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 فعالية توظيف إستراتيجية التدريس التعاوني الحديث باستخدام أسلوبي المنافسة والتضميني 
  سنة) 10-8(في تنمية بعض القدرات النفس حركية لدى أطفال التعليم االبتدائي 

  
 براهيمي قدور 

 )الجزائر( ورقلة  جامعة قاصدي مرباح
 . بن سي قدور حبيب. د.أ

  )الجزائر(  مستعانمجامعة عبد الحميد بن باديس 
     :الملخص  

إلى التعرف على فعالية التدريس التعاوني باستخدام أسلوبي المنافسة والتضميني في تنمية بعض القـدرات   هدفت
تلميذا وعينة من أساتذة التربية البدنية  40حيث بلغ حجم العينة سنة، ) 10-8(النفس حركية لدى أطفال التعليم االبتدائي 

اختبارات القدرات  -استمارة استبيان :أستاذ بالتعليم االبتدائي، ومن األدوات المستخدمة في البحث 250عددهم والمقدر 
الخبـرات  (األساليب اإلحصائية، وكان أهم استنتاج هو افتقار األساتذة ألهم المهـارات التدريسـية الحديثـة     -الحركية

التـدريس   إسـتراتيجية اقتراح تصـميم فكـرة   لذا يوصي الباحثان ب ،التي قد تعطي للتدريس طابع الفاعلية، ) التدريسية
التعاوني في مجال العمل التربوي، وإعطاء المعلمين المزيد من آلية التدريب لهذا األسلوب في قيادة الصف الدراسي                    

  القدرات النفس حركية-أسلوب التضميني-أسلوب المنافسة-التدريس التعاوني:الكلمات المفتاحية
  

Abstract: 
The effective application of collaborative teaching strategy in terms of the styles of  
competition and inclusion for the development of capabilities of self mobility with 

children of primary school (8-10 years).  

The sample size was 40 students from the original groups spread over two standard and 
other experimental sample of interviewees represented in the Teachers of Physical Education 
and Sports whose overall number is 250 teacher. In this study a number of tools were used to 
collect data. These tools were such as questionnaire, tests of motor abilities, statistical 
methods. As a result, the most important conclusion is the lack of skilled teachers in the use 
of effective teaching strategies. The lacks of skilled teachers were due to the ignorance of the 
recent cooperative teaching strategies as well as to the modern teaching strategies too. As a 
consequence, the researchers suggested designing the idea of  Cooperative teaching strategy 
in the field of educational system and train teachers for this style in the leadership of the 
classroom and the need to focus on methods of physical education in the primary school. In 
summary, this proposal is formulated to develop the rest of the creative skills and other school 
aims.                                                                                                                
Key words Collaborative Teaching, style of competition, style of inclusion, psychomotor 
skills 
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تعد الجزائر حاليا من الدول التي تنشد التقدم وتسعى إلى الرقى وتجعل االهتمام برعاية الطفولة والشباب هدفا  :  مقدمة
أساسيا تسعى إلى تحقيقه من خالل توفير جميع اإلمكانات المالية واإلدارية والفنية وحشـد كـل مـا يثـري الجوانـب      

وتعتبـر  فعال ليتم إعدادهم إعدادا الئقا يعود بالمنفعة على الجميع، لضمان تدريس مادة التربية البدنية على نحو  التعليمية
تربية الطفل التربية المتكاملة حجر األساس في بناء المجتمع المتحضر، حيث أن طفل اليوم هو شاب المسـتقبل وأمـل   

       .البالد في البناء والتطوير
ي حاجات الطفل وميولـه عامـل أساسـي ال يمكـن     وتعتبر التربية البدنية والرياضية بما تحتويه من أنشطة تلب

، تساعد على اندماجه فـي المجتمـع  كما ) بدنية،عقلية،نفسية،اجتماعية(في تربية الطفل من جميع النواحي االستغناء عنه
فتنمية القدرات النفس حركية لدى الطفل بالصورة الصحيحة يتطلب استغالل مرحلة الطفولة من خالل التبكير في توجيه 

 من حيث ،ذاته الحركات وتنميتها وتطويرها بالصورة السليمة ليكون لها دور هام في تنمية قدرات الطفل واكتشاف هذه
 العيـوب  مـن  فـالكثير  ،الطفـل  حيـاة  علىيؤثر  غير سليم بشكل خاطئة اتجاهات في الحركات تنمو هذه أن الممكن

 إصـالح  مجرد وما بعدها المدرسة في البدنية التربية برامج يجعل األمر الذي القدرات، وضعف القوامية، واالنحرافات
وتطـوير المهـارات    بيلتهـذ  الالزمة الحركية التعليمية الخبرات في أو النقص الفشل أن كما ما أهم، وعالج فسد ما

األطفـال  يؤدي إلى نقـص الرغبـة لـدى    والحركية األساسية ومفاهيمها، قد يؤدي إلى عشوائية الحركة وعدم توافقها 
، حيث يعتقد تالميـذ  للمغامرة وانخفاض الثقة بالنفس والتي غالبا ما تؤدي إحباطات نفسية في مرحلة المراهقة والشباب

المدارس أنهم غير قادرين على التعلم ويميلون إلى التقليل من قيمة قدراتهم والشـعور بعـدم الكفـاءة فـي التحصـيل      
توظيف إستراتيجية التدريس التعاوني باستخدام أسلوبي المنافسة والتضميني قادرة  إن 1989،ميلمان ،شارلز( .الدراسي

وخاصة مـا  على تحقيق األهداف المرجوة من قبل وزارة التربية كما هي منشودة في المنهاج التربوي والوثائق المرفقة 
نوات باعتبار أن المرحلة التي تليهـا  س)10-8(في هذه المرحلة العمرية المهمةبتنمية قدرات التلميذ النفس حركية  يرتبط

هي عبارة عن حصيلة من الخبرات والمهـارات التدريسـية يخططهـا    هي مرحلة المراهقة األولى، ألن هاته األخيرة 
فهي تعتبر موفقا يتميز بالتفاعل والتعاون بين طرفين لكل منهما  ،المدرس من أجل مساعدة التالميذ على تحقيق األهداف

من أجل بلوغ األهداف المنشودة فلكي يتحقق هذا النوع من التدريس البد مـن تفاعـل بـين المـدرس      أدوار يمارسها
يجـب علـى المـدرس أن     معايير االلتزام، وعلى هذاواستجابة التالميذ لهذا األداء في ضوء الميذه من ناحية األداء وت

يسعى إلى مساعدة تالميذه على التحول من السلبية إلى اإليجابية ومن الجمود إلى الفعاليـة خـالل مختلـف الموافـق     
، وعليـه  التضمينياستخدام أسلوبي المنافسة والتدريسية باستخدامه األمثل للوسائل التدريسية المناسبة والتي من ضمنها 

ـ    فإن التدريس االرتجالي أو ه التسلطي الغير المدروس والذي ال يعتمد على أساسيات التدريس التعـاوني، تكـون نتيجت
لذلك فوظيفة المدرس ليست مقتصرة في الحكم على أن هذا التلميذ موهوب و اآلخر  التقدم المحدود سرعان ما ينحصر،

ما عندهم من االسـتعداد والعطـاء    ضعيف، بل العمل مع التالميذ بمستوياتهم المختلفة وبأسس حديثة تؤدي إلى أحسن
   . والتفاعل

من األعمال التي تـتم فـي    %85أشارت بعض الدراسات ذات العالقة بواقع التعليم الحالي إلى أن أكثر من : المشكلة 
المدارس تقوم على أساس تنافسي فردي بين التالميذ، وأن التعاون وبناء المهارات االجتماعيـة ال يحظـى باالهتمـام    

فـي قـدراتهم    نقـص  يعـود إلـى  فشل األفراد في أداء وظائفهم  م، كما أثبتت دراسات أخرى أن أهم عنصر فيالالز
لذلك فإن التدريس حاليا أصبح عبارة عـن حصـيلة    نقص في مهاراتهم التعاونية واالجتماعية،إلى ومهاراتهم العلمية، و

مساعدة التالميذ على تحقيق أهداف معينة، وبذلك  أجليخططها المدرس ويديرها من من الخبرات والمهارات التدريسية 
فهو يعتبر موفقا يتميز بالتفاعل بين الطرفين لكل منهما أدوار يمارسها من أجل بلوغ األهداف المنشودة و في هذا الشأن 

قـيم بـين   لكي يتحقق التدريس التعاوني وفق أسلوبي التنافسي والتضميني البد من التفاعـل ال : "يذكر حنيفي عوض أنه
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 ،)138ص،1999،عـوض ( "تالميذ من ناحية األداء واستجابة التالميذ لهذا األداء في ضوء معايير االلتزامالالمدرس و
ليـة  من السلبية إلى اإليجابية ومن الجمود إلى الفعا تحولأن يسعى إلى مساعدة التالميذ لل وعلى هذا يجب على المدرس

استخدام إستراتيجية التـدريس   األمثل للوسائل التدريسية المناسبة، ومن جملتها باستخدامخالل مختلف الموافق التعليمية 
أصبح االتجاه الحديث يولي المدارس مسئولية مسـاعدة  ، وفي هذا الشأن التعاوني باستخدام أسلوبي المنافسة والتضميني

لمدرسي وعلى أمور حيـاتهم بأسـاليب أكثـر    الطالب على متابعة التعلم، واالهتمام بتشجيعهم على اإلقبال مع عملهم ا
إبداعا، ولذا وجهت الجهود التربوية إلى أهمية تتبع البيئة في إذكاء روح االبتكار واإلبداع والقيادة والتواصل وبناء الثقة 
 واتخاذ القرارات وإدارة الدرس، لجعل المجموعات التعليمية مجموعات فاعلة، كما أن  مشكلة المعلـم األساسـية فـي   

الفصل هي إظهار الصرامة، ليظل التالميذ محافظين على النظام، بل أصبح دور المعلم هو تطوير األجـواء التقليديـة   
بهدف تنمية قدرات الطفل وفق معايير تربوية سليمة، بقصد زيادة المردود الداخلي الذي ينطلق مـن ضـرورة تحديـد    

لكن الواقع التدريسي في حقل التربية البدنيـة  ، )81،ص1992،وآخرونعبود ( استراتيجيات حديثة بدرس التربية البدنية
حاليا أصبح معاكس تماما لما ينبغي أن يكون لكون أنه على الرغم من ثبوت األهمية الكبيرة لهذه الخبرات المهنية فـي  

قل التربوي ال يزالـون  ممارسة العمل التدريسي بأسلوب علمي ومنهجي، إال أن الكثير من األساتذة العاملين في هذا الح
على نحو االفتقار إلى معرفتها وإلى كيفية تطبيقها خالل دروس التربية البدنية ألجل اإلعداد الالئق للتالميـذ وخاصـة   
على مستوى قدراتهم النفس حركية وهذا نظر ألن الفهم لعملية التدريس ال يزال مقتصرا علـى بعـض الخصوصـيات    

أن عملية التفاعل بين المدرس والتلميـذ تعكـس   " أن هذه الوسيلة ال تساعد على فهمالفردية، ويذكر موستون وآخرون 
 "دائما سلوكا تدريسيا معينا، وسلوكا تعليميا خاصا وأن ما ينتج عن مثل هذه السلوكيات هو التوصل إلى تحقيق األهداف

س االرتجـالي أو التسـلطي   أن التدري" وفي هذا المجال يؤكد زكي محمد وآخرون  ،)15،ص1991،موستون،آشورت(
 شـحاتة ( الغير المدروس والذي ال يعتمد على أساسيات التدريس الفعال، تكون نتيجته التقدم المحدود سرعان ما ينحصر

ووفقاً إلستراتيجية جونسون وزمالئه عن التعلم التعاوني، فإن العمل التعاوني، بالمقارنة مـع العمـل    ،)98،ص1998،
، يؤدي إلى زيادة التحصيل واإلنتاجية في أداء التالميذ، والتأكيد على العالقات اإليجابية بيـنهم،  التنافسي والعمل الفردي

أنه يخدم التالميذ كمصادر لتعلم بعضهم من بعض ويرجع ذلـك  (وتحسن الصحة النفسية وتقدير الذات، كما أشار حجي
يعتمد على األعضاء اآلخرين للمجموعة، ولذلك فإن االعتماد المتداخل اإليجـابي   ى أن أداء أعضاء المجموعة أفراداإل

إستراتيجية ولكل هذه األسباب بات من الضروري أن يتعرف المعلمون على  ،)90،ص2000حجي،( يزداد بين أعضائه
، لكونهـا واحـدة مـن    ، ويتدربوا على اسـتخداماتها الصـفية  التدريس التعاوني باستخدام أسلوبي المنافسة والتضميني

االستراتيجيات التي تساعد التالميذ على زيادة تعلمهم وتنمية قدراتهم النفس حركية و تواصلهم واكتسـابهم المهـارات   
 : االجتماعية الالزمة للنجاح في الحياة، وعليـه يمكـن تحديـد مشـكلة الدراسـة فـي السـؤال الرئيسـي التـالي         

في تنمية بعـض القـدرات    م أسلوبي المنافسة والتضمينياوني الحديث باستخداتوظيف إستراتيجية التدريس التعما أثر 
  .؟  سنوات )10-8(النفس حركية لدا أطفال التعليم االبتدائي 

  ن األهداف التاليةاذه الدراسة وضع الباحثله يولإلجابة عن السؤال الرئيس  أهداف الدراسة* 
  . الكشف على مستوى استخدام إستراتيجيات التدريس الحديث في درس التربية البدنية والرياضية في التعليم االبتدائي -
  . اوإدارة الفصل نظري تأصيل األساليب والمعايير التربوية التي يستند إليها مفهوم التعلم التعاوني - 
 باستخدام أسلوبي المنافسـة والتضـميني   استراتيجيات التدريس التعاونيتحديد الدور الذي يمكن أن تسهم به ممارسة  -

  سنوات ) 10-8(بعض القدرات النفس حركية لدى أطفال التعليم االبتدائي  تنمية ألجل 
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                                                                                                   :فروض الدراسة* 
   .  في مجال التدريس الفعال في التربية البدنية و الرياضيةإستراتيجية حديثة هناك افتقار معرفي في انتهاج  -
تضميني يؤثر ايجابيا فـي تنميـة بعـض    توظيف إستراتيجية التدريس التعاوني الحديث باستخدام أسلوبي المنافسة وال -

        سنوات )10-8(القدرات النفس حركية لدى أطفال التعليم االبتدائي 
  :تنبع أهمية هذه الدراسة من أنها  :أهمية البحث* 
 ، ويهممي ومديري مدارس ومشرفين تربويينوجديداً يهم القائمين على العمل التربوي من معل تتناول موضوعا حيويا -

  ، من أجل رفع المستوى التربوي بشكل عامصانعي القرارات التربوية كذلك
، باستخدام أسلوبي المنافسـة والتضـميني  تلقي الضوء على العناصر األساسية المكونة إلستراتيجية التدريس التعاوني  -

ومدى االستفادة منها في تطوير إدارة درس التربية البدنية وتحقيق الغايات المنشودة، ومحاولة تضييق الفجوة الناتجة 
  . عن الممارسات التعليمية التقليدية التي تعطى المعلم الدور الكامل 

ربوي وهو إسـتراتيجية التـدريس   قد تكون الدراسة األولى التي يتم فيها التركيز على مفهوم جديد في هذا المجال الت -
  .  باستخدام أسلوبي المنافسة والتضمينيالتعاوني 

تزويد العاملين في حقل تدريس التربية البدنية بهذا المرجع العلمي الذي تطرق في مضمونه إلى فاعليـة االسـتخدام    -
  .  لبعض أساسيات التدريس الحديث والفعال في بناء درس التربية البدنية

  . أهمية وضع إستراتيجية إلعداد مدرسي تعتمد على متطلبات التوجهات التربوية المعاصرة -
وبما أن اإلستراتيجية هي مجموعة الخيارات والمسارات التـي تصـاغ علـي ضـوء الخصـائص واالحتياجـات        -

لرياضية والتـي تتـرك   امادة التربية البدنية ووالطموحات األوسع في الرؤيا المستقبلية بهدف مواكبة التطورات في 
عمـل مسـتقبلي   ضمن إسـتراتيجية   عملهم أن ينظموا ى الباحثانعل تجدة بالوسط المدرسي، فكان لزاماأثارها المس

  .تحدده األهداف المنشودة 
    :مصطلحات البحث* 
 ،)2007الـديب، " (مصطفى الديب أنها عبارة عن خطة عمل عامة توضع لتحقيق أهداف معينةيعرفها : إستراتيجية -

وفي التربية هي خطط متكاملة تأخذ في اعتبارها كافة اإلمكانات والبدائل المتاحة، لتحقيق أهداف تربوية محددة، بدرجة 
وممارسة من الطريقة أو األسلوب، وما الطرق واألساليب في  اإلستراتيجية كمصطلح أوسع مفهوماعالية من النجاح، و

، )138،ص2007،سـعد،فهيم (واقع األمر إال جزء سلوكي مما تعنيه اإلستراتيجية وتقـوم بتوظيفـه لتحقيـق أهـدافها    
التـدريس المباشـر، والتـدريس بالمهـام والمحطـات،      :واستراتيجيات التدريس األكثر استخداما في التربية البدنية هي

والتدريس باألقران، والتدريس المتفاعل، والتعليم الذاتي، ورغم ما قد يبدو للمالحظ غير الخبير من اختالفات بين هـذه  
االستراتيجيات إال أنها جميعاً تحرص على التعريف الواضح للمهام التعليمية، وتوفير قدر من التطبيق، مع تقـديم تغذية 

وتبدو  ،(Siedentop,1986, p383) المهام، فـي إطار نظام محاسبة صارم راجعة منتظمة، والحث على البقاء ضمن
 ،وسلبية المتعلم علمأو ما أسماه إيجابية الم ،والتلميذ علممعظم الفروق بين االستراتيجيات وكأنها تتعلق بأدوار كل من الم

فخالل القرن الماضي نقب البحث المعرفي للتـدريس عـن طـرق     ، وتدريس التالميذ كمجموعة واحدة أو مجموعات
  .استقاللية المتعلم والتدريس الشخصي لتيسير وتعزي ،لتشجيع المراقبة الشخصية للتعلم

عملية تفاعل بين طرفين بشأن موضوع أو فكرة أو رأي، أو معنـى أو  "يعرف حسن حسين التدريس بأنه : التدريس -
ويرى موسكا  ،)24،ص1997زيتون،("تنطوي على تأثير من جانب واستجابة من جانب آخرمهارة أو اتجاه معين وهي 

عن سلسلة مستمرة من العالقات التي تنشأ بين "موستون وسارة أشورت أن التدريس في مجال التربية البدنية هو عبارة 
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كا في نشاط أو فعالية معينة ويمتلك المدرس والتلميذ وأن هذه العالقات تساعد التلميذ على التطور بوصفه فردا أو مشار
      )11،ص1992،الشاطي،البسيوني( "مستوى معينا من المهارة في األنشطة البدنية

أن األسلوب و في أوسع معانيه ال يعدو عن كونه إعدادا مدروسا للخطوات "يذكر عباس السامرائي: أساليب التدريس* 
أما موسكا موستون وسارة أشـورت فيشـيران إلـى أن أسـلوب     ، )17،ص1987،السامرائي( الالزمة لعملية التعليم

هو عبارة عن سلسلة من اتخاذ القرارات، التي تنظم في ثالثة مجموعات تشكل مع بعضها بنيـة أي أسـلوب   "التدريس
قرار في كل تدريسي، كما تتحدد بنية أي أسلوب تدريسي على أساس تعيين صانع القرار أو الشخص الذي يقوم باتخاذ ال

أن مجموعة األساليب التدريسية " وتذكر عفاف عبد الكريم ،)17،صمرجع سبق ذكره،موستن("مرحلة من هذه المراحل
قد طبقت هذه األساليب في مجال التربية البدنية والرياضية، ، وكان رائدها موسكا موستون و1966الحديثة ظهرت سنة 

سارة أشورت إلـى أن  ، ويشير موسكا موستون و)83،ص1994،عفاف( "ومنذ ذلك الوقت يعمل بها المدرسون بنجاح
مجموعة األساليب هي عبارة عن نظرية في العالقات بين المدرس والتلميذ، والواجبات التي يقومون بها وتأثيرها على "

جموعـة  تطور التلميذ، حيث إنها تركز على ما يحدث لألشخاص خالل عملية التدريس والتعليم كتخطيط عملي، فـإن م 
  :األساليب تعتبر دليال لما يأتي

 .     اختبار األسلوب المالئم للتوصل إلى مجموعة معينة من األهداف -
  .االنتقال المدروس ضمن الخيارات المتوفرة لضمان انسجام و توافق الهدف مع العمل -
هو شكل من أشكال التعلّم الزمري يشترط فيه أن يحدث التفاعل بين أفـراد المجموعـة بجميـع     :التدريس التعاوني* 

إستراتيجية تدريس تتضمن وجود مجموعـة  "يعرف كذلك على أنه . أشكاله كالتآزر، والتواصل، والمسؤولية، والمعالجة
قـدم جونسـون   و" لى أقصى حد ممكنصغيرة من الطالب يعملون سويا بهدف تطوير الخبرة التعليمية لكل عضو فيها إ

مدخالً جديداً في التربية عن مفهوم التعلم التعاوني، حيث يعمل التالميذ معا في مجموعات صـغيرة، إلنجـاز   "وآخرون
أعضاء، وبعد أن يتلقوا تعليمات مـن المعلـم، ثـم    ) 5-2(أهداف مشتركة، إذ يقسم التالميذ إلى مجموعات مكونة من

  )1،ص1991،وآخرون جونسون(لعمل حتى ينجزه جميع أعضاء المجموعة بنجاحيأخذون في االشتغال با
وهو أسلوب موجه لممارسة مختلف الواجبات الحركية المبرمجة بطريقة تنافسية تحكمها ضـوابط  : أسلوب المنافسة* 

  . مماثلة لضوابط المنافسة الرسمية
بأسلوب التعليم اإلفرادي، حيـث يعتبـر أن هـذا    "يصطلح جيمس راسل على األسلوب التضميني :أسلوب التضمين* 

األسلوب هو محاولة لتوفير ظروف التعلم األمثل واألكثر مناسبة لقدرات ومعدالت تعلم كـل تلميـذ، واسـتخدام هـذا     
تلميذ والمدرس، حيث أن التلميـذ لـه   األسلوب يوفر المرونة في التدريس ويرتبط بهذه المرونة توفير الحرية لكل من ال

الحرية في أن يسير خالل العملية التدريسية حسب قدراته الخاصة ومعدالته في التعلم، كما أنها تحـرر المـدرس مـن    
أعمال التدريس الروتينية ومن عمليات اإلعادة المملة والخصوصية في التدريس، و مثل هذا األسلوب يتـيح الفرصـة   

   )18،ص1997،راسل( "التالميذ فضال عن التفاعل بينه وبين المدرس للتفاعل مع غيره من
الجسمية والتشـكيل  بأنها عمليات النمو، وزيادة الحجم في بعض األعضاء "كمال درويش هذا المجال  هايعرف :التنمية* 

يولوجيـة لألجهـزة   أن التنمية البدنية هي أسلوب الوصول وتغيير الشكل والوظائف الب" يذكر نيفيكوف ، و"العضلي لها
الحيوية لإلنسان تحت تأثير ظروف الحياة المختلفة وخاصة الظروف التربوية كما يعنـي هـذا المصـطلح بـالتغيرات     

   .)15،ص1999درويش،(أداء حركياإليجابية الحادثة على مستوى الصفات البدنية بصفة عامة التي هي أساس أي 
 ،لمعرفيـة ا( على أنه منهج منظم، يستخدم فيه كل نـواحي الشخصـية  " النفسحركي" يعرف : القدرات النفس حركية* 

يهدف إلى التواصل مع البيئة المحيطة وتحسين مستوى اإلدراك لدى الطفل مما يؤدي إلى تحسـين   )الحركية،الوجدانية
ية الحركيـة  توازي التربية النفس، خالل استخدام كافة قدرات الطفل في مختلف نواحي الشخصية ، منفلنوعية حياة الط
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يتعامل مع األشياء في مكوناتها، فمؤسسة التعلـيم األولـي    يجري، يقفز، فالطفل كائن يمشيتطور بنية الطفل اإلنمائي 
والحركية فيفتح مجموعة من األطوار التي يلبي فهـا رغبتـه    تساهم على إعطاء الطفل فرصة الكتشاف قدراته الحسية

الحركة وتلقينه سبل تنسيق وضعياته التي تدخل في تناسق مع نمـوه النفسـي    الفيزيولوجية والنفسية وفي توفير فرصة
إلى أن القدرات الحركية هي نتيجة لتأثير ألـوان مـن النشـاطات    ) كورية كورسكي(يعتبر الخبير السوفياتي العقلي، و

ليها بالصفات البدنيـة  البدنية الممارسة على أجهزة الجسم والتي تشخص بمستوى تطوير القدرة الحركية، كما يصطلح ع
، ويطلـق  (CHARLES.J.B,1980)"واللياقة البدنية أو القابلية البدنية أو القابلية الفسيولوجية، أو الخصائص الحركيـة 

علماء التربية البدنية والرياضية في اإلتحاد السوفياتي سابقا والكتلة الشرقية مصطلح الصفات البدنية أو الحركية للتعبير 
حركية أو البدنية لإلنسان بينما يطلق علماء التربية البدنية في الواليات المتحدة األمريكيـة عليهـا اسـم    عن القدرات ال

باعتبارها أحد مكونات اللياقة الشاملة لإلنسان، والتي تشمل على مكونـات اجتماعيـة ونفسـية    " مكونات اللياقة البدنية"
     .)158،صمرجع سبق ذكره،الشاطي،البسيوي("وعاطفية

  :الدراسات السابقة *
أثر استخدام تأثير أساليب تدريسية مختلفة في تنمية بعض القدرات اإلبداعية الحركية فـي  : لمياء حسن الديوان - 

كانت أهمية البحث تدور حول العناية بإبداع   م 2006جامعة البصرة كلية التربية الرياضية . درس التربية الرياضية
األطفال بأعمارهم الصغيرة، وأن للمدرسة دور كبير في خلق شخصيات تمتلك إبداع يخدم البالد والعبـاد ويعـد درس   

الحركـي   ن من أهدافه رعاية الجانـب ألالتربية الرياضية من الدروس الحيوية والمؤثرة على تنمية القدرات اإلبداعية 
للتالميذ، وألن أسلوب التدريس الذي يدرس به المعلمون تالميذهم له أثر في تحسين القدرات اإلبداعيـة منـذ    والفكري

وقت مبكر، كانت مشكلة البحث في استخدام أسلوب واحدا في تدريس التربية الرياضية وإهمال األساليب األخرى، وتـم  
ألسـاليب  لنتعرف على فاعلية ا )الت، والتعليم التعاوني، األمريحل المشك(نفذ بأساليب " مقترحا" تعليميا "إعداد برنامجا

 ) الطالقة الحركية، المرونة الحركية، األصالة الحركي(لمعرفة أفضلها في تنمية بعض القدرات اإلبداعية الحركية وهي 
توزعت على ثالث مجاميع تلميذة  )66( واستخدمت الباحثة المنهج التجريبي والعينة ،لتلميذات الصف الخامس االبتدائي

وأظهرت النتـائج أن   2005كل مجموعة درست بأسلوب، وقيست االختبارات اإلبداعية في اختبار صممته الباحثة عام 
هناك فروق بين االختبارات القبلية والبعدية للمجاميع الثالث بنسب متفاوتة، وجود الفروق بين االختبارات البعدية حيث 

ة أسلوب حل المشكالت قد تفوقت على باقي المجاميع في تنمية بعـض القـدرات اإلبداعيـة    أظهرت النتائج أن مجموع
أن البرنـامج   -:الحركية وتلتها مجموعة أسلوب التعليم التعاوني ثم مجموعة األسلوب األمري، أما أهم االسـتنتاجات  

فروق في االختبارات القبليـة والبعديـة   وجود  -الذي أعدته الباحثة قد نجح في تنمية بعض القدرات اإلبداعية الحركية 
للطالقة الحركية والمرونة الحركية ولصالح مجموعة حل المشكالت أما األصالة الحركية فقد كانت لصـالح مجموعـة   

اعتماد البرنامج التعليمي المقترح وتدريسه بأسلوب حل المشكالت لما له من : التعليم التعاوني، أما التوصيات فقد شملت
    .تنمية بعض القدرات اإلبداعية الحركية تأثير في

تأثير تطبيق التربية الحركية في دروس التربية البدنية علي المهارات الحركية األساسية لدي : عبد العزيز الصفهان -
معرفة تأثير تطبيق التربية الحركية في دروس : هدفت هذه الدراسة إلىوطالب الصف الثالث االبتدائي بمدينة الرياض 

وتكونـت عينـة   تربية البدنية على المهارات الحركية األساسية لدى طالب الصف الثالث االبتدائي في مدينة الرياض، ال
طالبا موزعين على عشرة فصول في خمس مدارس بواقع فصلين في كل مدرسة إحـداهما طبـق   ) 254( الدراسة من

البرنامج المقترح للتربية الحركية واألخر طبق منهج التربية البدنية واستمرت الدراسة لمدة اثني عشر أسـبوعا طبقـت   
 ئين،الثالث االبتداناسبة لطالب الصف خاللها ثالث وحدات تعليمية احتوت مفردتها على المهارات الحركية األساسية الم

وتم قياس مستوى المهارات الحركية األساسية قبل بدء تطبيق البرنامج وبعده باستخدام سبعة اختبارات تضمنت قياسات 
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 وتم تحليل البيانات باسـتخدام  اقة، والقوة، والسرعة االنتقاليةكل من الدقة، واالتزان، والمرونة، والقدرة العضلية، والرش
وقد أظهرت نتائج التحليل اإلحصـائي للقياسـات    لتحليل الفروق بين مجموعتي الدراسة في القياسات القبلية، ت(اختبار

بين مجموعتي الدراسة في جميع القياسـات   0.05القبلية عن عدم وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة أقل من
أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي القياسات البعدية عن وجود فـروق  و .عدا قياس المرونة الذي طبق عليه تحليل التغاير

مسـتوى  (دالة إحصائيا بين مجموعتي الدراسة لصالح المجموعة التجريبية في قياسات االتزان الثابت والسرعة االنتقالية
تغيرات كان صـغيرا  ، غير أن حجم التأثير لهذه الم)0.05مستوى الداللة أقل من(وقياس المرونة ) 0.01الداللة أقل من

ودل هذا على أن تقدم المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة لم يكن كبيرا، وهذا مـا أظهرتـه    0.03حيث بلغ 
على التوالي، وتم إيعاز ذلك جزئيـا  ) %11،%3، %9( النسبة المئوية لتحسن المجموعة التجريبية في هذه المتغيرات 

وبصفة عامة فهناك مؤشـرات   حتى يمكن مالحظة التقدم فيها بوضوقت أطول حإلى أن معظم هذه المهارات تحتاج لو
على أن التربية الحركية يمكن أن تؤدي إلى تقدم مستوى المهارات الحركية وقد يظهر ذلك مع زيادة الوقـت وحـرص   

ربيـة الحركيـة فـي    لذلك يوصي الباحث بإجراء مزيد من البحوث على تطبيق الت معلم التربية البدنية عند تطبيقه لها،
دروس التربية البدنية في المرحلة االبتدائية مع العمل على زيادة وقت التطبيق وتكثيف تدريب المعلمين على إجـراءات  

  .التطبيق
أوضحت العديد من الدراسات التربوية مجموعة من الحقائق التي تؤكد على أهمية الطفولة في : تعليق عن الدراسات* 

أنشطة وخبرات تربويـة فـي الجوانـب     خالل ا في باقي مراحل حياته، وبالتالي أهمية العناية، منحياة اإلنسان، وأثره
فمراحل النمو التي يمر بها الطفل هي امتداد لبعضها البعض، كما أثبتت هذه الدراسات ارتباط سلوك الكبـار   المختلفة،

  كما بينت دراسات أخرى ماقبل المدرسة،وتصرف من خبرات الطفولة وإرجاع كثير من سمات الشخصية لمرحلة 
أهمية تنمية الجوانب الحركية للطفل ومردودها على الجوانب األخرى من تنمية شخصـيته وإطـالق قدراتـه الكامنـة     

   والمساهمة في تعزيز مجاالت حياته المعرفية و اإلدراكية والوجدانية واالجتماعية
بعد التفريغ والتحليل لالستمارات تم الحصول على النتـائج   :ية البدنيةعرض ومناقشة نتائج االستبيان ألساتذة الترب* 

   :التالية
   )استراتجيات التدريس وفق بعض األساليب التدريسية: (المحور األول
  ر؟.ب.خالل العمل هل تعتمدون على إستراتيجية التدريس التعاوني المستخدمة بدرس ت: السؤال األول

 

 ال نعم اإلجابة
 243 7 المعلمينعينة 

(%)  2.8  97.2  
 إذا كانت اإلجابة بـ نعم أي المهارات تعملون على إكسابها للتالميذ؟ كانت اإلجابة بنعم فحددها؟ --- 

  (%)  العينة  )الخصوصيات التدريسية(اإلجابة على أساليب أخرى   (%)  العينة  األساليب
 2 5 .مهارة االستماع الجيد  97.2 243 األمري.أ

  1.2  3 .مهارات التعبير عن الذات و األفكار   -  -  -
  2.8  7 .مهارات القيادة   -  -  -
  0  0 .مهارات اإلدارة   -  -  -
  2.8  7 .مهارات التشجيع   -  -  -
  0  0 .مهارات التودد   -  -  -
  0  0 .مهارات طرح األسئلة   -  -  -
  2  5 .مهارات طلب المساعدة   -  -  -
  0  0 .مهارات التلخيص و الشرح   -  -  -
  0  0 .مهارات التعلم الذاتي   -  -  -
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  إكسابها للتالميذ  ر والمهارات المزمع.ب.إستراتيجية التدريس التعاوني المستخدمة بدرس ت: )01(الجدول رقم 
 ب؟.هل أنتم على إطالع بمجموعة األساليب التدريسية الحديثة المستخدمة في درس ت: السؤال الثاني 

 ال نعم اإلجابة
 250 00 األساتذةعينة 

(%)  00  100  
 إذا كانت اإلجابة بـ ال فهل تستخدمون أساليب أخرى؟ إذا كانت اإلجابة بنعم فحددها؟

  (%)  العينة  )الخصوصيات التدريسية(اإلجابة على أساليب أخرى   (%)  العينة  األساليب
 39.2 98 اعتمد على الخبرة في التدريس 9,52 10 األمري.أ

  27.2  68  في التدريس المبدع لدي موهبة  -  -  -
  25.6  64  المستمرة التكرارية، التدريب الفتري، الدائرية: استخدم الطرق التدريسية المعروفة  -  -  -
  32.4  81  السيطرة و الصرامة تجعل التلميذ يعمل بجدية  -  -  -
  40.4  101  إكساب التلميذ الطاعة التامة في العمل من خالل ضوابط تربوية خاصة بالمدرس  -  -  -
  33.6  84  عن طريق االحتكاك ببقية األساتذة و المفتشين تميزت بأسلوبي الخاص في التدريس  -  -  -

يوضح واقع تدريس التربية البدنية باستخدام األساليب التدريسية الحديثة                                                          ):02(الجدول رقم 
ما هو أفضل أسلوب تدريسي مستخدم ألجل تنمية القدرات الحركية األساسـية  : حسب خبرتكم التدريسية: السؤال الثالث

للتالميذ خالل درس التربية البدنية؟ و كيف تتعاونون تدريسيا مع مسألة الفروقات الفردية بين التالميذ خـالل الـدرس   
    وصوال إلى تحقيق أهدافه؟

  
  .يوضح بعض الخبرات التدريسية المفضلة من قبل أساتذة التربية البدنية ):03(رقم الجدول 

األدوار بين المدرس والتلميذ إلنجاز الجيـد  ملية توزيع حسب خبرتكم التدريسية أي التنظيمات الخاصة بع:السؤال الرابع
  تحقيق أهدافه تبقى أفضل؟للدرس و

 التنظيمات الخاصة بعملية توزيع األدوار بين المدرس والتلميذ مراحل الدرس                           التنظيمات

 مراحل سير الدرس
 تلميذ مدرس مدرس مدرس مدرس مرحلة ما قبل الدرس

 )أداء ذاتي(تلميذ  )أداء ذاتي(تلميذ  )مؤدي(تلميذ  تلميذ مدرس مرحلة الدرس
 )تقويم ذاتي(تلميذ  )تقويم ومراجعة ذاتية(تلميذ  )مالحظ(تلميذ  مدرس مدرس مرحلة مابعد الدرس

 - - - 30 220 عينة األساتذة
 - - - 12 88 (%)النسبة المئوية 

  
  .يوضح مجموعة األساليب التدريسية المستخدمة في درس التربية البدنية ):04(الجدول رقم 

  :استخلص الباحثان إلى جملة من النقائص نجيزها فيما يلي: الخالصة *

 (%)النسبة المئوية  اتذةعينة األس األسلوب التدريسي المفضل
 32 80 األسلوب األمري

  64  160  أسلوب التسلط و المتابعة المستمرة للتالميذ خالل مراحل سير الدرس
  4  10  األسلوب التدريبي

 التعامل مع مسألة الفروقات الفردية بين التالميذ خالل درس التربية البدنية
 الدرس المبرمج سهل و يناسب جميع التالميذ الفروقاتال تراعى  اإلجابة على السؤال الثاني

 40 120 عينة األساتذة
  25  75  (%)النسبة المئوية 
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هناك بعض فعاليات ألعاب القوى ناذرا ما تدرس للتالميذ بالرغم من فاعليتها في تحقيق أهداف التربية البدنية و نذكر  -
   ال تتطلب تجهيزات ضخمةالحواجز كونها مشوقة و عالية عدومنها ف

هـذا  و التي قد تعطي للتدريس طابع الفاعليـة، ) الخبرات التدريسية(افتقار األساتذة ألهم المهارات التدريسية الحديثة  -
موسـتون  راجع إلى أن جل األساتذة المستجوبين غير ملمين كلية بمجموعة األسـاليب التدريسـية الحديثـة لموسـكا     

   واستخدامها األمثل ميدانيا،
غيرهـا مـن   ، العشوائية و)التسلطية(رتجالية العملية التدريسية في الواقع مقتصرة على الخصوصية في التدريس كاال -

دون تنويع ن المجتمع المستجوب يستخدم فقط وهذا يعني ألتلميذ خالل العملية التدريسية والخصوصيات التي تجمد دور ا
  . لمبني على الخصوصيات السابقة الذكراألسلوب األمري ا

في مجال التدريس كإستراتيجية التـدريس التعـاوني باسـتخدام    إستراتيجيات حديثة وجود افتقار معرفي في انتهاج  -  
   أسلوبي المنافسة والتضميني في درس التربية البدنية و الرياضية

اعتمد الباحثون على المنهج المسحي التجريبي حيث المنهج األول من خالل استبيان موزع على أساتذة : منهج البحث *
سنة نظـرا ألنـه وعلـى رأي    ) 10-8(التربية البدنية والمنهج التجريبي على تالميذ الطور الثاني من التعليم االبتدائي 

 عـالوي (" ب الظاهرة المطروحـة وإيجـاد حلولهـا   من أنسب المناهج العلمية المستخدمة في تحديد أسبا" حسنمحمد 
  )18،ص1987،راتبو

تلميـذا مـن    40سنة حيث بلغ حجمهـا  ) 10-8(عينة البحث في تالميذ التعليم المتوسط ذكور  تمثلت: عينة البحث* 
                                                                                     .تلميــذا 20المجتمــع األصــلي موزعــة علــى مجمــوعتين ضــابطة و أخــرى تجريبيــة قــوام كــل منهمــا  

                                  أستاذ بالتعليم االبتدائي 250االستبيان موزع على أساتذة التربية البدنية والمقدر عددهم : عينة المستجوبين -
  : مجاالت البحث* 
تلميذا من المجتمع  40سنة حيث بلغ حجمها ) 10-8(عينة البحث في تالميذ التعليم االبتدائي  تمثلت: المجال البشري -

تلميذا، العينة الضـابطة وطبـق عليهـا     20األصلي موزعة على مجموعتين ضابطة وأخرى تجريبية قوام كل منهما 
إستراتيجية التـدريس التعـاوني   ت في العينة التجريبية وطبق عليها بينما المجموعة الثانية تمثل) تلقائيا(األسلوب األمري

معلمي التعليم االبتـدائي والمقـدر   : كما شمل المجال البشري عينة المستجوبين، باستخدام أسلوبي المنافسة والتضميني
ـ   معلم لبعض واليات الغرب الجزائري حيث وزع عليم استبيان من أجل  250عددهم  تخدام الكشف علـى مسـتوى اس

ممارسـة مختلـف أنشـطة    ل إستراتيجية التدريس الحديث في درس التربية البدنية والرياضية من وجهة نظر األساتذة،
  . التربية البدنية

   مستغانم .مدرسة بن قدادرة الغاليأنجز البحث : المجال المكاني -
  21/04/2014إلى 16/10/2013لقد امتدت فترة العمل التجريبي من : المجال الزماني -
تمثلت هذه الخطوة  في قياس صالحية االختبارات المراد استعمالها فـي التجربـة األصـلية     :الدراسة االستطالعية* 

ن قبـل عـدد مـن    ن هذه االختبارات سبق تحكيمها مان أيشير الباحثوصدق االختبارات وموضوعيتها و لمعرفة ثبات
ذكور من مدرسة بـن قـدادرة    واتسن )10-8(تالميذ  6الرياضي علىقد أنجزت التجربة بالمركب األساتذة الخبراء و

  :الغالي وهذا في شكل اختبار قبلي  بعدي تفصلهما مدة أسبوع  فكانت النتائج كاألتي
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يبين قيم الثبات وصدق االختبارات البدنية والمهارية واإلنجاز الرقمي  فـي الوثـب    ):05(الجدول رقم               
لقد تبين من خالل النتائج المدونة في الجدول أعاله أن االختبارات المرشحة تستوفي على الشروط العلمية مـن  الطويل 
    .الموضوعيةوالصدق وبات حيث الث

    :البحث أدوات *  
ميـزان   -شريط لقياسـا لطـول   -شواخص -شريط قياس -ساعة توقيت :األدوات واألجهزة المستخدمة في البحث -

 -التجربـة االسـتطالعية   -شبكة المعلومات الدوليـة -االختبارات والقياس-استمارة استبيان .المصادر والمراجع-طبي
  .تمارات تسجيل المالحظات الخاصة باالختبارات المهارية المبرمجةاس. ميزان لقياس الوزن

الوسط الحسـابي،    :استخدم الباحثان األساليب اإلحصائية المناسبة لتحليل النتائج وهي كما يأتي :األساليب اإلحصائية -
  . ستيودنت" ت"ار معامل الصدق، الثبات، اختب االنحراف المعياري، النسبة المئوية، االرتباط البسيط بيرسون،

م 25ار عدو اختب( السرعة االنتقالية -)اختبار الوثب العريض من الثبات( القوة القصوى :اختبارات القدرات الحركية -
 -)اختبـار ثنـي الجـدع مـن وضـع الجلـوس      ( المرونة -)اختبار الجري المتعرج(الرشاقة -) من البداية المتحركة

 10اختبـار القفـز المتعـدد    ( القوة المميزة بالسرعة -)363،ص1987ن،حساني( )اختبار الجري بين القائمين(التوافق
 (CAJA,MOURARET,1997,p122) ) خطوات

الوثب : يشير فيناك أن من أحسن االختبارات البدنية المقننة للكشف عن الناشئين في مسابقات الوثب نجد وفي هذا الشأن
 م من وضع الجلوس، رمي الكرة الطبية، قفزات الحجلة30م مع البداية من الحركة، عدو25لالعريض من الثبات، عدو 

   (Weinerck,1986,p200)رمي الكرة الطبية، قفزات الحجلة من وضع الجلوس،
تغيرات قصد التحكم فيها من جهـة وعـزل بقيـة    إن الدراسة تتطلب ضبطا للم: الضبط اإلجرائي لمتغيرات البحث -

يصعب علـى  "التفسير، ويذكر عالوي وراتب مستعصية على التحليل والتصنيف وبدون هذا تصبح النتائج المتغيرات، و
ـ و عـالوي ( "بدون ممارسة الباحث إلجراءات الضبط الباحث أن يتعرض على المسببات الحقيقية للنتائج،  ب،مرجع رات

أن المتغيرات التي تؤثر في المتغير التابع و التي من الواجب ضبطها هـي  " بينما يذكر ديوبلدب  ،)243سبق ذكره،ص
محمد (ينة المؤثرات الخارجية، و المؤثرات التي ترجع إلى اإلجراءات التجريبية، والمؤثرات التي ترجع إلى مجتمع الع

ت ، وانطالقا من هذه االعتبارات حرص الباحثـان علـى عـزل جـل المتغيـرا     )386،ص1985،نبيل نوفل وآخرون
تنمية بعـض القـدرات     المتمثل فيمدى تأثيره على المتغير التابع وقيد البحث لمعرفة  العشوائية عدا المتغير األساسي

    سنوات )10-8(النفس حركية لدى أطفال التعليم االبتدائي 
   )اوني باستخدام أسلوبي المنافسة والتضمينيإستراتيجية التدريس التعتعليمية بتوظيف وحدات (المقترح التعليمي * 

إستراتيجية التـدريس التعـاوني باسـتخدام    قام الباحثان بتخطيط مجموعة من الوحدات التعليمية نموذجية موظفين فيها 
تمهيدا لمنهاج تعليمـي مقتـرح   ، وهذا )الحظ المالحق(أسلوبي المنافسة والتضميني في درس التربية البدنية والرياضية 
سنوات ومعرفة تأثيره في تنمية قدراتهم النفس ) 10-8(مستقبال وهذه الوحدات طبقت على تالميذ الطور الثاني ابتدائي 

  بعض األلعاب الصغيرة التي تتخللها فعاليات حركية وفكرية هادفة مبنية على التعاون و مراعية  ، حيث أدخلناةحركي

 المقاييس اإلحصائية                  
  الصدق.م  الثبات.م   ج.القيمة   الداللة.م  الحرية. د  العينة  االختبارات

  0.97  0.95          .م من البداية المتحركة25اختبار عدو 
  0.94  0.89          .اختبار ثني الجدع من وضع الجلوس

  0.99  0.98          .اختبار الوثب العريض من الثبات
  0.98  0.98          خطوات10اختبار القفز المتعدد ل
  0.96  0.93  0.707  0.05  1- ن  6  .اختبار الجري المتعرج

 0.93 0.86          )ثا(القائميناختبار الجري بين 
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 السھولة

 التقلیدیة
 التنافس 

 التعقید/ التركیب

 العناصر
  األدوات  المھارات

   المكان القوانین
 عدد التالمیذ الوقت 

المسئولیات/ االستراتیجیات   

 التعاون
 االبتكار

  
  
  
  
  
  
  
  
  

األهداف المنشود تحقيقها وعلـى عـدد قـدرات    وفي هذا الشأن تم االعتماد على اختيار األلعاب على  للفروقات الفردية
التالميذ المشاركين، واإلمكانات الميدانية المتاحة من حيث المكان والوقت واألدوات وبتحليل طبيعة اللعبة يمكن تحديـد  
المهارات الحركية األساسية المتوقع تطورها، القدرات النفس حركية المتوقع تدريبها، واألهداف االجتماعيـة والنفسـية   

  :والمعرفية التي يمكن تحقيقها، كما تم مراعاة عمر التالميذ عند اختيار األلعاب الحظ الشكل التالي
 ,.Gobbard, C. , LeBlanc, E. & Lowry, S:لمصـدر ا(المتغيرات التي ينبغي مراعاتها عند اختيار األلعاب    

مـن قبـل أعضـاء     خبراء التربية وتقويمهم لها تم تنفيذهاالوعند عرض الوحدات المقترحة على مجموعة من ) 1987
 10وحدة تعليمية استغرق تنفيـذها   20حيث شملت  24/3/2011إلى غاية 6/1/2011فريق العمل المساعد وذلك من 

التحضـيري،  (دقيقة مقسمة إلى ثالثة أقسام هي) 40(وحدتين تعليميتين في األسبوع، زمن كل وحدة تعليميةأسابيع بواقع 
اشتملت القسم التحضيري على تهيئة القسم واإلحماء والتمارين البدنية فيما تضمن القسمين الرئيسـي  ) الرئيسي، الختامي

كمـا عززهـا الباحثـان    " متنوعة لالبتكار فرصا تالميذلل يحأن ممارستها يت"والختامي عدداً من األلعاب الصغيرة حيث 
ببعض الفعاليات الحركية والفكرية لتحقيق أهداف البحث، وقد طبق المقترح على تالميذ المجموعة التجريبية في حين أن 

  الضابطة قد استخدم معها المنهاج التقليدي المتبع أساسا مع التالميذ في المدرسة
  :لعينتي البحث النتائج القبلية -  
  "ت"في نتائج االختبارات القبلية باستخدام اختبار داللة الفروق  تينيوضح مدى التجانس بين العين ):06(الجدول رقم  

داللـة الفـروق    لقد تبين من خالل المعالجة اإلحصائية لمجموع النتائج الخام القبلية لعينتي البحث باستخدام اختبار
كما هي موضحة في الجدول أعاله أن جميع قيم ت المحسوبة هي أصغر من القيمة الجدولية والتـي بلغـت قيمـة    " ت"

مما تؤكد على عدم وجود فروق معنوية بين هذه المتوسطات أي أن الفروق الحاصلة بين % 5عند مستوى الداللة2.045
  ي فإن هذا التحصيل اإلحصائي يؤكد على مدى التجانس القائم بين عينتيالمتوسطات ليست لها داللة إحصائية و بالتال

 مقاييس اإلحصائية
 

  االختبارات

  جدول يوضح النتائج القبلية لعينتي البحث
  العينة التجريبية  العينة الضابطة

  المحسوبة ت
 مستوى
  الجدولية ت  الداللة

الداللة 
1س  اإلحصائية

1س  1ع  
  1ع  

  0.41  0.46  5.45  0.52  5.4  )ثا(م من الحركة25عدو 

0.05
  2.045
  

  غير دال
  غير دال  0.8  0.99  14.48  1.03  14.69  خطوات10اختبار القفز المتعدد ل

  غير دال  0.36  0.22  1.36  0.56  1.32  )م(الوثب العريض من الثبات
  غير دال  0.25  1.85  3.13  2.04  3  )سم(وضع الجلوسثني الجدع من 
  غير دال  0.08  0.57  8.46  0.35  8.45  )ثا(الجري المتعرج

  غير دال  0.45  1.15  18.87  1.06  18.74  )ثا(الجري بين القائمين
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  .البحث من حيث التماثل في مستوى عناصر األداء البدني والمهاري واالنجاز الرقمي في الوثب الطويل
  :مقارنة النتائج القبلية والبعدية لدى العينة الضابطة -

                            والبعدية لالختبارات البدنية والمهارية واالنجاز الرقمي لدى العينة الضابطةيوضح النتائج القبلية ): 07(الجدول رقم 

من خالل النتائج المدونة في الجدول أعاله نالحظ أن توجد فروق ذات داللة إحصائية بين اإلختبـارت القبليـة    
، حيث قيمـة ت  )الجري بين القائمين، الجري المتعرج ،الوثب العريض من الثبات( والبعدية للعينة الضابطة في متغير

اختبار القفز المتعدد  ،م من الحركة25عدو (المحسوبة أكبر من قيمة ت الجدولية، ولم تظهر فروق ذات داللة في متغير 
   ة ت المحسوبة أصغر من قيمة ت الجدولية، حيث قيم)ثني الجدع من وضع الجلوس، خطوات10ل

  :مقارنة النتائج القبلية والبعدية لدى العينة التجريبية -
 يوضح النتائج القبلية والبعدية لالختبارات البدنية المهارية واالنجاز الرقمي لدى العينة التجريبية): 08(الجدول رقم 

من خالل النتائج المدونة في الجدول أعاله نالحظ أن توجد فروق ذات داللة إحصائية بين اإلختبـارت القبليـة   
الوثب العـريض  ، ثني الجدع من وضع الجلوس، خطوات10اختبار القفز المتعدد ل(والبعدية للعينة التجريبية في متغير 

، حيث قيمة ت المحسوبة أكبر من قيمة ت الجدولية، ولم تظهر فروق )القائمينالجري بين ، الجري المتعرج، من الثبات
إلى "ويشير كرانتز ، حيث قيمة ت المحسوبة أصغر من قيمة ت الجدولية، )م من الحركة25عدو (ذات داللة في متغير 

ئل المناسبة نظـرا ألن  ومنتظم في أي موقف تعليمي أو تدريبي كان باستخدام الوساضرورة مراقبة التقدم بشكل دوري 
 Miller) كلما تدرب الفرد أكثر على مهمة معينة كلما زاد إتقانه لها وبالتالي متابعة هذا التطور في ظل تعديالت مناسبة

,Power,1981, p31)  
  
  

  مقاييس اإلحصائية
  االختبارات

  جدول يوضح مقارنة النتائج القبلية و البعدية لدى العينة الضابطة
  االختبار البعدي  االختبار القبلي

 مستوى  المحسوبة ت
  الداللة اإلحصائية  الجدولية ت  الداللة

1س
2س  1ع  

  2ع  

  1.78  0.92  5.26  0.52  5.4  )ثا(م من الحركة25عدو 

0.05
  2.045
  

  غير دال
  غير دال  1.03  0.98  15.66  1.03  14.69  خطوات10اختبار القفز المتعدد ل

  دال  6.64  0.32  1.88  0.56  1.32  )م(الوثب العريض من الثبات
  غير دال  0.88  2.06  3.17  2.04  3  )سم(الجلوسثني الجدع من وضع 

  دال  2.62  0.36  8.02  0.35  8.45  )ثا(الجري المتعرج
  دال  2.62  1.027  17.01  1.06  18.74  )ثا(الجري بين القائمين

  مقاييس اإلحصائية              
 

  االختبارات

  التجريبية يوضح مقارنة النتائج القبلية والبعدية لدى العينةل جدو
  االختبار البعدي  االختبار القبلي

 مستوى  المحسوبة ت
الداللة     الجدولية ت  الداللة

1س  اإلحصائية
2س  1ع  

  2ع  

  1.51  1.62  5.13  0.46  5.45  )ثا(م من الحركة25عدو 

0.05
  2.045

  

  غير دال
  دال  8.85  1.06  16.33  0.99  14.48  خطوات10لاختبار القفز المتعدد 

  دال  5.77  0.68  1.95  0.22  1.36  )م(الوثب العريض من الثبات
  دال  7.49  3.78  7  1.85  3.13  )سم(ع من وضع الجلوسذثني الج

  دال  6.35  0.61  7.93  0.57  8.46  )ثا(الجري المتعرج
  دال  9.5  0.83  16.71  1.15  18.87  )ثا(الجري بين القائمين
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 :النتائج البعدية لعينتي البحث -
  ت–داللة الفروق يوضح النتائج البعدية لعينتي البحث باستخدام اختبار ): 09(الجدول رقم 

  

خالل النتائج المدونة في الجدول أعاله نالحظ أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين اإلختبـارت البعديـة    من
الوثـب  ، ع من وضع الجلوسذثني الج، خطوات 10اختبار القفز المتعدد ل(للعينة الضابطة والعينة التجريبية في متغير 

عـدو  (ت الجدولية، ولم تظهر فروق ذات داللة في متغير ، حيث قيمة ت المحسوبة أكبر من قيمة )العريض من الثبات
إلـى أن األنشـطة الرياضـية     ريبسان مجيد خربط كما أشار، )الجري بين القائمين ،الجري المتعرج ،م من الحركة25

 عليـه المدرسية تساعد الفرد في التطور الشامل للمهارات الحركية والنمو البدني الطبيعي وتقوية الصحة العامة والحفاظ 
  )20،ص2000سان،بري(

 :نيلى فهيم أن األنشطة الرياضية المدرسية تهدف إلى ما يلي وتوضح كل من ناهد سعد،
 .إكساب المهارات الحركية -
  تحسين النمو عامة والنمو الجسماني خاصة -
 .)... التحمل،القوة،السرعة،(تنمية اللياقة البدنية بعناصرها المختلفة -
 .بالمعرفة وتفهم أساسيات الحركةتزويد التالميذ  -
 .غرس روح االستمرارية في ممارسة التمرينات الرياضية -
 .تحسين الصفات االجتماعية وتنمية العالقات من خالل األلعاب الجماعية -
 .تعزيز النظام والتعاون والقيادة والثقة بالنفس وتحمل المسؤولية -
 .لثقافة العامةاكتساب الثقافة والوعي الرياضي كجزء من ا -
 )233،مرجع سبق ذكره،صسعد،فهيم( تنمية القدرة على التقييم الشخصي -
  االستنتاجات* 
التي قد تعطي للتدريس طابع الفاعليـة، و هـذا   ) الخبرات التدريسية(افتقار األساتذة ألهم المهارات التدريسية الحديثة  -

بإستراتيجية التدريس التعاوني باستخدام أسلوبي المنافسـة و  راجع إلى أن جل األساتذة المستجوبين غير ملمين كلية 
  . كما أنهم ليسوا على إطالع بمجموعة األساليب التدريسية الحديثة و استخدامها األمثل ميدانياالتضميني

وجود فروق ذات داللة إحصائية في نتائج االختبارات البعدية لصالح العينة التجريبية في بعـض القـدرات الـنفس     -
  .ركيةح

  مقاييس اإلحصائية
  

  االختبارات

  االختبارات البعدية
  العينة التجريبية  العينة الضابطة

  إ.د  ج.ت  الداللة. م  م.ت
1س

2س  1ع  
  2ع  

  1.06  1.62  5.13  0.92  5.26  )ثا( م من الحركة25عدو 

0.05
  2.045

  

  غير دال
  دال  2.57  1.06  16.33  0.98  15.66  خطوات 10اختبار القفز المتعدد ل

  دال  4  0.68  1.95  0.32  1.88  )م( الوثب العريض من الثبات
  دال  4.88  3.78  7  2.06  3.17  )سم(ع من وضع الجلوسذثني الج

  غير دال  0.69  0.61  7.93  0.36  8.02  )ثا( الجري المتعرج
  غير دال  0.33  0.83  16.71  1.027  17.01  )ثا( الجري بين القائمين
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، العشوائية و غيرها مـن  )التسلط(إن العملية التدريسية في الواقع مقتصرة على الخصوصية في التدريس كاالرتجال  - 
الخصوصيات التي تجمد دور التلميذ خالل العملية التدريسية دون تعاون متبادل كل له دوره الخاص و هذا يعني أن 

                                                                                 .ألسلوب األمري المبني على الخصوصيات السابقة الذكرالمجتمع المستجوب يستخدم فقط و دون تنويع ا
  : التوصيات

التدريس التعاوني في مجال العمل التربوي، وإعطاء المعلمين المزيد من آلية التدريب  إستراتيجيةاقتراح تصميم فكرة  -
 .لهذا األسلوب في قيادة الصف الدراسي

تشجيع مديري المدارس حول فكرة تطبيق مفهوم التعلم التعاوني في مدارسهم ، من خالل عقد ندوات توضـح هـذه    -
 . العملية التعليمية التجـربة ، والفوائد المستفادة منها في رفع

 .التدريس التعاوني في تطوير سير درس التربية البدنية إستراتيجيةإجراء المزيد من الدراسات البحثية حول مفهوم  -
 .تفعيل ونشر ممارسة األطفال للرياضة عامة وألعاب القوى خاصة في جميع القطاعات لزيادة قاعدة الممارسة  -
األداء للجوانب البدنية والمهارية والمعرفية واالنفعالية لتالميذ الطور األول والثاني مـن  مراجعة مقاييس ومؤشرات  -

 .التعليم االبتدائي
اعتماد المنهاج المقترح في دروس التربية البدنية لتالميذ الصف األول ابتدائي لما له من أثر واضح في تنمية قدراتهم  -

 .النفس حركية
وس التربية الرياضية لجميع صفوف المرحلة االبتدائية وصياغتها بشـكل ينمـي بقيـة    ضرورة االهتمام بمناهج در -

 .القدرات األخرى القدرات اإلبداعية زيادة على ما تحققه من األهداف األخرى
  .إجراء دراسات مشابهة لبقية المراحل الدراسية األخرى ولكال الجنسين -
تنمية القدرات النفس حركية لدى الطفل بالصورة الصحيحة يتطلب استغالل مرحلة الطفولـة مـن خـالل     :الخالصة* 

التبكير في توجيه هذه الحركات وتنميتها وتطويرها بالصورة السليمة ليكون لها دورهما فـي تنميـة قـدرات الطفـل     
سية في دول العالم المتحضر مكانا مرموقا بين واكتشاف ذاته وتنمية قدراته ومعلوماته، وتحتل األنشطة الرياضية المدر

المناهج المدرسية، إذ تعتبر مادة التربية البدنية مادة أساسية كبقية المواد التعليمية األخرى، حيث تدرس لجميـع الطلبـة   
تحت إشراف معلم مؤهل علميا وتربوي وفق منهاج دراسي يحتوى على األنشطة البدنية والمهارات الرياضـية التـي   

 النمـو فاألنشطة الرياضية المدرسية تساعد على تحسين  ،)43ص،1999،أبو نمرة(ختلف باختالف المراحل التعليمية ت
وتزيد من قدرتهم البدنية، وتمدهم بالمتعة خالل تأديتهم لتلـك   الجسمي للتالميذ وتكسبهم العديد من المهارات األساسية،

    )83،ص1988،الصفار( إلى تنمية لياقتهم البدنية األنشطة التي تثمن خالل تعاون مشترك، باإلضافة
  : المصادر و المراجع  
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