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الحياة باسم رب الحياة ،إلى من سميتها الغالية  إلى من وهبتني     

 إلى أغلى كنز وهبني هللا إياه ،إلى التي غمرتني بحياتها صغيرا 
 وعلمتني معنى الحياة كبيرا إلى الكلمة التي ينطق بها لساني  

إلى أعظم حب نبض له ق لبي إلى رمز العطف و الحنان أمي      
لذي تعب الرتاح و كافح ألنال أبي  إلى ا   

 إلى الكنز الذي ال يفنى إخوتي و زوجاتهم و أبنائهم واسيني 
... و محمد صهيب و آية تسنيم و عماد الدين و فيروز .   

   إلى كل أصدق ائي الذين تق اسمت معهم مشواري الجامعي
 إلى رفق اء دربي وطفولتي من بعيد وقريب  

ذكرهم طيلة حياتي إلى كل من عرفوني وعرفتهم ولم أ   
 إلى كل طلبة وعمال قسم التربية البدنية والرياضية 

 أهدي ثمرة جهدي وتعبي  
صالح بالل      
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 الحمد هلل الذي وفقنا لهذا و لم نكن لنصل غليه لوال فضل هللا علينا 

 اما بعد 

التعلمين إلى سيد الخلق إلى رسولنا الكريم    إلى منارة العلم و اإلمام المصطفى إلى األمي الذي علم  

 سيدنا محمد صلى هللا عليه و سلم. 

إلى الينبوع لذي ال يمل العطاء..إلى من حاكت سعادتي بخيوط منسوجة من ق لبها..ومالكي في الحياة..إلى معنى الحب و إلى  

 معنى الحنان و سر الوجود.. الى من كان دعاؤها سر نجاحي و جناحها بلسم جراح ي..أمي الغالية. 

إلى من كلله هللا بالهبة و الوق ار.. إلى من علمني العطاء بدون انتظار..إلى من أحمل أسمه بكل افتخار..أرجو من هللا ان يمد  

 في عمرك لترى ثمارا قد حان قطافها بعد طول انتظار..والدي العزيز 

يهنا ونصحنا وكان عونا لنا  التمام هذا الدراسة   .   الى االستاذ الدكتور المشرف " بن سي قدور الحبيب" الذي ق ام بتوج 

سدد هللا خطاه , والى الدكتور " قديد عمر " بجامعة الجلفة على ماحملته من عبئ من بداية ال دراسة   الى نهايته  , وأعتبره  

 المشرف الثاني , سدد هللا خطاه. 

ادة و إلى مصدر القوة و رمز التالحم ألى فخري و   إليهما أهدي هذا العمل المتواضع لكي أدخل على ق لبهما شيئا من السع 

 سندي..إلى أختي و أخواتي 

إلى اإلخوة و األخوات إلى من تحلو باإلخاء و تميزو بالوف اء و العطاء..إلى ينابيع الصدق الصافي..إلى من معهم سعدت  

ح و الخير..إلى من عرفت كيف   وبرفقتهم في ذروب الحيات الحلوة و الحزينة سررت..إلى من كانوا معي عن طريق النجا 

علموني أن ال أضيعهم..إلى أخواتي و صديق ات دربي بن عبد المومن رابحية و بلفضيل خديجة   و عطاهلل شهرزاد و   أجدهم   و   

 بن كرداغ حياة وبسباس مختارية . 

 إلى أساتذة معهد و علوم و تقنيات التربية البدنية و الرياضية..و إلى كل من عرفتهم و عرفوني. 

 إل ى كل هؤالء أهدي ثمرة جهدي 

             مسرور فوزية      

 اإلهداء 
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 شكر وتقدي        ر 

 
سورة ابراهيم(-07-)االية }ولئن شكرتم ألزيدنكم{   

 ووقفنا عند قوله عليه الصالة والسالم  
)صحيح مسلم( )من لم يشكر الناس لم يشكر هللا(  

ستاذ المشرف على  نتقدم بأسمى عبارات الشكر والتقدير واالحترام إلى األ
المذكرة الدكتور بن سي قدور الحبيب الذي لم يبخل علينا بنصائحه  

والذي أف ادنا بما جاء هللا عليه من المعلومات    دراسةوتوجيهاته القيمة في ال
كما نشكره على جديته أثناء    دراسةفكان موجها ومرشدا وعونا لنا إلتمام هذا ال

الشكر   عمله معنا فكان نعم المشرف ولك جزيل  
كما نتقدم بالشكر الجزيل إلى مدير وأساتذة ودكاترة معهد علوم وتقنيات  

مستغانم    -األنشطة البدنية والرياضية  
 إلى كل من علمني حرف ا 

والشكر الخالص والصادق لألستاذ الدكتور قداد عمر بجامعة الجلفة وال أنسى    
لشكر من كان سندي في هذا العمل األخ سعدون فتحي لكما جزيل ا  

كما نتقدم بالشكر إلى الطلبة الزمالء وإلى طاقم إدارة معهد تقنيات األنشطة  
البدنية والرياضية من رئيسه إلى كل أساتذته وإدارييه إلى كافة أسرة مكتبة  

 المعهد
 إلى كل من ساهم من قريب أو من بعيد وقدم لنا يد المساعدة إلنجاح

 هذا العمل المتواضع 
     م جزي           ل الش          ك    ر و الت          قدي         ر"  "لك                 
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 الملخص :

 فىى  أدائيىىة كفىىا  ك التعىىاي   الىىتع م اسىىتادا  مسىىاهمة مىىد  معرفىىة إلىى  الدراسة هدفت
 التربية استاذ  ظر يجهة من   الثا الجيل منهاج مارجات لتحقيق الجماعية األلعاب
 بمسىىتو   التعىىاي   الىىتع م كفا  ل األساتذ  توظيف أن افترضنا يالرياضية،حيث البد ية
  ظىىر يجهىىة مىىن الثا   الجيل مارجات تحقيق ف  يساهم الجماعية االلعاب ف  عال
 الداللىىة مسىىتو   عنىىد فىىري   توجىىد ا ىى  افترضىىنا ،كمىىا يالرياضىىية البد يىىة التربيىىة اسىىتاذ

 ع ىى   شىى  تع يمىى  اخ مىىن ضىىمان فىى  األسىىتاذ كفىىا   مسىىتو   فىى  0.05الحصىىائية ا
 يالمؤهىىل الابىىر  لمتغيىىر تعىى    الجماعيىىة االلعىىاب فىى  التعىىاي   الىىتع م توظيىىف اسىىا 

 عينىىة الدراسة،يشىىم ت لمشىىك ة لمالمتىى   ظىىرا الوصىىف  المىىنه  اسىىتادمنا الع م ،حيىىث
 اختيىىارهم يتىىم المتوسىى  ل طىىور ضىىيةيالريا البد يىىة ل تربيىىة أسىىتاذ 80ع ىى   الدراسىىة
 راي اسىىتطال  ،يبعد استبيا ي  استمار  ع   الباحثان الطالبان عشوائية،اعتمد بطريقة
 ع ىى  االستبيا ية االستمار  الباحثان لطالبان عرضا فقد الماتصين االساتذ  من  ابة
 وسىى المعياري،المت المئويىىة،اال حرا  النسىى  اسىىتعمال تىىم ،يقىىد المحكمىىين مىىن عىىدد

 االخيىىر الدراسىىة. يفىى   تىىائ  لتح يىىل احصىىائية كوسىىائل سىىتود ت ت المرجح،معامىىل
 األسىىاتذ  توظيىىف أن يكشىىفت المقترحىىة الفرضىىية صىىحة عىىن الدراسىىة  تىىائ  اسىىفرت

 تحقيىىق فىى  يسىىاهم الجماعيىىة االلعىىاب فىى  عىىال بمسىىتو   التعىىاي   الىىتع م كفىىا  ل
 ابا ىىت ،كمىىا يالرياضىىية البد يىىة التربيىىة اسىىتاذ  ظىىر يجهىىة مىىن الثىىا   الجيىىل مارجىىات
 أسىىا  ع ىى   شىى  تع يمىى  منىىاخ ان ليضىىم عىىال دير يمت ىى  االسىىتاذ ان ع ىى  النتىىائ 
 الت ميىىذ دير ا جىىا  مسىىتو   الجماعيىىة،يان االلعىىاب فىى  التعىىاي   التع م كفا   توظيف
 االلعىىاب يفىى  المهىىار الىىتع م فىى  التعىىاي   الىىتع م كفىىا  ل األسىىتاذ اسىىتادا  خىىالل

 مشىىاةهة اخىىر   دراسىىات بىىرجرا  الباحثىىان الطالبىىان اقتىىر  حىىين ف  عال بق  ةالجماعي



 ع
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Sommaire  : 

L'étude visait à connaître l'étendue de l'utilisation de l'apprentissage coopératif en tant 

que performance suffisante dans les jeux de groupe pour atteindre les résultats du 

programme d'études de deuxième génération du point de vue d'un professeur 

d'éducation physique et sportive, où nous avons supposé que l'emploi de professeurs 

pour un apprentissage collaboratif adéquat à un niveau élevé dans les jeux de groupe 

contribue à atteindre les résultats de la deuxième génération du point de vue. 

Professeur d'éducation physique et physique, car nous avons supposé qu'il y avait des 

différences au niveau de signification statistique 0,05 dans le niveau de compétence 

du professeur pour assurer un climat éducatif actif basé sur l'emploi de l'apprentissage 

coopératif dans les jeux de groupe en raison de la variable d'expérience et de 

qualification scientifique, où nous avons utilisé l'approche descriptive en raison de 

l'adéquation du problème d'étude, et inclus L'échantillon de l'étude était composé de 

80 professeurs d'éducation physique et mathématique pour le niveau intermédiaire, et 

ils ont été choisis au hasard. Les deux étudiants ont adopté un questionnaire. Après 

avoir sondé l'opinion d'un groupe de professeurs spécialisés, les deux chercheurs ont 

présenté le questionnaire à un certain nombre d'arbitres. Des pourcentages et des 

écarts ont été utilisés. Benchmark, moyenne pondérée et indice de Student comme 

moyen statistique pour analyser les résultats de l'étude. Enfin, les résultats de l'étude 

ont révélé la validité de l'hypothèse proposée et ont révélé que le recrutement de 

professeurs à un niveau suffisant d'apprentissage coopératif à un niveau élevé dans les 

jeux de groupe contribue à atteindre les résultats de la deuxième génération du point 

de vue d'un professeur d'éducation physique et sportive. Les résultats ont également 

montré que le professeur a un rôle important pour moi d'assurer un climat éducatif 

actif Sur la base de l'utilisation de l'adéquation de l'apprentissage coopératif dans les 

jeux de groupe et du niveau de réalisation du rôle de l'étudiant lors de l'utilisation du 

professeur pour l'adéquation de l'apprentissage coopératif dans un apprentissage 

habile dans les jeux de groupe est resté élevé tandis que les deux chercheurs ont 

proposé de mener d'autres études similaires en utilisant la méthode de l'apprentissage 
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coopératif et de le comparer avec d'autres méthodes pour influencer différents 

Niveaux des élèves. 

Mots clés 

groupe, programmes de deuxième génération  apprentissage coopératif, jeux de

professeur d'éducation physique et sportive .  

 الملخص باللغة اإلنجليزية : 

Summary :  

The study aimed to know the extent of the use of cooperative learning as a 

performance sufficiency in group games to achieve the outputs of the second-

generation curriculum from the point of view of a professor of physical and sports 

education, where we assumed that employing professors to adequately collaborative 

learning at a high level in group games contributes to achieving the outputs of the 

second generation from the point of view Professor of physical and physical 

education, as we assumed that there are differences at the level of statistical 

significance 0.05 in the proficiency level of the professor in ensuring an active 

educational climate based on the employment of cooperative learning in group games 

due to the variable of experience and scientific qualification, where we used the 

descriptive approach due to its suitability of the study problem, and included The 

study sample consisted of 80 professors of physical and mathematical education for 

the middle stage, and they were randomly chosen. The two research students adopted 

a questionnaire. After surveying the opinion of a group of specialized professors, the 

two researchers presented the questionnaire to a number of arbitrators. Percentages 

and deviation were used. Benchmark, weighted average, and Student's index as 

statistical means for analyzing study results. In the last results of the study resulted in 

the validity of the proposed hypothesis and revealed that the recruitment of professors 

to sufficiency of cooperative learning at a high level in group games contributes to 

achieving the outputs of the second generation from the point of view of the physical 

and sports education professor, and the results showed that the professor has a high 

role for me to ensure an active educational climate On the basis of employing the 

adequacy of cooperative learning in group games, and the level of achievement of the 

student’s role during the use of the professor for the adequacy of cooperative learning 

in skillful learning in group games remained high while the two researchers proposed 

conducting other similar studies using the method of cooperative learning and 

comparing it with other methods of influencing different Pupil levels. 

es, second generation curricula, physical Key words: cooperative learning, group gam

and sports education teacher .
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 المقّدمة:   .1

ج     يالرياضية  البد ية  التربية  اأساستعتبر  النظا   من  تمثل    حيث  لتربوي 
تهد   أساسجا با   الت   العامة  التربية  من  يبد يا    إل يا  إعدادا  فسيا  الت ميذ  إعداد 
كمايعق يا   المجتمع من  تعتبر    .  أهدا   تحقيق  ع    قدر   التربوية  البرام   أكثر 

العصب  يالعق   يالعاطف     المنشود    العضوية يالتوافق  الناحية  )ح م   لتنميت  من 
ال   مبتغاها   المس م ب  أنمن إذ أصبح ، (2005محمد امين المفت ،  -أحمد الوكيل

ف  الدر  ةل تتط   توجيها معينا ياختبارا ل مناه   التالميذ     تحقق بمجرد اشتراكي
التدريس   طرائق  القياد  ل ياستثمار  الحديثة  باستادا   ةتوافر  إال  اليتم  يهنا  وقت 

التد أي  التع يم   ل مجال  المؤه ة  ةين  التربوية  تفاعل  يجود  خالل  من  يأيضا  ريب  
الوصول   ل ت ميذ يالمدر  بغية  التع يمية  العم ية  المنشود    إل طرف   التربوي  الهد  

اإليجاةية   التالميذ  خبرات  النجا ي ياد   الدين،    -)أةو  ع   هذا  (2001أحمد  ف   ي 
البد ية يالرياضالمسع     التربية  المتقد  ع   أهمية منهاج  العالم  ية ف   أكدت ديل 

يتحقيق   ككل  المتع م  شاصية  يتطوير  تنمية  ف   يديره  التع يمية  األطوار  مات   
)عبد القادر  يتو  ،  النمو الشامل يالمت ن ف  الجوا   المهارية يالمعرفية يالوجدا ية

2007) . 
مض   ف  ضو   ي   يقت  أي  من  أكثر  ي  الضريري  من  أصبح  رفع    ذل  

مهام  يعتمد ع   أدا  معايير لممارست  ف     دا أمستو  أدا  المع م ي ياد  فاع ية  
يالتقويم الفصل  يإدار   يالتع م  يالتدريس  التاطي   اإللما  ،  مجاالت  فان    لذل  

باالتجاهات يالمستجدات التربوية ف  مجال تأهيل المع م يتدريب  توافقا مع التطورات 
 .(17ة ، صفح 2016صال  أحمد فؤاد صال ، -)شادية عبد الح يم تما المستقب ية 

،  ية ف  المرح ة المتوسطةساسفباعتبار التربية البد ية يالرياضية من المواد األ
ألعاب يتمارين يمهارات رياضية يما تتص  ب  من صفات  ادت  تحتوي  من  يما 
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لها التالميذ  بح   التدريس  ،  أهميتها  يأسالي   طر   المتبعة  اد الحديثة  يبحكم 
التالميذ تشجيع  م حوظ  بشكل  مع   االهتما   يالتفاعل  النشاط  من  بم يد  القيا   ع   

تاحة الفرصة ليتع موا كيفية المعام ة مع اآلخرين حت   إ مالئهم كمجموعة يأفراد ي  
اال تما    ف   اقدر مما كان ع ي   الرياب    إل  يصبح  تقوية  يالمجتمع يف   الجماعة 

من   غيره  يبين  العملاألةين   ايجاةية  حو  اتجاهات  لدي   ينم   مما  الجماع     فراد 
صفحة  2020) ورية،   الت   .  (01،  الجهود  ت    النه   جد يمن  هذا  ف     سعت 

االةتعاد عن التربية الفردية البحتة    إل حيث دعت    التعاي    " ظرية التع م االجتماع  
، 2012أ ور محمد ،  -)الشرقايي الت  تنم  ري  األ ا ية يالتنافس غير التشويق ةين  

ي  .(119صفحة   التع مي  التدريس    عتبر  ف   الحديثة  االستراتيجيات  من  التعاي   
الت  ي  الفعال لما ل  من فوائد كبير  ع   المتع م مقار ة بالتع م التنافس  أي الفردي  

يالرياضية   البد ية  التربية  خالل حصة  تطبيقها من  ، -)الحاي   يمكن  خالد  صاد  
صفحة  2017 يماط   .(113،  منظما  التعاين  كان  بالفايك ما  اتجاه  استم  ع ية 

المعرف    العاطف  ي  النفس حرك  ي االجتماع   ا  المجال  أفراد  ة  لمجموعيمساعد  
عن  تبادل األفكار لحل المشكالت المطريحة بطر    التفاعل االيجاة  ما ينشأع    

ي هذا متوق  متعدد  يتطبيق  ع   أرض الواقع ف  تحقيق مارجات الجيل الثا    
يف  هذا الصدد يسع  ع   األستاذ لابر  المهنية.  ع   متغيري المؤهل الع م  ي ا

البد ية   التربية  ف   الثا    الجيل  مناه   تستهدفها  الت   التربوية  بالمستجدات  اإللما  
ما  يهذا  عامر  يالرياضية  حماليي  إلي   سعيد )،  توصل    (إن  2017-2016عجال 

  الجيل الثا    مستو  معرفة يإلما  األساتذ  بالمستجدات التربوية الت  شهدتها مناه
مجال   من  كل  ف   عال  طرائق   إدراككان  ف   يالتنويع  ياالستراتيجيات  المفاهيم 

الوسائل البيداغوجية يالتع يمية ف  المناه  كشفت دراسة ةراهيم   إل  إضافةالتدريس 
عصا   –عيس    احمد)–حجاب  البد ية  2019لبشيري  التربية  حصة  ان  جا    )

 توفر الوسائل يالمنشآت(. -ماد  الت ميذ-األستاذ يالرياضية مرتب  بعوامل )كفا  
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الدراسةوتكمن   أنها    أهمية  يهو  في  الحديثة  األسالي   أحد  الدراسة  هذه  تنايلت 
تجعل   الت   الحديث  التدريس  عم ية  مع  يتماش   يالذي  التعاي    التع م  أس وب 

األهمية    :الت ميذ محور العم ية التع يمية حيث تبر  أهمية الدراسة الحالية فيما ي

  كفا   أدائية ف ك   التعاي     التع م  استادا يفيها معرفة ما مد   العملية)التطبيقية(: 
   ظر  يجهة   من  الثا     الجيل  منهاج   مارجات  تحقيق  ف   الجماعيةاأللعاب  
  ضمان  ف األستاذ  دير  ، ي الكش   عن أهمية    يالرياضية  البد ية  التربية  مدرس 
التع م  توظيفأسا     ع     ش   تع يم   مناخ األلعاب   ف   التعاي    كفا   

  خالل من    الجماعيةاأللعاب    ف   لت ميذ، رم الكش  عن  أهمية دير ا  الجماعية
 األستاذ.من يجهة  ظر تحقيق مارجات منهاج الجيل الثا    ف  التعاي  التع م 

العلميةأما   البحوث يالدراسات   فقد  األهمية  الم يد من  الباحثين ف  إجرا   تفيد 
 قة بأس وب التع م التعاي   ف  أ شطة رياضية يمواد دراسة أخر .المتع 

 ت ييد المكتبة بالمراجع حول التع م التعاي  . إضافة إل  
 

مما   الي  الحالية  الدراسة  تحايل  استادا     دراسةسبق  تقييم  التع م    كفا  ف  
ظر التعاي   ف  األلعاب الجماعية لتحقيق مارجات منهاج الجيل الثا   من يجهة  

  مد  إلما  ف  دراسةأستاذ التربية البد ية يالرياضية هذا من جهة يمن جهة أخر  ت
أساتذ  التربية البد ية يالرياضية بمارجات يمستجدات المنهاج التربوي ل جيل الثا    

 .يمد  القدر  ف  ضمان مناخ تع يم   ش  يجيد ف  ظل توظيف التع م التعاي  
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 : مشكلة .2
عم ية تفاع ية تكام ية تتفاعل يتتكامل فيها    ع يمية التع مية لتالعم ية ا  باعتبار
عناصر   المنه أساسعد   ه   إلتمامها  من  ،  الت ميذ–المع م  -ية  يالةد  االلما  فكان 

تحقيق مارجات  أسالي  تدريس حديثة تضف  ع   التع يم مهمة جديد  ف     بطر  ي
  فعالة لتع م النش  باعتبارها استراتيجيات اظهرت يف  هذا السيا  ،  المنهاج الحديث 

  إشرا  ترك  ع    شاط الت ميذ يتوجيه  يمشاركت  تحت    حيث  ف  العم ية التع يمية
يالتفاعل مع ال مال  مجموعة ي اال تما     المع م يمن خالل ري  التعاين ف  الجماعة

  التدريس التق يدي   من  ةدال،  الجماعة مما ينم  لدي  اتجاهات ايجاةية  حو العمل  إل 
المع م  القائم ع     التدريسية  . ي ع ي   أدا   التعاي   من االستراتيجيات  التع م  ييعد 

التالميذ ف  مجموعات   رفع درجة االستقاللية ف  العمل ةين  إل الحديثة الت  تهد   
فدير المع م  ،  يقض  ع   الم ل يينم  ري  التعاين خاصة ف  األلعاب الجماعية  ي

بأ   عم ية تشاركية تتم ةين عد  أطرا  ف  موق  ييعر     ،هو ضاب  ل مجموعات  
أفراد يتقو  ع   تو يع األديار    6-4تع يم  ع   شكل مجموعات صغير  تتراي  ةين  

 ،  ع   أن يكون الت ميذ هو تحقيق هد  مشتركمن اجل  داخل المجموعة الواحد   
،  2011)غاد  خصار ة ومحمد ذيابات ومحمد أةو الكش ،  محور العم ية التع يمية  

 .(101صفحة 
 لذل  من ةين األسباب الت  دفعت الطالبان الباحثان إلجرا  هذه الدراسة ه   

 آلياتبهم  إلماممحايل الكش  عن اتجاهات االساتذ   حو مد   المساهمة ف   
. ي  المنهاج الجيل الثا    ي الت  من ةينها التع م التعاي   ف  مارجات    التع م النش 
يث در  التربية البد ية يالرياضية يتدعيم  بأسالي  أكثر تطوير يتحدهذا من أجل  

التع يم   مرح ة  ف   يالرياضية  البد ية  التربية  در   ف   السائد  النشاط  ألن  تطورا 
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من  الةد  لذا  تق يدي  بغال   محاط  الجماعية  األ شطة  ف   يخاصة  حاليا  المتوس  
 :تساؤل التال  ي ع ي  تم طر  ال شي  يفعال.  إل تغير دير المتع م من مت ق  

ف   كفا  ك  التعاي    التع م  استادا    هل:العام  التساؤل   األلعاب   أدائية 
 مدرس    ظر  يجهة  من  الثا    الجيل  منهاج  مارجات  تحقيق  ف   يساهم  الجماعية
 يالرياضية؟ البد ية التربية

 يا بثقت عن  عد   تساؤالت: 
دير  -أ   توظيف  أسا   ع     ش   تع يم    مناخ  ضمان  ف   األستاذما مستو  
 ؟ الجماعية األلعاب ف  التعاي   التع م كفا  
 األلعاب  ف   المهاري   التع م   ياد   ف   التعاي    خالل  دير  ل ت ميذ  هل-ب

 ؟األستاذمن يجهة  ظر  الجماعية
مستو  -ج النش   آلياتب  األستاذ  إلما   ما  الجيل    يمستجدات  التع م  المنهاج 
 تحقيق مارجات  المنشود  ؟الثا   ل
 األستاذ  كفا  ف  مستو   0.05 إحصائية عند مستو  الداللةهل توجد فري  -د 

مناخ ضمان  ع      ف   التعاي      توظيف  أسا تع يم   ش   االلعاب    ف  التع م 
 الجماعية تع   لمتغير الابر  المهنية يالمؤهل الع م ؟

 الفرضيات:  .2.1
 العامة: الفرضية. 1.2.1

 االلعاب  ف بمستو  عال  التعاي   التع م كفا  لاألساتذ ن توظيف إ
   ظر  يجهة   من  الثا    الجيل  منهاج  مارجات  تحقيق  ف   يساهم  الجماعية

 ة. يالرياضي البد ية التربية مدرس 
 الفرعية:  الفرضية. 2.2.1

توظيف    أسا   ع     ش   تع يم    مناخ  ضمان   ستاذ دير عال  ف أليمت   ا ▪
 الجماعية.  األلعاب ف  التعاي   التع م كفا  
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  التعاي    التع م  كفا  ل  األستاذخالل استادا     ت ميذمستو  ا جا  دير ال  إن ▪
 ل ايبق  ع الجماعية األلعاب ف  ي ر المها التع م ف 

النش   آلياتبعال     إلما   لألستاذ ▪ الثا     يمستجدات  التع م  الجيل  المنهاج 
 تحقيق مارجات  المنشود ل

الداللة ▪   األستاذ   كفا  ف  مستو     0.05  إحصائية  توجد فري  عند مستو  
مناخف ضمان  ع         التعاي      توظيف  أسا  تع يم   ش    األلعاب فيالتع م 

 الجماعية تع   لمتغير الابر  المهنية ي المؤهل الع م   
 دراسةال هدافأ .3

 :إل تهد  الدراسة 
التعاي     استادا   مساهمة  مد   معرفة ف   كفا  ك  التع م    األلعاب  أدائية 
 البد ية التربية  مدرس   ظر يجهة من الثا   الجيل منهاج  مارجات  لتحقيق  الجماعية
 يالرياضية

  :الفرعية األهداف •

دير   ▪ مساهمة  مستو     ع    ش  تع يم  مناخ ضمان ف   األستاذمعرفة 
 . الجماعية األلعاب ف  التعاي   التع م توظيفأسا  
 ف  المهاري  التع م  ياد  ف  التعاي   التع م خالل الت ميذ مساهمة مد  معرفة ▪
 عية.الجما األلعاب
 التربوي  المنهاج يمستجدات لمارجات   األساتذ  اإللما عن مد      الكش  ▪
 التع م النش   آلياتتحقيق مارجات  يفق ي  الثا   ل جيل
تع يم   ش  ع     ف  ضمان مناخ  األستاذ  كفا  معرفة الفري  ف  مستو    ▪
التعاي      أسا  التع م  لمتغيري   األلعابفيتوظيف  تبعا  المهني  الجماعية  ة  الابر  

 . يالمؤهل الع م 
 :دراسةمصطلحات ال. 4
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 التعلم التعاوني:   -1

لغة:   متع مالتعلم  يالمفعول  متع م  فهو  تع ما  يتع م  أتقن   ،  تع م  األمر  تع م 
الجامع  إتقا ها،  تع م األمور خير من جه ها:معرفتها،  يعرف  المعا    معجم  -)معجم 

 عرب  عرب ( 
لغة:   متعاالتعاون  فهو  تعاي ا  يتعاين  تعتعاين  قال  البر  ل اين  ع    }يتعاي وا   :

 (02اية -)سور  المائد  يالتقو  يال تعاي وا ع   اإلرم يالعديان{
أ ها    إستراتيجيةتعر   اصطالحا:   ع    التعاي    من    إستراتيجيةالتع م 

التعاين يتبادل المسؤيلية ف  التع م ةين أفراد    أسا استراتيجيات التدريس تقو  ع    
التعاي ية يصوال    المجموعة  ةينهم  فيما  يالتكامل  بعضهم  مع  التع م   إل يتفاع هم 

)محسن ع    يالتنافس في  ي هو تنافس ةين المجموعات يليس ةين األفراد،  المنشود
 . (145، صفحة 2008عطية، 

الطالب   يقسم  بحيث  الص   تنظيم  ف   أس وب  أ    ع    فاطمة    إل تعرف  
المط وبة  مجموعات صغير  غير متجا سة يجمعها هد  مشترك   المهمة  ا جا   هو 
يتع م  مالئهم   تع مهم  مسؤيلية  تحمل  الطالب  ،  يع    مقاط  محمد  ك   )ياسر 

 . (49، صفحة 2007
كما عرفت  س و  بأ   أس وب التع يم تعمل في  جماعات صغير  متعاي ة من  
التالميذ ذيي مستويات أدا  مات فة يذل  لتحقيق هد  مشترك ييتم تقييم كل عضو  

أعضا    6-2اعة ع   النات  الجماع  ييتراي  عدد أعضا  الجماعة ماةين  ف  الجم
يموجها   مرشدا  يعد  الذي  المع م  تدخل  ةدين  تامة  باستقاللية  معا  )الدي   يعم ون 

 . (52، صفحة 2005محمد مصطف ، 
التعاريف السابقة بأن التع م التعاي   هو عبار     إل   إةراهيمكما تضيف  وال  
مجمو  ف   التع م  من  غ    صغير   المجموعة    6أي    5-2عات  تضم  بحيث  طالب 
يهم يعم ون سويا ييساعدين ،  أن المجموعات غير متجا سة،  طالبا قدراتهم متباينة
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ييتم  المشترك  التع يم   الهد   يتحقيق  منهم  فرد  كل  مستو   لرفع  البعض  بعضهم 
ييقو  مسبقا  موضوعية  محاكا   يفق  األدا   هذا  بمقار ة  الطالب  أدا   التع م    تقويم 

التعاي   ع   استفاد  الطالب من بعضهم البعض أي يجود اعتماد ايجاة  متبادل  
المشتركة   األهدا   حمص،  لتحقيق  محسن  ومحمد  ش توت  اةراهيم  ،  2008) وال 

 .(29صفحة 
العمل مع  التالميذ     كما يعر  ع   أ   عبار  عن  موذج تدريس يتط   من

ا يتع ق بالمهمة التع يمية ع    حو يع م في   بعضهم البعض يالحوار فيما ةينهم فيم
بعض بشكل ،  بعضهم  االجتماعية  مهاراتهم  التفاعل  مو  هذا  ع    ينت   بحيث 

 . (237، صفحة 2010)الصمادي محارب ع  ، ايجاة 
اإلجرائي:   التالميذ  التعريف  تقسيم  في   يتم  تع م  أس وب  مجموعات    إل هو 

مات فة(يتراي  عدد أفراد كل مجموعة   صغير  غير متجا سة )تضم مستويات معرفية
ةين   أهدا     6-4ما  أي  هد   تحقيق  ف   الواحد   المجموعة  تالميذ  أفراد.ييتعاين 
 مشتركة.  

 األلعاب الجماعية:  -2

ألع أ،  جمع لع لغة:   ألعابلعب:  ،  لعاب مصدر  لع  لهو يتس ية ،  جمع 
يعبث رياضية،  باطل  الرياضية،  لع   المم:ألعاب  ع    قائم  جسدي  ارسات  شاط 

 معجم عرب  عرب ( -)معجم المعا   الجامع أي جماعية بحس  قواعد معينة. فردية
ه  يسي ة مهمة من أجل تحسين القدرات النفسية عند الفرد يالت  اصطالحا:  

التفاعل االجتماع  يمن   العالقات مع اآلخرين.كذا  ،      ساساألتاد  بالدرجة األيل  
يالرياضية البد ية  التربية  كا ت  األ  إذ  الفتر   عند ساسف   جيد   بطريقة  تتماش   ية 

دخول  هذا االختصاص يلكن هناك بعض الحقائق يلألس  فرن الطال  الذي يارج 
البد ية   التربية  ف   المحدد   المع ومات  عامة  بصفة  يم    المتوس   الطور  من 
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)كعواش عبد الع ي  يآخرين،  يالرياضية ياأللعاب الرياضية الجماعية بصفة خاصة  
 . (24، صفحة 2004

ه  األ شطة الت  يمارسها التالميذ داخل األيساط التربوية ف  إطار :  إجرائيا
 حصة التربية البد ية يالرياضية. 

 منهاج الجيل الثاني:   -3

لغة:   اإلغريق المناهج  عند  النه   أي  المنه   ك مة  عرفت 
يكون courseأص ها السبا   مضمار  أن  يالمعري   الايل  سبا   مضمار  يمعناها 

، ك مة النه  أي المنهاج بمعن  الطريق الواضح تستاد يعند العرب ، حددا يياضحام
 .)اةن المنظور ، د. ت(حيث ف  معظم القواميس العربية 

بمعن  لطريق الواضح ﴾َجَعْ َنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة َيِمْنَهاجاً ﴿:ل ايعن الحق تبارك يتع
 (48االية -) سور  المائد  الذي ليس في  غموض.

يستند  حا:  اصطال أل    فق   شعار  أي  تسمية  مجرد  الثا    الجيل   إل عبار  
ع    ما الت  الج ائرية  التع يمية  المنظومة  ألن  جديد   مرجعية  أي  النظرية  خ فية 
الحاص ة  يالتغيرات  التوجيه   القا ون  تساير  تعديالت  عن  عبار   يه   البنائية 

المسج ة الميدا ية  من،  يالمالحظات  األيل  الطور  فق    يتاص  االةتدائ   التع يم 
 (2016)ي ار  التربية الوطنية، يالسنة األيل  متوس 

يالت   يلكن بشكل متطور  بالكفا ات  المقاربة  أيضا ع    تعتمد  يه  مناه  
)ي ار  التربية الوطنية،  2017-2016من الموسم الدراس   اةتدا ً دخ ت حي  التطبيق 

2016) 
 و ار  الت  توضح يتشر  الماد   ه  الوريقة الرسمية المقدمة من طر  ال

 2015التدريسية الااصة ب  يالت  ي الت  صدرت ف  
أكثر   البيداغوج   ل عمل  التاطي   ال    باعاإت  إ    فهو  التع يم   المقرر  من 

التع يم يالتع م يكذل   التربية يأ شطة  يتضمن فق  مقررات المواد ةل أيضا فعاليات 
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التع يم تقييم  ةها  يتسم  الت   محمد  يالتع م    الكيفية  حاج،  -)ة قاسم  ، 2017شتوان 
 .(72صفحة 

الابرا  ف  ميدان تاصص    إعدادهاهو يريقة يتم  إجرائيا:   من مجموعة من 
ي ار  التربية الوطنية لتوضع ةين أيدي األساتذ  لتسهل يتنير   إشرا  أي ماد  تحت  

 . (2015، )ي ار  التربية الوطنيةل  خارطة الطريق  حو تدريس الماد  التع يمية.
 أستاذ التربية البدنية والرياضية:  -4

أ   القائد فهو المنظم يالمبادر لوحد  العمل  »"  Boldyre" "ةولدري"يذكر  اصطالحا:  
المع ومات   التالميذ  إلكساب  فق   ليس  يعمل  فهو  الفصل  جماعة  ف   يالنشاط 

عم    ةل يتضمن  ،  يالمهارات يتقويمهم ف  النواح  المعرفية ي المهارية الحس حركية 
الفصل العمل ع   تنميتها تنمية اجتماعية  أيضا تنظيم جماعة  )مجدي محمود  « أي 

 .(396، صفحة 2014أمير  محمود ط  عبد الرحيم، -فهيم محمد
ف  :  إجرائيا ع مية  شهاد   ع    الحائ   هو  يالرياضية  البد ية  التربية  أستاذ 

 لبد ية يالرياضية. التربية البد ية يالرياضية يهو القائم ع   تدريس التربية ا
 
 .الدراسات السابقة : 5

1.7.   ( مخلوف  جريوي  أساتذة    2019  -  2018دراسة  اتجاهات   )
مناهج   نحو  المتوسط  التعليم  مرحلة  في  الرياضية  و  البدنية  التربية 

 الجيل الثاني ) دراسة ميدانية بمتوسطات بلدية المسيلة (.
 : دراسةمشكلة ال •

 :التساؤل العام ▪
تربية البد ية يالرياضية ف  مرح ة التع يم المتوس   حو  ما اتجاهات أساتذ  ال

 مناه  الجيل الثا  ؟ 
 التساؤالت الفرعية:  ▪
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مرح ة   -1 ف   يالرياضية  البد ية  التربية  أساتذ   اتجاهات  ف   اختال   يوجد  هل 
 التع يم المتوس   حو مناه  الجيل الثا   تع   لمتغير المؤهل الع م ؟

أسات -2 اتجاهات  ف   اختال   يوجد  مرح ة  هل  ف   يالرياضية  البد ية  التربية  ذ  
 التع يم المتوس   حو مناه  الجيل الثا   تع   لمتغير األقدمية ف  التع يم؟

 هدفت الدراسة إل :  :دراسةهدف ال •
ف    - يالرياضية  البد ية  التربية  أساتذ   اتجاهات  ف   االختال   ع    التعر  

   لمتغير المؤهل الع م .مناه  الجيل الثا   تع   مرح ة التع يم المتوس   حو
ف    - يالرياضية  البد ية  التربية  أساتذ   اتجاهات  ف   االختال   ع    التعر  

 مرح ة التع يم المتوس   حو مناه  الجيل الثا   تع   لمتغير األقدمية ف  التع يم.
 : دراسةفرضية ال •
العامة - ايجاةية  ح الفرضية  اتجاهات  الرياضية  ي  البد ية  التربية  أساتذ   لد   و  : 

 مناه  الجيل الثا  . 
الجزئية  - ي  1الفرضية  البد ية  التربية  أساتذ   اتجاهات  ف   اختال   يوجد  ال   :

لمتغير   تع    الثا    الجيل  مناه   المتوس   حو  التع يم  مرح ة  ف   الرياضية 
 المؤهل الع م  .

الجزئية   - ي  2الفرضية  البد ية  التربية  أساتذ   اتجاهات  ف   اختال   يوجد  ال   :
ف لمتغير  الرياضية  تع    الثا    الجيل  مناه   المتوس   حو  التع يم  مرح ة    

 األقدمية ف  التع يم .
 المنه  الوصف  . :دراسةمنهج ال •
 :دراسةعينة ال •
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)أساتذ  التربية البد ية ي الرياضية    دراسةتم اختيار عينة عشوائية من مجمع ال 
المسي ة( ييقدر ع العام ين بمتوسطات ة دية  المتوس   أستاذ تربية    25ددهاةى  ل تع يم 

 ةد ية ي رياضية ف  الطور المتوس  لب دية المسي ة .
 استبيان االتجاهات  حو مناه  الجيل الثا   من ا جا  الباحث .  األداة: •
: عامل المؤهل الع م  ياألقدمية ف  التع يم يالرتبة ال يؤرر ف   نتائج الدراسة •

 . اتجاهاتهم كما أن رأيهم يتسم بااليجاةية  حوها 
 أهم التوصيات:  •
المهارات  - ضرير  عقد ديرات تدريبية مستمر  لألساتذ  يالهد  منها إكساةهم 

يفهم مصط حات   الدراس   المنه   لمحتو   أكثر  تحقيق  من  تمكنهم  الت   يالكفا ات 
 ةدرجة أكبر.

 توفير مات   الوسائل الت  يتط بها منهاج الجيل الثا   يتطبيقات .  -
يالنديات  - الم تقيات  الجيل    تكثيف  مناه   ع    أكثر  التعر   بغية  لألساتذ  

 الثا  . 
( . واقع حصة التربية البدنية  2018  –2017دراسة رشام ناصر )  .2.7

والرياضية في ظل إصالحات مناهج الجيل الثاني من وجهة نظر أساتذة 
 التعليم المتوسط . 

 ما ياقع حصة التربية البد ية ي الرياضية ف  ظل إصالحات   التساؤل العام: ▪
 مناه  الجيل الثا   من يجهة  ظر أساتذ  التع يم المتوس  ؟ 

 التساؤالت الفرعية:  ▪
هل ةرام  التكوين الحالية الااصة بأساتذ  التربية البد ية يالرياضية تتضمن   -

 إصالحات مناه  الجيل الثا  ؟ 
 هل أساتذ  التربية البد ية ي الرياضية مدركون لمحتو  مناه  الجيل الثا  ؟  -
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 التربية البد ية ي الرياضية يطبقون محتو  مناه  الجيل الثا  ؟ هل أساتذ  -
 : دراسةهدف ال •
التعر  ع   ياقع تجسيد إصالحات الجيل الثا   ف  الميدان العم   أرنا  حصة   -

 التربية البد ية ي الرياضية . 
 : دراسةال فرضية •

إصالحات مناه  الجيل الثا   تشمل حصة التربية   الفرضية العامة: ▪
 ي الرياضية من يجهة  ظر أساتذ  التع يم المتوس  . البد ية
 الفرضيات الجزئية:  ▪
تتضمن   - يالرياضية  البد ية  التربية  بأساتذ   الااصة  الحالية  التكوين  ةرام  

 إصالحات مناه  الجيل الثا   . 
 أساتذ  التربية البد ية ي الرياضية مدركون لمحتو  مناه  الجيل الثا  .  -
 ي الرياضية يطبقون محتو  منهاج الجيل الثا  . أساتذ  التربية البد ية  -
 المنه  الوصف . :دراسةمنهج ال •
 :دراسةعينة ال •

متوسطات   10أستاذ تربية ةد ية يرياضية مو عين ع      30ف     دراسةتمث ت عينة ال
 تم اختيارها بطريقة عشوائية . 

 االستبيان يقد ضم محاير:  :دراسةأداة ال •
الااصة   -1 الحالية  التكوين  تتضمن  ةرام   يالرياضية  البد ية  التربية  ألساتذ  

 اصالحات مناه  الجيل الثا    
 نتائج الدراسة:  •
مناه  الجيل الثا   تساهم ف  تحقيق أهدا  حصة التربية البد ية يالرياضية    

 ف  ظل اإلصالحات الجديد  . 
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 أهم التوصيات:  •
الج  - مناه   حول  لألساتذ   المتاصص  التكوين  من  الساع   الحجم  يل  مضاعفة 

 الثا  . 
( . مدى   2019  –2018دراسة ليسير نور الدين  أورياش بالل )   .3.7

مساهمة مناهج الجيل الثاني في زيادة دافعية التعلم لدى تالميذ الطور  
 المتوسط خالل حصة التربية البدنية و الرياضية .

 التساؤل العام: ▪
ا حصة  أرنا   التع م  دافعية  ف   ياد   الثا    الجيل  مناه   تساهم  البد ية  هل  لتربية 

 يالرياضية لتالميذ المرح ة المتوسطة ؟
 األسئلة الفرعية:  ▪

المرح ة  - تالميذ  ع    التأرير  ف   الثا    الجيل  بمناه   التدريس  يساهم  هل 
 المتوسطة؟ 

هل يساهم التدريس بمناه  الجيل الثا   ف   ياد  دافعية التع م لد  التالميذ ف   -
 األ شطة الفردية ؟ 

 : دراسةأهداف ال •
العام:ا ▪ دافعية   لهدف  ف   ياد   الثا    الجيل  معرفة مد  مساهمة مناه  

 التع م أرنا  حصة التربية البد ية يالرياضية لتالميذ الطور المتوس  .
 األهداف الفرعية:  ▪
المرح ة   - تالميذ  ع    التأرير  ف   الثا    الجيل  مناه   مساهمة  مد   معرفة 

 المتوسطة؟ 
لجيل الثا   ف   ياد  دافعية التع م لد   معرفة مد  مساهمة التدريس مناه  ا -

 التالميذ ف  األ شطة الفردية .
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 : دراسةفرضيات ال •
 الفرضية العامة:  ▪
يساهم مناه  الجيل الثا   ف   ياد  دافعية التع م أرنا  حصة التربية البد ية  -

 ع   تالميذ المرح ة المتوسطة. يالرياضية
دافعية التع م لد  التالميذ ف    يساهم التدريس بمناه  الجيل الثا   ف   ياد  -

 األ شطة الفردية . 
يساهم التدريس بمناه  الجيل الثا   ف   ياد  دافعية التع م لد  التالميذ ف   -

 األ شطة الجماعية. 
 : المنه  الوصف  المسح  .دراسةمنهج ال •
من السنة الرابعة   ت ميذ  50: بالنسبة لمقيا  التع م المتكون من  دراسةعينة ال •

 .متوس 
أستاذ    30يقد تكون من    دراسةبالنسبة لالستبيان تم أخذ جميع أفراد مجتمع ال  

 متوسطات . 9مو عين ع   
ال • البي يوغراف   دراسةأداة  التح يل  يقد    –االستبيان    –:  التع م  دافعية  مقيا  

 نتائج الدراسة: ضم 
لبد ية  تساهم مناه  الجيل الثا   ف   ياد  دافعية التع م أرنا  حصة التربية ا -

 ع   تالميذ المرح ة المتوسطة. يالرياضية
يساهم التدريس بمناه  الجيل الثا   ف   ياد  دافعية التع م لد  التالميذ ف    -

 األ شطة الفردية . 
 أهم التوصيات:  •



 

17 
 

بمناه    - الااصة  البيداغوجية  يالنديات  يالم تقيات  التكوينية  الديرات  تكثيف 
رقافة أساتذ  التربية البد ية يالرياضية ف  هذا    الجيل الثا   إلررا  ي توسيع مع ومات

 المجال.
اقع (و 2018محمد )بناصر    –بوشيبة مصطفى    -دراسة أ.د أحسن أحمد   .4.7

تدريس التربية البدنية والرياضية في ظل إصالحات الجيل الثاني من المقاربة  
 بالكفاءات في الطور المتوسط من وجهة نظر المدرسين . 

المدر  دراية كافي - المقاربة بالكفا ات لالعتمادهل  المنهاج يفق   ة بمحتو  
 ع ي  ف  تحقيق يحدات  التع يمية؟ 

هل طر  التدريس المعتمد  ف  إخراج در  التربية البد ية يالرياضية المقاربة  -
 بالكفا ات مناسبة ؟

إدماج - يعم ية  المتوفر   اإلمكا ات  تشكل  سير  هل  ف   صعوبة  المتمدرسين 
 ق المقاربة بالكفا ات ؟العم ية التع يمية يف

 ٢:دراسةأهداف ال •
بالكفا ات   - المقاربة  يفق  المنهاج  بمحتو   المدر   دراية  مد   ع    التعر  

 ع ي  ف  تحقيق يحدات  التع يمية.  لالعتماد
دراسة مد  إمكا ية استعمال طر  التدريس المعريفة ف  تطبيق منهاج التربية   -

 أهمية التقويم ف   جا  العم ية.  البد ية ي الرياضية بالمقاربة بالكفا ات ي
من   - بالكفا ات  المقاربة  يفق  التع يمية  العم ية  سير  صعوبات  ع    التعر  

 حيث االمكا ات المتوفر  يعم ية إدماج المتمدرسين .
 : دراسةفرضيات ال •
مقبولة  - بالكفا ات  المقاربة  يفق  المنهاج  بمحتو   المدر   دراية  درجة  ان 

 ت  التع يمية. لالعتماد ع ي  ف  تحقيق يحدا
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التربية   - منهاج  تطبيق  ف   المعريفة  التدريس  طر   الستعمال  إمكا ية  هناك 
 يأهمية التقويم ف  إ جا  العم ية .  بالكفا اتالبد ية ي الرياضية بالمقاربة 

 : المنه  الوصف  دراسةمنهج ال •
ال • البد ية  دراسةعينة  التربية  تدريس  ع    المشرفين  األساتذ   العينة  شم ت   :
ياضية بالمتوسطات ع   مستو  مدينة معسكر حيث تم اختيارهم عشوائيا ي ة غ  يالر 

 أستاذا.  50عددهم 
 :االستبيان.دراسةال أداة •
 نتائج الدراسة:  •
تحقيق   - ف   ع ي   يعتمدين  حيث  المنهاج  بمحتو   دراية  لهم  األساتذ   جل 

 الوحدات التع يمية يفق المقاربة بالكفا ات.
الت - تدريس  ف   المتبعة  الدر  الطر   إلخراج  مناسبة  يالرياضية  البد ية  ربية 

بالمقاربة بالكفا ات حيث هناك إمكا ية الستعمال الطرائق المعريفة عامة ف  تدريس  
يعتبر  التقويم  أن  كما  بالكفا ات  بالمقاربة  المنهاج  لتطبيق  يالرياضية  البد ية  التربية 

 أسا  لنجا  هذه العم ية.
 أهم التوصيات:  •
استاد - ف   لتحقيق التنويع  المط وبة  يالكفا ات  يتماش   بما  التدريس  ا  طر  

 األهدا  المنشود . 
5.7. ( أحمد  عصام_البشيري  حجاب  عيسى  براهيمي  د.  (  2019دراسة 

البدنية   التربية  حصة  نجاح  في  المساهمة  العوامل  إلى  األساتذة  نظرة 
 والرياضية في ظل منهاج المقاربة بالكفاءات. 

 : دراسةتساؤل ال  •
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العوامل   البد ية يالرياضية ف  ظل   ماه   التربية  إ جا  حصة  المساهمة ف  
 منهاج المقاربة بالكفا ات من منظور األساتذ ؟ 

 التساؤالت الفرعية:  ▪
البد ية   - التربية  حصة  ف   جا   الرئيس   العامل  ه   األستاذ  كفا    هل 

 يالرياضية؟
البد ية  - التربية  حصة  ف   جا   رئيس   دير  ت ع   الت ميذ  كفا    هل 

 ياضيةيالر 
 : دراسةأهداف ال •

 معرفة مستو  التالميذ يمد  ممارستهم ل تربية البد ية يالرياضية   -1
 معرفة مد  توافق منهاج التدريس بالكفا ات مع النظا  التربوي   -2

 : دراسةفرضيات ال •
هناك عد  عوامل تساهم ف   جا  حصة التربية البد ية يالرياضية  الفرضية العامة:  

 لكفا ات من منظور األساتذ .ف  ظل منهاج المقاربة با
 الفرضيات الفرعية:  ▪
البد ية   - التربية  حصة  ف   جا   الرئيس   العامل  ه   األستاذ  كفا   
 يالرياضية 
 كفا   الت ميذ ت ع  دير رئيس  ف   جا  حصة التربية البد ية يالرياضية  -
  جا  حصة التربية البد ية يالرياضية مرتب  بالحجم ال من  الماصص لها -

 المنه  الوصف  التح ي   : دراسةمنهج ال •
ال • ال :دراسةعينة  عينة  ي  70من    دراسةتمث ت  را وي   32أستاذ  تع يم  أستاذ 

أستاذ تع يم متوس  يقد كان ذل  ع   مستو  ياليت  أ  البواق  يسو     38ي
 أهرا .



 

20 
 

 المالحظة_ المقاة ة الشاصية_االستبيان. األداة المستخدمة: •
 نتائج الدراسة:  •

األستاذ   - البد ية  كفا    التربية  حصة  ف   جا   الرئيس   العامل  تعتبر 
 يالرياضية
 كفا   الت ميذ ت ع  دير رئيس  ف   جا  حصة التربية البد ية يالرياضية  -

المقاربة   .6.7 من  الثاني  الجيل  منهاج  تطبيق  .واقع  الطالب  عاللي  دراسة 
_دراسة  المتوسط  بالتعليم  والرياضية  البدنية  التربية  تدريس  في    بالكفاءات 

 ميدانية على أساتذة التربية البدنية بوالية تلمسان .
ال - الثا  :  دراسةمشكلة  الجيل  منهاج  يطبقون  األساتذ   كل  ماد    هل  تدريس  ف  

 التربية البد ية يالرياضية بالتع يم المتوس  ةوالية ت مسان؟
التعر  ع   ياقع تطبيق منهاج الجيل الثا   ف  تدريس التربية    :دراسةفرضية ال -

 د ية يالرياضية ف  التع يم المتوس  ةوالية ت مسان .الب
 يصف  مسح   :دراسةمنهج ال -
أستاذ كمجتمع    147أستاذ من الجنسين يمن    100اشتم ت ع      :دراسةعينة ال -

 أص   من يالية ت مسان ألساتذ  التربية البد ية يالرياضية ل تع يم المتوس  .
 االستبيان :دراسةأداة ال -
 نتائج الدراسة:  -
ت الو ار  الوصية الممث ة ف  مفتش  الماد  من جهة ياالطال  ع   المناه   سع -

لتطبيق  أكثر  جاعة  لضمان  أخر   جهة  من  يالط بة  األساتذ   قبل  من  الحديثة 
 المناه  الدراسية عامة يمنهاج الجيل الثا   ف  تدريس الماد  

سعيدة)   9.1 عامر_العجال  حمالوي  معرفة  2017_2016دراسة  مستوى   .)
ساتذة السنة األولى المتوسط بالمستجدات التربوية التي شهدتها مناهج الجيل  أ
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بمدين   متوسطات  ببعض  ميدانية  والرياضية_دراسة  البدنية  التربية  في  الثاني 
 مسيلة. 

 :  دراسةمشكلة ال •
الت    - التربوية  بالمستجدات  متوس   األيل   السنة  أساتذ   معرفة  مستو   ما 

ف الثا    الجيل  المفاهيم  شهدتها مناه   إدراك  ف  مجال  يالرياضية  البد ية  التربية    
 الوارد  ف  المنهاج؟ 

الت    - التربوية  بالمستجدات  متوس   األيل   السنة  أساتذ   معرفة  مستو   ما 
االستراتيجيات   مجال  ف   يالرياضية  البد ية  التربية  ف   الثا    الجيل  مناه   شهدتها 

 يالتنويع ف  طرائق التدريس؟
 : دراسةأهداف ال •
الت    - التربوية  بالمستجدات  األيل  متوس   السنة  أساتذ   قيا  مستو  معرفة 

المفاهيم   إدراك  ف  مجال  يالرياضية  البد ية  التربية  ف   الثا    الجيل  شهدتها مناه  
 الوارد  ف  المنهاج.

 : دراسةفرضيات ال •
الت    - التربوية  بالمستجدات  عال  معرفة  متوس   األيل   السنة  أساتذ   يظهر 

المفاهيم  شهدتها م إدراك  ف  مجال  يالرياضية  البد ية  التربية  ف   الثا    الجيل  ناه  
 الوارد  ف  المناه .

الت    - التربوية  بالمستجدات  عال  معرفة  متوس   األيل   السنة  أساتذ   يظهر 
استراتيجيات  مجال  ف   يالرياضية  البد ية  التربية  ف   الثا    الجيل  مناه   شهدتها 

 .  يالتنويع ف  طرائق التدريس
 المنه  يصف  تح ي  : دراسةمنهج ال •
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ال • قصدية    :دراسةعينة  بطريقة  العينة  اختيار  منها  40تم  أساتذ    10أستاذ 
 أستاذ أخضعت ل دراسة األساسية. 30ع   مستو  العينة االستطالعية ي

 استبيان يتع ق بمد  معرفة يإدراك األستاذ ل مستجدات التربوية.  :دراسةأداة ال •
الدراسة:   • شهدتها  مسنتائج  الت   التربوية  بالمستجدات  األساتذ   معرفة  تو  

 مناه  الجيل الثا   ف  التربية البد ية يالرياضية كان عال ف  جميع المجاالت. 
 أهم التوصيات:  •
ضرير  تكثيف يتشجيع األبحاث يالم تقيات الع مية الااصة بشر  يتس ي  الضو    -

 ع   منهاج الجيل الثا  .  
 السابقة:التعليق على الدراسات  -

من خالل عرض هذه الدراسات المتشاةهة يبعض البحوث الت  تنايلت منهاج   
يمحايلة  المنهاج  ذل   تطبيق  ف   يساهمت  بالكفا ات  المقاربة  من  الثا    الجيل 
إ جاح . فمن الدراسات من رك ت ع   ياقع تدريس التربية البد ية يالرياضية ف  ظل 

كدراسة الثا    الجيل  مناه   دراسة  2018_2017رشا   اصر)  إصالحات  ي   )
مصطف _ةناصر أحمد، حيث رك ت ع   اتجاهات األساتذ   أحمد_ةوشيبة د.أحسن

الدين ي ليسير  ور  يدراسة  الثا    الجيل  مناه   المتوس   حو  التع يم  مرح ة   ف  
(ع   مد  مساهمة ت   المناه  ف   ياد  دافعية التع م 2019_2018أيرياش ةالل)

ور المتوسطى، يمنها من رك ت ع   دير منهاج الجيل الثا   لماد   لد  تالميذ الط
لد   يالقيم   االجتماع   ةبعديها  المواطنة  قيم  تع ي   ف   يالرياضية  البد ية  التربية 
تالميذ المرح ة المتوسطة، دراسة ة يوس يم_جباي   إليا ، أما دراسة عمرايي إةراهيم  

ية يعالقتها بالكفا   التدريسية ف   ( رك ت ع   المسؤيلية االجتماع2019_2018)
حصة التربية البد ية يالرياضية ف  ضو  متط بات تع يمية ل ماد  يالمنهاج الحديث، 
يدراسات ما يلت فعالية أدا  التقويم ف  منهاج الجيل الثا   من المقاربة بالكفا ات  

( حسن   الر ا   عبد  عوامل  جا   2015كدراسة  ع    رك ت  من  الدراسات  يمن   )
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أحمد   يبشيري  عصا ،  يحجاب  عيس ،  إةراهيم   كدراسة  الثا    الجيل  مناه  
المقاربة  2019) من  الثا    الجيل  منهاج  تطبيق  ع    عم ت  الت   إل   يإضافة   ،)

بالكفا ات ف  تدريس التربية البد ية يالرياضية دراسة عالل  الطال ، دراسة حماليي 
( سعيد   عجال  م2017_2016عامر،  ش    ع    رك ت  الدراسات  (  عن  ات   

الت    التربوية  بالمستجدات  متوس   األيل   السنة  أساتذ   معرفة  مستو   يهو  السابقة 
 شهدتها مناه  الجيل الثا   ف  التربية البد ية يالرياضية.

الثا       الجيل  دير يمد  مساهمة منهاج  الدراسات ع    أجمعت بعض  يقد 
 كمتغير مستقل. 

استادا    ف   الدراسات  جل  الوصف     اتفقت  المنه   استادا   رم  المنه    و  
لجميع الدراسات تقريبا، فتباين ةين المنه  الوصف  المسح  كدراسة ليسير  ور لدين  

( يدراسة عالل  الطال ، أما دراسة ةراهيم  عيس  2019_2018أيرياش ةالل) ي
أحمد) لبشيري  عصا   سعيد  2019يحجاب  عجال  عامر،  حماليي  يدراسة   )

 استادمت المنه  الوصف  التح ي   . ( ف2017_2016)
، ف   دراسةفقد تباينت الدراسات ف  حجم ي و  يحسن يكيفية اختيار عينة ال  

منها من طبقت ع   أساتذ  ذكور يمنها من طبقت ع   أستاذات،   دراسةمتغيرات ال
اةراهيم) عمرايي  كال  2019_2018كدراسة  من  أساتذ   ع    طبقت  من  (يمنها 

ة عالل  الطال  يمنها من طبقت ع   تالميذ كدراسة ة يو س يم، الجنسين معا كدراس
)ماةين   السابقة قد أجريت ع    الدراسات  إليا  حيث لوحظ أن معظم    25جباي   

فرد ف  دراسة عمرايي   295( إل   2019_2018فرد( ف  دراسة جريوي مح و  )
 (. 100_50( يمعظم الدراسات رك  عدد عينتها )من  2019_2018اةراهيم )

كما لوحظ أن معظم الدراسات اتبعت  فس الطريقة العشوائية الختيار العينة    
رشا   اصر) جريوي 2018-2017كدراسة  دراسة  مع  الحالية  الدراسة  اتفقت  كما   )

أحسن 2018_2017( يدراسة رشا   اصر ) 2019_2018مح و ) أ.د  ( يدراسة 
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الدراسة عينة  اختيار  ف   أحمد  ةناصر  يبوشيبة مصطف ،  الطور   أحمد  أساتذ   من 
 المتوس .

المناسبة     األدا   اختيار  ف   السابقة  الدراسات  مع  الحالية  الدراسة  ياتفقت 
فاعتمدت ف  مجم ها ع   االستبيان إذ منها ما ضمت مناه  الجيل الثا   ياأللعاب 

أسئ ة ف  دراسة ليسير  ور الدين،   10الجماعية ياأللعاب الفردية، كل محور ضم  
، يمنها ما ضمت ف  محتواه مد  دراية مدرسين لمحتو  المنهاج يمد  أيرياش ةالل

بالمقاربة   يالرياضية  البد ية  التربية  در   إلخراج  المتبعة  التدريس  طر   مناسبة 
دراستنا  أما  احمد،  مصطف   اصر  ةوشيبة  أحمد،  أحسن  أ.د  كدراسة  بالكفا ات 

ق فقد  األدا   ف  مضمون  الدراسات  اخت فت عن  فقد  يضم الحالية  استبيان  ةبنا   منا 
التع يم  توظيف  أسا   ع    فق   تع يم   منهاج  ضمان  ف   األستاذ  محاير)دير 
التعاي     التع يم  خالل  الت ميذ  دير  تفعيل،  تقييم  الجماعية،  األلعاب  ف   التعاي   
لمنهاج   التربوية  بالمستجدات  اإللما   الجماعية،  األلعاب  ف   المهاري  التع م  ي ياد  

 يتحقيق مارجات . الجيل الثا   
 أما من حيث النتائ  فقد توص ت الدراسات إل :   

اتجاهات   ✓ ف   يؤرر  ال  يالرتبة  التع يم  ف   األقدمية  ي  الع م   المؤهل  عامل 
 األساتذ  كما أن رأيهم يتسم باإليجاةية. 

مناه  الجيل الثا   تساهم ف  تحقيق أهدا  حصة التربية البد ية يالرياضية   ✓
 جديد . ف  ظل اإلصالحات ال

تحقيق   ✓ ف   ع ي   يعتمدين  حيث  المنهاج  بمحتو   دراية  لهم  األساتذ   جل 
 الوحدات التع يمية يفق المقاربة بالكفا ات.

الدر   ✓ مناسبة إلخراج  يالرياضية  البد ية  التربية  تدريس  ف   المتبعة  الطر  
 بالمقاربة بالكفا ات.
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ئيس  ف   جا  حصة كفا   أستاذ التربية البد ية يالرياضية تعتبر العامل الر  ✓
 التربية البد ية يالرياضية.

الجيل   ✓ مناه   شهدتها  الت   التربوية  بالمستجدات  األساتذ   معرفة  مستو  
 الثا   ف  التربية البد ية يالرياضية عال ف  جميع الحاالت.

 جل األساتذ  يعتمدين منهاج التدريس بالمقاربة بالكفا ات.  ✓
الد   جل  أن  الباحث  الحظ  المقاةل  الضو                    يف   س طت  قد  السابقة  راسات 

دين تس يطها الضو  بشكل مباشر   يتطبيق   إ جاح   الثا   ع    الجيل  ع   مناه  
ع   أسس يآليات يأسالي  يطر  التدريس )التع م النش ( كالتع م التعاي   باعتباره  

ع مما  المتوس ،  التع يم  مرح ة  ف   يذل   النش   التع م  أسالي   ةين  لد  من     
التعاي   ف  األلعاب   كفا  الباحث فكر  إجرا  دراسة حول موضو  استادا    التع م 

الجماعية لتحقيق مارجات منهاج الجيل الثا   من يجهة  ظر أستاذ التربية البد ية 
 يالرياضية يتعتمد هذه الدراسة ف  المرح ة المتوسطة  ظرا ألهميتها ف  التع يم. 

 نقد الدراسات : -

اسات السابقة الت  تنايلت موضو  دراستنا الحالية ه  دراسات ق ي ة ةل  ادر  إن الدر 
الباحثان بأ ها   الطالبان  إذ تمي ت هذه الدراسة ف  ضو  ع م  الباحث  ع   حد ع م 

 حديثة ف  تنايلها لموضو  التع م التعاي   كأس وب من أسالي  التع م النش . 

الت  لها عالقة مباشر  بمتغير منهاج  شم ت الدراسات السابقة ع   بعض الدراسات-
 الجيل الثا   يلم تحدد دراسة ع مية تشمل ع   متغير دراستنا الحالية. 

جل الدراسات السابقة ألقت الضو  ع   مناه  الجيل الثا   فعم ت ع   محايلة  -
قد رك ت   الباحثان  الطالبان  استعرضها  الت   الدراسات  ا جاحها ،يمعظم  ي  تطبيقها 

مؤشر  الدراسات ع    هذه  ع    تائ   يقفان  الباحثان  الطالبان  جعل  فيما  معينة  ات 
لم تتطر   الدراسات  الباحثان أن هذه  الطالبان  المشتركة،يير   النقاط  يمسايرتها ف  
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إل  أس وب التع م التعاي   ةل رك ت ع   مناه  الجيل الثا   كمتغير مستقل،األمر  
 أس وب التع م التعاي   كمتغير مستقل.الذي أد  ةنا إل  القيا  ةدراسة تنايلت 

،يمن خالل ما توفر دراسةنا خالل سنوات التدراسف  حديد ع م الطالبان الباحثان ي -
الدراسة   يتفيد  تاد   عد   قاط  تضمنت  ا ها   إال  سابقة  دراسات  من  الباحثان  لد  
ح  دراسة  برجرا   الباحثان  الطالبان  دفع  ما  هذا  يعينة  يأدا   منه   من  ول  الحالية 

التع م التعاي   ف  األلعاب الجماعية لتحقيق مارجات   كفا   موضو  تقييم استادا   
 منهاج الجيل الثا   من يجهة  ظر أستاذ التربية البد ية يالرياضية     

 خالصة:

متع قة    تنايلت موضوعات  مجم ها  ف   أ ها  السابقة  الدراسات  من  يستا ص 
الثا   الجيل  ال-بمناه   أساتذ   الجيل  اتجاهات  مناه   يالرياضية  حو  البد ية  تربية 

ياقع التربية البد ية يالرياضية ف  ظل اصالحات الجيل الثا   يقد استهدفت  -الثا  
 ك ها عنصرا بشريا أساسيا ف  العم ية التع يمية هو األستاذ .

إن تشاب  الدراسات السابقة الحالية بعض الش   مع عنايين بعض الدراسات   
فيما  السابقة غير   اليهما  التطر   لم يتم  إل  متغيرين  الحالية قد تطرقت  الدراسة  أن 

 سبق ذكره من الدراسات 
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 تمهيد:  

ياالستراتيجيات  الطر   أةر   من  التع يمية  األلعاب  باستادا   التدريس  يعد 
المتع مين سيكولوجية  تراع   الت   د،  التدريسية  الت ميذ  يصبح  خاللها  ايجاة   فمن  ير 

يتمي  بكو   عنصر  ش  يفعال داخل الص  لما يتسم ب  هذا األس وب التدريس  من 
يألعاب   أ شطة  خالل  من  يذل   التع يمية  العم ية  خالل  يتالميذه  المع م  ةين  التفاعل 

 تع يمية تم إعدادها يتنفيذها بطريقة ع مية يمنظمة.
 تعليمية األلعاب الجماعية:  .1.1

 ة:  مفهوم التعليمي. 1.1.1

إن ك مة التع يمية ف  ال غة العربية مصدر صناع  لك مة تع يم مشتقة من ع م أي لغة:  
إحضاره دين  الش    ع    ل داللة  السمات  من  بصمة  أي  عالمة  يرجع ،  يضع 

ل تع يمية   ال غوي  الك مة    إل األصل  من  ةديرها  المشتقة  ديداكتي   األجنبية  الك مة 
( يك مة ديداكسو تعن  أتع م أما ديداسكين تعن   اليو ا ية ديداكتو  يتعن  )ف نتع م

ميالري  ،  التع يم التع يم 1979عرفها  يتقنيات  يأسالي   طر   مجموعة  أ ها  ع   
الع مية  1981يبريسو   الدراسة  ه   التع يمية  أي  لب وغ  يقول  عق    معرفية  أهدا  

 يجدا   أي  فس حركية. 
متفاع ة ترتب  بالظواهر الت  التع يمية  ظا  من األحكا  المتداخ ة يالاصطالحا:  

يالكفا ات   التربوية  لألهدا   يتاط   يتدر   يتتحدد  يالتع م  التع يم  عم ية  تاص 
التع مية التع يمية  يتطبيقاتها  الستراتيجيات  التع مية-يمحتوياتها  التع يمية    -الوسائل 

ي  ي ظريات .طرائقالالتقويم  قواعده  ل   التربية  ع و   من  ع م  الهو التع يمية  يدي  ) يد 
,2020)  . 

عرفت التع يمية ع   أ ها مجموعة الطر  ياألسالي  يتقنيات التع م عرفت بأ ها  
أهدا  معرفية   لب وغ  الطال   فيها  يندرج  الت   التع م  لتنظيم يضعيات  الع مية  الدراسة 
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مرتبطة   ي ظريات  قواعد  ع    مبن   التربية  ع و   من  ع م  ةذل   بالمواد أساسيه   ا 
مح  حيث  من  ياألهدا  الدراسية  الحاجات  ع    اعتمادا  لها  التاطي   يكيفية  توياتها 

المع م ه   مؤشرات  ع    تقو   فه   لها  المحدد   الوسائل  ، المنهاج،  المتع م،  يكذل  
التع يمية  ،  التع يمية العامة،  األهدا  التربوية كما أن لها أ وا ،  البيئة الدراسية،  الطريقة

 الااصة)تع يمية الماد (. 
 يمية في األلعاب الرياضية الجماعية: التعل. 2.1.1

التدريسية  ياالستراتيجيات  الطر   أةر   من  التع يمية  األلعاب  باستادا   التدريس  يعد 
الت  تراع  سيكولوجية المتع مين ،فمن خاللها يصبح الت ميذ دير ايجاة  يتمي  بكو    

فاعل ةين  عنصر  ش  يفعال داخل الص  لما يتسم ب  هذا األس وب التدريس  من الت
تم   تع يمية  يألعاب  أ شطة  خالل  من  يذل   التع يمية  العم ية  خالل  يتالميذه  المع م 

 إعدادها يتنفيذها بطريقة ع مية يمنظمة. 
 األلعاب التعليمية:  -
التعليمية:    - األلعاب  ييكون تعريف  خاص  غرض  تحقيق  إل   يهد   لع   كل  ه  

معرفت  آفا   الت ميذ يتوسيع  تنمية مواه   بصور  عامة يمساعدت  ع      الغرض من  
ري    يخ ق  الجديد   االتجاهات  تكوين  إل   اضافة  التع يم   البر ام   مواد  استيعاب 

المتع مين. ةين  يسائل  ي الجماعة  من  يسي ة  تعتبر  التع يمية  األلعاب  بأن  القول  يمكن 
احد   التع يمية  األلعاب  تالميذه.يتعتبر  تع يم  ف   المع م  إليها  يحتاج  الت   االتصال 

تنمية  م شاصيت   يتنمية  يايجاةيت   الت ميذ  ةنشاط  تهتم  الت   الرئيسية  التدريس  داخل 
شام ة أل ها تعن  ةتجسيد المفاهيم المجرد  يبرغرا  المتع م ع   التفاعل مع المواق  
تتضمن  من مواد تع يمية جديد  يأ شطة تربوية هادفة مما يجع    شطا   التع يمية بما 

هذه المواق  الت  تقد  ل  بصور  شب  ياقعية لتحقيق األهدا   يفعاال أرنا  تع م  ف   
 ( 2020- 2019)الحاج, سفير، ريسدالمرجو  من عم ية الت

 مميزات وخصائص تعليمية األلعاب  الرياضية الجماعية: 3.1.1
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 ف  ضو  التعريفات السابقة يمكن تحديد ممي ات األلعاب كما ي  : 
  شاط منظم ل  عد  قواعد -
 ارستها من خالل فرد أي جماعة يمكن مم- 
 تحقق أهدا  معينة-
 تستغر   منا محددا -
 تحث ع   التنافس يالمثاةر  -
  شاط حر موج  أي غير موج -
 تحقيق السرير ياالستمتا -
 توظيف طاقات الجسم الحركية يالعق ية يالنفسية ياالجتماعية -
 تنم  ري  التعاين  -
 تستغل يتوظ  مواد البيئة المح ية -
 مي  بالسرعة يالافة تت-

 األهداف التي تسعى إليها تعليمية األلعاب  الرياضية الجماعية:  4.1.1

 تسع  األلعاب الرياضية الجماعية إل  تحقيق العديد من األهدا  ع   النحو التال :
 أداة استكشاف: -

فه  تسهم ف  اكتشا  العالم الذي يحي  ب  ييكسب  الكثير من المع ومات يالحقائق  -
 األشيا  يالنا  ييتعر  من خالل أ شطة ال ع  يما يتع ق بالشاصية.عن 

 : تنمية الجوانب المعرفية-

يهذا يتط   فهم يحفظ قواعد ال ع  يقوا ين  البسيطة يالمعقد  يتطبيقها باإلضافة إل   
تكوين صور  عق ية  يالقدر  ع    ال ع  يقواعده  ف   طا   تح يل يتركي   القدر  ع   

 ات يهذا يتط   تصورا يتوقعا ل حركات المط وبة.لألشيا  يالحرك
 تنمية الجوانب االجتماعية والوجدانية: -
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ييبر  هذا الجا   ف  تنشئة المتع م اجتماعيا يات ا   عاطفيا يا فعاليا ي ع م  من خالل  
ال ع  مع اآلخرين يمشاركتهم ف  أدا  األديار يااللت ا  بقواعد ال ع  يقوائمها يالتعاين  

ر  ياألخذ يالعطا  ياحترا  اآلخرين يأديارهم من خالل األلعاب ياكتساب مهارات  ياإلرا
العمل الجماع  يالتا   عن اال ا ية ياكتساب الجهات االجتماعية الت  تسير تفاع    
يالقيم   ياألخال   الس وك  قواعد  تع م  إل   البيئة،يباإلضافة  مع  يتكيف   اآلخرين  مع 

 يالثبات يتفعيل الفشل يالمسؤيلية. يالعالقات االجتماعية يالديا  
 أداة تعويض: -

القيود يالضغوط المات فة  الذي يتولد  تيجة  التع يمية ف  خفض التوتر  تسهم األلعاب 
يتكون   ال ع   طريق  عن  التوا ن  استعاد   ف   المتع م  يتساعد  البيئة  ف   الموجود  

ال يمكن القيا  ب  ف     األلعاب ف  هذه الحالة أدا  تعويض يمارسها المتع م ل قيا  بما
 العالم.

 أداة تعبير: -

أكثر تواصال فه  خير يسي ة   ال غة يالكال  يتجعل  أدا  تعبيرية تفو   تشكل األلعاب 
يترتي    تنظيم  إل   باإلضافة  ياحتياجات   ياهتمام   ميول   إل   يالتعر   المتع م  لفهم 

 أفكاره. 
 مصادر األلعاب التعليمية:  5.1.1

التجارية  هناك مصادر عديد  لأل المحالت  الجاه   ف   التع يمية فهناك األلعاب  لعاب 
الااصة   المجالت  ي  الكت   ف   األلعاب  من  ل كثير  أيصا   يهناك  يخارجيا  مح يا 
ةتدريس القرا   يالمع م المبد  يستطيع أن يتذكر من األلعاب ييعدل ف  بعض األلعاب 

لعب اةتكرت  يك ما  التدريس  أهدا   مع  يتفق  بما  يقو   الموجود   من  هناك  جديد   ة 
 بالتحسين يالتعديل فيها فيصل إل  لعبة أفضل.

 شروط اختيار األلعاب التعليمية:  6.1.1
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األمور  بعض  يراع   أن  المع م  ع    الةد  الص   ف   التع يمية  األلعاب  اختيار  عند 
 يه : 
 أن تكون ال عبة التع يمية ج   من البر ام  التع يم  يالمحتو  الدراس .-
يتأك- سو   أن  يأ ها  أفضل  بشكل  األهدا   تحقق  سو   الوسي ة  أن  من  المع م  د 

 تستعمل ف  الوقت المناس  كج   متكامل من البر ام . 
 أن ت ب  ال عبة التع يمية مهارات ياحتياجات المتع م .-
 أن يتأكد المع م من أ   يتقن قواعد ال عبة،حيث يستطيع إدارتها بكفا   عالية. -

بأديات   االستعا ةال عبة يالحاجة إل     استعمالكا ية إعاد   أن يراع  المع م إم-
 .    (2020- 2019)الحاج, سفير، أخر .

 . األلعاب الجماعية في الّتعليم المتوسط:  2.1
 :دور األلعاب في التعليم المتوسط  1.2.1

 :دور األلعاب في تكوين الطفل. 1.1.2.1

التربية  العامة ف  مجال  الرياضية لجميع األعمار    تعتبر األلعاب ياأل شطة  البد ية ي 
سوا  ع    ي  الجنسين  ل تربية  ،  يلكال  ةر ام   ألي  الرئيسية  المقومات  إحد   ه   ي 

ديرها    إل يباإلضافة  ،  البد ية ي يفض ها الكثيرين أل ها قريبة من طبيعة الفرد ي ميول 
عود ع   الفرد العق   ي اال فعال  ياالجتماع  الذي ي،  الحرك ،  الها  ف  النمو البد  

ي  البد ية  التربية  لمهمة  طال   كل  باهتما   جدير   يه   لها  ممارست   من 
 ( 123، صفحة 1985)عاليي، الرياضية.
 دور األلعاب في النمو البدني:. 2.1.2.1

التكيف   ع    الجسم  قدر   تنم   في   البد    النمو  ع    الطفل  األلعاب  تساعد 
العو  التع  ي  الطبيعية   إل   د ل مجهود يقدرت  ع   مقايمة  يتتضمن األلعاب ،  حالت  
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الجري  مثل  الحركات  من  ع    ،  الور ،  القف ،  الرم  ،  العديد  تساعد  حركات  يك ها 
 ، عصب (تنفس ، ديري ، تحسين األجه   العضوية المات فة كالجسم )هضم 

 :دور األلعاب في النمو الحركي. 3.1.2.1

الحركة مع الجسم قادرا ع    ال ع  ع   جعل  أقل قدر ممكن من   يعمل  ةذل 
العمل   ع    الفعالة  الحركة  تعتمد  ي  يجمي ة  رشيقة  الطفل  حركات  تجعل  كما  الطاقة 

ي الجها  العصب  ي تنمو هذه الحركات ف  األلعاب  ،  ةين الجها  العض  ،  المنسق
الجري  مثل  مهارات  تتضمن  الور .الت   العض   ،  التوافق  تنمية  ف   دير  ل ع   كما 

لوجو  يذل   ي  العصب   السف ية  األعضا   ةين  الحركات  ف   باإليقا   تتسم  ألعاب  د 
 (47، صفحة 1983)كوج ، العضوية. 
 :دور األلعاب في النمو النفسي واالنفعالي . 4.1.2.1

معين يهو ،  ال ع  هو  شاط الذي يقبل ع ي  الفرد ةرغبة ت قائية دين أن يكون ل  هد 
لفرد ع    فس  ي يعتبره ع ما  النفس ةذل  إحد  األسالي  الطبيعية الت  يعبر ةها ا

بأ   أحد الميول الفطرية العامة الت  تنط ق فيها المشاعر النفسية ي الطاقات الغري ية  
حر ب   شاط  يقو   المشكالت  ،  فيما  يعالج  تشايص  ي  دراسة  ف   ال ع   يساعد  إذ 

مال  أن ال ع  يعتبر عا،  حيث يغ   ال ع  ع   حياتهم،  النفسية خصوصا ف  األطفال
ل ترفي  عن النفس يلهذا ياصص ف  العيادات النفسية حجرات خاصة بال ع  م يد  

جماعية. أي  فردية  ألعاب  كا ت  سوا   المريض  ةها  يستمتع  الت   )عاليي،  بالوسائل 
 (123، صفحة 1985

 دور األلعاب في النمو العقلي:. 5.1.2.1

لتنميت  حركيا ي    الغذا  لنموه الجسم  فهو يحتاج ل ع   إل كما يحتاج الطفل  
ريحيا يعق يا ييبر ه دير األلعاب من الناحية العق ية ف  تنمية قدر  الطفل ع   التركي   
من   لتمكن  ةديهيت   يتوسيع  الطفل  عند  اإلةدا   تطوير  يمكن  ال ع   طريق  عن  ي 
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محيط  األلعاب ،  اكتشا   ف   المتضمنة  الاط   فهم  ال ع   طريق  عن  يمكن  ي 
ت ع    تساعد  ي  القرار  المات فة  اتااذ  ع    القدر   اال فعال  المفاجئة  المواق   ح يل 

 (123، صفحة 1983)كوج ، بسرعة تحت ضغ  الظري .
 :دور األلعاب في النمو االجتماعي. 6.1.2.1

فالطفل أرنا  ال ع  يكتش  مسؤيليت  ،  يساهم ال ع  ف  تنشئة الطفل اجتماعيا
، ممارسة النجا  ي الشعور باال تما   إل  حو الجماعة ي الحاجة ل تبعية ي القياد  ي  

كما يتع م كيف يواج  مواق  الرضا ي المواق  الضيقة ي اله يمة ييتاف  ف  أرنا   
 ال ع  ي الح  ي اإليحا  يتحقيق الذات ياحترا  حقو  اآلخرين. 

يالطفل يتع م من خالل ال ع  مع اآلخرين لإلرار  ي اآلخذ يالعطا  كما يؤدي  
ي االجتماع  ل طفل من خالل اال دماج  ،  كوين النظا  األخالق ال ع  دير ف  ت  إل 

عن  بكثر  ف    دراسةفالجا   االجتماع  ل ع  هو الجا   الذي ي، يالتعايش مع  مالئ 
النشاط الرياض  فمن خالل  يتع م الطفل الصد  ي األما ة يالمشاركة ي احترا  الغير 

)عاليي، ف  تنمية ري  الجماعة لدي .  ي مالحظة القوا ين يتطبيقها ك ها تساعد الطفل
 (124، صفحة 1985
 مميزات وخصائص األلعاب الرياضية الجماعية: . 4.2.1

خصائصها  حيث  من  األخر   الرياضات  باق   عن  الجماعية  الرياضات  تات   
كالعالقات  ال ع   يبنية  الاصم،ال مال   في   تمار   الذي  يالميدان  فالكر   يممي اتها 

يالمتواص حيث  المتبادلة  من  يكذا  ال ع   مراحل  ف   ات    يالدفا   الهجو   ةين   ة 
أي   ال مال   ةين  المنافسات  أرنا   ةها  المسمو   االتصاالت  صفات  تنظم  الت   قوا ين 

 الاصم....إلخ
 نا هذا سنتنايل بعض الاصائص منها: تدراسيف  
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الجماعي:   • ف   الضمير  أشااص  عاد   فيها  يشترك  طابعا  الجماعية  الرياضات  تكتس  
جماع    إطار  ف   أهدا  مشتركة  تحقيق  أجل  يأديار متكام ة يمترابطة من  عالقات 
يالفريق مجموعة متالحمة متناسقة ت ع  دائما بحما  يهمة يهذا الفريق يتمي  بمالمح  
خاصة يأس وب خاص ييمكن اإللما  الشامل بصفات الرياضيين الفردية يع   المدرب  

ي الهجمات يمن  يقود  يقرر من منهم  ف   أن  الكر   دير  اقل  يؤدي  الدفا  يمن  ترأ  
 األلعاب المنظمة. 

ا افاض   أن  أعضائ ،إذ  ةين  يالرضا  التفاهم  ةدرجة  يتحدد  الفريق  يقياد   ةنا   أن  كما 
الفريق  أهدا   تحقيق  ف   اإليجاةية  الفاع ية  إل   قص  بالضرير   يؤدي  الرضا  درجة 

الت األعضا  ه   يالمراك  يمسؤيليات  األديار  يالت  يكل هذه  تماسك   درجة    تحدد 
ترتب  أساسا ةدرجة ا جذاب أعضا  الفريق فيما ةينهم يهذا اال جذاب لن يكون إال إذا 
أهمية   يكتس   الفريق  أن  يطالما  المسطر   األهدا   ةتحقيق  الفريق  أفراد  جميع  أحس 

 بالنسبة لكل عنصر ،فر   من السهل ان يؤرر ف  س وك .
ف  كل رياضة جماعية يكذل  يحقق االتصاالت المسمو   يحدد طبيعة القوا ين  النظام:   •

ةها ةين ال مال  ياالحتكاك بالاصم يهذا ما يكسب  طابعا ف  تنظيم ال ع  يتجن  كل 
ييتحتم   ةها  معتر   قوا ين  ع    تقو   الجماعية  فالرياضات  القوا ين  مع  يتعارض  ما 

ا ألن  القوا ين  هذه  مراعا   الرياضات  لهذه  الممار   الفرد  يعن   ع    منها  لاريج 
المبادئ األساسية   الجماعية مجاال لممارسة  الرياضات  ل ج ا  يمن رم تعتبر  التعرض 
ال   تحتاج  ال عبة  يقواعد  قوا ين  بأن  الجماعة  تشعر  يعندما  الديمقراطية  الحيا   ف  
مفهو    ع    يؤكد  الذي  األمر  الجميع  بموافقة  تعدي ها  ع    تعمل  فر ها  تعديل 

 ( 31-30، الصفحات 1993)جميل، الجماعة
المتبادلة:  • ةين    العالقات  يالمتبادلة  المتواص ة  العالقات  ةت    الجماعية  الرياضات  تتمي  

ال مال  ف  جميع خطوط الفريق إذ تشكل كل متكامل يهذا ةديره  ات  عن التنظيمات  
يالتنسيقات خالل معظم فترات المنافسة ييتط   ال ع  الجماع  قواعد معينة الةد من  
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الفريق يشب  ف  عد  مرا  التعاين فكل عنصر ف   عاتها يما هذا إال صور  من صور 
يجوه ج  ا من أج ا  اآللة فرذا همل كل ج   منها بالطريقة الس يمة أمكن الفريق من  
مع   الع   كل  تعاين  فرذا  الجماعية  األلعاب  ف   يحدث  بعين   يهذا  الهد   تحقيق 

د مستقل لتحققت ل فريق اهداف  يضمن   مالئ  يأد  ديره كعضو ف  جماعة يليس كفر 
حيث  القو   مواطن  من  يعتبر  جماعيا  دائما  ال ع   ف   االفراد  رغبة  يإن  طبية   تيجة 
لهم   يتسن   ال ع  حت   القواعد يالتا   عن ج   من حريتهم يممارسة  ت  مهم مراعا  
حت التعاين  يسودها  أن  إال  اليمكن  الرياضية  يالجماعة  فرقهم  ف   كأعضا      البقا  

سبيل  ف   األديار  يتتداخل  يؤدي   دير  ل   الفريق  ف   عضو  يكل  الهد   إل   تصل 
 .bayer, 1990, p)ياجتماعيةكما يسودها مقل يتقاليد تعتبر مثالية    تحقيق الهد 

33) 
كر  يالميدان بالنظر ل اصم ر إل  يسائل الرياضات الجماعية كبالنظ  التنافس: 

امل تعتبر ديافع يكذل  حواف  مهمة ف  اعطا  يالدفا  ،الهجو  ،المرم  يكل هذه العو 
مد  تنافسية بحتة اذ يبق  الالع  خالل فتر  المقاة ة ف  حركة مستمر  يمتغير  لمراقبة  

ي يد بالاصم بالتنافس لكن ف  اإلطار المسمو  ب  إذ أن لكل    تغيرات الاصم يهذا ما
 (31-03، الصفحات 1993)جميل,  اصيف،  رياضة جماعية قوا ين محدد .

حيث   من  متجا سين  فريقين  ةين  تصار   ه   المقاة ة  أي  فالمنافسة 
الجنس،السن،العدد ييصل كل فريق إل  هدف  المعين ةيدي كل منها الحد األقص  من  
الفاع ية يالنشاط ،الصرا  ،اإلةدا  يالذكا  من أجل احرا  الفو  يتحقيق أحسن النتائ   

ق إل  فرض إدارت  ع   منافسي  يلذا ييسع  كل فري.  ( 28، صفحة  2004)الع ي ،  
تتط   المنافسة من الرياضيين ةذل القدر األع   من صفاتهم البد ية ،غير أن الصرا  
الرياض  ال ينشأ ييجري عفويا ،إذ يتم برمعان التفكير ف  أعمال الرياضيين يالمدرسين 

يإعدادها   تاطيطها  ييجري  يال-المقاة ة–مسبقا  القو   جوا    مراعا   عند  مع  ضع  
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المنافسين،ياإلمكا يات المتوفر  لد  الفريق يتعتبر كل مبارا  منافسة جديد  فه  تتغير  
يمك ظري   الاصم،صفات ،مد   احس   الفريق  حس   تتغير  كما  إجرائها  يموعد  ن 

 ( 196، صفحة 1996)خول ، تحضيره البد   يالنفس  يمد  تعار  كالهما 
الفردية فرن  الحرية:   • بالرياضات  الجماعية يرغم ارتباط  مقار ة  الرياضات  الالع  ف  

ال ع   ف   أكبر  حرية  يم    ا    إال  الفريق  يسطره  الذي  الجماع   يبالهد   ة مالئ  
الفردي ياإلةدا  ف  األدا  المهاري ،يهذا ما يرتب  طبعا برمكا يات يقدرات كل الع  

ية ةل يم   الحرية  إذ أ   ليس مقيد بأدا  راةت كما هو الحال ف  أغ   الرياضات الفرد
الرياضات  يكس   ما  يهذا  فيها  يكون  الت   الوضعية  حس   يالتصر   الفعالية  ف  

 (2017-2016)لمين،م را ، الجماعية طابعا تشويقا
 :في التعليم المتوسط  األلعاب الرياضية الجماعية أهدافبرامج5.2.1

من أجل تطوير  إن ةر ام  األلعاب الرياضية الجماعية يج  أن تقتر  أهدا  أساسية  
بعض الصفات الااصة ف  األلعاب الرياضية الجماعية يينقسم هذا البر ام  إل  أربعة  

 أقسا  ل عبة الماتار  يالت  تتمثل أهدافها ف : 
 فهم ياستيعاب مات   حاالت ال ع  يالتكيف معها  -
 الوع  بالعناصر يالمكو ات الجماعية ييكون هذا بطريقة عضوية -
 الهجو  يالدفا  يمات   أ وا  مراحل ال ع  يتداخ ها   التنظيم الجماع  مثل -
 تحسين الوضع يالمهارات الفردية يالجماعية لمحتو  ال ع    -
األيضا    - ياستيعاب  التكتيك   ال ع   عناصر  عن  مصغر   يلو  ياضحة  رؤية  إعطا  

 المات فة
 يذ إدماج يإدراك العالقات ال منية يالمكا ية الت  تص ح لالستيعاب الجيد رم التنف -
يمن هنا يج  النظر ف  الممي ات الت  يمكن تطويرها ف  ضو  هذه العناصر،ييمكن  -

يهذا   النفسية  يالحقائق  العناصر  ف   يتتمثل  خاصة  صيغة  ف   الممي ات  هذه  حصر 
إل    باإلضافة  المرح ة  هذه  ف   الاصائص  هذه  إل  صعوبة  االيل    بالدرجة  راجع 



 

40 
 

ق ذكره يج  أن يشارك الالع  ييأخذ  سب  عناصر حركية يبد ية عديد ،يمن خالل ما
 بعض المسؤيليات ييمكن تحديد هذه المسؤيليات ع   المستو  التنظيم  فيما ي  : 

 قائد الفريق أي ممثل الفريق  -
 مسجل النتائ  ع   ايرا  المقاةالت  -
 حكم المقاةالت -
 ( 24، صفحة 2004)كعواش عبد الع ي  يآخرين، منظم منافسات الفر   -

 األلعاب الرياضية الجماعية: . تقسيمات 6.2.1
األ شطة  يأهم  أةر   من  الجماعية  ال عاب  الط ور    ُتعتبر  تالميذ  عند  الهام ة  الرياضية 

ياكتساب الجماعة  ف   الت كي ف  ع    ُتساعد  باعتبارها  يمعار     المتوس  ،  مهارات 
الت رب األهدا   فرج"  يديع  يقول:"ألين  األهدا ، حيث  تحقيق  ف   وية  جديد ، يألهم يتها 

 (13)فرج، صفحة ُتعتبر  قطة ا طال  دراسة أي   و  من أ وا  األلعاب" 
المتوس   )كر   الت ع يم  ف   مت  قس  األ شطة يقد  لهذه  بالغة  أهم ية  ون  الماتص  ُيول   لذا 

 الس ة، كر  الط ائر ، كر  اليد(
األلعاب المهارات،   ُتعتبر  ع    تعتمد  الت   الت نافسية  الرياضات  من  الجماعية 

إل   ح  ل  يالت وص  اإليصال  كيفية  ف   الفع ال  الد ير  الت ع يم  يأسالي   لطر   يبق   يث 
مت ايدًا   اهتماما  هناك  أن   إل   األدةيات  أشارت  كما  تحقيقها،  المراد  المرجو    األهدا  
ضمنها   من  المات فة  الر ياضة  توج هات  عن  فضال  ياستراتيجياتها،  الت دريس  بأسالي  

  ، كر  اليد()كر  الس ة، كر  الطائر 
 ظرًا ألهم ية أىس وب الت ع  م الت عاي   ف  ممارسة العمل بطريقة ع مية يمنهجية  
س يمة إال  أن  هناك من العام ين ف  مجال الت ربية البد ية ال  الوا يجه و ها من خالل ما  
ة يبدين ضب ، مم ا يوح  غياب الت نظيم ف    لوحظ من تدخ الت عشوائية خالل الحص 

 ة الت ع يمية. العم ي
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إلي  "محسن ع   عطية" بقول  "يجا ت   الت عاي   حس  ما أشار  الت ع  م  ُيعتبر اعتماد 
الد عو  إل  تبن   هذه االستراتيجية ف  الت ع يم بعد الن تائ  الت  توص ت إليها دراسات  
عديد  حول فشل األفراد ف  األدا  ما ُيناط ةهم من أعمال أظهرت أن  أهم  عنصر ف  

ل  الفشل يعود إل   قص المهارات الت عاي ية ياالجتماعية لد  األفراد يليس إل   قص  ذ
 (145، صفحة 2008)عطية، قدراتهم يمهاراتهم. 

الفن ية  الت مرينات  ف   معًا  الت ع يمية  يالوسائل  األس وب  هذا  من  االستفاد   ُيمكن 
ة كر  الط ائر ، كر  الس ة، كر  اليد، حيث ُتس اهم ف   جا  عم ية الت ع  م  الحديثة، خاص 
ر الحرك  لألدا  عند المتع  م.  الحرك  من خالل ةنا  الت صو 

ُتعتبر أ شطة )كر  الس ة، كر  الطائر ، كر  اليد( من األ شطة الت  يتم ةها الت ع  م  
يالبسي    ع   يالص  هل  الس  ةين  ما  مهاراتها  تتنو    إذ  الحرك ،  الت ع  م  لمبادئ  يفقا 

تمد جميع المهارات فيها ع   بعضها البعض، كما أن  األس وب الت ع يم   يالمرك  ، يتع 
ل  أهم ية بالغة ف   جا  عم ية الت ع  م لالرتقا  بمستو  األدا  المهاري، كما ُيعد  اتقان  
الفو ،   ل فريق  ُتحق ق  الت   العوامل  أهم   من  األ شطة  ت    ف   األساسية  المهارات  أدا  

توق   ع   قدر  العبي  ع   األدا  المهاري لإلتقان يبأقل   حيث أن   جا  أي  فريق ي
ف    ضع   من  الت ع يمية  المؤسسات  ف   لوحظ  ما  خالل  يمن  األخطا   من  عدد 

تحقيق   ل ت الميذ، يكذل  عد   المهاري  ل منهاج    األهداالمستو   الموضوعة  الت ع يمية 
لطائر ، كر  اليد، يقد يرجع  من خالل البرام  المستادمة لتع يم مهارات كر  الس ة، كر  ا

الت  ميذ،   س بية  إل   أي  الد راس   الفصل  مد    يقصر  الوقت  إل  ضيق  اال افاض  هذا 
ة الت ع يمية، مم ا ي يد عبأ   كو   مت ق   فق ، إضافة إل  كثافة عدد الت الميذ خالل الحص 

ت ميذ كل   أدا   بمتابعة  مطال   أ     حيث  األستاذ،  ع    الت ع يمية  يتصحيح    العم ية 
األخطا  الت  ُتصاح  الت ع  م يبالت ال  يحتاج المع  م إل  يقت يجهد أكثر إلررا  العم ية  
إل    باإلضافة  تع  مها  المراد  ل مهارات  يالمثال   الجي د  األدا   إل   يالوصول  الت ع يمية 
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لد   يالمعرف .  المهاري  الت حصيل  ف  مستو   ياختالفهم  الت الميذ  ةين  الفردية  الفري  
أيل  الط البان الباحثان أهم ية استادا  استراتيجية الت ع  م الت عاي   ف  الموق  الت ع يم   
الحديثة   الت ع يمية ييفقًا لالت جاهات  بالبيئة  المحيطة  ل ظ ري   القصور  كرد  فعل أليج  
هذه   استادا   تسهم  تائ   ة،  خاص  بصفة  الحركية  يالمهارات  عام ة  بصفة  الت ربية  ف  

يجية ف  إررا  العم ية الت ع يمية يال  ياد  ف  سرعة الت ع  م ياتقان الت الميذ لبعض  االسترات
المهارات األساسية ف  )كر  الس ة، كر  الطائر ، كر  اليد( يمحايلة تالف  أيج  القصور  

األدا ،    ف  مجال الت دريس ةتع  م المهارات األساسية أي يصواًل إل  مستو  أفضل من
ةهة الواقع العم   ف  المجتمع بصفة عام ة يف  ظل  مناه  الجيل  حت  يستطيع مجا 

ة.  الث ا   بصفة خاص 
سبق ير  الطالبان الباحثان أن اال شطة الجماعية ه  أسا  من   من خالل ما

األسس الع مية ل تربية البد ية ي تعتبر األلعاب الجماعية يسي ة مهمة من أجل تحسين  
ا ي  الفرد  عند  النفسية  كذل   القدرات  اآلخرين  مع  العالقات  األيل   بالدرجة  تاد   لت  

التفاعل الجماع  من الواج  االهتما  أكثر ةهذه الرياضات ألهميتها البالغة يمالها من   
 تائ  إجاةي  يلبنا  حصة تع يمية ف  األ شطة الجماعية يج  التأكد من ارتباط الهد  

ا  ،مد  توفر الوسائل ،خصوصية بالنشاط،مراعا  مستو  التالميذ مد  تحقيق  األهد
الدر ،خ ق  الهد  طي ة  أبعاد تربوية ،التركي  ع    النشاط،تقديم حقائق ع مية،تقديم 

 جو تعاي   ،مما يحقق الري  الجماعية يهذا ف  ظل استادا  التع م التعاي  .
 الّتعّلم الّتعاوني في األلعاب الجماعية .3.1

اال من  التعاي    التع م  إستراتيجية  خال  تعتبر  تطبيقها  يمكن  الت   ستراتيجيات 
أرض  ع    التجسيد  ق ي ة  االستراتيجيات  من  يه   يالرياضية  البد ية  التربية  حصة 
الواقع.رغم ما أربتت  العديد من الدراسات الت  قا  ةها رياد التربية الرياضية ع   أ ها  

يل تنافسيا  رباتا  ليس  المجتمع  أن  إذ  فيها  العديل  يمكن  ال  حتمية  ربات ضرير   كن  
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العم ية  خالل  المنشود من  يالع م   العم    لإليدا   الوصول  خالل  يمكن من  تعاي   
االهتمامات بعد ذل  ةدراسة أهمية األعمال الجماعية ع   يد    ال التع مية التع يمية لتتو 
الذي يعتبر من األيائل الذين اهتموا بالتع م ف  الجماعة يبما    1930كيريت لوين سنة  

التع يم   لهذا ينبغ  تربية  أن  المجموعة  أفراد  التفاعل اإليجاة  ةين  قائم ع    التعاي   
 يتع يم التالميذ ع   النشاط الجماع . 

 تعريف الّتعلم الّتعاوني: 1.3.1
 ،  مهاريا، غير المتجا سين معرفياالتالميذ   عمل جماع  تعاي   ةين مجموعة من هو

م  إل تهد   ،  ا فعالياي   اجتماعيا أهدا   فيها،  حدد تحقيق   ت مسؤيلياالتالميذ     يمار  
الوصول ،  فردية ي جماعية ي تنافسية ي مهارتية عق ية ي عم ية ال جا  مها  تع يمية ي 

 (132،صفحة2017)الحايك،الحد االع   ل تع يم
يكو و   • بأن  ل تالميذ  الت  تسمح  النش   التع م  استراتيجيات  احد   أ    كما يعر  ع   

عم ي ف   التالميذمشاركين  شطين  تقسيم  ع    االستراتيجية  هذه  يتقو   التع م.  إل     ة 
تالميذ يعم ون معا،    6-4مجموعات صغير  غير متجا سة، تضم كل مجموعة ما ةين  

المع م.   اشرا   ي  توجي   تحت  ذل   ييتم  مشتركة،  أهدا   لتحقيق  )أشر ،  ييسعون 
وذج تدريس ،  ي يضيف السايح أيضا: أن التع م التعاي   هو  م (.11، صفحة  2003

في  يقو  التالميذ بأدا  المهارات المتع مة، مع بعضهم البعض مع المشاركة ف  الفهم 
ي الحوار، ي المع ومات المتع قة بالمهارات المتع مة، كما يساعد بعضهم البعض ف   
ي  الشاصية  الكفايات  لديهم  تنمو  الفعال  التفاعل  ي  األدا   هذا  يأرنا   التع م،  عم ية 

مصطف ،  االيجاةية.    االجتماعية محمد  صفحة  2011)السايح  ارت   (118،  عر  
التع م التعاي   بأ  : أحد أسالي  التع م الت  تتط   من التالميذ العمل ف  جماعات 

أي   ما،  مشك ة  لحل  كل    إلكمالصغير   يشعر  ي  ما،  هد   لتحقيق  أي  معين،  عمل 
الجماعة بمسؤيليت  ف  جماعت ، ي  جاح  أي   فش   هو  جا  أي  عضو من أعضا  

ةذل    ي  لمساعد   مي  ،  المجاعة  أعضا   لذا يسع  كل عضو من  لمجموعت ،  فشل 
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ي عرف  عبد المنعم ي اخرين   (51، صفحة  2005)الدي ،  يشيع ري  التعاين ةينهم.  
تالميذ   6-2بأ  : أس وب ةتع م في  التالميذ ف  جماعات صغير  يتراي  عددها ما ةين  

ستعدادات، ي يسعون  حو تحقيق أهدا  مشتركة معتمدين ع    مات ف  القدرات، ي اال
توجيهها   ي  التع م  جماعات  مراقبة  ف   المع م  يظيفة  تحدد  كما  البعض،  بعضهم 

(1،صفحة2016،2017)عامر،يارشادها. 

مجال   • ف   المعاصر   االتجاهات  أةر   من  التعاي    التع م  أس وب  ييعتبر 
بشكل أفضل يج  ع ي  أيال أن يحدد رفيق  الذي  التدريس حيث أ   لك  يتع م الفرد  

فيما   التدريس  أديار  يتبادلون  عندما  أكثر  يستفيديا  الطالب  ان  كما  التع م  ف   يعاي   
ةينهم ف  مجموعات عمل فالطالب مسئولون مسئولية جماعية لتحقيق النجا  يالفشل 

األديار ه  )قائد حيث أن كال منهم يتأرر ييؤرر فيهم ييتبادل الطالب األديار يهذه  
حسين،مقرا     اقد(-مشجع-مراق -مقرر-مستوضح–المجموعة   )ةن  يدان 

الدين،،   أ  :  .(2019جمال، بش   ور  ع    التعاي    التع م  أس وب  الباحثان  ييعر  
هو أس وب ل تع م يتم بموجب  تقسيم الطالب إل  مجموعات صغير  غير متجا سة ف  

 عة من بعضهم البعض بشكل تعاي  . المستو  بحيث يتع م أعضا  كل مجمو 
 يير  الباحثان أن هناك عد   قاط مشتركة ف  ما سبق من تعريفات ي ه : 

 تكون المجموعات صغير  غير متجا سة.  -
 تحمل المتع مون مسؤيلية تع مهم ي تع م  مالئهم ف  المجموعة.  -
 تعاين المتع مون فيما ةينهم التما  عم ية التع م. -
 أعضا .  6إل   2ما ةين  تكون المجموعات صغير  -
 تكون الجماعة التعاي ية من تالميذ مات ف  القدرات. -

 :  للتعلم التعاوني في األلعاب الجماعية المبادئ األساسية 2.3.1
االقتصار ع   تنظيم الت ميذ ف  جماعات صغير  حثهم ع   العمل ال يؤدي  إن

بالس   ع   عم ية    إل  عمل تعاي   مثمر، ةل يمكن أن ينجر عن ذل  عواق  تؤرر
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التع م كأن يؤدي التنافس ةين المجموعات إل  العمل بشكل فردي أي ظهور س وكيات 
سيئة ةين أفرا المجموعة الواحد ، كما أن التع م التعاي   ليس مجرد يضع التالميذ ف  
يه    األساسية  المبادئ  بعض  هناك  يلكن  ةينهم  بالتحدث  ياخبارهم  جماعات صغير  

ي شريط  مرع   بمثابة  حددها  حيث  التعاي    التع م  أس وب  تطبيق  ف   توافرها  ج  
 يالحي ة ف  خمسة مبادئ أساسية ه : 

 أوال: االعتماد االيجابي المتبادل:

يهو أن يعتقد المتع مون بأ هم يغرقون معا أي يسبحون معا، أي أن ل متع مين  
التع يمية الماصصة،   مسؤيليات ف  المواق  التع يمية التعاي ية يه  أن يتع موا الماد 

التالميذ     يأن يتأكديا من أن جميع أعضا  مجموعتهم يتع مون هذه الماد ، ي أن يدرك 
أ هم مرتبطون مع أقرا هم ف  المجموعة بشكل ال يمكن أن ينجحوا ما يم ينجح أقرا هم  

 ف  المجموعة ي العكس صحيح. 
 حيث يؤكد االعتماد االيجاة  المتبادل ع   ماي  :

كل فرد ف  المجموعة مط وبة ال يستغن  عنها لنجا  المجموعة أي ال  .جهود  1
 يجو  أن يكون هناك ركاب معفون من دفع األجر.

 .لك فرد ف  المجموعة اسها  فريد يقدم  إل  الجهد المشترك.2
 ثانيا: التفاعل المباشر المشجع:

ل  تع م  يتط   التع م التعاي   تفاعال يجها لوج  ةين الط بة، يع  ين من خال
التالميذ    بعضهم بعضا ي جاحهم، كما تتط   الدري  التعاي ية أن تعط  الفرص أما 

ألن يساعديا ع    جا  بعضهم بعضا ي ذل  ةدعم ي تشجيع ي مد  جهود كل فرد  
 ف  المجموعة لتع يم االخرين منها. 

 ثالثا: المساءلة الفردية والمسؤولية الشخصية:
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فرد، يع ي النتائ  إل  المجموعة يالفرد، يمن المهم أن تعر   يالت  تتم ةتقويم أدا  كل 
المجموعة من الذي من أعضائها بحاجة إل  الم يد من الدعم، يالمساعد  يالتشجيع، 
 يل تأكد من أن كل فرد يكون مسؤيال عن  صيب  العادل من عمل المجموعة يحتاج إل 

 ماي  : 
   عمل المجموعة. .تقويم مقدار الجهد الذي يساهم ب  كل فرد ف1
 .ت ييد المجموعات يالط بة كأفراج بالتغذية الراجعة. 2
 عن النتيجة النهائية.  . التأكد من أن كل عضو مسؤيل3
، الصفحات 2011)الحي ة محمد محمود،  . تحديد االسهامات الفردية لألعضا .  4
86-87-88 ) 

 رابعا: المهارات الخاصة بالعالقات بين األشخاص:

ا يضع  مجرد  ي ط    ان  مجموعة،  ف   اجتماعية  مهارات  لديهم  ليست  ألفراد 
منهم أن يتعاي وا ال يضمن قدرتهم ع   عمل ذل  بفعالية، ي ع   هذا فا   يج  تع يم  
يتحفي هم  النوعية،  العال   التعاين  يتط بها  الت   االجتماعية  المهارات  األشااص 

 الستادا  هذه المهارات حيث ع يهم:
 هم..يعرفوا ييتقوا ةبعض1
 . يتواص وا ةدقة دين غموض. 2
 .يقب وا ييدعموا بعضهم بعضا. 3

 خامسا: المعالجة الجمعية:

المجموعة مد  تقدمهم  حو تحقيق أهدافهم، يمد    يالت  توجد عندما يناقش أعضا  
ي   توضيح  هو  الجمعية  المعالجة  من  يالغرض  فعالة،  ع   عالقات عمل  محافظتهم 

المجموعة،  تحسين فعالية األعضا  ف  اسهام لتحقيق أهدا   التعاي ية  الجهود  هم ف  
فالمجموعة تحتاج إل  أن تص  أي أعمال العضو فيها كا ت مساعد ، ي أيها كا ت  
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ينبغ    س وك  يأي  استمراره،  ينبغ   س وك  أي  حول  قرارات  تتاذ  يأن  مساعد ،  غير 
 تغييره. 

 يمن المفاتيح األساسية لنجا  هذه العم ية ه : 
 لحديرها.  .اعطا  يقت كا 1
 . التأكيد ع   التغذية الراجعة االيجاةية. 2
 .جعل العم ية محدد  ةدال من أن تكون غامضة.3
 . تذكير المتع مين باستادا  مهاراتهم التعاي ية. 4
)الحي ة محمد محمود، . االفصا  عن توقعات ياضحة باصوص الغرض من العم ية5

 (88-87-86، الصفحات 2011
 : لتعلم التعاوني في األلعاب الجماعيةا مراحل ومهارات3.3.1

 يتم التع م التعاي   ف  المراحل التالية: 
مرح ة التعار  يفيها يتم تحديد المهمة، ي المط وب عم   من  المرحلة االولى:  -1

 التالميذ، ي الوقت الماصص ال جا  المهمة. 
االتفا    -2 فيها  ييتم  الجماع   العمل  معايير  ة ور   مرح ة  الثا ية:  ع    المرح ة 

األديار لحل    تو يع  أي  المهمة،  ال جا   الال مة  المهارات  يتحديد  المسؤيليات  يتحديد 
 المشك ة.

 المرح ة الثالثة: اال تاجية يفيها ينارط التالميذ ف  العمل ال جا  المط وب. -3
أعضا    -4 الي   توصل  ما  عرض  يتم  يفيها  اال ها   الرابعة:  المرح ة 

 ( 114فحة ، ص2005)الدي  محمد مصطف ، الجماعة.
الطالب  -5 أن  ع م  التعاي    التع م  استراتيجية)أس وب(  مقومات  أهم  من  لعل 

بايجاةية العمل  أن:    مهارات  اخرين  ي  جو سن  ير   يلذل   المجموعة،  ف   بفعالية 
الطالب ك ما كا وا أكفا  ف  العمل التعاي    اد تع مهم كما ي كيفا، يلن يأت  ذل  اال 

 تعاي ية، ييمكن أن تحدد هذه المهارات ع   النحو التال :اذا أتقن الطالب المهارات ال
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أن يكون لد  الطال  القدر  ع   التعبير عن ارائ  يأفكاره بحرية    الثقة بالنفس:  -1
 ييضو ، يلدي  القدر  ع   تقبل ارا  االخرين يأفكارهم يمؤا رتهم.

االتصال:  -2 يفعالمهارة  ةوضو   أفكاره  عن  التعبير  ع    الطال   قدر   ية  يتعن  
بحيث يفهمها االخرين، ييفهم ما يقول  االخرين حت  يتمكنوا من الوصول إل  الهد  

 المشترك.
يتعن  القدر  ع   توجي  االخرين،  حو ا جا  المها  مع االحتفاظ القيادة:   مهارة -3

 ( 46، صفحة 2009)عبد الم   ، االيجاةية داخل الجماعة.  بالعالقات االجتماعية
الصراع:  -4 حل  يجهات   يتعن مهارة  ف   الطالب  ةين  الاالفات  حل  ع    القدر  

 النظر يمحايلة الاريج ةرأي يرض  جميع أفراد الجماعة. 
يتعن  السما  لكل عضو ف  الجماعة القيا  ةديره،   مهارة تبادل األدوار:  -5

المك   ةها، يكذل  باق  األفراد  المهمة  ا جا   ل قيا  ةديره    الكافية  الفرصة  ييعط  
 (46، صفحة 2009)عبد الم   ، يتبادل أديارهم

 ييضيف الدي  إل  ما سبق من المهارات: -6
مهار  المناقشة: حيث يج  اكساب التالميذ مهارات ادار  المناقشة ةينهم، لما لها  
من أهمية كبر  ل تع م ف  جماعات غير متجا سة ف  التحصيل يالقدرات العق ية، فه  

)الدي  محمد مصطف ،  ديل الس وك.  تشجع ع   المشاركة ف  اكتساب المعرفة، يتع
 (218-215، الصفحات 2005

الق يل من   الت ميذ يلو  التع م التعاي   يتط   أن يكون لد   الباحثان أن  يير  
 هذه المهارات.

 :في تعليم األلعاب الجماعية فوائد التعلم التعاوني   4.3.1
التعاي      التع م  الستادا   أن  الدراسات  من  العديد  أشارت  المواق  لقد  ف  

التع يمية فوائد كثير  تمس المتع مين من جميع النواح  )العق ية، النفسية، االجتماعية 
 ياالكاديمية( 
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هذا المجال ير  اةراهيم يجي  محمود بأن: التع م التعاي   يعمل ع    الفوائد العقلية:  •
المناق خالل  من  األفكار  توليد  ع    يعمل  كما  المتع مين  أذهان  يتنشي   شات  اذكار 

يالحوارات الت  تتم ةين أفراد المجمعات، فهذه الحوارات يالمناقشات تساعد ع   تنمية 
المتع مين.   لذ   الذهن   النشاط  ياذكار  ،  التفكير،  محمود  يجي   ،  2010)اةراهيم 

 (88صفحة 
ن: من فوائد التع م التعاي   النفسية أ   ينم  االحسا   أير  الدي     :الفوائد النفسية •

با ف   بالثقة  الرائ   تأييدهم  مع  مالئ ،  العمل  خالل  من  يذل   التالميذ،  لد   لنفس 
ف   الثقة  ي ياد   يذات ،  ةنفس   الفرد  اعت ا   مستو   ارتفا   يحقق  المات فة،  المواق  
 فس ، كما يؤدي إل  تناقص التعص  ل رأي، يالذاتية يتقبل االختالفات ياكتساب الثقة  

ايجاةي  إدراكبالنفس، ييطور   التعاي   أيضا الذات  التع م  الذات   حو  الحاف   ا، ي ياد  
أ   ينم  شعور الت ميذ باال تما  إل  الجماعة، ييغير كذل  من اتجاهات الت ميذ  حو 

 (100، صفحة 2005)الدي  محمد مصطف ، قدرت  الذاتية.
االجتماعية:  • التعاي   يعمل ع   تكوين الصداقات ةين الفوائد  التع م  الدي  أن:  ير  
يبناال المع   ،  الذات  تقديرات  يتجري   يمهارات     متع مين  الحيا ،  مد   ع    تفاعل 

مع   التوافق  ي  االجتماعية  البيئة  اطار  ف   االيجاة   التعامل  ع    ييساعد  االتصال، 
البيئة االجتماعية المحيطة بالت ميذ، يينم  كذل  قدر  الت ميذ ع   االتصال يالتفاهم، 

تقدير قدرت  ع    ينم   باق     كما  االيجاةية مع  المساهمة  الجماع  ف  طريق  العمل 
أعضا  الجماعة، يالتا   عن األ ا ية، ييفيد أيضا ف  أ   ي يد االتجاهات الجماعية 
كالتعاين، يالعمل ةري  الفريق ي القدر  ع   تحمل المسؤيلية، يتحمل القياد ، يالمبادر  

، صفحة 2005دي  محمد مصطف ،  )الي المشاركة ف  اتااذ القرار، يري  اال تما .
101) 
األكاديمية:  • المتع م    إنالفوائد  قدرات  تنمية  هو  األساسية  التع يمية  العم ية  أهدا  

الدراسية المواد  العق ي  التحصي ية ف  مات    الحركية    ةيتنمية مهارات   يالعم ية يكذل  
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أحد التعاي   هو  التع م  بأن  الدراسات  العديد من  أربت  الطر  حيث  األسالي    بشت  
م ايا   من  لها  لما  المات فة،  التع م  عم ية  جوا    ف   فعاليتها  أربتت  الت   التدريسية 

 تع يمية ي فسية ياجتماعية. 
من خالل ما سبق فان الباحثان يريان أن ل تع م التعاي   فوائد تعود بالنفع ع    

 م ماي  : المتع مين ف  جميع النواح  فف  الناحية العق ية فا   ينم  لد  المتع 
 القدرات االةداعية.  -
 القدر  ع   حل المشكالت.  -
 اذكا  ي تنشي  أذهان المتع مين.  -

 أما من الناحية النفسية فا   ينم  لد  المتع م:
 االحسا  بالثقة بالنفس.  -
 ادراك يتقدير الذات  -

 أما من الناحية االجتماعية فا   ينم  لد  المتع م:
 مهارات االتصال ي التفاهم.-
 تقدير العمل الجماع .  -
 ري  اال تما . -

 فا   يساعد ع  :  ةاألكاديميأما من الناحية 
  ياد  التحصيل ف  المواد التع يمية.  -
 تنمية المهارات العق ية ي العم ية ي كذل  الحركية.  -
  ياد  الدافعية ل تع م. -

 :  الجماعية في تعليم األلعاب في التعلم التعاوني  وواجبات األستاذ دور . 5.3.1
 (151، صفحة 2005)المفدي صالح س يمان، لقد أجمل عمل المع م 
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هو إحد  استراتيجيات التع م القائمة ع   تقسيم التالميذ إل  مجموعات صغير   
هد   لتحقيق  يتفاعل  ةتعاين  مناسبة،  تع يمية  ةيئة  ف   معا  تعمل  متجا سة،  غير 

ر المع م ف  أرنا  الدر  ع   تفقد  محدد، تحت إشرا  المع م يتوجيهات ، ييقتصر دي 
عم ية   يتقويم  الراجعة،  التغذية  يإعطا   الحاجة،  عند  المساعد   يتقديم  المجموعات، 
ياإل جا   التنافس  من  جو  إليجاد  المتقدمة،  المجموعة  عمل  تحسن  يتحفي   التع م، 

 يالتحصيل ةين المجموعات.  
 عمل المع م كما ي  :   (68، صفحة 2012) اهد  الدليم  عبد  يد، يلقد فص ت 

 يتشمل ما يأت : ت: ا ار قر ال اتخاذ -أ
 تحديد األهدا  التع يمية ياألكاديمية.   -
 تقرير عدد أعضا  المجموعة.   -
 تعيين الطالب ف  مجموعات.   -
 ترتي  الوحد  التع يمية.   -
 التاطي  ل مواد التع يمية.   -
 تعين األديار لضمان االعتماد المتبادل.   -

 يتشمل: عليمية: إعداد الوحدات الت -ب
 شر  المهمة أي المهار  الحركية.  -
 ةنا  االعتماد المتبادل اإليجاة .   -
 ةنا  المسؤيلية الفردية.   -
 ةنا  التعاين ةين المجموعات.   -

 شر  محاكات النجا .  -
 تع يم المهارات التعاي ية.  -
 ييشملالتفقد والتدخل:  -ج 
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 ترتي  التفاعل يجها لوج .   -
 تفقد س وك المتع مين. -
 يم المساعد  ألدا  المهمة أي المهار  الحركية.  تقد -
 التدخل لتع يم المهارات التعاي ية.   -

 يتشملالتقييم والمعالجة:  -د
 تقييم عم ية التع م الحرك  ل متع مين.   -
 معالجة عمل المجموعة.   -
 تقديم م اصا ل نشاط.   -

 :  في تعلم األلعاب الجماعية في التعلم التعاوني  التلميذ . دور 6.3.1

كن ل مع م أن يحدد لكل ت ميذ ديره، كما يمكن أن يتم هذا التحديد بالمناقشة يم
 مع ألفراد المجموعة، ييمكن ف  الحاالت المتقدمة ترك األمر ك   ل تالميذ.  

 ف  المجموعة التعاي ية فيمكن ت ايصها بما ي  :  التالميذ   أما أديار
االقائد:   -1 ييظيفت   المجموعة،  إدار   مسؤيلية  التع يمية،  يتول   المهمة  من  لتأكد 

المجموعة  أفراد  ع    المها   تو يع  يكذل   المع م،  ع    توضيحية  أسئ ة  أي  يطر  
 باإلضافة إل  مسؤيليت  المتع قة برجرا ات األمن يالسالمة ف  أرنا  العمل. 

ييتول  مسئولية إحضار جميع تجهي ات يمواد النشاط من مكا ها  المواد:   مسئول -2
 مجموعة، يهو المتع م الوحيد المسمو  ل  بالتجول داخل الص . إل  مكان عمل ال

يهو الكات ، ييتول  مسئولية جمع المع ومات الال مة يتسجي ها بطر   المسجل:   -3
 مناسبة ع   شكل رسو  ةيا ية، أي جدايل، أي أشرطة تسجيل.  

يتول  مسئولية تسجيل النتائ ، ييقو  عمل مجموعت ، يما توص ت إلي  المقرر:  -4
  تائ  لبقية المجموعات.   من

يتول  مسؤيلية تنظيف المكان بعد ا تها  النشاط، يإعاد  المواد  مسئول الصيانة:   -5
 ياألجه   إل  أماكنها المحدد  .
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المشجع:  -6 أو  بعبارات المعزز  العمل  ع    يتشجيعهم  الجميع  مشاركة  من  يتأكد 
ات األخر ، ييحتر   هم ع   إ جا  المهمة قبل ا تها  المجموعتدراستشجيع يتع ي ، ي 

 الجميع، ييتجن  إحراجهم.
 :مع تالميذ التعليم المتوسط التعلم التعاوني تطبيق  مميزات . 7.3.1

ذكر كما  يالتع يم  التع م  أ وا   من  غيره  عن  التعاي    التع م  -)الحاي   يتمي  
 (199-194، الصفحات 2017صاد  خالد ، 
 بما ي  :  

   الدري  يالمهارات الحركية.  يمكن تطبيق التع م التعاي   ف  مات  -
يتماش  هذا التع م يمتط بات المناه  القائمة ع   االقتصاد المعرف  يالمهارات  -

 الحركية.  
ع   تع م مهارات حل المشكالت، ي ق ها من الص  إل  حيات   التالميذ   يساعد -

 اليومية.  
 يتناس  مع جميع الم ارحل العمرية، من الريضة إل  الجامعة.   -
   تحسين المستو  التع يم  ل ط بة يبدرجة كبير .  يسهم ف -
 ةدرجة كبير .  التالميذ   يتماش  هذا التع م مع ميول ياتجاهات -
 االجتماعية يالنفسية يالعق ية يالمهارية ياال فعالية.   المهاراتالتالميذ   يكس  -
 ع   التا ص من االتجاهات الس بية  حو التع م.  التالميذ   يساعد -
 ع   التا ص من صفات الاجل ياال طوا  يالع لة. يذ  التالم يساعد -
 يعد هذا التع م  و  من أ وا  التع م النش  يالفعال.  -
 الصفات القيادية يتحمل المسؤيلية. التالميذ   يكس  -
 القيم ياالتجاهات التربوية المط وبة. التالميذ   يكس  -
 ي يد من الدافعية ل تع م. -
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التع م التعاي   عبار  عن عم ية يادا  تقو  ف  ضو  ما سبق ير  الطالبان ان  
ع   تنظيم الفصل الدراس  ف  صور  مجموعات صغير  حيث يتم التفاعل ةين طالب  

أفراد حيث يتسم أفرادها بالتوافق يالتنو  ف    6-4المجموعة يالت  غالبا ما تتكون من  
ك قدرات ذكا   القدرات ع   شكل تشكيل  ف   التنو   فرد،كذل   القدرات ييساعد هذا  ل 

 يتط   من كل مجموعة تنفيذ مهمة ما تحت اشرا  يتوجي  المع م 
التع م  ف  عم ية  يفعال  المتع م  ش   االستراتيجية ف  جعل  بفضل  جا  هذه 
عم ية   ف   ياستادامها  هامة  كرستراتيجية  التربوية  المنظومة  ف   خاصة  مكا ة  اخذت 

 التدريس
 : لتربية البدنية والرياضيةفي درس ا التعلم التعاوني  . أنماط8.3.1

اةراهيم،  ير    خ يل  القرن    ( 1995)شبر  من  الثما ينات  عقد  ع    يط ق  أ   
الماض ، اسم "عقد التع يم " فقد ةر ت خالل هذا العقد عد  أسالي  ل تع م من أهمها:  

 التع م التعاي   الذي اتاذ أ ماطًا مات فة.
التع م التعاي  ،  تيجة ل تطور   يلقد تعددت يتنوعت االستراتيجيات الت  تستعمل 

ف  المجال التع يم  يالتربوي، يهناك استراتيجيات عامة يص ح استعمالها ف  مات   
ف     دراسةالع و ، كما أن هناك استراتيجيات متاصصة ظهرت  تيجة لتالق  جهود ال

 ( 79، صفحة 2012) اهد  الدليم  عبد  يد، المجال التربوي يالمجال التاصص .
 تعلم معا:ـ ال 1

ع ي    يقد يط ق  أ    كما  الجمع "،  "التع م  باسم  العربية  الدراسات  من  كثير  ف   ُعرفا 
أيضًا "ديائر التع م"، صمم هذا النم  من قبل كل من ديفيد يريجر جو سون ف  عا   

1370.  
عبد  يد،  يتعرف    الدليم   الصفحات  2012) اهد   هذه    (76-77،  تعد  بقولها 

األكثر تع م    االستراتيجية  ف   الرياضية، يخاصة  التربية  لدر   شيوعا ياألكثر مالئمة 
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االت جاه تطور  إ ها  كما  المات فة،  الحركية  يتنم    المهارات  أكبر،  بصور   االجتماع  
الثقة بالنفس من خالل المناقشة المستمر  يتصحيح األخطا  ل مجموعة ك ها، إذا تتكون  

لتحقيق هد  أي مهمة معينة، إذ يقو    ( متع مين يعم ون 6-2المجموعة الواحد  من )
المدر  بعرض المهار  الم ارد تع مها يشرحها ل متع مين رم يساعد الواحد منهم اآلخر 

يإعطا  التغذية الر اجعة لكل متع م   تقا ها، مع تصحيح األخطا ا ي  ع   تع م هذه المهار 
الم إن  إذ  ككل،  ل مجموعة  يالتقويم  المكافآت  يتعط   المجموعة،  يت قون ف   تع مين 

ل فردية   أرر  هناك  يوجد  يَل  مباشر ،  المدر   من  يليس  بعض  من  بعضهم  المساعد  
مجموعة   ضمن  التا   التعاين  ع    قائم  هنا  العمل  أسا   أن  أي  المجموعة،  داخل 
صغير ، ف  أرنا  تنفيذ الج   التطبيق  يمن رم فرن هذه اإلستراتيجية تا و من المنافسة 

 الواحد ، يتسير هذه اإلستراتيجية ع   يفق الاطوات اآلتية:   ةين متع م  المجموعة
 تقسيم المتع مين إل  مجموعات صغير  غير متجا سة.  -
 تك   كل مجموعة ةتع م مهار  ياحد  يشترك فيها الجميع.   -
المكافأ   - إعطا   ييتوق   كجماعة،  عم ها  ع    ةنا ا  ل مجموعة  يالتع ي   المكافأ   تقد  

 بصور  أفضل، يكيفية إ جا  يتحقيق هد  المجموعة.  ع   كيفية العمل معا 
 يتقد  الجميع االختبار  هائ  فردي، يتعط  المجموعة ع   أسا  التع ي  الال  . -

يهذا النم  هو المستاد  ف  هذه الدراسة،  ظرًا ألن الطال  أر  في  تجسيدًا حقيقيًا  
ية مهارات التفكير، يتعد هذه  يإةرا ا لري  الجماعة، يفعاَل بشكل كبير ف  تنم  ل تعاين 

المتع مين   يان  الرياضية،  التربية  لدر   مالئمة  ياألكثر  شيوعا  األكثر  اإلستراتيجية 
أرر   هناك  يوجد  يَل  مباشر   المدر   من  يليس  بعض  من  بعضهم  مساعد   يت قون 
ل فردية داخل المجموعة، يمن رم فرن هذه اإلستراتيجية تا و من المنافسة ةين متع م   

الواحد   المج  المجموعة  أعضا   ةين  النم   هذا  ف   التعاين  يكون  يَل  الواحد ،  موعة 
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ييقول   أيضًا  المجموعات  ةين  يلكن  ،  فق ،  السيد  ع    صفحة 1991)الشايب    ،
 أن هذا النم  "يمكن، استادام  ف  جميع المواد الدراسية" . (164

لتنافس  يالفردي  يقد حققت هذه الطريقة  تائ  جيد ، حيث استادمت األس وب ا   
،  يالتعاي  .   الجبين  يعطا ،أةو  ع    يالموسوي  يح   حرب  صفحة  2004)أةو   ،

112) 
 ـ تقسيم المتعلمين إلى فرق بحسب مستوى األداء الحركي: 2

المتد     الحرك   األدا   ذيي  الطالب،  التعاين  مبدأ  ع    اإلستراتيجية  هذه  تقو  
لتحقيق هد  ياحد أي مهمة ياحد  من مها   يالمتوس  مع  مالئهم ذيي األدا  المرتفع، 

اإلستراتيجية   يتسير هذه  متقارب،  إتقان  لمستو   الجميع  بحيث يصل  الحرك ،  التع م 
 ع   يفق الاطوات اآلتية: 

).أ من  تتأل   إل  مجموعات صغير   المتع مين  متفايت   4-0تقسيم  متع مين،   )
 ف  القدر  ع   األدا  الحرك .

من.ب التع يمية  الوحد   أي    عرض  المحاضر   باستعمال  أسبوعيا  المدر   قبل 
 المناقشة. 

تو   أيرا  عمل يريقة بالمهار ، يينب  ع يهم بأ هم لن ينتهوا من تع م المهار ،  . ج
 إال  إذا فهم الجميع المهمة الموك ة إليهم تماما.  

إضافية  . د ع    قاط  المتع م  يحصل  بأن  الدرجات،  يرصد  االختيارات  تقديم 
إسهام درجة  عشر  بحس   يهو  ل نقاط  األقص   ل حد  يصل  حت   المجموعة  ف     

 درجات. 
الحاصل . ه الفريق  تع ي   أفضل  أسبوعيا، ييحصل ع    االختبارات  تع ن  تيجة 

 (74، صفحة 2012) اهد  الدليم  عبد  يد، ع   أكثر النقاط.
 ـ فرق األلعاب التعاونية:  3
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الفريق   أعضا   ةين  المنافسة  ع    تقو   إستراتيجية  مع  يه   مسابقة  ف   التعاي ية، 
أعضا  الفر  األخر ، الذين يمار و هم ف  الدرجة يف  المستو  من أجل حصد أكبر  
عدد من النقاط لفريقهم، يه  تقو  ع   خطوات اإلستراتيجية السابقة  فسها، يلكن ةدَل 
ف    األفراد  ةين  المنافسات  تجري  مجموعت ،  ف   كل  إسها   درجة  حساب  من 

الما  أكبر قدر ممكن من  المجموعات  القدرات من أجل تحصيل  ت فة يالمتشاةهين ف  
 (70، صفحة 2012) اهد  الدليم  عبد  يد، النقاط لفريقهم . 

 ـ الترقيم الجماعي: 4

يقسم المع م الطالب إل  مجموعات ييعط  رقما لكل طال  ف  المجموعة، رم  
يأيرا  بالسبور   باالستعا ة  األكاديم   المفهو   بشر   يطر     يقو   رم  س فا،  معد   عمل 

من ييط    سؤال  حت   التالميذ     المع م  مجموعة،  كل  ف   معا  السؤال  يناقشوا  أن 
 يتأكديا من أن كل عضو ف  المجموعة يعر  اإلجابة . 

يياتار المع م رقما محددا، يع   كل من يحمل الرقم ف  كل مجموعة أن يقد  اإلجابة  
ي الحظ   مجموعت ،  قبل  من  ع يها  التفاعل  المتفق  عم ية  تحقق  الطريقة  هذه  أن 

الطريقة من  أكثر  ألن  االجتماع   إيجاةيا،  يكون  التفاعل  يهذا  التالميذ     التق يدية، 
من   أل هم  فعال،  بشكل  سيشاركون  التحصيل،  منافض   يالط بة  التحصيل  مرتفع  

)أةو حرب يح  يالموسوي ع   يعطا ،أةو الجبين ، الممكن أن يسألوا من قبل المع م  
 (12، صفحة 2004
 : الخالصة

 كفا  ك  التعاي    التع م  اس وب  يدير  قيمة   تبيين  سمح نا   ه    ماذكر ا  خالل  من -
 العم ية  لتدعيم  الثا    الجيل  مناه   ضو   ف    الجماعية  االلعاب  ف   ادائية

 حدارة اكثر اسالي  خالل تحسينهامن ةهد   التع يميةالتع مية
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 :  تمهيد

ي  تجسىد  أصىبحت  الحديثىة  التع يميىة  المنىاه   أن  التربىوي ذلى   الفكىر  تتىرجم 
مىن خىالل مىا يتحىدد بمىا لىدينا مىن مفهىو  ياضىح ،  ياقىع تع يم  معين  إل ياالجتمىاع   

يمصىادرها التربويىة  ييسىائطها  يطبيعتهىا  المجتمىع  لهىذا  المط وبىة  التربيىة  معنى   ،  عىن 
ألهى العم يىة  الترجمىة  تعتبىر  التع يميىة  المنىاه   فىرن  رىم  يالتع ىيم يمىن  التربيىة  دا  

يات  مجتمىع  تعريفاهاتهىا  يخططهىا  كىل  مىا ،  فى   بحسى   كثيىر   أشىيا   يعنى   يتطويرهىا 
الماططىون  مىنهم،  يىر   يط ى   مىا  فى   ،  أي  النظىر  إعىاد   يعنى   قىد  التطىوير  أن  ذلى  

األهدا  ييصوال   من  ةد ا  المنه   يمكو ىات  عناصىر  ي،  التقويم  إل جميىع  تنايل  كما 
 .  جميع العوامل المؤرر  في  يالمتأرر  ب 

 :.تعريف المنهاج1.2
المسار أي  الطريق  "النه " يمعناه:  ال غة مشتقة من  ف   "المنهاج"  أي  "المنه "  ، ك مة 

توصل   محديد   يسي ة  يعن :  لغة  فالمنه   معينىة.    إل يع ي   أحمد غايىة  )ح م  
ِلُكل ٍّ َجَعْ َنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة  : ﴿ال تعال  ق  ( 5، صفحة  2005محمد امين المفت ،    -الوكيل
 ( 48االية -) سور  المائد  ﴾َيِمْنَهاًجا

الدالىة ع ى     يالك مىة  الواضىح.  الطريىق  تعن   الكريمة  اآلية  ف   الوارد   "منهاج"  فك مة 
 المنهىاج هى 

Curriculum .الايل سبا   يمعناها  التين   جذر  من  مشتقة  ك مة  )معري،  يه  
 (09حة ، صف2009

 المعنى االصطالحي:

 تربطهىا عالقىات ، هىو ةنيىة منسىجمة لمجموعىة مىن العناصىر المنظمىة فى   سىق
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ةوضو  المحىدد   ع ى   ،  التكامىل  االعتماد  بالضرير   يقتض   منهاج  أي  ٕيٕاعداد 
المعتمد   كاألسالي   يالمضامين  بالوضىعيات  المقصىود   األهىدا   يىرب   منطىق 

 (49، صفحة 2004لاوالد ، )التجسيدها. 
تتيحهىا   التى   يالمعرفيىة  التربويىة  الابرات  هىو  بأ    شير  ديال د  حس   ييعر  
المدرسىة ل تالميىذ داخىل حىديدها أي خارجهىا بغيىة مسىاعدتهم ع ى   مىو شاصىيتهم فى  

 جوا بهىا المتعىدد   مىوا ينسىجم ياألهىدا  المسطر . 
حسى  تىاي ور بأ ى  جميىع الابرات التع يميىة الموجهىة    ييعىر  المنهىاج التع يمى 

ل تالميىذ يالتى  يىتم تاطيطها ياإلشرا  ع   تنفيذها من جا   المدرسة لتحقيق أهدا  
 تربوية. 

 المفهوم الّتقليدي للمنهج:   •
يالمفاهيم   يالحقائق  المع ومات  مجموعة  الت ق يدي  مفهوم   ف   المنهاج  يعن  

رات ياألفكار الت  يد رسها الت الميذ ف  صور مواد دراسية، اصط ح ع   تسميتها بالمقر 
راسية   ( 79، صفحة 2011)س طا  ، الد 

 المفهوم الحديث للمنهج:   •
هو جميع الابرات ياأل شطة الت  ُتقد مها المدرسة ل ت الميذ تحت إشرافها بقصد   

يحد يالت فاعل  االحتكاك  هذا  يعن طريق  معها،  يتفاع هم  س وكهم  احتكاكهم  تطوير  ث 
ل ت ربية.   األسم   الهد   ُيعد   الذي  المتكامل  امل  الش  الن مو  تحقيق  إل   ييؤد ي  يتعدي   

 ( 67، صفحة 2011)بحري، 
 كما عّرفته وزارة الّتربية الوطنية:   •
يالمواق     يالوضعيات  يالمحتويات  مستوياتها  بجميع  يالكفا ات  الهد   بأ    
الال ي  النشطة  الت ع يمية،  يأساليب . األ شطة  الت قويم  يأديات  يالوسائل،  يالط رائق  صفية 

 ( 26، صفحة 2012)الحثريب ، 
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 .مفهوم مناهج الجيل الثاني :2.2

 2016شىهدت المنظومىة التربويىة فى  الج ائر فى  الفتىر  األخيىر  يبالضىب  عىا   
)المقاربىة   حيىث شىر  فى  إصىالحات جديىد  مسىت منىاه  اإلصىال ،  ديناميىة متسىارعة

عىا    ةهىا  العمىل  ةىدأ  يالتى   عشىر   ،  2003/2004بالكفىا ات(  مىن  أكثىر  مىرير  يبعىد 
الم حىة   الضىرير   دعىت  رىان  إل أعىوا   الالذعة  ،  إصىال   لال تقادات  يهىذا  تيجىة 

يالا ى   ،  يالرسوب يضىع  التىأطير،  ل منظومة التربوية ةرمتها من حيث تد   المستو  
ف يالمفاهيمالواضح  المصط حات  السىندات  ،     يبقيىة  المنىاه   ةين  رياب   يجود  يعد  

اتاىاذ   الوصىية  الهيئىة  ع ى   ل امًا  صىار  هنا  يمن  األقسا ...  اكتظىاظ  يكىذا  التربويىة 
جىدياها  لعىد   تىدريجيا  بالكفىا ات  المقاربىة  بمنىاه   العمىل  إ هىا   هىو  ع مى   إجرا  

م،  يمحىديديتها الثىا  ياعتمىاد  الجيىل  منىاه   تسىمية  أط ىق ع يهىا  جديىد   يالتى   ،  نىاه  
تعىود   يالتى   الثقافيىة  االجتماعيىة  المقاربىة  "    إل تتبنى   تسىك   فيجىو   " الريسى   العىالم 

levvygotsky)  )ترتكى  ع ى  الىتع م يكيفياتى  فىالفرد  ،  يه   ظرية ةنائية اجتماعية رقافية
فيفري   21)يالت طبيقية،  الل االحتكاك اإليجاة  بالبيئة يعناصرها.  يبنى  المعنى  مىن خ 

 (30، صفحة 2017
خ فيىة  ظريىة   إل أل ى  ال يسىتند  ،  فعبىار  )الجيىل الثىا  ( مجىر تسىمية أي شىعار
)البنائية( تطبيق  ف   ما لنا  طالما  جديىد   مرجعيىة  المتع م  ،  أي  ةنا   أهمية  تؤكد  الت  

ةيئت  ف   باإلمكىان  ،  العق ية  ل معرفة  فكىان  السىابقة.  المعرفة  ع    ذلى   ف   معتمدا 
فمنىاه  الجيىل األيل تبنىت  ،  تسىميتها بالمنىاه  المعدلىة أي المنىاه  التى  أعيىدت كتاةتهىا

يهىذه األخيىر  " عبىار  مفتاحيى  تىدل ع ى  الىنه  أي الطريىق الىذي  ،  التىدريس بالكفىا ات
المدرسة الكفىا    اختارت   يبنىا   المعىار   الكتسىاب  عبىار   ،  الج ائرية  تبقى   يلكنهىا 

ألن عبىار  األد  تعنى : التىدريس ةواسىطة الوضىعيات لبنىا  يتنميىة الكفىا ات "  ،  مجا يىة
صفحة  2017)يو س،   التىدريس  ،  (05،  تنايلىت  الثىا    الجيىل  فمنىاه   لهىذا 
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منى عىن  تات ى   ال  يهى   معالجة  بالوضىعيات  بقصىد  جىا ت  يقىد  األيل.  الجيىل  اه  
  قائص المناه  الت  أعدت ف  ظري  استعجالية.

 شروط بناء المناهج الجيل الثاني: .3.2
يردت فى  المرجعيىة العامىة ل منىاه   ،  هنىاك مجموعىة مىن الشىريط لبنىا  المنىاه 

ل مناه ،   العامة  المرجعية  صفحة  2016)الوطنية،  ةنا  (02،  ع    ييعتمد  المنه     
 احترا  المبادئ التالية: 

األطوار   الشمولية: ▪ حس   رم  التع يمية  ارحل  الم  حس   المناه   ةنا   يقتض  
 يالسنوات قصد ضمان اال سجا  العمودي. أي ةنا  مناه  ل مرح ة التع يمية. 

يتكىوين    إل يهىد     االنسـجام: ▪ المنهىاج  مكو ىات  مات ى   ةىين  العالقىة  يضىو  
 مؤسسىات التربوية ع   يج  الاصوص.يتنظىيم ال
اإلنجاز: ▪ يع ى    قابلية  يالتكفىل  اإل جىا   ظىري   مىع  ل تكييى   قاة ة  أي 

 الاصىوص ظىري  التالميىذ النفسية يالبيداغوجية.
أي البساطة ييضو  الهد  يدقة التعبير يالدقة ف  صياغة البر ام  لجع ى    المقروئية: ▪

 أدا  سىه ة االستعمال.
السع     الوجاهة: ▪ ل مناه     إل أي  التكوينية  األهدا   ةين  التنسيق  تحقيق 

 يالحاجات التربوية. 
التقـويم: ▪ تسىييري   قابليـة  تقىويم  إجىرا   مىن  يل ىتمكن  ل قيىا   قاة ىة  معىايير  احتىوا   أي 

 يحىدث مالئمىة ةين أهدا  تكوين المنهاج يالحاجات التربوية المقصود .  
المالئمة: ▪ تمكن    مبدأ  الاصىوص الت   يع ى   يالتكفىل  اال جىا   ظىري   تكييف  من 

 ظىري  التالميىذ النفسية يالبيداغوجية. 
 دواعي وضع مناهج الجيل الثاني: .4.2

 هناك دياع  عديد  أهمها ما ي  : 
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هيك ية( القا ون التوجيه  يالمرجعية العامة  ، ف سفية، اعتماد مرجعيات )قا و ية -
 يالدليل المنهج .

 لنسقية لتحقيق اال سجا  العمودي ياألفق .اعتمار المقاربة ا -
 إدراج القيم يالمواق  يالكفا ات العرضية.  -
بالشر  - القاعدية  المفاهيم  االست،  ضب   أهميتها  تيجية  رايتحديد 

 ف  ةنا  المناه . 
 الهيك ة الموحد  لجميع المواد مع استعمال  فس المصط حات. -
التى  تمكىن    االستراتيجياتلصىدار   اعتمىاد البنيويىة االجتماعيىة التى  تضىع فى  ا -

 المىتع م مىن ةنىا  معارف  ضمن العمل التشارك . 
 إعاد  كتابة المناه  مراعا  لمبدأ الحدارة. -

المنىاه    - حىول  االستشىار   عم يىات  فى   الىوارد   بالمالحظىات  التكفىل 
 ( 40، صفحة 2015)أيصيف، . 2013

 خصائص مناهج الجيل الثاني :5.2

 تصار فيما ي  : تتمثل باخ 
 يتمحور المنهاج حول الت ميذ ييجسد خبرات  كمشري  ل حيا  أي إعداد لها.  ▪
شمول   ▪ ف   يالبد ية  يالعق ية  الوجدا ية  جوا بها  بجميع  المتع م  شاصية  ينم  

 يات ان . 
يؤكد ع   ضرير  توظيف المع ومات يالمهارات يالابرات الت  يكتسبها الت ميذ  ▪

 يالمستقب ية.  ف  حيات  اليومية الحاضر 
الفرص لتنمية ري اإلقدا  ياالستقصا  ياالةتكار يالقدر  ع   تحسين حسن    يهيئ ▪

 االختيار ياتااذ المواق  يحل المشكالت الحياتية .
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مع االختيار المنهج  الذي  ص ع ي  القا ون التوجيه    يهذه الاصائص تتماش 
اعتمادها ينبغ   الت   ل مقاربة  بالنسبة  الوطنية  المناه     ل تربية  تقديم  ف  

 (14، صفحة 2016)طي   اةت س يمان ، الجديد .
 .دواعي االنتقال من الجيل األول إلى الجيل الثاني:6.2

 تاضع المنهاج المدرسية ككل المناه  التكوينية ديريا لى: 
 الضب  يالتصحيح الظرف  الذي يعتبر أمرًا عاديا ف  تسيير المناه .   •
ع و  يالت  ايد الدائم ل معار  يذل  بردراج معار  أي  ل تحسين الذي يفرض  تقد  ال •

 مواد جديد . 
التغيير الشامل ف  بعض األحيان استجابة لمتط بات اجتماعية جديىد  فى  مجىال   •

 التربيىة أي إعىاد  النظر ف  صالحياتها بعد ت ارجع المرديد المدرس .  
 ما تفرض  العولمة ف  المجال االقتصادي.   •
التنسىيق • التع يميىة)االةتىدائ    قىص  يالمراحل  األطىوار  الثىا وي(  ،  المتوسى ،  ةىين 

اال سجا   تفقد  جع ها  مما  سنة  بعد  سنة  األيل  الجيل  مناه   إصىدار  تىم  بحيىث 
 يالتماس . 

العرب  ياإلسالم  تحىت ظىل العولمىة • العالم  الاارجية )الغربية( " ع    ، الهيمنة 
 ى  الب ىدان باسىم تطىوير يتغييىر المنىاه  التربويىة يالتى   لت  باخترا  المنظومىة التع يميىة

الر ام    الجديىد  العىالم   ماططهىم  مىع  الثىور     إل تت امن  منىاطق  ع ى   االسىتحواذ 
يالحضىار  يالى أر  مىال الرمى ي ل شىعوب كالوكالىة األمريكية ل تنمية الديلية الت  ت ع  

ال المناه   تغيير  ف   كبيرًا  اإلسىالميةديار  األصولية  لألفكار  مىن    داعية  فالغايىة 
يهىد    يالىذي  المجتمىع  يينتظىره  األجيىال  تنشىده  الىذي  اإلصىال   لىيس   إل اإلصىال  

ٕيٕا ما الذي يستهد  من  تغيير يجهة المدرسة برعطائها ،  ترقيىة مستو  األدا  التع يم 
مقومىات   عىن  تىدريجيا  تنفصىل  يجع ها  مغاير   الثقافيىة يجهة  يخصوصىيات   مجتمعنىا 

المدرسىة ،  يالحضىارية تكىون  أن  يريىدين  ال  فهىم  العصىر  يتسىاير  العىالم  ع ى   لتنفىتح 
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ةىل يريدي ها مدرسة ال لون لها  ،  الج ائرية شاصىيتها يطنيىة يخصوصىيتها المجتمعيىة
يىر يالترقيىع ف  الكتاب  إال الع ىم يالمعرفىة. يالىدليل ع ى  ذلى  التعىديالت يالحىذ  التغي

 (62، صفحة 2009)فضيل، يالمنهاج عند ةداية كل موسم د ارس . 
 :التعليم المتوسطالمقاربة بالكفاءات في 7.2

مىن أهىم مىا تىدعو إليى  المقاربىة بالكفىا ات فى  الجيىل الثىا   هىو استمرار  فىس  
عىا ،  المقاربىة إطىار  لهىا  ةيىداغوجيا  أه ،  فهى   المفىاهيم   لهىا  جها هىا  لهىا  يكىذل   ىدافها 

تتقاطع معها أخر   ةيداغوجيات  يمي هىا عىن  يالىذي  ةهىا  بالكفا ات ،  الاىاص  فالمقاربة 
يضعيات   مواجهة  ف   مكتسبات   ياستثمار  توظيف  ع    المتع م  تعويد  ع    ترتك  

د  النظىر فى  ذلى  كىان ي ى   إعىا  إل فر   ل وصىول  ،  يمشاكل تعترض  ف  حيات  العم ية 
ةيىداغوجيات   باعتمىاد  يذلى   التع ىيم  مىداخل  تنويىع  يضىرير   المع ىم  اشىتغال  طريقىة 

اإلدماج.  ،  متنوعة ةيداغوجيا  أي  النشيطة  أي  الفعالة  تسمية  ع يها  )يو س،  ييط ق 
صفحة  2017 بااصيتين  (63،  اإلدماج  ةيداغوجيا  هما:  أساسيتتمي   )يو س،  يتين 
 (63، صفحة 2017

أي التركيى  ع ى  الىتع م يالىتمكن مىن المهىارات    ركيـز علـى الكيـف بـدل الكـم:الت •
فالمعرفىة تبقى  ضىريرية حيىث ال يمكىن أةىدا تايىل كفىا ات  ،  ةىدل التركيى  ع ى  المعرفىة

يلكىن حضىورها ال يمثىل غايىة فى  حىد ذاتى  ةىل ممر ًا ،  أي ةىاألحر  قدرات دين معىار 
 الكتسىاب القدرات يمىن رىم الكفا ات.  طبيعيىا

المتعلم: • شخصية  حول  يٕامكا ات     التمركز  خصوصيات   بكل  بالمتع م  تهتم 
 أل   محور العم ية التع يمية/ التع يمة. ، الحقيقية يليس المتاي ة

مسىتويين:   ع ى   اإلصىال   مىع  راسية  ق ىة  وعيىة  الد  المنىاه   حققىت  )الوطنية،  لقىد 
 ( 30، صفحة 2016لعامة ل مناه ، المرجعية ا
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التصـوري: • المسـتوى  المدرسىة    علـى  يمهىا   غايىات  مىع  يجاهتهىا  حيىث  مىن 
الموضحة ف   العناصر  المقاربة ف   المجتمع يتتمثل عناصر  الج ائرية يتط عىات 

 .الجديل
و (:01الجدول) االول  الجيل  بين  االصالح  مناهج  في  المقاربة  بين عناصر  مقارنة 

 وفق المستوى التصوري  الثاني
 

 عناصر  مناه  اإلصال 
 الجيل األيل الجيل الثا    المقار ة

يضمن   ل منهاج  يتنا ل   شامل  تصور 
الموحد   اإلطار  يالوجاهة.  اال سجا  
المواد)يحد   ةرام   كل  يشمل  الذي 

 تع مي  شام ة( 

 تصور المناه  ةترتي  
 من  )سنة بعد سنة( يغياب 

 النظر  الشمولية.
 تصور  
 المنهاج

شام ة  غاية  تحقيق  إل   يهد  
مشتركة ةين كل المواد مرسا  ف  الواقع 

 االجتماع .  
بالحيا   عالقة  ذات  قيم  تتضمن 

 االجتماعية يالمهنية. 

تم التعبير عن  بشكل غايات  
القيم  ةبعض  يتكفل  ماد   لكل 
ماط    يغير  مع يل  بشكل 

 ل .

 م مح  
 التارج

البنيوية   ةوضع  اجتماع   ةنائ  
كل اال صدار   ف   جتماعية 

 االستراتيجيات المنتهجة. 

االستقاللية   يستهد   ةنائ  
طريق  عن  التع م  ةنا   ف  
طابع   ذات  كفا ات  تنمية 

 معرف . 

 النموذج  
 التربوي 

  جد في  عد  جوا   أهمها:  على مستوى إعداد المناهج:
 الجانب البيداغوجي: 

اال (:02الجدول) مناهج  في  المقاربة  بين عناصر  و  مقارنة  االول  الجيل  بين  صالح 
 الثاني وفق المستوى البيداغوجي 

 
 عناصر  مناه  اإلصال 

 الجيل األيل الجيل الثا    المقار ة
تعر   الت   بالكفا ات  المقاربة  المقاربة  المقاربة بالكفا ات الت  تستدع 
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يضعيات  حل  ع    بالقدر  
 المشك ة ذات داللة. 

 وجيةالبيداغ جم ة من القدرات المعرفية.

ذات  ل تع م  مشك ة  يضعيات 
من   مستنبطة  اجتماع   طابع 

 أطر الحيا .

ع     التركي   التع م:  ةنشاطات 
تمكن  الت   التطبيقية  النشاطات 
ف   المكتسبات  تحويل  من 

 يضعيات مدرسية جديد . 
 المدخل 

من   فع ية  أدا   يشكل  التقويم 
بالوظيفتين  ييهتم  التع م  أديات 

ط عن  اإلقرارية  ريق  التعدي ية، 
 تقويم المسارات يالكفا ات. 

التاليىة   بالوظىائ   االهتما   ةر  
التكىوين    التشايصى ،  ل تقىويم: 
تقىويم   إل   ارتقى   يالتحصىي  . 
القدرات الع يا مثل القدر  ع   حل  

 المشكالت. 

 التقويم 

 
 الجانب الديداكتيكي: 

 عناصر  مناه  اإلصال 
 الجيل األيل الجيل الثا    المقار ة

يك ت الماد  ع   أسا  مفاهيم ته
اإلدماجية   قدرتها  حس   منتقا  

 يمنظمة ف  ميادين. 

مفاهيم   أسا   ع    تهيكل 
مجاالت  ف   منظمة  أساسية 

 مفاهمية. 
هيك ة 
 الماد  

ع     المفاهيم  مستويات  حددت 
عند   أسا  تطر   الت   الصعوبات 

 ممارستها ف  التع يم يالتع م.

التنايل حس    مستويات  حددت 
ل متع م مستو    العق    النض  

 يمكتسبات  القب ية. 

مستو  
تنايل  
 المفاهيم 

 ظمت المحتويات ع   شكل مواد 
 معرفية لادمة الكفا  .

بشكل  المحتويات   ظمت 
أكثر لادمة    تراب   معار  
 مجال مفاهيم . 

المضامين 
 المعرفية

 (: يمثل الجانب الديداكتيكي 03جدول )
 :ليم المتوسطفي التع مكونات مناهج الجيل الثاني  .8.2

ف :   ل مناه ،  أيرد  العامة  المرجعية  الصفحات  2016)الوطنية،  مكو ات    (8-9، 
 مناه  الجيل الثا   فيما ي  :  
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التخـرج:  ل تربيىةملمـح  التىوجيه   القىا ون  فى   الىوارد   ل غايىات  ةيداغوجيىة  يهىو ،  ترجمىة 
ةىال متع قىا  كىان  إذا  ل مىواد  الشىام ة  الكفىا ات  المرح ىةمجمىو   مىن  يمجمىو  ،  تارج 

 الكفىا ات الاتاميىة إذا كىان متع قىا بالماد  الوارد .
السـنوي:  المبرمجىةالبرنـامج  السىنوية  التع يمىات  تحديىد ،  هىو  ع ى   يقتصىر  ال  لكنى  

يالكفىا ات  ،  المحتويىات القىيم  لبنىا   ضىريرية  مىوارد  بصىفتها  متينىا  رباطىا  يربطها  ةىل 
تع  ميةالعرضىية   لوضعيات  أ ماط  ييقىد   المىواد  رات  ،  يكفىا ات  يمؤش  التقويم  يمعايير 

 يمقترحات لتو يع الحجم الساع . 
تسىع   الشـاملة:   الكفـاءة محىدد   إل هىد   دراسىية  فتىر   فى   هايىة  يفىق  ظىا   ،  تحقيقى  

 ة فى   هايىة كىل  لذا  جد كفا   شام ة ف   هاية المرح ىة يكفىا   شىام،  المسىار الدراس 
 طىور يكفىا   شىام ة ف   هاية كل سنة.

الىتع م يعىدد الميىادين فى  المىاد  يحىدد عىدد    الميـدان:  جى   مهيكىل يمىنظم ل مىاد  قصىد 
 الكفىا ات الاتامية الت   درجها ف  م مح التارج.  

ل الختاميـة:   الكفاءة المهيك ىة  الميىادين  مىن  ميىدان  بكىل  بصىيغة مرتبطىة  يتعبىر  مىاد  
 التصىر  عمىا هو منتظر من الت ميذ ف   هاية فتر  دراسية لميدان مهيكل.

الكفاءة:  المعرفيىةمركبات  المضىامين  ياحىد:  تتنىايل مسىتو   الاتاميىة  ل كفا    ،  هو تج ئة 
 تنمية القيم يالكفا ات العرضية المناسبة لهذه الماد  .، توظيفهىا

المعرفيـة:  مىن هالمـوارد  يالمسىتنبطة  الكفىا    لتحقيىىق  إرسىاؤها  المراد  المضىامين  ى  
 المصىفوفة المفاهمية.

تمكىن مىن الىتحكم فى   ،  هى  أ مىاط مقترحىة مىن الوضىعيات التع ميىة  الوضعيات التعلمية: 
 يتشكل مركبات الكفا   يأ ماط الوضعيات اإلدماجية. ، المعىار  ياستعمالها

 تتعلق بوضع المنهاج حيز التطبيق:  توجيهات تربوية 9.2
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عىن    ل مناه ،  يرد  العامة  المرجعية  اال طىال     (134، صفحة  2015)الوطنية،  أن 
التع ىيم   المقاربىة بالكفىا ات  إل مىن منطىق  الىذي تتبنىاه  الىتع م  يسىتدع  تغييىرًا  ،  منطىق 

  هىو الفاعىل الىرئيس فى  كىل  جىذريًا فى  الممارسىة البيداغوجيىة داخىل القسىم لىذا فالمىدر 
فى   اإلصىال   يحم هىا  التى   ةىالتغيرات  ياعيىا  يكىون  أن  ينبغى   يالىذي  تربويىة  عم يىة 

البيداغوجية   )المنهجية  جوا ب   لتغيير ،  (ياالستراتيجيةمات    تكوين   من  يالةد 
 ابستيمولوج  حقيق :

الت ميذ • لتع يمات  مرافقا  مرشدا  يضع،  يكون  ف   تع يمية  ييجع هم  ال  تع مية  يات 
 ت قيني .  

 ف  ذل  التدرج يالمستو  العق   لتالميذه. راعيام، يعد ماططا ل تع يمات المبرمجة  •
السيما ف  الطور األيل من هذه المرح ة  ،  يوفر لدرس  الوسائل الم موسة الضريرية •

 التع يمية. 
 الوطنية يالعالمية.  يستغل المناسبات التارياية يالدينية كسياقات تع يمية لغر  القيم •
 جا   تقييم المعار .  إل يغير  م  التقويم ةتقييم الكفا ات  •
رات  يفق ما تقتضي  الوضعية.  •  يحدد معايير التقييم مؤش 

المنظومة   اصال   جا   الحادرة  االصالحات  ع    ةنا   أ    الباحثان  الطالبان  ير  
ت محورا أساسيا يهو التصور  التربوية فتم اعداد مناه  جديد  يكا ت المقاربة بالكفا ا

بردماج   يذل   التربوي  العمل  تفعيل  إل   يهد   الذي  التع مية  التع يمية  ل عم ية  الجديد 
المعار  ياكتساب الكفا ات لتمكين المتع م من تحقيق حاجات  من جهة يالتفاعل مع  
ية مجتمع  من جهة اخر  يباعتبار األستاذ هو القاد  ع   تدريس ةرام  التربية البد 

يالرياضية ف  التع يم المتوس  بجمع مستوياتها فرن ل  الدير الفعال ف  تحقيق مات    
القا    تم  يمن   بالكفا ات  المقاربة  من  المرجو   التع يمية  ياألهدا   يالابرات  المعار  
ع   اساتذ  التربية البد ية يالرياضية بالطور متوس  مسؤيلية تنفيذ منهاج الجيل الثا    
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يجوا ب  يمراح   يمكو ات  يبالتال  يصبح لهم  ظر  شام ة ييكو ون افكار   بكل تفاصي  
 قائمة ع   اسا  تجاربهم مع منهاج الجيل الثا   ي جاح  لكو   يؤرر ييتأرر ب . 

 : في التعليم المتوسط مخرجات الجيل الثاني  10.2

ٕيإ  مجال  قل  ف   الوافر  النصي   تتحمل  المناه   يا  جإدماإن  الوطنية  إل سا ية القيم 
األ االختيىارات  مىن  الج ائريةساسالمستمد   ل ديلىة  المكو ىات ،  ىية  مىع  بالتكامىل  يذلى  

المرجعية  حس   تنميها  الت   الرئيسية  القىيم  حصىر  ييمكىن  التربىوي  ل نظىا   األخىر  
 العامة ف : 

 الضمير الوطن (: ، المواطنة، مجال التأصيل الوطن )الهوية
اال تما  مبادئ  ل رمو   ،  ل ج ائر  عارفا  احترام   عن  التعبير  ع    يقادرا 

 يمبدئيا تع ق  ةها. ، الت  تحم ها.عارفا مؤسسات األمة الج ائرية
التاريا  التراث  عن  ياسعة  معرفة  يالدين   ،  يالثقاف ،  يال غوي ،  الجغراف ،  مكتسبا 

العائ ة )ف   أقرا    من  مجموعة  ضمن  الحيا   ف   مشاركا  الدراسة،  لألمة.   ،  مال  
القواعد   ياحترا   يالتضامن  المسؤيلية  ع    تقو   أديارًا  يمؤديا   )... الح   أطفال 

 المشتركة.قادرًا ع   اتااذ مبادرات يالمثاةر  ع يها.ف  مجال التفتح ع   العالم.
الب دان ةتعدد  العالم  ،  ياعيا  عبر  يالثقافات  يحضارت     إل يالحضارات  ة ده  جا   

، الصىحة،  األمىن،  سىا ية التى  يعىا   منهىا العىالم )الفقىريرقافت .عارفىا بالمشىاكل اإل 
يل  فكر  عامة عن  ، ةوجىود المؤسسات يالهيئات الديلية المعريفة ف  محيط  ، البيئىة(
 مهام . 
سبق ير  الطالبان الباحثان أ   ةنا ا ع   االصالحات الحادرة جا     الل ما من خ      

اعداد فتم  التربوية  المنظومة  محورا   اصال   بالكفا ات  المقاربة  يكا ت  جديد   مناه  
العمل  تفعيل  إل   يهد   الذي  التع مية  التع يمية  ل عم ية  الجديد  التصور  يهو  أساسيا 
حاجات    تحقيق  المتع م من  لتمكين  الكفا ات  ياكتساب  المعار   بردماج  يذل   التربوي 
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القاد  ع   تدريس من جهة يالتفاعل مع مجتمع  من جهة اخر  يباعتبار األستاذ هو  
الدير  ل   فرن  مستوياتها  بجمع  المتوس   التع يم  ف   يالرياضية  البد ية  التربية  ةرام  
المقاربة  المرجو  من  المعار  يالابرات ياألهدا  التع يمية  الفعال ف  تحقيق مات   
بالكفا ات يمن  تم القا  ع   اساتذ  التربية البد ية يالرياضية بالطور متوس  مسؤيلية  
تنفيذ منهاج الجيل الثا   بكل تفاصي   يجوا ب  يمراح   يمكو ات  يبالتال  يصبح لهم 
 ظر  شام ة ييكو ون افكار قائمة ع   اسا  تجاربهم مع منهاج الجيل الثا   ي جاح   

 لكو   يؤرر ييتأرر ب . 

 خالصة الفصل:

ال    أ ها  ع    إليها  النظر  من  ةد  ال  الر اهنة  التع يمية  المناه   التغيىرات  إن  تسىتوع  
يلهىذا ،  ياإلق يميىة يالديليىة  الحاليىة يالمسىتقب ية التى  تفرضىها طبيعىة التحىديات المح يىة

التحىديات هىذه  لتواجى   محتوياتهىا  تغييىر  الضىريري  مىن  ك مىا ،  أصىبح  أ ى   الع ىم  مىع 
تضى  تعىديال جديىدا فى  كىان التغيىر قىد قطىع شىوطا آخىر يق، عىدلت لت حىق ةىذل  التغيىر

يالتع يميىة ألي   التربويىة  المنظومىة  قمىة  فى   الد راس   المنهىاج  يىأت   يهكىذا...  المنىاه  
الدراس   المنه   تطوير  بمع ل عن  يتم  ال  تربوي  إصال   أي  يذل  ألن  تربوي   ظا  

األ المحىور  أ ى   لهىا  ساسبحكىم  الىواقع   يالتجسىيد  التع يميىة  ل عم يىة  األ ظمىة ى   فجميىع 
كىل   المدرسى   يالنشىاط  التقىويم  ي ظىا   المع ىم  إعىداد  مىن  ظىا   التربىوي  ل نظىا   الفرعيىة 
يأن  يمتط باتى   يأسسى   الد راس   ةىالمنه   متصى ة  تكىون  أن  البىد  يغيرهىا  األ ظمىة  هىذه 

الد المىنه   فى   يتىوفر  مىا  بمقىدار  أهدافى .يأل ى   تحقيىق  ع ى   عوامىل    تعمىل  مىن  ارسى  
ال  كفايةال يالفعالية. يلكى  ُيحق ق   كفايةيالقو  بمقدار ما يحكم ع   مارجات  من حيث 

يات فرن  ذل  يست    تبن   سياسة جديد  يأهدا    النه  الد ير الفع ال ف  مواجهة الت حد 
الد راس  من حيث األهدا  المنه   ل ت ع يم تقتض  تحسن مدخالت  ، المحتو  ،  جديد  
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الت دريس،  الابرات المدرس ،  طر   ةديره  ،  الن شاط  يؤد ي  يالذي  تحسين    إل الت قويم 
 . وعية المارجات الت ع يمية لألفراد يحاجات المجتمع

 خاتمة الباب: 

 مبادئ ، مفهوم ، حيث من التعاي   بالتع م الااصة  الجوا    اهم  ال   تطرقنا  لقد
 التعىىاي  ،  الىىتع م فىى  يالمع ىىم المىىتع م مىىن كىىل يدير ةنيتىى ، فوائىىده، مراح ىى ، مجموعاتىى ،
 الجماعية األلعاب ف  يهذا  .يا ماط  تطبيق ،  يممي ات

 مفهومىىى ، حيىىىث مىىىن بالكفىىىا ات يالمقاربىىىة الثىىىا   الجيىىىل منىىىاه  الىىى  تطرقنىىىا كمىىىا
 مىىن ينميىى  يمىىا مارجاتىى   الىى  إضىىافة مكو اتىى ،  خصائص ،  يضع ،  دياع   ةنائ ،  شريط
 ع ىى  يحكىىم مىىا بمقىىدار يالقو  كفايةال عوامل من المنهاج ف  يتوفر ما بمقدار  يمن  .  قيم

 ياهىىدا  جديىىد  سياسىىة تبنىى  يسىىت    فا ىى  الفعىىال الىىدير يحقىىق يلكىى  مارجاتىى ، تحقيىىق
 الابىىرات، المحتىىو ، االهىىدا ، حيث من المنه   مدخالت  تحسين  تقتض   مل تع ي  جديد 
 كفا تىى  يمىىد  المع ىىم دير ع ىى  يقىىع يهىىذا التقىىويم، اال شىىطة، التىىدريس، يأسىىالي  طىىر  

 التع يميىىىىة المارجىىىىات  وعيىىىىة تحسىىىين الىىىى  يىىىىؤدي يالىىىذي التربويىىىىة بالمسىىىىتجدات يدرايتىىى 
 .يتحيقيقها



 

 

 

 
 انب التطبيقي الج

 

 تمهيد : −
ياإلجرا ات  دراسةمنهجية الالفصل األول :  −

 الميدا ية . 
 عرض يتح يل النتائ  . الفصل الثاني : −

الخاتمة −



 

 

 
 تمهيد الباب : −

لقد شمل هذا الباب ع   فص ين حيث الفصل األيل  خصص ال   منهجية             
  دراسةالمستاد  ، عينة ال دراسةلي اإلجرا ات الميدا ية يإةرا  من خالل منه  ا دراسةال

، الوسائل   دراسة، شر  األديات ال دراسة، الضب  اإلجرائ  لمتغيرات ال دراسة،مجاالت ال
اإلحصائية المعتمد  ، ةينما الفصل الثا   شمل عرض يمناقشة النتائ  رم استاالص مجموعة  

 بمجموعة من التوصيات . يختم هذا الفصل األخير  دراسةمن االستنتاجات يالاالصة العامة ل 

 

 
       



 

 

 الباب الثاني 
 واإلجراءات الميدانية   دراسة منهجية ال

 تمهيد  −
 الدراسة االستطالعية 1.1
 .  دراسةمنهج ال 2.1
 . دراسةمجتمع و عينة ال 3.1
 متغبرات الدراسة   4.1
 دراسة الضبط االجرائي لمتغيرات ال 5.1
 . دراسةمجاالت ال 6.1

 المجال البشري .  1.6.1
  المجال الزمني .  2.6.1
 ي .المجال المكان  3.6.1

 .  دراسةأدوات ال  7.1
 االسس العلمية لالختبار  8.1
 الوسائل اإلحصائية .  9.1

 . دراسةصعوبات ال 10.1

الخاتمة     −
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−  

 
 تمهيد:

،سىىننتقل فىى  هىىذا الفصىىل إلىى  االحاطىىة بالموضىىو  مىىن دراسةبعىىد ا تهائنىىا مىىن الجا ىى  النظىىري ل 
بل.فيمىىا تتأكىىد الجا   التطبيق  يالقيا  ةدراسة ميدا ية تهد  إل  تحقيق األهىىدا  المسىىطر  مىىن ق

صحة الفرضىىيات ،حيىىث سىىنحايل أن  وضىىح أهىىم االجىىرا ات الميدا يىىة التىى  اتبعناهىىا فىى  الدراسىىة 
،يالمنه  الع مىىىى  المتبىىىىع حسىىىى  متط بىىىىات الدراسىىىىىة المسىىىىتادمةياألديات يالوسىىىىائل االحصىىىىائية 

ة يتصنيفها،كل هذا من أجل الحصول ع ىى   تىىائ  ع ميىىة يمكىىن الورىىو  ةهىىا ياعتبارهىىا الموضىىوعي
 الع مية،يهذا ال يتحقق إال إذا اتبع القائم ةدراسة منهجية ع مية دقيقة.

 
 الدراسة االستطالعية:  .1.1

تعىىىد الدراسىىىة االسىىىتطالعية حجىىىر األسىىىا  الىىىذي يعتمىىىد ع يىىى  الباحىىىث فىىى  الشىىىري  فىىى  الدراسىىىة 
 الميدا ية حيث ه  "دراسة ع مية كشفية تهد  إل  التعر  ع   المشك ة يتقو  الحاجة إل  هذا

 جديىىد  لىىم يسىىبق التطىىر  إليهىىا يضىىعيفة دراسىىةالنىىو  مىىن البحىىوث عنىىدما تكىىون المشىىك ة محىىل ال
 (106، صفحة 2017)يليد س م  ، 

لمعرفىىة صىىالحيتها،يكدا صىىدقها  دراسىىةكمىىا أ هىىا عم يىىة يقىىو  ةهىىا الباحىىث قصىىد تجربىىة يسىىائل ال-
الدراسىىة العمىىل الميىىدا   لضمان دقة يموضوعية النتائ  المحصل ع يها ف  النهاية ،يتسبق هذه 

المتمثىىىل فىىى  تو يىىىع االسىىىتبيان إذا قمنىىىا ة يىىىار  المؤسسىىىات التربويىىىة المتوسىىىطة المقصىىىود  إلجىىىرا  
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الدراسىىىة حيىىىت تىىىم ذلىىى  بعىىىد سىىىح  رخصىىىة تسىىىهيل المهمىىىة مىىىن إدار  المعهىىىد التىىى  عىىىن طريقهىىىا 
 تحص نا ع   رخصة  يار  ميدا ية من طر  مديرية التربية لوالية مستغا م.

نىىا ا ع ىى  هىىذا قمنىىا قبىىل المباشىىر  إلجىىرا  الدراسىىة الميدا يىىة ةدراسىىة اسىىتطالعية كىىان الغىىرض يب-
 منها ماي  :

 التقرب من المؤسسات الت  تتم فيها الدراسة -
 معرفة حجم المجتمع األص   يممي ات  يخصائص -
 يضو  البنود ي مالئمتها لمستو  العينة يخصائصها -
 التأكد من يضو  التع يمات -
المعرفة المسبقة لظري  اجرا  الدراسة الميدا ية االساسية يبالتال  تفىىادي الصىىعوبات يالعوامىىل -

 الت  من شأ ها ان  واجهها
ف  الدراسة حتىى  يىىتمكن مىىن  المستادمةتدري  الباحث ع   ةنا  يتطبيق أديات جمع البيا ات -

 تطبيقها بمهار  أكثر ع   مجموعة الدراسة األساسية
 راسة االستطالعية يفق الاطوات التالية :قد تمت الد-

 الخطوة األولى:  
 بناء أداة جمع البيانات: 

تهد  هذه الدراسة األيلية إل  التأكد من صالحية أديات جمع المع ومات المط وبة يكذل  التأكد  
، يرباتها يالذي يشير إل  درجة  "من صدقها ي قصد ب  "قدر  األدا  ع   قيا  ما أعدت لقياس 

الباحث استق الدراسة االستطالعية  إذا ما أعيد تطبيقها ع    فس األفراد، يتفيد  رار  تائ  األدا  
ال مجتمع  ع    يالتعر   أديات   استعمال  ع    التدري   ف   دراست    دراسةأيضا  بصدد  هو  الذي 

 (.يقد هدفت ال  ما ي  : 74، ص 1999)عبد الرحمان عد ، 
 . دراسةتحديد عينة ال -
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 الت  يمكن استادامها.   اسةدر تحديد أديات ال -
 .الخطوة الثانية: االطالع على األدب التربوي 2.1.1

تعتبر أيل مرح ة قمنا ةها لتصميم يبنا  االستبيان، يذل  باعتبار أن الااصية المقاسىىة ينبغىى    
أن تسىىتند ع ىى  أسىىا   ظىىري يفسىىرها، يقىىد تضىىمن األدب التربىىوي مات ىى  الدراسىىات يالمواضىىيع 

. يقىىىد تىىىم االسىىىتعا ة بعىىىدد مىىىن دراسىىىةت يالىىىديريات التىىى  لهىىىا عالقىىىة بموضىىىو  اليالكتىىى  يالمجىىىال
يالتىى  لهىىا عالقىىة بمتغيىىرات الدراسىىة سىىوا  المتغيىىر المسىىتقل  المصىىادر يالمراجىىع الع ميىىة الحديثىىة.

 )التع م النش  التعاي   ،أي المتغير التابع مارجات ،منهاج الجيل الثا  (.
 

 الصورة األولية لألداة وعرضها على المحكمين:  .الخطوة الثالثة: صياغة3.1.1
ياستطال         الدراسة  لمشك ة  المتع قة  السابقة  يالدراسات  التربوي  االدب  ع    االطال   بعد 

رأي عينة من الماتصين عن طريق المقاةالت الشاصية قا   الطالبان الباحثان ةبنا  االستبيان    
 يفق الاطوات التالية:

 صياغة الفقرات. -
 محاير . 4إعداد االستبيان   ف  صورت  األيلية ي الت  شم ت -
 عرض االستبيان   ع   المشر  من اجل اختبار مد  مالئمت  لجمع البيا ات. -
 تعديل االستبيان   بشكل ايل  حس  ما يراه المشر .-

بعد صياغة االستبيان ف  شك   االيل  تم عرض  ع   مجموعة من المحكمين ة غ عددهم 
آرائهم (  05) بردال   قاموا  حيث  مستغا م.  جامعة  الرياضية  ي  البد ية   التربية  بمعهد  أساتذ  

يكذل  صياغتها  ل مقيا   الفقرات  ا تما   يمد    ، االستبيان   فقرات  مناسبة  حول  يمالحظاتهم 
ال غوية، يف  ضو  ت   اآلرا  تم استبعاد  فقرات غير مناسبة  كذل  تم تعديل يصياغة بعضها  

لي حيث االخر  من  ع يها  المتفق  المالحظات  بمجل  االخذ  تم  حيث  رالرة   المحاير  عدد  صبح 
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الجدل   ف   هو موضح  كما  النهائية  اخذت صورتها  ان  ال   يالفقرات  المحاير  عدد  ف   تق يص 
 التال :  
 

 مكونات االستبيان:   -
 

 ( يبين مجموع فقرات االستبيان حسب كل محور  04جدول رقم )
 

 طـريقة التقييم ومفتاح التصحيح: -
( حيث 1988 ف  طريقىة تنقيى  االستبيان طريقىة محمد حسىن عاليي )  لقد اتبع الطالبان الباحثا

ر  التدرج )عال ، متوس ، منافض( ما يقو  المدر  باإلجابة ع   البنود ف  ضو  مقيا  رال

 الفقرات  المحور  الرقم 

01 
دور االســـــتاذ فـــــي ضـــــمان منـــــاخ   المحـــــور االول: -

ط علــى اســاس توظيــف  الــتعلم التعــاوني تعليمــي نشــ 

 . في االلعاب الجماعية
15 

02 
: تقيـــيم تفعيــــل دور التلميــــذ  المحـــور الثــــاني: -

ــتعلم   ــتعلم التعـــــاوني فـــــي زيـــــادة الـــ خـــــالل الـــ
 المهاري في االلعاب الجماعية 

14 

03 
االلمـــــام بالمســــتجدات التربويـــــة المحــــور الثالــــث: -

اتــه وفــق أليــات لمنهاج الجيل الثــاني و تحقيــق مخرج

 . التعلم النشط
15 
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إذا كا ت     3-2-1إذا كا ت العبار  ايجاةية يالعكس    1-2-3يقاة   بالنقاط حس  كل مستو   
 العبار  س بية.

 
 ( يبين أوزان العبارات اإليجابية في االستبيان 05الجدول رقم )
 منخفض  متوسط  عال

3 2 1 

 
 ( يبين أوزان العبارات السلبية في االستبيان 06الجدول رقم )
 منخفض  متوسط  عال

1 2 3 

 
 

 العينة االستطالعية :  - 
ف  دراستنا هذه قمنا بالتوج  إل  بعض متوسطات يالية مسىىتغا م قصىىد تطبيىىق االسىىتبيان  

أسىىتاذ بىىالطور المتوسىى  مىىن أجىىل الوقىىو  ع ىى  مىىد  مالئمتىى   15ع   عينة تكو ت مىىن 
سة يذل  ل تشاب  ف  البيئة لدراسة ةينها يبين باق  المؤسسات الت  تجىىر  فيهىىا لعينة الدرا

 الدراسة االساسية.
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حيىىث قمنىىا ةتو يىىع اسىىتبيان الدراسىىة )دير األسىىتاذ فىى  ضىىمان منهىىاج تع يمىى   شىى  ع ىى  أسىىا  -
   تقىىديم تفعيىىل دير الت ميىىذ خىىالل الىىتع م التعىىاي –توظيىىف الىىتع م التعىىاي   فىى  األلعىىاب الجماعيىىة 

اإللمىىىا  بالمسىىتجدات التربويىىىة لمنهىىاج الجيىىىل –فىى   يىىاد  الىىىتع م المهىىاري فىىى  األلعىىاب الجماعيىىة 
 الثا   يتحقيق مارجات (.

فقا  الباحث شر  طريقة مأل االستبيان حت  تتسن  لهم االجابىىة ع ىى  كىىل فقىىرات االسىىتبيان يمىىن 
 ة.رم تم تو يع ت   االستبيا ات ع   أفراد عينة الدراسة االساسي

 منهج الدراسة:   .2.1

فىىى  أي دراسىىىة ع ميىىىة مىىىن األساسىىىيات التىىى  يعتمىىىد ع يهىىىا الباحىىىث فىىى   المسىىىتاد يعتبىىىر المىىىنه  
عىىىن الحقيقىىىة،باختيار المىىىنه  المناسىىى  الدراسىىىة مىىىرتب  بطبيعىىىة الموضىىىو  الىىىذي يتنايلىىى   دراسىىىة

 الباحث. كما  
مىىن القواعىىد العامىىة يعنىى  الطريىىق المىىؤدي إلىى  الكشىى  عىىن الحقيقىىة فىى  الع ىىو  ةواسىىطة طائفىىة 

، 2007) رارقىىة ياخىىرين، تهيمن ع   سير العقل يتحدد عم يات  حت  يصل إل   تيجة مع ومىىة 
.ي ظىىىرا لطبيعىىىة الموضىىىو  الىىىذي  قىىىو  ةدراسىىىت  فر نىىىا  عتمىىىد ع ىىى  المىىىنه  الوصىىىف  (58صىىىفحة 

 .دراسةباألس وب  المسح  كو   أكثر مالئمة لدراسة مشك ة ال
 

   :   دراسةمجتمع و عينة ال .3.1

الىىىىتع م التعىىىىاي   فىىىى  األلعىىىىاب  اسىىىىتادا ةنىىىىا ا ع ىىىى  أن موضىىىىو  الدراسىىىىة تتمحىىىىور حىىىىول تقيىىىىيم 
الجماعية لتحقيق مارجات منهاج الجيل الثا   من يجهة  ظر مدرس  التربية البد ية يالرياضىىية 
)مسىىىىتو  الطىىىىور المتوسىىىى (، فىىىىرن مجتمىىىىع الدراسىىىىة يشىىىىمل كىىىىل أسىىىىاتذ  الطىىىىور المتوسىىىى  لواليىىىىة 

 مستغا م.
 : دراسةة العين -
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ف  مجموعة من أساتذ  المرح ة المتوسطة تم اختيارهم مىىن مجتمىىع األصىى    دراسةتمث ت عينة ال
مؤسسىىىىة تربويىىىىة يتىىىىم اختيىىىىار العينىىىىة بالطريقىىىىة  116يالمتمثىىىىل فىىىى   دراسىىىىةالىىىىذي مثىىىىل مجتمىىىىع ال

بما  %44.44أستاذ طور المتوس  تم اختيارهم ةنسبة  180العشوائية حيث شمل عدد األساتذ  
 أستاذ. 80يمثل  

استاذ ف  الطور المتوس  من يالية  35 ا هذا ف   دراسةلكن  ظرا ل ظري  الراهنة تمث ت عينة 
 .غ ي ان استاذ ف  الطور المتوس  من يالية 45, ي  ت مسان

 متغيرات الدراسة: .4.1
  

هىىو العامىىل الىىذي يريىىد الباحىىث قيىىا  مىىد  تىىأريره فىى  الظىىاهر  المدريسىىة المتغيــر المســتقل:  -
يتتمثىىل دراسىىتنا فىى  الىىتع م التعىىاي   كأسىى وب مىىن  المسىىتقل عامة ما يعىىر  باسىىم المتغيىىري 

 أسالي  التع م النش .
هذا المتغير هو  ات  تأرير العامل المستقل ف  الظاهر  يمتمثل فىى  دراسىىتنا المتغير التابع:  -

 ف  مارجات منهاج الجيل الثا   .
 : دراسةلمتغيرات ال اإلجرائيالضبط  .5.1

اسة الميدا ية تتط   ضبطا ل متغيرات قصد التحكم فيها من جهة يع ل بقية  إن الدر 
المتغيرات األخر  ,يبدين هذا تصبح النتائ  الت  يصل إليها الباحث مستعصية ع    

التح يل ي التفسير ,يف  هذا الشأن يقول عاليي ي الرات  ,يصع  ع   الباحث أن يتعر  
)محمد حسن  ن ممارست  إلجرا ات ضب  الصحيحة .ع   المسببات الحقيقية ل نتائ  ,ةدي 

 ,كما يذكر (243، صفحة 1999عاليي، 
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يج  ع   الباحث أرنا  القيا  بعم ية التجري  أن يقو  بالتحكم ف  جميع المتغيرات الت  قد 
تعيق السير الحسن ل دراسة األساسية ، أل   ةدين ضب  المتغيرات المشوشة تصبح  تائ   

ة ، يع ي  يقصد بضب  المتغيرات بأ  " ت   الجهود الت  يبذلها الباحث  غير صادق دراسةال
)حسين،   الستبعاد أي أرر من المتغيرات الدخي ة الت  قد تؤرر ف  األدا  ف  المتغير التابع "

،  يبنا  ع   ذل  تم اعتماد الاطوات التالية بغية ضب  متغيرات   (108،ص 2000
 : دراسةال

خالل مد  الدراسة ألي   دراسةلم يتعرض ال مل المصاحبة لها:ظروف الدراسة و العوا -
 طارئ ,أي حادث عرقل سيرها . 

 تم السير  ع   هذا المتغير باستادا  األدا   فسها مع عينة الدراسة .أدوات القياس: -

تم صياغة األسئ ة بأس وب ياضح ي معا   دالة  غير قاة ة ل تأييل ,مع مراعا  البيئة   -
 الجغرافية.الج ائرية ي 

قا  الطال  الباحث بمسح اكبر عدد من االساتذ   الذين ال يمارسون أي  شاط العينة:
 رياض  خارج المدرسة ياكبر عدد من المع مين     

 حيث قمنا باختيار الذكور ي اإل اث  عامل الجنس :  -

حيث  تم التعامل مع جميع المستجوبين بمات   خبراتهم المهنية ،ب الخبرة المهنية:  -
 مستو  االسئ ة كان ف  صميم ي يناس  الجميع ي مفهو 

تمت اإلجابة ع   االستبيان من طر  اساتذ  التربية البد ية بالطور المتوس    المكان: -
كما تم ارفاقهم بشر   التابعين لوالية ت مسان  ي غ ي ان ي تم التواصل من خالل اال تر ات

 ات االستبيان  ماتصر حول توضيح كيفية االجابة  ع   فقر 
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الع م  يألهمية  دراسةطمأ ة المبحورين ع   سرية المع ومات يأ ها ستستاد  فق  ل  -
 النتائ  ف  الدراسة.

 
 مجاالت الدراسة:  .6.1

ع ىىى  مجموعىىىة مىىىن األسىىىاتذ  الطىىىور المتوسىىى  يالبىىىالغ  دراسىىىةأجىىىري ال المجـــال البشـــري : -1-6-1
 أستاذ. 80عددهم 

 
ظري  الراهنة اجريت الدراسة ةبعض متوسطات ياليتىى  غ يىى ان  ظرا ل المجال المكاني :  -1-6-2

 يت مسان يذل  بعدما كان مقرر اجرائها ةوالية مستغا م.
 
 المجال الزماني: -1-6-3

ي قىىد شىىمل كىىل مىىن  25/05/2020الىى  غايىىة  15/02/2020مىىن  دراسىىةامتىىدت فتىىر  ا جىىا  ال
ا الجا ىى  التطبيقىى  تمثىىل فىى  امىى   01/06/2020ال  غاية   15/03/2020الدراسة النظرية من  

الىىىىىىى  غايىىىىىىىة   25/03/2020التجربىىىىىىىة االسىىىىىىىتطالعية ي الدراسىىىىىىىة االساسىىىىىىىية ي قىىىىىىىد امتىىىىىىىد مىىىىىىىن 
10/06/2020 
 

 أدوات الدراسة:  .7.1
 االستبيان: -

حيىىت  طىىر  منىى  مجموعىىة مىىن األسىىئ ة المر ىىة بطريقىىة منهجيىىة  دراسىىةاألدا  الشائعة فىى  مجىىال ال 
لموضو ،يتسىىاعد هىىذه الطريقىىة ع ىى  جمىىع أكبىىر عىىدد مىىن تهد  إل  جمع مع ومات لها عالقىىة با

المع ومىىات ممتىىد  مباشىىر  مىىن المصىىدر،تهد  إلىى  الكشىى  عىىن الحقىىائق فىى  الميىىدان مىىن خىىالل 
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مجموعة االسئ ة موجهىىة اسىىاتذ  التربيىىة البد يىىة يالرياضىىية ل طىىور المتوسىى  بغىىرض االجابىىة عنهىىا 
 بكل اما ة يصد  .

 اير ف  شك   االيل :مح  4حيث اشتمل االستبيان ع   -
خىىالل التنظىىيم العىىا  فىى  در  التربيىىة  المسىىتادمةتقيىىيم طىىر  ي اسىىالي  التىىدريس المحور االول:  -

 البد ية يالرياضية .
تقيىىيم تفعيىىل دير الت ميىىذ مىىن خىىالل الىىتع م التعىىاي   فىى   يىىاد  الميىىول  حىىو الىىتع م المحور الثاني:  -

 ف  األلعاب الجماعية .
قيىىيم مارجىىات منهىىاج الجيىىل الثىىا   فىى  األلعىىاب الجماعيىىة فىى  تحسىىين مهىىارات تالمحور الثالــث:  -

 التع م التعاي   لد  التالميذ.
 اإللمىىىا  بالمسىىىتجدات التربويىىىة لمنهىىىاج الجيىىىل الثىىىا   فىىى  مجىىىال توظيىىىف األسىىىس الحديثىىىةالمحــــور الرابــــع: -

 لتدريس أ شطة التربية البد ية يالرياضية .
 سؤال.  60جمو  سؤال أي بم  15كل محور تضمن 

تىىىم عىىىرض االسىىىتبيان ع ىىى  مجموعىىىة مىىىن المحكمىىىين مىىىن ديي االختصىىىاص حيىىىث ط بىىىت مىىىن -
المحكمين ت ييد ا بآرائهم مىىن حيىىث مالئمىىة الفقىىرات يع ىى  ضىىو  مالحظىىات المحكمىىين تىىم حىىذ  
عىىىد  أسىىىئ ة مىىىن االسىىىتبيان يكىىىذا تقىىىديم يتىىىأخير بعىىىض األسىىىئ ة لنحصىىىل فىىى  األخيىىىر ع ىىى  أد  

 االستبيان.
دور االســتاذ فــي ضــمان منــاخ   تعليمــي نشــط علــى اســاس توظيــف  الــتعلم التعــاوني فــي ور االول: المحــ -

 فقر  15. شمل االلعاب الجماعية
: تقييم تفعيل دور التلميذ  خالل التعلم التعاوني في زيادة التعلم  المهاري في المحور الثاني:  -

 فقر  14. شمل االلعاب الجماعية .
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لمام بالمستجدات التربوية لمنهاج الجيــل الثــاني و تحقيــق مخرجاتــه وفــق أليــات الــتعلم اال المحور الثالث:  -

 فقر  15. شمل النشط
محىىىاير كمىىىا تىىىتم  3فقىىىر  مو عىىىة ع ىىى   44اذ يصىىىبح االسىىىتبيان بصىىىورت  النهائيىىىة مكىىىون مىىىن -

ل االستجابة ع   االستبيان يفقا ل تدرج التالر  )عال ،متوس ،منافض( يالتصحيح يكىىون بالشىىك
 (.1-2-3االت )

 
 االسس العلمية :  .8.1

 
 . الصدق:   1.8.1

 صدق المحكمين:  -
يقصد ب  الوج  الاارج  لألدا  من حيث قدر  التع يمات ع   توضيح مضمو ها يصياغة البنود  

(، يه  الطريقة الت  تسهل ل باحث  83، ص 1999يدرجة سالمتها ييضوحها. )محمد م يان، 
ن ف  تعديل ةنود األدا .يف  هذه الىدراسة قا   الطالبان  الباحثان    االستفاد  من الابرا  يالماتصي

 أساتذ  محكمين.  06بعرض االستبيان ع   مجموعة من المحكمين متكو ة من  
التع يقات          من  جم ة  يإةدا   االستبيان  ع    باالطال   المحكمين  جميع  قا   ما  يبعد 

من حيث التعديل يااللغا ، ةنا  ع   ما اتفق يالمالحظات ع يها. تم االخذ بمجل المالحظات  
من المحكمين. )أحمد ةن قالي توات  ,جبوري ةن عمر , جغد  ةن ذهبية ,   %80ع ي  أكثر من

 حرباش اةراهيم , مقرا   جمال( 
 صدق االتساق الداخلي:  -
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لغرض  تقتض  هده الطريقة استادا  معامل االرتباط كل فقر  من فقرات االختبار بالدرجة الك ية  
يتم  الفقر .  تقيس   الذي  ل بعد  الك ية  الدرجة  مع  معنوية  ةداللة  ترتب   ال  الت   الفقرات  استبعاد 

(، من خالل حساب معامل االرتباط  SPSSالتحقق من صد  االتسا  الداخ   ةواسطة ةر ام  )
 (1999)األغا إحسان ، األستاذ محمود ،  " ةيرسون " ل مقيا  يبين كل محايره، يهذا ما يؤكده  

الك ية  االختبار  يدرجة  األهدا   مستويات  من  مستو   كل  درجات  ةين  االرتباط  قو   ا    ع   
إلي .    تنتم   الذي  الك    األهدا   بمستو   االختبار  فقرات  من  فقر   كل  ارتباط  درجة  يكذل  
الداللة  مستو   عند  اليها  تنتم   الت   الفرعية  باألبعاد  ارتبطت  الفقرات  كل  ان  النتائ   اطهرت 

( مما يشير ال  تجا س االبعاد الفرعية المكو ة لمقيا  الصحة النفسية يالبد ية. 0،05ي  0،01)
 ( يوضح  تائ  ذل . 07يالجديل رقم )

 
 ( يبين معامل الصدق الداخلي )االتساق الداخلي( للمحور االول  07جدول رقم )

 القيمة االحتمالية 
معمل  

 االرتباط  
 الفقرات

 الرقم

,003 ,637** 
ا ما اصمم المواقف التعليمية في شكل مشكالت و  دائم

 الحلول تترك للتلميذ 
1 

,000 ,733** 
غالبا ما أعتمد في تحضيري لدرس التربية البدنية والرياضية  

 على المذكرات التعليمية الموجودة في االنترنت. 
2 

,000 ,713** 
اقوم بالتخطيط المسبق  للدرس و األخذ بالتدابير و  

 رورية الخاصة بالسالمة العامة  اثناء الدرس االجراءات الض
3 

,000 ,739** 
اقوم بتنفيذ مواقف تعلمية مع تصحيح االداء دون فتح  

 المجال للممارسة االبداعية. 
4 

,002 ,644** 
أساليب   و  طرق  توظيف  في  الّتنّوع  على  أعمل  ما  نادرًا 

 الّتدريس. 
5 

اليب التدريس  حضيت بتكوين خاص  في مجال طرق و أس **726, 000, 6 
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 في التربية البدنية و الرياضية 

,000 ,764** 
غالبا ما اصمم بطاقة  الواجب  موضحا فيها معايير األداء و  

 التغذية الراجعة حسب هدف الدرس
7 

,000 ,851** 
غالبًا ما أعتمد الّتعّلم الّتعاوني في تصميم المواقف الّتعليمية  

 الّتعّلمية في الرياضات الجماعية 
8 

,002 ,653** 
تحّمل   مهارة  تلميذ  كّل  اكساب  على  أحرص  ما   دائما 

 المسؤولية من خالل تدريس الرياضات الجماعية. 
9 

,001 ,672** 
ُتساهم دروسي في مراعاة الفروق الفردية واكتشاف المواهب 

 للرياضات الجماعية. 
10 

,001 ,703** 
حتّ  المتجانسة  غير  المجموعات  أسلوب  استخدام  ما  ى  نادرا 

 يستطيع كّل تلميذ مساندة زميله. 
11 

,000 ,741** 
دائما ما أعمل على إكساب تالميذي  سمات اجتماعية خالل  

االلعاب    في  التعاوني  التعلم  موافق  تصميم  في  التنوع 
 الجماعية 

12 

,025 ,498* 
غالبا ما أوفر  مناخات صفية دافئة ) العاطفة واالحترام  

 لعقاب البدني والنفسي المتبادلين (و االبتعاد عن ا 
13 

,000 ,851** 
للّتالميذ   المجال  يفسح  منفتح  محيط  في  أعمل  ما  دائما 

 بالّتعبير والّتجريب وال يترّددون في طلب المساعدة.
14 

,003 ,633** 
ال بتقويم  أقوم  وذلك    كفايةدائما  التعليمي  المسار  نهاية  في 

عنها المعلن  لمركباتها  التلميذ  اكتساب  من  في    بالتحقق 
 المنهاج من خالل شبكات تقويمية لوضعيات ادماجية 

15 

0.01** االرتباط معنوي عند مستو  الداللة   
 0.05معنوي عند مستو  الداللة * االرتباط 

  

 

( معامالت االرتباط ةين كل فقرات مقيا  محور  االيل   يالدرجة الك ية  07يبين الجديل )   
معامالت االرتباط محصور    ،(0.05ي  0.01د مستو  الداللة )لفقرات  معامالت االرتباط دالة عن

 ( يبذل  تعتبر فقرات المقيا  صادقة يتقيس ما يضعة لقياس .0.851ي 0.498ةين المد  )
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 ( يبين معامل الصدق الداخلي )االتساق الداخلي( للمحور الثاني  08جدول رقم )
 الرقم الفقرات معمل االرتباط   القيمة االحتمالية 

,000 ,855** 
أحّث الّتالميذ على مبدأ الّتعاون والعمل الجماعي من خالل ممارسة 

 أنشطة جماعية. 
1 

,050 ,444* 
المهارات  لتعليم  االيجابي  التلميذ  تفعيل دور  ما أحرص على  دائما 

 للرياضات الجماعية 
2 

 3 غالبًا ما أشرك تالميذي في إنجاز الّدرس وفق األهداف الموضوعة. **742, 000,

,000 ,828** 
غالبا ما أعمل على حث الّتلميذ على الّتقييم الّذاتي والجماعي من 

 خالل تدريس الرياضات الجماعية. 
4 

,001 ,678** 
غالبا ما أشرك تــالمــيذي في إنجاز مختلف قرارات التخطيط  

 للــــدرس وفــــق األهداف الموضوعة . 
5 

,003 ,633** 
لفرصة للتالميذ للمشاركة في وضع  دائما ما أحرص على إتاحة ا

 األهداف ورسم  الخطط. 
6 

,000 ,783** 
أشرك تالميذي  في المناقشة و أتيح الفرصة أمامهم لتبادل وجهات 

 النظر و إتخاذ القرار  المناسب 
7 

,003 ,636** 
غالبا ما اترك الفرصة لتالميذي في تنفيذ قرارات التقويم في مختلف 

 موقف الدرس 
8 

,000 ,730** 
يعمل التالميذ معا في مجموعات صغيرة غير متجانسة في المستوى  

 و يعملون على مساعدة بعضهم بعضا على في تحقيق الهدف 
9 

,001 ,691** 
غالبا ما أراعي رغبات و ميول التالميذ اتجاه اختيار ممارسة  

 االنشطة الجماعية الموجهة في شكل مجموعات تعاونية 
10 

,000 ,725** 
دائما  على  تبادل األدوار القيادية ألعضاء المجموعة أثناء  أحرص

 تدريس الرياضات الجماعية 
11 

,000 ,721** 
غالبا ما أحرص على استخدم األسلوب االقران )مؤدي و مالحظ ( 

 الكتساب سلوك العمل الّتعاوني أثناء تدريس الرياضات الجماعية 
12 

,000 ,721** 
رصة ألن يصبحوا أكثر اعتمادًا على  دائما ما أمنح التالميذ الف

مع أكثر ضمان دقة   أنفسهم من خالل معرفة ما تم أو ما لم يتم
13 
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 في التقويم الذاتي 

,003 ,628** 
أحرص دائما على تنمية  عند المتعلم وعيًا أفضل بأدائه من خالل   

 مالحظته ألدائه ثم تقويمه اعتمادًا على المعيار أو المحك  
14 

0.01ط معنوي عند مستو  الداللة ** االرتبا  
  0.05معنوي عند مستو  الداللة * االرتباط 

  

 

( أن جميع معامالت االرتباط ةين كل فقرات مقيا  محور الثا    08يتضح من الجديل )     
 ( الداللة  دالة عند مستو   لفقرات   الك ية  االرتباط محصور   0،05ي  0،01يالدرجة  (، يمعامالت 

 (  مما يشير ال  صد  فقرات االستبيان.0.855ي 0.44ةين المد  )
 

 ( يبين معامل الصدق الداخلي )االتساق الداخلي( للمحور الثالث 09جدول رقم )

 القيمة االحتمالية 
معمل  

 االرتباط  
 الفقرات

 الرقم

,012 *,548 
مضمون مناهج الجيل الثاني فعال في زيادة االهتمام والرغبة  

 عند التالميذ 
1 

,017 *27,5 
إلى   الّثاني  الجيل  منهاج  أهداف  ترجمة  في  صعوبة  أجد 

 وحدات تعليمية  
2 

,000 **,787 
الدليل المرفق يوضح لي النماذج و اليات التعلم النشط   

 المستخدمة في تدريس الرياضات الجماعية 
3 

,002 **,655 
ارى ان الحجم الساعي  المخصص لحصة التربية البدنية و  

 يق األهداف المنهاج الرياضية  كاف لتحق
4 

,000 **,807 
حيث    من  الّسابقة  المناهج  من  أفضل  الّثاني  الجيل  منهاج 

 المخرجات )كفاءات مكتسبة (. 
5 

,000 **,890 
غالبا ما أعتمد على استراتيجية التعلم التعاوني  لزيادة دوافع 

 الّتالميذ نحو ممارسة األنشطة الجماعية. 
6 

بمنهاج   757,** 000, ُتشّجع العمل  الجماعية  األنشطة  في  الّثاني  الجيل  7 
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 الّتالميذ نحو الّتعّلم. 

,003 **,624 
لتنمية   الّثاني  الجيل  منهاج  في  المقترحة  األلعاب  أستغّل 

 المهارات في الرياضات الجماعية 
8 

,000 **,822 
متطلبات تدريس منهاج  الجيل الثاني في ت.ب.ر تقتضي   

 ات والطرق و اساليب التدريس. المام  المدرس  باالستراتيجي
9 

,000 **,747 
تعليمية    كمواقف  موجهة  مشكالت   مواقف  أصمم  ما  دائما 

 من اجل تجسيد الكفاءات المنشود في المنهاج 
10 

,043 *,456 
نادرا ما اعتمد على استراتيجية تحديد االدوار كتعلم نشط  في  

 مختلف المواقف التعليمية ألجل تجسيد كفاءات منشودة 
11 

,009 **,569 
تحقيق   على  تساعد  المتوفرة  الرياضية  المنشاءات  و  العتاد 

 مخرجات المنهاج  الجيل الثاني 
12 

,000 **,736 
يكسب التكوين أثناء الخدمة االستاذ المهارات االساسية 

 المهني  لتحقيق مخرجات منهاج  الجيل الثاني 
13 

,000 **,726 
با  مدونة  بمعايير  أستعين  ما  أحكام   غالبا  الصدار  لمنهاج 

 حول مكتسبات التالميذ في المجال النفس حركي  
14 

,012 *,548 
غالبا ما أحدد العناصر الخاضعة للتقويم إنطالقا من مركبات  

 الموضحة في المنهاج     كفايةال
15 

0.01** االرتباط معنوي عند مستو  الداللة   
 0.05معنوي عند مستو  الداللة * االرتباط 

  

 

( أن جميع معامالت االرتباط ةين كل فقرات مقيا  محور الثا    09يتضح من الجديل )     
 ( الداللة  دالة عند مستو   لفقرات   الك ية  االرتباط محصور   0،05ي  0،01يالدرجة  (، يمعامالت 

 (   مما يشير ال  صد  فقرات االستبيان. 0.890ي0.527ةين المد  )
 

 صدق االتساق الخارجي)البنائي (: -
 جري التحقق من االتسا  البنائ  لالستبيان لتطبيق المقيا  ع   عينة استطالعية .
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 ( يوضح حساب قيم االرتباط بين كل محور واالستبيان ككل )الصدق البنائي( 10جدول رقم)

 

 االستبيان.ككل  االرتباط 
معدل الدرجات 
 ل محور االيل 

معدل الدرجات 
 ل محور الثا   

معدل الدرجات 
 الث ل محور الث 

 االستبيان.ككل 

 **695, **899, **797, 1 معامل ةيرسون 
القيمة االحتمالية  

sig 
 ,000 ,000 ,001 

N 20 20 20 20 

ةين المحور    0.05( يجود عالقة طردية قوية عند مستو  الداللة  10ييتضح من الجديل رقم )
درجة الك ية ل مقيا  حيث ة غ  (، يبين المحور الثا   يال0.797األيل يالدرجة الك ية ل مقيا  ةى )

ةى) االرتباط   معامل  0.899معامل  ة غ  حيث  ل مقيا   الك ية  يالدرجة  الثالث  المحور  ،يبين    )
(  يهكذا يتبين أن االستبيان بمحوري  الصحة النفسية يالبد ية يجميع فقرات   0.695االرتباط  ةى )

الداللة ) أدا  ( بحيث يتمتع بصد   0.05دال إحصائيا عند مستو   البنائ  تجعل من   االتسا  
 صادقة لما يضع من أج  .

 
 الصدق الذاتي: -

يقا  الصد  الذات  بحساب الجذر التربيع  لمعامل الثبات، يبذل  يستارج الصد  من الثبات 
 بالمعادلة التالية:  

 ، الصد  الذات  =0.945=حيث: ربات االستبيان 

 (. 187، ص 2011)شار  خوجة م يكة، . =0.972يمن  صد  االستبيان =  
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 ثبات االستبيان:  2.8.1
يقصد ةثبات االختبار مد  الدقة أي االتسا  أي استقرار  تائج  عينة فيما لو طبق ع   عينة  

 .  (152، ص1993)مقد  عبد الحفيظ،  من األفراد ف  مناسبتين مات فتين،
ر أل   يعن  مد  قيا  االختبار ل مقدار الحقيق  يعد الثبات من المؤشرات الضريرية لالختبا

لقياسها. يهد   الت   شرط    .(131، صفحة  2000)عال ،    ل سمة  االدا   ف   يتوفر  ان  يج  
من  ع يها  تحصل  الت   الدرجات  ف   الورو   بمد   ياتص  فهو  بالصد ،  عالقة  يل   الثبات 

الحفيظان   المحافظة  التطبيق ياعاد  تطبيق االختبار كما عرف  مريان عبد  تبات االختبار هو 
يير  مقد  عبد الحفيظ (. 75، صفحة 1999)مريان،  ع    تائج  إذا ما أعيد ع    فس العينة

 (. 166، صفحة 1994)الحفيظ، " ع   ا   مد  استقرار ظاهر  معينة ف  مناسبات مات فة 
 يلغرض حساب ربات االستبيان استعم نا طريقتين: 

 
 معامل ألفا كرو نباخ:   -

حيث تم التوصل ال   ألفاتم حساب معامالت ربات االستبيان بمحوري ، باستادا  معامل          
 النتائ  التالية: 

 
 معامل الثبات لالستبيان  (يبين11جدول رقم )

 معامل الصدق )الذاتي( معامل الثبات )ألفا كرو نباخ( االستبيان ومحاوره  
دور االستاذ في ضمان مناخ    المحور االول

مي نشط على اساس توظيف  التعلم  تعلي
 التعاوني في االلعاب الجماعية 

,924 0,961 

المحور الثاني تقييم تفعيل دور التلميذ   
خالل التعلم التعاوني في زيادة التعلم   

,919 0,958 
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الصحة  المهاري في االلعاب الجماعية 
 البدنية 

المحور الثالث اللمام بالمستجدات  
الثاني و تحقيق  التربوية لمنهاج الجيل 

 .مخرجاته وفق أليات التعلم النشط
,905 0,951 

 0,972 945, االستبيان ككل  

 
 

( ارتفا  قيمة معامل ربات ألفا كري  باخ لكل محاير حيث 11يتضح من خالل الجديل )     
(،ةينما  0.919(، أما قيمت  ف  محور الثا    فقد ة غت )0.924سج ت ف  المحور األيل   )

)  المحور ة غت  فقد  ةى 0.905الثالث  قدرت  حيث  مرتفعة  كا ت  فقد  ككل  ل مقيا   يبالنسبة   ،)
مما يدل ع   تمتع كل محور ةدرجة عالية من الثبات يتجا س مفردات ، إذ أ   ك ما    (0.945)

 كا ت ت   المفردات متجا سة فيما تقيس  كان التناسق عاليا.
 

 التجزئة النصفية:  -
الطريقة      لهذه  ذل    يطبقا  ف   متبعين  ال  ج ئين  ياحد   ف  مر   تطبيق   بعد  االختبار  يقسم 

حساب  تم  االختبار  تطبيق  يبعد  ال يجية،  يالفقرات  الفردية  الفقرات  أسا   ع    التقسيم  مثال 
ر   االرتباط  يكون   )ةيرسون( معامل  المعامل  هذا  يتصحيح  الج ئين،  ف   االفراد  درجات  ةين 

،  1999ن يذل  ل حصول ع   معامل الثبات ككل )محمد م يان،باستادا  معادلة سبيىرمان ةراي 
 (.87ص
 

 ( 1)ر+ /ر2 =معادلة سبيىرمان ةراين : معامل الثباث  ر ) سبيىرمان ةراين ( 
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 ( يبين معامل الثبات )التجزئة النصفية( لالستبيان 12جدول رقم )

 ن معامل االرتباط لسبيرما معامل االرتباط لبيرسون  االستبيان ومحاوره 
دور االستاذ في ضمان مناخ    المحور االول

تعليمي نشط على اساس توظيف  التعلم  
 التعاوني في االلعاب الجماعية 

,830 0,907 

المحور الثاني تقييم تفعيل دور التلميذ   
خالل التعلم التعاوني في زيادة التعلم   

الصحة  المهاري في االلعاب الجماعية 
 البدنية 

,845 0,916 

لثالث اللمام بالمستجدات  المحور ا 
التربوية لمنهاج الجيل الثاني و تحقيق  

 .مخرجاته وفق أليات التعلم النشط
,896 0,945 

 0,956 915, االستبيان ككل 

 
األسئ ة        درجات  ةين  االرتباط  لالستبيان يمحوري  بحساب معامل  الك    الثبات  تم حساب 

رم   كما  ال يجية،  األسئ ة  يدرجات  ةراين  الفردية  سبيرمان   " بمعادلة  االرتباط  معامل  تصحيح 
البر ام  اإلحصائ  ) الجديل رقم )spss"باستادا   قيمت  12(، يهذا ما يوضح   ( حيث ة غت 

(،ةينما المحور الثالث 0.845(، اما المحور الثا   فقد ة غت قيمت  )0.830ف  المحور االيل )
فب 0.896ة غت ) قيمت  ف  االستبيان ككل  أما  (، يهو معامل ربات مرتفع يدال 0.975غ )(  

 (. 0,01ي) (0,05إحصائيا عند مستو  الداللة )
 

 الموضوعية:  3.8.1
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يقصد بالموضوعية التحرر من التحي  أي التعص ، ي عد  إدخال العوامل الشاصية فيما      
كما يقصد ةها   ( 332، ص    2003)عبد الرحمان محمد عيسوي،  يصدر الباحث من أحكا   

الااصة )إخالص   يضو  النتائ   ي  الدرجات  حساب  االختبار، ي  ةتطبيق  الااصة  التع يمات 
 ، باه   حسين  مصطف   ي  الحفيظ  عبد  قا      179،ص2000محمد  المسع    هذا  يف    ،)

الاطو  برعداد استمار  الستطال  رأي موج    الباحثان   خالل هذه  مكو ة   لألساتذ الطالبان  
" ف  إعدادها كون  likert techniqueد ع    طريقة ليكرت "حيث تم االعتما،  من عد  أسئ ة

أ ها تمد ا بمع ومات أكثر عن المستجي   ظرا أل   يستجي  لكل عبار ، كما تقيس درجة من  
( 1-2-3االتجاه لكل عبار  حيث تم تقويم كل عبار  ع   أسا  مي ان تقدير  رالر  التدرج  )

( )حسي  (،3-2-1أي  يذكر  الشأن  هذا  ف   رشوان،ي  الحميد  عبد  (:"أن  167،ص    2003ن 
استمار  االستطال  الرأي تعد من يسائل جمع البيا ات ا تشرت ف  كثير من البحوث الميدا ية   
المكتوبة حول موضو    األسئ ة  أي كش  يضم مجموعة من  استمار   ذل  عن طريق  يأت   ي 

كمية ي كيفية، من جماعات ي الت  توج  لألفراد بغية الحصول ع   ةيا ات موضوعية   دراسةال
كبير  الحجم ي ذات كثافة عالية، ي يقو  المستجوب باإلجابة ع يها، ي غالبا ما تقو  اإلجابة  

 ع   اختيار ياحد من عدد االختيارات. 
 يترجع موضوعية االستبيان ف  األصل إل  ما ي  :

لغة التعامل  ما  عن الصعوبة أي الغموض، أ  االااصة باالستبيان بعيدالفقرات  مد  يضو     -
ال    ل تأييل،  قاة ة  الماتبرين فقد تمي ت بالبساطة يالوضو ، يغير  ف  إطار عرض  يتوجي  

 جا   االستعا ة بطبي  ماتص. 
كذل  تم القيا  برجرا  التعديالت الال مة حس  توجيهات األساتذ  المحكمين ف  ضو   تائ    -

نهائية حيث يضعت عبارات مناسبة التحكيم )صد  المحكمين(، إال أن أصبحت ف  صورتها ال
 لكل محور بشكل يتص  بالوضو  يال يحتاج إل  تفسير أي شر .
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يخالل المعالجة اإلحصائية تم استادا  أسهل طريقة لوص  االتجاه يه  توضيح النسبة       
الاطوات  برتبا   الباحثان    الطالبان   قا   كما  بمفردها،  عبار   كل  ع    ل مستجوبين  المئوية 

 الية إلعداد هذه االستمار  يتحديد المحاير الال مة الستطال  الرأي يذل  ف  ضو : الت
 مراجعة الدراسات السابقة المرتبطة بمضمون االستبيان.  -
الحال  )الدراسات النظرية يالمصادر يالمراجع ذات الص ة    دراسةمراجعة اإلطار النظري ل  -

 (.دراسةبال
 يأخذ يقت طويل ف  اإلجابة. محتو  االستبيان جذاب يقصير بحيث ال  -
 . دراسةيهذا يساعد ع   تحقيق أهدا  ال  دراسةارتب  كل سؤال ف  االستبيان بمشك ة ال -
كما حرص الطالبان  الباحثان   ع   الصياغة الدقيقة ل سؤال دين غموض أي تأييل، حت    -

 ال يشعر المبحوث بالحرج. 
 ص  تائجها. تم صياغة األسئ ة بطريقة يسهل معها تفريغها ياستاال -
أن  - المحكمون  األساتذ   ذكر  الشأن  هذا  يف   عشوائية،  بطريقة  تم  فقد  ترتيبها  عن  أما 

مفردات  أن  كما  بالهد ،  جوهريا  ارتباطا  ترتب   مفردات  تتضمن  الراهنة  بصورتها  االستمار  
 االستمار  بحالتها الراهنة صحيحة يدقيقة يشام ة )صد  المحتو (. 

الباح  - الطالبان   يشير  أررتها  كما  قد  االستمار   ع    إدخالها  تم  الت   التعديالت  أن  ثان   
يأكدت سالمتها يقدرتها ع   قيا  ما يضع لقياس  يبهذا ك   تعتبر االستمار  صادقة، يأ    

 يمكن تطبيقها ع   عينة من المجتمع األص  . 
الطا - يستا ص  الذكر  السالفة  ياالعتبارات  الميدا ية  اإلجرا ات  كل  ع    لبان  ياستنادا 

 الباحثان   أن أدا  جمع المع ومات )االستبيان( تتمتع بموضوعية عالية. 
 
 الوسائل االحصائية: -1-9
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 :لمعرفة مد  صد  العبارات.معامل ارتباط بيرسون  ✓

 لتح يل اجابات أفراد عينة الدراسة االستطالعية . التكرارات والنسب المئوية:  ✓

متوسىى   الحاصىىل فىى  إجابىىات المبحىىورين حىىول تىىم حسىىاب  بغيىىة التعىىر  ع ىى  الالمتوســط المــرجح 
 (.211، ص 2005) صالح الدين عالم, عبارات االستبيان.

  تم حساب  بغية التعر  ع   متوس  إجابات المبحورين حول االستبيان المتوسط الحسابي:  ✓

 . (172ص 2008)طعمة، 

 (72ص 2008)الب دايي،  االنحراف المعياري  ✓
المحمو  الحاصل ل متوس  الحساة   ف  اجابات المفحوصين  تم حساب  لمعرفة مجموع المربعات :  ✓

 حول عبارات االستبيان.

تىىم حسىىابة لمعرفىىة المتوسىى   الحاصىىل  اجابىىات المفحوصىىين حىىول عبىىارات االسىىتبيان فىى  متوســط المربعــات : 
 (.211، ص 2005) صالح الدين عالم,  المتوس  الحساة . 

 

ستودنت   ✓ "ت  الفروق  داللة  مستو اختبار  الختيارينلمعرفة  المفحوصين  اجابات  ةين  الفري      "  

 .(354ص200)اةراهيم، 

اختبارف""   ✓  " الفروق  داللة  من  اختبار  الكثر  المفحوصين  اجابات  ةين  الفري   مستو   لمعرفة 

 اختيارين

 :  دراسةصعوبات ال-1-10

صعوبة تجميع المع ومات حول الموضو  ف  ظل جائحة كوري ا يهذا ما جعل كل المكتبات  _  
جامعية تغ ق اةواةها مما استغر  منا يقت طويل ل حصول ع   بعض المع ومات.     ال  
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_صعوبة استرجا  استمارات التحكيم.                     

_ صعوبة اجرا  الدراسة ف  ظل الوبا  مما اد  ال  استادا  استبيان الكتري  .        

_صعوبة التواصل مع افراد العينة.    

 
 خالصة:  

المبن  ع   األسس الصىىحيحة يالقويىىة يالمحىىدد  مسىىبقا فر نىىا مىىن  دراسة م  هو ذل  البما أن الع
خالل هذا الفصل قمنا ةتحديد مجموعة من المعايير يالمنىىاه  ي االسىىالي  ي االديات المسىىتعم ة 
فىى  الدراسىىة يالوسىىائل االحصىىائية يهىىذا مىىن اجىىل ان  طبىىق دراسىىتنا فىى  احسىىن الظىىري  يبالتىىال  

  ياقعيىىة يمنطقيىىة يقاة ىىة ل تفسىىير يالتح يىىل يالنقىىاش يبالتىىال   مهىىد الطريىىق لتطبيىىق الاىىريج ةنتىىائ
 الدراسة الميدا ية.

 



 

 

 

 الفصل الثاني

 عرض وتحليل ومناقشة نتائج الدراسة
 دراسة عرض تحليل و مناقشة نتائج ال -2-1
 ، الخبرة ( :على متغيرات الدراسة )المؤهل العلمي عرض وتحليل  نتائج توزيع العينة   2-1-1
 عرض وتحليل نتائج  المحور االول  :   2-1-2
 عرض وتحليل نتائج المحور الثاني: 2-1-3
 عرض وتحليل نتائج المحور الثالث:  2-1-4
 مقارنة نتائج الدراسة حسب متغيري )الخبرة المهنية و المؤهل العلمي(  2-1-5
 ير الخبرة المهنية مقارنة نتائج الدراسة وفق داللة الفروق ت حسب متغ 2-1-5-1
 مقارنة نتائج الدراسة وفق داللة الفروق ت حسب متغير المؤهل العلمي 2-1-5-2

 االستنتاجات.  -2-2

 . دراسةمناقشة فرضيات ال -2-3

 الخالصة العامة. -2-4

 االقتراحات.  -2-5

 المصادر و المراجع. -

 المالحق.
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 عرض وتحليل نتائج الدراسة :  2-1

على متغيرات الدراسة )المؤهل العلمي ،  ئج توزيع العينة  عرض وتحليل  نتا-1- 2-1
 الخبرة ( :

على متغيرات الدراسة )المؤهل العلمي  ( يوضح عرض نتائج توزيع العينة  13جدول رقم )  
 ، الخبرة (

 

 %النسبة  التكرارت  الصفة  المتغير 

 36.3 29 ليسانس  المؤهل العلمي 

 63.7 51 ماستر 

 15 12 وات سن  05أقل من  الخبرة 

الى    05من 
 سنوات 10

32 40 

 45 36 سنوات 10أكثر من 

 

على متغيرات الدراسة )المؤهل العلمي ،  ( الذي نتائج توزيع العينة  13من خالل الجدول )
  29الخبرة ( , نالحظ أن بالنسبة للمؤهل العلمي بالنسبة لالختيار األول " ليسانس " قدرت ب
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بنسبة   51بالنسبة لالختيار الثاني " ماستر " قدرت ب  , أما 36.3بنسبة مئوية بلغت  
سنوات " قدرت   05, أما بالنسبة للخبرة بالنسبة لالختيار األول " أقل من  63.7مئوية بلغت 

سنوات "   10الى  05, أما بالنسبة لالختيار الثاني " من  15بنسبة مئوية بلغت  12ب
سنوات    10بة لالختيار الثالث " أكثر من  , أما بالنس 40بنسبة مئوية قدرت ب  32قدرت ب  

 . 45بنسبة مئوية بلغت   36" قدرت ب  
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 فقرات المحور االول  الرقم 
 تقدير ثالثي التدرج

المتوسط  
 المرجح

 االنحراف

 
 المعياري 

 الترتيب 
االتجاه 

 العام 
 منخفض متوسط عالي 

النسبة   العدد
)%( 

النسبة   العدد
)%( 

النسبة   العدد
)%( 

دائما ما اصمم المواق  التع يمية ف    1
 متوس  1 0.63 2.26 36.3 29 53.8 43 10 8 شكل مشكالت ي الح ول تترك ل ت ميذ 

2 
غالبا ما أعتمد ف  تحضيري لدر   
التربية البد ية يالرياضية ع   المذكرات  
 التع يمية الموجود  ف  اال تر ت.

45 56.3 29 36.3 6 7.5 
 عال  2 0.63 1.51

3 
  بالتاطي  المسبق  ل در  ي األخذ  اقو 

بالتداةير ي االجرا ات الضريرية 
 الااصة بالسالمة العامة  ارنا  الدر  

0 00 33 41.3 47 58.8 
 منافض 3 0.49 2.58

4 
اقو  ةتنفيذ مواق  تع مية مع تصحيح 
االدا  دين فتح المجال ل ممارسة 
 االةداعية. 

53 66.3 20 25 7 8.8 
 عال  4 0.65 1.42

 ادرًا ما أعمل ع   الت نو   ف  توظيف   5
 عال  5 0.70 1.61 12.5 10 36.3 29 51.3 41 طر  ي أسالي  الت دريس. 

6 
حضيت ةتكوين خاص  ف  مجال  
طر  ي أسالي  التدريس ف  التربية 
 البد ية ي الرياضية 

13 16.3 43 53.8 24 30 
 متوس  6 0.67 2.13

7 
غالبا ما اصمم بطاقة  الواج    

ضحا فيها معايير األدا  ي التغذية مو 
 الراجعة حس  هد  الدر 

19 23.8 46 57.5 15 18.8 
 متوس  7 0.65 1.95

8 
غالبًا ما أعتمد الت ع  م الت عاي   ف   
تصميم المواق  الت ع يمية الت ع  مية ف   
 الرياضات الجماعية 

10 12.5 43 53.8 27 33.8 
 متوس  8 0.65 2.21

9 
   اكساب كل  دائما ما  أحرص ع 

ت ميذ مهار  تحم ل المسؤيلية من خالل  
 تدريس الرياضات الجماعية. 

1 1.3 42 52.5 37 46.3 
 متوس  9 0.52 2.45

ُتساهم دريس  ف  مراعا  الفري    10
 منافض 10 0.53 2.61 63.8 51 33.8 27 2.5 2الفردية ياكتشا  المواه  ل رياضات 
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جدول    -2-  2-1 نتائج  ومناقشة  وتحليل  االتجاه  عرض  و  المستوى   ، المرجح  المتوسط 
العام لمجموع الدرجات الخاصة حول المحور االول ) دور االستاذ في ضمان مناخ   تعليمي 

 االلعاب الجماعية (   فينشط على اساس توظيف  التعلم التعاوني 

 

 الجماعية.

11 
وب المجموعات   ادرا ما استادا  أس 

غير المتجا سة حت   يستطيع كل  ت ميذ 
 مسا د   مي  .

16 20 42 52.5 22 27.5 
 متوس  11 0.68 2.07

12 
دائما ما أعمل ع   إكساب تالميذي  
سمات اجتماعية خالل التنو  ف   
تصميم موافق التع م التعاي   ف   
 االلعاب  الجماعية 

3 3.8 28 35 49 61.3 
ضمناف 12 0.56 2.57  

13 
غالبا ما أيفر  مناخات صفية دافئة ) 
العاطفة ياالحترا  المتبادلين (ي االةتعاد  
 عن العقاب البد   يالنفس  

4 5 32 40 44 55 
 منافض 13 0.59 2.50

14 
دائما ما أعمل ف  محي  منفتح يفسح  
المجال ل ت الميذ بالت عبير يالت جري  يال  
 يترد دين ف  ط   المساعد . 

1 1.3 26 2.53  53 66.3 
 منافض 14 0.50 2.65

15 

ف   هاية  كفايةدائما أقو  ةتقويم ال
المسار يذل  بالتحقق من اكتساب 
الت ميذ لمركباتها المع ن عنها ف  
المنهاج من خالل شبكات تقويمية  
 لوضعيات ادماجية

2 2.5 44 55.0 34 42.5 

 متوس  15 0.54 2.40

600. 2.32  المتوس  المرجح ل محور األيل   متوس  
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، المستوى و االتجاه العام لمجموع الدرجات الخاصة    المتوسط المرجح  ( يوضح  14جدول )
دير االستاذ ف  ضمان مناخ   تع يم   ش  ع   اسا  توظيف  التع م  حول المحور االول  

 االلعاب الجماعية  ف التعاي   

( الجول  خالل  يمثل  تائ   14من  يالذي  العام  (  االتجاه  و  المستوى   ، المرجح  المتوسط 
الخاصة ح الدرجات  المحور االول  لمجموع  دير االستاذ ف  ضمان مناخ   تع يم   ش   ول 

  01للعبارة رقم  االلعاب الجماعية أن التكرار بالنسبة    ف  ع   اسا  توظيف  التع م التعاي    
, فيما قدر التكرار لالختيار الثا      10ةنسبة مئوية ة غت     8لالختيار األيل "عال " قدر ب  

 29, يقدر التكرار بالنسبة لالختيار الثالث "منافض" ب    53.8ةنسبة مئوية    43"متوس " ب  
  0.63, ياال حرا  المعياري    2.26, فيما قدر المتوس  المرجح ب    36.3ةنسبة مئوية ة غت  

للعبارة , يكان اتجاه االجابات  حو االختيار الثا   " موافق " ,  يقد جا ت التكرارت بالنسبة  
قدر ب  02رقم   "عال "  األيل  ة غت     45  لالختيار  مئوية  التكرار    56.3ةنسبة  قدر  فيما   ,

الثا   "متوس " ب   الثالث   36.3ةنسبة مئوية    29لالختيار  بالنسبة لالختيار  التكرار  , يقدر 
, ياال حرا     1.51, فيما قدر المتوس  المرجح ب    7.5ةنسبة مئوية ة غت    6"منافض" ب  

الثا   " عال  " ,  يقد جا ت التكرارات   , يكان اتجاه االجابات  حو االختيار0.63المعياري  
, فيما قدر   00ةنسبة مئوية ة غت     0لالختيار األيل "عال " قدر ب    03للعبارة رقم  بالنسبة  

الثا   "متوس " ب   , يقدر التكرار بالنسبة لالختيار   41.3ةنسبة مئوية    33التكرار لالختيار 
,   2.58ما قدر المتوس  المرجح ب  , في  58.8ةنسبة مئوية ة غت    47الثالث "منافض" ب  
, يكان اتجاه االجابات  حو االختيار الثالث "  منافض " ,يقدر    0.49ياال حرا  المعياري  

بالنسبة   التكرارات  رقم  جا ت  ب    04للعبارة  قدر  "عال "  األيل  مئوية    53لالختيار  ةنسبة 
ب    66.3ة غت   "متوس "  الثا    لالختيار  التكرار  قدر  فيما  مئوية  ة  20,  يقدر    25نسبة   ,

, فيما قدر المتوس     8.8ةنسبة مئوية ة غت    7التكرار بالنسبة لالختيار الثالث "منافض" ب  
, يكان اتجاه االجابات  حو االختيار االيل "  0.49, ياال حرا  المعياري    2.58المرجح ب  

التكرارات بالنسبة   ,  يقد جا ت   "   41ال " قدر ب  لالختيار األيل "ع  05للعبارة رقم  عال  
ة غت   مئوية  "متوس " ب    51.3ةنسبة  الثا    لالختيار  التكرار  قدر  فيما  مئوية    29,  ةنسبة 
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,    12.5ةنسبة مئوية ة غت    10, يقدر التكرار بالنسبة لالختيار الثالث "منافض" ب    36.3
المرجح ب   المتوس   قدر  المعياري    1.61فيما  ياال حرا   االجابا   0.70,  اتجاه  ت , يكان 

لالختيار األيل   06للعبارة رقم   حو االختيار االيل " عال  " , يقد جا ت التكرارات بالنسبة  
, فيما قدر التكرار لالختيار الثا   "متوس " ب    16.3ةنسبة مئوية ة غت     13"عال " قدر ب  

  ةنسبة مئوية   24, يقدر التكرار بالنسبة لالختيار الثالث "منافض" ب    53.8ةنسبة مئوية    43
, يكان اتجاه     0.67, ياال حرا  المعياري    2.13, فيما قدر المتوس  المرجح ب    30ة غت  

بالنسبة   التكرارات  جا ت  يقد   ,  " متوس    " الثا    االختيار  رقم  االجابات  حو   07للعبارة 
قدر ب   "عال "  األيل  ة غت     19لالختيار  مئوية  لالختيار   23.5ةنسبة  التكرار  قدر  فيما   ,

, يقدر التكرار بالنسبة لالختيار الثالث "منافض" ب    57.5ةنسبة مئوية  46توس " ب  الثا   "م
المرجح ب    18.8ةنسبة مئوية ة غت    15 المتوس   فيما قدر  المعياري    1.95,  , ياال حرا  

, يكان اتجاه االجابات  حو االختيار الثا   " متوس  " , يقد جا ت التكرارات بالنسبة    0.65
رقم   ب    08للعبارة  قدر  "عال "  األيل  ة غت   10لالختيار  مئوية  قدر   12.5ةنسبة  فيما   ,

الثا   "متوس " ب   , يقدر التكرار بالنسبة لالختيار   53.8ةنسبة مئوية    43التكرار لالختيار 
"منافض" ب   ة غت  27الثالث  المرجح ب    33.8ةنسبة مئوية  المتوس   قدر  فيما   ,2.21   ,
المعياري   يك   0.65ياال حرا   يقد ,   ,  " متوس    " الثا    االختيار  االجابات  حو  اتجاه  ان 

ةنسبة مئوية ة غت     1لالختيار األيل "عال " قدر ب    09للعبارة رقم  جا ت التكرارات بالنسبة  
, يقدر التكرار   52.5ةنسبة مئوية    42, فيما قدر التكرار لالختيار الثا   "متوس " ب    1.3

"منافض"   الثالث  لالختيار  ة غت    37ب  بالنسبة  مئوية  المتوس     46.3ةنسبة  قدر  فيما   ,
, يكان اتجاه االجابات  حو االختيار الثا   "     0.52, ياال حرا  المعياري    2.45المرجح ب  

بالنسبة   التكرارات  جا ت  يقد   ,  " رقم  متوس   قدر ب    10للعبارة  "عال "  األيل     2لالختيار 
  33.8ةنسبة مئوية  27ختيار الثا   "متوس " ب , فيما قدر التكرار لال 2.5ةنسبة مئوية ة غت 

, فيما قدر   63.8ةنسبة مئوية ة غت    51, يقدر التكرار بالنسبة لالختيار الثالث "منافض" ب  
, يكان اتجاه االجابات  حو االختيار     0.53, ياال حرا  المعياري  2.61المتوس  المرجح ب  

لالختيار األيل "عال " قدر   11  للعبارة رقمبة  الثالث "  منافض " , يقد جا ت التكرارات بالنس
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ةنسبة مئوية    42, فيما قدر التكرار لالختيار الثا   "متوس " ب    20ةنسبة مئوية ة غت   16ب  
"منافض" ب  52.5 الثالث  لالختيار  بالنسبة  التكرار  يقدر  ة غت    22,  ,   27.5ةنسبة مئوية 

, يكان اتجاه االجابات  حو     0.65اري  , ياال حرا  المعي2.07فيما قدر المتوس  المرجح ب  
بالنسبة   التكرارات  جا ت  يقد   ,  " متوس    " الثا    رقم  االختيار  األيل    12للعبارة  لالختيار 

 28, فيما قدر التكرار لالختيار الثا   "متوس " ب    3.8ةنسبة مئوية ة غت     3"عال " قدر ب  
ةنسبة مئوية ة غت   49الث "غير موافق" ب , يقدر التكرار بالنسبة لالختيار الث 35ةنسبة مئوية 

ب    61.3 المرجح  المتوس   قدر  فيما  المعياري  2.57,  ياال حرا   اتجاه  0.56,  يكان   ,
بالنسبة   التكرارات  جا ت  يقد  منافض",   " الثالث  االختيار  رقم  االجابات  حو   13للعبارة 

قدر ب   "عال "  األيل  ة غت     4لالختيار  ا  5ةنسبة مئوية  قدر  فيما  الثا   ,  لالختيار  لتكرار 
الثالث "منافض" ب    40ةنسبة مئوية    32"متوس " ب   التكرار بالنسبة لالختيار   44, يقدر 

ة غت   المرجح ب    55ةنسبة مئوية  المتوس   قدر  فيما  المعياري  2.50,  ياال حرا    ,0.59 ,
التكرارات بالن ", يقد جا ت  الثالث " منافض  اتجاه االجابات  حو االختيار  للعبارة  سبة  يكان 

, فيما قدر التكرار لالختيار  1.3ةنسبة مئوية ة غت    1لالختيار األيل "عال " قدر ب  14رقم 
, يقدر التكرار بالنسبة لالختيار الثالث "منافض"   32.5ةنسبة مئوية    26الثا   "متوس " ب  

معياري  , ياال حرا  ال2.65, فيما قدر المتوس  المرجح ب    66.3ةنسبة مئوية ة غت    53ب  
, يكان اتجاه االجابات  حو االختيار الثالث " منافض", يقد جا ت التكرارات بالنسبة   0.50

, فيما قدر التكرار   2.5ةنسبة مئوية ة غت     2لالختيار األيل "عال " قدر ب    15للعبارة رقم  
الثا   "متوس " ب   ا  55.0ةنسبة مئوية    44لالختيار  بالنسبة لالختيار  التكرار  لثالث , يقدر 

, ياال حرا   2.40, فيما قدر المتوس  المرجح ب    42.5ةنسبة مئوية ة غت    34"منافض" ب  
 , يكان اتجاه االجابات  حو االختيار الثا   " موافق ". 0.54المعياري 

المرجح   المتوس   ة غ  فقد  الك    ل محور  بالنسبة  ب   2.32أما  قدر  المعياري  ياال حرا    ,
  حو االختيار الثا   " متوس  ". . يكان اتجاه االجابات0.60
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( يمكن ع ي هذه النتيجة ال  ان تركي  بعض  14من خالل ما الحظناه من  تائ  الجديل رقم)
االساتذ  ع   الكفايات التع يمية االدائية ) التاطي ،التنفيذ، استادا  طرائق التدريس ي  

هذه النتيجة ترجع ال  تحكم  التدريس  بشكل ايجاة  ي  همئأدا،التقويم( مما يؤرر ع   أساليب 
االساتذ  .فمثال  جد ان لديهم مستويات عالية ف  الممارسات المتع قة ةتحضر الدر  ،اما 

حيث جا  ف  المرتبة   1،42بالنسبة لتنفيذ  الدر  فقد حصل ع   متوس  مرجح قدر ب 
ة بشكل ياضح  الرابعة يهو ذي مستو  عال  يهذا راجع ال  ان االساتذ  يقدمون الماد  الدراسي

يتس سل منطق  يذل  لتوافر الوسائل السمعية البصرية المالئمة خالل الدر  اما فيمل ياص   
يهو ذي   1،61التنو  ف  طرائق ياسالي  التدريس فق  حصل ع   متوس  مرجح قدر ب 

مستو  عال  اذ ان االساتذ  متحكمين ف  استادا  يتنو  طرائق ياسالي  التدريس الحديثة الت  
 اعد ع   ارار  الدافعية لد  التالميذ مع مراعا  امنهم يسالمتهم يمراعا  الفري  الفردية ةينهم    تس

يهو ذي مستو  متوس   2،32يفيما ياص التقويم فقد حصل ع   متوس  مرجح قدر ب  
حيث يرجع هذا ال  اطال  االساتذ  لمنهاج التربية البد ية ي الرياضية يهذا راجع ال  تحمم  

تذ  ف  قيا  مد  تحقق االهدا  يالتنويع ف  اسالي  التقويم بما يتال   مع االهدا   االسا
( الت  توص ت ال  يجود اهتما  2009التع يمية يهذا ما توص ت الي  دراسة جغد  ةن ذهيبة  )

( ، كما  2015بعم ية التقويم خالل ي بعد الدر ، كما اتفقت ايضا مع دراسة  صير احميد  ) 
( ان االساتذ  2012( ي دراسة محمد طياب ) 2003نتيجة دراسة طياب محمد ) اكدت هذه ال

يمت كون اتجاهات اجاةية  حو التدريس مما جع هم يحققون  وعا من االدا  التدريس  الجيد ف  
 مات   المهارات المتع قة ب التاطي ، التنفيذ، يادار  الص ،يالتقويم               

كفايات تع يمية ادائية لد  مدر  التربية البد ية ي الرياضية تؤه   ال    _لذا الةد ان تتوافر     
يفعالية يمن ةين ت   الكفايات التع يمية  ذكر) االهدا ،التاطي ، التنفيذ،  كفايةيقو  ةديره ب

التقويم ( اضافة ال  الكفايات الشاصية ،يالش  ان امتالك المدرسين ل كفايات التع يمية ينم   
ري خبراتهم ي يساعدهم ع   تحقيق االهدا  التربوية ) السيد  صبيحة س طان محمد  قدراتهم ييث
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،الكفايات التع يمية لمدرس  يمدرسات التربية الرياضية ف  محافظات الفرات االيس  ،مج ة 
 . (1102العرا  ،  4،المج د3ع و  التربية الرياضية ،العدد

 ألول.( : يوضح المتوسط المرجح للمحور ا01الشكل رقم )

 

 
 : االستنتاج 

ف  ضمان مناخ   تع يم    ي ش   عال   ادير  يمت   الستاذا   مما سبق يستنت  الطالبان ان
 . االلعاب الجماعية ف  ش  ع   اسا  توظيف  التع م التعاي   

المتوسط المرجح ، المستوى و االتجاه  عرض وتحليل ومناقشة نتائج جدول  -3- 2-1
اصة حول المحور الثاني  تقييم تفعيل دور التلميذ  خالل التعلم  العام لمجموع الدرجات الخ

   التعاوني في زيادة التعلم  المهاري في االلعاب الجماعية
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المتوسط المرجح ، المستوى و االتجاه العام لمجموع الدرجات الخاصة   ( يوضح 15جدول )
ي   ف   ياد  التع م  المهاري تقييم تفعيل دير الت ميذ  خالل التع م التعاحول المحور الثاني  
 ف  االلعاب الجماعية . 

   الثانيفقرات المحور  الرقم

المتو  تقدير ثالثي التدرج
سط 
المرج

 ح

االنحراف 
 المعياري 

الترتي 
االتجا ب 

ه  
 العام 

 منخفض متوسط عالي 
العد
 د

النسبة  
)%( 

العد
 د

النسبة  
)%( 

العد
 د

النسبة  
)%( 

1 
ع     الت الميذ  الت عاين  أحث   مبدأ 

خالل   من  الجماع   يالعمل 
 ممارسة أ شطة جماعية. 

0 00 25 31.3 55 68.8 
مناف  16 0.46 2.68

 ض

2 
دير   تفعيل  ع    أحرص  ما  دائما 
المهارات   لتع يم  االيجاة   الت ميذ 

 ل رياضات الجماعية 
1 1.3 27 33.8 52 65.0 

مناف  17 0.60 2.63
 ض

3 
غالبًا ما أشرك تالميذي ف  إ جا   
 25 20 46.3 37 28.8 23 الد ر  يفق األهدا  الموضوعة.

متوس 18 0.73 1.96
 ط

4 

الت  ميذ   حث  ع    أعمل  ما  غالبا 
من   يالجماع   الذ ات   الت قييم  ع   
الرياضات   تدريس  خالل 

 الجماعية.

12 15 44 55 24 30 

متوس 19 0.65 2.15
 ط

5 
غالبا ما أشرك تىىالمىىيذي ف  إ جا   

تاطي  ل ىىىىدر   مات   قرارات ال
 يفىىىىق األهدا  الموضوعة .

29 36.3 36 45 15 18.8 
متوس 20 0.72 1.82

 ط

6 
دائما ما أحرص ع   إتاحة 
الفرصة ل تالميذ ل مشاركة ف   
 يضع األهدا  يرسم  الاط .  

38 47.5 25 31.3 17 21.3 
 عال   21 0.79 1.73

7 
أشرك تالميذي  ف  المناقشة ي  

 52.5 42 36.3 29 11.3 9لتبادل يجهات  أتيح الفرصة أمامهم
مناف  22 0.68 2.41

 ض
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 النظر ي إتااذ القرار  المناس  

8 
غالبا ما اترك الفرصة لتالميذي 

ف  تنفيذ قرارات التقويم ف  مات    
 موق  الدر  

21 26.3 37 46.3 22 27.5 
متوس 23 0.73 2.01

 ط

9 

يعمل التالميذ معا ف  مجموعات 
ف  المستو    صغير  غير متجا سة

ي يعم ون ع   مساعد  بعضهم 
 بعضا ع   ف  تحقيق الهد  

12 15 39 48.8 29 36.3 

متوس 24 0.68 2.21
 ط

10 

غالبا ما أراع  رغبات ي ميول 
التالميذ اتجاه اختيار ممارسة 
اال شطة الجماعية الموجهة ف  

 شكل مجموعات تعاي ية

7 8.8 44 55 29 36.3 

متوس 25 0.61 2.27
 ط

11 
أحرص دائما  ع    تبادل األديار  
أرنا    المجموعة  ألعضا   القيادية 

 تدريس الرياضات الجماعية 
3 3.8 33 41.3 44 55 

مناف  26 0.57 2.51
 ض

12 

استاد    ع    أحرص  ما  غالبا 
  ) مالحظ  ي  )مؤدي  االقران  األس وب 
أرنا    الت عاي    العمل  س وك  الكتساب 

 تدريس الرياضات الجماعية 

11 13.8 39 48.8 30 37.5 

متوس 27 0.67 2.23
 ط

13 

دائما ما أمنح التالميذ الفرصة ألن  
يصبحوا أكثر اعتمادًا ع   أ فسهم من  

مع    خالل معرفة ما تم أي ما لم يتم
 أكثر ضمان دقة ف  التقويم الذات  

1 1.3 50 62.5 29 36.3 

متوس 28 0.50 2.35
 ط

14 

أحرص دائما ع   تنمية  عند  
أفضل بأدائ  من المتع م يعيًا  

خالل  مالحظت  ألدائ  رم تقويم   
 اعتمادًا ع   المعيار أي المح  

0 00 50 72.5 22 27.5 

متوس 29 0.44 2.27
 ط

0.6 2.23  المتوس  المرجح ل محور الثا   
3 

متوس
 ط
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المتوسط المرجح ، المستوى و االتجاه العام  ( يالذي يمثل  تائ  15من خالل الجول )
تقييم تفعيل دير الت ميذ  خالل التع م التعاي    ت الخاصة حول المحور الثاني  لمجموع الدرجا 

لالختيار  01للعبارة رقم ف   ياد  التع م  المهاري ف  االلعاب الجماعية أن التكرار بالنسبة 
, فيما قدر التكرار لالختيار الثا   "متوس " ب  00ةنسبة مئوية ة غت   0األيل "عال " قدر ب 

ةنسبة مئوية   55, يقدر التكرار بالنسبة لالختيار الثالث "منافض" ب  31.3ة مئوية ةنسب 25
. يكان  0 0.46, ياال حرا  المعياري  2.68, فيما قدر المتوس  المرجح ب  68.8ة غت 

للعبارة رقم  اتجاه االجابات  حو االختيار الثالث "  منافض " ,  يقد جا ت التكرارت بالنسبة 
, فيما قدر التكرار لالختيار   1.3ةنسبة مئوية ة غت   1يل "عال " قدر ب لالختيار األ 02

, يقدر التكرار بالنسبة لالختيار الثالث "منافض" ب  33.8ةنسبة مئوية  27الثا   "متوس " ب 
   0.60, ياال حرا  المعياري 2.63, فيما قدر المتوس  المرجح ب  65ةنسبة مئوية ة غت  52

 حو االختيار الثالث " منافض " ,  يقد جا ت التكرارات بالنسبة  , يكان اتجاه االجابات
, فيما قدر  28.8ةنسبة مئوية ة غت   23لالختيار األيل "عال " قدر ب  03للعبارة رقم 

, يقدر التكرار بالنسبة لالختيار   46.3ةنسبة مئوية  37التكرار لالختيار الثا   "متوس " ب 
,  1.96, فيما قدر المتوس  المرجح ب  25ية ة غت ةنسبة مئو  20الثالث "منافض" ب 
, يكان اتجاه االجابات  حو االختيار الثا   "  متوس  " ,يقدر   0.73ياال حرا  المعياري 

ةنسبة مئوية    12لالختيار األيل "عال " قدر ب  04للعبارة رقم جا ت التكرارات بالنسبة 
, يقدر التكرار  55ةنسبة مئوية  44وس " ب , فيما قدر التكرار لالختيار الثا   "مت 15ة غت 

, فيما قدر المتوس  المرجح   30ةنسبة مئوية ة غت  24بالنسبة لالختيار الثالث "منافض" ب 
, يكان اتجاه االجابات  حو االختيار الثا   " متوس  "  0.65, ياال حرا  المعياري  2.15ب 

ةنسبة    29تيار األيل "عال " قدر ب لالخ  05للعبارة رقم ,  يقد جا ت التكرارات بالنسبة 
, يقدر  45ةنسبة مئوية  36, فيما قدر التكرار لالختيار الثا   "متوس " ب  36.3مئوية ة غت 
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, فيما قدر   18.8ةنسبة مئوية ة غت  15التكرار بالنسبة لالختيار الثالث "منافض" ب 
ه االجابات  حو االختيار , يكان اتجا0.75, ياال حرا  المعياري  1.82المتوس  المرجح ب 

لالختيار األيل "عال " قدر ب   06للعبارة رقم الثا   " متوس  " , يقد جا ت التكرارات بالنسبة 
ةنسبة مئوية   25, فيما قدر التكرار لالختيار الثا   "متوس " ب  47.5ةنسبة مئوية ة غت   38

,   21.3ةنسبة مئوية ة غت  17, يقدر التكرار بالنسبة لالختيار الثالث "منافض" ب  31.3
, يكان اتجاه االجابات  حو  0.79, ياال حرا  المعياري 1.73فيما قدر المتوس  المرجح ب 

لالختيار األيل  07للعبارة رقم االختيار الثالث "  منافض " , يقد جا ت التكرارات بالنسبة 
الثا   "متوس " ب  , فيما قدر التكرار لالختيار 11.3ةنسبة مئوية ة غت   9"عال " قدر ب 

ةنسبة مئوية   42, يقدر التكرار بالنسبة لالختيار الثالث "منافض" ب   36.3ةنسبة مئوية 29
, يكان اتجاه   0.68, ياال حرا  المعياري 2.41, فيما قدر المتوس  المرجح ب  52.5ة غت 

 08ارة رقم للعباالجابات  حو االختيار الثالث "  منافض " , يقد جا ت التكرارات بالنسبة 
, فيما قدر التكرار لالختيار  26.3ةنسبة مئوية ة غت  21لالختيار األيل "عال " قدر ب 

, يقدر التكرار بالنسبة لالختيار الثالث "منافض"  46.3ةنسبة مئوية  37الثا   "متوس " ب 
, ياال حرا  المعياري 2.01, فيما قدر المتوس  المرجح ب  27.5ةنسبة مئوية ة غت 22ب 

, يكان اتجاه االجابات  حو االختيار الثا   " متوس  " , يقد جا ت التكرارات بالنسبة   0.73
, فيما قدر التكرار  15ةنسبة مئوية ة غت   12لالختيار األيل "عال " قدر ب  09للعبارة رقم 

 , يقدر التكرار بالنسبة لالختيار الثالث 48.8ةنسبة مئوية  39لالختيار الثا   "متوس " ب 
,  2.21, فيما قدر المتوس  المرجح ب  36.3ةنسبة مئوية ة غت  29"منافض" ب 

, يكان اتجاه االجابات  حو االختيار الثا   " متوس  " , يقد جا ت 0.68ياال حرا  المعياري 
,   8.8ةنسبة مئوية ة غت   7لالختيار األيل "عال " قدر ب  10للعبارة رقم التكرارات بالنسبة 

, يقدر التكرار بالنسبة  55ةنسبة مئوية  44كرار لالختيار الثا   "متوس " ب فيما قدر الت
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, فيما قدر المتوس  المرجح ب   36.3ةنسبة مئوية ة غت  29لالختيار الثالث "منافض" ب 
, يكان اتجاه االجابات  حو االختيار الثا   "  متوس  " ,   0.61, ياال حرا  المعياري 2.27

ةنسبة مئوية    3لالختيار األيل "عال " قدر ب  11 للعبارة رقمبالنسبة يقد جا ت التكرارات 
, يقدر 41.3ةنسبة مئوية  33, فيما قدر التكرار لالختيار الثا   "متوس " ب  3.8ة غت

, فيما قدر المتوس   55ةنسبة مئوية ة غت  44التكرار بالنسبة لالختيار الثالث "منافض" ب 
, يكان اتجاه االجابات  حو االختيار الثالث "    0.57معياري , ياال حرا  ال2.51المرجح ب 

   11لالختيار األيل "عال " قدر ب  12للعبارة رقم منافض " , يقد جا ت التكرارات بالنسبة 
ةنسبة مئوية   39, فيما قدر التكرار لالختيار الثا   "متوس " ب  13.8ةنسبة مئوية ة غت 

,   37.5ةنسبة مئوية ة غت  30يار الثالث "منافض" ب , يقدر التكرار بالنسبة لالخت 48.8
, يكان اتجاه االجابات  حو   0.67, ياال حرا  المعياري 2.23فيما قدر المتوس  المرجح ب 

لالختيار األيل "عال "  13للعبارة رقم االختيار الثا   " متوس  ", يقد جا ت التكرارات بالنسبة 
ةنسبة   50ا قدر التكرار لالختيار الثا   "متوس " ب , فيم 1.3ةنسبة مئوية ة غت   1قدر ب 
ةنسبة مئوية ة غت   29, يقدر التكرار بالنسبة لالختيار الثالث "منافض" ب  62.3مئوية 
, يكان اتجاه  0.50, ياال حرا  المعياري 2.35, فيما قدر المتوس  المرجح ب  36.3

  14للعبارة رقم كرارات بالنسبة االجابات  حو االختيار الثا   " متوس  ", يقد جا ت الت
, فيما قدر التكرار لالختيار الثا     00ةنسبة مئوية ة غت   0لالختيار األيل "عال " قدر ب 

 22, يقدر التكرار بالنسبة لالختيار الثالث "منافض" ب  72.5ةنسبة مئوية  50"متوس " ب 
,  0.44ال حرا  المعياري , يا2.27, فيما قدر المتوس  المرجح ب  27.5ةنسبة مئوية ة غت 

 يكان اتجاه االجابات  حو االختيار الثا   " متوس  ".

, ياال حرا  المعياري قدر ب   2.23أما بالنسبة ل محور الك   فقد ة غ المتوس  المرجح 
 . يكان اتجاه االجابات  حو االختيار الثا   " متوس  ".0.63
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التع م   كفايةل األستاذاستادا   إنالحظنا   (15ا طالقا من النتائ  المدي ة ف  الجديل رقم)
التعاي   يساهم ف  الرفع من مستو  االدا  المهاري ل تالميذ ف  االلعاب الجماعية فنجد ان  
لديهم مستويات متوسطة ف  الممارسات المتع قة باشراك التالميذ ف  الدر ،حث الت ميذ ع   

ماعية ، استادا  اس وب االقران، ال  التقييم الذات  يالجماع  خالل تدريس الرياضات الج 
الفرصة ل تالميذ ل مشاركة ف  يضع االهدا  ،   برتاحةمستو  عال  ف  الممارسات المتع قة 

الستادا  اس وب التع م التعاي   ف  التع م المهاري ف  االلعاب    االيجاة التأريريهذا يدل ع   
ل تع م مما يساعد ع   تحفي  التالميذ   الجماعية يترجع هذه النتيجة ال  استادا  اس وب جديد

 حو التع م يمعرف  ما هو جديد يان هذا االس وب يسمح بالتعاين ةين التالميذ ف  صور  
مجموعات صغير  حيث يقو  كل ت ميذ بعرض ما تم تحصي   من مع ومات ياالستفاد  من 

،جغد  ةن ذهيبة ياخرين  ( 2017 مال ه فيما توص وا الي  ،هذا ما اكدت  دراسة ةراهيم  قدير )
(  2019( ي دراسة ط  عامر ،ي يد قالت )2015( ي دراسة ةن راةت محمد شريف )2015)

الت  اكدت ع   اهمية تدري   المع مين ع   استادا  استراتيجيات متنوعة ف  التدريس منها  
ل ديره               الت عم النش  الذي يعد من االستراتيجيات الحديثة الت  تتمرك  حول المتع م ي تفعي

_يقد يرجع هذا ال   استادا  اتجاهات ياسالي  جديد  ف  التع م ته   التالميذ ال  الفهم ي  
اتقان المهارات الحركية يتطبيق هذه المهارات يتنمية العمل الجماعية مما يؤدي ال  اكتساب  

دراسات كال من ماجد خبرات جديد  ي تنمية االدا  المهاري لد  التالميذ يتؤكد هذه النتيجة 
( ع   ان استادا  التع م التعاي   يؤدي ال  ايجاةية  2011( ياحمد حمدان ) 2006عبيد )

العالقات ةين التالميذ ذيي القدرات يالمهارات المنافضة .يهذا ما اتفق ايضا مع دراسة احمد  
يقة  الت  اكدت ع   ان اس وب التع م التعاي   حقق  تائ  افضل من الطر  2011يوس  

 Johnson D wالتق يدية ف  تع م مهارات ف  االلعاب الجماعية  .حيث يبين جو سون 
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1990 Ethohson تدريس يالتع م فيما ع   ان التالميذ يستفيديا اكثر عندما يتبادلوا اديار ال
ةينهم ،ييدعم ذل  اةو عمير   الذي يؤكد ع   ان استادا  التع م التعاي   يؤدي ال  تنمية ري  

ريق ةين المتع مين يتنمية المهارات االجتماعية يتكوين االتجاه الس يم  حو المواد الدراسية ) الف
مع هذا الراي حيث ير    stork(.ييتفق غاد  ي اخرين  قال عن 288ص  1997اةو عمير  

ان التع م التعاي   ي يد من التحصيل ييطور القدرات العق ية ي المهارية لد  التالميذ) غاد  ي  
التع م التعاي     أس وب إنذكره  ( .يقد اشارت هال من خالل ما85،86،ص 2010رين اخ 

ي يد التعاين ي التشجيع ةين افراد المجموعة الواحد  من اجل التنافس الجماع  يليس التنافس  
الفردي يكذل  االةدا  يالمشاركة الفعالة يق ل من الق ق ي اال طوائية لبعض التالميذ ) خ ود 

ا يبين موفق الذي يؤكد ان عم ية التفاعل االجتماع  الت  تحدث داخل ( .كم273ص
لد   ةااليجاةيف  تنمية ري  التعاين يتنمية االتجاهات  ةايجاةيالمجموعات المتعاي ة لها ارار 

( يهذا ما يتفق مع ما اشر ا الي  سابقا من خالل  327، 2011التالميذ ) موفق ياخرين 
 ( 51الا فية النظرية ص)

 ( : يوضح المتوسط المرجح للمحور الثاني. 02شكل رقم )ال
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 : االستنتاج 

التع م التعاي   ف  التع م المهاري  كفايةخالل استادا  األستاذ ل أ  مما سبق يستنت  الطالبان 
 عال .  مستو  ا جا  دير الت ميذ ف  األلعاب الجماعية يبق 

 

 عرض  وتحليل نتائج الفرضية الثالثة :  -4- 2-1

المتوسط المرجح ، المستوى و االتجاه العام لمجموع الدرجات الخاصة    ( يوضح  16دول )ج
االلما  بالمستجدات التربوية لمنهاج الجيل الثا   ي تحقيق مارجات  يفق حول المحور الثالث   

 أليات التع م النش  

 

الر 
 فقرات المحور الثالث   قم

المتو  تقدير ثالثي التدرج 
سط 
المر 

االنحراف 
 لمعياري ا

الترت 
 يب 

االت 
جاه 
 العام 

 منخفض  متوسط عالي 
الن الع الن الع الن الع 



 

118 
 

سب دد
ة 
%(
) 

سب دد
ة 
%(
) 

سب دد
ة 
%(
) 

 جح

1 
الثا     الجيل  مناه   مضمون 
فعال ف   ياد  االهتما  يالرغبة  

 عند التالميذ

3
4 

42
.5  

4
0 50 6 

7.
5 

1.6
5 

متو  30 0.61
 س  

2 
أهدا   ترجمة  ف   صعوبة  أجد 

الجيل الث ا   إل  يحدات   منهاج
 تع يمية  

3
4 

42
.5  

3
1 

38
.8  

1
5 

18
.8  

1.7
6 

عال 31 0.75
 ي

3 
أستعين ةدليل مرفق ف  تدريس  

 9 الرياضات الجماعية
11
.3  

6
1 

76
.3  

1
0 

12
.5  

2.0
1 

متو  32 0.49
 س  

4 

ار  ان الحجم الساع   
الماصص لحصة التربية  
البد ية ي الرياضية  كا   
 لتحقيق األهدا  المنهاج 

4
0 50 2

5 
31
.3  

1
5 

18
.8  

1.6
8 

عال 33 0.77
 ي

5 
من   أفضل  الث ا    الجيل  منهاج 
حيث    من  ابقة  الس  المناه  
 المارجات )كفا ات مكتسبة (. 

3
6 45 4

1 
51
.3  3 3.

8 

1.5
8 

متو  34 0.56
 س  

6 

ف    المتبعة  استراتيجية  ان 
أكثر   الث ا    الجيل  منهاج 
لممارسة   الت الميذ  لديافع  استثار  

 الجماعية. األ شطة

3
5 

43
.8  

3
0 

37
.5  

1
5 

18
.8  

1.7
5 

عال 35 0.75
 ي

ف    7 الث ا    الجيل  بمنهاج  متو  36 1121.70.68 342345العمل 
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ُتشج ع   الجماعية  األ شطة 
 الت الميذ  حو الت ع  م.

4 .5  6 0 .5  س   0 

8 

ف   المقترحة  األلعاب  أستغل  
لتنمية   الث ا    الجيل  منهاج 
الرياضات   ف   المهارات 

 ماعيةالج 

2
8 

35 4
0 

50 1
2 

15 

1.8
0 

متو  37 0.68
 س  

9 

متط بات تدريس منهاج  الجيل  
الثا   ف  ت.ب.ر تقتض   

الما   المدر   باالستراتيجيات 
 يالطر  ي اسالي  التدريس.

1
9 

23
.8  

3
0 

37
.5  

3
1 

38
.8  

2.1
5 

مناف 38 0.79
 ض 

1
0 

يضمن المنهاج عالقة ايجاةية  
 ةين المدر  ي الت ميذ

1
1 

13
.8  

4
2 

52
.5  

2
7 

33
.8  

2.2
0 

متو  39 0.66
 س  

1
1 

مع    ل تالميذ  كبير  تجايب  هناك 
 مناه  الجيل الثا    

3
8 

47
.5  

4
0 

50 2 2.
5 

1.5
5 

متو  40 0.54
 س  

1
2 

المنهاج   ف  ةنا    األستاذ يساعد 
 المستهدفة  كفايةال

1
8 

20 5
5 

68
.8  

9 11
.3  

1.9
1 

متو  41 0.55
 س  

1
3 

ي   الرياضية   المشا اتالعتاد 
تحقيق    المتوفر  ع    تساعد 

 مارجات المنهاج  الجيل الثا   

2
7 

33
.8  

2
2 

27
.5  

3
1 

38
.8  

2.0
5 

مناف 42 0.85
 ض 

1
4 

يكس  التكوين أرنا  الادمة 
االستاذ المهارات االساسية  
المهن   لتحقيق مارجات 

 منهاج  الجيل الثا   

2
2 

27
.5  

3
9 

48
.8  

1
9 

23
.8  

1.9
6 

متو  43 0.71
 س  

العناصر 1 أحدد  ما  متو  44 1135671182.00.57غالبا 
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من   5 إ طالقا  ل تقويم  الااضعة 
ال ف      كفايةمركبات  الموضحة 
 المنهاج 

1 .8  4 .5  5 .8  س   5 

1.8  المتوس  المرجح ل محور الثالث 
5 

0.
66 

متو 
 س  

 

( الجول  خالل  يمثل  تائ   16من  يالذي  العام  (  االتجاه  و  المستوى   ، المرجح  المتوسط 
الخاصة حو الدرجات  المحور االول  لمجموع  دير االستاذ ف  ضمان مناخ   تع يم   ش   ل 

التعاي     التع م  اسا  توظيف   الجماعية  ف  ع    المستوى و    االلعاب   ، المرجح  المتوسط 
الثالث    المحور  حول  الخاصة  الدرجات  لمجموع  العام  التربوية  االتجاه  بالمستجدات  االلما  

للعبارة رقم  ليات التع م النش  أن التكرار بالنسبة  لمنهاج الجيل الثا   ي تحقيق مارجات  يفق أ
, فيما قدر التكرار لالختيار    42.5ةنسبة مئوية ة غت     34لالختيار األيل "عال " قدر ب    01

, يقدر التكرار بالنسبة لالختيار الثالث "منافض" ب    50ةنسبة مئوية    40الثا   "متوس " ب  
ة غت    6 مئوية  المت  7.5ةنسبة  قدر  فيما  ب  ,  المرجح  المعياري   1.65وس   ياال حرا    ,

, يكان اتجاه االجابات  حو االختيار الثا   " متوس  " ,  يقد جا ت التكرارت بالنسبة  0.61
رقم   قدر ب    02للعبارة  "عال "  األيل  ة غت     34لالختيار  مئوية  قدر   42.5ةنسبة  فيما   ,

الثا   "متوس " ب   , يقدر التكرار بالنسبة لالختيار   38.8ةنسبة مئوية    31التكرار لالختيار 
,   1.76, فيما قدر المتوس  المرجح ب    18.8ةنسبة مئوية ة غت    15الثالث "منافض" ب  
, يكان اتجاه االجابات  حو االختيار األيل " عال  " ,  يقد جا ت   0.75ياال حرا  المعياري  
  11.3ةنسبة مئوية ة غت     9ب  لالختيار األيل "عال " قدر    03للعبارة رقم  التكرارات بالنسبة  

, يقدر التكرار بالنسبة   76.3ةنسبة مئوية    61, فيما قدر التكرار لالختيار الثا   "متوس " ب  
, فيما قدر المتوس  المرجح ب   12.5ةنسبة مئوية ة غت    10لالختيار الثالث "منافض" ب  

تيار الثا   "  متوس  " , يكان اتجاه االجابات  حو االخ    0.49, ياال حرا  المعياري    2.01
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بالنسبة   التكرارات  جا ت  رقم  ,يقدر  قدر ب    04للعبارة  "عال "  األيل  ةنسبة     40لالختيار 
, يقدر  31.3ةنسبة مئوية  25, فيما قدر التكرار لالختيار الثا   "متوس " ب  50مئوية ة غت 

ب   "منافض"  الثالث  لالختيار  بالنسبة  ة غت    15التكرار  مئوية  قدر   18.8ةنسبة  فيما   ,
المرجح ب   المعياري  1.68المتوس   اتجاه االجابات  حو االختيار  0.77, ياال حرا   , يكان 

لالختيار األيل "عال " قدر ب   05للعبارة رقم  االيل " عال  " ,  يقد جا ت التكرارات بالنسبة  
سبة مئوية ةن  41, فيما قدر التكرار لالختيار الثا   "متوس " ب    45ةنسبة مئوية ة غت     36

, فيما    3.8ةنسبة مئوية ة غت    3, يقدر التكرار بالنسبة لالختيار الثالث "منافض" ب    51.3
ب   المرجح  المتوس   المعياري    1.58قدر  ياال حرا   االجابات  حو    0.56,  اتجاه  يكان   ,

"عال "  لالختيار األيل    06للعبارة رقم  االختيار الثا   " عال  " , يقد جا ت التكرارات بالنسبة  
الثا   "متوس " ب    43.8ةنسبة مئوية ة غت     35قدر ب   التكرار لالختيار  قدر  فيما   ,30  

مئوية   ب    37.5ةنسبة  "منافض"  الثالث  لالختيار  بالنسبة  التكرار  يقدر  مئوية    15,  ةنسبة 
, يكان اتجاه     0.75, ياال حرا  المعياري  1.75, فيما قدر المتوس  المرجح ب    18.8ة غت  
بالنسبة  االجاب التكرارات  جا ت  يقد   ,  " متوس    " االيل  االختيار  رقم  ات  حو   07للعبارة 

قدر ب   "عال "  األيل  ة غت     34لالختيار  مئوية  لالختيار   42.5ةنسبة  التكرار  قدر  فيما   ,
, يقدر التكرار بالنسبة لالختيار الثالث "منافض" ب   45ةنسبة مئوية  36الثا   "متوس " ب  

المرجح ب    12.5ة غت  ةنسبة مئوية    10 المتوس   فيما قدر  المعياري    1.70,  , ياال حرا  
, يكان اتجاه االجابات  حو االختيار الثا   " متوس  " , يقد جا ت التكرارات بالنسبة    0.68

, فيما قدر التكرار    35ةنسبة مئوية ة غت   28لالختيار األيل "عال " قدر ب    08للعبارة رقم  
"متوس الثا    ب  لالختيار  مئوية    40 "  الثالث   50ةنسبة  لالختيار  بالنسبة  التكرار  يقدر   ,

, ياال حرا     1.80, فيما قدر المتوس  المرجح ب    15ةنسبة مئوية ة غت  12"منافض" ب  
, يكان اتجاه االجابات  حو االختيار الثا   " متوس  " , يقد جا ت التكرارات   0.68المعياري  
, فيما   23.8ةنسبة مئوية ة غت     19ر األيل "عال " قدر ب  لالختيا  09للعبارة رقم  بالنسبة  

ب   "متوس "  الثا    لالختيار  التكرار  مئوية    30قدر  بالنسبة   37.5ةنسبة  التكرار  يقدر   ,
ب   "عال "  الثالث  ة غت    31لالختيار  مئوية  ب    38.8ةنسبة  المرجح  المتوس   قدر  فيما   ,
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االجابات  حو االختيار الثالث "  منافض " , , كان اتجاه   0.79, ياال حرا  المعياري    2.15
ةنسبة مئوية    11لالختيار األيل "عال " قدر ب    10للعبارة رقم  يقد جا ت التكرارات بالنسبة  

"متوس " ب  13.8ة غت   الثا    لالختيار  التكرار  قدر  فيما  , يقدر   52.5ةنسبة مئوية    42, 
ب   "منافض"  الثالث  لالختيار  بالنسبة  ة غت  ةن  27التكرار  مئوية  قدر   33.8سبة  فيما   ,

, يكان اتجاه االجابات  حو االختيار    0.66, ياال حرا  المعياري  2.20المتوس  المرجح ب  
لالختيار األيل "عال " قدر   11  للعبارة رقمالثا   "  متوس  " , يقد جا ت التكرارات بالنسبة  

التكرار لالختيار    47.5ةنسبة مئوية ة غت   38ب   فيما قدر  ةنسبة   40الثا   "متوس " ب  , 
الثالث "منافض" ب  50مئوية   التكرار بالنسبة لالختيار  ,    2.5ةنسبة مئوية ة غت    2, يقدر 

, يكان اتجاه االجابات  حو    0.54, ياال حرا  المعياري  1.55فيما قدر المتوس  المرجح ب  
بالنسبة   التكرارات  جا ت  يقد   ,  " متوس    " الثا    رقماالختيار  األيل    12  للعبارة  لالختيار 

  55, فيما قدر التكرار لالختيار الثا   "متوس " ب  20ةنسبة مئوية ة غت   18"عال " قدر ب 
ةنسبة مئوية ة غت    9, يقدر التكرار بالنسبة لالختيار الثالث "منافض" ب    68.8ةنسبة مئوية  

ب    11.3 المرجح  المتوس   قدر  فيما  المعياري  1.91,  ياال حرا   يكا0.55,  اتجاه  ,  ن 
بالنسبة   التكرارات  جا ت  يقد   ," متوس    " الثا    االختيار  رقم  االجابات  حو    13للعبارة 

قدر ب   "عال "  األيل  ة غت     27لالختيار  مئوية  لالختيار   33.8ةنسبة  التكرار  قدر  فيما   ,
, يقدر التكرار بالنسبة لالختيار الثالث "منافض"   27.5ةنسبة مئوية    22الثا   "متوس " ب  

, ياال حرا  المعياري  2.05, فيما قدر المتوس  المرجح ب    38.8ةنسبة مئوية ة غت    31ب  
, يكان اتجاه االجابات  حو االختيار الثالث " منافض ", يقد جا ت التكرارات بالنسبة  0.85

رقم   قدر ب    14للعبارة  "عال "  األيل  ة غت     22لالختيار  مئوية  قدر   27.5ةنسبة  فيما   ,
لالخ  "متوس " ب  التكرار  الثا    مئوية    39تيار  لالختيار 48.8ةنسبة  بالنسبة  التكرار  يقدر   ,

"منافض" ب   ة غت    19الثالث  المرجح ب    23.8ةنسبة مئوية  المتوس   قدر  فيما   ,1.96 ,
, يكان اتجاه االجابات  حو االختيار الثا   " متوس  ", يقد جا ت  0.71ياال حرا  المعياري  
بالنسبة   رقم  للعبالتكرارات  ب    15ارة  قدر  "عال "  األيل  ة غت     11لالختيار  مئوية  ةنسبة 

, يقدر التكرار   67.5ةنسبة مئوية    54, فيما قدر التكرار لالختيار الثا   "متوس " ب    13.8
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ب   "منافض"  الثالث  لالختيار  ة غت    15بالنسبة  مئوية  المتوس     18.8ةنسبة  قدر  فيما   ,
المعياري 2.05المرجح ب   ياال حرا    ,  0.57  " الثا    االختيار  االجابات  حو  اتجاه  , يكان 
 متوس  ".

. 0.66, ياال حرا  المعياري قدر ب  1.85أما بالنسبة ل محور الك   فقد ة غ المتوس  المرجح  
 يكان اتجاه االجابات  حو االختيار الثا   " متوس  ".

م مون يمدركون لمناه   ( يتضح ان اغ   االساتذ   16النتائ  المتحصل ع يها ف  الجديل رقم)
الناحية   من  سوا   المنهاج  هذا  لمحتويات  فهمهم  حس   يذل   موضوعية  بكل  الثا    الحيل 
اجابات  اكدت  ،كما  الميدا ية  التطبيقية  الناحية  من  اي  ل حصة  يالتاطي   ياالعداد  النظرية 

لذل  ما   السؤال رقم )  الحظناه االساتذ  يكنموذج  ( حيث  14من خالل اجابات االساتذ  ع   
المرجح ب   المتوس   الااصة    1،96قدر  الحالية  التكوين  ةرام   فعال  ان  اكديا   بأساتذ حيث 

التربية البد ية يالرياضية تكس  االستاذ مهارات تساهم ف  تحقيق مارجات منهاج الجيل الثا    
الماد    ديات تكوينية مع مفتش    6،من خالل االيا  التكوينية الت   ظمتها مفتشية الماد  بمعدل  

يو  ف     15ال  التكوين الااص الذي ت قاه االساتذ  الجدد خالل الديرات التكوينية    باإلضافة
  2018الدير  الواحد  يالت  ما الت مستمر  ال  يومنا هذا .هذا ما اتفق مع دراسة رشا   اصر )

البد ية يالرياضية مدركون لمحتو  منهاج2017/ التربية  الت  اكدت ع   ان اساتذ   الجيل    ( 
الثا   يان ةرام  التكوين الحالية الااصة باالساتذ  تتضمن اصالحات مناه  الجيل الثا   كما  

( فقد  09تساهم ف  تحقيق مارجات  المنشود  .اما بالنسبة الجابات االساتذ  حول السؤال رقم )
الما  حيث اكديا ان متط بات تدريس منهاج الجيل الثا   تقتض     2،15ة غ المتوس  المرجح  

المدر  باالستراتيجيات يالطر  ياسالي  التدريس هذا ما ةين  محمد سعد  غ ول ياخرين ) ا    
من ياج  المدر  االلما  الجيد بجميع ما يتع ق بالنشاط المدرس  من مهارات رياضية ي طر   

،ص   2001ل تدريس ياسالي  حديثة ف  التع م ) محمد سعد  غ ول ،مصطف  الساىح محمد  
ما يؤكد ا.د.صاد  خالد الحاي  ع   ان  االستراتيجية االكثر فعالية ف  التدريس ه   ( .ك 20

فان   لذا  المناسبين  يالط بة   ، المناسبة  ،المهار   المناس   الوقت  ف   تستاد   الت   االستراتيجية 
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  ( فعالية  بكل  المنشود   االهدا   تحقيق  ف   التدريس يساعد  استراتيجيات  استادا   ف   التنويع 
 (123.ص 2018د  خالد الحاي  .ا.د.صا

اال ان هذا لم يمنع االساتذ  من اةرا  بعض النقائص يالت  ترجع ال  عد  اسباب من اهمها  
طغيان الجا   النظري ع   التطبيق  ارنا  عم ية التكوين كذا ق ة الساعات الماصصة ل ماد   

ما يمث   ذل  من فريقات  ساعتين ف  االسبو  ،يال  يجود عدد كبير من التالميذ ف  الفوج ،ي 
فردية يعج  االستاذ ف  يقت قصير إيفائها حقها مما يؤرر ع   سير العم ية التع يمية خاصة 

 مع التو يع المحدد ف  المنهاج من خالل ماط  ةنا  يحد  تع يمية . 

 

 ( : يوضح المتوسط المرجح للمحور الثالث 03الشكل رقم )

 

 
 االستنتاج : 

ألستاذ عال  بآليات التع م النش  يمستجدات المنهاج الجيل االما  أن بان مما سبق يستنت  الطال
 .الثا   لتحقيق مارجات  المنشود 
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 مقارنة نتائج الدراسة حسب متغيرات )الخبرة المهنية و المؤهل العلمي(  2-1-5

  ةكفايف  مستو   0.05الفرضية الفرعية الرابعة : توجد فري  عند مستو  الداللة  احصائية 
االلعاب   ف  ف  ضمان مناخ   تع يم   ش  ع   اسا  توظيف  التع م التعاي    األستاذ

 الجماعية تع   لمتغير الابر  المهنية ي المؤهل الع م   

 

 مقارنة نتائج الدراسة وفق داللة الفروق ت حسب متغير الخبرة المهنية  2-1-5-1 
فري  ف   تائ  المحاير الثالرة  (يمثل قيم ت لحساب ال 17 )بالنسبة ل محور االيل جديل

 لالستبيان  يع   لمتغير الابر 

 

مجمو    مصدر التباين  المحاير
 المربعات 

درجة 
 الحرية 

متوس  
 المربعات 

القيمة  قيمة  
 ( sigالمعنوية)

المحور 
 االيل

ةين  
 المجموعات

102.62 15 6.84 1.36 0.19 

داخل 
 المجموعات

321.25 64 5.02 

 / //// 79 423.88 الك  
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المحور 
 الثا   

ةين  
 المجموعات

28.82 13 2.21 0.37 0.97 

داخل 
 المجموعات

395.06 66 5.98 

 / /// //// 79 423.88 الك  

المحور 
 الثالث

ةين  
 المجموعات

99.21 18 5.51 1.03 0.43 

داخل 
 المجموعات

324.67 61 5.32 

 / / //// 79 423.88 الك  

 

( الذي مثل قيم ت لحساب الفري  ف   تائ  المحاير الثالرة لالستبيان   17)من خالل الجديل 
يع   لمتغير الابر  ,  الحظ أن مصدر التباين ل محور األيل ةين المجموعات لمجمو   

, أما مصدر   6.84, يقد ة غ متوس  المربعات  15, ةدرجة حرية قدرت ب102.62المربعات 
, يقد ة غ  64, ةدرجة حرية قدرت ب321.25مربعات التباين داخل المجموعات لمجمو  ال

, ةدرجة   423.88, فيما كان مصدر التباين الك   لمجمو  المربعات  5.02متوس  المربعات 
, كما  الحظ أن   0.19,عند قيمة معنوية  1.36, يقد ة غت قيمة    79حرية قدرت ب

, ةدرجة حرية قدرت 28.82 مصدر التباين ل محور الثا   ةين المجموعات لمجمو  المربعات
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, أما مصدر التباين داخل المجموعات لمجمو    2.21, يقد ة غ متوس  المربعات  13ب
, فيما كان   5.98, يقد ة غ متوس  المربعات  66, ةدرجة حرية قدرت ب395.06المربعات 

 , يقد ة غت قيمة 79, ةدرجة حرية قدرت ب 423.88مصدر التباين الك   لمجمو  المربعات 
,كما  الحظ أن مصدر التباين ل محور الثالث ةين  0.97.,عند قيمة معنوية  0.37  

, يقد ة غ متوس  المربعات  18, ةدرجة حرية قدرت ب99.21المجموعات لمجمو  المربعات 
, ةدرجة حرية قدرت  324.67, أما مصدر التباين داخل المجموعات لمجمو  المربعات  5.51
, فيما كان مصدر التباين الك   لمجمو  المربعات  5.32بعات , يقد ة غ متوس  المر  61ب

.    0.43.,عند قيمة معنوية 1.03, يقد ة غت قيمة    79, ةدرجة حرية قدرت ب 423.88
مع القيمة  0.05لكل المحاير , يبمقار ة مستو  الداللة  0.05يذل  عند مستو  الداللة 

 وية أكبر من مستو  الداللة المعنوية لكل المحاير ,  الحظ أن القيمة المعن

 

 مقارنة نتائج الدراسة وفق داللة الفروق ت حسب متغير المؤهل العلمي  2-1-5-2
 

يوضح قيمة )ت( لحساب الفري  ف   تائ  المحايل الثالرة لالستبيان يع   18جديل رقم 
 ل مؤهل الع م 

المتوس   العينة الابر 
 الحساة 

اال حرا  
 المعياري 

يمة الق ت.المحسوبة 
المعنوية  



 

128 
 

 

 

( الذي يمثل قيمة )ت( لحساب الفري  ف   تائ  المحايل الثالرة  18الجديل ) من خالل
كان بالنسبة لالختيار األيل  للمحور األول  لالستبيان يع   ل مؤهل الع م  ,  الحظ أ   بالنسبة

, يقد ة غ اال حرا  المعياري  33.60أستاذا , فيما ة غ المتوس  الحساة   29" ليسا س " 
, أما بالنسبة   0.262, فيما كا ت القيمة المعنوية  1.12ت ت المحسوبة , فيما قدر  3.53

, يقد ة غ اال حرا   32.58أستاذا , فيما ة غ المتوس  الحساة   51لالختيار الثا   " ماستر"
, أما    0.24, فيما كا ت القيمة المعنوية  1.17, فيما قدرت ت المحسوبة  4.13المعياري 

أستاذا , فيما ة غ المتوس   29 الحظ أن االختيار األيل " ليسا س " بالنسبة ل محور الثا   
, فيما   0.63, فيما قدرت ت المحسوبة  4.36, يقد ة غ اال حرا  المعياري  30.86الحساة  

أستاذا , فيما ة غ  51, أما بالنسبة لالختيار الثا   " ماستر" 0.52كا ت القيمة المعنوية 

sig(2t) 
المحور  

01
 0.26 1.12 3.53 33.60 29 ليسا س 

 0.24 1.17 4.13 32.58 51 ماستر 

المحور  
02

 0.52 0.63 4.36 30.86 29 ليسا س 

 0.52 0.64 4.60 31.52 51 ماستر 

المحور  
03

 0.31 1.01 4.77 28.55 29 ليسا س 

 0.31 1.02 4.86 27.41 51 ماستر 
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, فيما قدرت ت المحسوبة  4.60قد ة غ اال حرا  المعياري , ي  31.52المتوس  الحساة  
, أما  بالنسبة ل محور الثالث  الحظ أن االختيار   0.52, فيما كا ت القيمة المعنوية  0.64

, يقد ة غ اال حرا    28.55أستاذا , فيما ة غ المتوس  الحساة   29األيل " ليسا س " 
, أما   0.31, فيما كا ت القيمة المعنوية  1.01, فيما قدرت ت المحسوبة  4.77المعياري 

, يقد ة غ 27.41أستاذا , فيما ة غ المتوس  الحساة   51بالنسبة لالختيار الثا   " ماستر"
, فيما كا ت القيمة المعنوية   1.02, فيما قدرت ت المحسوبة  4.86اال حرا  المعياري 

مع   0.05مقار ة مستو  الداللة لكل المحاير , يب 0.05, يذل  عند مستو  الداللة  0.31
 القيمة المعنوية لكل المحاير ,  الحظ أن القيمة المعنوية أكبر من مستو  الداللة

 

 االستنتاجات :  2-2

 من خالل عرضنا لنتائ  االستبيان الااص بالدراسة يمناقشة  تائ  الفرضيات  ستنت  أن :  

عال ف  األلعاب الجماعية يساهم  التع م التعاي   بمستو     كفايةأن  توظيف األساتذ  ل -
البد ية   التربية  مدرس   يجهة  ظر  من  الثا    الجيل  منهاج  مارجات  تحقيق  ف  

 يالرياضية.
  كفاية أن األستاذ يمت   دير عال  ف  ضمان مناخ تع يم   ش  ع   أسا  توظيف   -

 التع م التعاي   ف  األلعاب الجماعية.
التع م التعاي   ف  التع م   كفايةا  األستاذ لأن  مستو  ا جا  دير الت ميذ خالل استاد -

 المهاري ف  األلعاب الجماعية يبق  عال . 
لتحقيق   - الثا    الجيل  المنهاج  النش  يمستجدات  التع م  إلما  عال  بآليات  أن لألستاذ 

 مارجات  المنشود .
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مستو    - التع م    كفايةأن  توظيف  أسا   ع    تع يم   ش   مناخ  ف  ضمان  األستاذ 
 يتأرر بعامل ر الابر  المهنية ي المؤهل الع م .    ف  األلعاب الجماعية الالتعاي 

 

 : دراسةمناقشة فرضيات ال 2-3

 مناقشة وتفسير نتائج الفرضية األولى :    2-3-1

" يمتلك األستاذ دور  من خالل  تائ  االجابات الت  تاض الفرضية األيل  , يالت  تنص ع   
التعلم التعاوني في األلعاب   كفايةعلى أساس توظيف  عالي في ضمان مناخ تعليمي نشط

" ’ فيما كان  2.00 الحظ أن أغ   االجاباب كان متوسطها المرجح يفو  قيمة "الجماعية" , 
" ,  5,4,2اتجاهات االجابات بالنسبة لالختيار األيل " عال  " مقدر ب رالث  ف  العبارات "

ن اتجاه االجوبة مقدر ب  سبع ف  العبارات " أما بالنسبة لالختيار الثا   " متوس  : فكا
" , فيما كا ت االتجاهات ف  االجابات لباق  العبارات موجهة لالختيار  12, 11,,1,6,7,8,9

الثالث " منافض " , يبمقار ة  تائ  االتجاهات لالختيارات الثالث " عال  , منافض , متوس   
  "  قدرت ةثالث اتجاهات  , يبالنسبة لالختيار  " ,  ر  أ   بالنسبة لالختيار األيل " موافق بقو 

الثا   " متوس  " قدرت ب سبع اتجاهات , أي أن ان اجابات االساتذ  كا ت أغ بها متجهة  
 حو الموافقة ع   ما جا  ف  الفرضية ف  اغ   العبارات يالت  قدرت بعشر عبارات من اصل  

  ديرا عال  ف  ضمان مناخ تع يم   يدل ع   أن األستاذ يمت  خمسة عشر عبار  , يهذا ما
يدل ع     الجماعية , يهو ما األلعابف   التع يم التعاي   إستراتيجيةتوظيف   أسا  ش  ع   

أن األستاذ يمت   قدر كا  لتفعيل العالقات ةين التالميذ ك  يستطيع توظيف كفا ات  ف   
 ية. التأرير ع   التالميذ ل تظافر  حو التعاين ف  االلعاب الجماع
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يمتلك األستاذ دور عالي في ضمان مناخ تعليمي  يدل ع   أن الفرضية األيل  "  يهذا ما
 قد تحققت. التعلم التعاوني في األلعاب الجماعية"   كفايةنشط على أساس توظيف 

التع م التعاي   ي يد من قدرات  ي   كفايةي توظيف  ل األستاذي يؤكد الطالبان الباحثان ان معرفة 
التع م النش  ي قادرا ع   تنفيذ  ألسالي كيفية التعامل مع الط بة ي معرفت     معارف  ف 

سيحقق التدريس ي التع م الفعالين ي بالتال  ل  دير عال ف  ضمان  بالتأكيداستراتيجياتها فا   
 مناخ تع يم   ش 

 كفاية(أن 2019البشيري أحمد )–حجاب عصا  -يهذا ما اتفق مع دراسة د.اةراهيم عيس 
ستاذ تعتبر العامل الرئيس  ف   جا  حصة التربية البد ية يالرياضية، كما اتفقت هذه النتيجة األ

(يدراسة قاسم  2020يقدير، ةن ساس  س يمان، ةن س  قدير الحبي  )ماي مع دراسة ةراهيم
(يكذا دراسة يليد ةن معتو  محمد  2010خ ع   يعبد ال طيف عبد الكريم المومن  )  محمد

(إل  أن األساتذ  يمت كون جميع الكفايات التع يمية يبدرجة عالية يمد  8200 عفرا   )
 مساهمتهما ف   جا  العم ية التع يمية 

 مناقشة وتفسير نتائج الفرضية الثانية :    2-3-2

" إن مستوى انجاز  من خالل  تائ  االجابات الت  تاض الفرضية الثا ية , يالت  تنص ع   
التعلم التعاوني في التعلم المهاري في األلعاب  كفايةاألستاذ ل دور التلميذ خالل استخدام

"  2.00,  الحظ أن أغ   االجاباب كان متوسطها المرجح يفو  قيمة " الجماعية يبقى عالي "
ياحد   متمث ة   برجابة’ فيما كان اتجاهات االجابات بالنسبة لالختيار األيل " عال  " مقدر ب 

ما بالنسبة لالختيار الثا   " متوس  : فكان اتجاه االجوبة مقدر ب  " , أ6ف  العبار  السادسة"
" , فيما كا ت االتجاهات ف  االجابات لباق   4,5, 8,,9,11,12,13,14رمن ف  العبارات " 

العبارات موجهة لالختيار الثالث " منافض " , يبمقار ة  تائ  االتجاهات لالختيارات الثالث "  
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,  ر  أ   بالنسبة لالختيار األيل " موافق بقو  "  قدرت باتجاه  عال  , منافض , متوس  " 
ياحد , يبالنسبة لالختيار الثا   " متوس  " قدرت ب رمن اتجاهات , أي أن ان اجابات  

االساتذ  كا ت أغ بها متجهة  حو الموافقة ع   ما جا  ف  الفرضية ف  اغ   العبارات يالت  
يدل ع   أن مستو  ا جا  دير   ر عبار  , يهذا ماقدرت تسع عبارات من اصل أربعة عش

ف  التع م المهاري ف    التع يم التعاي   ستراتيجيةإلالت ميذ يبق  عال   خالل استادا  أستاذه 
يدل ع   أن األستاذ يمت   قدر كا  الرار  دافعية التالميذ ل بقا   االلعاب الجماعية , يهو ما

ف  التع يم   ستراتيجية التع يم التعاي  خالل استادام  ال ع   اع   مستو  ا جا  دير التالميذ
يدل ع   أن األستاذ ل  القدر الكاف  ف  تنمية   المهاري ف  االلعاب الجماعية , يهذا ما

العالقات االجتماعية ةين التالميذ لبث ري  التعاين ةين تالميذه ك  يستطيع ا جا  هد  
 حصت  بالمستو  المط وب. 

إن مستوى انجاز دور التلميذ خالل استخدام األستاذ  أن الفرضية الثا ية "  يدل ع   يهذا ما
 قد تحققت. التعلم التعاوني في التعلم المهاري في األلعاب الجماعية يبقى عالي "    كفايةل

ي يع ي الطالبان الباحثان ذل  ال  ان تارير اس وب التع م التعاي   ي ما يهد  الي  من  ياد   
ن التالميذ ف  تع م المهارات المات فة من خالل المشاركة ي التعاين ي الفهم ي فرص التفاعل ةي

الحوار يمساعد  بعضهم البعض ع   التع م، يهذا من شا   ان يكون اتجاهات اجاةية لد  
التالميذ لتع م النشاط ي يرتفع مستو  ا جا ه باستادا  االستاذ لهذا االس وب                    

يتؤكد ذل  لميا  حيث تشير ال  "ان التع م التعاي   يعمل ع   المشاركة الفعالة  _           
ةين الطالب ي ينبغ  تعاي ا ةنا ا ، يتم من خالل  االفاد  من قدرات طالب المجموعة الواحد   

بحيث تؤكد ع   ا دماج هذه القدرات ف  محص ة ياحد  تتحدد معا ليستفيد منها افراد المجموعة  
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يحس ا هم مسؤيلون عن ا جا  كل فرد ي عن تحقيق هد  جماع  ) لميا    الواحد  ي
(.    320، ص2007،  

(المؤكد  ع   أن التع م التعاي   ل  أرر ف  تحسين  2019توافق مع دراسة ةن راةث ) يهذا ما 
(القائ ة 2015مستو  األدا  المهاري ل تالميذ ف  الكر  الطائر  يدراسة ةن س  قدير الحبي  )

تربية البد ية يالرياضية لديها القدر  ع   أن تكون ياحد  من المواد الدراسية الت  يمكن أن أن ال
تساعد الطالب ع   تحقيق األهدا  يمع ذل  يحتاج المع مون إل  استادا  اس وب التع م  
التعاي   يترجع هذه النتيجة أيضا إل  استادا  األسالي  التع مية المناسبة مثل التع م النش  

خالل استادا  المهارات الحركية يتطبيقها يالقدر  ع   االةتكار ياإلةدا  يتنمية العمل   من
 الجماع  مما يؤدي إل  اكتساب خبرات جديد  يتنمية األدا  المهاري لد  التالميذ.

(يدراسة أحمد حمدان 2006كما تتفق هذه النتيجة مع دراسة كال من ماجد عبيد )-
 كفاية(الت  أكدت ع   ان استادا  2017هللا يا.ال هر  ةومهرا  )(يدراسة ةوجراد  عبد 2011)

التع م التعاي   ل  دير ف  تحسين اس وب التالميذ يتنمية مهاراتهم الحركية من أجل األدا  
 الحرك  الجيد. 

(الت  أشارت أن استادا  التع م  2014كما اتفقت مع دراسة صفا  ما ص محمد عبد الع ي )-
المهارات ف  كر  الس ة ل  أرر كبير ف  تع م تالميذ المرح ة المتوسطة.التعاي   ف  تع م   

سبق  ستطيع االشار  ال  ان اس وب التع م التعاي   قد ساهم ل  الرفع من  _يمن خالل ما  
 مستو  ا جا  التالميذ .

 مناقشة وتفسير نتائج الفرضية الثالثة :    2-3-3
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" لألستاذ إلمام  ية الثالثة , يالت  تنص ع    من خالل  تائ  االجابات الت  تاض الفرض
,  عالي بآليات التعلم النشط ومستجدات المنهاج الجيل الثاني لتحقيق مخرجاته المنشودة" 

" قيمة  يفو   ال  المرجح  متوسطها  كان  االجاباب  أغ    أن  كان  2.000 الحظ  فيما   ’  "
"  6,4,2الث  ف  العبارات "اتجاهات االجابات بالنسبة لالختيار األيل " عال  " مقدر ب ر

, أما بالنسبة لالختيار الثا   " متوس  : فكان اتجاه االجوبة مقدر ب  سبع ف  العبارات " 
موجهة  15,  11,8,7,3,1,14 العبارات  لباق   االجابات  ف   االتجاهات  كا ت  فيما   ,  "

" الثالث  لالختيارات  االتجاهات  يبمقار ة  تائ    ,  " منافض   " الثالث  ,    لالختيار  عال  
ةثالث   قدرت    " بقو   موافق   " األيل  لالختيار  بالنسبة  أ    ,  ر    " متوس    , منافض 
ان   أن  أي   , اتجاهات  سبع  ب  قدرت   " متوس    " الثا    لالختيار  يبالنسبة   , اتجاهات  
اغ     ف   الفرضية  ف   جا   ما  ع    الموافقة  متجهة  حو  أغ بها  كا ت  االساتذ   اجابات 

يدل ع   أن    بعشر عبارات من اصل خمسة عشر عبار  , يهذا ما  العبارات يالت  قدرت
األستاذ  خالل تحقيق  لمارجات  المنشود  يمت   الما  عال  باليات التع م النش  يمستجدات  

  األستاذ يدل ع   أن  الجيل الثا   يمستجدات  تجعل من    المنهاج الجيل الثا   , يهو ما 
يذا   مار   كفاية مبدعا  تحقيق  ف   ماعالية  يهذا   , المنشود   التع م    جات   باليات  م م  يجع   

 النش  لهذا المنهاج يبقدر عال .
لألستاذ إلمام عالي بآليات التعلم النشط ومستجدات  يدل ع   أن الفرضية الثالثة "  يهذا ما

 قد تحققت. المنهاج الجيل الثاني لتحقيق مخرجاته المنشودة"  

ان   إل   ذل   الباحثان  الطالبان  العم ية ييع ي  لمساير   فعالة  يأسالي   يستاد  طرائق  المدر  
 التربوية يفق منهاج الجيل الثا   ف  الطور المتوس  مما يساهم ف  تحقيق مارجات  المنشود .
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النتيجة- اتفقت هذه  (يدراسة  2017-2016العجال سعيد  )–مع دراسة حماليي عامر    ي قد 
ةوشيبة أحمد،  محمد)  أ.د.أحسن  معرفة  2018مصطف ،ةناصر  مستو   أن  إل   أشارت  (،الت  

األساتذ  بمستجدات منهاج الجيل الثا   كان عال كما ان لهم دراية بمحتواه حيث يعتمدين ع ي   
 ف  تحقيق مارجات  المنشود . 

)   يهذا ما- دراسة رشا   اصر  أيضا مع  التربية 2018-2017توافق  أساتذ   أن  (الت  كشفت 
ن محتو  منهاج الجيل الثا   يقد توافقت أيضا هذه النتيجة البد ية يالرياضية مدركون ييطبقو 

ةالل) لعريب   حسان  عباس ،  ةوكر   دراسة  أن 2018-2017مع  تائ   ع    كشفت  (الت  
ل طور  يالرياضية  البد ية  التربية  أساتذ   أدا   ع    الثا    الجيل  منهاج  ا عكاسات  ايجاةية 

 المتوس . 

 

 الرابعة :   مناقشة وتفسير نتائج الفرضية  2-3-4

  " , يالت  تنص ع    الرابعة  الفرضية  الت  تاض  توجد فروق  من خالل  تائ  االجابات 
األستاذ في ضمان مناخ تعليمي    كفايةفي مستوى    0.05عند مستوى الداللة إحصائية  

الخبرة   لمتغير  تعزى  الجماعية  األلعاب  في  التعاوني  التعلم  توظيف  أساس  على  نشط 
 الحظ أن  تائ  المحاير الثالث لالستبيان ف  متغير الابر  ,     لمي "المهنية و المؤهل الع

" , 6.00جا  مجمو  المربعات  ف  المحور األيل مرتفع , أما متوس  المربعات فقد فا  "
ب   قدرت  حرية  ,  15ةدرجة  مرتفع  المربعات  مجمو   جا   فقد   , المجموعات  داخل  أما   ,
قدر   sig, عند القيمة المعنوية  64ية قدرت ب" , ةدرجة حر 5.00يمتوس  المربعات فا  "

الداللة  0.19ب   مستو   مقار ة  يعند  المعنوية    0.05,  بالنسبة sig  0.19بالقيمة  ,أما 
المربعات   أما متوس    , المجموعات متوس   المربعات ةين  الثا   فقد جا  مجمو   ل محور 
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" فا   قدرت ب  2.00فقد  حرية  ةدرجة   , المجموعات  13"  داخل  أما  جا  مجمو   ,  فقد   ,
, عند القيمة   66" , ةدرجة حرية قدرت ب5.00المربعات مرتفع , متوس  المربعات فا  "

ةين  0.97قدر ب     sigالمعنوية   المربعات  جا  مجمو   فقد  الثالث  ل محور  بالنسبة  أما   ,
,  18" , ةدرجة حرية قدرت ب  5.00المجموعات متوس  , أما متوس  المربعات فقد فا  "

" 5.00ل المجموعات , فقد جا  مجمو  المربعات مرتفع , يمتوس  المربعات فا  "أما داخ 
, يعند مقار ة مستو   0.43قدر ب     sig, عند القيمة المعنوية    61, ةدرجة حرية قدرت ب

ل محاير الثالث  ,  الحظ أن القيمة المعنوية أكبر من   sigبالقيمة المعنوية    0.05الداللة  
 0.05يدل ع   أ   ال توجد فري  عند مستو  الداللة إحصائية    ما  مستو  الداللة , يهدا

األستاذ ف  ضمان مناخ تع يم   ش  ع   أسا  توظيف التع م التعاي      كفايةف  مستو   
  األستاذ   كفايةأن مستو     إل ف  األلعاب الجماعية تع   لمتغير الابر  المهنية , يهذا راجع  

اسا  تع يم   ش  ع    الجماعية    ف  ضمان مناخ  االلعاب  ف   التعاي    التع م  توظيف 
 ليس ل  عالقة بابر  . 

 
بالنسبة   الع م   المؤهل  متغير  ف   لالستبيان  الثالث  المحاير  أن  تائ   كما  الحظ 
 ل محور األيل ف  االختيار األيل  " ليسا س " جا ت قيمة المتوس  الحساة  متوسطة 

ما بالنسبة لالختيار الثا   " ماستر " جا ت  , أ   0.26قدر ب     sigعند القيمة المعنوية  
المعنوية   القيمة  الحساة  متوسطة عند  المتوس   بالنسبة    0.24قدر ب     sigقيمة  أما   ,

ل محور الثا   ف  االختيار االيل  " ليسا س " جا ت قيمة المتوس  الحساة  متوسطة عند  
الثا   " ماستر " جا ت قيمة  , أما بالنسبة لالختيار    0.52قدر ب     sigالقيمة المعنوية  

,أما بالنسبة ل محور   0.52قدر ب     sigالمتوس  الحساة  متوسطة عند القيمة المعنوية  
الثالث ف  االختيار األيل  " ليسا س " جا ت قيمة المتوس  الحساة  متوسطة عند القيمة 
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قيمة المتوس    , أما بالنسبة لالختيار الثا   " ماستر " جا ت  0.31قدر ب     sigالمعنوية  
, يعند مقار ة مستو  الداللة   0.31قدر ب     sigالحساة  متوسطة عند القيمة المعنوية  

ل محاير الثالث  ,  الحظ أن القيمة المعنوية أكبر من مستو    sigبالقيمة المعنوية    0.05
مستو    0.05يدل ع   أ   ال توجد فري  عند مستو  الداللة إحصائية    الداللة , يهدا ما

األستاذ ف  ضمان مناخ تع يم   ش  ع   أسا  توظيف التع م التعاي   ف  األلعاب   كفاية
ف  ضمان   األستاذ  كفايةأن مستو     إل الجماعية تع   لمتغير المؤهل الع م  , يهذا راجع  

مناخ تع يم   ش  ع   اسا  توظيف التع م التعاي   ف  االلعاب الجماعية ليس ل  عالقة 
 بمؤه   الع م . 

في    0.05توجد فروق عند مستوى الداللة إحصائية  يدل ع   أن الفرضية الرابعة ""    يهذا ما
األستاذ في ضمان مناخ تعليمي نشط على أساس توظيف التعلم التعاوني في    كفايةمستوى  

 لم تتحقق.  األلعاب الجماعية تعزى لمتغير الخبرة المهنية و المؤهل العلمي "
ال  االختال  ف  تطبيق اسالي  يكفايات التدريس ةين االساتذ  لعد   ييمكن ع ي هذه النتيجة 

عوامل كنقص االمكا ات المادية ي  قص الم تقيات الرسمية عن استادا  اسالي  التدريس 
 الحديثة                                      

إل  أ    (الت  توص ت2003ياتفقت هذه النتيجة مع ما جا ت ب  دراسة طياب محمد )    
توجد فري  ذات داللة احصائية تع   لمتغير المؤهل الع م  تؤرر ف  مستو  ممارسة أساتذ   
التربية البد ية يالرياضية ل كفايات التع يمية األدائية،الت  أشارت إل  يجود فري  ذات داللة 

ية يمن اهم  احصائية ف  مستو  ممارسة األساتذ  ل كفايات التع يمية تع   لمتغير الابر  المهن 
سنوات أكثر ا جا ا ل كفايات من ذيي الابر  األقل من   5الابر  أكثر من   تائجها ان األستاذ ذي

 سنوات. 5
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(يدراسة محمد الصالح سعدايي، 2015إذا اخت فت هذه النتيجة مع دراسة د. صير  أحميد  )-
ري  ذات داللة ( التيتم التوصل فيها إل  أ   ال توجد ف2016-2015محمد الفاتح م اري )

احصائية ف  ممارسة أساتذ  التربية البد ية يالرياضية ل كفايات التع يمية األدائية تع ي لمتغير  
 الابر  يالمؤهل الع م . 

(يالت   2010خ ع   يعبد ال طيف عبد الكريم المومن  ) كما اخت فت مع دراسة قاسم محمد-
الك األساتذ  ل كفايات تع ي لمتغير  أكدت عد  يجود فري  ذات داللة احصائية ف  درجة امت

المؤهل الع م ، ياتفقت معها حيث أشارت الدراسة إل  يجود فري  ذات داللة احصائية ف  
 درجة امتالك األساتذ  ل كفايات التع يمية تع ي لمتغير الابر . 

 
 مناقشة وتفسير الفرضية العامة :   2-3-5

التع م التعاي     كفايةن توظيف األساتذ  إ من خالل  ص الفرضية العامة يالت  تنص ع   "
ف  االلعاب الجماعية يساهم ف  تحقيق مارجات منهاج الجيل الثا   من يجهة   بمستو  متمي 

 ظر مدرس  التربية البد ية يالرياضية " ,  الحظ أن الفرضية األيل  " يمت   األستاذ دير عال  
لتع م التعاي   ف  األلعاب الجماعية"   ا كفايةف  ضمان مناخ تع يم   ش  ع   أسا  توظيف 

 كفايةقد تحققت , ي الفرضية الثا ية " إن مستو  ا جا  دير الت ميذ خالل استادا  األستاذ ل
التع م التعاي   ف  التع م المهاري ف  األلعاب الجماعية يبق  عال  "  قد تحققت , ي الفرضية  

نش  يمستجدات المنهاج الجيل الثا   لتحقيق  الثالثة " لألستاذ إلما  عال  بآليات التع م ال
مارجات  المنشود " "  قد تحققت , أما الفرضية الرابعة "" توجد فري  عند مستو  الداللة  

األستاذ ف  ضمان مناخ تع يم   ش  ع   أسا  توظيف  كفايةف  مستو   0.05إحصائية 



 

139 
 

مهنية ي المؤهل الع م  "  لم  التع م التعاي   ف  األلعاب الجماعية تع   لمتغير الابر  ال
 تتحقق.

يبما أن دراستنا تحتوي ع   أربع فرضيات رالرة منها تحققت يياحد  لم تتحقق إذن  ستطيع  
في   بمستوى متميزالتعلم التعاوني  كفايةإن توظيف األساتذة  القول أن الفرضية العامة "

من وجهة نظر مدرسي   الجماعية يساهم في تحقيق مخرجات منهاج الجيل الثاني األلعاب
 التربية البدنية والرياضية " قد تحققت. 

 
 االقتراحات :  2-4

بما   - الجماعية  األلعاب  ف   خاصة  لألساتذ   التعاي    التع م  بكفايات  االهتما   ضرير  
 يتوافق مع مارجات الجيل الثا  . 

ة بما  ضرير  االهتما  بالمناخ التع يم  التعاي   لألساتذ  خاصة ف  األلعاب الجماعي -
 يتناس  مع مارجات الجيل الثا  . 

ضرير  االهتما  بالكفايات التع يمية التعاي   لألساتذ   ف  التع م المهاري خاصة ف    -
 األلعاب الجماعية بما يتناس  مع مارجات الجيل الثا  . 

ضرير  االهتما  بما يمت ك  األستاذ حول التع م التعاي   لألساتذ   ف  التع م المهاري   -
 ف  األلعاب الجماعية بما يتناس  مع مارجات الجيل الثا  . خاصة 

البد ية ي   - التربية  التدري  بعقد مؤتمرات ي  ديات ع مية ألساتذ   االهتما  بالتكوين ي 
الرياضية حول موضو  أس وب التع م التعاي   لتحسين مستو  األدا  داخل المؤسسات  

 التع يمية . 
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التع  - ألس وب  النظري  التكوين  إلمكا ية  ضرير   ب   خاصة  مقاييس  ةوضع  التعاي    م 
 تدري  الط بة ع يها ميدا يا.  

مع   - مقار ت   ي  لإل اث  التعاي    التع م  أس وب  باستادا   مشاةهة  أخر   دراسات  أجرا  
 الذكور. 

إجرا  دراسات أخر  مشاةهة باستادا  التع م التعاي   يمقار ت  مع أسالي   أخر  ف    -
 التالميذ.       التأرير ع   مات   مستويات

إجرا  دراسات يأبحاث عن استادا  أس وب التع م التعاي   ف  أ شطة رياضية أخر   -
 يمع مراحل سنية أخر  كذل .

 
 : خاتمة  2-5

لقد تضاع  النمو المعرف  يالع م  مرات عد  ف  العقود الق ي ة ،اذ سعت التربية الحديثة ال   
ي ة ي استجابة ل تغيرات السريعة يمن اجل االرتقا   االهتما  بالهيكل التع يم  ليصبح اكثر مر 

بالعم ية التربوية بمات   مستويات مؤسساتها التع يمية يمنها ميدان التربية البد ية ي الرياضية 
،يلم تقترن الثور  الع مية بالنواح  النظرية فق  ةل تعدتها ال  المجاالت التطبيقية يخصوصا 

التع يم،كما اشارت االدةيات الحديثة ال  ان هناك اهتماما  ف  مجال طرائق التدريس ياسالي  
التدريس ي استراتيجياتها فضال عن توجهات الرياضة المات فة من ضمنها   بأسالي مت ايدا 

هذه االسالي  ي االستراتيجيات ف  ممارسة العمل بطريقة  ألهمية الرياضات الجماعية ي ظرا 
االساتذ   ف  ميدان التربية البد ية ي الرياضية ال الوا  ع مية يمنهجية س يمة اال ان الكثير من 

يجه و ها اذ لوحظ خالل حصص التربية البد ية ي الرياضية تدخالت عشوائية من طر   
االساتذ  توح  ال  غياب التنظيم ي التاطي   ف  العم ية التع يمية ، فان ل كفايات التع يمية  

) صياغة االهدا  ، التاطي ، التنفيذ، التقويم.( يمن   دير مهم ف  العم ية التربوية من  لألستاذ
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يج  ع   االستاذ ان يكون م ما بكيفية حديث التع م ي كيف تؤرر الطر  ي االسالي  ي 
الوسائل التدريسية ف  سرعة تحقيق الهد  من عم ية التع م ، كما ان ت   االسالي  التع يمية  

ما الت تستاد  اذا تباينت منها  س  النجا  ف  الت  استادمت ف  تع م المهارات الرياضية ي 
االدا  المهاري ي البد   لذ  سع  الابرا  ف  ايجاد اسالي  يطر  تاد   االلعاب يالمهارات 

الحرك  هو الغاية الوحيد  ةل  باألدا الرياضية بما يتال   يامكا ات المتع م، ف م يعد االهتما  
يا  بالم يد من النشاط يالتفاعل مع ال مال  كمجموعة   اد االهتما  ةتشجيع التالميذ ع   الق

يافراد حت  يصبحوا اقدر مما كان ع ي  ف  اال تما  ال  الجماعة يالمجتمع مما يكسب  العديد 
 من المهارات الحركية ي الفكرية ي ينم   لدي  ري  العمل الجماع  .  

ر  ف  مجال التدريس لما ل  من  _ يعتبر اس وب التع م التعاي   من اةر  االتجاهات المعاص  
م ايا متعدد  ترتب  بشركا  الفعل التربوي ) الت ميذ ،االستاذ( يان هذا االس وب ي غ  دير المع م  

فشل العم ية التع يمية   أيمن المتس   ال  الموج  ي المرشد باعتباره االسا  يع ي  يقع  جا  
   اال ان هذا ال يق ل من دير االستاذ. يع ي   دير الت ميذ ف  التع م التعاي  تأكيديع   الرغم من 

الجماعية لتحقيق   األلعابف   أدائية كفايةالتع م التعاي   ك أس وبتم تس ي  الضو  ع   
مارجات منهاج الجيل الثا   قصد معرفة مد  مساهمة دير االستاذ ف  ضمان مناخ تع يم   

ل جيل الثا   لتحقيق مارجات  يفق   ش  يالكش  عن مد  المام  بمستجدات المنهاج التربوي 
ف  ضمان مناخ تع يم    األستاذ كفايةاليات التع م النش  كما تسن  معرفة الفري  ف  مستو  

 ش  ع   اسا  توظيف التع م التعاي   ف  االلعاب الجماعية تبعا لمتغير الابر  المهنية ي  
ناخ تع يم   ش  ع   اسا  دير عال ف  ضمان م لألستاذالمؤهل الع م  ،ف  حين اقتر  ان 

الما  عال باليات التع م النش  يمستجدات منهاج الجيل  لألستاذتوظيف التع م التعاي   ي ان 
الثا   ف  تحقيق مارجات  المنشود  كما اقتر  ان مستو  ا جا  دير الت ميذ خالل استادا   

افتراض ا   توجد فري  ذات  التع م التعاي   ف  التع م المهاري يبق  عال ، يتم كفايةل األستاذ
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تع   لمتغير الابر  ي المؤهل الع م  .يحرصا   األستاذ كفايةف  مستو   0.05داللة احصائية 
 بأفضلمنا ع   المساهمة ف  تطوير تدريس التربية البد ية ي الرياضية يالاريج منها 

لدراسة يالت  ضمت  هذه ا برجرا المارجات يتوقعا منا ان التع م التعاي   يفيد ف  ذل  قمنا 
باةين ، بالنسبة ل باب االيل ي تضمن فص ين حيث خصص الفصل االيل من هذا الباب ال   
المتغير المستقل يالمتمثل ف  تع يمية االلعاب الجماعية يفق التع م التعاي   فتم التطر  في   

التعاي   ف   ال  ) تع يمية االلعاب الجماعية_ االلعاب الجماعية ف  الطور المتوس _التع م  
االلعاب الجماعية( .اما الفصل الثا   فتنايل في  الطالبان الباحثان المتغير الثا   يالمتمثل ف   
مناه  الجيل الثا   يالمقاربة بالكفا ات اذ تم التطر  في  ال  ) مفهو  منهاج الجيل الثا   _  

ل  الجيل الثا    شريط ةنائ  _دياع  يضع ، خصائص ، دياع  اال تقال من الجيل االيل ا
،المقاربة بالكفا ات ف  التع يم المتوس  ، مكو ات مناه  الجيل الثا   ،توجيهات تربوية تتع ق  
ةوضع المنهاج حي  التطبيق يف  االخير تم التطر  ال  مارجات منهاج الجيل الثا  ( .اما  

لفصل االيل تنايلنا الباب الثا   فاحتو  ع   الدراسة التطبيقية ي قد تم تقسيم  ال  فص ين ،ا
ي   يأديات  دراسةالمتبع يمجتمع يعينة ال المنه في  االسس المنهجية ل دراسة الميدا ية من حيث 

تنايل ايضا دراسة ربات ي صد  االدا  المستعم ة يكذل  االسالي  االحصائية ، اما الفصل 
حصائية رم  الثا   فاصص لعرض يتح يل النتائ  المتوصل اليها باستعمال المعالجة اال 

مناقشتها ياخيرا التطبيق ع   مد  تحقق فرضيات الدراسة يالت  من خاللها توص نا ال   
 استنتاجات.         

_ يبعد االعتماد ع   المنه  الوصف  الذي يعد من اةر  المناه  استاداما ي باستادا   
رياضية بالطور استبيان مقتر  من طر  الباحثان يموج  ال  اساتذ  التربية البد ية ي ال

المتوس  يبعد جمع البيا ات ي المع ومات ياستادا  جم ة من الوسائل االحصائية يمن خالل  
من مد  صد  الفرضيات المقترحة فقد خ صت الدراسة  ل تأكدعرض  تائ  الدراسة يمناقشتها 



 

143 
 

  اباأللعف   بمستو  متمي التع م التعاي    كفايةل األساتذ توظيف  إنةنتائ  اسفرت ع   
الجماعية يساهم ف  تحقيق مارجات منهاج الجيل الثا   ،كما ان االساتذ  يمت كون دير عال 
ف  ضمان مناخ تع يم   ش  ع   اسا  توظيف التع م التعاي   ف  االلعاب الجماعية مما  

التع م  كفايةاستادا   إن إل يؤدي ال   جا  العم ية التع يمية كما اشارت  تائ  الدراسة 
  ف  التع م المهاري يؤدي ال  الرفع من مستو  ا جا  التالميذ ي يعمل ع   تنمية  التعاي 

ف  ضمان مناخ تع يم   ش   األستاذ كفايةمستو   إن إل ادائهم ياسفرت كذل   تائ  الدراسة 
بعامل الابر  المهنية   يتأررع   اسا  توظيف التع م التعاي   ف  االلعاب الجماعية ال 

التدريسية الت   باألسالي ف  حين اقتر  الطالبان الباحثان بضرير  االهتما   يالمؤهل الع م ،
          تعط  ديرا فعاال ل متع م تماشيا مع التحديث ي التطوير التربوي ل عم ية التع يمية.                                               

المتواضع بشكل اجاة  لعرض يمعالجة   _ياخيرا  امل ان  كون قد اسهمنا ةهذا العمل        
ي دراسات ف  هذا الموضو  ألبحاثآفاقا جديد   أتحنا إ ناي رجوا  دراسةالجوا   المتع قة بال
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(. الج ائر: مج ة ع ميو محكمة تصدر عن مابر ع و  يتقنيات النشاط  1يالرياضية ف  ظل منهاج المقاربة بالكفا ات )المج د 

 . 3جامعة الج ائر -د   الرياض  الب

(. فعالية التقويم ف  منهاج الجيل الثا    2020ةن س  قدير الحبي . )ماي -عياد مصطف -ةن ساس  س يمان-ةراهيم  قدير  .3
من المقاربة بالكفا ات ف  تحسين ادا  التالميذ ف  حصة التربية البد ية يالرياضية. مج ة تفو  ف  ع و  يتقنيات اال شطة  

 ة يالرياضية. البد ي

جباي   اليا . مناه  الجيل الثا   لماد  التربية البد ية يالرياضية يتع ي  قيم المواطنة ف  بعديها االجتماع  يالقيم   -ة يو س يم .4
 لد  تالميذ المرح ة المتوسطة. خنس ة: مج ة االةدا  الرياض . 

يس ماد  الع و  ع   التحصيل الدراس  لط بة الص  االيل  (. ارر استراتيجية التع م التعاي   يتدر 1995بشير خ يل اةراهيم. ) .5
 (. مج ة ك ية التربية جامعة عين الشمس. 19االعدادي )المج د 

(. فاع ية استادا  التع م التعاي   يتنمية بعض المهارات االساسية  2019 بش   ور الدين. )-مقرا   جمال-ةن  يدان حسين .6
 (. مستغا م: مج ة التحدي مستغا م. 2)المج د سنة(  16-15ف  الكر  الطائر  ل تالميذ)

(. فاع ية استادا  التع م النش  بالورشات ف  ممارسة ا شطة العاب  2020س م   ورية. )-عبد الرحمن -ةن س  قدير الحبي   .7
ا م: مج ة  (. مستغ1( متر )المج د 4x60القو  اطفال لتحسين عناصر االدا  البد   ياال جا  الرقم  ف  فعالية جري التتابع )

 االةدا  الرياض . 

أرر استادا  التع م الت عاي   ف  تدريس الهندسة لتالميذ الص  الثا   اإلعدادي ع   الت حصيل الت فكير (. 2003راشد أشر . ) .8
 الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات: المؤتمر الع م  الثالث.  اإلةداع  يحصص مستو  الق ق الهندس  لديهم. 

  ارر استادا  التع م التعاي   ف  تدريس ماد  الع و  ع   التحصيل الدراس  ل ط بة الص  األيل(. 1995هيم. )شبر خ يل اةرا  .9
 (. جامعة عين شمس: مج ة ك ية التربية. 2)المج د العدد 

مستو   تأرير التدريس باستادا  استراتيجية التع م التعاي   ع   (. 2011غاد  خصار ة ومحمد ذيابات ومحمد أةو الكش . ) .10
 مج ة جامعة النجا  الع و  اال سا ية .  األدا  المهاري ياتجاهات الطالبات  حو رياضة الجمبا . 
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فاع ية التع م التعاي   ف  تحصيل الطالب يتنمية اتجاهاتهم ف  الدراسات االجتماعية  (. 2000القحطا   سالم ةن ع   سالم. ) .11
  ية التربية جامعة االمارات العربية المتحد . (. االمارات: مج ة ك 1)المج د ط  بالمرح ة المتوسطة

مصر: الجمعية   فعالية الت ع م الت عاي   ف  اكتساب طالب المرح ة الثا وية مهارات التعبير الكتاة . (. 1995محمد المرس . )  .12
يات القرن الحادي ي  العشرين، ك ية التربية جامعة  المصرية ل مناه  يطرائق الت دريس، المؤتمر الع م  السابع، الت ع يم الثا وي يتحد 

 عين شمس، المج د األيل. 

(. ارر ةر ام  تع يم  قائم ع   االقتصاد المعرف  باستادا  بعض اسالي  التدريس  2011خصاي ة. )-غاد -صاد  -الحاي  .13
 ا ية ياالجتماعية. (. مج ة ابحاث اليرموك س س ة الع و  اال س27ع   المستو  المهاري يالتفكير االةداع  ف  الجمبا  )المج د 

(. مستو  معرفة اساتذ  السنة االيل  متوس  بالمستجدات التربوية الت  شهدتها  2017-2016عجال سعيد . )-حماليي عامر  .14
 مناه  الجيل الثا   ف  التربية البد ية يالرياضية. المسي ة: مج ة الع و  التكنولوجية ل نشاطات البد ية يالرياضية. 

(. تقييم تفعيل اد  التقويم ف  ظل المقاربة بالكفا ات الساتذ  التربية البد ية يالرياضية.  2015كتوبر عبد الر ا  حسين . )ا .15
 المسي ة: مج ة ع و  يممارسات اال شطة البد ية يالرياضية جامعة محمد ةوضيا . 

د ية يالرياضية بالتع يم المتوس .  عالل  الطال . ياقع تطبيق منهاج الجيل الثا   من المقاربة بالكفا ات ف  تدريس التربية الب .16
 ت مسان: مج ة الع و  التكنولوجية ل نشاطات البد ية يالرياضية. 

(. تأرير التدريس باستادا  استراتيجية التع م التعاي   ع   مستو  اد   2011غاد  خصاي ةمحمد ذيابات ومحمد اةو الكش . ) .17
 (. مج ة جامعة النجا  الع و  اال سا ية. 1 المهاري ياتجاهات الطالبات  حو رياضة الجمبا  )المج د 

(. فاع ية التع م التعاي   ف  تحصيل الطالب يتنمية اتجاهاتهم ف  الدراسات االجتماعية بالمرح ة  2000القحطا   سالم. ) .18
 (. االمارات العربية المتحد : مج ة التربية جامعة االمارات العربية المتحد . 17المتوسطة )المج د 

(.  11(. التع م التعاي   تاريا  تطوره ياستراتيجيات  الس بية دراسات تربوية اجتماعية )المج د 2005ح س يمان. )صال-المفدي  .19
 ك ية التربية جامعة ح وان. 

 

 المؤتمرات والموسوعات والملتقيات: 
 

ظل اصالحات مناه  الجيل  (. فاع ية التكوين ارنا  الادمة لد  اساتذ  التع يم االةتدائ  ف 2017ة قاسم محمد شتوان حاج. ) .1
رها ات  -الم تق  الديل  حول االصالحات التربوية  2الثا  . يهران: المكتبة الوطنية الج ائرية ل كتاب السنوي الساد  الج  

 يتحديات جامعة محمد ةن أحمد يهران. 
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معهد التربية البد ية  - ائر (. محاضرات مقيا  تع يمية االلعاب الرياضية. الج ائر: جامعة الج2020-2019سفير الحاج. ) .2
 يالرياضية. 

(. المدرسة التعاي ية كاستراتيجية لتجديد  ظامها التع يم  دراسة تح ي ية. المؤتمر الع م   1991ع   السيد. ) -الشايب   .3
 التع يم الثا وي الحاضر يالمستقبل جامعة عين شمس الج   االيل. 6الساد  

ثا   من التصميم ال  التنفيذ. الج ائر: الم تق  الوطن  لس  التفتيش را وية احمد  (. مناه  الجيل ال2015عبد هللا ايصيف. ) .4
  با ة. 

 .الدار الع مية ةيريت   :ةيريت لبنان  .موسوعة االلعاب الرياضية  .(1993) . اص  جميل  .5
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 المالحق 

 لألساتذ  المحكمين.  : استبيان موج  يمثل 01الملحق رقم 

 . موج  ألفراد العينة المعينة  اناستبي:يمثل 02الملحق رقم 

 قائمة األساتذ  المحكمين. : يمثل 03الملحق رقم                   

  تائ  التجربة االستطالعية. : يمثل 04الملحق رقم                    

 .دراسةتفريغ يمعالجة النتائ  الاا  لعينة ال:  يمثل 05الملحق رقم                   

يرائق ادارية.:  يمثل 06الملحق رقم                    
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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

العلمي   دراسةوزارة التعليم العايل وال  

 جامعة عبد احلميد ابن ابديس_مستغان 

 معهد الرتبية البدنية والرايضية

(ستمارةاستبيانية قصد التحكيم 01امللحق :)   

 :حتية طيبة أما بعد

اجناز مذكرة  ضمن متطلبات نيل شهادة ماسرت يف علوم وتقنيات األنشطة البدنية والرايضية ختصص نشاط بدين رايضي   يف اطار
مدرسي حتت عنوان " تقييم استخدام التعلم التعاوين يف األلعاب اجلماعية لتحقيق خمرجات منهاج اجليل الثاين من وجهة نظر مدرسي  

 مستغامن(.  والية مسحية ستجرى على أساتذة بعض متوسطات   الرتبية البدنية والرايضة ) دراسة

ي من منهجه التجرييب إىل املنهج الوصفي وأيضا لظروف انتشار وابء كوروان وتزامنا و األوضاع احلالية اليت  دراسةنظرا لتغيري موضوع 
 نشهدها من غلق اجلامعات واملعاهد كوضع احرتازي ، مل أستطع القيام بعملية التحكيم .

ففخرا وشرفا أن أضع بني أيديكم فقرات هذه االستبانة ، ونظرا لكفاءتكم العلمية وكونكم من ذوي اخلربة واالختصاص نرجو من  
ان وإبداء آرائكم يف احملاور األساسية والفقرات املكونة هلا ومدى متاثل هذه  دراسةسياتكم مساعدتنا فيما إن كانت األداة ختدم موضوع  

 وكذا النظر يف تعديل أي عبارة تروهنا غري مناسبة.  دراسةملنتسبة إليه وكذا تناسبها وموضوع الاألخرية واحملور ا

 من اعداد الطالبة:                                                                 حتت اشراف: 

 بن سي قدور احلبيب. /مسرور فوزية.                                                           أ.د -

                                                      .صاحل بالل _    

 2019/2020السنة اجلامعية:
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تقييم استخدام التعلم التعاوين يف االلعاب اجلماعية لتحقيق خمرجات منهاج اجليل الثاين من وجهة    
اجلنس:........... اخلربة املهنية :........... السنة   ية:معلومات شخصنظر مدرسي الرتبية البدنية و الرايضية 

 املؤهل العلمي : ليسانس              ماسرت           شهادة أخرى  :..... 

 تقييم طرق و اساليب التدريس املستخدمة خالل التنظيم العام يف درس الرتبية البدنية و الرايضية.  احملور األول:

ــــ  رقم  ـــــ ـــارات الـــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــب ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ  عال  ــــعــ
متوس
 ط

 منخفض 

 غالبا ما اجنز دروسي حبيوية و النشاط    1
   

ارى ان احلجم الساعي  املخصص حلصة الرتبية البدنية و الرايضية  كاف   2
 لتحقيق األهداف املنهاج 

   

ل البديلة يف تدريس فعاليات الرايضات اجلماعية خالل  غالبا ما استخدم  الوسائ 3
 درس الرتبية البدنية 

   

    ميكن تدريس بعض األنشطة اجلماعية يف املؤسسة اليت أدرس فيها  4

متطلبات تدريس منهاج  اجليل الثاين يف ت.ب.ر تقتضي  املام  املدرس    5
 ابالسرتاتيجيات والطرق و اساليب التدريس. 

   

ما أعتمد يف حتضريي لدرس الرتبية البدنية والرايضية على املذكرات التعليمية   غالبا 6
 املوجودة يف االنرتنت. 

   

    دائما ما اصمم املواقف التعليمية يف شكل مشكالت واحللول ترتك للتلميذ 7

اقوم ابلتخطيط املسبق  للدرس و األخذ ابلتدابري و االجراءات الضرورية اخلاصة   8
 ة العامة  اثناء الدرس ابلسالم

   

اقوم بتمارين االمحاء مع تصحيح االداء يف خمتلف املواقف دون فتح اجملال للممارسة  9
 االبداعية.

   

أجــد صعوبة يف ترمجة اهداف مناهج  اجليل الثاين اىل وحدات تعليمية و أستعني   10
 بدليل مرفق يف تـــدريس مادة ت ب ر 

   

السرتاجتيات احلديثة و يف جمال طرق و أساليب التدريسفي  حضيت بتكوين خاص اب 11
 الرتبية البدنية و الرايضية 

   

    غالبا ما أشرك تــالمــيذي يف إجناز الــــدرس وفــــق األهداف املوضوعة .  12
    غــالـبا مــا أستخدم التعلم الــتعاوين يف تـدريس مـختلف أنشطة ت ب ر  13
   بطاقة  الواجب  موضحا فيها معايري األداء و التغذية الراجعة حسب  غالبا ما اصمم  14
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 هدف الدرس 
    دائما ما اصمم املواقف التعليمية يف شكل مشكالت و احللول ترتك للتلميذ 15

اعية  تقييم تفعيل دور التلميذ من خالل التعلم التعاوين يف زايدة امليول حنو التعلم يف االلعاب اجلم احملور الثاين:
. 

 عال  العبارات  الّرقم
متوس
 ط

 منخفض 

    البيداغوجيا اجلديدة أاتحت الفرصة للّتالميذ للمشاركة يف الّنشاطات اجلماعية.  01
    طريقة الّتدريس مبنهاج اجليل الثّاين مّكنت التّلميذ من زايدة تعّلمه أثناء القيام أبنشطة )ألعاب مجاعية(.  02
    وّلت اهتماماً ابألنشطة اجلماعية ابعتبارها مؤّشراً هاّماً لتنمية الدوافع التّلميذ.البيداغوجيا اجلديدة   03

وأسرع   04 أسهل  بصورة  الّتالميذ  اهتمام  استثارة  األستاذ  الثّاين  اجليل  مبنهاج  الّتدريس  طريقة  مّكنت 
 لألنشطة اجلماعية. 

   

    ّلم يف األنشطة اجلماعية. التدريس التالميذ يف أقساممكتظة  يؤدي اىل عدم الّتع 05

06 
يساعد   الثّاين  اجليل  مبنهاج  الّتدريس  ظّل  يف  أسبوعيا  ر  ب.  حلّصة ت.  املخّصص  الّساعات  حجم 

 التالميذ تعلم املهارات لألنشطة اجلماعية املربجمة

   

    األنشطة اجلماعية.  ان اسرتاتيجية املتبعة يف منهاج اجليل الثّاين أكثر استثارة لدوافع الّتالميذ ملمارسة  07
    طريقة الّتدريس مبنهاج اجليل الثّاين يف األنشطة اجلماعية ُتشّجع الّتالميذ حنو الّتعّلم.  08
    نقص الوسائل البيداغوجية يؤثّر على تعّلم التّلميذ لألنشطة اجلماعية.  09
    شطة اجلماعية. املنهاج اجلديد حيّث األستاذ للعمل على دفع التّلميذ لتعّلم األن 10
    أستغّل األلعاب املقرتحة يف منهاج اجليل الثّاين لتنمية املهارات يف الرايضات اجلماعية  11
    أستعمل ألعاب مجاعية خالفاً لّليت وردت يف منهاج اجليل الثّاين.  12
    أحّث الّتالميذ على مبدأ الّتعاون والعمل اجلماعي من خالل أنشطة مجاعية. 13
    استخدم األسلوب التعاوين لتنمية رغبات التالميذ ملمارسة الرايضات اجلماعية  14

    ان اسرتاتيجية استخدام االسلوب التعاوين تقوم بتفعيل دور التلميذ لتعليم املهارات للرايضات اجلماعية  15

ني مهارات التعلم  التعاوين  تقييم خمرجات منهاج اجليل الثاين يف االلعاب اجلماعية  يف حتس  احملور الثالث:
 لدى التالميذ.

 عال  العبارات   الّرقم
متوس
 ط

 منخفض 
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    غالباً ما أستخدم الّتعّلم الّتعاوين يف تدريس خمتلف الرايضات اجلماعية  01
    غالباً ما أعتمد الّتعّلم الّتعاوين يف تصميم املواقف الّتعليمية الّتعّلمية يف الرايضات اجلماعية  02
    استخدم األسلوب التدرييب  الكتساب سلوك العمل الّتعاوين أثناء تدريس الرايضات اجلماعية  03
    أعمل على تشجيع وحتفيز الّتالميذ على العمل اجلماعي  04
    أعمل على تكييف الفضاء الرتبوي ملمارسة التعلم التعاوين 05
    الل تدريس الرايضات اجلماعية. أحث التّلميذ على الّتقييم الّذايت واجلماعي من خ 06
    اكتساب كّل تلميذ مهارة حتّمل املسؤولية من خالل تدريس الرايضات اجلماعية.  07

08 
تعليم   أثناء  مباشر  أبسلوب غري  األخرى  اجملموعات  وتعاون مع  االستقاللية  اجملموعة صفة  اكتساب 

 الرايضات اجلماعية 
   

09 
اج اجليل الثّاين إىل وحدات تعليمية وأستعني بدليل مرفق يف تدريس  أجد صعوبة يف ترمجة أهداف منه

 الرايضات اجلماعية 

   

    ُتساهم دروسي يف مراعاة الفروق الفردية واكتشاف املواهب للرايضات اجلماعية.  10
    أرى أّن احلجم الّساعي املخّصص حلّصة ت. ب. ر كاٍف لتحقيق األهداف املنشودة  11
    أسلوب اجملموعات غري املتجانسة الرّتكيب حّّت يستطيع كّل تلميذ مساندة زميله. استخدام  12
    أعمل يف حميط منفتح يفسح اجملال للّتالميذ ابلّتعبري والّتجريب وال يرتّددون يف طلب املساعدة.  13
    يكتسب أعضاء اجملموعات مسات اجتماعية من خالل تدريس الرايضات اجلماعية  14
    عّلم تبادل األدوار القيادية ألعضاء اجملموعة أثناء تدريس الرايضات اجلماعية ت 15

 

االملام ابملستجدات الرتبوية ملنهاج اجليل الثاين يف جمال توظيف االسس احلديثة لتدريس أنشطة  احملور الرابع:
 الرتبية البدنية و الرايضية. 

    العبارات  الّرقم
    الثّاين للرّتبية البدنية والرايضية أطّلع على منهاج اجليل 01
    يُساهم منهاج اجليل الثّاين يف زايدة الّتواصل بيين وبني الّتالميذ.  02
    مناهج اجليل الثاين ُمواكبة للّتطّور االجتماعي للّتالميذ.  03
    حمتوى مناهج اجليل الثاين يُطّور من العملية الّتعّلمية الّتعليمية  04
    ن مناهج اجليل الثاين فعال يف زايدة االهتمام والرغبة عند التالميذ مضمو  05
    الوسائل البيداغوجية املتاحة ُمناسبة لتنفيذ مناهج اجليل الثّاين. 06
    هناك تكّيف للّتالميذ مع متطلّبات مناهج اجليل الثّاين.  07
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    زمية والفوز وتُنّمي لديهم روح القيادة. ُتكسب دروسي الّتالميذ الّروح الّرايضية على تقّبل اهل 08
    غالباً ما أشرك تالميذي يف إجناز الّدرس وفق األهداف املوضوعة.  09
    حظيت بتكوين خاص ابالسرتاتيجيات احلديثة يف ت. ب. ر.  10
    اندراً ما أعمل على التّنوّع يف توظيف اسرتاتيجيات الّتدريس. 11
    الّتالميذ واألولياء.  –اإلدارة  –إجيابية بني األساتذة  يضمن املنهاج عالقة 12
    ُتساهم مناهج اجليل الثّاين يف رفع مستوى الّتالميذ مبا يُواكب الّتقّدم العلمي والّتكنولوجي. 13
    منهاج اجليل الثّاين أفضل من املناهج الّسابقة.  14
    رتبية ب. ر يف مرحلة الّتعليم املتوّسط.سّهلت مناهج اجليل الثّاين من أداء أساتذة ال 15
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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

العلمي   دراسةوزارة التعليم العايل وال  

 جامعة عبد احلميد ابن ابديس_مستغان 

 معهد الرتبية البدنية والرايضية

 والرياضية بالطور المتوسط استمارة استبيانية موجهة ألساتذة التربية البدنية 
 

 تحية طيبة أما بعد: 
فىى  اطىىار ا جىىا  مىىذكر  ضىىمن متط بىىات  يىىىل شىىهاد  الماسىىتر فىى  ع ىىو  يتقنيىىات األ شىىطة البد يىىىة 

الىىتع م  كفايىىةيالرياضية تاصص  شىىاط ةىىد   رياضىى  مدرسىى  تحىىت عنىىوان تقيىىيم اسىىتادا  
الثىىىا   مىىىن يجهىىىة  ظىىىر التعىىىاي   فىىى  األلعىىىاب الجماعيىىىة لتحقيىىىق مارجىىىات منهىىىاج الجيىىىل 

أستاذ التربية البد يىىة يالرياضية)دراسىىة مسىىحية أجريىىت ع ىى  أسىىاتذ  بعىىض متوسىىطات ياليىىة 
 ت مسان يغ ي ان(.

 
لكفىىىىا تكم الع ميىىىىة يلكىىىىو كم مىىىىن ذيي الابىىىىر  ياالختصىىىىاص  رجىىىىو مىىىىنكم المسىىىىاعد  برجىىىىاةتكم   

ع مىىا بىىأن اجىىاةتكم سىىتحاط الموضوعية يالدقيقة عن األسئ ة الت  يتضىىمنها االسىىتبيان ي حىىيطكم 
الع م .لذا فرن اجاةتكم ع ىى  فقىىرات االسىىتبيان  دراسةبالسرية التامة يلن تستعمل إال ألغراض ال

ستساعد ف  الحصول ع    تائ  مهمة يمكن أن تساهم ف  تطوير بعض الجوا ىى  فىى  العم يىىة 
 التع يمية المط وب منكم:

 القرا   المتأ ية لكل سؤال -
 xابة المناسبة ضع عالمةداخل إطار اإلج -

 الطالبان:                                                           إشراف: 
سرير فو ية                                              أ.د.ةن س  قدير الحبي  -  
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 صالح ةالل -       
2019/2020السنة الجامعية:  

 معلومات شخصية : 

 ..............اخلربة املهنية:.....................سنة اجلنس:.......... 

 ملؤهل العلمي: ليسانس           ماسرت                 شهادة أخرى : ................... 

 

 منخفض  متوسط  عال  دور االستاذ يف ضمان مناخ   تعليمي نشط على اساس توظيف  التعلم التعاوين يف االلعاب اجلماعية  احملور االول:

    دائما ما اصمم املواقف التعليمية يف شكل مشكالت و احللول ترتك للتلميذ 
    أعتمد يف حتضريي لدرس الرتبية البدنية والرايضية على املذكرات التعليمية املوجودة يف االنرتنت. غالبا ما 

    اقوم ابلتخطيط املسبق  للدرس و األخذ ابلتدابري و االجراءات الضرورية اخلاصة ابلسالمة العامة  اثناء الدرس 
    ال للممارسة االبداعية. اقوم بتنفيذ مواقف تعلمية مع تصحيح االداء دون فتح اجمل 

    اندراً ما أعمل على الّتنوّع يف توظيف طرق و أساليب الّتدريس. 
    حضيت بتكوين خاص  يف جمال طرق و أساليب التدريس يف الرتبية البدنية و الرايضية

    غالبا ما اصمم بطاقة  الواجب  موضحا فيها معايري األداء و التغذية الراجعة حسب هدف الدرس 
    غالباً ما أعتمد الّتعّلم الّتعاوين يف تصميم املواقف الّتعليمية الّتعّلمية يف الرايضات اجلماعية 

    دائما ما  أحرص على اكساب كّل تلميذ مهارة حتّمل املسؤولية من خالل تدريس الرايضات اجلماعية. 
    ضات اجلماعية. ُتساهم دروسي يف مراعاة الفروق الفردية واكتشاف املواهب للراي

    اندرا ما استخدام أسلوب اجملموعات غري املتجانسة حّّت يستطيع كّل تلميذ مساندة زميله.
    دائما ما أعمل على إكساب تالميذي  مسات اجتماعية خالل التنوع يف تصميم موافق التعلم التعاوين يف االلعاب  اجلماعية 

    العاطفة واالحرتام املتبادلني (و االبتعاد عن العقاب البدين والنفسي غالبا ما أوفر  مناخات صفية دافئة ) 
    دائما ما أعمل يف حميط منفتح يفسح اجملال للّتالميذ ابلّتعبري والّتجريب وال يرتّددون يف طلب املساعدة. 

املعلن عنها يف املنهاج من خالل شبكات    يف هناية املسار وذلك ابلتحقق من اكتساب التلميذ ملركباهتا  كفايةدائما أقوم بتقومي ال
 تقوميية لوضعيات ادماجية 
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 منخفض  متوسط  عال  ية . احملور الثاين: تقييم تفعيل دور التلميذ  خالل التعلم التعاوين يف زايدة التعلم  املهاري يف االلعاب اجلماع
    أحّث الّتالميذ على مبدأ الّتعاون والعمل اجلماعي من خالل ممارسة أنشطة مجاعية.
    دائما ما أحرص على تفعيل دور التلميذ االجيايب لتعليم املهارات للرايضات اجلماعية

    غالباً ما أشرك تالميذي يف إجناز الّدرس وفق األهداف املوضوعة. 
    ما أعمل على حث الّتلميذ على الّتقييم الّذايت واجلماعي من خالل تدريس الرايضات اجلماعية. غالبا

    غالبا ما أشرك تــالمــيذي يف إجناز خمتلف قرارات التخطيط للــــدرس وفــــق األهداف املوضوعة . 
    م  اخلطط. دائما ما أحرص على إاتحة الفرصة للتالميذ للمشاركة يف وضع األهداف ورس

    أشرك تالميذي  يف املناقشة و أتيح الفرصة أمامهم لتبادل وجهات النظر و إختاذ القرار  املناسب  
    غالبا ما اترك الفرصة لتالميذي يف تنفيذ قرارات التقومي يف خمتلف موقف الدرس

    على مساعدة بعضهم بعضا على يف حتقيق اهلدف يعمل التالميذ معا يف جمموعات صغرية غري متجانسة يف املستوى  و يعملون 
    غالبا ما أراعي رغبات و ميول التالميذ اجتاه اختيار ممارسة االنشطة اجلماعية املوجهة يف شكل جمموعات تعاونية 

    أحرص دائما  على  تبادل األدوار القيادية ألعضاء اجملموعة أثناء تدريس الرايضات اجلماعية 
    ص على استخدم األسلوب االقران )مؤدي و مالحظ ( الكتساب سلوك العمل الّتعاوين أثناء تدريس الرايضات اجلماعية غالبا ما أحر 

    مع أكثر ضمان دقة يف التقومي الذايت    دائما ما أمنح التالميذ الفرصة ألن يصبحوا أكثر اعتماداً على أنفسهم من خالل معرفة ما مت أو ما مل يتم 
    ا على تنمية  عند املتعلم وعياً أفضل أبدائه من خالل  مالحظته ألدائه مث تقوميه اعتماداً على املعيار أو احملك  أحرص دائم

 منخفض  متوسط  عال  احملور الثالث: االملام ابملستجدات الرتبوية ملنهاج اجليل الثاين و حتقيق خمرجاته 
    والرغبة عند التالميذ  مضمون مناهج اجليل الثاين فعال يف زايدة االهتمام

    أجد صعوبة يف ترمجة أهداف منهاج اجليل الثّاين إىل وحدات تعليمية  
    أستعني بدليل مرفق يف تدريس الرايضات اجلماعية 

    ارى ان احلجم الساعي  املخصص حلصة الرتبية البدنية و الرايضية  كاف لتحقيق األهداف املنهاج
    فضل من املناهج الّسابقة من حيث  املخرجات )كفاءات مكتسبة (.منهاج اجليل الثّاين أ

    ان اسرتاتيجية املتبعة يف منهاج اجليل الثّاين أكثر استثارة لدوافع الّتالميذ ملمارسة األنشطة اجلماعية. 
    العمل مبنهاج اجليل الثّاين يف األنشطة اجلماعية ُتشّجع الّتالميذ حنو الّتعّلم. 

    األلعاب املقرتحة يف منهاج اجليل الثّاين لتنمية املهارات يف الرايضات اجلماعية أستغلّ 
    متطلبات تدريس منهاج  اجليل الثاين يف ت.ب.ر تقتضي  املام  املدرس  ابالسرتاتيجيات والطرق و اساليب التدريس. 

    يضمن املنهاج عالقة اجيابية بني املدرس و التلميذ 
    ري للتالميذ مع  مناهج اجليل الثاين  هناك جتاوب كب

    املستهدفة   كفايةيساعد املنهاج االستاذ يف بناء ال
    العتاد و املنشاءات الرايضية املتوفرة تساعد على حتقيق خمرجات املنهاج  اجليل الثاين

    ج  اجليل الثاين يكسب التكوين أثناء اخلدمة االستاذ املهارات االساسية املهين  لتحقيق خمرجات منها 
    املوضحة يف املنهاج   كفايةغالبا ما أحدد العناصر اخلاضعة للتقومي إنطالقا من مركبات ال
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 قائمة األساتذة المحكمين: 

 الجامعة الدرجة العلمية  إسم ولقب األستاذ 

 مستغا م أستاذ تع يم عال   أحمد ةن قالي  توات 

 تغا ممس أستاذ محاضر.أ  د.جبوري ةن عمر

 مستغا م أستاذ محاضر.أ  جغذ  ةن ذهيبة

 مستغا م أستاذ محاضر.أ  حرباش إةراهيم

 مستغا م أستاذ تع يم عال  مقرا   جمال  
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النتائج الخام للتجربة االستطالعية
الرقم الجنس المؤهل ة الخبر س1 س2 س3 س4 س5 س6 س7 س8 س9 س10 س11 س12 س13 س14 س15 س16 س17 س18 س19 س20 س21 س22 س23 س24 س25 س26 س27 س28 س29 س30 س31 س32 س33 س34 س35 س36 س37 س38 س39 س40 س41 س42 س43 س44

1 2 2 4 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 3 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3

2 2 2 7 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1

3 2 2 11 3 3 2 2 1 1 1 2 3 3 2 2 2 2 3 1 3 1 2 3 2 1 1 1 3 1 3 3 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4 2 2 11 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 3 2 2 3

5 1 2 10 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3

6 1 2 5 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 3 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2

7 1 2 9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 2 2 2 3 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 2

8 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2

9 2 2 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

10 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 3 1 1 3 3 1 1 3 1 3 3

11 1 2 12 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2

12 1 2 10 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3

13 1 2 10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3

14 2 2 6 2 2 1 3 2 1 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 3 2 1 1

15 2 2 10 3 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 2 2 2 1 1 3 1 1 2 2 1 3 1 2 1 2 2 2 2 1 3 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 3 1

16 2 2 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

17 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 3 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3

18 2 2 8 1 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 1 2 2 1 1 3 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 3 2 1 2 1 2 2 2

19 2 1 13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 1 3 2 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 3 3 1

20 2 2 3 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1

Reliability

07-JUN-2020 18:29:37

Active Dataset DataSet2

Filter <none>

Weight <none>

Split File <none>

N of Rows in Working Data 

File
20

Matrix Input

Definition of Missing User-defined missing values are 

treated as missing.

Cases Used Statistics are based on all cases with 

valid data for all variables in the 

procedure.

RELIABILITY

  /VARIABLES=6س1 س2 س3 س4 س5 س 

 س7 س8 س9 س10 س11 س12 س13 س14

س15

  /SCALE('التباث المحور االول') ALL

  /MODEL=ALPHA

  /STATISTICS=SCALE.

Processor Time 00:00:00,02

Elapsed Time 00:00:00,03

[DataSet2] 

Scale: التباث المحور االول

N %

Valid 20 100,0

Excluded
a

0 0,0

Total 20 100,0

Cronbach's Alpha N of Items

,924 15

Mean Variance Std. Deviation N of Items

35,7500 37,882 6,15480 15

Scale Statistics

Resources

Case Processing Summary

Cases

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Notes

Output Created

Comments

Input

Missing Value Handling

Syntax
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RELIABILITY

  /VARIABLES=161718192021222324252627282930س س س س س س س س س س س س س س س

  /SCALE('ALL ('الثاني المحور التباث

  /MODEL=ALPHA

  /STATISTICS=SCALE.

Reliability

07-JUN-2020 18:30:29

Active Dataset DataSet2

Filter <none>

Weight <none>

Split File <none>

N of Rows in Working Data 

File
20

Matrix Input

Definition of Missing User-defined missing values are 

treated as missing.

Cases Used Statistics are based on all cases with 

valid data for all variables in the 

procedure.

RELIABILITY

  /VARIABLES=19س16 س17 س18 س 

 س20 س21 س22 س23 س24 س25 س26

س27 س28 س29 س30

  /SCALE('التباث المحور الثاني') ALL

  /MODEL=ALPHA

  /STATISTICS=SCALE.

Processor Time 00:00:00,00

Elapsed Time 00:00:00,03

Scale: التباث المحور الثاني

N %

Valid 20 100,0

Excluded
a

0 0,0

Total 20 100,0

Cronbach's Alpha N of Items

,905 15

Mean Variance Std. Deviation N of Items

32,6000 45,411 6,73873 15

Reliability Statistics

Scale Statistics

Syntax

Resources

Case Processing Summary

Cases

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Notes

Output Created

Comments

Input

Missing Value Handling
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Reliability

07-JUN-2020 18:31:16

Active Dataset DataSet2

Filter <none>

Weight <none>

Split File <none>

N of Rows in Working Data 

File
20

Matrix Input

Definition of Missing User-defined missing values are 

treated as missing.

Cases Used Statistics are based on all cases with 

valid data for all variables in the 

procedure.

RELIABILITY

  /VARIABLES=34س31 س32 س33 س 

 س35 س36 س37 س38 س39 س40 س41

س42 س43 س44

  /SCALE('التباث المحور الثالث') ALL

  /MODEL=ALPHA

  /STATISTICS=SCALE.

Processor Time 00:00:00,00

Elapsed Time 00:00:00,00

Scale: التباث المحور الثالث

N %

Valid 20 100,0

Excluded
a

0 0,0

Total 20 100,0

Cronbach's Alpha N of Items

,919 14

Mean Variance Std. Deviation N of Items

25,6000 49,832 7,05915 14

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Scale Statistics

Missing Value Handling

Syntax

Resources

Case Processing Summary

Cases

Notes

Output Created

Comments

Input
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Correlations

07-JUN-2020 18:32:34

Active Dataset DataSet2

Filter <none>

Weight <none>

Split File <none>

N of Rows in Working Data 

File
20

Definition of Missing User-defined missing values are 

treated as missing.

Cases Used Statistics for each pair of variables 

are based on all the cases with valid 

data for that pair.

CORRELATIONS

  /VARIABLES=5م1 س1 س2 س3 س4 س 

 س6 س7 س8 س9 س10 س11 س12 س13

س14 س15

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG

  /MISSING=PAIRWISE.

Processor Time 00:00:00,02

Elapsed Time 00:00:00,05

Input

Missing Value Handling

Syntax

Resources

Notes

Output Created

Comments

م1 س1 س2 س3 س4 س5 س6 س7 س8 س9 س10 س11 س12 س13 س14 س15

Pearson 1 ,637
**

,733
**

,713
**

,739
**

,644
**

,726
**

,764
**

,851
**

,653
**

,672
**

,703
**

,741
**

,498
*

,851
**

,633
**

Sig. (2- ,003 ,000 ,000 ,000 ,002 ,000 ,000 ,000 ,002 ,001 ,001 ,000 ,025 ,000 ,003

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Pearson ,637
** 1 ,560

*
,631

** ,287 ,268 ,402 ,190 ,612
**

,513
* ,392 ,255 ,302 ,129 ,467

*
,516

*

Sig. (2- ,003 ,010 ,003 ,220 ,254 ,079 ,421 ,004 ,021 ,087 ,279 ,196 ,587 ,038 ,020

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Pearson ,733
**

,560
* 1 ,686

** ,378 ,424 ,525
* ,302 ,739

**
,592

**
,448

*
,601

**
,616

** -,010 ,533
* ,363

Sig. (2- ,000 ,010 ,001 ,101 ,063 ,018 ,196 ,000 ,006 ,048 ,005 ,004 ,966 ,015 ,115

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Pearson ,713
**

,631
**

,686
** 1 ,175 ,564

**
,742

** ,402 ,656
**

,584
** ,138 ,632

**
,444

* ,040 ,492
* ,226

Sig. (2- ,000 ,003 ,001 ,459 ,010 ,000 ,079 ,002 ,007 ,562 ,003 ,050 ,866 ,028 ,338

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Pearson ,739
** ,287 ,378 ,175 1 ,259 ,316 ,815

**
,571

** ,194 ,929
** ,266 ,676

**
,553

*
,749

**
,737

**

Sig. (2- ,000 ,220 ,101 ,459 ,270 ,175 ,000 ,009 ,413 ,000 ,258 ,001 ,011 ,000 ,000

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Pearson ,644
** ,268 ,424 ,564

** ,259 1 ,690
**

,495
*

,574
**

,490
* ,080 ,671

**
,518

* ,267 ,414 ,063

Sig. (2- ,002 ,254 ,063 ,010 ,270 ,001 ,027 ,008 ,028 ,736 ,001 ,019 ,255 ,069 ,793

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Pearson ,726
** ,402 ,525

*
,742

** ,316 ,690
** 1 ,669

**
,820

** ,338 ,138 ,632
**

,444
* ,202 ,656

** ,097

Sig. (2- ,000 ,079 ,018 ,000 ,175 ,001 ,001 ,000 ,145 ,562 ,003 ,050 ,394 ,002 ,685

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Pearson ,764
** ,190 ,302 ,402 ,815

**
,495

*
,669

** 1 ,578
** ,178 ,629

** ,419 ,704
**

,469
*

,748
**

,535
*

Sig. (2- ,000 ,421 ,196 ,079 ,000 ,027 ,001 ,008 ,452 ,003 ,066 ,001 ,037 ,000 ,015

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Pearson ,851
**

,612
**

,739
**

,656
**

,571
**

,574
**

,820
**

,578
** 1 ,437 ,490

*
,599

**
,492

* ,328 ,792
** ,328

Sig. (2- ,000 ,004 ,000 ,002 ,009 ,008 ,000 ,008 ,054 ,028 ,005 ,027 ,158 ,000 ,158

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Pearson ,653
**

,513
*

,592
**

,584
** ,194 ,490

* ,338 ,178 ,437 1 ,236 ,729
** ,330 ,438 ,437 ,338

Sig. (2- ,002 ,021 ,006 ,007 ,413 ,028 ,145 ,452 ,054 ,316 ,000 ,155 ,053 ,054 ,145

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Pearson ,672
** ,392 ,448

* ,138 ,929
** ,080 ,138 ,629

**
,490

* ,236 1 ,144 ,586
**

,448
*

,665
**

,827
**

Sig. (2- ,001 ,087 ,048 ,562 ,000 ,736 ,562 ,003 ,028 ,316 ,545 ,007 ,048 ,001 ,000

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Pearson ,703
** ,255 ,601

**
,632

** ,266 ,671
**

,632
** ,419 ,599

**
,729

** ,144 1 ,453
* ,390 ,599

** ,126

Sig. (2- ,001 ,279 ,005 ,003 ,258 ,001 ,003 ,066 ,005 ,000 ,545 ,045 ,089 ,005 ,596

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Pearson ,741
** ,302 ,616

**
,444

*
,676

**
,518

*
,444

*
,704

**
,492

* ,330 ,586
**

,453
* 1 ,212 ,492

*
,605

**

Sig. (2- ,000 ,196 ,004 ,050 ,001 ,019 ,050 ,001 ,027 ,155 ,007 ,045 ,369 ,027 ,005

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Pearson ,498
* ,129 -,010 ,040 ,553

* ,267 ,202 ,469
* ,328 ,438 ,448

* ,390 ,212 1 ,533
* ,363

Sig. (2- ,025 ,587 ,966 ,866 ,011 ,255 ,394 ,037 ,158 ,053 ,048 ,089 ,369 ,015 ,115

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Pearson ,851
**

,467
*

,533
*

,492
*

,749
** ,414 ,656

**
,748

**
,792

** ,437 ,665
**

,599
**

,492
*

,533
* 1 ,492

*

Sig. (2- ,000 ,038 ,015 ,028 ,000 ,069 ,002 ,000 ,000 ,054 ,001 ,005 ,027 ,015 ,028

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Pearson ,633
**

,516
* ,363 ,226 ,737

** ,063 ,097 ,535
* ,328 ,338 ,827

** ,126 ,605
** ,363 ,492

* 1

Sig. (2- ,003 ,020 ,115 ,338 ,000 ,793 ,685 ,015 ,158 ,145 ,000 ,596 ,005 ,115 ,028

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

س12

س13

س14

س15

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

س6

س7

س8

س9

س10

س11

م1

س1

س2

س3

س4

س5

Correlations
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م2 س16 س17 س18 س19 س20 س21 س22 س23 س24 س25 س26 س27 س28 س29

Pearson 1 ,855
**

,444
*

,742
**

,828
**

,678
**

,633
**

,783
**

,636
**

,730
**

,691
**

,725
**

,721
**

,721
**

,628
**

Sig. (2- ,000 ,050 ,000 ,000 ,001 ,003 ,000 ,003 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,003

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Pearson ,855
** 1 ,219 ,706

**
,690

**
,477

*
,482

*
,726

**
,451

*
,647

**
,487

*
,666

** ,423 ,447
*

,722
**

Sig. (2- ,000 ,354 ,001 ,001 ,034 ,031 ,000 ,046 ,002 ,030 ,001 ,063 ,048 ,000

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Pearson ,444
* ,219 1 ,093 ,249 ,334 ,387 ,170 ,467

* ,395 ,205 -,025 ,500
* ,441 ,364

Sig. (2- ,050 ,354 ,697 ,289 ,150 ,092 ,473 ,038 ,085 ,387 ,917 ,025 ,052 ,115

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Pearson ,742
**

,706
** ,093 1 ,438 ,211 ,619

**
,815

**
,532

*
,727

**
,542

*
,783

** ,204 ,271 ,359

Sig. (2- ,000 ,001 ,697 ,053 ,371 ,004 ,000 ,016 ,000 ,014 ,000 ,387 ,249 ,120

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Pearson ,828
**

,690
** ,249 ,438 1 ,839

** ,280 ,537
* ,280 ,478

*
,564

**
,571

**
,758

**
,772

** ,432

Sig. (2- ,000 ,001 ,289 ,053 ,000 ,232 ,015 ,231 ,033 ,010 ,008 ,000 ,000 ,057

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Pearson ,678
**

,477
* ,334 ,211 ,839

** 1 ,258 ,198 ,151 ,176 ,520
* ,254 ,698

**
,853

**
,551

*

Sig. (2- ,001 ,034 ,150 ,371 ,000 ,273 ,403 ,526 ,457 ,019 ,280 ,001 ,000 ,012

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Pearson ,633
**

,482
* ,387 ,619

** ,280 ,258 1 ,570
**

,503
* ,401 ,608

**
,573

** ,375 ,302 ,423

Sig. (2- ,003 ,031 ,092 ,004 ,232 ,273 ,009 ,024 ,079 ,004 ,008 ,103 ,196 ,063

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Pearson ,783
**

,726
** ,170 ,815

**
,537

* ,198 ,570
** 1 ,597

**
,777

**
,484

*
,829

** ,438 ,325 ,275

Sig. (2- ,000 ,000 ,473 ,000 ,015 ,403 ,009 ,005 ,000 ,030 ,000 ,053 ,163 ,242

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Pearson ,636
**

,451
*

,467
*

,532
* ,280 ,151 ,503

*
,597

** 1 ,657
** ,421 ,464

* ,362 ,252 ,288

Sig. (2- ,003 ,046 ,038 ,016 ,231 ,526 ,024 ,005 ,002 ,064 ,039 ,117 ,283 ,219

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Pearson ,730
**

,647
** ,395 ,727

**
,478

* ,176 ,401 ,777
**

,657
** 1 ,432 ,528

* ,391 ,289 ,334

Sig. (2- ,000 ,002 ,085 ,000 ,033 ,457 ,079 ,000 ,002 ,057 ,017 ,089 ,216 ,150

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Pearson ,691
**

,487
* ,205 ,542

*
,564

**
,520

*
,608

**
,484

* ,421 ,432 1 ,489
*

,592
**

,522
* ,244

Sig. (2- ,001 ,030 ,387 ,014 ,010 ,019 ,004 ,030 ,064 ,057 ,029 ,006 ,018 ,301

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Pearson ,725
**

,666
** -,025 ,783

**
,571

** ,254 ,573
**

,829
**

,464
*

,528
*

,489
* 1 ,450

* ,341 ,257

Sig. (2- ,000 ,001 ,917 ,000 ,008 ,280 ,008 ,000 ,039 ,017 ,029 ,046 ,142 ,275

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Pearson ,721
** ,423 ,500

* ,204 ,758
**

,698
** ,375 ,438 ,362 ,391 ,592

**
,450

* 1 ,882
** ,366

Sig. (2- ,000 ,063 ,025 ,387 ,000 ,001 ,103 ,053 ,117 ,089 ,006 ,046 ,000 ,112

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Pearson ,721
**

,447
* ,441 ,271 ,772

**
,853

** ,302 ,325 ,252 ,289 ,522
* ,341 ,882

** 1 ,538
*

Sig. (2- ,000 ,048 ,052 ,249 ,000 ,000 ,196 ,163 ,283 ,216 ,018 ,142 ,000 ,014

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Pearson ,628
**

,722
** ,364 ,359 ,432 ,551

* ,423 ,275 ,288 ,334 ,244 ,257 ,366 ,538
* 1

Sig. (2- ,003 ,000 ,115 ,120 ,057 ,012 ,063 ,242 ,219 ,150 ,301 ,275 ,112 ,014

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

س24

س25

س26

س27

س28

س29

س18

س19

س20

س21

س22

س23

Correlations

م2

س16

س17
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م3 س30 س31 س32 س33 س34 س35 س36 س37 س38 س39 س40 س41 س42 س43 س44

Pearson 1 ,548
*

,527
*

,787
**

,655
**

,807
**

,890
**

,757
**

,624
**

,822
**

,760
**

,747
**

,456
*

,569
**

,736
**

,726
**

Sig. (2- ,012 ,017 ,000 ,002 ,000 ,000 ,000 ,003 ,000 ,000 ,000 ,043 ,009 ,000 ,000

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Pearson ,548
* 1 -,006 ,407 ,344 ,211 ,621

**
,521

* ,374 ,367 ,393 ,528
* ,227 ,364 ,291 ,115

Sig. (2- ,012 ,980 ,075 ,137 ,372 ,003 ,018 ,104 ,112 ,086 ,017 ,336 ,115 ,214 ,628

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Pearson ,527
* -,006 1 ,418 ,262 ,591

**
,475

* ,341 ,186 ,527
* ,392 ,058 ,418 -,042 ,187 ,668

**

Sig. (2- ,017 ,980 ,066 ,264 ,006 ,034 ,142 ,431 ,017 ,087 ,807 ,067 ,861 ,430 ,001

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Pearson ,787
** ,407 ,418 1 ,394 ,505

*
,562

**
,539

*
,640

**
,763

**
,460

*
,470

* ,263 ,316 ,831
** ,438

Sig. (2- ,000 ,075 ,066 ,085 ,023 ,010 ,014 ,002 ,000 ,041 ,037 ,263 ,175 ,000 ,054

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Pearson ,655
** ,344 ,262 ,394 1 ,636

**
,757

**
,535

* ,207 ,262 ,816
**

,500
* ,186 ,320 ,289 ,559

*

Sig. (2- ,002 ,137 ,264 ,085 ,003 ,000 ,015 ,382 ,264 ,000 ,025 ,431 ,169 ,216 ,010

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Pearson ,807
** ,211 ,591

**
,505

*
,636

** 1 ,689
**

,606
**

,466
*

,621
**

,637
**

,463
* ,284 ,269 ,465

*
,938

**

Sig. (2- ,000 ,372 ,006 ,023 ,003 ,001 ,005 ,038 ,003 ,002 ,040 ,225 ,252 ,039 ,000

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Pearson ,890
**

,621
**

,475
*

,562
**

,757
**

,689
** 1 ,837

** ,374 ,607
**

,815
**

,757
** ,312 ,584

**
,450

*
,629

**

Sig. (2- ,000 ,003 ,034 ,010 ,000 ,001 ,000 ,104 ,004 ,000 ,000 ,180 ,007 ,047 ,003

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Pearson ,757
**

,521
* ,341 ,539

*
,535

*
,606

**
,837

** 1 ,374 ,461
*

,656
**

,688
** -,014 ,576

** ,429 ,489
*

Sig. (2- ,000 ,018 ,142 ,014 ,015 ,005 ,000 ,104 ,041 ,002 ,001 ,952 ,008 ,059 ,029

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Pearson ,624
** ,374 ,186 ,640

** ,207 ,466
* ,374 ,374 1 ,656

** ,309 ,390 ,244 ,187 ,545
* ,355

Sig. (2- ,003 ,104 ,431 ,002 ,382 ,038 ,104 ,104 ,002 ,185 ,089 ,300 ,429 ,013 ,125

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Pearson ,822
** ,367 ,527

*
,763

** ,262 ,621
**

,607
**

,461
*

,656
** 1 ,499

*
,524

*
,451

* ,322 ,723
**

,635
**

Sig. (2- ,000 ,112 ,017 ,000 ,264 ,003 ,004 ,041 ,002 ,025 ,018 ,046 ,167 ,000 ,003

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Pearson ,760
** ,393 ,392 ,460

*
,816

**
,637

**
,815

**
,656

** ,309 ,499
* 1 ,612

** ,178 ,458
* ,401 ,583

**

Sig. (2- ,000 ,086 ,087 ,041 ,000 ,002 ,000 ,002 ,185 ,025 ,004 ,454 ,042 ,079 ,007

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Pearson ,747
**

,528
* ,058 ,470

*
,500

*
,463

*
,757

**
,688

** ,390 ,524
*

,612
** 1 ,186 ,881

**
,559

* ,331

Sig. (2- ,000 ,017 ,807 ,037 ,025 ,040 ,000 ,001 ,089 ,018 ,004 ,431 ,000 ,010 ,153

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Pearson ,456
* ,227 ,418 ,263 ,186 ,284 ,312 -,014 ,244 ,451

* ,178 ,186 1 ,189 ,356 ,313

Sig. (2- ,043 ,336 ,067 ,263 ,431 ,225 ,180 ,952 ,300 ,046 ,454 ,431 ,425 ,124 ,179

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Pearson ,569
** ,364 -,042 ,316 ,320 ,269 ,584

**
,576

** ,187 ,322 ,458
*

,881
** ,189 1 ,546

* ,109

Sig. (2- ,009 ,115 ,861 ,175 ,169 ,252 ,007 ,008 ,429 ,167 ,042 ,000 ,425 ,013 ,646

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Pearson ,736
** ,291 ,187 ,831

** ,289 ,465
*

,450
* ,429 ,545

*
,723

** ,401 ,559
* ,356 ,546

* 1 ,363

Sig. (2- ,000 ,214 ,430 ,000 ,216 ,039 ,047 ,059 ,013 ,000 ,079 ,010 ,124 ,013 ,116

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Pearson ,726
** ,115 ,668

** ,438 ,559
*

,938
**

,629
**

,489
* ,355 ,635

**
,583

** ,331 ,313 ,109 ,363 1

Sig. (2- ,000 ,628 ,001 ,054 ,010 ,000 ,003 ,029 ,125 ,003 ,007 ,153 ,179 ,646 ,116

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

س42

س43

س44

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

س36

س37

س38

س39

س40

س41

س30

س31

س32

س33

س34

س35

Correlations

م3

Scale: ثبات االستبيان ككل

N %

Valid 20 100,0

Excluded
a

0 0,0

Total 20 100,0

Cronbach's Alpha N of Items

,945 44

Mean Variance Std. Deviation N of Items

93,9500 254,787 15,96204 44

Case Processing Summary

Cases

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Scale Statistics
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Scale: التجزئة النصفية للمحور االول

N %

Valid 20 100,0

Excluded
a

0 0,0

Total 20 100,0

Value ,833

N of Items
8

a

Value ,899

N of Items
7

b

15

,830

,907

,908

,905Guttman Split-Half Coefficient

a. The items are: 15س1, س3, س5, س7, س9, س11, س13, س.

b. The items are: 14س15, س2, س4, س6, س8, س10, س12, س.

Cronbach's Alpha Part 1

Part 2

Total N of Items

Correlation Between Forms

Spearman-Brown 

Coefficient

Equal Length

Unequal Length

Case Processing Summary

Cases

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Scale: التجزئة النصفية للمحور الثاني

N %

Valid 20 100,0

Excluded
a

0 0,0

Total 20 100,0

Value ,879

N of Items
7

a

Value ,819

N of Items
7

b

14

,845

,916

,916

,912

Spearman-Brown 

Coefficient

Equal Length

Unequal Length

Guttman Split-Half Coefficient

a. The items are: 28س16, س18, س20, س22, س24, س26, س.

b. The items are: 29س17, س19, س21, س23, س25, س27, س.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha Part 1

Part 2

Total N of Items

Correlation Between Forms

Case Processing Summary

Cases

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.
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Scale: التزئة النصفية للمحور الثالث

N %

Valid 20 100,0

Excluded
a

0 0,0

Total 20 100,0

Value ,874

N of Items
8

a

Value ,798

N of Items
7

b

15

,896

,945

,946

,927

b. The items are: 43س44, س31, س33, س35, س37, س39, س41, س.

Correlation Between Forms

Spearman-Brown 

Coefficient

Equal Length

Unequal Length

Guttman Split-Half Coefficient

a. The items are: 44س30, س32, س34, س36, س38, س40, س42, س.

Cases

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha Part 1

Part 2

Total N of Items

Case Processing Summary

االستبيان.ككل م1 م2 م3

Pearson Correlation 1 ,797
**

,899
**

,695
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,001

N 20 20 20 20

Pearson Correlation
,797

** 1 ,744
** ,198

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,403

N 20 20 20 20

Pearson Correlation
,899

**
,744

** 1 ,423

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,063

N 20 20 20 20

Pearson Correlation
,695

** ,198 ,423 1

Sig. (2-tailed) ,001 ,403 ,063

N 20 20 20 20

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlationsالصدق البنائي

االستبيان.ككل

م1

م2

م3
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س
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س
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س
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س
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س
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1521313122232332233221132212222112112123212122ذكر1
1933313333333333333331133333222112111111212333ذكر2
2421213322232323233232232223322122111112212121ذكر3
2722222222222222222222222222222222222222222222ذكر4
21222311211231313233133332223133132211113211122ذكر5
11222312112222333232232232323222132211111313112ذكر6
12023322322222322233111122222122122111112211121ذكر7
2721322322221223323222222111222113122213322113ذكر8
2422212123222222222221121222222122111122212332ذكر9

2411211111233322222221132322222121111111111112ذكر10
2731312223332333233221122323222221111111222322ذكر11
21131221211222313121222222222222222222222222222ذكر12
21231311323233333333122131123332222222223322322ذكر13
1321321333331332333131131333323312123333323123ذكر14
11022232113332313233221123333333132311113211332ذكر15
2711313322223332132232132223222111111123212112ذكر16
2911311222332333233221131133232132111123212333ذكر17
2321211222321233222112131333332122111222112312ذكر18
1332222222222322222212312222322222232332222222ذكر19
2531311321331133333123332323233322123223212123ذكر20
2431311333333332333333333333333113313111313313ذكر21
21732321223332333333333333333333223122233222222ذكر22
11222212222232223222121113232222212322223322322ذكر23
12221311232332323333231122123332223122223323231ذكر24
12221323232331223333221132122233222122223322231ذكر25
1321311222131333222321211212223211112122222232ذكر26
2421211222212222233121121221222212123222222222ذكر27
2722313122333323333122131333332132111122111121ذكر28
21123311211233222233112321113133131121111111111ذكر29
21132212322232323322322223232122212223222212322ذكر30
11022321233333333333333332323333232323332322222ذكر31
2621212212223233232222132222222112111222212322ذكر32
21022331131331322233311222312122222311122212112ذكر33
2721211113332233332322232223122112111111111112ذكر34
11232331323322233233122221223232322323322332232ذكر35
2811211222221222233111121222222212222332222332ذكر36
2631311223332333333232233232322212122223322133ذكر37
2631311223332333333232233232322212122223322133ذكر38
1933313333333333333331133333222112111111212333ذكر39
2733322222222222222222222232222222222222222222ذكر40
11222312112222333232232232323222132211111313112ذكر41
2721322322221223323222222113222113122213322113ذكر42
2731312223332333233221122323222222322223222322ذكر43
21231331323233333333122131123332222222223322322ذكر44
11022232113332333233221123333333132311113212332ذكر45
2911311212332333233221131133232132111123212333ذكر46
1332222222222322222212312222222222232332222222ذكر47
2431311333333332333333333333333113313111313313ذكر48
11222212222232223222121111232222212322223322322ذكر49
12221323232331223333221132122233222122223322231ذكر50
2421211222212222233121121223222212123222222222ذكر51
21132212322232323322322223232122212223222212322ذكر52
2621212212223233232222132222222132111222212322ذكر53
2721211313332233332322232223122112111121111312ذكر54
1811211222221222233111121222222212222332222332ذكر55
1631311223332333333232233232322212122223322133ذكر56
2421213322232323233232232223322122111112212121ذكر57
2722222222222222232222222222222222222222222222ذكر58
21222311211231313233133332223133132111233212122ذكر59
11222312112222333232232232323222132211111313112ذكر60
2411211111233322222221132322222121111111111112ذكر61
2731312223332333233221122323222222322223222322ذكر62
2321211222321233222112131333332122111222112312ذكر63
1332222222222322222212312222322222232332222222ذكر64
2531311321331133333123332323233322123223212122ذكر65
2431311333333332333333333333333113313111313313ذكر66
21732321223332333333333333333333223122233222222ذكر67
11222212222232223222121111232222212322223322322ذكر68
21123311211233222233112321113133131121111111111ذكر69
21132212322232323322322223232122212223222212322ذكر70
11022321233333333333333332323333212323332322222ذكر71
21231331322233333333122131123332222222223322322ذكر72
1321321333331332333131131333323312123333323123ذكر73
11022232113332333233221123333333132311113211332ذكر74
2711313322221332132232132223222111111121212112ذكر75
21732321223332333333333333333333223122233222222ذكر76
11222212222232223222121111232222212322223222322ذكر77
22221311232332323333231122123332223122223323231ذكر78
22221323232331223333221132122233222122223322231ذكر79
1321311222131333222321211212223211112122222232ذكر80
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T-Test

NMean

Std. 

Deviatio

Std. 

Error 

2933,62073,53971,65731ليسانس

5132,58824,13365,57883ماستر

LowerUpper

Equal 

variances 

assumed

,641,4261,12978,2621,03245,91420-,787572,85248

Equal 

variances not 

assumed

1,17966,028,2431,03245,87584-,716202,78111

المحور الكلي 

االول

Independent Samples Test

Levene's Test for Equality 

of Variancest-test for Equality of Means

FSig.tdf

Sig. (2-

tailed)

Mean 

Differenc

e

Std. 

Error 

Differenc

e

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference

Group Statistics

المؤهل

المحور الكلي 

االول

 

T-Test

NMean

Std. 

Deviation

Std. Error 

Mean

ليسانس

2930,86214,36483,81053

ماستر

5131,52944,60153,64434

LowerUpper

Equal 

variances 

assumed
,421,518-,63578,527-,667341,05077-2,759261,42457

Equal 

variances not 

assumed
-,64560,943,522-,667341,03544-2,737871,40319

المحور الكلي الثاني

المحور الكلي الثاني

Independent Samples Test

Levene's Test for Equality of 

Variancest-test for Equality of Means

FSig.tdf

Sig. (2-

tailed)

Mean 

Difference

Std. Error 

Difference

95% Confidence 

Interval of the 

Difference

Group Statistics

المؤهل

Notes
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T-Test

NMean

Std. 

Deviation

Std. 

Error 

Mean

2928,55174,77034,88583ليسانس

5127,41184,86282,68093ماستر

LowerUpper

Equal 

variances 
,080,7781,01578,3131,139961,12329-1,096343,37626

Equal 

variances not 

assumed

1,02059,276,3121,139961,11730-1,095543,37546

المحور  الكلي الثالث

المحور  الكلي الثالث

Independent Samples Test

Levene's Test for Equality of 

Variancest-test for Equality of Means

FSig.tdf

Sig. (2-

tailed)

Mean 

Difference

Std. Error 

Difference

95% Confidence 

Interval of the 

Difference

Group Statistics

المؤهل



ONEWAY BY المتوسطالمرجحاالول الخبرة

  /MISSING ANALYSIS.

الخبرة

Sum of Squares df

Mean 

Square F Sig.

Between Groups 102,628 15 6,842 1,363 ,193

Within Groups 321,259 64 5,020

Total 423,888 79

ONEWAY BY المتوسطالمرجحالثاني الخبرة

  /MISSING ANALYSIS.

الخبرة

Sum of Squares df

Mean 

Square F Sig.

Between Groups 28,826 13 2,217 ,370 ,975

Within Groups 395,061 66 5,986

Total 423,888 79

ONEWAY BY المتوسطالمرجحالثالث الخبرة

  /MISSING ANALYSIS.

Oneway

الخبرة

Sum of Squares df

Mean 

Square F Sig.

Between Groups 99,210 18 5,512 1,036 ,436

Within Groups 324,677 61 5,323

Total 423,888 79

ANOVA

ANOVA

ANOVA
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