 28 17 108
25 28 22 32 23 130
20 24 28 32 21 125
23 26 23 31 21 124
24 35 27 30 20 136
26 30 26 30 19 131
27 33 22 17 17 116
26 31 21 23 17 118
24 37 26 25 18 130
28 35 25 24 20 132
32 36 24 23 18 133
32 29 23 27 16 127
31 27 27 29 28 142
30 36 29 30 26 151
30 35 30 31 25 151
17 34 31 24 24 130
23 31 24 25 22 125
21 23 25 20 27 116
21 20 20 20 27 108
20 25 20 22 26 113
19 26 22 28 30 125



17 35 28 23 25 128
17 30 23 27 27 124
18 33 27 26 20 124
18 24 26 22 25 115
18 22 22 25 19 106
16 25 25 35 22 123
30 26 35 31 21 143
26 24 31 32 25 138
25 21 32 35 19 132
24 20 35 34 18 131
21 25 34 22 19 121
27 28 32 22 17 126
27 31 31 21 20 130
26 23 35 25 28 137
30 22 19 19 25 115
25 25 19 18 24 111
27 26 23 16 20 112
21 35 24 17 28 125
21 36 24 21 27 129
22 30 26 28 23 129
22 31 28 25 27 133
21 32 21 24 21 119
25 31 20 20 20 116
19 32 20 28 19 118
18 35 21 27 17 118
16 34 22 23 19 114
17 30 21 21 18 107
21 28 20 21 20 110
28 40 20 20 18 126
25 40 21 19 16 121
24 39 21 17 14 115
20 42 24 17 15 118
28 27 27 18 17 117
27 26 20 18 19 110
23 22 26 18 18 107
21 25 25 16 20 107
21 23 23 14 21 102
20 32 30 15 22 119
19 35 31 17 25 127
17 26 33 19 24 119
17 31 26 18 20 112
18 30 24 20 21 113
18 37 25 21 20 121
18 31 26 26 16 117
16 20 24 25 17 102
14 37 26 25 20 122
15 36 26 23 24 124
17 31 24 24 20 116



19 36 25 26 21 127
18 30 28 17 24 117
20 35 29 20 24 128
21 35 27 24 27 134
26 36 23 25 21 131
25 34 21 26 25 131
25 38 25 24 26 138
23 36 26 28 21 134
24 35 21 27 20 127
26 34 26 21 28 135
17 34 25 25 24 125
20 35 25 26 24 130
24 23 34 21 27 129
25 43 32 26 20 146
26 30 31 28 26 141
24 33 35 24 25 141
28 25 19 21 23 116
27 29 19 26 30 131
21 27 23 19 23 113
25 29 24 18 27 123
26 29 24 17 26 122
21 29 26 20 22 118
26 28 28 21 25 128
28 27 21 21 30 127
24 27 20 23 31 125
21 23 20 30 32 126
26 23 21 26 20 116
19 35 22 25 28 129
18 36 21 24 32 131
17 31 20 21 31 120
20 23 20 21 30 114
21 22 21 27 19 110
21 25 21 26 19 112
23 26 24 25 23 121
30 35 27 19 24 135
26 36 20 18 24 124
25 30 26 16 26 123
24 31 25 17 20 117
21 32 25 21 19 118
21 31 26 28 15 121
27 32 21 25 17 122
26 35 26 24 20 131
25 34 25 20 21 125
19 30 25 28 24 126
18 28 35 22 15 118
16 40 31 23 17 127
17 40 32 21 19 129
21 39 35 21 20 136



28 42 34 20 21 145
25 27 32 19 23 126
24 26 31 17 25 123
20 22 35 17 25 119
28 25 19 18 23 113
22 23 19 18 20 102
23 32 23 18 26 122
21 35 24 16 27 123
21 27 24 14 20 106
20 26 26 15 24 111
19 22 28 17 28 114
17 25 21 19 32 114
17 23 20 18 32 110
18 32 20 20 31 121
18 35 21 21 28 123
18 26 26 26 30 126
16 31 25 25 17 114
14 30 24 25 23 116
15 37 23 23 21 119
17 31 27 24 21 120
19 20 29 26 20 114
18 37 30 17 19 121
20 36 31 20 17 124
21 31 24 24 17 117
26 36 25 25 18 130
25 30 20 21 19 115
25 35 20 26 18 124
23 35 22 25 20 125
24 36 28 24 24 136
26 34 23 23 15 121
17 38 27 27 17 126
20 36 26 29 20 131
24 35 22 30 18 129
25 34 25 31 20 135
22 34 35 24 21 136
24 35 31 25 26 141
28 23 32 20 25 128
27 43 35 20 25 150
21 30 34 22 23 130
25 33 32 28 24 142
26 25 31 23 26 131
21 29 35 27 27 139
26 27 19 26 26 124
28 29 19 22 22 120
24 29 23 25 28 129
21 29 24 35 32 141
26 28 24 31 25 134
19 27 26 32 31 135



18 27 28 35 22 130
17 23 21 34 30 125
14 23 20 32 17 106
18 35 20 31 19 123
19 44 21 35 25 144
20 45 26 19 25 135
21 41 25 19 25 131
21 42 24 23 23 133
23 35 23 24 24 129
21 38 27 24 26 136
23 26 29 26 27 131
25 25 30 22 26 128
24 22 31 19 24 120
26 34 24 15 28 127
28 32 25 17 32 134
27 31 20 20 32 130
23 35 26 21 31 136
21 26 25 24 24 120
21 35 25 15 30 126
20 34 26 17 17 114
19 38 21 19 17 114
17 36 26 25 18 122
17 34 25 26 18 120
18 35 25 24 18 120
18 37 35 19 16 125
18 39 31 20 14 122
16 38 32 22 15 123
14 41 35 21 17 128
15 42 34 27 19 137
17 45 32 25 18 137
19 40 31 30 20 140
22 41 35 19 21 138
20 25 19 25 26 115
21 26 19 24 25 115
26 24 23 26 24 123
25 37 24 25 20 131
25 31 24 22 21 123
23 20 26 20 20 109
22 37 28 24 16 127
26 36 21 25 17 125
27 31 20 26 20 124
26 36 20 27 24 133
24 41 21 29 25 140
28 35 23 28 20 134
32 35 24 24 24 139
25 36 24 26 28 139
31 34 26 28 26 145
30 38 28 25 25 146



30 36 21 27 25 139
17 35 20 26 23 121
19 32 20 25 24 120
25 34 21 27 26 133
26 35 26 26 27 140
27 23 25 25 26 126
31 40 24 25 24 144
23 30 23 25 28 129
29 30 27 25 32 143
24 25 29 27 32 137
27 26 30 28 31 142
26 27 31 29 30 143
30 27 24 29 30 140
25 26 25 18 17 111
19 22 20 28 19 108
21 22 26 27 25 121
21 23 25 22 25 116
22 32 25 19 25 123
22 35 26 18 23 124
21 26 21 20 24 112
18 31 26 21 26 122
24 30 25 26 27 132
26 31 25 25 26 133
17 31 35 25 24 132
20 20 31 23 28 122
18 37 20 24 32 131
22 36 20 26 32 136
26 31 22 17 31 127
20 36 28 20 30 134
21 25 23 24 30 123
25 26 27 25 17 120
15 21 26 21 23 106
26 25 22 26 21 120
17 22 25 25 21 110
21 38 35 24 20 138
26 36 31 23 19 135
19 35 32 27 20 133
18 30 35 29 24 136
23 31 34 30 28 146
20 35 32 31 26 144
26 23 31 24 25 129
21 43 35 25 25 149
20 30 19 20 23 112
21 26 19 20 24 110




SPSS






لإلدارةاالستبيان الموجه 
:اختبار فيشر أحادي االتجاه

ANOVA à 1 facteur

Somme des

carrés

ddl Moyenne des

carrés

F Signification

االھداف

Inter-groupes 224,627 9 24,959 2,942 ,006

Intra-groupes 492,123 58 8,485

Total 716,750 67

الجودة

Inter-groupes 428,270 9 47,586 6,764 ,000

Intra-groupes 408,010 58 7,035

Total 836,279 67

التدریب

Inter-groupes 485,413 9 53,935 5,190 ,000

Intra-groupes 602,705 58 10,391

Total 1088,118 67

التمویل

Inter-groupes 617,814 9 68,646 3,125 ,004

Intra-groupes 1273,877 58 21,963

Total 1891,691 67

التقویم

Inter-groupes 507,916 9 56,435 3,071 ,004

Intra-groupes 1065,893 58 18,377

Total 1573,809 67

االستبیان

Inter-groupes 7496,418 9 832,935 6,060 ,000

Intra-groupes 7972,640 58 137,459

Total 15469,059 67



: lsdاختبار -2
Comparaisons multiples

LSD

Variable

dépendante

(I)الجامعات (J)

الجامعات

Différence de

moyennes (I-J)

Erreur

standard

Signification Intervalle de confiance à

95%

Borne

inférieure

Borne

supérieure

االھداف

1,00

2,00 6,76667* 1,55050 ,000 3,6630 9,8703

3,00 4,91667* 1,32954 ,000 2,2553 7,5780

4,00 3,50000* 1,45644 ,019 ,5846 6,4154

5,00 3,54167* 1,32954 ,010 ,8803 6,2030

6,00 3,16667 1,88026 ,098 -,5971 6,9304

7,00 3,73810* 1,38535 ,009 ,9650 6,5112

8,00 4,16667* 1,38535 ,004 1,3936 6,9397

9,00 3,16667* 1,45644 ,034 ,2513 6,0820

10,00 4,33333* 1,45644 ,004 1,4180 7,2487

2,00

1,00 -6,76667* 1,55050 ,000 -9,8703 -3,6630

3,00 -1,85000 1,66060 ,270 -5,1740 1,4740

4,00 -3,26667 1,76384 ,069 -6,7974 ,2640

5,00 -3,22500 1,66060 ,057 -6,5490 ,0990

6,00 -3,60000 2,12727 ,096 -7,8582 ,6582

7,00 -3,02857 1,70561 ,081 -6,4427 ,3856

8,00 -2,60000 1,70561 ,133 -6,0141 ,8141

9,00 -3,60000* 1,76384 ,046 -7,1307 -,0693

10,00 -2,43333 1,76384 ,173 -5,9640 1,0974

3,00

1,00 -4,91667* 1,32954 ,000 -7,5780 -2,2553

2,00 1,85000 1,66060 ,270 -1,4740 5,1740

4,00 -1,41667 1,57314 ,372 -4,5656 1,7323

5,00 -1,37500 1,45644 ,349 -4,2904 1,5404



6,00 -1,75000 1,97203 ,379 -5,6974 2,1974

7,00 -1,17857 1,50756 ,438 -4,1963 1,8391

8,00 -,75000 1,50756 ,621 -3,7677 2,2677

9,00 -1,75000 1,57314 ,271 -4,8990 1,3990

10,00 -,58333 1,57314 ,712 -3,7323 2,5656

4,00

1,00 -3,50000* 1,45644 ,019 -6,4154 -,5846

2,00 3,26667 1,76384 ,069 -,2640 6,7974

3,00 1,41667 1,57314 ,372 -1,7323 4,5656

5,00 ,04167 1,57314 ,979 -3,1073 3,1906

6,00 -,33333 2,05972 ,872 -4,4563 3,7896

7,00 ,23810 1,62058 ,884 -3,0058 3,4820

8,00 ,66667 1,62058 ,682 -2,5773 3,9106

9,00 -,33333 1,68175 ,844 -3,6997 3,0331

10,00 ,83333 1,68175 ,622 -2,5331 4,1997

5,00

1,00 -3,54167* 1,32954 ,010 -6,2030 -,8803

2,00 3,22500 1,66060 ,057 -,0990 6,5490

3,00 1,37500 1,45644 ,349 -1,5404 4,2904

4,00 -,04167 1,57314 ,979 -3,1906 3,1073

6,00 -,37500 1,97203 ,850 -4,3224 3,5724

7,00 ,19643 1,50756 ,897 -2,8213 3,2141

8,00 ,62500 1,50756 ,680 -2,3927 3,6427

9,00 -,37500 1,57314 ,812 -3,5240 2,7740

10,00 ,79167 1,57314 ,617 -2,3573 3,9406

6,00

1,00 -3,16667 1,88026 ,098 -6,9304 ,5971

2,00 3,60000 2,12727 ,096 -,6582 7,8582

3,00 1,75000 1,97203 ,379 -2,1974 5,6974

4,00 ,33333 2,05972 ,872 -3,7896 4,4563

5,00 ,37500 1,97203 ,850 -3,5724 4,3224

7,00 ,57143 2,01008 ,777 -3,4522 4,5950

8,00 1,00000 2,01008 ,621 -3,0236 5,0236

9,00 ,00000 2,05972 1,000 -4,1230 4,1230

10,00 1,16667 2,05972 ,573 -2,9563 5,2896

7,00

1,00 -3,73810* 1,38535 ,009 -6,5112 -,9650

2,00 3,02857 1,70561 ,081 -,3856 6,4427

3,00 1,17857 1,50756 ,438 -1,8391 4,1963

4,00 -,23810 1,62058 ,884 -3,4820 3,0058

5,00 -,19643 1,50756 ,897 -3,2141 2,8213

6,00 -,57143 2,01008 ,777 -4,5950 3,4522

8,00 ,42857 1,55700 ,784 -2,6881 3,5452

9,00 -,57143 1,62058 ,726 -3,8154 2,6725

10,00 ,59524 1,62058 ,715 -2,6487 3,8392

8,00 1,00 -4,16667* 1,38535 ,004 -6,9397 -1,3936



2,00 2,60000 1,70561 ,133 -,8141 6,0141

3,00 ,75000 1,50756 ,621 -2,2677 3,7677

4,00 -,66667 1,62058 ,682 -3,9106 2,5773

5,00 -,62500 1,50756 ,680 -3,6427 2,3927

6,00 -1,00000 2,01008 ,621 -5,0236 3,0236

7,00 -,42857 1,55700 ,784 -3,5452 2,6881

9,00 -1,00000 1,62058 ,540 -4,2439 2,2439

10,00 ,16667 1,62058 ,918 -3,0773 3,4106

9,00

1,00 -3,16667* 1,45644 ,034 -6,0820 -,2513

2,00 3,60000* 1,76384 ,046 ,0693 7,1307

3,00 1,75000 1,57314 ,271 -1,3990 4,8990

4,00 ,33333 1,68175 ,844 -3,0331 3,6997

5,00 ,37500 1,57314 ,812 -2,7740 3,5240

6,00 ,00000 2,05972 1,000 -4,1230 4,1230

7,00 ,57143 1,62058 ,726 -2,6725 3,8154

8,00 1,00000 1,62058 ,540 -2,2439 4,2439

10,00 1,16667 1,68175 ,491 -2,1997 4,5331

10,00

1,00 -4,33333* 1,45644 ,004 -7,2487 -1,4180

2,00 2,43333 1,76384 ,173 -1,0974 5,9640

3,00 ,58333 1,57314 ,712 -2,5656 3,7323

4,00 -,83333 1,68175 ,622 -4,1997 2,5331

5,00 -,79167 1,57314 ,617 -3,9406 2,3573

6,00 -1,16667 2,05972 ,573 -5,2896 2,9563

7,00 -,59524 1,62058 ,715 -3,8392 2,6487

8,00 -,16667 1,62058 ,918 -3,4106 3,0773

9,00 -1,16667 1,68175 ,491 -4,5331 2,1997

الجودة

1,00

2,00 8,81667* 1,41179 ,000 5,9907 11,6427

3,00 4,29167* 1,21060 ,001 1,8684 6,7149

4,00 4,25000* 1,32615 ,002 1,5954 6,9046

5,00 5,54167* 1,21060 ,000 3,1184 7,9649

6,00 9,41667* 1,71205 ,000 5,9896 12,8437

7,00 3,84524* 1,26142 ,003 1,3202 6,3702

8,00 3,13095* 1,26142 ,016 ,6060 5,6560

9,00 3,25000* 1,32615 ,017 ,5954 5,9046

10,00 4,75000* 1,32615 ,001 2,0954 7,4046

2,00

1,00 -8,81667* 1,41179 ,000 -11,6427 -5,9907

3,00 -4,52500* 1,51204 ,004 -7,5517 -1,4983

4,00 -4,56667* 1,60604 ,006 -7,7815 -1,3518

5,00 -3,27500* 1,51204 ,034 -6,3017 -,2483

6,00 ,60000 1,93696 ,758 -3,2772 4,4772

7,00 -4,97143* 1,55302 ,002 -8,0801 -1,8627

8,00 -5,68571* 1,55302 ,001 -8,7944 -2,5770

9,00 -5,56667* 1,60604 ,001 -8,7815 -2,3518

10,00 -4,06667* 1,60604 ,014 -7,2815 -,8518



3,00

1,00 -4,29167* 1,21060 ,001 -6,7149 -1,8684

2,00 4,52500* 1,51204 ,004 1,4983 7,5517

4,00 -,04167 1,43240 ,977 -2,9089 2,8256

5,00 1,25000 1,32615 ,350 -1,4046 3,9046

6,00 5,12500* 1,79561 ,006 1,5307 8,7193

7,00 -,44643 1,37269 ,746 -3,1942 2,3013

8,00 -1,16071 1,37269 ,401 -3,9085 1,5870

9,00 -1,04167 1,43240 ,470 -3,9089 1,8256

10,00 ,45833 1,43240 ,750 -2,4089 3,3256

4,00

1,00 -4,25000* 1,32615 ,002 -6,9046 -1,5954

2,00 4,56667* 1,60604 ,006 1,3518 7,7815

3,00 ,04167 1,43240 ,977 -2,8256 2,9089

5,00 1,29167 1,43240 ,371 -1,5756 4,1589

6,00 5,16667* 1,87545 ,008 1,4125 8,9208

7,00 -,40476 1,47560 ,785 -3,3585 2,5490

8,00 -1,11905 1,47560 ,451 -4,0728 1,8347

9,00 -1,00000 1,53130 ,516 -4,0652 2,0652

10,00 ,50000 1,53130 ,745 -2,5652 3,5652

5,00

1,00 -5,54167* 1,21060 ,000 -7,9649 -3,1184

2,00 3,27500* 1,51204 ,034 ,2483 6,3017

3,00 -1,25000 1,32615 ,350 -3,9046 1,4046

4,00 -1,29167 1,43240 ,371 -4,1589 1,5756

6,00 3,87500* 1,79561 ,035 ,2807 7,4693

7,00 -1,69643 1,37269 ,221 -4,4442 1,0513

8,00 -2,41071 1,37269 ,084 -5,1585 ,3370

9,00 -2,29167 1,43240 ,115 -5,1589 ,5756

10,00 -,79167 1,43240 ,583 -3,6589 2,0756

6,00

1,00 -9,41667* 1,71205 ,000 -12,8437 -5,9896

2,00 -,60000 1,93696 ,758 -4,4772 3,2772

3,00 -5,12500* 1,79561 ,006 -8,7193 -1,5307

4,00 -5,16667* 1,87545 ,008 -8,9208 -1,4125

5,00 -3,87500* 1,79561 ,035 -7,4693 -,2807

7,00 -5,57143* 1,83025 ,004 -9,2351 -1,9078

8,00 -6,28571* 1,83025 ,001 -9,9494 -2,6221

9,00 -6,16667* 1,87545 ,002 -9,9208 -2,4125

10,00 -4,66667* 1,87545 ,016 -8,4208 -,9125

7,00

1,00 -3,84524* 1,26142 ,003 -6,3702 -1,3202

2,00 4,97143* 1,55302 ,002 1,8627 8,0801

3,00 ,44643 1,37269 ,746 -2,3013 3,1942

4,00 ,40476 1,47560 ,785 -2,5490 3,3585

5,00 1,69643 1,37269 ,221 -1,0513 4,4442

6,00 5,57143* 1,83025 ,004 1,9078 9,2351

8,00 -,71429 1,41771 ,616 -3,5521 2,1236

9,00 -,59524 1,47560 ,688 -3,5490 2,3585

10,00 ,90476 1,47560 ,542 -2,0490 3,8585

8,00
1,00 -3,13095* 1,26142 ,016 -5,6560 -,6060

2,00 5,68571* 1,55302 ,001 2,5770 8,7944



3,00 1,16071 1,37269 ,401 -1,5870 3,9085

4,00 1,11905 1,47560 ,451 -1,8347 4,0728

5,00 2,41071 1,37269 ,084 -,3370 5,1585

6,00 6,28571* 1,83025 ,001 2,6221 9,9494

7,00 ,71429 1,41771 ,616 -2,1236 3,5521

9,00 ,11905 1,47560 ,936 -2,8347 3,0728

10,00 1,61905 1,47560 ,277 -1,3347 4,5728

9,00

1,00 -3,25000* 1,32615 ,017 -5,9046 -,5954

2,00 5,56667* 1,60604 ,001 2,3518 8,7815

3,00 1,04167 1,43240 ,470 -1,8256 3,9089

4,00 1,00000 1,53130 ,516 -2,0652 4,0652

5,00 2,29167 1,43240 ,115 -,5756 5,1589

6,00 6,16667* 1,87545 ,002 2,4125 9,9208

7,00 ,59524 1,47560 ,688 -2,3585 3,5490

8,00 -,11905 1,47560 ,936 -3,0728 2,8347

10,00 1,50000 1,53130 ,331 -1,5652 4,5652

10,00

1,00 -4,75000* 1,32615 ,001 -7,4046 -2,0954

2,00 4,06667* 1,60604 ,014 ,8518 7,2815

3,00 -,45833 1,43240 ,750 -3,3256 2,4089

4,00 -,50000 1,53130 ,745 -3,5652 2,5652

5,00 ,79167 1,43240 ,583 -2,0756 3,6589

6,00 4,66667* 1,87545 ,016 ,9125 8,4208

7,00 -,90476 1,47560 ,542 -3,8585 2,0490

8,00 -1,61905 1,47560 ,277 -4,5728 1,3347

9,00 -1,50000 1,53130 ,331 -4,5652 1,5652

التدریب

1,00

2,00 2,38333 1,71588 ,170 -1,0514 5,8180

3,00 -3,79167* 1,47136 ,013 -6,7369 -,8464

4,00 2,75000 1,61179 ,093 -,4763 5,9763

5,00 -,29167 1,47136 ,844 -3,2369 2,6536

6,00 7,91667* 2,08081 ,000 3,7515 12,0819

7,00 4,01190* 1,53312 ,011 ,9430 7,0808

8,00 3,44048* 1,53312 ,029 ,3716 6,5093

9,00 ,75000 1,61179 ,643 -2,4763 3,9763

10,00 1,91667 1,61179 ,239 -1,3097 5,1430

2,00

1,00 -2,38333 1,71588 ,170 -5,8180 1,0514

3,00 -6,17500* 1,83772 ,001 -9,8536 -2,4964

4,00 ,36667 1,95197 ,852 -3,5406 4,2740

5,00 -2,67500 1,83772 ,151 -6,3536 1,0036

6,00 5,53333* 2,35417 ,022 ,8210 10,2457

7,00 1,62857 1,88753 ,392 -2,1497 5,4069

8,00 1,05714 1,88753 ,578 -2,7212 4,8355

9,00 -1,63333 1,95197 ,406 -5,5406 2,2740

10,00 -,46667 1,95197 ,812 -4,3740 3,4406

3,00

1,00 3,79167* 1,47136 ,013 ,8464 6,7369

2,00 6,17500* 1,83772 ,001 2,4964 9,8536

4,00 6,54167* 1,74093 ,000 3,0568 10,0265

5,00 3,50000* 1,61179 ,034 ,2737 6,7263



6,00 11,70833* 2,18237 ,000 7,3398 16,0768

7,00 7,80357* 1,66836 ,000 4,4640 11,1432

8,00 7,23214* 1,66836 ,000 3,8926 10,5717

9,00 4,54167* 1,74093 ,012 1,0568 8,0265

10,00 5,70833* 1,74093 ,002 2,2235 9,1932

4,00

1,00 -2,75000 1,61179 ,093 -5,9763 ,4763

2,00 -,36667 1,95197 ,852 -4,2740 3,5406

3,00 -6,54167* 1,74093 ,000 -10,0265 -3,0568

5,00 -3,04167 1,74093 ,086 -6,5265 ,4432

6,00 5,16667* 2,27941 ,027 ,6039 9,7294

7,00 1,26190 1,79343 ,484 -2,3280 4,8519

8,00 ,69048 1,79343 ,702 -2,8995 4,2804

9,00 -2,00000 1,86113 ,287 -5,7255 1,7255

10,00 -,83333 1,86113 ,656 -4,5588 2,8921

5,00

1,00 ,29167 1,47136 ,844 -2,6536 3,2369

2,00 2,67500 1,83772 ,151 -1,0036 6,3536

3,00 -3,50000* 1,61179 ,034 -6,7263 -,2737

4,00 3,04167 1,74093 ,086 -,4432 6,5265

6,00 8,20833* 2,18237 ,000 3,8398 12,5768

7,00 4,30357* 1,66836 ,012 ,9640 7,6432

8,00 3,73214* 1,66836 ,029 ,3926 7,0717

9,00 1,04167 1,74093 ,552 -2,4432 4,5265

10,00 2,20833 1,74093 ,210 -1,2765 5,6932

6,00

1,00 -7,91667* 2,08081 ,000 -12,0819 -3,7515

2,00 -5,53333* 2,35417 ,022 -10,2457 -,8210

3,00 -11,70833* 2,18237 ,000 -16,0768 -7,3398

4,00 -5,16667* 2,27941 ,027 -9,7294 -,6039

5,00 -8,20833* 2,18237 ,000 -12,5768 -3,8398

7,00 -3,90476 2,22448 ,084 -8,3575 ,5480

8,00 -4,47619* 2,22448 ,049 -8,9290 -,0234

9,00 -7,16667* 2,27941 ,003 -11,7294 -2,6039

10,00 -6,00000* 2,27941 ,011 -10,5627 -1,4373

7,00

1,00 -4,01190* 1,53312 ,011 -7,0808 -,9430

2,00 -1,62857 1,88753 ,392 -5,4069 2,1497

3,00 -7,80357* 1,66836 ,000 -11,1432 -4,4640

4,00 -1,26190 1,79343 ,484 -4,8519 2,3280

5,00 -4,30357* 1,66836 ,012 -7,6432 -,9640

6,00 3,90476 2,22448 ,084 -,5480 8,3575

8,00 -,57143 1,72308 ,741 -4,0205 2,8777

9,00 -3,26190 1,79343 ,074 -6,8519 ,3280

10,00 -2,09524 1,79343 ,247 -5,6852 1,4947

8,00

1,00 -3,44048* 1,53312 ,029 -6,5093 -,3716

2,00 -1,05714 1,88753 ,578 -4,8355 2,7212

3,00 -7,23214* 1,66836 ,000 -10,5717 -3,8926

4,00 -,69048 1,79343 ,702 -4,2804 2,8995

5,00 -3,73214* 1,66836 ,029 -7,0717 -,3926

6,00 4,47619* 2,22448 ,049 ,0234 8,9290



7,00 ,57143 1,72308 ,741 -2,8777 4,0205

9,00 -2,69048 1,79343 ,139 -6,2804 ,8995

10,00 -1,52381 1,79343 ,399 -5,1138 2,0661

9,00

1,00 -,75000 1,61179 ,643 -3,9763 2,4763

2,00 1,63333 1,95197 ,406 -2,2740 5,5406

3,00 -4,54167* 1,74093 ,012 -8,0265 -1,0568

4,00 2,00000 1,86113 ,287 -1,7255 5,7255

5,00 -1,04167 1,74093 ,552 -4,5265 2,4432

6,00 7,16667* 2,27941 ,003 2,6039 11,7294

7,00 3,26190 1,79343 ,074 -,3280 6,8519

8,00 2,69048 1,79343 ,139 -,8995 6,2804

10,00 1,16667 1,86113 ,533 -2,5588 4,8921

10,00

1,00 -1,91667 1,61179 ,239 -5,1430 1,3097

2,00 ,46667 1,95197 ,812 -3,4406 4,3740

3,00 -5,70833* 1,74093 ,002 -9,1932 -2,2235

4,00 ,83333 1,86113 ,656 -2,8921 4,5588

5,00 -2,20833 1,74093 ,210 -5,6932 1,2765

6,00 6,00000* 2,27941 ,011 1,4373 10,5627

7,00 2,09524 1,79343 ,247 -1,4947 5,6852

8,00 1,52381 1,79343 ,399 -2,0661 5,1138

9,00 -1,16667 1,86113 ,533 -4,8921 2,5588

التمویل

1,00

2,00 6,88333* 2,49459 ,008 1,8899 11,8768

3,00 1,20833 2,13909 ,574 -3,0735 5,4902

4,00 9,08333* 2,34326 ,000 4,3928 13,7739

5,00 6,33333* 2,13909 ,004 2,0515 10,6152

6,00 5,75000 3,02513 ,062 -,3055 11,8055

7,00 7,22619* 2,22888 ,002 2,7646 11,6878

8,00 6,79762* 2,22888 ,003 2,3360 11,2592

9,00 6,41667* 2,34326 ,008 1,7261 11,1072

10,00 4,58333 2,34326 ,055 -,1072 9,2739

2,00

1,00 -6,88333* 2,49459 ,008 -11,8768 -1,8899

3,00 -5,67500* 2,67172 ,038 -11,0230 -,3270

4,00 2,20000 2,83782 ,441 -3,4805 7,8805

5,00 -,55000 2,67172 ,838 -5,8980 4,7980

6,00 -1,13333 3,42255 ,742 -7,9843 5,7176

7,00 ,34286 2,74414 ,901 -5,1501 5,8359

8,00 -,08571 2,74414 ,975 -5,5787 5,4073

9,00 -,46667 2,83782 ,870 -6,1472 5,2139

10,00 -2,30000 2,83782 ,421 -7,9805 3,3805

3,00

1,00 -1,20833 2,13909 ,574 -5,4902 3,0735

2,00 5,67500* 2,67172 ,038 ,3270 11,0230

4,00 7,87500* 2,53101 ,003 2,8086 12,9414

5,00 5,12500* 2,34326 ,033 ,4345 9,8155

6,00 4,54167 3,17278 ,158 -1,8094 10,8927

7,00 6,01786* 2,42550 ,016 1,1627 10,8730

8,00 5,58929* 2,42550 ,025 ,7341 10,4445

9,00 5,20833* 2,53101 ,044 ,1420 10,2747



10,00 3,37500 2,53101 ,188 -1,6914 8,4414

4,00

1,00 -9,08333* 2,34326 ,000 -13,7739 -4,3928

2,00 -2,20000 2,83782 ,441 -7,8805 3,4805

3,00 -7,87500* 2,53101 ,003 -12,9414 -2,8086

5,00 -2,75000 2,53101 ,282 -7,8164 2,3164

6,00 -3,33333 3,31387 ,319 -9,9668 3,3001

7,00 -1,85714 2,60734 ,479 -7,0763 3,3620

8,00 -2,28571 2,60734 ,384 -7,5049 2,9334

9,00 -2,66667 2,70576 ,328 -8,0828 2,7495

10,00 -4,50000 2,70576 ,102 -9,9162 ,9162

5,00

1,00 -6,33333* 2,13909 ,004 -10,6152 -2,0515

2,00 ,55000 2,67172 ,838 -4,7980 5,8980

3,00 -5,12500* 2,34326 ,033 -9,8155 -,4345

4,00 2,75000 2,53101 ,282 -2,3164 7,8164

6,00 -,58333 3,17278 ,855 -6,9344 5,7677

7,00 ,89286 2,42550 ,714 -3,9623 5,7480

8,00 ,46429 2,42550 ,849 -4,3909 5,3195

9,00 ,08333 2,53101 ,974 -4,9830 5,1497

10,00 -1,75000 2,53101 ,492 -6,8164 3,3164

6,00

1,00 -5,75000 3,02513 ,062 -11,8055 ,3055

2,00 1,13333 3,42255 ,742 -5,7176 7,9843

3,00 -4,54167 3,17278 ,158 -10,8927 1,8094

4,00 3,33333 3,31387 ,319 -3,3001 9,9668

5,00 ,58333 3,17278 ,855 -5,7677 6,9344

7,00 1,47619 3,23400 ,650 -4,9974 7,9497

8,00 1,04762 3,23400 ,747 -5,4259 7,5212

9,00 ,66667 3,31387 ,841 -5,9668 7,3001

10,00 -1,16667 3,31387 ,726 -7,8001 5,4668

7,00

1,00 -7,22619* 2,22888 ,002 -11,6878 -2,7646

2,00 -,34286 2,74414 ,901 -5,8359 5,1501

3,00 -6,01786* 2,42550 ,016 -10,8730 -1,1627

4,00 1,85714 2,60734 ,479 -3,3620 7,0763

5,00 -,89286 2,42550 ,714 -5,7480 3,9623

6,00 -1,47619 3,23400 ,650 -7,9497 4,9974

8,00 -,42857 2,50505 ,865 -5,4430 4,5858

9,00 -,80952 2,60734 ,757 -6,0287 4,4096

10,00 -2,64286 2,60734 ,315 -7,8620 2,5763

8,00

1,00 -6,79762* 2,22888 ,003 -11,2592 -2,3360

2,00 ,08571 2,74414 ,975 -5,4073 5,5787

3,00 -5,58929* 2,42550 ,025 -10,4445 -,7341

4,00 2,28571 2,60734 ,384 -2,9334 7,5049

5,00 -,46429 2,42550 ,849 -5,3195 4,3909

6,00 -1,04762 3,23400 ,747 -7,5212 5,4259

7,00 ,42857 2,50505 ,865 -4,5858 5,4430

9,00 -,38095 2,60734 ,884 -5,6001 4,8382

10,00 -2,21429 2,60734 ,399 -7,4334 3,0049

9,00 1,00 -6,41667* 2,34326 ,008 -11,1072 -1,7261



2,00 ,46667 2,83782 ,870 -5,2139 6,1472

3,00 -5,20833* 2,53101 ,044 -10,2747 -,1420

4,00 2,66667 2,70576 ,328 -2,7495 8,0828

5,00 -,08333 2,53101 ,974 -5,1497 4,9830

6,00 -,66667 3,31387 ,841 -7,3001 5,9668

7,00 ,80952 2,60734 ,757 -4,4096 6,0287

8,00 ,38095 2,60734 ,884 -4,8382 5,6001

10,00 -1,83333 2,70576 ,501 -7,2495 3,5828

10,00

1,00 -4,58333 2,34326 ,055 -9,2739 ,1072

2,00 2,30000 2,83782 ,421 -3,3805 7,9805

3,00 -3,37500 2,53101 ,188 -8,4414 1,6914

4,00 4,50000 2,70576 ,102 -,9162 9,9162

5,00 1,75000 2,53101 ,492 -3,3164 6,8164

6,00 1,16667 3,31387 ,726 -5,4668 7,8001

7,00 2,64286 2,60734 ,315 -2,5763 7,8620

8,00 2,21429 2,60734 ,399 -3,0049 7,4334

9,00 1,83333 2,70576 ,501 -3,5828 7,2495

التقویم

1,00

2,00 4,08333 2,28187 ,079 -,4843 8,6510

3,00 ,58333 1,95669 ,767 -3,3334 4,5001

4,00 6,91667* 2,14345 ,002 2,6261 11,2072

5,00 3,08333 1,95669 ,121 -,8334 7,0001

6,00 6,41667* 2,76718 ,024 ,8776 11,9558

7,00 -,20238 2,03882 ,921 -4,2835 3,8788

8,00 7,51190* 2,03882 ,001 3,4308 11,5931

9,00 2,58333 2,14345 ,233 -1,7072 6,8739

10,00 3,91667 2,14345 ,073 -,3739 8,2072

2,00

1,00 -4,08333 2,28187 ,079 -8,6510 ,4843

3,00 -3,50000 2,44391 ,157 -8,3920 1,3920

4,00 2,83333 2,59584 ,280 -2,3628 8,0295

5,00 -1,00000 2,44391 ,684 -5,8920 3,8920

6,00 2,33333 3,13070 ,459 -3,9335 8,6001

7,00 -4,28571 2,51015 ,093 -9,3103 ,7389

8,00 3,42857 2,51015 ,177 -1,5960 8,4532

9,00 -1,50000 2,59584 ,566 -6,6961 3,6961

10,00 -,16667 2,59584 ,949 -5,3628 5,0295

3,00

1,00 -,58333 1,95669 ,767 -4,5001 3,3334

2,00 3,50000 2,44391 ,157 -1,3920 8,3920

4,00 6,33333* 2,31519 ,008 1,6990 10,9677

5,00 2,50000 2,14345 ,248 -1,7906 6,7906

6,00 5,83333* 2,90224 ,049 ,0239 11,6428

7,00 -,78571 2,21868 ,725 -5,2269 3,6555

8,00 6,92857* 2,21868 ,003 2,4874 11,3697

9,00 2,00000 2,31519 ,391 -2,6344 6,6344

10,00 3,33333 2,31519 ,155 -1,3010 7,9677

4,00

1,00 -6,91667* 2,14345 ,002 -11,2072 -2,6261

2,00 -2,83333 2,59584 ,280 -8,0295 2,3628

3,00 -6,33333* 2,31519 ,008 -10,9677 -1,6990



5,00 -3,83333 2,31519 ,103 -8,4677 ,8010

6,00 -,50000 3,03129 ,870 -6,5678 5,5678

7,00 -7,11905* 2,38501 ,004 -11,8932 -2,3449

8,00 ,59524 2,38501 ,804 -4,1789 5,3693

9,00 -4,33333 2,47504 ,085 -9,2877 ,6210

10,00 -3,00000 2,47504 ,230 -7,9543 1,9543

5,00

1,00 -3,08333 1,95669 ,121 -7,0001 ,8334

2,00 1,00000 2,44391 ,684 -3,8920 5,8920

3,00 -2,50000 2,14345 ,248 -6,7906 1,7906

4,00 3,83333 2,31519 ,103 -,8010 8,4677

6,00 3,33333 2,90224 ,255 -2,4761 9,1428

7,00 -3,28571 2,21868 ,144 -7,7269 1,1555

8,00 4,42857 2,21868 ,051 -,0126 8,8697

9,00 -,50000 2,31519 ,830 -5,1344 4,1344

10,00 ,83333 2,31519 ,720 -3,8010 5,4677

6,00

1,00 -6,41667* 2,76718 ,024 -11,9558 -,8776

2,00 -2,33333 3,13070 ,459 -8,6001 3,9335

3,00 -5,83333* 2,90224 ,049 -11,6428 -,0239

4,00 ,50000 3,03129 ,870 -5,5678 6,5678

5,00 -3,33333 2,90224 ,255 -9,1428 2,4761

7,00 -6,61905* 2,95824 ,029 -12,5406 -,6975

8,00 1,09524 2,95824 ,713 -4,8263 7,0168

9,00 -3,83333 3,03129 ,211 -9,9011 2,2345

10,00 -2,50000 3,03129 ,413 -8,5678 3,5678

7,00

1,00 ,20238 2,03882 ,921 -3,8788 4,2835

2,00 4,28571 2,51015 ,093 -,7389 9,3103

3,00 ,78571 2,21868 ,725 -3,6555 5,2269

4,00 7,11905* 2,38501 ,004 2,3449 11,8932

5,00 3,28571 2,21868 ,144 -1,1555 7,7269

6,00 6,61905* 2,95824 ,029 ,6975 12,5406

8,00 7,71429* 2,29144 ,001 3,1275 12,3011

9,00 2,78571 2,38501 ,248 -1,9884 7,5598

10,00 4,11905 2,38501 ,089 -,6551 8,8932

8,00

1,00 -7,51190* 2,03882 ,001 -11,5931 -3,4308

2,00 -3,42857 2,51015 ,177 -8,4532 1,5960

3,00 -6,92857* 2,21868 ,003 -11,3697 -2,4874

4,00 -,59524 2,38501 ,804 -5,3693 4,1789

5,00 -4,42857 2,21868 ,051 -8,8697 ,0126

6,00 -1,09524 2,95824 ,713 -7,0168 4,8263

7,00 -7,71429* 2,29144 ,001 -12,3011 -3,1275

9,00 -4,92857* 2,38501 ,043 -9,7027 -,1545

10,00 -3,59524 2,38501 ,137 -8,3693 1,1789

9,00

1,00 -2,58333 2,14345 ,233 -6,8739 1,7072

2,00 1,50000 2,59584 ,566 -3,6961 6,6961

3,00 -2,00000 2,31519 ,391 -6,6344 2,6344

4,00 4,33333 2,47504 ,085 -,6210 9,2877

5,00 ,50000 2,31519 ,830 -4,1344 5,1344



6,00 3,83333 3,03129 ,211 -2,2345 9,9011

7,00 -2,78571 2,38501 ,248 -7,5598 1,9884

8,00 4,92857* 2,38501 ,043 ,1545 9,7027

10,00 1,33333 2,47504 ,592 -3,6210 6,2877

10,00

1,00 -3,91667 2,14345 ,073 -8,2072 ,3739

2,00 ,16667 2,59584 ,949 -5,0295 5,3628

3,00 -3,33333 2,31519 ,155 -7,9677 1,3010

4,00 3,00000 2,47504 ,230 -1,9543 7,9543

5,00 -,83333 2,31519 ,720 -5,4677 3,8010

6,00 2,50000 3,03129 ,413 -3,5678 8,5678

7,00 -4,11905 2,38501 ,089 -8,8932 ,6551

8,00 3,59524 2,38501 ,137 -1,1789 8,3693

9,00 -1,33333 2,47504 ,592 -6,2877 3,6210

االستبیان

1,00

2,00 30,76667* 6,24074 ,000 18,2745 43,2589

3,00 9,04167 5,35139 ,096 -1,6703 19,7536

4,00 28,33333* 5,86215 ,000 16,5990 40,0677

5,00 20,04167* 5,35139 ,000 9,3297 30,7536

6,00 34,50000* 7,56801 ,000 19,3510 49,6490

7,00 20,45238* 5,57602 ,001 9,2908 31,6140

8,00 26,88095* 5,57602 ,000 15,7193 38,0426

9,00 18,00000* 5,86215 ,003 6,2656 29,7344

10,00 21,33333* 5,86215 ,001 9,5990 33,0677

2,00

1,00 -30,76667* 6,24074 ,000 -43,2589 -18,2745

3,00 -21,72500* 6,68388 ,002 -35,1042 -8,3458

4,00 -2,43333 7,09942 ,733 -16,6444 11,7777

5,00 -10,72500 6,68388 ,114 -24,1042 2,6542

6,00 3,73333 8,56222 ,664 -13,4058 20,8725

7,00 -10,31429 6,86505 ,138 -24,0562 3,4276

8,00 -3,88571 6,86505 ,574 -17,6276 9,8562

9,00 -12,76667 7,09942 ,077 -26,9777 1,4444

10,00 -9,43333 7,09942 ,189 -23,6444 4,7777

3,00

1,00 -9,04167 5,35139 ,096 -19,7536 1,6703

2,00 21,72500* 6,68388 ,002 8,3458 35,1042

4,00 19,29167* 6,33185 ,003 6,6171 31,9662

5,00 11,00000 5,86215 ,066 -,7344 22,7344

6,00 25,45833* 7,93739 ,002 9,5699 41,3467

7,00 11,41071 6,06790 ,065 -,7355 23,5569

8,00 17,83929* 6,06790 ,005 5,6931 29,9855

9,00 8,95833 6,33185 ,162 -3,7162 21,6329

10,00 12,29167 6,33185 ,057 -,3829 24,9662

4,00

1,00 -28,33333* 5,86215 ,000 -40,0677 -16,5990

2,00 2,43333 7,09942 ,733 -11,7777 16,6444

3,00 -19,29167* 6,33185 ,003 -31,9662 -6,6171



5,00 -8,29167 6,33185 ,196 -20,9662 4,3829

6,00 6,16667 8,29034 ,460 -10,4282 22,7616

7,00 -7,88095 6,52280 ,232 -20,9378 5,1759

8,00 -1,45238 6,52280 ,825 -14,5092 11,6044

9,00 -10,33333 6,76903 ,132 -23,8830 3,2164

10,00 -7,00000 6,76903 ,305 -20,5497 6,5497

5,00

1,00 -20,04167* 5,35139 ,000 -30,7536 -9,3297

2,00 10,72500 6,68388 ,114 -2,6542 24,1042

3,00 -11,00000 5,86215 ,066 -22,7344 ,7344

4,00 8,29167 6,33185 ,196 -4,3829 20,9662

6,00 14,45833 7,93739 ,074 -1,4301 30,3467

7,00 ,41071 6,06790 ,946 -11,7355 12,5569

8,00 6,83929 6,06790 ,264 -5,3069 18,9855

9,00 -2,04167 6,33185 ,748 -14,7162 10,6329

10,00 1,29167 6,33185 ,839 -11,3829 13,9662

6,00

1,00 -34,50000* 7,56801 ,000 -49,6490 -19,3510

2,00 -3,73333 8,56222 ,664 -20,8725 13,4058

3,00 -25,45833* 7,93739 ,002 -41,3467 -9,5699

4,00 -6,16667 8,29034 ,460 -22,7616 10,4282

5,00 -14,45833 7,93739 ,074 -30,3467 1,4301

7,00 -14,04762 8,09054 ,088 -30,2426 2,1474

8,00 -7,61905 8,09054 ,350 -23,8140 8,5759

9,00 -16,50000 8,29034 ,051 -33,0949 ,0949

10,00 -13,16667 8,29034 ,118 -29,7616 3,4282

7,00

1,00 -20,45238* 5,57602 ,001 -31,6140 -9,2908

2,00 10,31429 6,86505 ,138 -3,4276 24,0562

3,00 -11,41071 6,06790 ,065 -23,5569 ,7355

4,00 7,88095 6,52280 ,232 -5,1759 20,9378

5,00 -,41071 6,06790 ,946 -12,5569 11,7355

6,00 14,04762 8,09054 ,088 -2,1474 30,2426

8,00 6,42857 6,26690 ,309 -6,1160 18,9731

9,00 -2,45238 6,52280 ,708 -15,5092 10,6044

10,00 ,88095 6,52280 ,893 -12,1759 13,9378

8,00

1,00 -26,88095* 5,57602 ,000 -38,0426 -15,7193

2,00 3,88571 6,86505 ,574 -9,8562 17,6276

3,00 -17,83929* 6,06790 ,005 -29,9855 -5,6931

4,00 1,45238 6,52280 ,825 -11,6044 14,5092

5,00 -6,83929 6,06790 ,264 -18,9855 5,3069

6,00 7,61905 8,09054 ,350 -8,5759 23,8140

7,00 -6,42857 6,26690 ,309 -18,9731 6,1160

9,00 -8,88095 6,52280 ,179 -21,9378 4,1759

10,00 -5,54762 6,52280 ,399 -18,6044 7,5092



9,00

1,00 -18,00000* 5,86215 ,003 -29,7344 -6,2656

2,00 12,76667 7,09942 ,077 -1,4444 26,9777

3,00 -8,95833 6,33185 ,162 -21,6329 3,7162

4,00 10,33333 6,76903 ,132 -3,2164 23,8830

5,00 2,04167 6,33185 ,748 -10,6329 14,7162

6,00 16,50000 8,29034 ,051 -,0949 33,0949

7,00 2,45238 6,52280 ,708 -10,6044 15,5092

8,00 8,88095 6,52280 ,179 -4,1759 21,9378

10,00 3,33333 6,76903 ,624 -10,2164 16,8830

10,00

1,00 -21,33333* 5,86215 ,001 -33,0677 -9,5990

2,00 9,43333 7,09942 ,189 -4,7777 23,6444

3,00 -12,29167 6,33185 ,057 -24,9662 ,3829

4,00 7,00000 6,76903 ,305 -6,5497 20,5497

5,00 -1,29167 6,33185 ,839 -13,9662 11,3829

6,00 13,16667 8,29034 ,118 -3,4282 29,7616

7,00 -,88095 6,52280 ,893 -13,9378 12,1759

8,00 5,54762 6,52280 ,399 -7,5092 18,6044

9,00 -3,33333 6,76903 ,624 -16,8830 10,2164

*. La différence moyenne est significative au niveau 0.05.

االستبيان الموجه لألساتذة
:اختبار فيشر أحادي االتجاه-1

ANOVA à 1 facteur

Somme des

carrés

ddl Moyenne des

carrés

F Signification

التنمیة

Inter-groupes 950,890 9 105,654 7,406 ,000

Intra-groupes 2082,776 146 14,266

Total 3033,667 155

االسالیب

Inter-groupes 2667,823 9 296,425 19,991 ,000

Intra-groupes 2164,869 146 14,828

Total 4832,692 155

لمتعلم

Inter-groupes 917,371 9 101,930 7,837 ,000

Intra-groupes 1898,802 146 13,005

Total 2816,173 155

المقررات

Inter-groupes 2984,524 9 331,614 7,545 ,000

Intra-groupes 6416,726 146 43,950

Total 9401,250 155

االلكتروني

Inter-groupes 1483,722 9 164,858 5,989 ,000

Intra-groupes 4018,586 146 27,525

Total 5502,308 155

المقیاس Inter-groupes 9588,070 9 1065,341 4,133 ,000



Intra-groupes 37636,289 146 257,783

Total 47224,359 155

: lsdاختبار -2

Comparaisons multiples

LSD

Variable dépendante (I) الجامعات (J) الجامعات Différence de

moyennes (I-J)

Erreur

standard

Signification Intervalle de confiance

à 95%

Borne

inférieure

Borne

supérieur

التنمیة

1,00

2,00 2,97037* 1,21630 ,016 ,5665 5,3742

3,00 -2,22963 1,21630 ,069 -4,6335 ,1742

4,00 3,20370* 1,31040 ,016 ,6139 5,7935

5,00 5,40370* 1,11429 ,000 3,2015 7,6059

6,00 2,70370 1,60197 ,094 -,4623 5,8697

7,00 5,13228* 1,24392 ,000 2,6739 7,5907

8,00 3,20370* 1,19162 ,008 ,8487 5,5588

9,00 5,35076* 1,16940 ,000 3,0396 7,6619

10,00 4,39601* 1,27503 ,001 1,8761 6,9159

2,00

1,00 -2,97037* 1,21630 ,016 -5,3742 -,5665

3,00 -5,20000* 1,37916 ,000 -7,9257 -2,4743

4,00 ,23333 1,46282 ,873 -2,6577 3,1244

5,00 2,43333 1,29008 ,061 -,1163 4,9830

6,00 -,26667 1,72887 ,878 -3,6835 3,1502

7,00 2,16190 1,40357 ,126 -,6120 4,9358

8,00 ,23333 1,35744 ,864 -2,4494 2,9161

9,00 2,38039 1,33798 ,077 -,2639 5,0247

10,00 1,42564 1,43122 ,321 -1,4029 4,2542

3,00

1,00 2,22963 1,21630 ,069 -,1742 4,6335

2,00 5,20000* 1,37916 ,000 2,4743 7,9257

4,00 5,43333* 1,46282 ,000 2,5423 8,3244



5,00 7,63333* 1,29008 ,000 5,0837 10,1830

6,00 4,93333* 1,72887 ,005 1,5165 8,3502

7,00 7,36190* 1,40357 ,000 4,5880 10,1358

8,00 5,43333* 1,35744 ,000 2,7506 8,1161

9,00 7,58039* 1,33798 ,000 4,9361 10,2247

10,00 6,62564* 1,43122 ,000 3,7971 9,4542

4,00

1,00 -3,20370* 1,31040 ,016 -5,7935 -,6139

2,00 -,23333 1,46282 ,873 -3,1244 2,6577

3,00 -5,43333* 1,46282 ,000 -8,3244 -2,5423

5,00 2,20000 1,37916 ,113 -,5257 4,9257

6,00 -,50000 1,79631 ,781 -4,0501 3,0501

7,00 1,92857 1,48586 ,196 -1,0080 4,8651

8,00 ,00000 1,44236 1,000 -2,8506 2,8506

9,00 2,14706 1,42406 ,134 -,6674 4,9615

10,00 1,19231 1,51200 ,432 -1,7959 4,1805

5,00

1,00 -5,40370* 1,11429 ,000 -7,6059 -3,2015

2,00 -2,43333 1,29008 ,061 -4,9830 ,1163

3,00 -7,63333* 1,29008 ,000 -10,1830 -5,0837

4,00 -2,20000 1,37916 ,113 -4,9257 ,5257

6,00 -2,70000 1,65868 ,106 -5,9781 ,5781

7,00 -,27143 1,31615 ,837 -2,8726 2,3297

8,00 -2,20000 1,26684 ,085 -4,7037 ,3037

9,00 -,05294 1,24597 ,966 -2,5154 2,4095

10,00 -1,00769 1,34560 ,455 -3,6671 1,6517

6,00

1,00 -2,70370 1,60197 ,094 -5,8697 ,4623

2,00 ,26667 1,72887 ,878 -3,1502 3,6835

3,00 -4,93333* 1,72887 ,005 -8,3502 -1,5165

4,00 ,50000 1,79631 ,781 -3,0501 4,0501

5,00 2,70000 1,65868 ,106 -,5781 5,9781

7,00 2,42857 1,74840 ,167 -1,0269 5,8840

8,00 ,50000 1,71159 ,771 -2,8827 3,8827

9,00 2,64706 1,69620 ,121 -,7052 5,9993

10,00 1,69231 1,77068 ,341 -1,8072 5,1918

7,00

1,00 -5,13228* 1,24392 ,000 -7,5907 -2,6739

2,00 -2,16190 1,40357 ,126 -4,9358 ,6120

3,00 -7,36190* 1,40357 ,000 -10,1358 -4,5880

4,00 -1,92857 1,48586 ,196 -4,8651 1,0080

5,00 ,27143 1,31615 ,837 -2,3297 2,8726

6,00 -2,42857 1,74840 ,167 -5,8840 1,0269

8,00 -1,92857 1,38223 ,165 -4,6603 ,8032

9,00 ,21849 1,36313 ,873 -2,4755 2,9125

10,00 -,73626 1,45476 ,614 -3,6114 2,1388



8,00

1,00 -3,20370* 1,19162 ,008 -5,5588 -,8487

2,00 -,23333 1,35744 ,864 -2,9161 2,4494

3,00 -5,43333* 1,35744 ,000 -8,1161 -2,7506

4,00 ,00000 1,44236 1,000 -2,8506 2,8506

5,00 2,20000 1,26684 ,085 -,3037 4,7037

6,00 -,50000 1,71159 ,771 -3,8827 2,8827

7,00 1,92857 1,38223 ,165 -,8032 4,6603

9,00 2,14706 1,31558 ,105 -,4530 4,7471

10,00 1,19231 1,41030 ,399 -1,5949 3,9796

9,00

1,00 -5,35076* 1,16940 ,000 -7,6619 -3,0396

2,00 -2,38039 1,33798 ,077 -5,0247 ,2639

3,00 -7,58039* 1,33798 ,000 -10,2247 -4,9361

4,00 -2,14706 1,42406 ,134 -4,9615 ,6674

5,00 ,05294 1,24597 ,966 -2,4095 2,5154

6,00 -2,64706 1,69620 ,121 -5,9993 ,7052

7,00 -,21849 1,36313 ,873 -2,9125 2,4755

8,00 -2,14706 1,31558 ,105 -4,7471 ,4530

10,00 -,95475 1,39158 ,494 -3,7050 1,7955

10,00

1,00 -4,39601* 1,27503 ,001 -6,9159 -1,8761

2,00 -1,42564 1,43122 ,321 -4,2542 1,4029

3,00 -6,62564* 1,43122 ,000 -9,4542 -3,7971

4,00 -1,19231 1,51200 ,432 -4,1805 1,7959

5,00 1,00769 1,34560 ,455 -1,6517 3,6671

6,00 -1,69231 1,77068 ,341 -5,1918 1,8072

7,00 ,73626 1,45476 ,614 -2,1388 3,6114

8,00 -1,19231 1,41030 ,399 -3,9796 1,5949

9,00 ,95475 1,39158 ,494 -1,7955 3,7050

سالیباال

1,00

2,00 2,00000 1,24004 ,109 -,4508 4,4508

3,00 -,53333 1,24004 ,668 -2,9841 1,9174

4,00 5,83333* 1,33598 ,000 3,1930 8,4737

5,00 9,78333* 1,13603 ,000 7,5381 12,0285

6,00 9,33333* 1,63323 ,000 6,1055 12,5612

7,00 5,61905* 1,26819 ,000 3,1127 8,1254

8,00 -3,16667* 1,21488 ,010 -5,5677 -,7657

9,00 6,21569* 1,19223 ,000 3,8594 8,5719

10,00 5,79487* 1,29992 ,000 3,2258 8,3640

2,00

1,00 -2,00000 1,24004 ,109 -4,4508 ,4508

3,00 -2,53333 1,40608 ,074 -5,3122 ,2456

4,00 3,83333* 1,49137 ,011 ,8859 6,7808

5,00 7,78333* 1,31526 ,000 5,1839 10,3827

6,00 7,33333* 1,76261 ,000 3,8498 10,8169

7,00 3,61905* 1,43096 ,012 ,7910 6,4471

8,00 -5,16667* 1,38393 ,000 -7,9018 -2,4315



9,00 4,21569* 1,36409 ,002 1,5198 6,9116

10,00 3,79487* 1,45915 ,010 ,9111 6,6787

3,00

1,00 ,53333 1,24004 ,668 -1,9174 2,9841

2,00 2,53333 1,40608 ,074 -,2456 5,3122

4,00 6,36667* 1,49137 ,000 3,4192 9,3141

5,00 10,31667* 1,31526 ,000 7,7173 12,9161

6,00 9,86667* 1,76261 ,000 6,3831 13,3502

7,00 6,15238* 1,43096 ,000 3,3243 8,9805

8,00 -2,63333 1,38393 ,059 -5,3685 ,1018

9,00 6,74902* 1,36409 ,000 4,0531 9,4449

10,00 6,32821* 1,45915 ,000 3,4444 9,2120

4,00

1,00 -5,83333* 1,33598 ,000 -8,4737 -3,1930

2,00 -3,83333* 1,49137 ,011 -6,7808 -,8859

3,00 -6,36667* 1,49137 ,000 -9,3141 -3,4192

5,00 3,95000* 1,40608 ,006 1,1711 6,7289

6,00 3,50000 1,83137 ,058 -,1194 7,1194

7,00 -,21429 1,51486 ,888 -3,2082 2,7796

8,00 -9,00000* 1,47051 ,000 -11,9062 -6,0938

9,00 ,38235 1,45186 ,793 -2,4870 3,2517

10,00 -,03846 1,54151 ,980 -3,0850 3,0081

5,00

1,00 -9,78333* 1,13603 ,000 -12,0285 -7,5381

2,00 -7,78333* 1,31526 ,000 -10,3827 -5,1839

3,00 -10,31667* 1,31526 ,000 -12,9161 -7,7173

4,00 -3,95000* 1,40608 ,006 -6,7289 -1,1711

6,00 -,45000 1,69105 ,791 -3,7921 2,8921

7,00 -4,16429* 1,34184 ,002 -6,8162 -1,5124

8,00 -12,95000* 1,29156 ,000 -15,5026 -10,3974

9,00 -3,56765* 1,27028 ,006 -6,0782 -1,0571

10,00 -3,98846* 1,37186 ,004 -6,6997 -1,2772

6,00

1,00 -9,33333* 1,63323 ,000 -12,5612 -6,1055

2,00 -7,33333* 1,76261 ,000 -10,8169 -3,8498

3,00 -9,86667* 1,76261 ,000 -13,3502 -6,3831

4,00 -3,50000 1,83137 ,058 -7,1194 ,1194

5,00 ,45000 1,69105 ,791 -2,8921 3,7921

7,00 -3,71429* 1,78253 ,039 -7,2372 -,1914

8,00 -12,50000* 1,74500 ,000 -15,9487 -9,0513

9,00 -3,11765 1,72930 ,073 -6,5354 ,3001

10,00 -3,53846 1,80523 ,052 -7,1062 ,0293

7,00

1,00 -5,61905* 1,26819 ,000 -8,1254 -3,1127

2,00 -3,61905* 1,43096 ,012 -6,4471 -,7910

3,00 -6,15238* 1,43096 ,000 -8,9805 -3,3243

4,00 ,21429 1,51486 ,888 -2,7796 3,2082

5,00 4,16429* 1,34184 ,002 1,5124 6,8162

6,00 3,71429* 1,78253 ,039 ,1914 7,2372

8,00 -8,78571* 1,40921 ,000 -11,5708 -6,0006

9,00 ,59664 1,38973 ,668 -2,1500 3,3432

10,00 ,17582 1,48315 ,906 -2,7554 3,1070



8,00

1,00 3,16667* 1,21488 ,010 ,7657 5,5677

2,00 5,16667* 1,38393 ,000 2,4315 7,9018

3,00 2,63333 1,38393 ,059 -,1018 5,3685

4,00 9,00000* 1,47051 ,000 6,0938 11,9062

5,00 12,95000* 1,29156 ,000 10,3974 15,5026

6,00 12,50000* 1,74500 ,000 9,0513 15,9487

7,00 8,78571* 1,40921 ,000 6,0006 11,5708

9,00 9,38235* 1,34126 ,000 6,7316 12,0331

10,00 8,96154* 1,43783 ,000 6,1199 11,8032

9,00

1,00 -6,21569* 1,19223 ,000 -8,5719 -3,8594

2,00 -4,21569* 1,36409 ,002 -6,9116 -1,5198

3,00 -6,74902* 1,36409 ,000 -9,4449 -4,0531

4,00 -,38235 1,45186 ,793 -3,2517 2,4870

5,00 3,56765* 1,27028 ,006 1,0571 6,0782

6,00 3,11765 1,72930 ,073 -,3001 6,5354

7,00 -,59664 1,38973 ,668 -3,3432 2,1500

8,00 -9,38235* 1,34126 ,000 -12,0331 -6,7316

10,00 -,42081 1,41874 ,767 -3,2247 2,3831

10,00

1,00 -5,79487* 1,29992 ,000 -8,3640 -3,2258

2,00 -3,79487* 1,45915 ,010 -6,6787 -,9111

3,00 -6,32821* 1,45915 ,000 -9,2120 -3,4444

4,00 ,03846 1,54151 ,980 -3,0081 3,0850

5,00 3,98846* 1,37186 ,004 1,2772 6,6997

6,00 3,53846 1,80523 ,052 -,0293 7,1062

7,00 -,17582 1,48315 ,906 -3,1070 2,7554

8,00 -8,96154* 1,43783 ,000 -11,8032 -6,1199

9,00 ,42081 1,41874 ,767 -2,3831 3,2247

لمتعلم

1,00

2,00 -1,85185 1,16134 ,113 -4,1471 ,4434

3,00 -6,38519* 1,16134 ,000 -8,6804 -4,0900

4,00 -3,18519* 1,25119 ,012 -5,6580 -,7124

5,00 -5,95185* 1,06394 ,000 -8,0546 -3,8491

6,00 -5,85185* 1,52958 ,000 -8,8748 -2,8289

7,00 -3,85185* 1,18771 ,001 -6,1992 -1,5045

8,00 -,85185 1,13777 ,455 -3,1005 1,3968

9,00 -6,44009* 1,11656 ,000 -8,6468 -4,2334

10,00 -3,46724* 1,21742 ,005 -5,8733 -1,0612

2,00

1,00 1,85185 1,16134 ,113 -,4434 4,1471

3,00 -4,53333* 1,31684 ,001 -7,1359 -1,9308

4,00 -1,33333 1,39672 ,341 -4,0937 1,4271

5,00 -4,10000* 1,23179 ,001 -6,5344 -1,6656

6,00 -4,00000* 1,65075 ,017 -7,2624 -,7376

7,00 -2,00000 1,34015 ,138 -4,6486 ,6486

8,00 1,00000 1,29610 ,442 -1,5615 3,5615

9,00 -4,58824* 1,27752 ,000 -7,1131 -2,0634

10,00 -1,61538 1,36655 ,239 -4,3162 1,0854

3,00
1,00 6,38519* 1,16134 ,000 4,0900 8,6804

2,00 4,53333* 1,31684 ,001 1,9308 7,1359



4,00 3,20000* 1,39672 ,023 ,4396 5,9604

5,00 ,43333 1,23179 ,726 -2,0011 2,8678

6,00 ,53333 1,65075 ,747 -2,7291 3,7958

7,00 2,53333 1,34015 ,061 -,1153 5,1819

8,00 5,53333* 1,29610 ,000 2,9718 8,0949

9,00 -,05490 1,27752 ,966 -2,5797 2,4699

10,00 2,91795* 1,36655 ,034 ,2172 5,6187

4,00

1,00 3,18519* 1,25119 ,012 ,7124 5,6580

2,00 1,33333 1,39672 ,341 -1,4271 4,0937

3,00 -3,20000* 1,39672 ,023 -5,9604 -,4396

5,00 -2,76667* 1,31684 ,037 -5,3692 -,1641

6,00 -2,66667 1,71514 ,122 -6,0564 ,7231

7,00 -,66667 1,41872 ,639 -3,4705 2,1372

8,00 2,33333 1,37718 ,092 -,3885 5,0551

9,00 -3,25490* 1,35971 ,018 -5,9422 -,5676

10,00 -,28205 1,44368 ,845 -3,1353 2,5712

5,00

1,00 5,95185* 1,06394 ,000 3,8491 8,0546

2,00 4,10000* 1,23179 ,001 1,6656 6,5344

3,00 -,43333 1,23179 ,726 -2,8678 2,0011

4,00 2,76667* 1,31684 ,037 ,1641 5,3692

6,00 ,10000 1,58373 ,950 -3,0300 3,2300

7,00 2,10000 1,25668 ,097 -,3836 4,5836

8,00 5,10000* 1,20959 ,000 2,7094 7,4906

9,00 -,48824 1,18967 ,682 -2,8394 1,8630

10,00 2,48462 1,28479 ,055 -,0546 5,0238

6,00

1,00 5,85185* 1,52958 ,000 2,8289 8,8748

2,00 4,00000* 1,65075 ,017 ,7376 7,2624

3,00 -,53333 1,65075 ,747 -3,7958 2,7291

4,00 2,66667 1,71514 ,122 -,7231 6,0564

5,00 -,10000 1,58373 ,950 -3,2300 3,0300

7,00 2,00000 1,66940 ,233 -1,2993 5,2993

8,00 5,00000* 1,63425 ,003 1,7702 8,2298

9,00 -,58824 1,61955 ,717 -3,7890 2,6126

10,00 2,38462 1,69067 ,161 -,9567 5,7260

7,00

1,00 3,85185* 1,18771 ,001 1,5045 6,1992

2,00 2,00000 1,34015 ,138 -,6486 4,6486

3,00 -2,53333 1,34015 ,061 -5,1819 ,1153

4,00 ,66667 1,41872 ,639 -2,1372 3,4705

5,00 -2,10000 1,25668 ,097 -4,5836 ,3836

6,00 -2,00000 1,66940 ,233 -5,2993 1,2993

8,00 3,00000* 1,31978 ,024 ,3917 5,6083

9,00 -2,58824* 1,30153 ,049 -5,1605 -,0160

10,00 ,38462 1,38902 ,782 -2,3606 3,1298

8,00

1,00 ,85185 1,13777 ,455 -1,3968 3,1005

2,00 -1,00000 1,29610 ,442 -3,5615 1,5615

3,00 -5,53333* 1,29610 ,000 -8,0949 -2,9718

4,00 -2,33333 1,37718 ,092 -5,0551 ,3885



5,00 -5,10000* 1,20959 ,000 -7,4906 -2,7094

6,00 -5,00000* 1,63425 ,003 -8,2298 -1,7702

7,00 -3,00000* 1,31978 ,024 -5,6083 -,3917

9,00 -5,58824* 1,25613 ,000 -8,0708 -3,1057

10,00 -2,61538 1,34658 ,054 -5,2767 ,0459

9,00

1,00 6,44009* 1,11656 ,000 4,2334 8,6468

2,00 4,58824* 1,27752 ,000 2,0634 7,1131

3,00 ,05490 1,27752 ,966 -2,4699 2,5797

4,00 3,25490* 1,35971 ,018 ,5676 5,9422

5,00 ,48824 1,18967 ,682 -1,8630 2,8394

6,00 ,58824 1,61955 ,717 -2,6126 3,7890

7,00 2,58824* 1,30153 ,049 ,0160 5,1605

8,00 5,58824* 1,25613 ,000 3,1057 8,0708

10,00 2,97285* 1,32870 ,027 ,3469 5,5988

10,00

1,00 3,46724* 1,21742 ,005 1,0612 5,8733

2,00 1,61538 1,36655 ,239 -1,0854 4,3162

3,00 -2,91795* 1,36655 ,034 -5,6187 -,2172

4,00 ,28205 1,44368 ,845 -2,5712 3,1353

5,00 -2,48462 1,28479 ,055 -5,0238 ,0546

6,00 -2,38462 1,69067 ,161 -5,7260 ,9567

7,00 -,38462 1,38902 ,782 -3,1298 2,3606

8,00 2,61538 1,34658 ,054 -,0459 5,2767

9,00 -2,97285* 1,32870 ,027 -5,5988 -,3469

المقررات

1,00

2,00 8,22222* 2,13490 ,000 4,0029 12,4415

3,00 ,75556 2,13490 ,724 -3,4637 4,9749

4,00 8,88889* 2,30007 ,000 4,3432 13,4346

5,00 12,27222* 1,95584 ,000 8,4068 16,1376

6,00 12,22222* 2,81183 ,000 6,6651 17,7794

7,00 8,07937* 2,18337 ,000 3,7643 12,3944

8,00 3,72222 2,09157 ,077 -,4114 7,8559

9,00 8,10458* 2,05258 ,000 4,0480 12,1612

10,00 9,76068* 2,23798 ,000 5,3377 14,1837

2,00

1,00 -8,22222* 2,13490 ,000 -12,4415 -4,0029

3,00 -7,46667* 2,42075 ,002 -12,2509 -2,6824

4,00 ,66667 2,56759 ,796 -4,4078 5,7411

5,00 4,05000 2,26440 ,076 -,4252 8,5252

6,00 4,00000 3,03457 ,190 -1,9974 9,9974

7,00 -,14286 2,46360 ,954 -5,0118 4,7261

8,00 -4,50000 2,38262 ,061 -9,2089 ,2089

9,00 -,11765 2,34847 ,960 -4,7590 4,5237

10,00 1,53846 2,51213 ,541 -3,4264 6,5033

3,00

1,00 -,75556 2,13490 ,724 -4,9749 3,4637

2,00 7,46667* 2,42075 ,002 2,6824 12,2509

4,00 8,13333* 2,56759 ,002 3,0589 13,2078

5,00 11,51667* 2,26440 ,000 7,0414 15,9919

6,00 11,46667* 3,03457 ,000 5,4693 17,4640

7,00 7,32381* 2,46360 ,003 2,4549 12,1927



8,00 2,96667 2,38262 ,215 -1,7422 7,6756

9,00 7,34902* 2,34847 ,002 2,7076 11,9904

10,00 9,00513* 2,51213 ,000 4,0403 13,9700

4,00

1,00 -8,88889* 2,30007 ,000 -13,4346 -4,3432

2,00 -,66667 2,56759 ,796 -5,7411 4,4078

3,00 -8,13333* 2,56759 ,002 -13,2078 -3,0589

5,00 3,38333 2,42075 ,164 -1,4009 8,1676

6,00 3,33333 3,15295 ,292 -2,8980 9,5647

7,00 -,80952 2,60803 ,757 -5,9639 4,3448

8,00 -5,16667* 2,53168 ,043 -10,1701 -,1632

9,00 -,78431 2,49956 ,754 -5,7243 4,1557

10,00 ,87179 2,65392 ,743 -4,3733 6,1169

5,00

1,00 -12,27222* 1,95584 ,000 -16,1376 -8,4068

2,00 -4,05000 2,26440 ,076 -8,5252 ,4252

3,00 -11,51667* 2,26440 ,000 -15,9919 -7,0414

4,00 -3,38333 2,42075 ,164 -8,1676 1,4009

6,00 -,05000 2,91138 ,986 -5,8039 5,7039

7,00 -4,19286 2,31015 ,072 -8,7585 ,3728

8,00 -8,55000* 2,22360 ,000 -12,9446 -4,1554

9,00 -4,16765 2,18696 ,059 -8,4898 ,1546

10,00 -2,51154 2,36184 ,289 -7,1794 2,1563

6,00

1,00 -12,22222* 2,81183 ,000 -17,7794 -6,6651

2,00 -4,00000 3,03457 ,190 -9,9974 1,9974

3,00 -11,46667* 3,03457 ,000 -17,4640 -5,4693

4,00 -3,33333 3,15295 ,292 -9,5647 2,8980

5,00 ,05000 2,91138 ,986 -5,7039 5,8039

7,00 -4,14286 3,06886 ,179 -10,2080 1,9223

8,00 -8,50000* 3,00424 ,005 -14,4374 -2,5626

9,00 -4,11765 2,97723 ,169 -10,0017 1,7664

10,00 -2,46154 3,10795 ,430 -8,6039 3,6809

7,00

1,00 -8,07937* 2,18337 ,000 -12,3944 -3,7643

2,00 ,14286 2,46360 ,954 -4,7261 5,0118

3,00 -7,32381* 2,46360 ,003 -12,1927 -2,4549

4,00 ,80952 2,60803 ,757 -4,3448 5,9639

5,00 4,19286 2,31015 ,072 -,3728 8,7585

6,00 4,14286 3,06886 ,179 -1,9223 10,2080

8,00 -4,35714 2,42615 ,075 -9,1520 ,4378

9,00 ,02521 2,39261 ,992 -4,7034 4,7538

10,00 1,68132 2,55345 ,511 -3,3652 6,7278

8,00

1,00 -3,72222 2,09157 ,077 -7,8559 ,4114

2,00 4,50000 2,38262 ,061 -,2089 9,2089

3,00 -2,96667 2,38262 ,215 -7,6756 1,7422

4,00 5,16667* 2,53168 ,043 ,1632 10,1701

5,00 8,55000* 2,22360 ,000 4,1554 12,9446

6,00 8,50000* 3,00424 ,005 2,5626 14,4374

7,00 4,35714 2,42615 ,075 -,4378 9,1520

9,00 4,38235 2,30915 ,060 -,1813 8,9460



10,00 6,03846* 2,47541 ,016 1,1462 10,9307

9,00

1,00 -8,10458* 2,05258 ,000 -12,1612 -4,0480

2,00 ,11765 2,34847 ,960 -4,5237 4,7590

3,00 -7,34902* 2,34847 ,002 -11,9904 -2,7076

4,00 ,78431 2,49956 ,754 -4,1557 5,7243

5,00 4,16765 2,18696 ,059 -,1546 8,4898

6,00 4,11765 2,97723 ,169 -1,7664 10,0017

7,00 -,02521 2,39261 ,992 -4,7538 4,7034

8,00 -4,38235 2,30915 ,060 -8,9460 ,1813

10,00 1,65611 2,44256 ,499 -3,1712 6,4834

10,00

1,00 -9,76068* 2,23798 ,000 -14,1837 -5,3377

2,00 -1,53846 2,51213 ,541 -6,5033 3,4264

3,00 -9,00513* 2,51213 ,000 -13,9700 -4,0403

4,00 -,87179 2,65392 ,743 -6,1169 4,3733

5,00 2,51154 2,36184 ,289 -2,1563 7,1794

6,00 2,46154 3,10795 ,430 -3,6809 8,6039

7,00 -1,68132 2,55345 ,511 -6,7278 3,3652

8,00 -6,03846* 2,47541 ,016 -10,9307 -1,1462

9,00 -1,65611 2,44256 ,499 -6,4834 3,1712

االلكتروني

1,00

2,00 ,57037 1,68950 ,736 -2,7687 3,9094

3,00 2,97037 1,68950 ,081 -,3687 6,3094

4,00 -,12963 1,82020 ,943 -3,7270 3,4677

5,00 -1,27963 1,54779 ,410 -4,3386 1,7793

6,00 ,37037 2,22520 ,868 -4,0274 4,7681

7,00 -5,34392* 1,72785 ,002 -8,7587 -1,9291

8,00 7,37037* 1,65521 ,000 4,0991 10,6416

9,00 -,98257 1,62435 ,546 -4,1929 2,2277

10,00 -1,62963 1,77107 ,359 -5,1299 1,8706

2,00

1,00 -,57037 1,68950 ,736 -3,9094 2,7687

3,00 2,40000 1,91571 ,212 -1,3861 6,1861

4,00 -,70000 2,03192 ,731 -4,7158 3,3158

5,00 -1,85000 1,79198 ,304 -5,3916 1,6916

6,00 -,20000 2,40147 ,934 -4,9461 4,5461

7,00 -5,91429* 1,94962 ,003 -9,7674 -2,0612

8,00 6,80000* 1,88554 ,000 3,0735 10,5265

9,00 -1,55294 1,85851 ,405 -5,2260 2,1201

10,00 -2,20000 1,98803 ,270 -6,1290 1,7290

3,00

1,00 -2,97037 1,68950 ,081 -6,3094 ,3687

2,00 -2,40000 1,91571 ,212 -6,1861 1,3861

4,00 -3,10000 2,03192 ,129 -7,1158 ,9158

5,00 -4,25000* 1,79198 ,019 -7,7916 -,7084

6,00 -2,60000 2,40147 ,281 -7,3461 2,1461

7,00 -8,31429* 1,94962 ,000 -12,1674 -4,4612

8,00 4,40000* 1,88554 ,021 ,6735 8,1265

9,00 -3,95294* 1,85851 ,035 -7,6260 -,2799

10,00 -4,60000* 1,98803 ,022 -8,5290 -,6710

4,00 1,00 ,12963 1,82020 ,943 -3,4677 3,7270



2,00 ,70000 2,03192 ,731 -3,3158 4,7158

3,00 3,10000 2,03192 ,129 -,9158 7,1158

5,00 -1,15000 1,91571 ,549 -4,9361 2,6361

6,00 ,50000 2,49515 ,841 -4,4313 5,4313

7,00 -5,21429* 2,06392 ,013 -9,2933 -1,1353

8,00 7,50000* 2,00350 ,000 3,5404 11,4596

9,00 -,85294 1,97808 ,667 -4,7623 3,0564

10,00 -1,50000 2,10024 ,476 -5,6508 2,6508

5,00

1,00 1,27963 1,54779 ,410 -1,7793 4,3386

2,00 1,85000 1,79198 ,304 -1,6916 5,3916

3,00 4,25000* 1,79198 ,019 ,7084 7,7916

4,00 1,15000 1,91571 ,549 -2,6361 4,9361

6,00 1,65000 2,30398 ,475 -2,9035 6,2035

7,00 -4,06429* 1,82819 ,028 -7,6774 -,4512

8,00 8,65000* 1,75969 ,000 5,1722 12,1278

9,00 ,29706 1,73070 ,864 -3,1234 3,7175

10,00 -,35000 1,86909 ,852 -4,0440 3,3440

6,00

1,00 -,37037 2,22520 ,868 -4,7681 4,0274

2,00 ,20000 2,40147 ,934 -4,5461 4,9461

3,00 2,60000 2,40147 ,281 -2,1461 7,3461

4,00 -,50000 2,49515 ,841 -5,4313 4,4313

5,00 -1,65000 2,30398 ,475 -6,2035 2,9035

7,00 -5,71429* 2,42860 ,020 -10,5140 -,9145

8,00 7,00000* 2,37747 ,004 2,3013 11,6987

9,00 -1,35294 2,35609 ,567 -6,0094 3,3035

10,00 -2,00000 2,45954 ,417 -6,8609 2,8609

7,00

1,00 5,34392* 1,72785 ,002 1,9291 8,7587

2,00 5,91429* 1,94962 ,003 2,0612 9,7674

3,00 8,31429* 1,94962 ,000 4,4612 12,1674

4,00 5,21429* 2,06392 ,013 1,1353 9,2933

5,00 4,06429* 1,82819 ,028 ,4512 7,6774

6,00 5,71429* 2,42860 ,020 ,9145 10,5140

8,00 12,71429* 1,91998 ,000 8,9197 16,5088

9,00 4,36134* 1,89344 ,023 ,6192 8,1034

10,00 3,71429 2,02072 ,068 -,2794 7,7079

8,00

1,00 -7,37037* 1,65521 ,000 -10,6416 -4,0991

2,00 -6,80000* 1,88554 ,000 -10,5265 -3,0735

3,00 -4,40000* 1,88554 ,021 -8,1265 -,6735

4,00 -7,50000* 2,00350 ,000 -11,4596 -3,5404

5,00 -8,65000* 1,75969 ,000 -12,1278 -5,1722

6,00 -7,00000* 2,37747 ,004 -11,6987 -2,3013

7,00 -12,71429* 1,91998 ,000 -16,5088 -8,9197

9,00 -8,35294* 1,82740 ,000 -11,9645 -4,7414

10,00 -9,00000* 1,95897 ,000 -12,8716 -5,1284

9,00

1,00 ,98257 1,62435 ,546 -2,2277 4,1929

2,00 1,55294 1,85851 ,405 -2,1201 5,2260

3,00 3,95294* 1,85851 ,035 ,2799 7,6260



4,00 ,85294 1,97808 ,667 -3,0564 4,7623

5,00 -,29706 1,73070 ,864 -3,7175 3,1234

6,00 1,35294 2,35609 ,567 -3,3035 6,0094

7,00 -4,36134* 1,89344 ,023 -8,1034 -,6192

8,00 8,35294* 1,82740 ,000 4,7414 11,9645

10,00 -,64706 1,93297 ,738 -4,4673 3,1732

10,00

1,00 1,62963 1,77107 ,359 -1,8706 5,1299

2,00 2,20000 1,98803 ,270 -1,7290 6,1290

3,00 4,60000* 1,98803 ,022 ,6710 8,5290

4,00 1,50000 2,10024 ,476 -2,6508 5,6508

5,00 ,35000 1,86909 ,852 -3,3440 4,0440

6,00 2,00000 2,45954 ,417 -2,8609 6,8609

7,00 -3,71429 2,02072 ,068 -7,7079 ,2794

8,00 9,00000* 1,95897 ,000 5,1284 12,8716

9,00 ,64706 1,93297 ,738 -3,1732 4,4673

المقیاس

1,00

2,00 11,91111* 5,17040 ,023 1,6926 22,1296

3,00 -5,42222 5,17040 ,296 -15,6407 4,7963

4,00 14,61111* 5,57040 ,010 3,6021 25,6202

5,00 20,22778* 4,73673 ,000 10,8664 29,5892

6,00 18,77778* 6,80982 ,007 5,3192 32,2363

7,00 9,63492 5,28778 ,070 -,8156 20,0854

8,00 10,27778* 5,06547 ,044 ,2667 20,2889

9,00 12,24837* 4,97104 ,015 2,4239 22,0729

10,00 14,85470* 5,42005 ,007 4,1428 25,5666

2,00

1,00 -11,91111* 5,17040 ,023 -22,1296 -1,6926

3,00 -17,33333* 5,86268 ,004 -28,9200 -5,7466

4,00 2,70000 6,21831 ,665 -9,5895 14,9895

5,00 8,31667 5,48404 ,132 -2,5217 19,1550

6,00 6,86667 7,34926 ,352 -7,6580 21,3913

7,00 -2,27619 5,96645 ,703 -14,0680 9,5156

8,00 -1,63333 5,77035 ,778 -13,0375 9,7709

9,00 ,33725 5,68764 ,953 -10,9035 11,5780

10,00 2,94359 6,08399 ,629 -9,0805 14,9677

3,00

1,00 5,42222 5,17040 ,296 -4,7963 15,6407

2,00 17,33333* 5,86268 ,004 5,7466 28,9200

4,00 20,03333* 6,21831 ,002 7,7438 32,3229

5,00 25,65000* 5,48404 ,000 14,8116 36,4884

6,00 24,20000* 7,34926 ,001 9,6753 38,7247

7,00 15,05714* 5,96645 ,013 3,2654 26,8489

8,00 15,70000* 5,77035 ,007 4,2958 27,1042

9,00 17,67059* 5,68764 ,002 6,4299 28,9113

10,00 20,27692* 6,08399 ,001 8,2529 32,3010

4,00 1,00 -14,61111* 5,57040 ,010 -25,6202 -3,6021



2,00 -2,70000 6,21831 ,665 -14,9895 9,5895

3,00 -20,03333* 6,21831 ,002 -32,3229 -7,7438

5,00 5,61667 5,86268 ,340 -5,9700 17,2034

6,00 4,16667 7,63597 ,586 -10,9246 19,2580

7,00 -4,97619 6,31625 ,432 -17,4593 7,5069

8,00 -4,33333 6,13134 ,481 -16,4510 7,7843

9,00 -2,36275 6,05356 ,697 -14,3267 9,6012

10,00 ,24359 6,42739 ,970 -12,4592 12,9463

5,00

1,00 -20,22778* 4,73673 ,000 -29,5892 -10,8664

2,00 -8,31667 5,48404 ,132 -19,1550 2,5217

3,00 -25,65000* 5,48404 ,000 -36,4884 -14,8116

4,00 -5,61667 5,86268 ,340 -17,2034 5,9700

6,00 -1,45000 7,05090 ,837 -15,3850 12,4850

7,00 -10,59286 5,59484 ,060 -21,6502 ,4645

8,00 -9,95000 5,38522 ,067 -20,5931 ,6931

9,00 -7,97941 5,29649 ,134 -18,4471 2,4883

10,00 -5,37308 5,72002 ,349 -16,6778 5,9317

6,00

1,00 -18,77778* 6,80982 ,007 -32,2363 -5,3192

2,00 -6,86667 7,34926 ,352 -21,3913 7,6580

3,00 -24,20000* 7,34926 ,001 -38,7247 -9,6753

4,00 -4,16667 7,63597 ,586 -19,2580 10,9246

5,00 1,45000 7,05090 ,837 -12,4850 15,3850

7,00 -9,14286 7,43231 ,221 -23,8317 5,5459

8,00 -8,50000 7,27582 ,245 -22,8795 5,8795

9,00 -6,52941 7,21040 ,367 -20,7796 7,7208

10,00 -3,92308 7,52699 ,603 -18,7990 10,9529

7,00

1,00 -9,63492 5,28778 ,070 -20,0854 ,8156

2,00 2,27619 5,96645 ,703 -9,5156 14,0680

3,00 -15,05714* 5,96645 ,013 -26,8489 -3,2654

4,00 4,97619 6,31625 ,432 -7,5069 17,4593

5,00 10,59286 5,59484 ,060 -,4645 21,6502

6,00 9,14286 7,43231 ,221 -5,5459 23,8317

8,00 ,64286 5,87575 ,913 -10,9697 12,2554

9,00 2,61345 5,79454 ,653 -8,8386 14,0655

10,00 5,21978 6,18405 ,400 -7,0020 17,4416

8,00

1,00 -10,27778* 5,06547 ,044 -20,2889 -,2667

2,00 1,63333 5,77035 ,778 -9,7709 13,0375

3,00 -15,70000* 5,77035 ,007 -27,1042 -4,2958

4,00 4,33333 6,13134 ,481 -7,7843 16,4510

5,00 9,95000 5,38522 ,067 -,6931 20,5931

6,00 8,50000 7,27582 ,245 -5,8795 22,8795

7,00 -,64286 5,87575 ,913 -12,2554 10,9697



9,00 1,97059 5,59242 ,725 -9,0820 13,0231

10,00 4,57692 5,99507 ,446 -7,2714 16,4253

9,00

1,00 -12,24837* 4,97104 ,015 -22,0729 -2,4239

2,00 -,33725 5,68764 ,953 -11,5780 10,9035

3,00 -17,67059* 5,68764 ,002 -28,9113 -6,4299

4,00 2,36275 6,05356 ,697 -9,6012 14,3267

5,00 7,97941 5,29649 ,134 -2,4883 18,4471

6,00 6,52941 7,21040 ,367 -7,7208 20,7796

7,00 -2,61345 5,79454 ,653 -14,0655 8,8386

8,00 -1,97059 5,59242 ,725 -13,0231 9,0820

10,00 2,60633 5,91550 ,660 -9,0847 14,2974

10,00

1,00 -14,85470* 5,42005 ,007 -25,5666 -4,1428

2,00 -2,94359 6,08399 ,629 -14,9677 9,0805

3,00 -20,27692* 6,08399 ,001 -32,3010 -8,2529

4,00 -,24359 6,42739 ,970 -12,9463 12,4592

5,00 5,37308 5,72002 ,349 -5,9317 16,6778

6,00 3,92308 7,52699 ,603 -10,9529 18,7990

7,00 -5,21978 6,18405 ,400 -17,4416 7,0020

8,00 -4,57692 5,99507 ,446 -16,4253 7,2714

9,00 -2,60633 5,91550 ,660 -14,2974 9,0847

*. La différence moyenne est significative au niveau 0.05.

االستبيان الموجه للطلبة
:اختبار فيشر أحادي االتجاه-1

ANOVA à 1 facteur

Somme des

carrés

ddl Moyenne des

carrés

F Signification

االلكترونیة

Inter-groupes 906,769 9 100,752 6,178 ,000

Intra-groupes 7045,351 432 16,309

Total 7952,120 441

مھارات
Inter-groupes 2246,055 9 249,562 7,902 ,000

Intra-groupes 13643,710 432 31,583



Total 15889,765 441

االتعلمیة

Inter-groupes 288,870 9 32,097 1,418 ,178

Intra-groupes 9779,304 432 22,637

Total 10068,174 441

المھني

Inter-groupes 856,879 9 95,209 4,863 ,000

Intra-groupes 8458,553 432 19,580

Total 9315,432 441

التقویم

Inter-groupes 788,672 9 87,630 3,907 ,000

Intra-groupes 9688,867 432 22,428

Total 10477,538 441

االستبیان

Inter-groupes 4000,191 9 444,466 4,013 ,000

Intra-groupes 47846,807 432 110,756

Total 51846,998 441

: lsdاختبار -2

Comparaisons multiples

LSD

Variable dépendante (I) الجامعات (J) الجامعات Différence de

moyennes (I-J)

Erreur

standard

Signification Intervalle de confiance à

95%

Borne

inférieure

Borne

supérieure

االلكترونیة

1,00

2,00 -3,09462* ,73996 ,000 -4,5490 -1,6402

3,00 -1,58887* ,77095 ,040 -3,1042 -,0736

4,00 -2,49970* ,75675 ,001 -3,9871 -1,0123

5,00 -1,96162* ,79850 ,014 -3,5311 -,3922

6,00 ,09842 ,81118 ,903 -1,4959 1,6928

7,00 -2,04540* ,77095 ,008 -3,5607 -,5301

8,00 -,68498 ,81793 ,403 -2,2926 ,9226

9,00 ,70098 ,88513 ,429 -1,0387 2,4407

10,00 -4,44485* ,86573 ,000 -6,1464 -2,7433

2,00

1,00 3,09462* ,73996 ,000 1,6402 4,5490

3,00 1,50574 ,81379 ,065 -,0937 3,1052

4,00 ,59492 ,80034 ,458 -,9781 2,1680

5,00 1,13300 ,83993 ,178 -,5179 2,7839

6,00 3,19303* ,85199 ,000 1,5185 4,8676

7,00 1,04922 ,81379 ,198 -,5503 2,6487

8,00 2,40963* ,85842 ,005 ,7224 4,0968

9,00 3,79560* ,92268 ,000 1,9821 5,6091

10,00 -1,35024 ,90408 ,136 -3,1272 ,4267

3,00

1,00 1,58887* ,77095 ,040 ,0736 3,1042

2,00 -1,50574 ,81379 ,065 -3,1052 ,0937

4,00 -,91083 ,82908 ,273 -2,5403 ,7187



5,00 -,37275 ,86736 ,668 -2,0775 1,3320

6,00 1,68729 ,87904 ,056 -,0404 3,4150

7,00 -,45652 ,84206 ,588 -2,1116 1,1985

8,00 ,90389 ,88528 ,308 -,8361 2,6439

9,00 2,28986* ,94771 ,016 ,4272 4,1526

10,00 -2,85598* ,92961 ,002 -4,6831 -1,0288

4,00

1,00 2,49970* ,75675 ,001 1,0123 3,9871

2,00 -,59492 ,80034 ,458 -2,1680 ,9781

3,00 ,91083 ,82908 ,273 -,7187 2,5403

5,00 ,53808 ,85475 ,529 -1,1419 2,2181

6,00 2,59812* ,86660 ,003 ,8948 4,3014

7,00 ,45430 ,82908 ,584 -1,1752 2,0838

8,00 1,81472* ,87293 ,038 ,0990 3,5304

9,00 3,20068* ,93619 ,001 1,3606 5,0407

10,00 -1,94515* ,91787 ,035 -3,7492 -,1411

5,00

1,00 1,96162* ,79850 ,014 ,3922 3,5311

2,00 -1,13300 ,83993 ,178 -2,7839 ,5179

3,00 ,37275 ,86736 ,668 -1,3320 2,0775

4,00 -,53808 ,85475 ,529 -2,2181 1,1419

6,00 2,06004* ,90330 ,023 ,2846 3,8354

7,00 -,08378 ,86736 ,923 -1,7885 1,6210

8,00 1,27664 ,90937 ,161 -,5107 3,0640

9,00 2,66260* ,97026 ,006 ,7556 4,5696

10,00 -2,48323* ,95259 ,009 -4,3555 -,6110

6,00

1,00 -,09842 ,81118 ,903 -1,6928 1,4959

2,00 -3,19303* ,85199 ,000 -4,8676 -1,5185

3,00 -1,68729 ,87904 ,056 -3,4150 ,0404

4,00 -2,59812* ,86660 ,003 -4,3014 -,8948

5,00 -2,06004* ,90330 ,023 -3,8354 -,2846

7,00 -2,14381* ,87904 ,015 -3,8715 -,4161

8,00 -,78340 ,92051 ,395 -2,5926 1,0258

9,00 ,60256 ,98071 ,539 -1,3250 2,5301

10,00 -4,54327* ,96323 ,000 -6,4365 -2,6501

7,00

1,00 2,04540* ,77095 ,008 ,5301 3,5607

2,00 -1,04922 ,81379 ,198 -2,6487 ,5503

3,00 ,45652 ,84206 ,588 -1,1985 2,1116

4,00 -,45430 ,82908 ,584 -2,0838 1,1752

5,00 ,08378 ,86736 ,923 -1,6210 1,7885

6,00 2,14381* ,87904 ,015 ,4161 3,8715

8,00 1,36041 ,88528 ,125 -,3796 3,1004

9,00 2,74638* ,94771 ,004 ,8837 4,6091

10,00 -2,39946* ,92961 ,010 -4,2266 -,5723



8,00

1,00 ,68498 ,81793 ,403 -,9226 2,2926

2,00 -2,40963* ,85842 ,005 -4,0968 -,7224

3,00 -,90389 ,88528 ,308 -2,6439 ,8361

4,00 -1,81472* ,87293 ,038 -3,5304 -,0990

5,00 -1,27664 ,90937 ,161 -3,0640 ,5107

6,00 ,78340 ,92051 ,395 -1,0258 2,5926

7,00 -1,36041 ,88528 ,125 -3,1004 ,3796

9,00 1,38596 ,98631 ,161 -,5526 3,3245

10,00 -3,75987* ,96893 ,000 -5,6643 -1,8555

9,00

1,00 -,70098 ,88513 ,429 -2,4407 1,0387

2,00 -3,79560* ,92268 ,000 -5,6091 -1,9821

3,00 -2,28986* ,94771 ,016 -4,1526 -,4272

4,00 -3,20068* ,93619 ,001 -5,0407 -1,3606

5,00 -2,66260* ,97026 ,006 -4,5696 -,7556

6,00 -,60256 ,98071 ,539 -2,5301 1,3250

7,00 -2,74638* ,94771 ,004 -4,6091 -,8837

8,00 -1,38596 ,98631 ,161 -3,3245 ,5526

10,00 -5,14583* 1,02629 ,000 -7,1630 -3,1287

10,00

1,00 4,44485* ,86573 ,000 2,7433 6,1464

2,00 1,35024 ,90408 ,136 -,4267 3,1272

3,00 2,85598* ,92961 ,002 1,0288 4,6831

4,00 1,94515* ,91787 ,035 ,1411 3,7492

5,00 2,48323* ,95259 ,009 ,6110 4,3555

6,00 4,54327* ,96323 ,000 2,6501 6,4365

7,00 2,39946* ,92961 ,010 ,5723 4,2266

8,00 3,75987* ,96893 ,000 1,8555 5,6643

9,00 5,14583* 1,02629 ,000 3,1287 7,1630

ھاراتم

1,00

2,00 -,17647 1,02973 ,864 -2,2004 1,8474

3,00 5,88875* 1,07286 ,000 3,7801 7,9974

4,00 2,02761 1,05309 ,055 -,0422 4,0974

5,00 5,14060* 1,11120 ,000 2,9566 7,3246

6,00 1,49020 1,12883 ,187 -,7285 3,7089

7,00 3,82353* 1,07286 ,000 1,7149 5,9322

8,00 2,48142* 1,13823 ,030 ,2443 4,7186

9,00 -1,80980 1,23175 ,142 -4,2308 ,6112

10,00 2,82353* 1,20474 ,020 ,4556 5,1914

2,00

1,00 ,17647 1,02973 ,864 -1,8474 2,2004

3,00 6,06522* 1,13247 ,000 3,8394 8,2910

4,00 2,20408* 1,11375 ,048 ,0150 4,3931

5,00 5,31707* 1,16885 ,000 3,0197 7,6144

6,00 1,66667 1,18563 ,161 -,6636 3,9970

7,00 4,00000* 1,13247 ,000 1,7742 6,2258

8,00 2,65789* 1,19458 ,027 ,3100 5,0058



9,00 -1,63333 1,28400 ,204 -4,1570 ,8903

10,00 3,00000* 1,25812 ,018 ,5272 5,4728

3,00

1,00 -5,88875* 1,07286 ,000 -7,9974 -3,7801

2,00 -6,06522* 1,13247 ,000 -8,2910 -3,8394

4,00 -3,86114* 1,15374 ,001 -6,1288 -1,5935

5,00 -,74814 1,20702 ,536 -3,1205 1,6242

6,00 -4,39855* 1,22327 ,000 -6,8029 -1,9942

7,00 -2,06522 1,17182 ,079 -4,3684 ,2380

8,00 -3,40732* 1,23195 ,006 -5,8287 -,9860

9,00 -7,69855* 1,31884 ,000 -10,2907 -5,1064

10,00 -3,06522* 1,29365 ,018 -5,6079 -,5226

4,00

1,00 -2,02761 1,05309 ,055 -4,0974 ,0422

2,00 -2,20408* 1,11375 ,048 -4,3931 -,0150

3,00 3,86114* 1,15374 ,001 1,5935 6,1288

5,00 3,11299* 1,18948 ,009 ,7751 5,4509

6,00 -,53741 1,20597 ,656 -2,9077 1,8329

7,00 1,79592 1,15374 ,120 -,4717 4,0636

8,00 ,45381 1,21477 ,709 -1,9338 2,8414

9,00 -3,83741* 1,30280 ,003 -6,3980 -1,2768

10,00 ,79592 1,27730 ,534 -1,7146 3,3064

5,00

1,00 -5,14060* 1,11120 ,000 -7,3246 -2,9566

2,00 -5,31707* 1,16885 ,000 -7,6144 -3,0197

3,00 ,74814 1,20702 ,536 -1,6242 3,1205

4,00 -3,11299* 1,18948 ,009 -5,4509 -,7751

6,00 -3,65041* 1,25703 ,004 -6,1211 -1,1798

7,00 -1,31707 1,20702 ,276 -3,6894 1,0553

8,00 -2,65918* 1,26548 ,036 -5,1464 -,1719

9,00 -6,95041* 1,35021 ,000 -9,6042 -4,2966

10,00 -2,31707 1,32562 ,081 -4,9225 ,2884

6,00

1,00 -1,49020 1,12883 ,187 -3,7089 ,7285

2,00 -1,66667 1,18563 ,161 -3,9970 ,6636

3,00 4,39855* 1,22327 ,000 1,9942 6,8029

4,00 ,53741 1,20597 ,656 -1,8329 2,9077

5,00 3,65041* 1,25703 ,004 1,1798 6,1211

7,00 2,33333 1,22327 ,057 -,0710 4,7376

8,00 ,99123 1,28099 ,439 -1,5265 3,5090

9,00 -3,30000* 1,36476 ,016 -5,9824 -,6176

10,00 1,33333 1,34044 ,320 -1,3013 3,9679

7,00

1,00 -3,82353* 1,07286 ,000 -5,9322 -1,7149

2,00 -4,00000* 1,13247 ,000 -6,2258 -1,7742

3,00 2,06522 1,17182 ,079 -,2380 4,3684

4,00 -1,79592 1,15374 ,120 -4,0636 ,4717

5,00 1,31707 1,20702 ,276 -1,0553 3,6894

6,00 -2,33333 1,22327 ,057 -4,7376 ,0710

8,00 -1,34211 1,23195 ,277 -3,7635 1,0793

9,00 -5,63333* 1,31884 ,000 -8,2255 -3,0412

10,00 -1,00000 1,29365 ,440 -3,5426 1,5426



8,00

1,00 -2,48142* 1,13823 ,030 -4,7186 -,2443

2,00 -2,65789* 1,19458 ,027 -5,0058 -,3100

3,00 3,40732* 1,23195 ,006 ,9860 5,8287

4,00 -,45381 1,21477 ,709 -2,8414 1,9338

5,00 2,65918* 1,26548 ,036 ,1719 5,1464

6,00 -,99123 1,28099 ,439 -3,5090 1,5265

7,00 1,34211 1,23195 ,277 -1,0793 3,7635

9,00 -4,29123* 1,37254 ,002 -6,9889 -1,5935

10,00 ,34211 1,34836 ,800 -2,3081 2,9923

9,00

1,00 1,80980 1,23175 ,142 -,6112 4,2308

2,00 1,63333 1,28400 ,204 -,8903 4,1570

3,00 7,69855* 1,31884 ,000 5,1064 10,2907

4,00 3,83741* 1,30280 ,003 1,2768 6,3980

5,00 6,95041* 1,35021 ,000 4,2966 9,6042

6,00 3,30000* 1,36476 ,016 ,6176 5,9824

7,00 5,63333* 1,31884 ,000 3,0412 8,2255

8,00 4,29123* 1,37254 ,002 1,5935 6,9889

10,00 4,63333* 1,42819 ,001 1,8263 7,4404

10,00

1,00 -2,82353* 1,20474 ,020 -5,1914 -,4556

2,00 -3,00000* 1,25812 ,018 -5,4728 -,5272

3,00 3,06522* 1,29365 ,018 ,5226 5,6079

4,00 -,79592 1,27730 ,534 -3,3064 1,7146

5,00 2,31707 1,32562 ,081 -,2884 4,9225

6,00 -1,33333 1,34044 ,320 -3,9679 1,3013

7,00 1,00000 1,29365 ,440 -1,5426 3,5426

8,00 -,34211 1,34836 ,800 -2,9923 2,3081

9,00 -4,63333* 1,42819 ,001 -7,4404 -1,8263

االتعلمیة

1,00

2,00 ,60044 ,87179 ,491 -1,1130 2,3139

3,00 -,78389 ,90830 ,389 -2,5691 1,0014

4,00 -,34334 ,89156 ,700 -2,0957 1,4090

5,00 -1,12482 ,94076 ,232 -2,9739 ,7242

6,00 ,77074 ,95569 ,420 -1,1076 2,6491

7,00 ,06394 ,90830 ,944 -1,7213 1,8492

8,00 -,56192 ,96365 ,560 -2,4559 1,3321

9,00 -1,55490 1,04282 ,137 -3,6045 ,4947

10,00 1,59926 1,01996 ,118 -,4054 3,6040

2,00

1,00 -,60044 ,87179 ,491 -2,3139 1,1130

3,00 -1,38433 ,95877 ,150 -3,2688 ,5001

4,00 -,94378 ,94292 ,317 -2,7971 ,9095

5,00 -1,72526 ,98957 ,082 -3,6702 ,2197

6,00 ,17030 1,00377 ,865 -1,8026 2,1432

7,00 -,53651 ,95877 ,576 -2,4209 1,3479

8,00 -1,16236 1,01135 ,251 -3,1501 ,8254

9,00 -2,15535* 1,08706 ,048 -4,2919 -,0188

10,00 ,99882 1,06514 ,349 -1,0947 3,0923

3,00
1,00 ,78389 ,90830 ,389 -1,0014 2,5691

2,00 1,38433 ,95877 ,150 -,5001 3,2688



4,00 ,44055 ,97678 ,652 -1,4793 2,3604

5,00 -,34093 1,02188 ,739 -2,3494 1,6675

6,00 1,55463 1,03564 ,134 -,4809 3,5902

7,00 ,84783 ,99208 ,393 -1,1021 2,7977

8,00 ,22197 1,04299 ,832 -1,8280 2,2719

9,00 -,77101 1,11655 ,490 -2,9656 1,4235

10,00 2,38315* 1,09523 ,030 ,2305 4,5358

4,00

1,00 ,34334 ,89156 ,700 -1,4090 2,0957

2,00 ,94378 ,94292 ,317 -,9095 2,7971

3,00 -,44055 ,97678 ,652 -2,3604 1,4793

5,00 -,78148 1,00703 ,438 -2,7608 1,1978

6,00 1,11408 1,02099 ,276 -,8927 3,1208

7,00 ,40728 ,97678 ,677 -1,5126 2,3271

8,00 -,21858 1,02845 ,832 -2,2400 1,8028

9,00 -1,21156 1,10298 ,273 -3,3794 ,9563

10,00 1,94260 1,08139 ,073 -,1828 4,0680

5,00

1,00 1,12482 ,94076 ,232 -,7242 2,9739

2,00 1,72526 ,98957 ,082 -,2197 3,6702

3,00 ,34093 1,02188 ,739 -1,6675 2,3494

4,00 ,78148 1,00703 ,438 -1,1978 2,7608

6,00 1,89556 1,06422 ,076 -,1961 3,9873

7,00 1,18876 1,02188 ,245 -,8197 3,1972

8,00 ,56290 1,07138 ,600 -1,5429 2,6687

9,00 -,43008 1,14311 ,707 -2,6768 1,8167

10,00 2,72409* 1,12229 ,016 ,5182 4,9299

6,00

1,00 -,77074 ,95569 ,420 -2,6491 1,1076

2,00 -,17030 1,00377 ,865 -2,1432 1,8026

3,00 -1,55463 1,03564 ,134 -3,5902 ,4809

4,00 -1,11408 1,02099 ,276 -3,1208 ,8927

5,00 -1,89556 1,06422 ,076 -3,9873 ,1961

7,00 -,70680 1,03564 ,495 -2,7423 1,3287

8,00 -1,33266 1,08451 ,220 -3,4642 ,7989

9,00 -2,32564* 1,15543 ,045 -4,5966 -,0547

10,00 ,82853 1,13484 ,466 -1,4020 3,0590

7,00

1,00 -,06394 ,90830 ,944 -1,8492 1,7213

2,00 ,53651 ,95877 ,576 -1,3479 2,4209

3,00 -,84783 ,99208 ,393 -2,7977 1,1021

4,00 -,40728 ,97678 ,677 -2,3271 1,5126

5,00 -1,18876 1,02188 ,245 -3,1972 ,8197

6,00 ,70680 1,03564 ,495 -1,3287 2,7423

8,00 -,62586 1,04299 ,549 -2,6758 1,4241

9,00 -1,61884 1,11655 ,148 -3,8134 ,5757

10,00 1,53533 1,09523 ,162 -,6173 3,6880

8,00

1,00 ,56192 ,96365 ,560 -1,3321 2,4559

2,00 1,16236 1,01135 ,251 -,8254 3,1501

3,00 -,22197 1,04299 ,832 -2,2719 1,8280

4,00 ,21858 1,02845 ,832 -1,8028 2,2400



5,00 -,56290 1,07138 ,600 -2,6687 1,5429

6,00 1,33266 1,08451 ,220 -,7989 3,4642

7,00 ,62586 1,04299 ,549 -1,4241 2,6758

9,00 -,99298 1,16202 ,393 -3,2769 1,2909

10,00 2,16118 1,14155 ,059 -,0825 4,4049

9,00

1,00 1,55490 1,04282 ,137 -,4947 3,6045

2,00 2,15535* 1,08706 ,048 ,0188 4,2919

3,00 ,77101 1,11655 ,490 -1,4235 2,9656

4,00 1,21156 1,10298 ,273 -,9563 3,3794

5,00 ,43008 1,14311 ,707 -1,8167 2,6768

6,00 2,32564* 1,15543 ,045 ,0547 4,5966

7,00 1,61884 1,11655 ,148 -,5757 3,8134

8,00 ,99298 1,16202 ,393 -1,2909 3,2769

10,00 3,15417* 1,20913 ,009 ,7777 5,5307

10,00

1,00 -1,59926 1,01996 ,118 -3,6040 ,4054

2,00 -,99882 1,06514 ,349 -3,0923 1,0947

3,00 -2,38315* 1,09523 ,030 -4,5358 -,2305

4,00 -1,94260 1,08139 ,073 -4,0680 ,1828

5,00 -2,72409* 1,12229 ,016 -4,9299 -,5182

6,00 -,82853 1,13484 ,466 -3,0590 1,4020

7,00 -1,53533 1,09523 ,162 -3,6880 ,6173

8,00 -2,16118 1,14155 ,059 -4,4049 ,0825

9,00 -3,15417* 1,20913 ,009 -5,5307 -,7777

المھني

1,00

2,00 ,00916 ,81079 ,991 -1,5844 1,6027

3,00 -2,56714* ,84474 ,003 -4,2275 -,9068

4,00 -,87725 ,82918 ,291 -2,5070 ,7525

5,00 -2,04699* ,87493 ,020 -3,7666 -,3273

6,00 ,82919 ,88881 ,351 -,9178 2,5761

7,00 1,04156 ,84474 ,218 -,6188 2,7019

8,00 -2,47446* ,89622 ,006 -4,2359 -,7130

9,00 -,29902 ,96985 ,758 -2,2052 1,6072

10,00 -3,28860* ,94859 ,001 -5,1530 -1,4242

2,00

1,00 -,00916 ,81079 ,991 -1,6027 1,5844

3,00 -2,57629* ,89168 ,004 -4,3289 -,8237

4,00 -,88641 ,87694 ,313 -2,6100 ,8372

5,00 -2,05614* ,92032 ,026 -3,8650 -,2473

6,00 ,82003 ,93353 ,380 -1,0148 2,6549

7,00 1,03240 ,89168 ,248 -,7202 2,7850

8,00 -2,48361* ,94058 ,009 -4,3323 -,6349

9,00 -,30818 1,01099 ,761 -2,2952 1,6789

10,00 -3,29776* ,99061 ,001 -5,2448 -1,3507

3,00

1,00 2,56714* ,84474 ,003 ,9068 4,2275

2,00 2,57629* ,89168 ,004 ,8237 4,3289

4,00 1,68988 ,90843 ,064 -,0956 3,4754

5,00 ,52015 ,95037 ,584 -1,3478 2,3881

6,00 3,39632* ,96317 ,000 1,5032 5,2894

7,00 3,60870* ,92266 ,000 1,7952 5,4222



8,00 ,09268 ,97001 ,924 -1,8138 1,9992

9,00 2,26812* 1,03842 ,029 ,2271 4,3091

10,00 -,72147 1,01859 ,479 -2,7235 1,2805

4,00

1,00 ,87725 ,82918 ,291 -,7525 2,5070

2,00 ,88641 ,87694 ,313 -,8372 2,6100

3,00 -1,68988 ,90843 ,064 -3,4754 ,0956

5,00 -1,16974 ,93656 ,212 -3,0105 ,6711

6,00 1,70644 ,94955 ,073 -,1599 3,5727

7,00 1,91881* ,90843 ,035 ,1333 3,7043

8,00 -1,59721 ,95648 ,096 -3,4771 ,2827

9,00 ,57823 1,02580 ,573 -1,4379 2,5944

10,00 -2,41135* 1,00572 ,017 -4,3881 -,4346

5,00

1,00 2,04699* ,87493 ,020 ,3273 3,7666

2,00 2,05614* ,92032 ,026 ,2473 3,8650

3,00 -,52015 ,95037 ,584 -2,3881 1,3478

4,00 1,16974 ,93656 ,212 -,6711 3,0105

6,00 2,87617* ,98975 ,004 ,9308 4,8215

7,00 3,08855* ,95037 ,001 1,2206 4,9565

8,00 -,42747 ,99641 ,668 -2,3859 1,5309

9,00 1,74797 1,06312 ,101 -,3416 3,8375

10,00 -1,24162 1,04376 ,235 -3,2931 ,8099

6,00

1,00 -,82919 ,88881 ,351 -2,5761 ,9178

2,00 -,82003 ,93353 ,380 -2,6549 1,0148

3,00 -3,39632* ,96317 ,000 -5,2894 -1,5032

4,00 -1,70644 ,94955 ,073 -3,5727 ,1599

5,00 -2,87617* ,98975 ,004 -4,8215 -,9308

7,00 ,21237 ,96317 ,826 -1,6807 2,1055

8,00 -3,30364* 1,00862 ,001 -5,2861 -1,3212

9,00 -1,12821 1,07458 ,294 -3,2403 ,9838

10,00 -4,11779* 1,05543 ,000 -6,1922 -2,0434

7,00

1,00 -1,04156 ,84474 ,218 -2,7019 ,6188

2,00 -1,03240 ,89168 ,248 -2,7850 ,7202

3,00 -3,60870* ,92266 ,000 -5,4222 -1,7952

4,00 -1,91881* ,90843 ,035 -3,7043 -,1333

5,00 -3,08855* ,95037 ,001 -4,9565 -1,2206

6,00 -,21237 ,96317 ,826 -2,1055 1,6807

8,00 -3,51602* ,97001 ,000 -5,4225 -1,6095

9,00 -1,34058 1,03842 ,197 -3,3816 ,7004

10,00 -4,33016* 1,01859 ,000 -6,3322 -2,3282

8,00

1,00 2,47446* ,89622 ,006 ,7130 4,2359

2,00 2,48361* ,94058 ,009 ,6349 4,3323

3,00 -,09268 ,97001 ,924 -1,9992 1,8138

4,00 1,59721 ,95648 ,096 -,2827 3,4771

5,00 ,42747 ,99641 ,668 -1,5309 2,3859

6,00 3,30364* 1,00862 ,001 1,3212 5,2861

7,00 3,51602* ,97001 ,000 1,6095 5,4225

9,00 2,17544* 1,08071 ,045 ,0513 4,2995



10,00 -,81414 1,06167 ,444 -2,9008 1,2725

9,00

1,00 ,29902 ,96985 ,758 -1,6072 2,2052

2,00 ,30818 1,01099 ,761 -1,6789 2,2952

3,00 -2,26812* 1,03842 ,029 -4,3091 -,2271

4,00 -,57823 1,02580 ,573 -2,5944 1,4379

5,00 -1,74797 1,06312 ,101 -3,8375 ,3416

6,00 1,12821 1,07458 ,294 -,9838 3,2403

7,00 1,34058 1,03842 ,197 -,7004 3,3816

8,00 -2,17544* 1,08071 ,045 -4,2995 -,0513

10,00 -2,98958* 1,12452 ,008 -5,1998 -,7794

10,00

1,00 3,28860* ,94859 ,001 1,4242 5,1530

2,00 3,29776* ,99061 ,001 1,3507 5,2448

3,00 ,72147 1,01859 ,479 -1,2805 2,7235

4,00 2,41135* 1,00572 ,017 ,4346 4,3881

5,00 1,24162 1,04376 ,235 -,8099 3,2931

6,00 4,11779* 1,05543 ,000 2,0434 6,1922

7,00 4,33016* 1,01859 ,000 2,3282 6,3322

8,00 ,81414 1,06167 ,444 -1,2725 2,9008

9,00 2,98958* 1,12452 ,008 ,7794 5,1998

التقویم

1,00

2,00 -3,17009* ,86775 ,000 -4,8756 -1,4646

3,00 -,06714 ,90409 ,941 -1,8441 1,7098

4,00 ,45948 ,88743 ,605 -1,2847 2,2037

5,00 ,35545 ,93640 ,704 -1,4850 2,1959

6,00 2,04713* ,95126 ,032 ,1775 3,9168

7,00 -,71931 ,90409 ,427 -2,4963 1,0577

8,00 -,29025 ,95918 ,762 -2,1755 1,5950

9,00 ,66765 1,03799 ,520 -1,3725 2,7078

10,00 -1,50735 1,01523 ,138 -3,5028 ,4881

2,00

1,00 3,17009* ,86775 ,000 1,4646 4,8756

3,00 3,10295* ,95432 ,001 1,2273 4,9786

4,00 3,62957* ,93855 ,000 1,7849 5,4743

5,00 3,52554* ,98498 ,000 1,5896 5,4615

6,00 5,21722* ,99912 ,000 3,2535 7,1810

7,00 2,45078* ,95432 ,011 ,5751 4,3265

8,00 2,87984* 1,00667 ,004 ,9013 4,8584

9,00 3,83774* 1,08202 ,000 1,7111 5,9644

10,00 1,66274 1,06021 ,118 -,4211 3,7465

3,00

1,00 ,06714 ,90409 ,941 -1,7098 1,8441

2,00 -3,10295* ,95432 ,001 -4,9786 -1,2273

4,00 ,52662 ,97225 ,588 -1,3843 2,4376

5,00 ,42259 1,01715 ,678 -1,5766 2,4218

6,00 2,11427* 1,03084 ,041 ,0882 4,1404

7,00 -,65217 ,98749 ,509 -2,5930 1,2887

8,00 -,22311 1,03816 ,830 -2,2636 1,8174

9,00 ,73478 1,11138 ,509 -1,4496 2,9192

10,00 -1,44022 1,09015 ,187 -3,5829 ,7024

4,00 1,00 -,45948 ,88743 ,605 -2,2037 1,2847



2,00 -3,62957* ,93855 ,000 -5,4743 -1,7849

3,00 -,52662 ,97225 ,588 -2,4376 1,3843

5,00 -,10403 1,00237 ,917 -2,0742 1,8661

6,00 1,58765 1,01626 ,119 -,4098 3,5851

7,00 -1,17879 ,97225 ,226 -3,0897 ,7321

8,00 -,74973 1,02368 ,464 -2,7617 1,2623

9,00 ,20816 1,09787 ,850 -1,9497 2,3660

10,00 -1,96684 1,07638 ,068 -4,0824 ,1487

5,00

1,00 -,35545 ,93640 ,704 -2,1959 1,4850

2,00 -3,52554* ,98498 ,000 -5,4615 -1,5896

3,00 -,42259 1,01715 ,678 -2,4218 1,5766

4,00 ,10403 1,00237 ,917 -1,8661 2,0742

6,00 1,69168 1,05929 ,111 -,3903 3,7737

7,00 -1,07476 1,01715 ,291 -3,0739 ,9244

8,00 -,64570 1,06641 ,545 -2,7417 1,4503

9,00 ,31220 1,13781 ,784 -1,9241 2,5485

10,00 -1,86280 1,11709 ,096 -4,0584 ,3328

6,00

1,00 -2,04713* ,95126 ,032 -3,9168 -,1775

2,00 -5,21722* ,99912 ,000 -7,1810 -3,2535

3,00 -2,11427* 1,03084 ,041 -4,1404 -,0882

4,00 -1,58765 1,01626 ,119 -3,5851 ,4098

5,00 -1,69168 1,05929 ,111 -3,7737 ,3903

7,00 -2,76644* 1,03084 ,008 -4,7925 -,7404

8,00 -2,33738* 1,07948 ,031 -4,4591 -,2157

9,00 -1,37949 1,15008 ,231 -3,6399 ,8810

10,00 -3,55449* 1,12958 ,002 -5,7746 -1,3343

7,00

1,00 ,71931 ,90409 ,427 -1,0577 2,4963

2,00 -2,45078* ,95432 ,011 -4,3265 -,5751

3,00 ,65217 ,98749 ,509 -1,2887 2,5930

4,00 1,17879 ,97225 ,226 -,7321 3,0897

5,00 1,07476 1,01715 ,291 -,9244 3,0739

6,00 2,76644* 1,03084 ,008 ,7404 4,7925

8,00 ,42906 1,03816 ,680 -1,6114 2,4695

9,00 1,38696 1,11138 ,213 -,7974 3,5713

10,00 -,78804 1,09015 ,470 -2,9307 1,3546

8,00

1,00 ,29025 ,95918 ,762 -1,5950 2,1755

2,00 -2,87984* 1,00667 ,004 -4,8584 -,9013

3,00 ,22311 1,03816 ,830 -1,8174 2,2636

4,00 ,74973 1,02368 ,464 -1,2623 2,7617

5,00 ,64570 1,06641 ,545 -1,4503 2,7417

6,00 2,33738* 1,07948 ,031 ,2157 4,4591

7,00 -,42906 1,03816 ,680 -2,4695 1,6114

9,00 ,95789 1,15664 ,408 -1,3154 3,2312

10,00 -1,21711 1,13626 ,285 -3,4504 1,0162

9,00

1,00 -,66765 1,03799 ,520 -2,7078 1,3725

2,00 -3,83774* 1,08202 ,000 -5,9644 -1,7111

3,00 -,73478 1,11138 ,509 -2,9192 1,4496



4,00 -,20816 1,09787 ,850 -2,3660 1,9497

5,00 -,31220 1,13781 ,784 -2,5485 1,9241

6,00 1,37949 1,15008 ,231 -,8810 3,6399

7,00 -1,38696 1,11138 ,213 -3,5713 ,7974

8,00 -,95789 1,15664 ,408 -3,2312 1,3154

10,00 -2,17500 1,20352 ,071 -4,5405 ,1905

10,00

1,00 1,50735 1,01523 ,138 -,4881 3,5028

2,00 -1,66274 1,06021 ,118 -3,7465 ,4211

3,00 1,44022 1,09015 ,187 -,7024 3,5829

4,00 1,96684 1,07638 ,068 -,1487 4,0824

5,00 1,86280 1,11709 ,096 -,3328 4,0584

6,00 3,55449* 1,12958 ,002 1,3343 5,7746

7,00 ,78804 1,09015 ,470 -1,3546 2,9307

8,00 1,21711 1,13626 ,285 -1,0162 3,4504

9,00 2,17500 1,20352 ,071 -,1905 4,5405

االستبیان

1,00

2,00 -5,83158* 1,92835 ,003 -9,6217 -2,0415

3,00 ,88171 2,00911 ,661 -3,0671 4,8306

4,00 -1,23319 1,97208 ,532 -5,1093 2,6429

5,00 ,36263 2,08090 ,862 -3,7273 4,4526

6,00 5,23567* 2,11393 ,014 1,0808 9,3905

7,00 2,16432 2,00911 ,282 -1,7845 6,1132

8,00 -1,53019 2,13153 ,473 -5,7196 2,6593

9,00 -2,29510 2,30665 ,320 -6,8288 2,2386

10,00 -4,81801* 2,25608 ,033 -9,2523 -,3837

2,00

1,00 5,83158* 1,92835 ,003 2,0415 9,6217

3,00 6,71329* 2,12073 ,002 2,5451 10,8815

4,00 4,59838* 2,08568 ,028 ,4990 8,6977

5,00 6,19420* 2,18886 ,005 1,8921 10,4963

6,00 11,06725* 2,22028 ,000 6,7033 15,4311

7,00 7,99590* 2,12073 ,000 3,8277 12,1641

8,00 4,30139 2,23705 ,055 -,0955 8,6982

9,00 3,53648 2,40450 ,142 -1,1895 8,2625

10,00 1,01356 2,35603 ,667 -3,6171 5,6443

3,00

1,00 -,88171 2,00911 ,661 -4,8306 3,0671

2,00 -6,71329* 2,12073 ,002 -10,8815 -2,5451

4,00 -2,11491 2,16058 ,328 -6,3615 2,1316

5,00 -,51909 2,26034 ,818 -4,9617 3,9235

6,00 4,35396 2,29078 ,058 -,1485 8,8564

7,00 1,28261 2,19442 ,559 -3,0305 5,5957

8,00 -2,41190 2,30703 ,296 -6,9463 2,1225

9,00 -3,17681 2,46974 ,199 -8,0310 1,6774

10,00 -5,69973* 2,42258 ,019 -10,4612 -,9382

4,00 1,00 1,23319 1,97208 ,532 -2,6429 5,1093



2,00 -4,59838* 2,08568 ,028 -8,6977 -,4990

3,00 2,11491 2,16058 ,328 -2,1316 6,3615

5,00 1,59582 2,22749 ,474 -2,7822 5,9739

6,00 6,46886* 2,25837 ,004 2,0301 10,9076

7,00 3,39752 2,16058 ,117 -,8490 7,6441

8,00 -,29699 2,27486 ,896 -4,7682 4,1742

9,00 -1,06190 2,43972 ,664 -5,8571 3,7333

10,00 -3,58482 2,39196 ,135 -8,2862 1,1165

5,00

1,00 -,36263 2,08090 ,862 -4,4526 3,7273

2,00 -6,19420* 2,18886 ,005 -10,4963 -1,8921

3,00 ,51909 2,26034 ,818 -3,9235 4,9617

4,00 -1,59582 2,22749 ,474 -5,9739 2,7822

6,00 4,87305* 2,35399 ,039 ,2463 9,4998

7,00 1,80170 2,26034 ,426 -2,6409 6,2443

8,00 -1,89281 2,36981 ,425 -6,5506 2,7650

9,00 -2,65772 2,52849 ,294 -7,6274 2,3119

10,00 -5,18064* 2,48244 ,037 -10,0598 -,3015

6,00

1,00 -5,23567* 2,11393 ,014 -9,3905 -1,0808

2,00 -11,06725* 2,22028 ,000 -15,4311 -6,7033

3,00 -4,35396 2,29078 ,058 -8,8564 ,1485

4,00 -6,46886* 2,25837 ,004 -10,9076 -2,0301

5,00 -4,87305* 2,35399 ,039 -9,4998 -,2463

7,00 -3,07135 2,29078 ,181 -7,5738 1,4311

8,00 -6,76586* 2,39887 ,005 -11,4808 -2,0510

9,00 -7,53077* 2,55574 ,003 -12,5540 -2,5075

10,00 -10,05369* 2,51019 ,000 -14,9874 -5,1200

7,00

1,00 -2,16432 2,00911 ,282 -6,1132 1,7845

2,00 -7,99590* 2,12073 ,000 -12,1641 -3,8277

3,00 -1,28261 2,19442 ,559 -5,5957 3,0305

4,00 -3,39752 2,16058 ,117 -7,6441 ,8490

5,00 -1,80170 2,26034 ,426 -6,2443 2,6409

6,00 3,07135 2,29078 ,181 -1,4311 7,5738

8,00 -3,69451 2,30703 ,110 -8,2289 ,8399

9,00 -4,45942 2,46974 ,072 -9,3136 ,3948

10,00 -6,98234* 2,42258 ,004 -11,7438 -2,2208

8,00

1,00 1,53019 2,13153 ,473 -2,6593 5,7196

2,00 -4,30139 2,23705 ,055 -8,6982 ,0955

3,00 2,41190 2,30703 ,296 -2,1225 6,9463

4,00 ,29699 2,27486 ,896 -4,1742 4,7682

5,00 1,89281 2,36981 ,425 -2,7650 6,5506

6,00 6,76586* 2,39887 ,005 2,0510 11,4808

7,00 3,69451 2,30703 ,110 -,8399 8,2289



9,00 -,76491 2,57032 ,766 -5,8168 4,2870

10,00 -3,28783 2,52503 ,194 -8,2507 1,6750

9,00

1,00 2,29510 2,30665 ,320 -2,2386 6,8288

2,00 -3,53648 2,40450 ,142 -8,2625 1,1895

3,00 3,17681 2,46974 ,199 -1,6774 8,0310

4,00 1,06190 2,43972 ,664 -3,7333 5,8571

5,00 2,65772 2,52849 ,294 -2,3119 7,6274

6,00 7,53077* 2,55574 ,003 2,5075 12,5540

7,00 4,45942 2,46974 ,072 -,3948 9,3136

8,00 ,76491 2,57032 ,766 -4,2870 5,8168

10,00 -2,52292 2,67451 ,346 -7,7796 2,7338

10,00

1,00 4,81801* 2,25608 ,033 ,3837 9,2523

2,00 -1,01356 2,35603 ,667 -5,6443 3,6171

3,00 5,69973* 2,42258 ,019 ,9382 10,4612

4,00 3,58482 2,39196 ,135 -1,1165 8,2862

5,00 5,18064* 2,48244 ,037 ,3015 10,0598

6,00 10,05369* 2,51019 ,000 5,1200 14,9874

7,00 6,98234* 2,42258 ,004 2,2208 11,7438

8,00 3,28783 2,52503 ,194 -1,6750 8,2507

9,00 2,52292 2,67451 ,346 -2,7338 7,7796

*. La différence moyenne est significative au niveau 0.05.
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