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 ونور العاملني
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 والأس تاذ عامر عامر حسني

كبار اإىل لك الأساتذة اذلين أأرشفوا عىل تكويننا  جالل واإ  وأأتوجه بتحية اإ

.منذ ولوجنا اإىل هذا الرصح العلمي العظمي  
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 : مقدمة 1-

يشهد العامل اآلن طفرات تقنية سريعة يف شىت اجملاالت، ويف خضم هذا التقدم التكنولوجي السريع كان لزامًا على صناع  

لتطوير أساليب التعليم والتعلم واليت تضمن جودة  القرار ورجاالت الرتبية مواكبة هذه املتغريات السريعة  واملتنامية ،

خمرجات التعليم، لذا يرى الكثري من الرتبويني أن استخدام التقنيات التعليمية احلديثة هلا ضرورة ملحة ملا هلا من مزااي كثرية 

ئة تعليمية ممتعة وشيقة واختصار الوقت ،وتقليل اجلهد والتكلفة وتوفري بي ،منها حتسني املستوى العلمي العام للتالميذ 

طوال اليوم التعليمي ، ويعد التعليم ابلتقنيات احلديثة من األولوايت اليت تقدمها الدول يف جمال خدمة شعوهبا مواكبة منها 

، لذا كان لزاما التحول إىل جمتمع املعرفة من خالل دمج التقنية ابلتعليم وتطوير املناهج التعليمية  للتطور العلمي السريع

 .فهومها الشامل لتستييب للتطورات العلمية والتقنية احلديثةمب

ابلتقدم العلمي اهلائل الذي غزى ومازال يغزوا مجيع جماالت احلياة املختلفة ،حيث نرى تسابق غري يتميز العصر احلديث ف 

عادي بني العلماء و املتخصصني لتطبيق أحدث األساليب العلمية للتغلب على ما يعرتض سبيل هذا التقدم من 

من األمهية ال ميكن جتاهله خاصة اجتاه مشكالت و اليت يراها البعض من هؤالء الباحثني املتخصصني على جانب كبري 

فالتغري والتطور السريع  تلك اجملاالت اليت هتم ويهتم هبا الكائن البشري معتمدين يف ذلك على الدراسة العلمية املستفيضة 

حتركه  مشل مجيع نواحي احلياة، االجتماعية و االقتصادية والثقافية، وبفضل هذا التطور اهلائل أصبح العامل قرية صغرية

املعلومات املتدفقة من كل مكان بسبب الثورة العلمية والتكنولوجية، وشبكات االنرتنت واجتاهات العوملة وما بعد احلداثة، 

املستحداثت  من عديداللتطور وتسايره، خصوصا بعد ظهور لذا كان لزاما على املؤسسات التعليمية أن تواكب هذا ا

 .  والفنون التكنولوجية يف معظم جماالت العلوم

لطرق املستخدمة يف و لقد ظهرت يف السنوات األخرية عدة نظرايت ومعطيات معرفية حديثة تعترب أساسا لعدد من ا 

وتعترب املدرسة املعرفية يف علم النفس من بني أحدث املدارس املعرفية اليت حاولت أن تتياوز ابخلصوص عملية التدريس ،

ئية والسلوكية على السواء فاذا كانت السلوكية يف نظرايهتا حول التعلم ترى أبن التعلم بعض مواطن الضغط يف املدرسة البنا

حيث حتويل السلوك , هو حتويل سيل االستياابت أو تغيري احتماالت اصدار استياابت هذا السيل تبعا لشروط معينة
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والنمو ما هو اال نتيية , احمليط اخلارجي وااثره ال يرجع اىل النضج النمائي بل اىل فعل, املتمثل يف حتسني األداء واستقراره 

مع بياجيه ترى أبن النمو املعريف هو عملية لبناء املعرفة يقوم فيها الطفل ( التكوينية)واذا كانت كذلك النظرية البنائية , الية

واليت ال تتأثر اال يف ,  لكن ما حيكم هذا النمو هو امليكانيزمات الداخلية للفرد, بدور نشيط من خالل تفاعله مع احمليط

ويتحقق النمو عرب مراحل تدرجيية متسلسلة وضرورية يف شكل بنيات معرفية أكثر , حدود نسبية جدا ابلعوامل اخلارجية 

فان املدرسة املعرفية حاولت جتاوز كل من التكوينية والسلوكية يف عملية , والتعلم يكون دائما اتبعا للنمو, فأكثر جتريدا 

فأصبحت املعرفة , ومن أهم املبادئ املؤطرة لنظرية هلذه املدرسة يف التعلم جند تعويض السلوك ابملعرفة, ناء املعارفالتعلم وب

كما , (بنية املعرفة)واما كحالة ( انتاج املعرفة واستعماهلا)ألهنا خاصة ابلذهن كنشاط , هي الظاهرة السيكولوجية ابمتياز

اذ أن . هو تفاعل متبادل أي ن التفاعل بني الفرد واحمليط خصوصا أثناء التعلميكو ترسة أنه من األفكار األساسية هلذه املد

حيول مبوجبها الفرد املعطيات اخلارجية , السيكولوجيا املعرفية هي سيكولوجيا تفاعلية ابألساس يف عملية معاجلة املعلومات 

 . حيث ان الذهن أو املعرفة تتغري ابحمليط أو احمليط يتغري ابملعرفة, اىل رموز ومتثيالت ذهنية 

عامل تشغله العوامل البصرية بكامل تفصيالهتا وطرقها يف التدليل وأمناطها يف االشتغال ولعل هذا يعيشون اليوم يف  فاألفراد 

وغريه ما دفع كثرياً من الباحثني يف النفسيات إىل التأكيد على أن أكثر املعلومات اليت جيري استيعاهبا من احمليط من ِقَبل 

مام أكثر بتطوير ُطُرقنا يف التعامل مع اجلهاز البصري عموماً حىت ميكننا الفرد متر عرب القناة البصرية ، وهو ما يفرض االهت

استيعاب التالميذ ملختلف أساليب التعلم مع أدوات النشاط املختلفة اليت ف.أن نستفيد من هذه القناة يف حتصيل معارفنا 

لم له هنج يؤدي إىل جودة التعلم يوفرها نظام ادارة التعلم هي قضية هامة يف تصميم اسرتاتيييات التعلم ، فكل متع

اخلاص فهو يفضل بطبيعة احلال بعض أشكال املعلومات وطريقة عمل حمددة مع االخرين عند احلصول على  أبسلوبه

 .التعلم وهذا االختالف يف طبيعة املتعلمني يؤدي اىل توليد مستوايت خمتلفة من الفهم ، ونتائج متنوعة يف التعلم والتحفيز

ويف ظل ما يتميز به العصر احلايل من تطور متسارع يف نظم املعلومات بشكل يعتمد إىل حد كبري على الوسائط البصرية    

كأدوات لتبادل وتناول املعلومات، فإنه تظهر احلاجة امللحة إىل تنمية الفرد ذهنيا من خالل التعامل مع املعلومات 

عليه التعلم البصري، حبيث يقوم املتعلم بتفسري واستنباط واستنتاج املعلومات واألفكار املمثلة بصراي فيما ميكن أن نطلق 

 .واألفكار املمثلة بصراي، واستخدامها يف توليد وإنتاج العديد من املعلومات واألفكار



 التــــــــــــعريف ابلبــــــحث   

4 
 

ري املتسارع ومما يدعم أمهية التعلم البصري كأحد مداخل التعلم اليت تزايد االهتمام هبا يف ظل التدفق املعلومايت  البص 

ودوره يف تقدمي املعلومات والتعامل مع األفكار والذي تؤكد أحدث االجتاهات يف جمال التعليم والتعلم على ضرورة 

االهتمام به، ابعتباره من أهم الطرق لتعليم املتعلمني ، كيف يتعلمون وكيف يفكرون، وكيف يبنون املعرفة، ويبتكرون 

 (01، 3102بعطوط ) .ويتواصلون مع األخريني

وما يتم إرساله من شريط من املعلومات املتتابعة احلدوث إىل املخ، حيث يقوم  العنيتراه  والتعلم البصري يعتمد على ما

العقل برتمجتها بطريقته اخلاصة، فهو يساعد على حتسني نوعية التعلم، ويسرع من التفاعل بني املتعلمني، كما يدعم طرقا 

 .هارات حل املشكالت لدى املتعلمنيجديدة لتبادل األفكار، ويعمق التفكري ويساعد يف بناء منظورات جديدة وينمي م

طريقة احملاكاة اليت تعترب احملور األساسي يف العملية  أيضا  ومن االسرتاتيييات احلديثة املستخدمة يف اجملال التعليمي 

 الستينات من القرن العشرين ازداد االهتمام ابحملاكاة كطريقة مناسبة وفعالة يف فمنذ منتصف , التعليمية ان صح القول

عملية التعليم وخاصة بعد ظهور احلواسيب؛ حيث أصبحت عملية احملاكاة للمفاهيم واألنشطة والتيارب تتم من خالل 

ومع تطور احلواسيب ازدادت احملاكاة احلاسوبية فعالية وإاثرة . يف العملية التعليمية وابرزا هاما ااحلاسوب ، وأصبح هلا دور 

أكثر مرونة  ااملختلفة وتنوعت لغات احملاكاة واستخداماهتا يف التدريس وهذا ما جعله يف تدريس املفاهيم واملواضيع العلمية

وحيوية من ذي قبل، كما استخدمت احملاكاة يف التقليل من اخلسائر املادية واملعنوية، وهذا ما جعلها من النشاطات 

 لتعامل معها دون خماطر يف الواقع،الفاعلة واملمتعة يف إرساء أسس التعلم لبعض املهارات واملواضيع الصعبة اليت يصعب ا

ياتية أو لعملية ما يكون لكل فرد فيها دورا يتفاعل من خالهلا مع اآلخرين يف ضوء عناصر فهي تبسيط لبعض املواقف احل

 .(3111مائسة ) .املوقف احملاكي

 التعلم ابلعمل "أن طريقة احملاكاة تتضمن قاعدة  (3111مائسة ) ملشار إليه يفا Feshweek ويذكر فيشويك 

Learning by Doing "يف مجيع املظاهر حىت يف اجلامعة، وواسعة االستخدام ، فهي ذات جمال علمي عال 

كما ميكن من خالهلا أيضا  " What- If " لو -ماذا" وبواسطة احملاكاة ميكن اإلجابة عن األسئلة اهلامة من نوع 

حتقيق عناصر العملية التعليمية املتمثلة يف عرض املعلومات وتوجيه الطالب إىل كيفية استخدام املعلومات واستيعاهبا وتقومي 
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                .حسابيااليت ال ميكن حتليلها  الطالب، كما أن احملاكاة تسمح لنا بتحليل األنظمة املعقدة والصعبة

تنمية قدرة الطالب على اختاذ القرارات وحل املشكالت  ى منها،احملاكاة ميكن حتقيق جوانب أخر  اسرتاتيييةم وابستخدا

، وذلك من خالل وضع  Motivationومهارات التعامل مع اآلخرين بشكل فاعل، وزايدة الدافعية واإلاثرة للتعلم

 Situational )ة الوضعيةااحملاكالذي يندرج حتت املتعلم يف موقف شبة حقيقي وتوجيهه حلل املشكالت ومعاجلتها 

Simulation ):   وهذا النوع خيتلف عن احملاكاة اإلجرائية حيث يكون للمتعلم دور أساسي يف السيناريو الذي يعرض

 . وليس جمرد تعلم قواعد واسرتاتيييات ، فدور املتعلم اكتشاف استياابت مناسبة ملواقف من خالل تكرار احملاكاة

كما تزداد فاعلية التعلم ابحملاكاة من خالل التكرار اهلادف إىل تدريب الطلبة على القيام ببعض التمارين، وتعزيز الطلبة . 

معرفية ذات مستوى عايل  يمية اليت تكون يف الغالب أهدافاعلى القيام ابستياابت متكررة ذات عالقة ابألهداف التعل

   (27، 3112عمر )

مما سبق يتضح لنا أمهية استخدام التعلم البصري املعزز ابلوسائط يف تدريس الرتبية البدنية والرايضية  جململ فعالياهتا الفردية 

اليت هتدف إىل إكساب التلميذ مهارات وأدوات تساعده على عملية التعلم، حيث ميكنه االعتماد على  ،منها واجلماعية

أن يكتسب اآلليات الضرورية اليت جتعله يف وضع  -وهذا ما يقصد بعبارة النشاط-التيربة الشخصية واملمارسة الذاتية 

 .تكار والتعبري والتبليغ وهذا يف نطاق مجاعييسمح له ابملالحظة، والنظر، والسماع واالكتشاف، والفهم واالب

لعبة كرة الطائرة تعترب أحد أشكال ألعاب الكرة اليت تتميز ابلديناميكية واالاثرة مما أضفى عليها طبيعة خاصة ميزهتا عن و  

املختلفة  ويتضح ذلك جليا يف كيفية التعامل مع الكرة من خالل جمموعة من املهارات, ابقي األلعاب اجلماعية األخرى

كما أن هلا مبادئها األساسية املتعددة اليت تعتمد يف اتقاهنا واالرتقاء هبا اىل مستوى االجناز , واملتعددة األشكال واألنواع

ولقد اتفق , مع اختيار املستحدث منها, األمثل من خالل اتباع األسلوب السليم يف طرق التدريس والتعلم والتدريب

العاملني يف جمال كرة الطائرة سواء من مدربني أو معلمني يقومون بتدريس هذه اللعبة وكذا العديد من املتخصصني من 

أتفقوا على أن جناح أي فريق للكرة الطائرة وتقدمه يتوقف اىل حد  , املتخصصني األكادمييني من خالل أحباثهم ودراساهتم

 (8، 3103حسن ) .للعبة كبري على مدى اتقان أفراده املبادئ األساسية أو املهارات املركبة
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لكن ال ميكن الوصول أيضا اىل هذا النياح اال من خالل اتقان جممل املهارات العقلية املركبة اليت تعترب جوهر   

والكبري من اهتمام لذلك جيب أن تنال هذه املهارات العقلية اجلزء اهلام , االسرتاتيييات التكتيكية يف الكرة الطائرة

وهذا ال أييت اال من خالل  تكثيف التدريبات املتضمنة العديد من املهارات العقلية , املدرسني واملدربني والالعبون أنفسهم

اضافة اىل ذلك أن لعبة كرة الطائرة هي من , حىت نصل هبا اىل درجة عالية من التميز والدقة والثبات, املختلفة وتطويرها

ماعية اليت تتسم ابملالحظة املستمرة للمواقف و الرتكيز الدائم فيما حيدث و االستعداد الدائم الختاذ قرارات األلعاب اجل

مناسبة حنو التصرفات يف كل وقت، فضال عن طبيعة هذه اللعبة جندها عبارة عن سيناريو مليء ابألحداث واملتغريات 

ته الذهنية والبدنية جملارات هذه املتغريات عن طريق التوظيف اجليد املستمرة، هذا ما يدفع الفرد اىل استعمال جممل قدرا

 (01، 3111على ) .والصحيح هلذه القدرات من أجل الوصول اىل مستوى جيد من اللعب والتنافس

يد ولذلك فإن عملية اختاذ أمهية ابلغة يف حياتنا الشخصية أو العمليات على املدى القريب أو البع ويعد اختاذ القرار ذو  

نا القول أن عملية اختاذ وعلى هذا ميكن  حياهتم اخلاصة أو يف جمال التعليم يف هو جوهر النشاط الفردي واجلماعي القرار

لقرارات اليت يتخذها الفرد أو اجلماعة من أجل التكيف مع البيئة قوام احلياة ألن احلياة عبارة عن سلسلة من ا القرار هي

 .واملواقف اليت يتعاملون معها

واحلصول  التعامل مع قضااي شخصية أو مهنية ،يتم من خالهلا  ،و عملية اختاذ القرار عملية معقدة ذات مراحل متعددة 

واختيار أحد البدائل  ،على معلومات وتوليد أفكار حوهلا وتقييم هذه األفكار وختديد املخاطر أو املكاسب اليت تبىن عليها

وتظهر احلاجة يف اختاذ القرار يف مواقف متعددة بعضها يكون مشكلة تتطلب حال أو  ،مث تنفيذ القرار أو متابعته ،املتاحة

 (01، 3112الرحيم ) .معنيوضعا يتطلب اجراء نشاط 

وقد قسمت الدراسة اىل اببني، الباب األول وتناول فيه الدراسة النظرية وتضمن أربع فصول، حبيث تناولنا يف الفصل 

أما الفصل الثاين فقد تطرق الباحث اىل التعلم البصري مبختلف حيثياته من شرح  األول البحوث والدراسات املشاهبة،

، وفيما خيص الفصل الثالث فقد تطرق الباحث اىل اسلوب احملاكاة وطريقة استعماهلا وتوضيف ملختلف الوسائل املستعملة

خالل مراحله وخصائصه وطبيعة توظيفه من من وكيفية بناء عناصرها، أما يف الفصل الرابع فقد تناول الباحث اختاذ القرار 



 التــــــــــــعريف ابلبــــــحث   

7 
 

حيث تطرق الباحث يف الفصل  ، أما الباب الثاين فقد تناول الدراسة التطبيقية وتضمن ثالث فصول،الناحية العلمية

تالميذ من نفس جمتمع البحث واليت مت استبعادها من  01األول اىل الدراسة االستطالعية واليت أجريت على عينة قوامها 

منهيية البحث واجراءاته امليدانية من حيث عينة البحث، واليت متثلت يف جمموعة من  كما تطرق اىلالدراسة األساسية،  

تلميذ لكل منهما، اختريوا ابلطريقة  01قسموا اىل جمموعتني جتريبية وضابطة تضم  دينة وهرانمالتالميذ من 

، وجماالت الدراسة ئمته طبيعة البحث،العمدية،منهج البحث املالئم للدراسة، حيث اتبع الباحث املنهج التيرييب ملال

وقبل ذلك األسس العلمية حث ووسائله اإلحصائية الزماين،املكاين، والبشري، متغريات البحث وكيفية ضبطها، أدوات الب

مت بعد ذلك تفسري لألختبارات، أما الفصل الثالث فقد استعرض الباحث فيه النتائج وحللها، ليتبعها ابإلستنتاجات 

ج ومناقشة النتائج وفقا لفرضيات البحث، ويف االخري قام الباحث بعرض التوصيات بناءا على اإلجراءات املتبعة والنتائ

  .املتحصل عليها يف هذا البحث

 :مشكلة البحث 2-

 ظل ما يشهده العامل من تغريات وحتدايت يف خمتلف امليادين العلمية والتكنولوجية ، تكثر التسالالت حول كيفية يف    

مبدعني وقادرين مواكبة هذه التغريات ومقاومة التحدايت اليت تواجهنا، وكيفية السعي حنو فهم أفضل من شأنه خلق أفراد 

ولعل هذا األمر ال ميكن حتقيقه إال من خالل إدراك الفرد لطبيعة العالقة املتبادلة بني كل . على العطاء يف خمتلف امليادين

من العلم والتكنولوجيا واجملتمع والبيئة، ومن خالل توفري كافة السبل الكفيلة بذلك واليت ميكن من خالهلا حتقيق هذا 

الرتبية العلمية والتكنولوجية، وتوظيف ذلك من خالل استحداث اسرتاتيييات وأساليب متطورة يف اإلدراك وتطوير 

فيه فنون املعرفة  التدريس أتخذ بيد املتعلم حنو اإلبداع والتميز، وجتعله قادرا على االجناز والعطاء يف ظل عصر سادت

 .                                                               فيه املشكالت والتحدايت املستقبليةوالتكنولوجيا وكثرت 

ولعل من أبرز التحدايت اليت واجهت عملية التدريس املعاصر هو ازدايد أعداد الطلبة امللتحقني يف املدارس ، وانتشار 

املعلمني املدربني أو املعرفة السريع وازدايدها بسبب تعدد الوسائل وتقدمها وتطورها اهلائل؛ مع حدوث نقص يف أعداد 

  .املؤهلني تربوايً، وهذا ما حال دون متكن معظم املدرسني يف الفصول ذات األعداد الكبرية من القيام ابألنشطة
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ويف ضوء هذه املعيقات اليت تواجه عملية التدريس، فقد برزت احلاجة إىل استخدام التقنيات احلديثة يف التعليم لتساعد     

وكذلك عن طريق النموذج االفرتاضي لتعلم، والرتكيز على أمناط التعلم الذايت والتعلم املفتوح والتعلم عن بعد املعلم يف تعزيز ا

هذا العصر هي تقنية ولعل من أفضل الوسائل التقنية احلديثة اليت ظهرت يف . لالرتقاء ابلتحصيل العلمي لدى الطلبة

يف توفري الوقت لدرجة جعلت املعلم قادرًا على حتقيق املزيد من  اليت سامهت, القائمة على الوسائط املعززة التعلم 

، 3112ريس ) األهداف اليت كثرياً ما كانت هُتَمل بسبب ضيق الوقت وكان يعيز املعلم عن حتقيقها يف الظروف العادية

23) 

التعليمية يف جمال الرتبية البدنية و الرايضية تعتمد أساسا على الرتابط املعريف واحلركي والتنويع يف استعمال جممل  فالعمية

وهذا يتطلب منا االهتمام هباذين اجلانبني مع الرتكيز على النواحي املعرفية اخلاصة ابلربامج واالسرتاتيييات  ،أساليبها 

اىل جانب ذلك فاالهتمام , رات حامسة اليت تؤدي اىل تعلم مهارات ذهنية جديدة السيما أثناء اختاذ قرا,الذهنية 

، لذا ابلوسائل التعليمية املتطورة منها البصرية السمعية اليت تعد مهمة وفعالة يف التعلم خاصة اذا ما اقرتنت ابجلانب الذهين

هتم العقلية وتساعدهم على اإلبداع واإلنتاج كان من الضروري إجياد برامج تدريس تساعد املتعلمني على تنمية مهارا

لدى اجلديد واعتمادا على ما سبق يتحدد دور املناهج الرتبوية توفري اخلربات واألنشطة اليت توظف القدرات البصرية 

املتعلمني يف تعليمهم وتدريبهم على خمتلف االسرتاتيييات البصرية، وميكن إدراك حيم املشكلة من ازدايد االهتمام 

لوسائل واالسرتاتيييات التعليمية والبحث عن أفضل السبل والعناصر الالزمة لنياحه، ومبا أن الباحث مل جيد دراسات اب

دراسة هذه املشكلة من يف تفعيل التعلم البصري واسرتاجتياته من هنا انبثقت احلاجة اىل مثل هذه الدراسات، وعليه ارأتينا 

 .يذ كوسيلة مصاحبة للتعلم املهارى و االرتقاء ابلعملية التعليمية لألفضلخالل التدعيم املعريف والذهين للتلم

الباحث  املسامهة يف حل هذه احلديثة للعملية التعليمية حاول  ومن هذا املنطلق وبغية السري احلسن مع االجتاهات 

ار وهذا من أجل الرقي مبستوى املشكلة من خالل ادراج أساليب جديدة ومهمة تساهم يف حتسني و تنمية مهارة احتاذ القر 

التالميذ من الناحية احلس حركية  ملختلف الفعاليات اجلماعية وعليه تساءل الطالب الباحث عن فاعلية هذه التقنية أو 

 :األسلوب من خالل هذا  التسالل العام
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 كرة الطائرة؟الميذ يف تالاليف تنمية مهارة اختاذ القرار لدى  ابستخدام احملاكاة التعلم البصري ما مدى فاعلية

 :األسئلة الفرعية 3-

هل توجد فروق ذات داللة احصائية بني االختبار القبلي و البعدي للعينة الضابطة يف مهارة اختاذ القرار لكل من االرسال 

 واالستقبال واإلعداد ؟  

يف مهارة اختاذ القرار لكل من االرسال هل توجد فروق ذات داللة احصائية بني االختبار القبلي و البعدي للعينة التيريبية 

 واالستقبال واإلعداد؟

هل توجد فروق ذات داللة احصائية بني االختبار البعدي لكل من العينة الضابطة والتيريبية يف مهارة اختاذ القرار لكل 

 من االرسال واالستقبال و اإلعداد ؟

 .هتدف هذه الدراسة اىل: أهداف البحث  4-

 .هارة اختاذ القرار لدى عينة البحثموضع برانمج تعليمي ابستعمال احملاكاة لتنمية 

 .تصميم برانمج حاسويب يقيس مستوى اختاذ القرار لدى عينة البحث يف الكرة الطائرة

 .التعرف على أتثري التعلم البصري ابستخدام احملاكاة يف تنمية مهارة اختاذ القرار لدى عينة البحث

 .اه مدرسي ومفتشي املادة جلدوى هذا النوع من الربامج االلكرتونية للرفع من مستوى العملية التعليميةلفت انتب

 :الفرض العام -5

وجود أتثري اجيايب يف استخدام التعلم البصري ابحملاكاة يف تنمية مهارة اختاذ القرار لدى التالميذ يف املهارات االساسية لكرة 

 .(إعداد.إستقبال.ارسال) الطائرة
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 :البحث وضفر  -6

ال توجد فروق ذات داللة احصائية بني االختبار القبلي و البعدي للعينة الضابطة يف مهارة اختاذ القرار لكل من االرسال 

 . واالستقبال واإلعداد

توجد فروق ذات داللة احصائية بني االختبار القبلي و البعدي للعينة التيريبية يف مهارة اختاذ القرار لكل من االرسال 

 .  واالستقبال واإلعداد ولصاحل االختبار البعدي

رار لكل من يف مهارة اختاذ القتوجد فروق ذات داللة احصائية بني االختبار البعدي لكل من العينة الضابطة والتيريبية 

  . االرسال واالستقبال واإلعداد لصاحل العينة التيريبية

  :أمهية البحث -7

 يف األكادمييني أداة هامة للباحثنيو  يف خمتلف جماالت التدريس علميا مرجعا األطروحة هذه تكون أن تطلعامن خالل 

 علمية إشكالية على اإلجابة أساس على فكرتنا بتيسيد قمناتدريس الرتبية البدنية والرايضية يف املؤسسات الرتبوية   جمال

 :مها و أساسني جانبني اىل البحث هذا أمهية تعود واقعية،حيث ،و ،موضوعية ميدانية و

 على نوعه من الفريد العلمي الطائرة هبذا املرجع كرة جمال يف املختصني تزويد يف يتمثل و :اجلانب النظري -7-1

يف تعليم كرة الطائرة ابستعمال الوسائل البصرية وكيفية توظيفها  األستاذ حيتاجه ما أهم خيص فيما، وكذلك الوطين ستوىامل

 .كما أن هذا البحث تناول وسيلة جديدة يف لتنمية املهارات العقلية للمتعلم. يف املنظومة الرتبوية

هاما للمعلمني واألساتذة يف كيفية تنمية وتتمثل أمهية البحث التطبيقية يف أنه يعد مرجعا : اجلانب التطبيقي -7-2

زمن،  خمتلف املهارات العقلية مبختلف مستوايهتا مما يسمح هلم ابلتعرف على كيفية استغالل قدرات التالميذ أبقل جهد و

منط تطوير اسرتاتيييات تدريس الرتبية البدنية والرايضية ابستخدام برامج تعليمية الكرتونية تشتمل على من خالل و هذا 

تقومي أداء املتعلمني وذلك من خالل وكذلك  .املساعدة يف توجيه جهود املدرسني حنو األداء املتميز و الفعالو  ،احملاكاة
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االداء الذي مع حتديد التعليم والتعلم  جمالللوصول اىل ختطيط علمي سليم يف  األهداف السلوكية املتوقعة اىل مواقف

 .هناية الدورة التعليميةينبغي أن يصل اليه املتعلم يف 

 :التعاريف اإلجرائية ملصطلحات البحث -8

البحث يف تصميم البصرايت من أجل التعليم، فهو يشري اىل اكتساب وبناء املعرفة كمحصلة  :تعلم البصريال:8-1

 (011، 3101مور ) .للتفاعل مع الظواهر البصرية

 .ير صبلا ملعتلا رابتخا يف ذيملتلا اهيلع لصحتي يتلا ةجر دلا كلت ايئار جا هب دصقيو 

 ويتخذون املشكالت خالهلا من وحيللون املختلفة األدوار فيها الطلبة يؤدي واقعي لعامل مناذجهي  :احملاكاة: 8-2

 أكثر مواقف يف والتطبيق النظرية بني الربط على وتقوم الطالب نشاط على تعتمد اليت التعلم أساليب أحد وتعترب القرارات

 (12، 3112دمحم ) .مشوقة بطريقة الطلبة إىل توصيلها و التعليمية املادة تبسيط على تساعد واقعية

 بو ساحلا قير ط نع ةنيعم ةدام حر ش ضر غب بلاطلا ىلع يميلعتلا جمانرب لا اهضر عي يتلا تاءار جالا عو مجم اهب دصقيو 

 :اختاذ القرار: 8-3

معرفية فكرية هتدف اىل اصدار حكم معني يف موقف ما بعد الفحص الدقيق للبدائل املختلفة اليت ميكن  هو عملية 

 (Susan 2012, 291) .أو اختيار بديل معني بعد تقييم بدائل خمتلفة وفقا لتوقعات معينة اتباعها ،

 اهيلع لصحي يتلا ةمالعلاب ساقتو  ةسار دلا ةادأ ىلع لئادبلا نيب لثمألا رار قلا ذاختا ىلع بلاطلا ةر دقب ايئار جا فر عيو 

 .ةسار دلا ضار غأل اهدادعا مت يتلا ةادالا ىلع بلاطلا
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 :مدخل الباب

من خالل هذا الباب نتعرف اىل اإلطار النظري للدراسة احلالية والذي قسم اىل أربع فصول ، حيث تناول الفصل األول 

أما  الدراسات والبحوث املشاهبة من خالل عرضها بطريقة تسمح االستفادة منها يف حبثنا هذا أو أي حبث آخر مستقبال،

يف الفصل الثاين فقد تطرق الباحث اىل التعلم البصري حيث مت شرح خصائص و مميزات توظيفه يف التعلم، أما يف الفصل 

الثالث فقد تطرق الباحث اىل احملاكاة وكيفية توظيفها من خالل دجمها ابلوسائل التكنولوجية احلديثة حيث تناول هذا 

تلف املكتسبات اخلاصة ابلعملية التعليمية، وفيما خيص الفصل الرابع تناول الفصل أهم ما حيتاجه املدرس لتوظيف خم

 .الباحث مهارة اختاذ القرار وكيفية تنميتها عند التالميذ حيث مت التطرق اىل متغرياته وكيفية توظيفها وتطبيقها
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 :متهيد

إن الدراسات السابقة أو املشاهبة تعد نقطة االنطالق األوىل ألي حبث علمي مبين على أسس علمية، وذلك ألن الباحث 

وذلك ألن االطالع  يعتمد عليها يف خمتلف مراحل حبثه بداية من دراسة املشكلة حىت الوصول اىل النتائج النهائية للبحث،

الواسع والوايف عليها يسمح بتحديد مشكلة الدراسة دون تكرار املشكلة نفسها ويتم ذلك من خالل امتام حبث سابق أو 

تناوله بشكل أفضل من السابق أو تناول مشكلة مل يتم التطرق اليها سابقا، وهلذا قد قام الباحث مبسح مرجعي للعديد 

لمية واليت ساعدت يف بلورة فكرة حبثه وإخراجها على النحو اليت هي عليه، وقد ارأتى الباحث من  الدراسات واملراجع الع

 :وهي كاآليت( عربية، أجنبية) عرض هذه الدراسات والبحوث بتقسيمها على حسب اللغة 

 :الدراسات العربية: 1-1

 (2991العزيز )( 1991)دراسة دمحم عبد العزيز :1-1-1

 .الوثب العايل يف التصور البصري املكاين ومستوى األداء: عنوان الدراسة

هدفت هذه الدراسة اىل معرفة الفروق يف درجة القدرة على التصور البصري املكاين ملبتدئي تعلم الوثب العايل وفق مستوى 

وحتديد طبيعة العالقة بني درجة القدرة على التصور ومستوى األداء، ودراسة التغري يف  (منخفض-متوسط-مرتفع)الداء 

متعلما واستخدمت الدراسة املنهج التجرييب جملموعتني ( 75)حيث مشلت العينة على . مستوى األداء بني وحدات التعلم

األداء مقارنة مبنخفضي مستوى األداء  ضابطة وجتريبية وقد أظهرت النتائج وجود فروق لصاحل مرتفعي ومتوسطي مستوى

يف درجة القدرة على التصور البصري حيث اوصى الباحث بضرورة تعليم ممارسي مسابقات املضمار وامليدان كيفية تكوين 

 .القدرة على التصور البصري مبختلف األساليب
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 (1002خالد )(.1001) خالد الفالح و دمحم زعلول دراسة: 1-1-1

 األداء مستوى على املتكاملة غري املتعددة لوسائط ا أسلوب ابستخدام مقرتح تعليمي برانمج أثر :عنوان الدراسة 

 .طنطا جامعة الرايضية الرتبية بكلية التدريس شعبة طلبة لدى اجللة دفع ملهارة املهاري

 مستوى على أثره فة معر و املتكاملة غري املتعددة الوسائط أسلوب ابستخدام تعليمي برانمج تصميماىل  الدراسة هدفت

 واستخدم طالبا(  70)قوامها  الطلبة من عمدية عينة على البحث اجراء مت لقد و " اجللة دفع ملهارة املهاري األداء

 املقرتح التعليمي الربانمج أن النتائج أهم أسفرت و الضابطة و التجريبية اجملموعتني بتصميم التجرييب املنهج الباحث

 اجللة دفع ملهارة املهاري األداء مستوى حتسني يف إجيابية بطريقة ساهم متكاملة الغري املتعددة الوسائط  أسلوب ابستخدام

 . التجريبية اجملموعة ألفراد

 (1002النيب )(1003)القرعان عبد اجلليل عبد النيب دراسة : 1-1-3

رار لدى طلبة الصف لنظرية سترينبريغ الثالثية لتحسني مستوى اختاذ الق اثر برانمج تعليمي مستند :الدراسةعنوان 

 .األول الثانوي

لتحسني مستوى اختاذ القرار، " سترينبريغ الثالثية"دراسة إىل الكشف عن أثر الربانمج التعليمي املستند لنظرية الهدفت 

، وقد تكونت عينة الدراسة (علمي/ أديب )والتخصص يف مستوى اختاذ القرار لدى طلبة الصف األول الثانوي  واجلنس،

 210جتريبية : طالبًا وطالبة من طلبة املدارس احلكومية يف حمافظة جرش، حيث مت تقسيمهم إىل جمموعتني( 111)من 

وجود أثر : اختاذ القرار على عينة الدراسة، وكشفت النتائج عناجملموعة الضابطة، ومّت تطبيق مقياس  201طالباً وطالبة، و

دال إحصائيًا يُعزى للربانمج التعليمي لصاحل اجملموعة التجريبية، ووجود أثر دال إحصائيا على متغري اختاذ القرار لصاحل 

ت للكشف على مستوى وأوصى الباحث إبجراء دراسا. طلبة الفرع العلمي، وعدم وجود اثر دال إحصائيا ملتغري اجلنس

 .اختاذ القرار لدى طلبة اجلامعات
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 (1002حسن ).(1004)حسن  املومين الوداين زايد ودراسة : 1-1-4

 .كي واملعريف ملهارة سباحة الصدرأثر استخدام بعض الوسائط التعليمية يف اكتساب التحصيل احلر : عنوان الدراسة

 عينة ومشلت الصدر سباحة املعريف ملهارة التحصيل اكتساب يف التعليمية الوسائل بعض استخدام أثر إىلهدفت الدراسة 

 متكافئة جمموعات ثالث إىل وقسمت (1) السباحة مساق يف املسجلني الرايضية الرتبية كلية طالبا  من( 27)الدراسة 

الشرح وأداء منوذج ومن مث عرض  أسلوب األوىل التجريبية اجملموعة مع استخدم ضابطة، وجمموعة جتريبيتني جمموعتني

شريط فيديو للمهارات، واستخدمت اجملموعة التجريبية الثانية أسلوب الشرح وعرض النموذج مث عرض صور توضيحية 

والنموذج  للمهارة، ومع اجملموعة الضابطة الطريقة املعتادة يف التعليم، وقد اشارت نتائج الدراسة اىل أن استخدام الشرح

وشريط الفيديو اىل اكتساب الطالب مهارة سباحة الصدر، أما استخدام الصور التوضيحية فقد ساعدت املتعلمني على 

تصور املهارات بشكل اجيايب، وقد أوصى الباحثان ابستخدام األفالم التعليمية والصور التوضيحية ملساعدة املتعلم يف 

 .العملية التعليمية

  (1007حكمت ).(1005)حكمت امساء دراسة : 1-1-5

استخدام التغذية الراجعة الشفوية واملرئية على أداء مهارايت اإلرسال واالستقبال يف الكرة  أتثري: عنوان الدراسة

 .الطائرة

والطريقة املرئية ، والطريقة الشفوية املرئية، على مستوى  هدفت اىل معرفة أتثري التغذية الراجعة ابستخدام الطريقة الشفوية،

أداء مهاريت اإلرسال واإلستقبال يف الكرة الطائرة لدى طالب املرحلة الثانويةأ استخدمت الباحثة املنهج التجرييب نظرا 

عدد أفراد اجملموعة طالبا قسمت اىل ثالث جمموعات وكان ( 00)ملالئمته طبيعة البحث، وبلغ عدد أفراد عينة الدراسة 

طالبا، استنتجت الباحثة أن التغذية الراجعة الشفوية املرئية هي أفضل اتثري يف مستوى أداء مهاريت اإلرسال ( 10)الواحدة 

 . واالستقبال كما أن هناك تباينا يف أتثري األنواع الثالثة من التغذية الراجعة يف مستوى أداء املهارتني
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الديلمي، أتثري التغذية الراجعة الفورية يف تعلم مهارة ).(1005) انهدة عبد زيدالديلمي دراسة :1-1-6

  (1007الضرب الساحق ابلكرة الطائرة 

 .اتثري التغذية الراجعة الفورية يف تعلم مهارة الضرب الساحق ابلكرة الطائرة: عنوان الدراسة

يف تعلم مهارة الضرب ( السمعية، البصرية، السمعية البصرية) أتثري التغذية الراجعة الفورية  على التعرفاىل هدفت 

الساحق ابلكرة الطائرة، استخدمت الباحثة املنهج التجرييب واشتملت عينة الدراسة على طالب املرحلة الثانية يف كلية 

طالبن ( 8)اىل اربع جمموعات كل جمموعة تتكون من طالبا مت تقسيمهم ( 21)والبالغ عددهم  -اببل-الرتبية الرايضية

اجملموعة التجريبية األوىل مت تطبيق عملية التعلم عن طريق التغذية الراجعة الفورية البصرية السمعية عن طريق الفيديو، أما 

الل عرض صور متسلسلة اجملموعة التجريبية الثانية مت تطبيق عملية التعلم عن طريق التغذية الراجعة الفورية البصرية من خ

امهارة الضرب الساحق، أما اجملموعة التجريبية الثالثة مت تطبيق عملية التعلم عن طريق التغذية الراجعة الفورية السمعية، أما 

اجملموعة الضابطة الرابعة، مت تطبيق عملية التعلم عن طريق الطريقة االعتيادية، استنتج الباحث وجود تفوقا جملموعات 

لثالث على اجملموعة الضابطة يف سرعة تعلم االداء الفين ودقته ملهارة الضرب الساحق ابلكرة الطائرة، كما أن البحث ا

ادى اىل سرعة تعلم األداء الفين ودقته ملهارة الضرب الساحق ( السمعية-البصرية) استخدام وسيلة التغذية الراجعة الفورية 

 .ابلكرة الطائرة

 (1000اهلادي ).(1006)بد اهلادي أمحد مازن عدراسة  :1-1-7

 .استخدام احلاسوب يف تعزيز التغذية الراجعة املتزامنة والنهائية يف تعلم السباحة احلرة: عنوان الدراسة

سنة،  22يف تعلم السباحة احلرة لتالميذ بعمر  التعرف على أتثري التغذية الراجعة املتزامنة والنهائئية هدفت الدراسة اىل

تالميذ جملموعة التغذية الراجعة املتزامنة،  20تلميذا وقسمت اىل ثالث جمموعات بواقع  20اشتملت عينة الدراسة على 

ات وحد 8تالميذ ألفراد اجملموعة الضابطة، قام الباحث إبعداد  20تالميذ جملموعة التغذية الراجعة النهائية، و 20و

لعرض احلركة من خالل الكمبيوتر جملموعة التغذية الراجعة النهائية، جرى  (3D-MAX)تعليمية ابستخدام برانمج 
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مرت وأظهرت النتائج وجود فروق بني القياس القبلي و البعدي ولصاحل البعدي للمجاميع  17اختبار تقييم األداء ملسافة 

على القياس البعدي لصاحل جمموعة التغذية الراجعة النهائية، واستنتج الثالث، كما أظهرت فروق بني اجملاميع الثالث 

 .الباحث أن التغذية الراجعة املعززة ابستخدام احلاسوب تلعب دورا مهما وأساسيا يف تعلم السباحة احلرة

 (1000بربن ).(1006)بربن ميثم لطيف دراسة : 1-1-8

 .الطائرةأثر املشاهدة البصرية والنموذج احلي يف تعلم مهارة الضرب الساحق ابلكرة  :عنوان الدراسة

اىل التعرف اىل أثر التغذية الراجعة البصرية والنموذج احلي يف تعلم مهارة الضرب الساحق ابلكرة الطائرة، دراسة الهدفت 

لطبيعة مشكلة البحث مت اختيار العينة من العيب  استخدم الباحث املنهج التجرييب بطريقة اجملموعات املتكافئة ملالئمته

سنة، مت اختيار العينة  22-21العبا ترتاوح اعمارهم  12املركز التخصصي للكرة الطائرة يف حمافظة اببل والبالغ عددهم 

ث ابن العب لكل جمموعة، استنتج الباح 21بواقع ( ضابطةن جتريبية) ابلطريقة العشوائية ،مت توزيعهم اىل جمموعتني 

استخدام الوسائل التعليمية املتطورة أثرا كبريا يف تعلم املهارات الصعبة للطلبة املبتدئني، كما أن املشاهدة البصرية تعد أفضل 

من استخدام النموذج احلي يف املراحل التعليمية األوىل وأن مقدار التغذية الراجعة كانت نسبتها أقل للمجموعة اليت 

رية عن طريق احلاسوب، وأوصى الباحث املدربني ابستخدام تقنيات احلاسوب لتعلم وتطوير استخدمت املشاهدة البص

 .األداء احلركي لالعبني واستنادا للنماذج العاملية احلالية 

 (1000الديلمي ).(1006)الديلمي انهدة عبد زيد دراسة : 1-1-9

 .الساحق ابلكرة الطائرة لإلرسالأتثري استخدام احلاسوب يف تعلم األداء املهاري  :عنوان الدراسة

لى أتثري استخدام احلاسوب يف األداء املهاري لإلرسال الساحق ابلكرة الطائرة فضال عن عالتعرف  اىلدراسةالهدفت 

استخدم الباحث املنهج التجرييب على عينة التجريبية، و  معرفة الفروقات يف تعلم األداء املهاري بني اجملموعتني الضابطة و

تكونت من طالب املرحلة الثانية من طالب كلية الرتبية الرايضية جامعة اببل وزعوا على جمموعتني ضابطة وجتريبية بواقع 

 طالبا لكل جمموعة، استنتج الباحث أن قدرة احلاسوب على جتزئة املراحل الفنية للمهارة وعرضها بسرعات وتكرارات 21
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حسب حاجة املتعلم أعطى الفرصة للمتعلمني يف فهم ومعرفة املهارة واتقاهنا وهبذا تفوقت اجملموعة التجريبية على 

 .الضابطة

  (1000احلايك )(.1006)اسالم عباس و صادق احلايك دراسة:1-1-10

 السلة كرة يف األساسية املهارات بعض تعلم على املهاري لألداء املصاحب الذهين التصور أتثري: عنوان الدراسة

 .سنة16العمرية  للفئة

 التصويب، السلة كرة يف األساسية املهارات بعض تعلم على الذهين التصور أتثري على تعرف الإلىدراسة ال هدفت  

 واستخدم( 20-22) العمرية للفئة األرينا اندي العيب من العباً  ( 22 ) من الدراسة عينة وتكونت احملاورة، التمرير،

 إىل تقسيمهم مت القبلية القياسات مجيع يف العينة أفراد تكافؤ من التأكد وبعد الدراسة، طبيعة ملالءمته نظرا التجرييباملنهج 

 استخدمت ضابطة وجمموعة التعليمي، الربانمج إىل ابإلضافة الذهين التصور أسلوب استخدمت جتريبية جمموعة :جمموعتني

 الربانمج) املقرتح الربانمج استخدمت اليت التجريبية اجملموعة أفراد أن إىل الدراسة وتوصلت .فقط التعليمي الربانمج

 أفراد على تفوقت و الدراسة قيد األساسية املهارات تعلم يف ملحوظا تطورا حققت قد (الذهين التصور + التعليمي

 بني إحصائية فروق وجود على النتائج دلت كما .احملاورة مهارة ابستثناء املهارات مجيع يف إحصائيا الضابطة اجملموعة

 بني إحصائية فروق وجود وإىل الثاين، القياس ولصاحل التجريبية اجملموعة ألفراد والثاين األول القياسني

 بني إحصائية فروق وجود وعدم الثاين، القياس ولصاحل احملاورة مهارة يف الضابطة اجملموعة ألفراد والثاين األول القياسني

 بضرورة الدراسة وأوصت ،(الصدرية التمريرة الوثب، من التصويب) مهارات يف اجملموعة نفس ألفراد والثاين األول القياسني

 وإتقان واكتساب تعلم يف الواضحة ملسامهته التعليمية، الربامج يف املهاري لألداء املصاحب الذهين التصور استخدام

 .خاصة السلة كرة لعبة يف األساسية املهارات
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 (1008علي )(.1008) علي زمع أبو و معتصم شطناويدراسة : 1-1-11

  .السباحة يف األساسية املهارات بعض تعلم على الفيديو ابستخدام البصرية املرتدة التغذية أتثري:عنوان الدراسة

 الدراسة عينة على السباحة يف األساسية املهارات بعض تعلم على البصرية املرتدة التغذية اثر معرفةاىل   هدفت الدراسة

 مهارات تعطى جتريبية جمموعة جمموعتني إىل العينة تقسيم مت مؤتة، جامعة يف الرايضية علوم كلية طلبة من جمموعة وهم

 نتائج أشارت وقد البصرية، املرتدة التغذية بطريقة السباحة مهارات تعطى جتريبية وجمموعة التقليدية ابلطريقة السباحة

 .البصرية املرتدة التغذية تستخدم اليت اجملموعة ولصاحل اجملموعتني بني إحصائيا دالة فروق وجود إىل الدراسة

 (1008فتحي ).(1008)دراسة يوسفي فتحي : 1-1-11

توظيف الوسائل السمعية البصرية يف عملية التدريب الرايضي لتفعيل تعلم املهارات احلركية عند  :عنوان الدراسة

 .العيب كرة الطائرة

 :وتتمثل يف: أهداف الدراسة

 .معرفة الدور احلقيقي الذي تلعبه الوسائل السمعية البصرية يف تفعيل وحتسني تعلم املهارات احلركية يف الكرة الطائرة

 .التدريب الرايضي طرقفية للحركة والعمل على تعلمها بالتكامل بني اجلوانب العقلية من مكتسبات معر  توضيح ضرورة

 .ابراز أمهية جتسيد صورة للحركة املراد تعلمها قبل تطبيقها عن طريق التمارين الرايضية

 : فروض الدراسة

 .وعي واهتمام من قبل املدربني ألمهية تعلم احلركة عن طريق املشاهدة الصحيحة ابلوسائل البصرية هناك

فعالية الرايضي الذي يستعني ابلوسائل السمعية البصرية يف املقابالت الرمسية تكون أفضل مقارنة ابلرايضي الذي يكتفي 

 .ابلتدريب التقليدي

 .عند املدرب اجلزائري لكرة الطائرة ضعيف مقارنة على ما هو مطلوبمستوى توظيف الوسائل السمعية البصرية 

 .استعمل الباحث املنهج التجريبيي ملالئمته طبيعة البحث :منهج البحث

 .العب ألشبال أمل قوراية 21. مدرب فئة االشبال لرابطة البليدة 22 :عينة البحث
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 :توصل الباحث اىل  :أهم النتائج

الرايضي ذو أمهية ابلغة لتفعيل تعلم املهارات احلركية لدى بني املدربون امهية الوسائل السمعية البصرية يف عملية التدريب 

 طائرةالعيب الكرة ال

وحتسني تعلم املهارات احلركية عند  هناك وعي واعرتاف من طرف املدربني أبمهية الوسائل السمعية البصرية يف تفعيل

 .الالعبني عن طريق املشاهدة الصحيحة

 .الوسائل السمعية البصرية كالفيديو تعمل أبمهية ابلغة على الرفع من املستوى الفين لدى الالعب

 (1020بالل )(.1010) بالل رحالدراسة : 1-1-13

 .ابالجناز وعالقته (والناشئني األشبال)للمبارزة العربية املنتخبات لدى العقلي التصور مستوى:عنوان الدراسة

 حيث ابإلجناز، وعالقته ابلسيف للمبارزة العربية املنتخبات لدى العقلي التصور مستوى على التعرفاىل دارسة ال هدفت

 أقيمت اليت عشر اخلامسة العربية البطولة يف مشاركة عربية منتخبات ستة من والعبة العباً  80 من رسة ا الد عينة تكونت

 هناك أن إىل رسة ا الد نتائج وأشارت الرايضي، اجملال يف التصور العقلي مقياس استخدم ومت ، 2008 عام عمان يف

 لرفع العقلية التدريبات على الرتكيز بضرورة الباحث أوصى وقد واالجناز، العقلي التصور أبعاد بني إحصائياً  داالً  ارتباطاً 

 .املبارزة يف واإلجناز األداء مستوى

 (1022الزاملي ).(1011)دراسة على حسني هاشم الزاملي: 1-1-14

وعالقتها أبداء بعض املهارات اهلجومية والدفاعية لدى العيب منتخب  بعض القدرات البصرية:عنوان الدراسة

 .جامعة القادسية خبماسي كرة القدم

 .التعرف على مستوى بعض القدرات البصرية لدى العيب مخاسي كرة القدم هدفت الدراسة اىل: أهداف الدراسة

 .اعتمد الباحث على املنهج الوصفي: منهجية الدراسة

 .العب خلماسي كرة القدم 20: عينة الدراسة

 :توصل الباحث اىل: أهم النتائج
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وإمكانية رؤية مجيع  ان مجيع الالعبني املدافعني واملهامجني حباجة ماسة اىل مقدار عاىل من الرؤية البصرية يف امللعب -

 .الالعبني واألماكن املتوقعة اليت تشكل أكرب خطر على مرمى املنافس

 .والدفاعية على حدا سواء تتأثر ابلرؤية البصرية اجليدة جلميع الالعبنيان املهارات اهلجومية  -

 (1021اللطيف ).(1011)دراسة أمال صبيح سلمان وفؤاد عبد اللطيف : 1-1-15

 .حدة البصر وعالقته بدقة أداء االرسال الساحق ابلكرة الطائرة:عنوان الدراسة

 .هدفت الدراسة اىل معرفة عالقة حدة البصر بدقة االرسال الساحق ابلكرة الطائرة: أهداف الدراسة

 .افرتض الباحث أن حدة البصر لالعب تؤثر يف جناح االرسال الساحق ابلكرة الطائرة :فرض الدراسة

 .استخدم الباحث املنهج التجرييب :منهج الدراسة

 .طالب من كلية الرتبية الرايضية جامعة داييل 20: عينة الدراسة

 :توصل الباحث اىل: أهم النتائج

أن نسبة الدقة يف االرسال الساحق ابلكرة الطائرة تكون أعلى كلما كانت حدة البصر والرتكيز عالية لدى الالعب  -

 .املرسل

الرسال اذ أنه مهما كانت حدة الرتكيز أن قلة وضعف حدة البصر والرتكيز أحد العينني يؤدي اىل اخنفاض نسبة دقة ا -

 .العني الواحدة عالية ال ميكن أن تعرض عن ضعف العني الثانية

 .ان دقة االرسال الساحق تتناسب تناسبا طرداي مع قوة ابصار وتركيز العب الكرة الطائرة -
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 (1022جرار ).(1013)دراسة مسرية دمحم عرايب واتمر نبيل جرار : 1-1-16

أثر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على املخرجات التعليمية يف سباحة الصدر لطالب كلية : عنوان الدراسة

 .الرتبية الرايضية يف اجلامعة األردنية

اىل التعرف على أثر استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على كل من  هدفت هذه الدراسة: أهداف الدراسة

 .مستوى األداء املهاري واملتغريات الكينيماتيكية يف سباحة الصدر

 :فروض الدراسة

وجود فروق ذات داللة احصائية بني اجملموعة التجريبية والضابطة يف مستوى االداء الفين لسباحة الصدر ولصاحل -

 .التجريبية اجملموعة

وجود فروق ذات داللة احصائية بني اجملموعة التجريبية والضابطة يف املتغريات الكينيماتيكية لسباحة الصدر ولصاحل -

 .اجملموعة التجريبية

 .استخدم الباحث املنهج التجرييب ملالئمته طبيعة البحث: منهج البحث

 .طالبا قسموا اىل جمموعتني 10 :عينة الدراسة

 :توصل الباحث اىل: النتائجأهم 

 .أدى استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أثرا ابلغا يف تعلم سباحة الصدر-

وجود فروق دالة احصائيا بني أفراد اجملموعة التجريبية والضابطة يف األداء املهاري يف سباحة الصدر لصاحل اجملموعة 

 .التجريبية

وجود فروق دالة احصائيا بني أفراد اجملموعة التجريبية والضابطة ولصاحل اجملموعة التجريبية يف املتغريات الكينيماتيكية 

 .لسباحة الصدر
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 (1027القحطاين ).(1015)دراسة عبد هللا بن صاحل القحطاين : 1-1-17

فاعلية برانمج تعليمي قائم على االسرتاتيجيات البصرية يف تنمية بعض املهارات احلركية لدى : عنوان الدراسة

 .ذوي اضطراب طيف التوحداألطفال 

تصميم برانمج تعليمي قائم على االسرتاتيجيات البصرية والتعرف على أتثريه  هدفت هذه الدراسة اىل: أهداف الدراسة

 .اسية قيد البحث لدى األطفال ذوي اضطراب طيف التوحديف تعلم بعض املهارات احلركية االس

 : فروض الدراسة

يف تعلم بعض  توجد فروق ذات داللة احصائية بني متوسطي درجات القياسني القبلي و البعدي جملموعة البحث-

 .املهارات احلركية االساسية قيد البحث ويف اجتاه القياس البعدي

 .القياسني القبلي و البعدي جملموعة البحث يف تعلم بعض املهارات احلركية االساسيةختتلف نسبة التحسن املؤوية بني -

 .استخدم الباحث املنهج التجرييب ابستخدام التصميم التجرييب للمجموعة الواحدة: منهج الدراسة

 .سنوات ملدينة الرايض( 9-0)ترتاوح اعمارهم  أطفال 20: عينة الدراسة

 :اىلتوصل الباحث : أهم النتائج

الربانمج القائم على االسرتاتيجيات البصرية له أتثري إجيايب دال على تعلم املهارات احلركية األساسية لدى االطفال ذوي -

 .إضطراب التوحد

وجود فروق ذات داللة احصائية بني القياسني القبلي و البعدي للمجموعة التجريبية قيد البحث يف املهارات احلركية -

 .اه القياس البعدياالساسية ويف اجت
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 :الدراسات األجنبية: 1-1

 (Martinek 1995) .(1995)دراسة تورنن مارتنك : 1-1-1

 .أثناء اللعبة تقييم الالعبني الذكور لقدراهتم يف صنع القرار: عنوان الدراسة

كيفية تقييم الالعبني الذكور لقدراهتم يف صنع القرار، أثناء اللعبة بعد ممارسة التدريب على   التَّعرف ت الدراسة اىل هدف

العبني من العيب ( 0)وأجريت هذه الدراسة يف نيوزلندا، على عينة مكونة من . على صنع القرار ملدة سبعة أسابيع

لى مقابالت قبل وأثناء وبعد عمليات سنة، استخدم الباحث املنهج الوصفي بناًء ع( 27)الرَّجيب، متوسط أعمارهم 

التدريب، وكانت املقابالت عبارة عن أسئلة على منط تقييمي للذات، وحول ما يعتقدونة مشجعًا لتطوير عملية صنع 

التدريب : األول: وتكونت الدراسة من برانجمني مها(. هجوم، دفاع، أو حراسة)ويف خمتلف مراكز اللعب . القرار لديهم

برانمج تداخل صنع القرار يف لعبة الرجيب، حيث احتوى على سبع : والثاين. ين ملهارات لعبة الرجيباجلسدي والتق

وأظهرت نتائج الدراسة أن الالعبني قد بدؤوا ابلبحث عن . جلسات، مّدة كل جلسة ساعة واحد يف األسبوع األول

وأظهر الالعبون تفهمًا عميقًا للمتطلبات . سرعةالنقاط اهلامة واحلساسة مبكرًا واليت أدت للوصول إىل قرارات دقيقة ب

 .املطلوبة منهم سواء يف اهلجوم أم يف الدفاع

 (Morris terry 1996) .(1996)دراسة مورس تري وجرايدون جون : 1-1-1

 .أتثري التدريب على اختاذ القرار املناسب لالعيب كرة القدم :عنوان الدراسة

ى أتثري التدريب على اختاذ القرار املناسب لالعيب كرة القدم واختاذ القرار املناسب السريع علالتعرف  الدراسة اىل هدفت

لإلجاابت على مقياس اختاذ القرار، واختاذ القرار املناسب السريع يف املواقف اخلططية، واستخدم الباحث املنهج التجرييب 

جمموعة الالعبني أصحاب اخلربة، وجمموعة قليلي : عينة إىل جمموعتني ابلتساوي ومهاالعب، وقسمة ال( 10)لعينة بلغت 

وأظهرت الدراسة أن الالعبني أصحاب اخلربة لديهم سرعة يف اختاذ القرار أثناء مواقف اللعب وسرعة يف اإلجابة . اخلربة

 .كة الزميل واملنافس وحركة الكرةر على مقياس اختاذ القرار، وأظهرت أيضا أن لدى هذه اجملموعة إدراك سريع حل
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 (Jillian 1996) .(1996)ستني جوليان  دراسة: 1-1-3

 .االمريكية جرجناسون جامعة الرايضية الرتبية بكلية  احلديثة التكنولوجيا تطبيقات: عنوان الدراسة

 تطوير و القوى ألعاب تدريب يف التعليمية األفالم و  مبيوتركاملايكرو    من كال أثر على التعرف اىل الدراسة هذه هدفت

 اجملموعتني بتصميم التجرييب املنهج الباحث استخدم و تلميذا( 10) العينة حجم بلغ قد و ، لإليروبيك الفردي التعليم

 يف الطالب مستوى تطوير إىل أدى املستخدم التكنولوجي الربانمج أن النتائج اهم من كان و الضابطة و بيةالتجري

 . االيروبيك و املضمار و امليدان مسابقات

 .(Sparkes 2001).(1001)دراسة هولت سباركس  :1-1-4

 .قدرة الالعبات اإلانث على مهارات صنع القرار والتنفيذ أثناء اللعبة: عنوان الدراسة

لى قدرة الالعبات اإلانث على مهارات صنع القرار والتنفيذ أثناء اللعبة، وذلك بعد املشاركة عالتَّعرف اىل دراسة هدفت ال

طالبة من طالبات املنتخب اجلامعي يف  ( 22)وتكونت عينة الدراسة. يف تداخالت تدريبية استمرت مدة مخسة أسابيع

اختبار معريف مكون : تبارات قبلية وبعدية وهيوقد مت تطبيق اخ. يف نيوزلندا Charlesكلية الرتبية الرايضية يف جامعة 

فقرة حول كرة القدم، واختبار معياري ملهارات كرة القدم من أجل تقييم املهارات التقنية، وبعد انتهاء فرتة ( 20)من 

ابطة ظهر أن طالبات اجملموعة التجريبية واجملموعة الض: التطبيق اخلاصة ابلنواحي التكتيكية أظهرت نتائج الدراسة ما يلي

ولقد تساوت اجملموعتان يف حتسن معدل مترير الكرة ومعدل التنفيذ الناجح . لديهن حتسن ملحوظ يف عملية صنع القرار

 .والتصويب حنو املرمى، وظهور تغريات اجيابية يف معرفة التكتيكات لدى اجملموعة التجريبية

 .(Garcia 2003).(1003)دراسة رامرياز جارسيا : 1-1-5

 .التحمل رايضات اجناز على االدراكي العقلي للسلوك تدرييب برانمج أثر: عنوان الدراسة

 الربانمج أثر ومعرفة التحمل رايضات اجناز على االدراكي العقلي للسلوك تدرييب برانمج أثر معرفة اىل هدفت دراسة

 العيب من العبني سبعة من الدراسة عينة تكونت الفسيولوجية، التكيفات وبعض النفسي والرضا الذات تقيم على العقلي
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 احلديث االسرتخاء، العقلي، التصور االهداف، وضع) التالية العقلية املهارات على وتثقيفهم تدريبهم مت وقد التحمل،

 الربانمج يف املشاركني قدرة عزز قد املدى قصري االدراكي العقلي السلوكي التدخل ان النتائج أهم أظهرت وقد (الذاتية

 تطور وعلى النفسي الرضا على للربانمج وفعال اجيايب أثر وجود وكذلك العقلية املهارات من العديد يف الذات تقييم على

 .الفسيولوجية التكيفات من اي على للربانمج دالة تغريات اي ظهور عدم على النتائج ودلت االجناز

 (Claudio Babiloni 2009).(1009) واخرون كلوديو اببولوين" دراسة: 1-1-6

الكفاءة العصبية خالل التقدمي احلركي لرايضيي املستوى العايل لرايضة الكرايت دو ابستعمال : عنوان الدراسة

  .التصور العقلي

العايل لرايضة الكرايت دو بعد اخضاعهم خبة من رايضيي املستوى لنالكفاءة العصبية للدماغ قياس هدفت الدراسة اىل 

يف األخري اىل أن االستعمال اجليد ملهارة التصور العقلي يدعم وصول  ع برامج التصور العقلي، وتوصللنوع من أنوا 

 .الرايضي اىل أداء رايضي جيد

 (Gaoxia Wei 2010).(1010) قواكسيا واي، جينق لودراسة : 1-1-7

 .رايضة املستوى العايل والتصور احلركي: عنوان الدراسة

   توصلت النتائجو وظيفة التصور يف املهارات احلركية املعقدة واملهارات احلركية البسيطة هدفت الدراسة اىل التعرف على 

 .ان الرايضيني ذوي اخلربة يستعملون التصور العقلي احلركي احسن من الرايضيني املبتدئني

 (Mansy Danny 2012).(1011) نكالرك قورايو   مانسي دايندراسة  :1-1-8

تقدمي اداة قياس نوعية العرض احلركي يف الرايضات القتالية ابستعمال اختبار خاص ابلتصور  :عنوان الدراسة 

 .احلركي

ومن اهم النتائج اليت توصل اليها البحث أن هدفت هذه الدراسة اىل التعرف نوعية العرض ابستعمال التصور احلركي 

 . الربانمج املقرتح للتدريب العقلي أثر اجيابيا وبداللة احصائية على العرض احلركي يف الرايضات القتالية
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 :التعليق على الدراسات السابقة: 1-3

 :من خالل االطالع على الدراسات السابقة واملشاهبة خلص الباحث اىل مايلي

 م ما عدا بعض الدراسات مثل دراسة 1027اىل  1002أغلب الدراسات حديثة وقد أجريت يف الفرتة املمتدة من 

.(Turner Martinek 1995).دراسة و(Morris terry & Graydon Jan 1996). كذلك دراسة 

(Stein Jillian 1996)  تعتمد كما هدفت معظم الدراسات اىل بناء برامج   (2991)دراسة دمحم عبد العزيز و

أما  على الوسائل التكنولوجية احلديثة يف حتسني األداء املهاري، كما تطرقت بعض الدراسات اىل مهارة اختاذ القرار،

الدراسات األجنبية فقد تطرقت أيضا اىل استعمال الوسائل البصرية يف الربامج ااملساعدة على تنمية املهارات احلركية 

والعقلية، أما عن املنهج املستخدم فنالحظ أ، املنهج التجرييب هو األكثر استخداما يف معظم الدراسات وبتصميم خمتلف، 

من حبث آلخر من حيث العدد أو النشاط املمارس أو السن ،كل حسب طبيعته  أما عينة البحث فنالحظ أهنا ختتلف

جتريبية ، أما عن ( 27)ضابطة و ( 27)تلميذ مت تقسيمها اىل جمموعتني  20،وقد استخدم الباحث عينة قوامها  دراسته

ة على التعلم، أما عن حمتوى الربانمج التعليمي فيالحظ الباحث أن معظم الدراسات تتناول الوسائل التكنولوجية املساعد

الربانمج فان أغلب الدراسات تناولت اجلانب البصري، أما عن الربانمج املقرتح يف دراستنا فهو عبارة عن وحدات تعليمية 

 .اتنمية مهرة اختاذ القرار( 3DMAX)وظفت فيها تقنية التعلم عن طريق التصور البصري وهذ ابستخدام احملاكاة 

 :دة من الدراسةأوجه االستفا: 1-4

خلص الطالب الباحث من عرض وحتليل الدراسات السابقة اىل حتديد النواحي النظرية واإلجراءات العملية للدراسة احلالية  

 :كاآليت

 .خمتلف النقاط اليت قامت عليها مشكلة البحث بلورة وربط -

 .صياغة األهداف والفروض للدراسة احلالية -

 .حتديد نوعية وحجم أفراد العينة -

 .حتديد املنهج املالئم للدراسة احلالية -

 .التعرف على وسائل مجع البياانت واألدوات واألجهزة املناسبة إلجراء الدراسة  -



الدراسات والبحوث املشاهبة                                                   الفصل األول   

30 
 

 .التعرف على طرق قياس مستوى مهارة اختاذ القرار وأمهيتها يف عملية تقومي مستوى التالميذ -

 .يف العملية التعلمية حتديد أمهية الربامج القائمة على الوسائل التكنولوجية احلديثة -

 .تصميم الربانمج التعليمي املقرتح على أسس علمية سليمة -

 .كيفية توظيف الوسائل التكنولوجية ابلطرق الصحيحة واالجيابية -

السبل والوسائل املساعدة يف تنمية االستفادة من الدراسات األجنبية يف كيفية معاجلة مشكلة البحث وتوظيف  -

 .ربطه مع الواقع من خالل تناوله يف االطار اخلاص بهوتطوير املستقل التابع و 

 :خالصة

تعترب الدراسات والبحوث املشاهبة والسابقة األرضية الصلبة اليت ينطلق منها البحث كبناء يتم تشييده وفقا إلطار نظري 

الب حيث انطلق وتطبيقي شامل حيقق لنا اهلدف من الدراسة من خالل التوصل اىل حل مشكلة ما ،وهذا ما اتبعه الط

من هذه القاعدة اليت مسحت له مبواصلة البحث الذي هو بصدد دراسته ، مما مسح له بتحديد مشكلة حبثه وفقا لطريقة 

 .علمية صحيحة واإلطار الصحيح الذي يوصله اىل النتائج املتطلع اليها من الناحية العلمية والعملية
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 :متهيد

البصري اجلزء االساسي يف تطوير العملية التعليمية اذ يتضمن اخلصائص الالزمة لبناء التصور احلركي للمواقف علم يعد الت

الوسيلة للوصول اىل اتقان احلركة بكل اجزائها كما جيب عليه ان  هذه على التلميذ أن يتمكن منواألهداف اذ جيب 

ميتلك القدرة على تطبيق وفهم النماذج احلركية من خالل التحكم يف الوسائل البصرية وحتليلها، فاالجنازات الرايضية 

ذا جيب عله تطوير تتطلب قدرا من االستخدامات الذهنية إلصدار القرار الصحيح و املناسب ،ولكي يكون قادرا على ه

مهاراته العقلية من خالل االستبصار والتمكن من استخدامها يف جمال احلركة بشكل عام واملهارات العقلية بشكل خاص 

مستوى  ، فالتعلم البصري يعمل على زايدة القدرة على التنبؤ وإاتحة الفرصة لألداء اجليد كما أنه يسهم يف تطوير  

ر بصورة صحيحة من التلميذ فانه يعمل على تدعيم املسار العصيب الذي يساعد على األدء املهارات، فعندما يتم التصو 

الصحيح ومن هذا نتوصل اىل أن التعلم البصري يؤدي اىل تغريات يف املهارات العقلية اليت تؤدي اىل التغري يف األداء 

 .بطريقة اجيابيةاحلركي 

 :التعلم مفهومه وأركانه: 2-1

التعلم شرط رئيسي لتكيف االنسان مع حميطه الذي يعيش فيه ، فهو يف عملية تعلم مستمرة منذ الوالدة وحىت املمات، 

تعلم جيب أن يتسم ابلثبات النسيب، وهناك عدة التعلم انتج من تفاعل الفرد مع اآلخرين ، وهذا السلوك املكتسب أو املو 

 :تعاريف للتعلم نذكر منها

م وعملية نفس تربوية تتم بتفاعل الفرد مع خربات البيئة، وينتج عنه زايدة يف املعارف، أو امليول أو القيم، هو مفهو : التعلم

أو املهارات السلوكية اليت ميتلكها، وقد تكون الزايدة اجيابية كما يتوقعها الفرد، وقد تكون سلبية يف نتائجها عندما تكون 

ويتعلم الفرد طرقا جديدة يف التفكري والشعور، والتكيف مع بيئته ، ويتضمن مادة أو خربات التعلم سلبية او منحرفة، 

 .التعلم اكتساب سلوك جديد أو تعديل سلوك قدمي
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وقد اختلف علماء النفس يف وضع تعريف معني للتعلم، وذلك بسبب أن التعلم ال ميكن مالحظته مباشرة، كما يرجع 

 .(81، 3002حممود )الت التعلمأيضا اىل اختالف اهتمامات علماء النفس مبجا

التعلم أبنه واقعة حتدث عندما يتوفر يف املوقف عناصر منبهة أو مثرية تؤثر على املتعلم ( Janiahجيانيه )د عرف قو     

وهذا التغيري يف االداء هو ما يؤدي بنا اىل  بطريقة جتعل سلوكه يتغري من وضع معني قبل هذا املوقف اىل وضع اخر بعده،

 . (31، 8991املراغي )االستنتاج أن تعلما قد حدث

ان التعلم هو العملية اليت ينتج عنها ظهور سلوك جديد او تغيري دائم نسبيا يف ( Heligardهيليبجارد ) كما ذكر 

عملية تغري يف اداء الفرد ينتج عن : أبنه (Mc.Jesh)معني، كما عرفه ماك جش سلوك ما كإستجابة اىل موقف 

 .(00، 3001دمحم و عامر )التدريب

مهارات التعلم او سلوكيات الذكاء اليت تؤدي به اىل اتقان قدرات  تدريب املتعلم التقان: أبنه (8، 3009قزاز )كما عرفه

 .البحث والتقصي والصرب واملثابرة على التعلم يف ميادين معرفية متنوعة

فالقصد من عملية التعلم هو احداث تغيري على االداء واالستجابة الظاهرة، ويتم التعلم حتت أتثري اخلربة واملمارسة 

يف جمال علم النفس أبنه مصطلح يشري اىل االرتباط الذي حيدث بني مثري دوام النسيب، ويعرف التعلم والتدريب وله صفة ال

معرفيا ) يدركه الكائن احلي واستجابة يصورها هذا الكائن سرا أو عالنية، والتعلم أيضا تغيري دائم نسبيا يف سلوك الفرد 

مقصودة ، وقد خيتلف مفهوم التعلم كهدف عنه كعملية عنه  نتيجة مروره خبربات مقصودة أو غري ( ومهاراي ووجدانيا

كنتيجة، فالتعلم كهدف هو وصف للخربات املعرفية واملهارية والوجدانية اليت ينبغي أن مير هبا الفرد الحداث تغيري مرغوب 

متثيل هذا الفرد خلربات  فيه يف سلوكه، أما التعلم كعملية فهو عملية عقلية تتم داخل بنية الفرد املعرفية، يتم من خالهلا

جديدة، ومالئمة هذه اخلربات مع خرباته السابقة، واالحتفاظ بتلك اخلربات يف ذاكرته، لكن التعلم كنتيجة هو مقدار 

نفسه التغيري الذي طرأ على سلوك الكائن احلي نتيجة مروره خبربات حمددة ومقدار انتفاع الفرد بتلك اخلربات خلدمة 

 .واآلخرين
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من يبحث يف تعريف التعلم جيد أنه ليس هناك تعريف واحد حمدد للتعلم، ولكن هذه التعاريف وان اختلفت يف مفرداهتا 

اال أهنا تركز على الفعل  الذي يقوم به املتعلم، قد ختتلف التعاريف ابختالف األشخاص، أو لنفس الشخص، ولكن 

 The)اض التعلم يف اعطاء اطار يساعد لتعريف التعلم يف تقريرلظروف خمتلفة وألغراض خمتلفة، وقد تساعد معرفة أغر 

Treasure Withim 2001)  

وقد حدت منظمة اليونسكو أربعة أغراض للتعلم، وأكدن على حاجة كل فرد للتعلم ألربعة أغراض وصفتها أبركان التعلم 

(Pillars of Learning) : 

 . (Learning to Know )ن تعرفتعلم من أجل أ – 8

 .(Learning to do) تعلم من أجل أن تفعل – 3

 .(Learning to live together )تعلم من أجل العيش املشرتك  – 2

 .(Learning to be)تعلم من أجل أن تكون  – 1

وهبذا يتسلح املتعلم مبتطلبات مستقبل  كما أكدت  على االهتمام هبذه األركان األربعة من الطفولة املبكرة وعرب احلياة، 

 :وهي كالتايل (877-871، 3003الدين )معقد ومتغري، كما وضحها

 :تعلم من أجل أن تعرف – 8

وهذا أيضا يعين تعلم كيف تتعلم  حصاد معرفة عامة واسعة كافية مع فرصة العمل املتخصص يف عدد من املواضيع،

(Learning to learn)  وذلك ابالستفادة من الفرص اليت يقدمها التعليم مدى احلياة ،. 

من أجل احلصول ليس فقط على مهارة مهنية، ولكن أيضا القدرة على التعامل مع املواقف : تعلم من أجل أن تفعل – 3

ت اجتماعية وخربات عمل متنوعة نظامية أو غري نظامية، شاملة، والعمل ضمن فرق، ويف حميط الشباب تعين خربا

 .مقررات دراسية، وتبادل الدراسة والعمل، واخنراط الطالب يف عمل اجتماعي أو خدمي وهو على مقاعد الدراسة
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تنفيذ  (interdependennce)وذلك بتنمية فهم االخر، وتقدير التكافل : تعلم من أجل العيش املشرتك – 2

 .ع مشرتكة، وتعلم ادارة الصراعات بروح االحرتام لقيم التعددية والفهم والسالم املتبادلمشاري

لتنمية الشخصية وأن يكون قادرا على أن يتصرف بقدر كبري من االستقاللية، واصدار : تعلم من أجل أن تكون – 1

الذاكرة، : ظاهر القدرات الكامنة للفردحكم، وحتمل املسؤولية الشخصية، ومن هنا على التعليم اال يغفل أي مظهر من م

 .والذوق الفين، والقدرات اجلسدية، ومهارات االتصال (reasoning )واالستدالل 

معرفة سابقة، ومعلومة جديدة، ومهارات واسرتاتيجيات، ومهارات اجتماعية وعمل، وقيم : وتتكون جلست التعلم من

كيف تفعل هذه املكوانت يف ضوء أركان التعلم؟ : يف بيئة يديرها املعلم والطالب، والسؤال اآلن واجتاهات، وعملية وخمرج،

 .االجابة تكون بتجريب تطبيق هذه األركان األربعة على املهارات العقلية للمتعلم

 :اجلهاز البصري: 2-2

ني االستقبال احلسي والتمييز ان حاسة البصر هي اكثر احلواس ختصصية وتعقيدا، هي جتمع ب:حاسة البصر:2-2-1

صورتني مصطحتني ثنائييت  الوصيف، فان أشعة الضوء اليت تعرب حدقيت العينني اىل الشبكتني يف مؤخر العينني تكون

األبعاد، فيتم حتويل هاتني الصورتني اىل دفعات كهرابئية تتنقل عرب املصب البصري لكل عني اىل أجزاء من الدماغ، 

ان طبيعة البصر وتركيب عضو  (30، 3001أبو املكارم )، حيث يتم ادراكها وتفسريها كما ذكروخباصة الفص القذايل

فقد تبني أن املستقبالت احلساسة للضوء يف  االبصار كاان وما يزاال حىت االن من بني املوضوعات الرئيسية للمفكرين،

من مجلة املستقبالت احلسية يف كل جسم االنسان، وأن حوايل ثلث  %10اجلهاز البصري لدى االنسان تشكل حوايل 

 .األلياف العصبية املوردة يف اجلهاز العصيب هي ما يكون العصبني البصريني
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 :                  تركيب العني: 2-2-2

تشبه العني يف تركيبها الكامريا الفوتوغرافية ، حيث يؤدي كل جزء منها دورا مهما يف الرؤية الواضحة، وهي تعترب انفذة 

 .الرؤية للعامل اخلارجي

والعدسة والشبكية واملقلة، والعصب البصري، ( انسان العني)والعني تتكون من القرنية، والغرفة األمامية والقزحية واحلدقة 

 :ونوضح بشكل خمتصر كل جزء مما سبق كما يلي  (38، 3008بدر )ءا من الشبكة وتنتهي يف القشرة املخيةلنرى بد

 .هي اجلزء الدائري األمامي الشفاف من العني، وتعمل كأول عدسة مير الضوء من خالهلا :القرنية: 2-2-2-1

وهي الفتحة الداكنة يف منتصف اجلزء امللون من القزحية، وهو الذي يتحكم يف كمية الضوء  :احلدقة: 2-2-2-2

 .اليت تدخل العني من خالل اتساعه وضيقه

ومكاهنا بعد القزحية مباشرة، وهي املسؤولة عن جتمع الضوء على الشبكية يف اجلزء اخللفي  :العدسة: 2-2-2-3

 .من العني

ء املبطن للجزء اخللفي من العني، وحيتوي على مستقبالت ضوئية واليت تتفاعل وهي الغشا :الشبكية:2-2-2-4

مع وجود الضوء ودرجة شدته من خالل ارسال نبضات عصبية عن طريق العصب البصري للمخ الذي يرتمجها بدوره يف 

 .شكل الصورة اليت نراها أبعيننا

املسؤولة عن احلصول على اوضح صورة غنية ابأللوان وهي متثل اجلزء املركزي من الشبكية وهي : املقلة: 2-2-2-5

 .وأدق التفاصيل

يف شكل حزمة خترج من اجلزء وهو عبارة عن جتمع أعصاب العني من الشبكية  :العصب البصري: 2-2-2-6

 .اخللفي من العني لنقل الصور اىل املخ يف شكل نبضات عصبية لرتمجتها اىل صور مرئية
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 :املسارات البصرية :2-3

ان اخلالاي العقدية املكونة للمسارين البصريني الصغري والكبري يف كل عني على حدى تتجمع معا يف شكل حزمة عصبية 

تسمى بعد خروجها من مقلة العني ابلعصب البصري، وهو يضم جمموعة من خالاي عصبية للمسارين البصريني الصغري 

األصبع الصغري لليد، فهو يعترب مبثابة معرب متر من خالله والكبري، ويبلغ مسك العصب البصري للعني الواحدة مسك 

 .املعلومات البصرية من العني اىل املخ بعد معاجلة جزء منها يف الشبكية

 :ية املكونة للعصب البصري اىل قسمنيوتنقسم االلياف العصب

قسم يتصل ابجلزء اخلارجي لشبكة العني والذي أيخذ طريقه اىل املراكز البصرية ابلقشرة املخية من  :أوال: 2-3-1

 .نفس جهة العني اليت يوجد هبا

ع يف يعرب اىل املراكز البصرية اليت تققسم يتصل ابجلزء الداخلي لشبكة العني القريب من األنف و  :اثنيا: 2-3-2

أن األلياف العصبية للعني اليمىن تعرب اىل املراكز البصرية اليت تقع يف اجلهة اليسرى ابملخ، وأن اجلهة األخرى للمخ مبعىن 

األلياف العصبية للعني اليسرى تعرب اىل املراكز البصرية اليت تقع يف اجلهة اليمىن ابملخ وأثناء العبور تلتقي يف نقطة تسمى 

العينني مسمى اخر وهو اجملرى البصري، وهو نقطة التقاء خالاي نقطة التقاطع، وبعدها أيخذ العصب البصري لكلتا 

العصب البصري غري املتقاطعة اليت تتصل ابجلزء اخلارجي لشبكة العني األخرى، حيث تتجمعان مت تنقسمان اىل قسمني، 

هاز الركيب ويشكل كل قسم مسارا بصراي جديدا يضم خالاي عصبية متقاطعة وغري متقاطعة، ويسمى هذان املساران ابجل

 .(368، 3001عبد احلميد )اجلانيب، واجلهاز النتوئي
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 :معاجلة املعلومات املرئية املبكرة: 2-4

حيث مير  هنالك ما يكفي من املعلومات اليت نعرفها عن األساس العصيب لعملية معاجلة املعلومات املرئية املبكرة أو األولية،

الضوء من خالل العدسة والسائل الزجاجي ويقع على الشبكة خلف العني، وحتتوي الشبكية على اخلالاي الضوئية 

احلساسة واليت تستجيب للضوء الذي ينتشر بشكل طفيف خالل مروره ابلسائل الزجاجي، وهكذا فإن وقوع الصورة على 

أحد وظائف عملية معاجلة الرؤية املبكرة هي زايدة شحذ أو حدة خلفية الشبكية ال يكون حادا بشكل كامل أو اتم، و 

 .الصورة أو املنظر

،  Photochimicalعن طريق عملية تصويرية كيميائية  Neural energyويتحول الضوء إىل طاقة عصبية 

( عصا مجع ) يف العني ، ومها مايسمى ابلعصي  Photoreceptorsوهناك منطني حمددين للمستقبالت التصويرية 

Rods  واملخاريطCones  وهي اليت ترتبط برؤية األلوان وتظهر درجة عالية من احلدة والثبات ، والقليل من الطاقة ،

الضوئية هو املطلوب لتنبيه أو استثارة استجابة يف جمموعة العصي هذه ، ولكنها تكون مرتبطة بثبات أضعف للصورة ، 

 .بشكل رئيسي عن الرؤية األقل وضوحا بألبيض واألسود أثناء الليل مسؤولة Rodsوتبعا لذلك تكون هذه العصي 

، وعندما نقوم  Foveaفرتكز بشكل خاص على مساحة صغرية من الشبكية تسمى احلفرة  Conesأما املخاريط   

من ثبات بتثبيت نظران على شئ فنحن حنرك أعيننا حىت يقع الشئ على منطقة احلفرة وهكذا ميكننا من حتقيق أعلى درجة 

يكون تركيزها على ( Foveaمنطقة احلفرة ) هذه املخاريط يف استقبال موضوع الرؤية، والرؤية املرتبطة هبذا املكان 

التفاصيل الدقيقة، وابقي اجملال البصري يف األطراف هو املسؤول عن حتري املعلومات األكثر عمومية هبا ، تلك املعلومات 

 (66،61، 3007أندرسون )اخلاصة ابحلركة

 :ترميز املعلومات يف اخلالاي البصرية: 2-5

بواسطة األعصاب التصويرية فوق اخلالاي ثنائية القطب ، معاجلة  (le glutamate)بعد حترير األعصاب املرسلة 

خالاي فتح وخالاي غلق ، يف الظالم خالل فتح  املنبهات تصبح معقدة ، ابلفعل يوجد نوعني من اخلالاي ثنائية القطب ،
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بواسطة الضوء ، خالاي غلق منشطة بواسطة غلوتوما يف الظالم وتثبط ( نزع التثبيط) مثبطة بواسطة حترير غلوتوما وتنشط 

ب ، هبذه بواسطة الضوء ، وظيفة التثبيط والتنشيط اخلاصة ابلغلوتوما تتعلق بنوع املستقبل غلوتوما للخالاي ثنائية القط

 .الطريقة املنبهات الضوئية تنشأ استجابتني بواسطة واحدة من األعصاب املرسلة

نقطة اخرى من املعاجلة تقع يف اإلشتباك العصيب بني اخلالاي ثنائية القطب واخلالاي العقدية ، االتصاالت تستطيع أن  

يف سطح الشبكية وأن حماورها العصبية أكثر سهولة  تكون مثارة أو مثبطة، حنن نعرف أكثر عن اخلالاي العقدية ألهنا توجد

من أجل الباحثني، يف جمرى بعض الدراسات العميقة حول إاثرة الشبكية بواسطة إضاءة مناسبة ، مت تقييم استجاابت 

 .اخلالاي العقدية

ة ، تكون مماثلة كل خلية عقدية تستقبل منبهات من منطقة خاصة من الشبكية ، هذه املنطقة تسمى اجملاالت البصري  

جملاالت املستقبالت للنظام احلسي اجلسدي ، اجملال البصري للخالاي العقدية قريبة من احلفرة ويكون نسبيا صغريا ، بعض 

األعصاب التصويرية تشرتك مع كل عقدة، كذلك احلد البصري يكون أكرب يف هذه املنطقة عن ضواحي اجملال البصري، 

 .تتجمع فوق اخلالاي العقدية ، حيث أن الرؤية تكون أقل دقة العديد من األعصاب التصويرية

اجملال البصري يف الشبكية لديه ميزتني مهمتني ، أوال تكوانن دائريتان إذن إن جماالت املستقبالت احلسية اجلسدية   

بصراين للقاعدة  مركز دائري ومنطقة حلقية حتيط به ، يوجد جماالن: تكون غري منتظمة ، بعد ذلك تنقسمان إىل جزئني

غلق، منه اخلالاي العقدية املشرتكة تستجيب بشدة أكرب يف سلسلة من كمون العمل عندما –السطح /فتح :جمال املركز

إضاءة مركز اجملال تكون قوية أكثر ، لو أن الضوء يكون أكثر شدة يف سطح اجملال ، اخلالاي العقدية تثبط وتوقف تشكيل  

 .كمون العمل

فتح، لو أن الضوء وصل إىل اجملال الذي يكون منتظم ، اخللية  -السطح/ غلق –براز مع جماالت املركز العكس يستطيع ا

العقدية تستجيب بضعف ، كذلك الشبكية تستعمل التضاد واألفضل أن الشدة الضوء نسبية من أجل التعرف على 

 .مواضيع احمليط، استعمال التضاد يتيح أفضل كشف للمنبهات الضعيفة
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من  %10يون لديهم اآلن تعريف للعديد من أنواع اخلالاي العقدية يف الشبكية ، النوعني االثنني يسيطران بنسبة العلم

 Pأكرب اخلالاي العقدية تكون أكثر حساسية للمعلومات املتعلقة ابحلركة ، اخلالاي  M، اخلالاي  Pو  Mاخلالاي مها النوع 

للمنبهات اليت تزود الشكل واحلجم النهائي مثلما تكوين األشكال معرض أصغر اخلالاي العقدية ، وتكون أقل حساسية 

 .يف اجملال البصري، ومؤخرا مت اكتشاف أن نوع من اخللية العقدية حيتوي على بروتني مثيل لوبسني وميالنو بسني

، النهاية SNCعندما يرتك كمون العمل األجسام اخللوية ، العقدية تنتشر على طول العصب البصري من أجل دخول 

تكون املعاجلة كما رأينا سابقا ، األعصاب البصرية تدخل داخل الدماغ بواسطة التقاطع البصري ، يف هذا املكان كل 

عصب من العدسة يتشابك حنو اجلهة املعاكسة للدماغ من أجل التحليل، لقد أثبت كيف أن املعلومة يف احملال البصري 

 .ر، وأن اجلزء األيسر من اجملال البصري يعاجل من طرف اجلهة اليمىن من الدماغاليميين تعاجل من طرف الدماغ األيس

اجلزء املركزي أو اجملال البصري اليميين واليساري يغطي شكل الرؤية ثنائية العني، العينني تدرك األشياء الواقعة يف هذه 

 .من ثالثة أبعاد لألشياء املنطقة مع اختالف جد صغري، والدماغ يعاجل الرؤيتني من أجل إنشاء متثيل

حساسيتنا لإلدراك الوضوح يعين ذلك ايضاح لو أن شيء أمام أو وراء شيء آخر يتعلق ابلرؤية الثنائية، األشياء اليت توجد 

 .يف اجملال البصري لعدسة واحدة ،يكونون داخل منطقة أحادية العينة

مراقبة حركة العينني أو التنسيق مع املعلومات احلسية  انطالقا من التقاطع البصري لبعض األلياف العصبية، تشارك يف

اجلسدية والسمعية من أجل تنظيم التوازن واحلركة، معظم احملاور العصبية ترتبط داخل اجلسم الركيب اجلانيب للمهاد 

(thalamus) واأللياف العصبية البصرية تكون جدارات قبل اإلرتباط حنو اللحاء البصري ،. 

انيب بنظم يف طبقات اليت تتالئم مع خمتلف األجزاء من اجملال البصري، كذلك املعلومة تزود بواسطة اجلسم الركيب اجل

األشياء القريبة وتعاجل كليا، هذا التنظيم املخطط يثبت داخل اللحاء البصري بواسطة ستة طبقات من األعصاب اجملتمعة 

 .ة تنتقي من عمل شكلها ولوهنا وحركتهاحول عمود رأسي يف داخل كل حصة من اجملال البصري، املعلوم
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املعاجلة البصرية وإدراك العامل الذي حييطنا مبواضيع غاية يف التعقيد، اللحاء يسحب املعلومة أحادية العني املعطاة من طرف  

 (Silverthon 2007, 348,349).كل عني، اليت تكون ضرورية لتشكيل رؤية ثنائية حمليطنا

 :عملية البحث البصري :2-6  

تعين عملية البحث البصري حماولة التحديد الدقيق للمنبه من بني املنبهات األخرى اليت توجد معه يف اجملال البصري، ويرى 

 :العلماء أن عملية البحث البصري تنقسم لعدة أنواع

وهذا النوع حيدث ال اراداي للشيء املفاجئ الذي يظهر يف  هو البحث خارجي املنشأ ،: النوع األول: 2-6-1

 .اجملال البصري

هو البحث داخلي املنشأ، ويشري هذا النوع اىل عملية البحث األختيارية ملثري معني ذي : النوع الثاين: 2-6-2

 .صفات حمددة

وهو الذي حيدث عندما يريد الفرد حتديد مثري معني من بني عدة  هو البحث املتوازي،: النوع الثالث: 2-6-3

 .مثريات أخرى تشرتك أو ختتلف معه يف صفة واحدة أو أكثر

هو البحث املتسلسل، وحيدث هذا النوع من البحث عندما يريد الفرد متابعة منبه يف عدة : النوع الرابع: 2-6-4

 .مراحل أو خطوات خالل فرتة زمنية حمددة

 :عملية التعرف البصري: 2-7

ان عملية التعرف البصري تعين التحديد الدقيق ملنبه معني من خالل وجود مالمح معينة يف هذا املنبه، أو صفات حمددة 

 .متيزه عن املنبهات األخرى اليت توجد معه يف املشهد البصري، ويلعب السياق دورا هاما يف عملية التعرف على الشكل
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لعام ملثريات املشهد البصري، ويرى العلماء أن السياق ينقسم اىل نوعني، النوع األول ميثل جمموعة والسياق يعين النمط ا

املثريات اليت حتيط ابملنبه اهلدف واليت تؤثر على إدراك هلذا املنبه، أما النوع الثاين من السياق فإنه يتمثل يف اخلربة السابقة 

expérience  اخلربة السابقة جتعل الفرد يفسر األشكال املرتبطة بذلك السياقللفرد عن هذا السياق، مبعىن أن. 

  Mouvement Perception: ادراك احلركة :2-8

 للحركة أمهية ابلغة يف عملية اإلدراك البصري حيث أن اجلهاز البصري يستجيب حلركة األشياء قبل التعرف عليها،

فاملوضوع املتحرك يف العادة مير أمام نظر الفرد حوايل عشرين مرة يف مدة مخس ثواين، أو أربع مرات كل اثنية واحدة، وأن 

 300من الثانية تقريبا، أي حوايل  0.30األثر املرئي الدي يرتكه هذا املوضوع يبقى يف الذاكرة احلسية لفرتة تقدر ب 

 .ملليثانية

ملشكالت احملرية، وذلك أن األفراد قد يدركون أحياان بعض األشياء متحركة يف حني أهنا ليست  ويعد ادراك احلركة من ا

 :كذلك، ويدركون أحياان بعض األشياء اثبتة يف حني أهنا متحركة، وتنقسم أنواع احلركة اىل نوعني رئيسيني

 .لكائنات احلية و غري احليةوتعين احلركة الفعلية ل (:احلركة احليوية )احلركة احلقيقية لألشياء  :2-8-1

 .وتسمى احلركة الظاهرية ابخلداع احلركي، وتعين أن األشياء الثابتة تبدو لنا وكأهنا تتحرك :احلركة الظاهرية: 2-8-2

   Depth Perception(Thrid Dimention) " البعد الثالث"إدراك املسافة والعمق : 2-9

من أنواع اإلدراك احلسي اليت تقوم على األبعاد الفيزايئية األساسية ( البعد الثالث )و يعد إدراك العمق البصري واملسافة 

اليت توفرها البيئة الطبيعية، فالعامل مكون من ثالث أبعاد أساسية هي الطول والعرض والعمق، فالطول هو امتداد اجلسم 

امتداده أماما أو خلفا، واملسافة نوع من العمق  أعلى أو أسفل، أما العرض فهو امتداده ميينا أو يسارا، وأما العمق فهو

 .حيث ختتلف مسافة الشيء ابختالف وضع هذا الشيء أماما أو خلفا
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فعندما تسقط الصورة على الشبكية تسقط عليها ببعدين، غري أن املخ يقوم بتنظيم هذه الصورة على شكل مدركات ذات 

راغب، العمليات املعرفية واملعاقني مسعيا ).ثة من تقدير بعدها عن األفرادثالث أبعاد، ومتكن عملية رؤية األشياء أببعاد ثال

3009 ،23،00) 

 :االدراك البصري ودوره يف التعلم: 2-11

ان عملية االدراك تنطوي عل اعمال قدرات فسيولوجية تتعلق بوظائف األعضاء وتتحكم يف اليات االدراك البصري، كما 

تتعلق ابلقدرات العقلية والنفسية اليت تتضافر مع القدرات الفسيولوجية، وتتشكل من منظور الفروق الفردية اليت تعكس 

أبنه الوسيلة اليت يتصل هبا االنسان مع  (02، 3080شوقي )لفين وقد عرفهالعوامل الثقافية والبيئية للمستقبل للعمل ا

بيئته احمليطة، فهو عملية عقلية تتم هبا معرفة االنسان للعامل اخلارجي عن طريق التنبيهات احلسية، كما أن االدراك ال 

 .فقط، بل يشمل أيضا معرفة واسعة ختدم هذا الشيء املدركيقتصر على اخلصائص احلسية للشيء املدرك 

أبنه العملية اليت نشتق هبا املعىن مما نراه، ونسمعه ونشعر به، ويف كال العمليتني   (803، 3080مور )كما عرفه

يمنا واجتاهاتنا، وحاجاتنا الختيار املعلومات وتفسري الفسيولوجبة والعقلية فان االدراك يستخدم كل خرباتنا السابقة، وق

 .احمليط بناالعامل 

واالدراك البصري يبدأ مبشاهدة الصورة وتسجيلها يف الدماغ، والتعبري عنها أبشكال ووسائل متعددة، فاملعلومات اليت 

 :من خالل االيت (307، 3000السعد )جنمعها بصراي ميكن التعبري عنها

 .اخلرائط أبشكاهلا –التمثيل البياين  –الرسم واالشكال  –الوصف اللفظي  –الصورة احلسية -

والعني هي العضو االكثر نشاطا يف جسم االنسان، فهي مستمرة يف اكتشاف البيئة احمليكة وتفحصها حبثا عن املعىن، 

حيث يتم يف املخ معاجلة املعلومات القادمة من العني،فاجلانب األيسر يركز  وحتويل اخلربات احلسية اىل خربات مفهومة،

على النماذج األوسع، فهو مسؤول عن توجبهنا  ن يركزألميعلى التفاصيل ومعاجلة املعلومات والتحليل، يف حني اجلانب ا

ترتبط مع اجلانب ماذج اليت حتكمها واليت يف الفراغ وعن جتاربنا الفنية واحلرفية والتنظيم االبداعي للمعلومات احلسية والن
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االمين ميكن أن تقدم لنا مفاتيح فهم علم اجلماليات، وهو ذلك الفرع من الفنون الذي يركز على االبداع امللموس والفهم 

 .اجملرد للجمال يف كل أشكاله

  :العوامل املؤثرة يف عملية االدراك البصري: 2-11

معىن للمثريات احلسية اليت ترد اىل املخ عرب أجهزة االحساس وقنواته الرئيسية، وتشمل هذه  تتم عملية االدراك ابعطاء

العمليات املشاركة يف عملية االدراك لصور األعمال الفنية على مكوانت خاصة ابملثريات اخلارجية ومكوانت داخلية، ومن 

 :وهي مابلي (67-09، 3000عبد احلميد شاكر ) أهم العوامل اخلارجية املؤثرة يف عملية االدراك كما ذكرها

مييل املتعلم اىل االنتباه اىل أشياء معينة دون األخرى، فاالنتباه يف جوهره انتقائي أو اختياري، : االنتباه:2-11-1

فيها، مث ننتقل اما بشكل سريع أو بطيء على مثال ذلك عندما نركز أثناء مشاهدة صورة أو منظر طبيعي على جزء معني 

 .اجلوانب األخرى

جند أن االدراك للواقع يبدو ابلنسبة لنا اثبتا أو دائما، مثال ذلك عندما ينظر املتعلم اىل املعلمني  :الثبات: 2-11-2

 تطرأ عليهم، وهذه العملية القدامى والكبار الذين يعرفهم يظل يدركهم على أهنم اثبتون ابلرغم من التغيريات الكبرية اليت

 .مهمة للمتعلم يف ادراك الصورة

عندما ينظر شخص جائع اىل طعام ما جند أنه ينجذب حنوه بسرعة، يف حني اذا كان  :الدافعية: 2-11-3

 .جند أنه قد ينظر بدون اهتمام، أو ال ينظر اليه الشخص متخما ابلطعام

الندرك التجاور لبعض املثريات أو العناصر احلسية، لكن هو يف عندما ننظر اىل شكل معني : التنظيم: 2-11-4

جوهره عملية تنظيم هلذه العناصر يف الشكل الكلي، فاملربع ليس جمرد جتاور ألربعة أضالع امنا الشكل الكلي املنظم 

 .املتكامل
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ا الدراك موضوع ما تؤثر الطريقة أو الوجهة الذهنية أو الوجدانية اليت نتهيأ هبا أو من خالهل: جهةاالو : 2-11-5

والرتكيز لكان ادراكي أفضل  دون شك يف ادراكنا هلذا املوضوع، مثال لو كنت أتلقى احدى احملاضرات وأان شديد االنتباه

من جمرد االستماع أو عدم االهتمام، وكذلك عند مشاهدة صورة اذا نظرت اليها برتكيز شديد كان ادراكي أفضل، 

 .والعكس صحيح

املعرفة السابقة لدى املتعلم تؤثر بشكل اجيايب أو سليب يف ادراكه، فاخلربة السابقة تعد : خلربة السابقةا: 2-11-6

 .األساس القوي اليت يعتمد عليها بدرجة كبرية يف عمليات البناء اجلديدة

وقد تؤدي متغريات  املشاعر االنفعالية القوية ميكن أن تشوه ادراكنا لألشياء،: التشويه أو التحريف :2-11-7

معينة كنقص الطعام أو الشراب أو النوم وغريها، دورا كبريا يف احداث التشويش أو التحريف االدراكي، فمصدر اخلطأ 

 .االدراكي أييت من داخل الفرد وليس من اخلارج، ولكن ضغوط البيئة احمليطة هلا أتثري كبري

أ يف االدراك نتيجة لبعض املتغريات يف الظاهرة اخلارجية يف بعض األحيان حيدث خط :اإلدراكياخلداع : 2-11-8

 .ت املشاركة يف عملية االدراكاملدركة، وهنا ال ميكن التنبؤ حبدوث هذه الظاهرة إال يف ضوء الظروف واملالبسا

عندما ننظر اىل صورة معينة تقوم العني ابستقبال مثريات حسية مثل : الشكل اخلارجي واألرضية: 2-11-9

شكل هندسي ما جند أن اخلطوط السوداء والورقة البيضاء عند رؤيتها يقوم املخ بتنظيم هذه املثريات يف شكل  تصميم

حروف، أو كلمات، أو شخصيات، وقد تكون الصفحة البيضاء خلفية واخلطوط السوداء يف املقدمة العكس، وأحياان 

 .يصعب الفصل بني اخلطوط البيضاء واألرضية

 (.أي وحدة كلية) وهو ادراك املتعلم للموضوعات وهي مكتملة منتهية  :االغالق: 2-11-11

 

 



التعلم البصري                                                                  ثانـــيالفصل ال  

46 
 

 :أساليب تنمية االدراك البصري: 2-12

ان البناء املعريف للفرد هو انتج عن تفاعل العوامل االنتقائية الداخلية، وعوامل التعلم واالكتساب اخلارجية، لذلك ال ميكن 

ابلعديد من املعلومات البصرية اليت تعمل على اثراء القاموس الشكلي لديه، لذلك أن يتعلم الفرد وتزيد قدرته دون تزويده 

 .البد من تدريب املتعلمني ادراكيا من خالل العناصر واألشكال البصرية

واملقصود ابلتدريب االدراكي هو كيفية مساعدة املتعلم على التفكري فيما يصل ملخه من خالل عينيه كما أشار 

 :ويتم من خالل االيت (168، 3006وائل )لذلك

 .مساعدة املتعلم على فهم ومعرفة خصائص األشكال مثل األلوان واألطوال واألبعاد واألحجام – 8

 .مساعدة املتعلم على التمييز بني االختالفات وإدراك الفروق الشكلية بناءا على صفاهتا املرئية – 3

 .ة املتعلم على التمييز بني األشكال املتشاهبة، وذلك يساعد املتعلم على املالحظةمساعد – 2

 .يف املهارات العقليةالربط بني األسباب والنتائج املبنية على اليقظة العليا  – 1

ويتعلق ابلقدرة على استنتاجات كلية  مساعدة املتعلم على ادراك الصورة الكلية لألشياء وعالقة الكل ابجلزء، – 0

 .ومعلومات بصرية جزئية

مساعدة الفرد على الفهم واالستنتاج بناءا على العالقة التسلسلية بني األشياء، وترتيبها من ترتيب الصورة بناءا على  – 6

 .وغريها... أحجامها أو أطواهلا

اليت مت ادراكها مباشرة، وقد يكون هذا االستدعاء لعناصر مساعدة املتعلم على التذكر البصري واستدعاء املثريات  – 7

 .بسيطة، أو ملواد مركبة، وهو يرجع للذاكرة القريبة املدى أو بعيدة املدى

مساعدة املتعلم على التخيل والتصور، ويتم ذلك من خالل ترمجة مدركاته وتصوراته ومفاهيمه عن طريق األداء  – 1

 .التطبيقي هلذه املدركات
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 :اإلدراك ومستوايت املعاجلة املعرفية :2-13

، فإن األفراد ميكنهم معاجلة املعلومات إدراكيا يف (8973)طبقا لنموذج مستوايت املعاجلة الذي قدمه كريك ولوكهارت 

 :ثالث مستوايت ختتلف يف عمق التجهيز وهي

وفيه تعاجل املعلومات وفقا خلصائصها الفيزايئية احلسية :   Shallow Levelاملستوى السطحي : 2-13-1

 .أو حسب صفاهتا الشكلية، ومن أمثلة الصور البصرية للحروف اهلجائية وهل هي كبرية أو صغرية

  Phonemic Level     أو املستوى الفونيمي   Deeper Levelاملستوى العميق : 2-13-2

عد متام التعرف وتصنيفها، مثل متييز وحدات الكالم اليت متيز نطق لفظة عن نعاجل املعلومات وفقا لصوهتا وذلك ب وفيه

 .أخرى من لغة ما أو هلجة ما، وهذا املستوى أكثر عمقا من املستوى السطحي السابق

   Semanitic Levelأو املستوى السيمانيت   Deepest Levelاملستوى األعمق : 2-13-3

، وإحداث ترابطات بني املعاين املشتقة وغريها مما هو ماثل يف البنية املعرفية للفرد، وكذلك وفيه تعاجل املعلومات وفقا ملعناها

 .التصور العقلي واخلربات السابقة اليت ترتبط هبذه املعاين

 .ويؤكد كريك ولوكهارت على أن هذه املعاجلات الثالث تتم داخل الذاكرة، حيث يتم االنتقال من خمزن اىل آخر

ديثة اليت قامت على افرتاض أبن وقت التجهيز املتاح حيدد عمق املعاجلة، تلك اليت قام هبا بوسنر والتجارب احل

(Posner.1978 (  واخلاصة بعملية التعرف على عملية احلروف األجبدية، وتشري نتائج تلك الدراسات اىل أن زمن

الذي حيتاجه الشخص للحكم مبدى االختالف أو التشابه بني حرفني أجبديني خيتلف   Reaction Timeالرجع 

إبختالف األبعاد اليت يقدم هبا هذان احلرفان، وأن احلكم ابلتشابه على أساس البعد الفيزايئي أو الشكل اخلارجي يعترب 

 .تشابه على أساس املفهوم أسهل من احلكم ابلتشابه على أساس املعىن، وكالمها أكثر سهولة من احلكم ابل



التعلم البصري                                                                  ثانـــيالفصل ال  

48 
 

من أن كل املعلومات اليت نتعرض هلا ميكن جتهيزها من خالل املستوى السطحي أو ( 8973)ويؤكد كريك ولوكهارت 

الصبغية أو احلسية للمثري مثل احلجم واللون والشكل، مث املستوى  Featuresالفيزايئي، والذي يتضمن حتليل املالمح 

بعد التعرف على املثري، فإن األمر يستمر رمبا إىل معاجلة أعمق وهو ما يتضمن استخالص  العميق أو السيمانيت وذلك

حسب خربة   Trigget associationأو الرتابطات املستثارة  Imageبناءا على الصور   Extractionاملعاين 

 .الفرد ألن هذا املستوى يتعامل مع املعىن

ت متعددة للتخزين ميكن تفسريها بنفس درجة اجلودة يف ضوء مستوايت فالبياانت املقدمة كدليل على وجود منظوما

املعاجلة، كما تعتمد البياانت على مفهوم واسع االنتشار وهو أن اإلدراك يتضمن التحليل السريع للمثريات عن عدد 

طبيعة املثريات : ة منهااملستوايت ، واليت تعين أن املثريات ميكن أن تعاجل اىل مستوايت خمتلفة اعتمادا على عوامل كثري 

 (81، 3009راغب، العمليات املعرفية واملعاقني مسعيا ).ومقدار الزمن املتاح للمعاجلة

  :مفهوم التعلم البصري: 2-14  

واىل البحث يف تصميم البصرايت  يعترب التعلم البصري من أعقد البىن البصرية ألنه يشري اىل التعلم من خالل البصرايت،

 .هبدف التعليم

والتعلم البصري يعين التعلم من خالل الصور والوسائط املتعددة واملختلفة كما كان عنواان لبعض الربامج التلفزيونية 

، ويعين البحث يف تصميم البصرايت من 8976وسالسل املطبوعات اليت أنتجها مكتب الرتبية يف والية نيويورك عام 

 .(811، 3080مور )جل التعليم، فهو يشري اىل اكتساب وبناء املعرفة كمحصلة للتفاعل مع الظواهر البصريةأ

لذلك زاد االهتمام يف الوقت احلايل بتخليل  من املعرفة يصل عن طريق البصر،( % 70)وانطالقا من  أن أكثر من 

البصرايت والتعرف اىل أشكاهلا املختلفة، ومع ذلك هناك نوع من الغموض نظرا للتعقيدات، حيث أنه يتعامل مع الدماغ 

 (1، 3001الفرا )البشري الذي يستطيع استيعاب كم هائل من املعلومات يف فرتة زمنية قصرية
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ويعد تنمية اجلانب البصري لدى املتعلمني من العوامل اليت تساعد على تنمية التفكري لديهم، وحتسن أدائهم وابلتايل تقوي 

والذي يتم من خالل االعتماد  -الذكاء البصري –عملية التعلم لدى املتعلم، حيث جند ضمن نظرية الذكاءات املتعددة 

كما أن التعلم من خالل الصورة ميد منطا من أمناط التفكري الذي   (811، 3002حسني )صورعلى األشكال والرسوم وال

 .ينشأ من استثارة العقل مبثريات بصرية يرتب عليها ادراك العالقات اليت تساعد على احللول للمشكالت املختلفة

يعرض عليه من بصرايت إلحداث أن التعلم البصري هو قدرة الفرد على االستفادة مما   (700، 3006وائل )وذكر

والشك أن ذلك يرتبط ابلضرورة بقدرة الفرد على قراءة البصرايت واكتساب املعلومات وتكوينها تغيريات سلوكية مرغوبة، 

ث عملية تفاعل من الفرد واألشكال البصرية اليت تعرض عليه، وميكن نتيجة لتفاعله معها، يعين أن هذا األمر يستلزم حدو 

أن تشمل البصرايت ذاهتا على عناصر تتطلب التفاعل، وهذا ماجيب أن يراعيه مصمم ومستخدم األشكال البصرية 

 .حسب طبيعة األهداف املنشودة لكل نشاط تعليمي تعلمي هبدف زايدة فعاليتها وكفاءهتا

أنه استخدام األدوات البصرية لتقدمي املعلومات والتعامل مع األفكار ومعاجلتها   (1، 3009ابتهال عمران )كما عرفته

واستدعائها وابلتايل ممارسة ما يسمى التفكري البصري، ومسيت ابلبصرية لكوهنا تعتمد على حاسة البصر كمصدر رئيسي 

 .للتعلم

دوات البصرية هي اطار متنوع يشمل عددا من الوسائل اليت تستخدم حاسة البصر كمصدر رئيسي للتعليم حيث أن اال

 :واليت تصف عمليات التفكري اليت يستخدمها الطالب لتثبيت احملتوى املعرف وجل املشكالت ومنها

 .الرسومات التخطيطية والبيانية* 

 .البصرية واملشاهدات اليت جيلبها الباحثون يف املختربات العملية املالحظات* 

 .الصور الفوتوغرافية، اجملسمات* 

 اخلرائط أبنواعها* 

  .أفالم، رسوم متحركة*  
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       :التفكري البصري :2-15

يعرف أنه من أمناط التفكري عايل املستوى الذي يثري العقل ابستخدام مثريات بصرية لفهم حمتوى ما عند النظر اليه، وهو 

ؤية املوضوعات جيمع بني أشكال االتصال البصرية واللفظية يف األفكار، ابالضافة اىل أنه وسيط االتصال وافهم األفضل لر 

 .(12، 3007ابراهيم )املعقدة والتفكري فيها

 :قراءة األشكال البصرية: 2-16

يستطيع املتعلم البصري أن حيصل على معلومات أكثر من خالل الصور والرسوم واألشكال واملخططات االلكرتونية 

ومن مث فإن أغلب املتعلمني يفضلون النمط  مقارنة ابملعلومات اليت تعتمد على اللفظ، سواءا كان هذا حتريرا أم شفهيا،

ويقصد مدى متكن  .البصري، وعلى هنا ينبغي أن تتوفر لدى املتعلم مهارة قراءة الصور والرسوم التوضيحية وااللكرتونية

املتعلم من مالحظة ووصف حمتوى الصورة أو الرمسة، وتفسري مضموهنا، واستنتاج ما حتمله من مفاهيم وأفكار وقيم 

قات وغريها، واستدعاء هذه املكوانت موا يرتبط هبا وحتويلها اىل كالم منطوق أو مكتوب وتتضح قراءة بعض وعال

 :األشكال البصرية يف التايل

 .مهارة تعرف الشكل ووصفه وتعين القدرة على حتديد أبعاد الشكل املعروض – 8

 .الشكل وحتديد خصائص العالقات مهارة حتليل الشكل وتعين القدرة على رؤية العالقات يف – 3

مهارة ربط العالقات يف الشكل وتعين القدرة على الربط بني عناصر العالقات يف الشكل واجياد التوافقات بينها  – 2

 .واملغالطات فيها

 .مهارة ادراك الغموض وتفسريه وتعين القدرة على توضيح الفجوات واملغالطات يف العالقات والتقريب بينها – 1
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ارة استخالص املعاين وتعين القدرة على استنتاج معان جديدة والتوصل اىل مفاهيم ومبادئ علمية من خالل الشكل مه

عبد اجمليد )املعروض مع مراعاة احتواء هذه املهارة للمهارات السابقة، إذ أن هذه املهارة هي حمصلة للمهارات السابقة

3088 ،8). 

 :مميزات التعلم البصري: 2-17

 :وهي كالتايل(37، 3006رحبي )للتعلم البصري العدد من املميزات من أمهها ما ذكره

  حيسن ويسرع التفاعل بني املتعلمني. 

 يزيد من االلتزام بني املتعلمني. 

 يدعم طرقا جديدة لتبادل األفكار. 

  املوقف التعليمييسهل من إرادة. 

 يساهم يف حل القضااي العالقة بتوفري العديد من خيارات احلل هلا. 

 يعمق التفكري وبناء منظورات جديدة. 

 ينمي مهارات حل املشكالت لدى املتعلمني. 

 :ات منهاأن للغةالبصرية العديد من املميز  (89، 3001دمحم مدحية )كما تبني دراسة 

 حتمل الكثري من املعاين اليت قد حيتاج التعبري عنها استخدام العديد من الكلمات. 

 يسهل تذكر املعلومات املتضمنة هبا واستقباهلا لفرتة طويلة جدا. 

 اللغة البصرية لغة عاملية يفهمها االنسان ابختالف لغته أو هلجته. 

 تساعد على فهم النص املكتوب املصاحب هلذه اللغة. 

 تنمي قدرة الفرد على التفكري وإدراك العالقات املتضمنة هبا. 
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  إن هذه اللغة البصرية كي يتمكن منها التلميذ البد أن ميارس العديد من األنشطة البصرية املتنوعة وال يقتصر

 .على منط واحد منها

 :تعلم البصري يساعد يف األيتاىل أن ال (0، 3009ابتهال عمران )كما أشارت

 بناء أفكار مرئية ملخصة حمددة. 

 ربط اخلربة القدمية ابملعلومات اجلديدة. 

  (.الكتابة، املناقشة، التحليل، التخطيط) يقدم حتصيال لبناء التفكري 

 يركز على اآلراء واألفكار بغرض الوصول اىل التفسري والفهم. 

 الطالب وكيفية ربطها معا يساعد التعلم البصري على توضيح أفكار. 

  ،كيفية مترير املفاهيم اجلديدة بسهولة وربطها مع اخلربة السابقة وأيضا التعلم البصري له فوائد تربوية عديدة

حيث يساهم يف تشكيل رأي املتعلم وإبداء رأيه، ويساعده على تنظيم وحتليل املعلومات، حيث يستطيع 

من األشكال لعرض معلومات كبرية معا يف صورة واحدة توضح املتعلمون أن يستخدموا أمناطا جديدة 

 .العالقات واهلياكل بشكل واضح، كما أنه يساعد املعلم يف التوجيه واإلرشاد أبفضل الطرق وأيسرها

  :وسائل التعلم البصري: 2-18

 :نذكر بعض الوسائل املستخدمة للتعلم البصري منها

األشياء يوضح العالقات بني أجزاء الشيء احلقيقي ويستخدم لتوضيح مكوانت  :الرسم التخطيطي :2-18-1

 .وتركيبها مثل األلوان الفرعية، كما يستخدم لتوضيح املكوانت والعالقات بني عناصر منظومة واقعية

مستطيلة هلا عدد من الصفوف وعدد وهي تعبري بصري لعالقات جمردة أتخذ أشكاال مصفوفة  :اجلداول :2-18-2

 .من األعمدة مثل العالقات واملقارانت
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رسوم توضح عالقات جمردة مثل لوحات التنظيمات اليت توضح عالقات أسس وعناصر  :اللوحات :2-18-3

التصميم لتوضيح انسياب العمل وتتابعه، ونقاط اختاذ القرارات، ولوحات الفروع وتوضح العالقة التفريعية من أصل فروعه 

ات األصول وهي رسوم عكس شجرة الفروع، فهي تبدأ ابلفروع اىل اجلذع واللوحة الزمنية ، مثل عناصر التصميم ولوح

 .وهي رسم خطي يوضح تتابع األحداث على خط الزمن لالخرتاعات واألحداث التارخيية

رسوم متثيل الكميات والعالقات الكمية بواسطة اخلطوط واملساحات والرموز، ومن  :الرسوم البيانية :2-18-4

ثلتها، األعمدة وتستخدم يف املقارنة بني الكميات بعد متثيلها أبعمدة تتناسب أطواهلا مع كمياهتا، واخلط البياين وهو أم

العالقة الكمية بني اجلزء رسم خطي يستخدم لتوضيح العالقة بني متغريين أو أكثر ، والدوائر البيانية وتستخدم لتوضيح 

دائرة تتناسب الزاوية املركزية يف كل قطاع مع الكمية اليت ميثلها أي العالقة بني والكل بعد متثيل األجزاء بقطاعات من 

 .الكميات اجلزئية والكل

وهي رسوم متحركة الكرتونيا أو ضوئيا تعرب عن ظواهر ال ميكن أن يظهرها التصوير  :الرسوم املتحركة :2-18-5

فيمكن التعبري عن اجتاه التيار بسهم يتحرك على الشاشةن كما أن الكرتون  املباشر مثل انتقال التيار الكهرابئي يف سلك،

ميكن أن يعرض قصصا متسلسلة مثل أفالم كرتون األطفال تدور حول قيم ومفاهيم اجتماعية، والرسوم املتحركة تساعد 

 .على جعل الظواهر واملفاهيم أقل جتريدا حبيث ميكن فهمها بواسطة املتعلمني

 :الرسومات ككل امكانيات متعددة نلخص منها حيقق استخدام

 .تعرض الواقعية بشكل مبسط ابستخدام الرسوم اخلطية لألشياء واألجهزة وأجزاء حسم االنسان وغريها-

تعرض الواقعية ابختزال بعض أجزائها ، والرتكيز على رسوم خطية لألجهزة املهمة فقط مثل رسم ختطيطي للعني اليظهر -

 .يسية فقط، واخرتاق التفصيالت الدقيقةإال األجزاء الرئ

تسهم بفاعلية يف تصميم التعليم والتدريس للتالميذ الذين يتسمون ابلنمط املعريف البصري، اولئك الذين يتعلمون بشكل -

 .أفضل من احملتوى البصري مثل الرسومات
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 .رةواالحتفاظ ابلتعلم ابلذاك استخدام األلوان الواقعية وغري الواقعية للتمييز-

 .تساعد على التصنيف والتنظيم واختصار املعلومات-

جتعل البياانت الكثرية مثل األرقام بصرية مما يساعد املتعلم على اشتقاق املعلومات واملفاهيم منها استخدام الرسوم -

 .البيانية

 .ميكن التحكم يف الرسومات ابلتكبري والتصغري حىت ميكن ادراكها بواسطة التالميذ -

القدرة على التعبري البصري عند التالميذ واملعرفة ابلصور واستخدامها يف االتصال وتبادل املعلومات تنمي  -

 ( http://mo3azmera.ibda3.org/t151-topic(Visual Literacy).(.Literacy s.d)واألفكار

مما سبق تعد الوسائل البصرية وسائل اتصال تعليمية ابرزة تتميز جبذب انتباه أنظار املتعلمني يف خمتلف املراحل التعليمية ، 

 .وابلتايل تقلل من الراتبة وامللل أثناء التدريس ،وتساعد على ابقاء املعلومة يف أذهان املتعلمني

 : مهارات التعلم البصري: 2-19

أمكن حتديد جمموعة من املهارات البصرية الواجب بناؤها مث صقلها لدى املتعلمني، وهي مهارات لتحسني املهارات  وقد

 :العقلية، ومهارات اجملال املعريف، ومهارات اجملال النفس حركي أو املهارات اليدوية للمتعلم وهي كالتايل

 : (Observation) مهارة املشاهدة واملالحظة البصرية: 2-19-1

تعترب مهارة املشاهدة واملالحظة البصرية من املهارات البصرية األولية اليت جيب أن يسيطر عليها الطالب وجييدها، حىت 

 ينجح يف بناء ابقي املهارات، فاألمناط البصرية توجد ألننا نراها، فإذا مل نستطع رؤيتها فهي إذن غري مرئية ابلنسبة لنا،

وابلتايل سنعتقد أهنا غري موجودة وهذا غري صحيح، وابلرغم من أن األمناط البصرية قد تكون ذاتية حسب النظرية 

 .اجلشتالتية إال أننا نستطيع رؤيتها أال يف حالة إدراكها بصراي ابملتابعة أو املراقبة البصرية
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 : (Visuel Perception)مهارة اإلدراك البصري  :2-19-2

وهي تعتمد على قدرة الطالب على املشاهدة واملتابعة البصرية اعتمادا أساسيا فكلما كان الطالب مدققا وصبورا يف عملية 

املشاهدة البصرية استطاع حتصيل معلومات بصرية أكثر عن طريق اإلدراك البصري، وألن اإلدراك البصري ليس عملية 

لعناصر اخلارجية والذاتية للمشاهد للتأثري عليها، وتتطور مهارات اإلدراك تلقائية للعني، بل يتدخل العقل وجمموعة من ا

العتماد أيضا على تطور مهارات الفصل البصري والتحليل البصري وعللى حجم الذاكرة البصرية للمصمم البصري اب

 .(899، 3001دايان )بنفس درجة اعتمادها على مهارة املشاهدة واملالحظة البصرية كمهارة أولية

 : (Visuel Discrimination)مهارة التمييز أو الفصل البصري : 2-19-3

تعترب مهارة التمييز أو الفصل البصري املهارة البصرية األوىل يف جمموعة املهارات البصرية األساسية واليت تعتمد بدورها على 

املشاهدة أو املالحظة البصرية، وكذلك اإلدراك البصري، ويهدف تدريب الطالب على مهارة التمييز أو  املهارتني األوليني،

إكتسابه مهارة فصل العالقات أو األمناط البصرية املتشابكة عن بعضها، والتعرف كذلك على أوجه التأثري الفصل البصري 

ب وبعظها البعض، ومهارة التمييز أو الفصل البصري ميكن اعتبارها والتأثر بني العالقات أو األمناط وبني املفردات والرتاكي

مهارة اساسية وحيوية ملهارة التحليل البصري، فهي ختدم جمموعة العمليات األساسية يف منظومة التحليل البصري وتفيد يف 

 .بناء أسسه

 : ( Visuel Communication)مهارة االتصال البصري : 2-19-4

وهي املهارة األساسية الثانية واملهارة الرابعة من املهارات البصرية، ويهدف تدريب الطالب عليهل إكسابه مهارة مراجعة 

عمله، ومهارة قيام عقله ابملراقبة والتحكم أثناء القيام ابملهارات البصرية األخرى أو أثناء قيامه مبمارسة الرسم اليدوي احلر 

، وهي مهارة يعتمد عليها العقل يف االتصال ابلبيئة احمليطة، وكذلك يف التنسيق مع املهارات ريالرتكيب البص وأوالتشكيل 

 .احلركية األخرى
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 : (Visuel Analysis)مهارة التحليل البصري : 2-19-5

متثل مهارة التحليل البصري مهارة أساسية من املهارات اليت جيب أن يسيطر عليها ويتحكم فيها الطالب فهي املهارة  

األساسية اليت تساهم حبيوية التعرف على مفاهيم بناء العالقات واألمناط البصرية يف مبىن ما أو يف بيئة مشيدة ما، وهي 

يف كوهنا أعلى منها يف املستوى وألهنا ليست مهارة أولية لذلك حتتاج إىل  ختتلف عن مهارة الفصل أو التمييز البصري

هدافها االسرتاتيجية أو املرحلية، وألن مهارة التحليل البصري أعلى إرادة منهجية من العقل لريتب منظومة عملياهتا وحيدد أ

حلة فصل املفردات البصرية أو فصل يف املستوى الفكري من مهارة الفصل أو التمييز البصري لذلك ال تتوقف لدى مر 

العالقات البصرية عن بعضها البعض بل تتجاوز تلك املرحلة يف القيام بعمليات بصرية استداللية أو جتريدية للتعرف على 

اخلصائص البصرية لتلك املفردات والعالقات أو األمناط البصرية هبدف بناء معارف بصرية تساهم يف ربط املخزون البصري 

رة البصرية ابملخزون املعريف للعقل، وتتم ممارسة جتارب التحليل البصري بكثافة ألمهيتها احليوية ي بناء عقلية املصمم، للذاك

حيث تتم ممارستها يف احملاضرات، ويف الزايرات امليدانية ويف التمارين الفصلية، وتتم ممارسة جتارب التحليل البصري 

الربانمج التعليمي يف بعده الرأسي والبعد الزمين، وتتم ممارسة تلك التجارب هبدف مبستوايت متدرجة تصاعداي كلما تقدم 

 .بناء وصقل كثري من املهارات العقلية، وكذلك هبدف بناء خمزون بصري ثري لذاكرة الطالب كغاية تعليمية أيضا  

    :بناء الذاكرة البصرية: 2-21

الذاكرة البصرية هي اصطالح يعرب عن جمموعة من املعلومات أو البياانت اليت أتخذ شكال بصراي أو تتكون على شكل 

صور بصرية، وألن أفضل وأكثر األساليب شيوعا للتفاعل بني اإلدراك والذاكرة حيدث يف النطاق املعريف، حيث إن العالقة 

عقلية ومهارات اجملال النفس حركي واملهارات البصرية عالقة تفاعلية طردية، أي  بني الذاكرة البصرية واملهارات املعرفية وال

كلما حتسنت إحدى تلك املهارات حتسنت الذاكرة البصرية، والعكس صحيح، وابلرغم من أن الذاكرة البصرية ال متثل 

ية بناء الذاكرة البصرية حتتاج مهارة يف حد ذاهتا، بل متثل نتيجة أو حمصلة لتفاعل جمموعة من املهارات، إال أن عمل

ابملواقف لتخطيط ومهارة اسرتاتيجية يف ترتيب املعلومات البصرية ويف ربطها ببعظها البعض، ويف ربط الصورة البصرية 

التصميمية واإلنسانية املختلفة ،ويف استعادهتا ،ويف احلفاظ عليها ،فالصور اليت تستقر يف الذاكرة البصرية تفيد يف التعرف 
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ى الصور البصرية اجلديدة ،فالذاكرة البصرية تؤدي دورا حيواي يف حتقيق تدفق األفكار لدى املصمم ،وتفيد يف عمليات عل

التحليل والرتكيب والتقومي والتغذية الراجعة، وكما يفيد اثراء الذاكرة البصرية يف حتسني املهارات البصرية يرتبط اثراء الذاكرة 

ة ، فالعالقة بني الذاكرة البصرية واملهارات البصرية هي عالقة تبادلية ترابطية يؤدي تنمية كل بتطور ومنو املهارات البصري

 .(7، 3001سعد ) طرف فيها اىل تنمية اآلخر ابلتبعية

 :خالصة

العصر احلايل من تطور متسارع يف نظم املعلومات بشكل  وما يتميز به نظرا ألمهية التعلم البصري يف العملية التعليمية

واستنباطاها ،فالتعلم البصري يعتمد على ما تراه يعتمد على الوسائط البصرية كأدوات لتبادل وتناول املعلومات وتفسريها 

قته اخلاص ، فهو العني وما يتم ارساله من شريط املعلومات املتتابعة احلدوث اىل املخ حيث يقوم العقل برتمجتها بطري

يساعد على حتسني نوعية التعلم ،ويسرع من التفاعل بني املتعلمني ،كما يدعم طرقا جديدة لتبادل األفكار ،ويعمق 

 .التفكري ، ويساعد يف بناء منظورات جديدة ،وينمي املهارات العقلية لدى املتعلمني
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 :متهيد

العصر احلايل يسمى عصر التكنولوجيا أو عصر التقدم العلمي وثورة التكنولوجيا بسبب ما هو عليه من تقدم سريع يف 

شىت اجملاالت وألن التعليم هو أحد األعمدة الرئيسية اليت يبىن عليها اجملتمع وتقدم التعليم من تقدم اجملتمع الذي حيويه 

فيجب على "جبميع أنظمة اجملتمع االجتماعية واالقتصادية والسياسية والصناعية والزراعية وغريها وألنه يرتبط ارتباطا وثيقا 

الرتبية االستجابة هلذا التقدم اهلائل يف التكنولوجيا من خالل تطوير وظائف مؤسسات الرتبية جملاراة طبيعة العصر 

حبيث  ل تعديل وتييري براجمها ومقررااها وأنططتهاواالستجابة للتحوالت اليت تكتسح جماالت احلياة املختلفة من خال

عناصر هذه الثورة بطكل يسمح لألجيال املعاصرة ابلتكيف مع طبيعة العصر الذي يعيطون وأن يستفيد التعليم ناسب ت

 .(342، 3002توفيق )"من تقنيات تلك الثورة التكنولوجية يف تفعيل أنططته وتسهيل مهامه وحتقيق أهدافه

اليت أدى تقدم العلم اىل تقدمها وتنوعها وزايدة   ،ومن التكنولوجيا اليت أثرت يف التعليم بطكل اجيايب تكنولوجيا احملاكاة

 .كفاءاها يف شىت جماالت التعليم

 : مفهوم احملاكاة: 3-1

حكى الطيء : مفهوم احملاكاة على املستوى الليوي من األصل الليوي لكلمة حماكاة وهو الفعل حكى فيقال يتحدد

جممع اللية ).غريمها وحكاية أي أتى مبثله وشاهبه واملضارع حيكي أي يطابه ومياثل وحاكاه أي شاهبه يف القول والفعل أ_

 .(762، 7991العربية 

نظام بديل يستعمل أنططة حبيث جتعل املواد والتدريبات املستخدمة أقرب :" يف معجم التقنيات الرتبوية أبهنابينما تعرف 

 .(340، 3000الصويف )"ما تكون اىل الوضع الطبيعي الذي متارس فيه هذه العمليات

تقنية تعليمية تتم مبحاكاة موقف من احلياة احلقيقية حيث يقوم الطالب :"املصطلحات الرتبوية أبهنا بينما تعرف يف جممع 

 (237، 7991حنا و جرجس )"واملعلمون أبداء مواقف تدريسية كمحاولة اهدف اىل جعل النظرية موجها علميا وواقعيا
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املوسوعة العربية ملصطلحات الرتبية وتكنولوجيا التعليم أبهنا عبارة عن عمل منوذج أو مثال ملوقف من وتعرف احملاكاة يف 

املواقف الواقعية ويسند لكل من يساهم فيها دور خاص حمدد يواجه فيه ظروف صعبة معينة وعليه أن يقوم بتقدمي احللول 

 (364، 3007صربي )املناسبةللمطكالت اليت تواجهه يف هذه الظروف أو اختاذ القرارات 

ويعرفها املطيقح أبهنا عبارة عن أنططة صممت لتمثيل احلياة احلقيقية وغالبا تكون متارين تعليمية قصد منها متثيل 

  .(363، 7993املطيقح )األنططة احلياتية بطكل كبري

تتابعات من االستقصاء والقرارات  إىلويرى ثورمان أبن احملاكاة التعليمية هي موقف مرن مير به الطالب مبطكلة ويؤدي 

واألحداث مث يستقبلون معلومات عن الطرق والوسائل اليت يستنبطها املوقف وييريون يف استجااباهم هلذه األحداث لذلك 

 (Thurman 1993, 75)من تقدمي ماهر مماثلة ومطابقة للموقف نفسه فان احملاكاة التعليمية تقوم مبا هو أكثر

ينما سرتانج يعرف احملاكاة أبهنا موقف يطعر املتعلم فيه أنه يف موقف حر حيث املواقع واألحداث الطبيهة ابملواقع 

 Strang)قالنية والتنظيم يف عرض وتنسيق املعلوماتواألحداث احلقيقية وهي تظهر بطكل كبري االعتماد على الع

1997, 82). 

بدر ) .الدراسي ب دراستها أو احضارها داخل الفصلأما بدر فيقول أن احملاكة طريقة لتقليد أنظمة بيئية من الصع

7992 ،10) 

 (.291ص،7996،أمحد.)أمحد احملاكاة أبهنا رمز أو تبسيط وتطبيه ملا ميكن أن حيدث يف احلقيقة ويصف

انطاء جمموعة من املواقف متثيال أو تقليدا ألحداث من واقع احلياة  وويعرف املوسى احملاكاة أبهنا عملية متثيل أو منذجة أ

 .(213، 3007املوسى )اىل نتائجها احملتملة عن قربحىت يتيسر عرضها والتعمق فيها الستكطاف أسرارها والتعرف 

بينما السيد يعرف احملاكاة أبهنا تعين صناعة منوذج لنظام ما يستطيع االجابة ألوامر وقرارات املستخدم ويعطي نتائج 

 .(60، 3000السيد )مطاهبة ملا ميكن تطبيقه يف الواقع العلمي
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ن خالهلا أن مأما بلينجر فيقول أهنا هي معاجلة أو تناول منوذج بطريقة جتعله يعمل عرب الوقت واملكان وبذلك ميكن للفرد 

 (Bellinger 2002, 1) بسبب تباعده يف الزمان واملكانك التفاعالت اليت ال تكون واضحة يدر 

 خالهلا من وحيللون املختلفة األدوار فيها الطلبة يؤدي واقعي لعامل مناذج أهناسعيدي فيعرفها على وامبو  البلوشي أما    

 النظرية بني الربط على وتقوم الطالب نطاط على تعتمد اليت التعلم أساليب أحد وتعترب القرارات ويتخذون املطكالت

أمبو سعيدي و )مطوقة بطريقة الطلبة إىل توصيلها و التعليمية املادة تبسيط على تساعد واقعية أكثر مواقف يف والتطبيق

 .(3009البلوشي 

 أو ،حلالة أو ،ملوقف أو ،لسلوك أو لظاهرة، حمكم تقليد عملية هي احملاكاة أن السابقة التعريفات من الباحث وخلص 

 معيًنا، دوًرا فيها مطارك لكل يتيح بطكل النمذجة احملاكية طريق عن ذلك تقدمي ويتم حقيقي، لنظام أو ،ملطكلة

 وتعطي واملكان الزمان عاملي على للتيلب تستخدم وإهنا املهارات، واكتساب املطكالت، حل على تدريبه يستهدف

 .للواقع مطاهبة نتائج

 :للمحاكاة والرتبوية النفسية األسس: 3-2

 (االستقصاء) املعرفة عن البحث طريق عن التعلم :وهي (برونر) لنظرية مباشرًا تطبيًقا التعليم جمال يف احملاكاة استخدام يعد

 واقعية نظرة وتكوين العالقات يف التبصر على الطلبة مساعدة إىل كتطايفل ا منوذجه يف األساسية املبادئ اهدف حيث

 يف التمكن ألن ،أو مضموهنا        حمتواها عن النظر بيض الدراسية املادة لبينة املنظمة األساسية املبادئ حول وصحيحة

 .(47، 7991نطوايت ) النسيان مقاومة على ابلقدرة الطالب ويزود ،واالنتقال التعلم يسهل ذاته حد يف البنية هذه

 األفكار تنظيم له تعيد أو ة جديد معلومات إليه وتضيف ،الطالب لدى السابقة األفكار تعديل على احملاكاة وتعمل

 .(3009أمبو سعيدي و البلوشي )لحداث التعلم به تنادي وما البنائية النظرية جوهر وهذا، لديه املوجودة

 على قدرته يف حمدود البطري العقل أن على النظرية هذه تركز إذ ،املعلومات معاجلة بنظرية أيضا احملاكاة اسرتاتيجية وترتبط

 ابلعبء يعرف ما إىل تصل الذاكرة إن حيث ،حمددة زمنية فرتة يف املختلفة العقلية العمليات إجراء

 ما تعلم املتعلم يستطيع لن وابلتايل هبا، يقوم كثرية ومعلومات عمليات هناك كانت إذا(  Overloaded)الزائد

 املنطق هذا ومن ،علمية ظاهرة فهم أو مسألة حلل هبا يقوم أن يفرتض اليت العقلية ابلعمليات يقوم أو تعلمه،ي أن يفرتض
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الذاكرة  على العبء وابلتايل تقليل ، التعلم مطتتات وتقلل مركزة، التعلم عملية جعل على تعمل احملاكاة إسرتاتيجية فإن

 .(3009أمبو سعيدي و البلوشي )

 :احملاكة والنمذجة: 3-3

 ،غري الضروريةوقد يكون مطابقا متاما للطيء املقلد أو بسيطا جمردا من التفاصيل  ،النموذج هو حماكاة جمسمة لطيء ما   

وتعد املناظر اجملسمة  ،أو مفكك أو شفاف ،أن ميثل الطكل الظاهري أو منوذج مفتوح أو وقد يكون على شكل مقطع

 -األصليمصيرا عن الطيء -فهو اما أن يكون مكربا عن الطيء األصلي ،وللنموذج ثالث حاالت ،من النماذج أيضا

  .(306، 3002احليلة )مطابقا له متاما

وحقيقي ما والذي ميكن عن طريقه احلصول على ويف هذا املضمار يقصد ابلنموذج أيضا هو جتريد لنظام واقعي    

وعلى وجه اخلصوص فان النماذج تستخدم لتحليل واحد أو أكثر من التيريات  ،التنبؤات وصياغة اسرتاتيجيات التحكم

ولكي يكون النظام مفيدا جيب  ،يف املظاهر املتنوعة لنظام منمذج والذي ميكن أن يؤثر على اجلوانب األخرى لنفس النظام

 . (Law et Kelton 1991, 3)يتسم ابلواقعية والبساطة معا أن

اهلدف منه فهم النظام  ،وعند حلظة معينة  ،ويؤكد بلنجر أن النموذج عبارة عن متثيل مبسط لنظام عند نقطة معينة

وكلما  ،حيث توجد مناذج عديدة ألي نظام كل منها ميثل جزءا منه ،وهذا يعين أنه ال يوجد منوذج وحيد للنظام ،احلقيقي

ويف حالة  ،وكلما زادت التفاصيل كلما زاد تعقيد النموذج ،قلت التفاصيل يف النموذج كلما كان أكثر سهولة وأكثر فهما

 .ذج البسيط قد يفقد بعض خصائص النظام األصليالنمو 

بينما احملاكاة  ،منطقي ملا يكون عليه النظام بدال من التعامل مع النظام احلقيقيوهذا يعين أن النموذج عبارة عن وصف    

وذلك ملعرفة كيف يسلك النظام احلقيقي والتنبؤ أبثر التيريات  بعض االختبارات، وإعطاءهالنموذج  هي عملية تصميم

 ،معادالت رايضية ايضيا يف شكل والنماذج اما أن تكون ساكنة وهي اليت تصف النظام ر  ،على النظام مع تقدم الوقت

 .أن تكون متحركة واليت تعرف ابحملاكاة واما
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ل أو مبخرجات النظام حتت أتثري بعض العوامالنماذج ميكن التنبؤ ويف هذه   ،وهي مناذج متثل النظام كعالقة يف الزمن 

 . (323، 3002الدين )للنموذجاملتيريات اليت يتم إعطاؤها 

 ،أنه استخدام وتعامل مع النظام احلقيقيسبق أن النموذج هو وصف منطقي ملا يكون عليه النظام و  ويرى الباحث مما

 .بينما احملاكاة هي عملية تصميم النموذج واعطاءه بعض االختبارات للتأكد من سلوك النظام احلقيقي

بعضهما البعض فاحملاكاة عبارة عن متثيل بسيط ودقيق لطيء موجود يف عامل فنجد هنا أن احملاكاة والنمذجة يكمالن  

فان احملاكاة هي طريقة ممتازة  من النمذجة  أخروبتعبري منهجي  ،تستخدم النمذجة  نالواقع وابلتايل فان احملاكاة جيب أ

 .اآليلوفهم العمليات االجتماعية ابستخدام احلاسب 

 :أمهية احملاكاة: 3-4

ف السنني حيث استخدم القدماء اسرتاتيجيات ديث فقط ولكنها استخدمت منذ االاكاة مل تستخدم يف العصر احلاحمل   

وتكتيكات عسكرية قائمة على احملاكاة للتدريبات العسكرية القدمية وأيضا أساليب حماكاة ملواجهة العدو فوق خرائط متثل 

 .القوات والعتاد احلريب مواقع العمليات اليت حيركون فيها أشباه جنود ورموز

أما البداية احلقيقية الستخدام احملاكاة يف  ،وبعد احلرب العاملية الثانية ومع تطور احلاسب االيل تطور استخدام احملاكاة   

املطيقح )يف التدريبالتعليم والتدريب فقد ظهرت جليا يف بداية الستينيات من القرن العطرين حيث ازداد استخدامها 

7993 ،366). 

هناك الكثري من املؤثرات املعاصرة اليت أثرت بقوة يف مسار العملية التعليمية وحمتواها وأساليبها واليت أدت للعديد من    

 (324، 3002الدين )املتطلبات اليت تدعو اىل ضرورة استخدام احملاكاة يف التعليم منها

حيث أدى التقدم اهلائل يف العلم وتوسع جماالت وموضوعات الدراسة مما زاد  :االنفجار املعريف: 3-4-1

موضوعات الدراسة يف املادة الواحدة وأدى اىل تطعب جماالاها ولذلك كان البد للتقدم يف عملية التعليم والتعلم حىت 

 .وهنا جاء دور احملاكاة يف تسهيل وحفظ واسرتجاع املعرفة بكل يسر وسهولةتواكب التقدم السريع يف العلم 
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حيث جعل التقدم التكنولوجي العامل قرية صيرية من خالل األنظمة الضخمة اليت : التقدم التكنولوجي :3-4-2

وحىت يستفيد التعليم  اليت سهلت تبادل املعلومات والوصول اىل املعرفةظهرت مثل الطبكة العلمية لألنرتنت واالتصاالت 

من ذلك التقدم التكنولوجي اهلائل أتيت هنا أمهية احملاكاة كي تسخر التكنولوجيا واالمكاانت الضخمة ليستيلها التعليم 

 .ليقدمها املعلمني ليستخدموها أفضل استخدام

صول الدراسية ان العامل يطهد زايدة سكانية لوغاريتمية أدت اىل اكتظاظ الف: االنفجار السكاين :3-4-3

 .ابلطالب وازدحامها ابلدارسني فتربز أمهية احملاكاة يف تسهيل تعلم أعداد كبرية من الطالب

ما نعيطه االن من اجتاهات وما يسيطر على أفكاران  من فلسفات قد أتثرت كثريا  :منو االجتاه العلمي :3-4-4

ابلعلم وتطبيقاته ومن هنا وبفضل احلركة العلمية وما كونته لدى األفراد من اجتاهات أصبحت اخلربة احلسية هي املادة 

ومن هنا تربز أمهية احملاكاة  ،قيقة العلميةاحل إىلاحلسية أهم من األفكار للوصول األوىل للتعليم والتعلم وأصبحت املدركات 

حيث أهنا تتيح للمتعلمني فرصا أكثر للتعليم والتعلم عن طريق احلواس واملمارسة والتدريب وتوسيع جمال اخلربات اليت مير 

ا فيها املتعلم وبذلك تستجيب ملل يؤكده االجتاه العلمي من أساليب ومناهج تعليم كما تعد احملاكاة ومستحداثاه

واجلماعي حيث تستجيب استجابة  قدم إمكاانت كبرية للتعلم الفردي وت ،التكنولوجية جلميع التطورات يف مفهوم التعليم

كما أهنا من خالل ما توفره من امكاانت تدريبية متنوعة تتيح   ،كاملة جلعل التعليم وفقا لقدرات املتعلمني واحتياجااهم

اسرتاتيجيات تعليمية جديدة كما أهنا قادرة على االستجابة لتحقيق االجتاه احلديث فرصا أكرب لتنويع طرق التدريس وتبين 

 (.تعلم لتطارك االخرين-تعلم لتعمل-تعلم لتكون -تعلم لتعرف) حنو االهتمام ابلتعلم 

ومستمرة ان التيري السريع والتقدم التكنولوجي املتزايد يتطلب مهارات وظيفية عالية  :تغري مفهوم الوظيفة :3-4-5

خالل الفرتة املهنية وذلك أدى اىل زايدة الطلب على التعليم والتدريب فأصبحا يندجمان معا يف اطار متكامل هبدف التعلم 

 .يف جمال التعليم الوظيفي لتنمية القوى البطرية وسعيها املتواصل لتحسني مهارااها وللتزود ابخلربات واملعارف اجلديدة

 :من املربرات العديدة اليت تستخدم من أجلها احملاكاة يف التعليم االيت :والتدريبتسهيل التعليم  :3-4-6
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تستخدم احملاكاة حينما تكون التجارب املعملية مكلفة أو حينما تكون األنططة احلقيقية  :التكلفة :3-4-6-1

 مداره حول األرض أو حركة مستحيل تنفيذها يف غرفة الدراسة مثل نظام اجملموعة الطمسية وتتبع مسار قمر صناعي يف

 .الكواكب

تستخدم احملاكاة حينما تكون التجارب املخربية خطرية مثل املفاعالت النووية والذرية  :اخلطورة :3-4-6-2

 .وجتارب االشعاع أو اليازات السامة

 .مثل منوذج لدراسة الذرة أو البكترياي :3-4-6-3

 .والبياانت واحملتوى التعليمي عند الطلبةيف عرض املعلومات  :التكرارية :3-4-6-4

 .الدقة والوضوح يف حتديد النتائجو  املرور خبربة يستحيل احلصول عليها يف احلياة العادية -

ولكننا جند يف ظل املتيريات واملؤثرات اليت أصابت العملية التعليمية تبدو احملاكاة التعليمية ومستحداثاها التكنولوجية قادرة 

بل  ،هذه املتيريات مبا حتويه من مواد واالت وأجهزة ومواقف تعليمية يف نظام شامل متكامل ومستمر على مواجهة

 .(311، 7996عبد املنعم )أصبحت ضرورة حتمية التباعها يف جمال التعليم والتعلم

 :التعليم يف احملاكاة استخدام مربرات: 3-5

 غرفة يف تنفيذها مستحيل احلقيقية األنططة تكون حينما أو مكلفة، املعملية التجارب تكون عندما احملاكاة تستخدم     

 يف وتستخدم .الكواكب حركة أو األرض، حول مداره يف صناعي قمر مسار وتتبع الطمسية اجملموعة نظام مثل الدراسة

 .Martinez et et al).السامة اليازات أو الشعاع وجتارب ,والذرية املفاعالت النووية مثل اخلطرة املعملية التجارب

2003)  
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 وللتدريب ،البكترياي أو الذرة لدراسة منوذج مثل الصير، حالة يف أو ،النبااتت كنمو الوقت الختزال للمحاكاة ويلجأ   

 ،والبياانت ،املعلومات عرض يف التكرارية حال ويف ،األطباء وتدريب، السيارات وقيادة ، الفضاء ورواد الطيارين كتدريب

 .الطلبة عند التعليمي واحملتوى

 حتديد يف والوضوح الدقة على حلصولا أو ،العادية احلياة يف عليها احلصول يستحيل قد خبربة املرور أجل من وتستخدم

 .النتائج

 :  عناصر احملاكاة وأشكاهلا: 3-6

 :عناصر احملاكاة: 3-6-1

 (12، 7992بدر ):تتكون احملاكاة من جمموعة من العناصر هي

 اليت حتكم سلوك النموذج،( لقواننيا)القواعد و  للموقف احلقيقي إيضاحامنوذج ميثل جتريدا أو تبسيطا أو  -

 .وسيلة التفاعل والتيذية الراجعة وطريقة التعقيب عن القراراتو 

 :كال احملاكاةشأ :3-6-2

تقوم طريقة متثيل األدوار على عمل منوذج ملوقف علمي حبيث يتناوله بواقعية تقربه اىل  :متثيل األدوار :3-6-2-1

أذهان الطالب وتعترب متثيل أحد املواقف يف احلقيقة تقليد هذا املوقف وحماكاته بطريقة حمدودة وبسيطة تسهل على التلميذ 

 .فهمها

حيث تكون األجهزة والربامج مطابقة ملا يوجد يف الواقع ولكنها تكون : مطابقة الواقع منوذج: 3-6-2-2

مصيرة نسبيا مثل منوذج التدريب على الطريان أو برامج قيادة املركبات الفضائية حيث تكون غرفة التدريب هبا كامل 

 .التجهيزات واملواد وأدوات التحكم اليت توجد يف املركبة احلقيقة
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حيث يكون هناك تنافس بني اثنني أو أكثر من املتعلمني حسب  (:العبة -املباراة)املسابقة  :3-6-2-3

القوانني املتفق عليها وهذا يعطي الطالب فرصة للتداخل واالندماج مع بعضهم على الرغم من وجود عنصر احملاكاة 

 .ويطكلوا ابلتايل منوذج متداخل شامل خلصائص األنططة

اال أهنا كانت جمرد مناذج اثبتة ال  ،ومما جتدر االشارة اليه هنا ابلرغم من اجلودة الفائقة اليت متيزت هبا مناذج احملاكاة التعليمية

تقبل أي تييري وقد كان من السهل متاما حماكاة احلقيقة لألشياء الثابتة للمباين واملناظر الطبيعية وسفن الفضاء ولكن 

حماكاة الواقع لألشياء املتحركة كاحليواانت والبطر وقيادة السيارات املتحركة ولذا كانت الكمبيوترات هي النماذج ال ميكنها 

 .(26، 3000كيلش )األداة الوحيدة اليت ميكنها ذلك

 :تصنيف احملاكاة: 3-7

 :أربعة أنواع أساسية هي إىلاحملاكاة  (71، 7992ألن شوفيلد )صنف

وتعتمد الطريقةالتقليدية يف التجريب العلمي لضبط ومعاجلة املتيريات الختبار : احملاكاة التجريبية :3-7-1

مواقف خمتلفة يؤكد وان التطابق بني نتائج احملاكاة يف  ،الفرضيات وتستخدم دوما يف املختربات مثل االختبارات النفسية

 .أهنا حامسة

وتقوم عادة على مناذج من النظم تسعى اىل توقع النتائج أكثر من تدقيق (: التنبئية)احملاكاة التوقعية  :3-7-2

البياانت وعلى سبيل املثال يستخدم النماذج االقتصادية دوما حملاكاة االقتصادايت الوطنية والعاملية واختبار اجتاهات 

 .من الواضح أن جناح احملاكاة هنا يعتمد على جناح النموذج يف تكرار النظام الدويل بدقة التيريات االقتصادية املتنوعة و 

وتستخدم عادة يف التدريب هبدف تقومي استجاابت الفرد أو اجملموعة أو املؤسسة : احملاكاة التقوميية :3-7-3

ابلعناصر اجلوهرية للمطكالت املعينة مبا جيعل للمطكالت الواقعية اليت مت حماكااها واحملاكاة التقوميية حتاول التحكم 

 .املطاركني  جيربون ويعدلون سلوكهم وقرارااهم وما اىل ذلك



اةـــــاكــــاحمل                                                                      لثاــــالفصل الث  

68 
 

وهي أساسلتعليم الفرد واجملموعة وتؤدي اىل تييري السلوك واملواقف املصاحبة له : احملاكاة التعليمية :3-7-4

دوار وأنواع من متارين اجملموعة ويرتبط هذا النوع من احملاكاة وتستخدم يف هذه احملاكاة أساليب منوذجية تتضمن متثيل األ

 .بوضوح مع احملاكاة التقوميية وال ميكن التمييز بينهما بسهولة

 :أربعة أنواع أخرى للمحاكاة ميكن اجيازها فيما يلي (323، 7991الفار )حدد الطاريف هذا 

 ،وتتعلق مبحاكاة أشياء فيزايئية مادية بيرض استخدامها أو التعرف على طبيعتها :فيزايئية حماكاة :3-7-4-1

 .أدوات كقيادة الطائرة وويطمل تطييل أجهزة أ

علم اخلطوات هبدف ويهدف هذا النوع من احملاكاة اىل تعلم سلسلة من األعمال أو ت: حماكاة اجرائية: 3-7-4-2

يف جمال أنططة للتصرف يف موقف معني كالتدريب على خطوات تطييل الة أو تطخيص األمراض  تطوير مهارات أو

 .تدريب األطباء

ويف هذا النوع يكون للمتعلم دور أساسي يف السيناريو الذي يعرض وليس جمرد تعلم : حماكاة موقفيه: 3-7-4-3

فدور املعلم هنا اكتطاف استجاابت مناسبة ملواقف خالل تكرار  ،قواعد واسرتاتيجيات كما هو احلال يف األنواع السابقة

 .احملاكاة

وفيه ال يؤدي املعلم أي دور  بل يعترب مراقبا وجمراب خارجيا وعليه أن يالحظ : حماكاة لعملية ما :3-7-4-4

 .ويتخيل ويربط العالقات زمن مث يتعلم ابالكتطاف احلر

فقد قسم احملاكاة اىل أربعة أمناط طبقا للتقنية املستخدمة يف بناء برانمج   (Gilbert et Doran 1994, 44)أما

 .احملاكاة الوصفية -احملاكاة املنطقية -احملاكاة الرايضية -احملاكاة الطبيعية: احملاكاة ومن أهم هذه التقنيات

ففي احملاكاة الطبيعية جند أهنا حتتوي على تقليد واقعي وواضح للظاهرة مث بعد ذلك يتم اختبار هذا النموذج من خمتلف 

اجلوانب ومالحظة النتائج ومن أمثلة ذلك حماكاة بناء السفن والطائرات وعلى العكس من ذلك جند أن احملاكاة الرايضية 



اةـــــاكــــاحمل                                                                      لثاــــالفصل الث  

69 
 

ففي احملاكاة الرايضية يتم متثيل النظام يف صورة عالقات عددية ، سلوك يف صورة جمردةواملنطقية تبحثان يف متثيل الرتكيب وال

أما يف احملاكاة  ة عالقات منطقية مثل اخلوارزميات،ومعادالت رايضية أما يف احملاكاة املنطقية فانه يتم متثيل النظام يف صور 

 .ل خمطط بياينالوصفية فنجد أهنا حتتوي على رسم توضيحي للنظام وسلوكه يف شك

قد قسما احملاكاة اىل ثالث فئات اساسية تبعا للهدف من ( 741فحة ص، 7991، وأندريهشتل )أن  بينما جند

 :استخدامها وهي كما يلي

وهي حتتوي على أجهزة اضافية يتم توصيلها ابلكمبيوتر وتستخدم يف التدريب ومن أمثلتها : احملاكاة احلركية -أوال

 .الطريانالتدريب على 

وتقوم على تناول بعض الرموز املوجودة على شاشة الكمبيوتر واليت حتاكي جتميع وتصويل : اإلجرائيةاحملاكاة  -اثنيا

 .لبعض اآلالت ومن أمثلتها التجارب الفيزايئية والكيميائية

ت رايضية وتستخدم  وحتتوي على مناذج لظواهر غي مرئية وميكن متثيلها يف شكل معادال: احملاكاة العملية -اثلثا

 .لتفسري ومالحظة التيري يف تلك الظواهر ومن أمثلتها حماكاة اجلهاز الدوري يف جسم االنسان وحركة اليازات

 :نوعني مها إىلاحملاكاة العملية ( 762فحة ص، 7990، اريكسون ورجينن)هذا وقد قسم 

حيث أن لكل  ،يف شكل تتابع من األحداثحيث تتكرر العملية (: املتقطعة)حماكاة األحداث املنفصلة  -أوال

 Time-step simulation :ها كعالقة يف زمن وتسمى أحياانوعادة ميكن قياس ،حدث نقطة بداية وهناية

نالحظ أن العملية اليت تقدم هلا حماكاة ميكن تقدميها يف شكل سلسلة من التيريات كمثال على هذا النوع من  وفيها 

 .احملاكاة العملية جتميع مكوانت سيارة داخل املصنع

واحملاكاة املتصلة ال  ،وتتكرر فيها العملية يف شكل تعبري رايضي: (املستمرة) حماكاة األحداث املتصلة -اثنيا

 .ومن أمثلتها احملاكاة العملية يف سراين املوائع ،ي على نقطة بداية أو هنايةحتتو 
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ومن خالل ما سبق يرى الباحث أن احملاكاة ميكن تقسيمها اىل عدة أقسام وذلك حسب اليرض من استخدامها وحسب 

 .نوع احملاكاة وحسب التقنية املستخدمة يف عمل احملاكاة وحسب اهلدف منها

 : احملاكاة مستوايت: 3-8

مخسة مستوايت أساسية تبعا للياية من استخدامها وميكن  إىلاحملاكاة  (32، 7992ألن شوفيلد )ويف هذا السياق يقسم

 :تلخيصها فيما يلي

واهتم  ،ابلطرق التقليديةوتستخدم لتعزيز احلقائق واملبادئ األساسية اليت يتم تعليمها : احملاكاة للوصف: 3-8-1

من وصف ( الفئة املستهدفة) ومتكني املتعلمني أو املتدربني ،أهدافها عادة بنقل أو ايصال املعلومات املعروفة يف سياق حمدد

 االختبارات ،احملاكاة املربجمة بصيغ مكتوبة ،احملاكاة النموذجية)وتطبيق هذه املعرفة يف احلاالت املناسبة هلا ومن أمثلتها 

 (.التطخيصية البسيطة املعتمدة على احلاسوب

ميكن استخدام احملاكاة لظهار مدى امكانية الفئة املستهدفة من املتعلمني أو املتدربني  :احملاكاة للربهنة :3-8-2

املتدربون فعاليتهم أو  اذج ميكن أن يقارن املتعلمون أووالقصد منها توفر من ،يف تطبيق املهارات اليت أدركوا جوانبها املعرفية

ويعتمد جناح هذه احملاكاة على مدى التوقع الدقيق ألهداف ومعايري  ،ويكون امدادهم ابملعلومات مباشرة ،سلوكهم هبا

 .األداء

انتطر استخدام هذه احملاكاة لتطجيع التطوير يف املهارات الفنية واالدراكية والعالقات : احملاكاة للممارسة :3-8-3

فعلى سبيل املثال يستخدم متثيل األدوار دوما  ،طبيعة هذه احملاكاة بوضوح على نوع املهارة املستهدفة تعتمدو  ،الطخصية

مع فرص تكرار  ،كما جيب توفري التيذية الراجعة لألداء وتقدميها ابنتظام للمتدربني  ،لتحسني مهارات العالقات االنسانية

 .ب اىل املستوى املهارى املطلوبحلني وصول املتدر ، املمارسة والتيذية الراجعة
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يرتبط استخدام هذه احملاكاة ابملستوى السابق ويعتمد التمييز : احملاكاة لتشجيع التفكري والتطبيق :3-8-4

وال جمال  ،وال املمارسة تكفي وحدها ،فالتفكري ال يكفي وحده ،بينهما على أساس نية املعلم واملدرب واملتعلم واملتدرب

كذلك املمارسة بدون   ،فالتفكري أو التأمل فقط بيري ممارسة يقود اىل التضليل وعدم الواقعية ،لنجاح أي منهما دون االخر

 .أتمل ال حيتمل جناحها يف التطبيق

اب موضوعا مرغو  ميثل تطور املهارات يف تطجيع االبتكار والتييري يف املنظمات: احملاكاة لتحسني االدراك :3-8-5

وبعناصر مهارية يفرض تكامل عملية التطوير مع مجيع  ،ولكن القيام به بنجاح وبوعي وفاعلية ،ومعاصرا يف برامج التطوير

 .ومن مث حتقق احملاكاة اسهاما قواي مبا ميكنها من السيطرة على هذه العوامل كلها ،جوانب التييري املؤسسي املعقد

طبيعة العملية : اكاة التعليمية الكمبيوترية ميكن تصنيفها على أساس املعايري التاليةويف ضوء ما سبق ميكن أن نتبني أن احمل

طبقا للهدف من  و طبيعة املوقف األساسي املقدم للمتعلم طبقا للتقنية املستخدمة يف املوقف التعليمي ،التعليمية

واألجهزة  ،وطبيعة املتعلم نة العلميةذلك حسب املاد،وعليه فنجد أن احملاكاة تنقسم اىل عدة تصنيفات  ،استخدامها

 .دامهاواهلدف من استخ ،خدمة يف احملاكاةاملست

 :احملاكاة ابستخدام التعليم طبيعة: 3-9

 – Fixed) الثابت ذو التتابع املدخل : اآلتية املداخل احلاسوب مبساعدة التعليم يف احملاكاة برامج استخدمت  

(Sequence Approach يقوم أن للطالب مسموح أداء أو إجراء كل عن مسبًقا معدة رسومات ظهور يعين الذي 

 .احلاسوب على به

 احلاسوب جهاز يعتمد على منوذج(Modeling-Based Approach)  النمذجة  على املعتمد املدخل بينما  

 مباشر، غري أو مباشر بطكل معينة قيم يف الطلبة حتكم من خالل  احملاكي للنظام جوهرية مظاهر تقدمي يتم وفيه نفسه،

 قيم على وللحصول إجراءات من الطلبة به يقوم ملا لالستجابة الربجمة ليات ابستخدام املربجمون يقوم املدخل هذا ويف

 -Object) اهلدف حنو املوجه املدخل أما (بيانية رسوم) بصرية أتثريات ولنتاج النموذج يف املوجودة للبياانت
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oriented approach )أهداف أو أهنا موضوعات على احملاكي النظام أو اجلهاز مكوانت معاجلة يتم ففيه 

  .(Solutions 2001, 1-2).واضحة

 التعلم على تؤكد ،حيث التعليم يف فعالة الوسائل أكثر أبهنا التعليم يف احملاكاة طريقة وصفت ذلك على اوبناء     

 العرض طريق عن التخيل فرصة له وتتيح املواقف، لبعض القرارات اختاذ على املستخدم يتدرب وفيها ابالستكطاف،

 .(61، 7991الفرجاين )ابستمرار يتساءل وجتعله ،املطوق البصري

 :التعليم يف احملاكاة استخدام توظيف مراحل: 3-11

 وهبا التمهيد :فاعل، وهي بطكل التعليم يف احملاكاة لتوظيف مراحل (A. Gudworth 1994)اقرتح جوردث  

 اسرتاتيجيات، خطط، خرائط، تقارير، متضمنة) للمحاكاة واملهمة الطلبة حيتاجها اليت األساسية املعلومات املعلم يصنف

 حل خطوات للطلبة ويوضح، واملسئوليات والواجبات األدوار ويوزع التمارين، حتققها اليت األهداف ويوضح (.إجراءات

 .استخدامها للطالب املتاح واملصادر هلا، احملدد والزمن ،التمارين

 تتطلب اليت واخلامتة هلا، راجعة تيذية لعمل اهلامة النقاط ويدون الطلبة بني والتواصل السلوك املعلم يالحظ األداء أثناء ويف

 .الطلبة تقييم املهارات، تدعيم القرارات، مناقطة األسئلة، إلقاء :مثل فعالية، أكثر بدور يقوم حيث املعلم، دور يف تييريًا

 املهارات على الرتكيز إىل يهدف الذي (Formative assessment) .البنائي التكويين التقومي عليه يطلق ما وهذا

 .النظرية من للطلبة أكثر العملية

 وابتكار املطكالت، الفهم، وتطخيص)وهي  التعليم يف احملاكاة لتطبيق مراحل سبع" (Eoston)أستون " بينما حدد  

ألن شوفيلد ).املعلومات واستخالص النتائج، التحليل، وتبليغ وإمتام البدائل، وتقومي النتائج، وتوقع البديلة، احللول

7992 ،31) 

 املراحل إتباع من بد ال فاعل، بطكل الصفي التعلم يف التعليمية احملاكاةأنه لتوظيف (. (306، 3002احليلة )وأكد    

 (.واملتابعة والتقومي العداد، التنفيذ) :اآلتية األربع

 املعلم يعرض وفيها التوجيه:هي مراحل أربع خالل من يتم احملاكاة ابستخدام التعليم أن (7991جابر )رأى بينما   

 اجلزء هذا يكون أن ينبيي وال للمحاكاة، وتفسريًا الفعلية، وشرًحا احملاكاة يف املتضمنة دراسته، واملفاهيم املطلوب املوضوع
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 والتدريب                .        التعليمي للنطاط إطارا أو خلفية أو هاًما سياقًا يكون أن ميكن بل ،والمط األول

 مبعىن القرارات وأنواع والجراءات والقواعد احملاكاة أهداف املعلم ويقدم، احملاكاة يف االندماج يف الطلبة به يبدأ املطارك

 التعليمات مجيع فهمواقد  الطلبة أن من للتأكد احملاكاة،  برانمج مع العمل أسلوب على (خمتصرة ممارسة) كامل تدريب

 .أبدوارهم القيام ويستطيعون

واملرشد،  املوجه بدور يقوم أن املعلم وعلى احملاكاة، يف الطلبة يطارك املرحلة هذه ويف نفسها احملاكاة عمليات وإجراءات   

 أو فكرة أي عن وليستوضحوا وقرارااهم، أداءهم وليقّوموا الراجعة، التيذية الطلبة ليتلقى واألخر احلني بني احملاكاة ويوقف

 .خاطئ فهم

 ابحملتوى وربطها احملاكاة تقومي يف الطلبة املعلم يساعد املرحلة هذه ويف املفيدة األساسية واملفاهيم املعلومات واستخالص    

 احلرة املناقطات من بداية طريقة من أبكثر املعلومات استخالص يتم أن وميكن ي،الواقع احلقيقي وابلعامل دراسته املطلوب

 .جتريبية مهام أداء أو الربانمج على تعليقات أو مكتوبة، تقارير إبعداد وانتهاء

 :التعليمية احملاكاة تصميم خطوات: 3-11

 عمره حيث من املتعلم خصائص حتليل : وهي للتعليم اجليدة احملاكاة تصميم خطوات وحممود لريمان من كل حدد  

 الوسائط اختيار ملعايري خيضع مبا احملاكاة حمتوى ، واختيار بدقة التعليمي اهلدف وحتديد ،والثقافية العلمية وخلفيته السين

فرصة  توفر ومدى املتوقع، العائد مع التكلفة سلًفا، ومناسبة احملدد التعليمي للهدف احملتوى مالئمة :حيث من التعليمية

 .(11، 7992بدر ) .واالستخدام التعديل إمكانية و القواعد وضوح ومدى املهارات، على التدريب

 :يلي ما(21، 7991زاهر )(اقرتح التعليمية للمحاكاة جيد تصميم ولعداد   

 أغراضها لتحقيق إعاداها من الطالب ومتكن املتعلم، اهتمام وتثري األهداف، وواضحة ومنطقية حمددة احملاكاة تكون أن  

 للمعلم وتتيح معقدة، غري وأجهزة واضحة بسيطة قواعد على وتعتمد للطالب، ابلنسبة حقيقية أشياء ومتس التعليمية،

 بعد الطلبة أداء تقييم ويسهل الظروف مع يتالءم مبا تعديلها التنفيذ، ويسهل فور املطرتكني استجاابت على احلصول فرصة

 .منها االنتهاء
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  :احملاكاة تقومي: 3-14

  :وهي ،التقوميية للمستوايت قيًما منوذًجا (Hamblin)مهبلن  قدم  

 قيمتها، :حيث من احملاكاة عن واملتدربني للطلبة األولية النظر وجهات املستوى هذا يف ويتضمن التقومي الفعل رد  

 التعلم مستوى فإذا حقق، فعال املطاركون تعلمه مبا ويهتم التعلم ومستوى ، وهكذا،.....ومتعتها وبناؤها وأساليبها،

 .املعرفة من التطبيقية ابجلوانب يهتم السلوك انجًحا، ومستوى يعد والتمرين التعلم فإن والتدريبية التعليمية األهداف

 على بل فحسب، الوظيفي األداء مستوى على التعلم ، ليس من الفائدة مدى قياس إىل يتجه :التنظيمي واملستوى  

 ابلقيمة احملاكاة تقومي يرتبط املستوى هذا يف النهائية القيمة ومستوى ، الطركة أو املنظمة أو التعليمية املؤسسة مستوى

 .والتدريب للتعليم اجلوهرية أو النهائية

 ثالثة على بناء تقوميه يتم للمحاكاة الداخلي الرتابط أما للمحاكاة، اخلارجية الفاعلية إىل موجهة التقوميية املعايري وهذه 

 مدى أي واالعتمادية ،التصميم مستوى على أو واملتدربني الطلبة مستوى على سواء احملاكاة يف الدقة :وهي مفاهيم

 .واملنافع التكاليف أساس على قيمتها وهي احملاكاة يف واملنفعة ،نتائجها وتوقع تطبيقها إمكانية

 والتدرييب التعليمي والربانمج من تصميم احملاكاة بدًءا معها يتواصل أن جيب بل للمحاكاة، الحًقا نطاطًا التقومي يعد وال  

 .(26، 7992ألن شوفيلد )الطامل

 :التعليم يف احملاكاة استخدام مزااي: 3-15

 الالزمة االستجاابت من جماال واسًعا حتدث أن واحدة تعليمية لوسيلة ميكن ال أنه إىل الرتبوية األحباث بعض توصلت  

 إىل الوصول يف وتساعده ذلك حتقيق يف تساعد أن احملاكاة ميكن أن حني يف الصعبة، التعليمية لألهداف الطالب لتحقيق

 وأحسن أقوى يكون التعليمي العائد أن إال طويل وقت إىل حيتاج ذلك أن يرى البعض كان وان املطلوبة، االستنتاجات

 فاجتاهات التعلم، حنو الطالب اهتمام احملاكاة فتستثري (Enjoyment of Learning) التعلم متعة :هي وهذه املزااي

 وذلك والتدريب، التعليم عملية يف كأداة احملاكاة أسلوب استخدام عند كبري حد إىل تتحسن الدراسي املوضوع حنو الطلبة

 .اجلافة التعليمية املادة دراسة عند التعليمي ابملوقف والاثرة التطويق عناصر لوجود
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 الصوت للطالب احملاكاةتقدم  (Visual Representation of Information)للمعلومات  املرئي والتمثيل  

 واالجتاهات القيمو  املهارات املختلفة، واكتساب املفاهيم متثل اليت ملعرفة املعلومات الفرصة وتعطي والنص، واحلركة، والصورة

 تعطي معلومات املرئية الصورة إن " الطائع الصيين وكاملثل .احمليطة والبيئة ابحلياة تتصل اليت املتنوعة، واملعارف واخلربات

 .البصرية ابلثقافة يسمى ما أو البصري والتعليم البصري التفكري استخدام على يؤكد مما "كلمة ألف من أكثر

 أكثر استخدام أن الدراسات على أكدت (Multisensory Approach)املتعددة  احلواس مدخل واستخدامها  

 حيث من للنسيان احتماال وأقل أثرًا وأبقى فاعلية وأكثر أفضل، تعلم إىل يؤدي الوقت نفس يف التعليم يف حاسة من

 .احملاكاة يف يتوفر ما وهذا التعلم، مادة وتعميق ترسيخ

 أبن والبحوث الدراسات من كثري وأوضحت (Réduction in Learning)التعلم  وقت تقليل على وتعمل  

 التعليمية ابلطرق ابملقارنة 50%)-(30يقل حبوايل احملاكاة ابستخدام معينة دراسية مواد كمية لتعلم املتطلب الوقت

 .األخرى

 كبري حد إىل تطبه عملية تفاعلية أبنه يعرف الذي (interactive Learning)التفاعلي  التعلم احملاكاة وحتقق  

 استخدام وسيلة بعد مباشرة أييت احملاكاة بواسطة التعليم أن الدراسات بعض وتوضح التعليمي، واحلوار التخاطب

 احملاكاة، خواص أحد هو وهذا واحملاضرات، كالكتب األخرى التعلم وسائل على ويتفوق املدرب، مع الصيرية اجملموعات

 متسلسلة، موضوعات شكل يف التعليمية املادة ويقدم الفردي، التعليم أهداف حيقق :منها عديدة فوائد التفاعلي وللتعليم

 اليت ابلسرعة الطالب ويتعلم أخر، موضوع إىل االنتقال قبل منه والتمكن موضوع أي لتعلم الكافية الفرصة الطالب ويعطي

 .ودقيق ومقنن منظم بطكل املادة عرض ويتم نفسه، مع يتنافس بذلك وهو قدراته، مع تتناسب

 ال احملاكاة لربامج عند استخدامهم الطلبة الن وذلك (Increased Motivation)الدافعية  من احملاكاة وتزيد  

 من التعليم فاعلية من يزيد مما إليهم، املقدمة التعليمية املادة بصعوبة يطعرون ال وبذلك مطوقة، بيئة ابمللل،ألهنا يطعرون

 من كثريا احملاكاة حتقق وبذلك للرتبية، العليا األهداف من والرتكيب، وهذا والتحليل أو االستيعاب، الفهم حيث

 األمور اليت من ومها للطلبة، املطكالت حل على القدرة وتنمية االستكطاف، طريق عن التعلم مثل الرتبوية االجتاهات

 حتفز االستكطاف يف والرغبة الفضول أن شك وال احلايل، عصران يف التعليم فلسفة تدعمها
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 .املتجدد العلم على القدرة

 القدرات لتباين (Self Learning)الذايت  التعلم وتطجيع (Individualism)التعلم  يف الفردية وحتقق    

 عند والرهبة اخلوف وإزالة النفس، على االعتماد منها كبرية، فوائد الذايت وللتعلم واملتدربني، الطلبة بني واالستعدادات

 .االستطالع وحب البحث يف والرغبة الطالب،

 تقابلهم اليت املطكالت يف حل بعضه بعضا الطلبة فتساعد (Cooperative Learning)التعاوين  التعلم وتنمي   

 .احملاكاة برانمج يف

 بطكل التعليمية بناء املادة يف احملاكاة تساعد إذ (Individualized Learning)التعليم  تفريد يف وتسهم  

 وقت االعتبار بعني أيخذ الذي التعليم تفريد خالل من الطالب إىل واملعلومات اجملردة املفاهيم حتليل على وتعمل مفصل،

 من وتزيد أفضل حتصيلي نتائج تعطي ومعتدلة معقولة بدرجة تعلمه يف التحكم من ميكنه مما وقدراته، وإمكاانته الطالب،

 .أكرب بطكل التعلم على حتفيزه

 أثناء واملتدرب عن الطالب معلومات تقدم إذ (Self-Evaluation)الذايت  ابلتقومي القيام ميكن خالهلا ومن   

 تقوميا للطالب توفر فهي مث ومن الربانمج، فيها يستخدم مرة كل يف استجاابته تسجيل يتم حيث للربانمج، استخدامه

 .أبول أوال ألدائه وسريعا جيدا ذاتيا

 إىل يؤدي وهذا لفرتات طويلة براجمها استخدام خالل من (Inchored Instruction)الراسخ  التعليم وحتقق   

 أن وحيث جديدة مواقف إىل وانتقاله بسهولة، التعلم أثر وبقاء التذكر، عملية وحتسني واملتدربني، للطلبة املعريف النمو

 الذي الطالب ذلك من أثرًا وأبقى وأدوم وأقوم وأقوى ثبااتً  أكثر تعلم ا وحتقق أخطائه من يتعلم الطالب جتعل احملاكاة طريقة

 .حمفوظة معلومات إىل مستنًدا الصحيحة الجابة أداء طريق عن يتعلم

 حلل النطط التجريب الفعال فرصة من له تتيحه مبا للطالب (Career Education)الوظيفي  التعليم وتوفر  

 مواقف احملاكاة وتبين ، متوقعة خماطرة العمل بدون لسوق األساسية والعناصر املهارات على وتدربه واقعية، مطكالت

 من وتقربه والتقليدية، اجلمود عن تبعده جديدة تربوية مواقف تبين على التعليم عن املسؤولني تطجع حيث جتديدية تربوية

     (Seifeddin 2000, 9-10) .العصر روح
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 :التعليم يف احملاكاة استخدام سلبيات: 3-16

 ومؤثرة فعالة لتصبح والربجمة التخطيط من كبريًا قدًرا تتطلب :عديدة، منها أمور التعليم يف احملاكاة استخدام على يؤخذ  

 املعقدة الظواهر لتمثيل وذلك خاصة، مواصفات ذات ومعدات حاسوب أجهزة الطبيعية، وتتطلب ابلظروف وشبيهة

 املادة وخرباء التدريس وطرق املناهج وخرباء النفس وعلماء واملربجمني املعلمني من عمل فريق إىل وحتتاج واضح، بطكل

 .(A. Gudworth 1994, 54-72)كبرية مادية وتكلفة وجهد وقت من ذلك يف ما خيفي وال التعليمية،

 :التعليم يف احملاكاة استخدام معوقات: 3-17

 والتدريب، التعليم يف املثلى ابلصورة استخدامها دون وحالت التعليم، يف احملاكاة الستخدام عديدة معوقات وجدت    

 حمددة خطة وجود وعدم والتدريب، التعليم يف الستخدامها والتدريبية التعليمية لألهداف الدقيق التحديد غياب :منها

 املوارد و والتدريب التعليم يف استخدامها لكيفية الالزمة املعلومات وعدم توفر والتدريبية، التعليمية املواقف يف لتوظيفها

 .للمحاكاة الرتبوية االستخدامات على كافيًا تدريًبا املدربني واملعلمني احلديثة، لألجهزة واملكانية املعملية للتجهيزات املالية

 معظم لدى الكافية القناعات توفر وعدم هبا، الطلبة والتزام الستخدامها، دقيق زمين جدول وضع يف صعوبة ووجود    

 من واخلوف مكاهنم، أتخذ أن من املعلمني التعليمي،كخوف النظام يف أبمهيتها الرتبوية الدارات يف القرارات صانعي

 .الرتبية يف النساين التفاعل من فتقلل والتدريب التعليم يف طويلة فرتة يقضي حيث الطالب، على احملاكاة سيطرة

 وقد واألصدقاء، الزمالء عن والبعد ابلوحدة يطعره مما الطالب على الفردية احملاكاة تفرضها اليت العزلة أيضا عليها وأخذ  

 أو مالئمة لعدم إضافة العلمية، املتناقضات من للكثري عرضها نتيجة املعلومات، يف الطلبة بعض لدى التطكك تنمي

 برامج توفر وعدم العربية، املدارس يف املطبقة املناهج مع األجنبية ابلليات واملتوفرة اجلاهزة التعليمية احملاكاة برامج توافق

 زمنية و مادية :معوقات هي التعليم والتدريب جمال يف احملاكاة استخدام تعرتض اليت فاملعوقات ،العربية ابللية تعليمية تربوية

 .(14، 7991زاهر )وإجرائية وبطرية وعملية
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 :خالصة

وطبيعة املوقف  يتبني أن احملاكاة ميكن تصنيفها على أساس املعايري اخلاصة بطبيعة العملية التعليمية، يف ضوء ما سبق

األساسي املقدم للمتعلم وطبقا للتقنية املستخدمة يف املوقف التعليمي واهلدف من استخدامها وعليه فقد جند أن احملاكاة 

 .تنقسم اىل عدة تصنيفات حسب املادة التلعليمية وطبيعة املتعلم واألجهزة املستخدمة يف احملاكاة واهلدف من استخدامها
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 :متهيد

إنَّ عملية اختاذ القرار عملية معقدة ذات مراحل متعددة، يتم خالهلا التعامل مع قضااي شخصية أو مهنية أو إدارية، 

واختيار  وتقييم هذه األفكار وحتديد املخاطر أو املكاسب اليت تبىن عليها،. واحلصول على معلومات وتوليد أفكار حوهلا

وتظهر احلاجة إىل اختاذ القرار يف مواقف متعددة بعضها يكون مشكلة . أحد البدائل املتاحة مث تنفيذ القرار ومتابعته

 .(313، 9002الزغلول و الزغلول ).(.Heller, 1998)تتطلب حالً أو وضعاً يتطلب إجراء نشاط معني 

ميكن القول ان القدرة على اختاذ القرار ومتابعة خطوات تنفيذه تنمي لدى الفرد االحساس ابإلاثرة والتشويق وتضفي و  

أن النظام القيمي واالجتاهات تشكل دوافع موجهة ملل  إال ،ومع أن القرار عملية عقلية ،على حياته احليوية والنشاط

 وتشل قدرته على احتاذ القرارات عندما يعا ي اوخو  من الفشل أو عندما ويرتدد الفرد أحياان ،يصدر عن الفرد من قرارات

فاألشخاص الذين  ،كما ان صحة الفرد النفسية تؤثر كثريا يف قدرته على اختاذ القرارات  ،تنتابه خماو  ندم ما بعد القرار

يفقدون القدرة وابلتايل  ،هتمام ابحلياةيعانون من الضغوط والتوترات النفسية ومشاعر احلزن واالكتئاب يفقدون احليوية واال

 .وكأمنا يصابون حبالة من الشلل العقلي على اختاذ القرار

وقدرته على املخاطرة وحتمل مسؤولية  معقولة،صحة الفرد النفسية ونضجه العقلي حمددان هامان على اختاذ قرارات  إن 

فقد تتضمن يف كثري  محيدة،فليست مجيع قراراتنا صائبة وذات عواقب  سيئة،وما يرتتب عليها من عواقب  اوخاطئة،قراراته 

القرارات ألهنا ضرورية  اختاذولكن ال جيوز أن مينعنا ذلك من  القرار،وال مفر من ندم ما بعد  اوخطأ،درجة من  األحيانمن 

 . لتحقيق تكيفنا وقدرتنا على تسيري أمور حياتنا وحتديد مستقبلنا

  (اترخيية حملة)  :القرار اختاذ :4-1

 األداء أسس من الكثري لدراسته وذلك السائدة االجتاهات أهم من اإلنسا ي السلوك تفسري يف املعريف االجتاه يعد

 يف املعاصرة االجتاهات متثل األساسية،اليت املوضوعات من الكثري احلديث املعريف النفس علم تطبيقات مشلت العقلي،وقد

– القرار اختاذ مهارة على التدرب : املوضوعات هذه ومن .خاص بشكل األخرى ابلعلوم عام،وعالقته بوجه النفس علم

 .(13، 1291بدر ).املتكاملة املعرفية البين – التعلم مهارة -الذات مراقبة – املشكالت حل مهارات تطوير
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 هبد  التجرييب، وذلك النفس وعلم املعريف النفس علم فرعي بني التعاون نتيجة التطبيقات هذه تبلور املالحظ ومن  

 .التجرييب شبه الضبط أسس معينة، ضمن معرفية مهارات تطوير

 بتوقع إىل االهتمام القدرة،تعود هذه وقياس القرار صنع على القرار،والقدرة اختاذ مبهارة لالهتمام التارخيية البداايت إن 

 قياس دمج طريق عن املتوقعة، وذلك اوخسارة حساب واملقامرات، وكيفية والرهاانت الرايضية األلعاب يف والفشل النجاح

  .  (D.Brenoli)برينويل عند ذلك جند الفائدة، حساب رايضية، وكيفية ضمن مناذج القرار اختاذ

 مدرج الذايت على االحتمال بواسطة القرار اختاذ قياس على جتريبية، تقوم أعمال خالل من (Combs )كومبز وعند

 (E.Wolstar)ولستار علماء مثل يد على تدرجيياً  وتبلورت احملاوالت توالت منتظم، مث سيكومرتي مقياس

 إىل أدت اليت الدراسات توالت القرار، مث صنع عند مجع املعلومات يف االستدالل أمهية على (Bruner )برونر ركز كما

 .(6، 1292عبدون )القرار الختاذومناذج  نظرية أسس وضع

املمكنة،  البدائل من أكثر أو اثنني بني لالختيار وموضوعية عقلية عملية أهنا إىل تشري واختاذه القرار صنع عملية حتليل إن

 وجمازفة وخماطرة منافسة مواقف تتضمن البدائل القرار، ألن مبتخذ اوخاصة املهارات على كبرية بدرجة تعتمد العملية هذه

 (19، 1226زاهر ).وعدم اليقني

 املعريف علم النفس يف احلديثة االجتاهات أن( fostsch 1221)نقال عن  (33، 9009رندا ) رندا وتضيف 

 – الفلسفة – األجناس علم يف وتطبيقاته النفس علم – التعليم إصالح :مشلت حيث تنوعت قد األخرية وإسهاماته

 يف القرار، والبحث اختاذ مهارة تعلم املهارات،ومنها تعلم – اإلبداعية القدرات اكتشا  – اللغوايت االصطناعي الذكاء

 يف املعرفية املشكالت اهلامة، ألن النفس علم فروع أحد املعريف النفس علم املفاهيم، ويعد وحتليل التفكري وأساليب أمناط

اإلنسان،  سلوك وفهم دراسة يف املتخصصني القدامى، والباحثني املفكرين اهتمام حمل زالت وما اإلنسان،كانت حياة

 اإلحصائية والعلوم املعلومات نظرية احلديثة، مثل العلوم إسهام من موضوعاته بعض يف املعريف النفس علم استفاد ولقد

 تنمية يف ذلك من لإلنسان، واالستفادة املعريف والبناء املختلفة جبوانبه العقلي األداء بني العالقة بدراسة يتصل فيما خاصة

 هبذا املرتبط املعريف العقلي النشاط جوانب من الكثري فهم التفكري، هبد  أبساليب متصلة وفكرية وعقلية حياتية مهارات

 . السلوك
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 يف عليها أسس يعتمد مبثابة تعترب املعرفية األساليب أن (13، 1221مسيحة و عبد الرمحن )الرمحن  وعبد مسيحة وتضيف

 مهنية أم تربوية كانت سواء موضوعات من فيها ما بكل اوخارجية املواقف مع التعامل أساليب ويف الفردية الفروق دراسة

املعرفية،  األساليب بني الربط حماولة إىل التوصل مت حيث متعددة جماالت املوضوع هذا يف البحث تناول شخصية،كما أم

 . املختلفة اإلنسا ي السلوك جماالت يف األبعاد من الكثري منها، مع اإلدراكية خاصة

 :هي لألساليب املعرفية خصائص ثالث حدد قد ( Messick )أن ميسيك  (9001كوبني ) كوبني ويبني

 .املعلومات وتشغيل املشكالت اإلدراك، والتذكر، والتفكري، وحل :يف الفردية الفروق إىل تشري أهنا 

  . املعرفية البىن يف الفردية الفروق إىل تشري أهنا 

 يف املعرفية استخداماً، وخباصة األساليب أكثر حتديد مت املعرفية،وقد الفرد تفضيالت متثل يف الفردية الفروق إىل تشري أهنا 

 :يلي كما القرار واختاذ املشكالت حل جمال

 االندفاع احلذر مقابل املعريف، املخاطرة التعقيد مقابل املعريف التبسيط اإلدراكي، اجملال عن االستقالل مقابل االعتماد 

 مقابل املرن ،الضبط التعقيد مقابل االنطالق ، الفحص مقابل الغموض حتمل اإلبراز، مقابل التسوية التأمل، مقابل

 .املقيد الضبط

 بيان إحصائيات الكمية، مثل األساليب مع القرار نظرية احتاد بعد بدأ القرار اختاذ أن إىل التارخيية البداايت وتشري 

 . نظرايته القرار ومداخل صنع مناذج بعد فيما أنتجت واالستدالل، اليت االحتمالية

 ، سادت Steven & Otherستيفن وجالنز  حىت Kaplanكابلن   Coombsوكومز  Bernoliبرنويل  فمنذ 

 االحتماالت، مث توجه تعادل على للحصول عديدة وسائل االحتماالت واستخدمت طريق عن القرار اختاذ قياس فكرة

املهنية  االهتمامات اختبارات من أساس على بنيت االستبياانت، اليت طريق عن القرار اختاذ لقياس العلماء بعض

 .وغريمها( 1219)وكرتشفيلد ( 1263)ولستار حماولة احملاوالت هذه أهم لسرتونج، ومن

 برمي ومقياس( 1261)مقياس كوجان  فظهر القرار اختاذ جمال يف السيكومرتي القياس فكرة تنتشر بدأت ذلك بعد

 داخل القرار اختاذ لقياس سواء رايضية، مناذج وضع اجملال إىل هذا يف الباحثون اجته وغريهم، مث( 1269)وجودمان 
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 بدراسة االهتمام بدأ الشخصية، بينما حياته يف املشكلة املواقف مواجهة على الفرد قدرة لقياس أم الصغرية اجلماعات

 .(93، 1292عبدون )خاصة احتياجات وخدمة يتوجه أكثرها بطيئة متأخراً، وخبطوات وقياسه القرار اختاذ

 تلعب اليت القرارات أن من الرغم فعلى للمعرفة حمكا املتاحة املعلومات وراء فيما االستدالل حنو التوجه ذلك بعد أصبح

 قدراً  تنل مل االستداللية العمليات أن إال االستدالل على تعتمد واالقتصادية والسياسية االجتماعية حياتنا يف ًمهماً  دورا

 وكذلك ما التشخيص جمال يف القرار اختاذ لكيفية املختصر الوصف من وجينز قدمه ما ابستثناء والبحث الدراسة من كافياً 

 وقد املشكالت وحل األسئلة القرار ووضع الختاذ اسرتاتيجيات يف التفكري أمناط عن( 1299)وبرامسون  هاريسون قدمه

 ضوء يف القرار صانعي نوعية على الضوء وألقت القرار صنع النظري ملهارات األساس عن( 1299) براون دراسة كشفت

 القرار لصنع تنظيميا مدخال الدراسة وقدمت خطوة عشر ثالثة يف القرار اختاذ عملية ووخصت املربجمة وغري املربجمة القرارات

حبيب )والفردي اجلماعي القرار صنع الفروق بني وكذلك جديدة قرارات اختاذ دون تقف اليت العقبات أظهرت كما

1229 ،62). 

 األطفال لدى املهارة هذه تنمية إىل وصوال كافة احلياة جماالت يف أمهية من له ملا املوضوع هذا حول الدراسات تتالت مث

 عالقات أن على أكدت حيث (األطفال شخصية تنمية) بريغر إلزابث كتاب يف كما االبتدائية املدرسة قبل ما مرحلة يف

 اختاذ يف مهاراهتم األطفال وتطور منو على يساعد مما الطفل لدي الفعالة الشخصية تدعيم يف هامة( الطفل -الوالدين)

 (BERGER 1999, 52).الالحقة املراحل يف القرار

 :القرار اذمفهوم اخت: 4-2

 على اجلانبني أحد مبعىن تغليب (Cut Off)والفصل  القطع معناها التينية كلمة إىل ( Decision)قرار  كلمة تشري 

 االحتماالت يف النظر التفكري، وتنهي توقف أو تقطع معينة بطريقة اختياره جيرى السلوك من نوع القرار اآلخر،فاختاذ

 (91، 1299شنودة )األخرى

 تنتظر مسألة أو مشكلة ملعاجلة معني، أو موقف عديدة، ملواجهة بدائل من بديل اختيار عملية أنه على القرار ويعر  

 (16 ،1223ايغي )لالختيار املعروضة االجتاهات، أو احللول أحد اختيار هو ابلبديل املناسب، واملقصود احلل
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وهي خطوات ضرورية من أجل انضاج القرار الذي يتم ، ويبدو أن اختاذ القرار مرحلة تتطلب خطوات متهيدية تسبقها 

كما أن الفرد الواعي يتأكد من سالمة قراره من حالل تتبع نتائجه وحتديد األاثر اليت تبىن عليها ومن مث , الوصول اليه

  (313، 9002الزغلول و الزغلول ).تقييم هذا القرار

الواسع يعين  ابملعىن القرار تعريف أن إىل Allan Easton 1967نقال عن (129، 1292فاطمة )فاطمة وتشري

 الضيق ابملعىن القرار املطلوب، أما التغيري حيقق الذي الفعل بتنفيذ وينتهي التغيري إىل احلاجة ابكتشا  يبدأ معقداً  فعالً :

 الطرق بني من األداء طرق أحد االختيار يعد حيث القرار عمليات خطوات أحد هو االختيار، واالختيار يعين فهو

 .املتعددة

 يف الفرد يفعله أن جيب معني عما حكم إصدار) يعين القرار اختاذ مفهوم أن إىل (101، 9000كويف )كويف ويشري هذا

 .(يتبعها اليت املختلفة البدائل يف التمعن بعد ما موقف

 احلكمبني  ,Don N . Kleinmunts)  1299)نقال عن  (29، 9003عبد القادر )القادر عبد ويفرق

 تتوقف أن ميكن اليت العقلية العمليات من مستمدة سلسلة أهنا على تصورها ميكن عملية احلكم أن " بقوله واالختيار

 .الفعل أجل من القرار متخذي إىل به يعهد أنه يف احلكم عن يتميز فإنه االختيار أما األفعال انتقاء عند دورايً 

عرفه على  ,1292Driverإىل أن   Susanne & Bruce,1995من  كل أشار فقد القرار اختاذ أسلوب عن أما

 خاصة طريقة " أنه على عرفه قد Harren,1979أن  كما " القرار اختاذ يف األفراد يستخدمه تعودي منط " أنه

 القرار اختاذ أسلوب أن افرتضوا فقد  Driver , et,all.1990أما " اختاذ القرار ملهام ولالستجابة لإلدراك ابألفراد

 اختاذ القرار، عند املدروسة البدائل وعدد عليها احلصول تمي اليت املعلومات كمية حتديده بواسطة ميكن

 اليت للبياانت تفسر إدراكهم اليت األفراد طريقة يف فروق إىل يشري أنه يرون فإهنم ,1292Hunt etalأما 

 .(103، 1226اهلدهود ).مجعوها

 اثنني بني لالختيار وموضوعية عملية عقلية " أنه على النهائي حتليله يف – القرار صنع (16، 1226زاهر )زاهر  ويعر 

 مواقف تشكل البدائل ألن القرار، ذلك مبتخذ اوخاصة املهارات على كبرية بدرجة تعتمد العملية وهذه البدائل من أكثر أو

  ." اليقني وعدم اجملازفة من قدراً  تتضمن متنافسة
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القرار  واختاذ DECISION MAKINGالقرار صنع من كل مفهوم بني الفرق توضيح وجيب

DECISION TAKING الغرض بنفس يستخدمان املفهومني، وكثرياً ما بني لبس عادة حيدث ألنه ذلك. 

 عملية هو القرار فحسب،وإمنا اختاذ يعين ال القرار صنع مفهوم إن " بقوهلا (69، 9003أمل )أمل  ذلك على وتؤكد 

 تبدأ عملية القرار صنع فإن هذا وعلى عديدة عناصر وتتضمن متعددة عوامل فيها تتداخل للغاية معقدة

 اوخطوة هو وإمنا القرار لصنع بديالً  أو مرادفاً  معىن ليس القرار اختاذ فإن القرار، هلذا واختاذ حبلها وتنتهي املشكلة بتحديد

 .القرار صنع خطوات من األخرية

 .أي قربه ومتكن فيه, قر يف املكان: فيقال" التمكن"واألصل معناه على ما نريد هو , مشتق من القر: والقرار لغة

هو عبارة عن اختيار من بني بدائل معينة وقد يكون االختيار دائما بني اوخطأ والصواب أو بني : والقرار اصطالحا 

 (33-33، 9011تعلب ).أو األقل ضررا األصوب و األرجحالرتجيح وتغليب  األمرلزم  وإذاو األسود  األبيض

    عملية االختيار اليت مبوجبها اختيار وتبين حل معني ملشكلة ما من بني عدد من احللول  إىلالقرار يشري  اختاذوتعبري  

وهذه العملية , ضمن قيود وشروط حمددة, وتتم عملية االختيار هذه استنادا اىل هد  يبغي متخذ القرار حتقيقه ,البديلة

مشس ).تستوجب الدقة واحلذر يف اختيار املؤشرات الكمية والكيفية ألهدا  القرار وقيوده وقواعد صنعه وسبل تنفيذه

 .(1، 9001الدين 

ومن , إجراءاتكما يعرب عن عملية احتاذ القرار أبهنا اختيار بديل من بني عدة اختيارات أخرى وهذا بتطلب اختاذ 

اىل اهلد  وهذا ممكن أن يعرض متخذ القرار للخطر للوصول , املمكن أن يكون ذلك حتت ضغوط وظرو  غري مؤكدة

 (Russel-Jones 2000, 5)املطلوب

على أنه عملية عقلية تنطوي (. 1293)فيعرفه هاريسون, يرى بعض الباحثني أن اختاذ القرار هو عملية اصدار حكم 

كما أشار اىل أن عملية اختاذ القرار تتم بعد الفحص   ,على اصدار حكم ابختيار أنسب السلوكيات يف موقف معني

ويبدو من هذا التعريف  أن جزءا من عملية اختاذ القرار ميثل مفهوم , الدقيق للبدائل املمكنة اليت تقود اىل حتقيق األهدا 

الزغلول و الزغلول ).التفكري الناقد الذي هو يف جوهره اصدار حكم أو اجراء أو تقومي لقضية او حجة أو موضوع أو فكرة

9002 ،313-311) 
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كما يرى برانرد أن مفهوم عملية اختاذ القرار أبهنا عملية تقوم على االختيار املدرك للغاايت اليت تكون يف الغالب 

 .(132، 9003املقصود و الشافعي ).استجاابت أوتوماتيكية أورد فعل مباشر

إن عملية اختاذ القرار هي إصدار حكم معني عما جيب أن يفعله الفرد من موقف (: 1229)ومن وجهة نظر الشرقاوي 

 (.116صفحة ،9003،املقصود والشافعي. )ما، وذلك بعد فحص الدقيق للبدائل املختلفة اليت ميكنه إتباعها

 .(96، 9009الرواشدة )أن عملية أخذ القرار هي عملية اختيار من بني بديلني أو أكثر :لواتنزو ينضر  

إن أخذ القرار هو اختيار القائم على أساس بعض املعايري للبديل واحد من بني بديلني حمتملني (: 9001) هبريو مفهوم 

 (96، 9009الرواشدة ).ةأو أكثر لتحقيق هد  أو ألهدا  حمدد

ويتضح من استعراض التعريفات السابقة أن اختاذ القرار عملية عقلية واعية وعميقة تنطوي بشكل أساسي على اختيار 

 .أنسب البدائل املتاحة حلل مشكلة أو اوخروج من موقف

التعريفات اىل أن اختاذ القرار مبين على األحكام اليت  .(1221مسيحة و عبد الرمحن )، (1226اهلدهود )كما تشري

وذلك على ضوء حتديد النواتج واالاثر االجيابية والسلبية لكل منها واعطاء , يصدرها الفرد وتتعلق بتقومي البدائل مجيعها

وكما جتري عملية اصدار احلكم على البدائل يف ضوء قابلية كل منها للتنفيذ يف ظل ما , يتهأي حتديد أمه, وزن لكل انتج

 .(311-313، 9002الزغلول و الزغلول )يتوفر له من امكانيات وما يعرتضه من عقبات

 موقف يف املتاحة البدائل بني الواعي املدرك االختيار مبوجبها يتم اليت العقلية العملية تلك يعين القرار أن الباحث ويرى

 املطلوب األهدا  على وأثرها بديل كل على املرتتبة النتائج دراسة بعد البدائل أفضل اختيار فيعين القرار اختاذ أما معني

 .حتقيقها

 التفاعل عن تعرب ديناميكية عملية وهو معني، موقف مواجهة يف اإلنسا ي السلوك عن يعرب القرار أن الباحث يرى كما 

 .وأهدافه القرار عناصر بني
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 :القرار اختاذ طبيعة: 4-3

 يساعد السليم التفكري أن إذ واختاذه القرار صنع يف املنطق وهي اثنية أساسية ركيزة إىل حتتاج واختاذه القرار صنع عملية إن

  .لديه املتاحة العديدة البدائل بني من للقرار الصحيح االختيار على الفرد

 األهدا  وبني انحية من أكثر أو لبديل املتوقعة النتائج بني مقارنة عمل البدائل، أي هلذه مبكرا تقوميا يتطلب ذلك إن 

  .أخرى انحية من حتقيقها املطلوب

 منفصلة وكأهنا تبدو مراحل إىل تقسيمها ميكن ال مستمرة دقيقة عملية القرار صنع عملية أن إىل سبق مما التوصل وميكن

 من تبدأ فهي البحث من أهدافه حبسب كل حمددة مراحل إىل جتزئتها إىل الباحثون عمد والبحث الدراسة لغرض لكن

 . والقرار االختيار إىل املطا  هناية يف وصوال وتنقيحها املعلومات جبمع مرورا وحتديدها ابملشكلة الشعور مرحلة

 إدراكها،لكن عليه يصعب لدرجة سريعة أحياان العملية وتكون وجيزة فرته يف وينفذها قراراته من العديد يتخذ فالشخص 

  .العملية حتسني إمكانيات ملعرفة حيدث ما حتليل ينبغي

تعد عملية أخذ القرار من أهم املهارات اليت ينبغي لإلنسان ممارستها إبتقان  :أمهية اختاذ أو أخذ القرار :4-4

اإلنسان كلها عملية اختاذ قرارات ألن عدم قدرة الفرد على االختيار بني بعض البدائل تؤدي إىل نشأة فحياة  ،وفعالية

الرواشدة )الصراع النفسي وهي مرحلة يعيشها الفرد يف حالة عدم قدرته على املفاضلة واالختيار بني خمتلف دوافعه

9009 ،99). 

 :عملية اختاذ القرارخصائص : 4-5

ومن هذه  ،يتوفر يف عملية اختاذ القرار عدد من اوخصائص اليت توضح جوانب هذه العملية وتلقي عليها مزيدا من الضوء

 :اوخصائص ما يلي

اذ تسبقها كثري من اوخطوات التمهيدية اليت أسس  إحدى خطوات عملية صنع القرار،ان عملية اختاذ القرار هي  -1

وخروج من هذا الوضع اختيار مسار اويتطلب  ،وتبدأ احلاجة اىل القرار عند مواجهة الفرد ملهمة أو مشكلة ،الرشيدالقرار 

يلي ذلك حتديد املشكلة  ،ابحلاجة اىل اختاذ القرار اإلحساسوهذا ما يسمى  ،سلوكي يتم من خالله حتقيق أهدا  معينة
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اشتقاق البدائل وتقييم هذه البدائل واختيار البديل املناسب يف ضوء ما والبحث عن املعلومات و  األهدا وحتليلها وحتديد 

 .يتوفر من امكاانت واهدا  وما يلزم من متطلبات وما يظهر من حمددات وعوائق او عقبات وظرو  بيئية

 :يتكون القرار من عدة عناصر هي -9

حال ولديه نظام قيوم واجتاهات واهتمامات متخذ القرار وهو شخص لديه مهمة حتتاج اىل تنفيذ أو مشكلة تتطلب . أ

 . وخمزون من اوخربة واملعرفة ومصادر معلومات وقدرات عقلية ومهارات تفكري حمددة ،ودوافع ورغبات يف حتقيق األفضل

 .(316، 9002الزغلول و الزغلول )هد  أو أهدا  يسعى الفرد اىل اجنازها. ب

 .ظرو  وأوضاع حتيط ابلفرد بعضها مساندة وبعضها تشكل دوافع وعقبات وبعضها مطالب وحاجات. ج

 .مسارات فعل أو بدائل ميكن للفرد أن خيتار منها. د

 . تبىن على تنفيذ احلل الذي يتم اختياره وأاثرتوابع . ه

اذ تتضمن . خباصة عندما يكون القرار هاماان عملية اختاذ القرار عملية عقلية تكون أحياان عميقة ومعقدة ومركبة و  -3

حتليل املشكلة واستكشا  جوانبها والوصول اىل اهدا  يسعى الفرد اىل حتقيقها مث مجع املعلومات حول املشكلة وطرق 

احلل من مصادر خمتلفة قد يكون بعضها قواعد بياانت وبعضها مصادر ومراجع مكتوبة ورمبا يلجأ أيضا اىل االستعانة 

 .(319، 9002الزغلول و الزغلول )مث يضع قائمة ابحللول املمكنة ،اوخرباء واملقربنيآبراء 

اهنا عملية ابداعية واضحة تتطلب ممارسة  ،ومن الواضح أن ذلك يتطلب طالقة فكرية ومرونة تلقائية وأصالة يف التفكري

بل يستمر حبيث يتم حتديد اجيابيات وسلبيات كل من البدائل  ،وال يتوقف األمر عند هذا احلد ،التفكري التباعدي

مث املقارنة واملفاضلة بني هذه البدائل ابستخدام طرق اجلمع والطرح  ،ووزن كل من هذه االجيابيات والسلبيات ،املطروحة

بينما التفكري السطحي واملتسرع فانه قد ينتج  ،رات رشيدةفاملعاجلة الفكرية العميقة تؤدي اىل التوصل اىل قرا ،والتعويض

 .قرارات خاطئة أو غري مالئمة
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اذ ميكن تدريب الفرد على كيفية  ،ان عملية اختاذ القرار مهارة عقلية ميكن تطويرها لدى األفراد فهي عملية متعلمة -3

وتطوير قدرات البحث  ،للمشكالت ورسم األهدا اختاذ القرار الرشيد من خالل تدريبه على التفكري النقدي واحلساسية 

كما ميكن تدريب الفرد على التخيل وحرية التفكري وتوليد البدائل من خالل تقنية العصف   ،واالستقصاء ومجع املعلومات

ومع أنه من الصعوبة مبكان  ،الذهين وجلسات احلوار الفكري وغريها من املهارات اليت تتطلبها هذه العملية املعقدة

الزغلول و الزغلول )اال أن ابإلمكان الوصول اىل القرار األنسب يف موقف معني ،الوصول اىل قرار رشيد بصورة كاملة

9002 ،319). 

فهي تتصل بعوامل وأوضاع حصلت يف املاضي ويتم  ،ان عملية اختاذ القرار متتد عرب الزمن وتتصف ابالستمرارية -1

لذا فان  ،الوصول اليها يف احلاضر من خالل سلسلة من األعمال العقلية املتالحقة واهلادفة ومتتد يف أتثريها اىل املستقبل

الذي ينطوي على  انه حياول اختيار البديل ،متخذ القرار يستخدم االاثر املستقبلية للمقارنة بني البدائل واحللول املتاحة

 .توابع حتقق أكرب ما ميكن من الفوائد أو األرابح أو أقل ما ميكن ن األضرار واوخسائر

ويظهر ذلك من خالل التغريات اليت تطرأ على املشكلة أو  ،ان عملية اختاذ القرار عملية ذات طبيعة تطويرية متغرية -6

وختتلف ابختال  املعلومات اليت يتم التوصل  ،تغري مراحل اختاذ القراراذ ان هذه املشكلة تتغري ب ،املهمة اليت تواجه الفرد

مشكالت  األساسيةكما ميكن أن يتفرع من املشكلة   ،وقد أتخذ أشكاال جديدة ،فقد ختتلف أعراض املشكلة إليها،

تقدم يف مراحل اختاذ وان ال ،وان على الفرد أن يتابع مجيع هذه التغريات وأن يطور فهمه للمشكلة تبعا لتطورها ،فرعية

الزغلول )ولرمبا تصبح رؤيته للمشكلة أكثر وضوحا وحتديدا ،الفرد للموقف الذي يتعامل معه إدراكالقرار قد يتبعه تغري يف 

 .(319، 9002و الزغلول 

الفعال  اوخصائص اليت متيز صانع القرار هنالك جمموعة من :الختاذ القرار الفعال الالزمةاخلصائص الفردية : 4-6

 :وجود أربعة خصائص هي كما يلي إىل( 1293،روبرز)وقد أشار  ،من غري الفعال

فاألقدمية يف العمل أو يف جمال  ،ويبدو هذا األمر منطقيا ،تلعب اوخربة دورا ابرزا يف اختاذ قرارات فعالة :اخلربة :4-6-1

السلوكية  األمناطفيجتمع لديه قدر كبري من  ،سلسلة طويلة من خربات النجاح والفشل إىلاختاذ القرار جتعل الفرد يتعرض 
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وعندما يريد أن يتخذ قرارا فانه يستحضر هذه اوخربات ويستفيد من خربات الفشل كما يستفيد من خربات  ،املتنوعة واملالئمة

فمن خالل اوخربة يكتسب الفرد  ،ذلك تلقائية السلوك والتعر  اليت يكتسبها الفرد عند مواجهة املشكلة إىلأضف  ،لنجاحا

 .وكأمنا هو مربمج على أداء هذه السلوكيات ،أمناطا حمددة من السلوك املطلوب والضروري الختاذ القرار

ورمبا معيقا عندما ال  ،والواضحة واالعتيادية ولكن قد ال يكون انفعاذات الطبيعة احملددة   وهذا أمر مفيد عند اختاذ القرار

الزغلول و الزغلول ).أي قوالب سلوكية جاهزة ،أو عندما ال تتطلب أمناطا اعتيادية من السلوكيات ،تكون القرارات تقليدية

9002 ،319)  

وتعتمد هذه السمة على عقالنية الفرد ونضجه وقدرته على التعليل  :القدرة على تقييم املعلومات حبكمة :4-6-2

وتظهر حكمة الفرد من خالل  ،ورمبا تتحسن هذه اوخصائص الشخصية ابزدايد العمر يف كثري من األحيان ،واحملاكمة العقلية

وذلك عندما أيخذ يف  وأاثره،كما تظهر من خالل تقدير نتائج القرار احلرجة وحتديد أمهيتها وتقييمها،اختيار املعلومات 

وعندما يطبق معايري مالئمة  ،ما يتوقع األحداث غري األكيدة بدرجة معقولةدوعن ،اعتباره التفاعالت العديدة للعوامل املختلفة

ألية عوامل  إسقاط وأ إخاللكن دون ول ،وعندما يبسط املوقف عن طريق استبعاد العناصر غري الضرورية ،أحكامه إصداريف 

 .هامة

مة سواء كانت منسقة أو غري منسقة لتشكيل عدد وافر من املعتقدات اليت اويستخدم صانع القرار احلقائق واآلراء واملعرفة الع  

 .مث تدخل ضمن عناصر تكوين القرار كذلك ،يتم تقييمها وحتديد أمهيتها النسبية

قرارات  إىلقدرة صانع القرار املتفردة يف جتميع األفكار واملعلومات من أجل الوصول  اإلبداعويعين  :اإلبداع :4-6-3

 .رؤيتها اآلخرونيف رؤية جوانب من املشكلة قد ال يستطيع  اإلبداعيةفهو يستطيع أن يستخدم قدراته  ،جديدة ومفيدة

يستطيع املبدع أن يستخدم خرباته  إذ ،وليد البدائللصانع القرار تكون أكثر وضوحا وأمهية يف ت اإلبداعيةولكن القدرة  

اإلبداعية ضرورية يف ولعل احللول  ،وقدرته على التخيل واالبتكار يف اقرتاح احللول وبدائل متنوعة اآلخرين،السابقة وخربات 

 .خاصة يف املواقف غري الروتينية واليت تتطلب حلوال جديدة اختاذ القرار
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 تارار ق إىلامتالك الفرد ملهارات عددية عالية ومتطورة أمر ضروري من أجل التوصل  إن:املهارات العددية :4-6-4

الزغلول و )والتحليالت الضرورية يف البحث اإلحصائيةوذلك يعين القدرة على استخدام األساليب  ،فعالة يف كثري من األحيان

 .(319، 9002الزغلول 

 حىت اجتماعها من البد رئيسية عناصر القرار اختاذ يتضمن  :القرار منها يتكون اليت األساسية العناصر: 4-7

 :يلي كما وهي انجع قرار على حنصل

 ينبغي اليت اهلامة األمور من يعد معني قرار اختاذ فيه يتم الذي فاملناخ :القرار اختاذ فيه يتم الذي املناخ: 4-7-1

 الذي ابملناخ املتعلقة اجلوانب ألهم حصر يلي وفيما الواقع، أرض على تنفيذه انجح،ميكن قرار على احلصول لضمان مراعاهتا

 : القرار اختاذ فيه يتم

 .تعرتضه اليت للمشكلة حال فيها التصر  ميكن واليت القرار ملتخذ املتاحة املوارد* 

  .إليه توصل قد الذي للحل تنفيذا هبا يقوم أن ميكن اليت األنشطة أنواع* 

  .للمشكلة معني حل ابستخدام عليها حيصل اليت النتائج* 

 تبعا الختاذه املناسب األسلوب لتحديد أساسية كوسيلة القرار اختاذ فيه يتم الذي املناخ وحتليل دراسة أمهية إدراك ميكن هكذا

، 1291كبية )املطلوبة والنتائج األنشطة أنواع أو املتاحة بتحديده للموارد القرار متخذ حركة يقيد قد الذي املناخ لطبيعة

19). 

 يف اهلد ، لكن ذلك حيقق الذي البديل الختيار جداً  مهم اهلد  حتديد إن :القرار متخذ أهداف :4-7-2

 حتدد صعبة، واألهدا  العملية جيعل مما تتناقض حتقيقها، وقد إىل القرار متخذ يسعى اليت األهدا  تتعدد األحيان بعض

 للوصول خمطط اعتماد جيب لذلك أخرى أهدا  لتحقيق ، أو كبداية معني واقع تصحيح يف أو الرغبة احلاجات حبسب
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رزق )املخطط تنفيذ نتائج ختيل التخيل، أي عنصر اهلد  حتديد عند يضا  أنه اهلد ، إال لتحديد للهد ، مشاهبة

 .(10، 9009هللا 

منها،  االختيار يتم متنوعة، كي حلول متعددة، أو بدائل وجود من بد ال: البدائل بني املدرك االختيار :4-7-3

 يف اإلسهام على قدرته البديل احلل مميزات أهم إن القرار، إال صعوبة من يزيد تتساوى، مما أو البدائل هذه تتناقض وقد

 يسهل القرار، مما ملتخذ املتاحة املوارد حدود يف البديل احلل يكون القرار، وأن متخذ إليها يسعى النتائج، اليت بعض حتقيق

 .(91، 9003القرعان )األخرى البدائل سائر من اختياره حال تنفيذه

 استخدام عند املطلوب وهو فاعلية األكثر أو األنسب واختيار األفكار، استعراض على يساعد األفضل البديل حتديد إن 

  .(30، 9000األعسر )البدائل من عدد لتوليد التقاريب التفكري

 الباحثني بعض اهتمام إىل (139، 9001الصرا  )الصرا  ويشري :للقرار واملتخيلة احملتملة النتائج :4-7-4

 قبل الفرد حياة يف املتاحة للبدائل والسلبيات اإلجيابيات يف النظر وجوب على النتائج، ويؤكد حتليل على التدريب بضرورة

  .بشأنه قرار اختاذ يف الشروع

 ال متخذ القرار، وكذلك لبيئة والداخلية اوخارجية الظرو  حيدد الذي ، املالئم املناخ توافر من البد إنه القول ميكن وهكذا

 املتوقع العائد البدائل، وتصور نتائجها،وتقدير حتديد مث ومن نفسه، القرار من املراد ما ملعرفة ، بدقة اهلد  حتديد من بد

للقرار،  االحتمالية النتيجة وكذلك تكون جمدية، قد جديدة بدائل ابتكار أمهية على االستدالل ميكن وهنا بدائل، كل من

  .القرار اختاذ عملية على فشل أو جناح من يرتتب وما

 :أبن القرار يتأثر ابلعوامل التالية (9000املنصور )يرى املنصور :امل مؤثرة يف عملية اختاذ القرارعو  :4-8   

 اإلمكاانتكما تشمل   ،وتتمثل بنظام احلوافز واملكافئات والعقوابت اليت تقدمها: عوامل خاصة ابلبيئة :4-8-1

فعلى  ،وتعد عوامل البيئة االجتماعية واملهنية والثقافية عوامل ذات أتثري كبري يف عملية اختاذ القرار ،واملستلزمات اليت توفرها

 ،خطوات اختاذ القرار وتساعد على تنفيذه وجناحه املالئمة عامال يسهل األسريةسبيل املثال ميكن أن تكون العوامل 

للظرو  االقتصادية وغريها من الظرو   وكذلك األمر ابلنسبة ،وأحياان تقف الظرو  األسرية حائال دون الفرد وما يريد
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، 9002الزغلول و الزغلول )إليهاكما تتجلى أمهية البيئة فيما توفره من قواعد ومصادر معلوماتية يسهل الوصول   ،البيئية

390). 

وتتعلق هذه العوامل ابختاذ القرار سواء كانت عوامل نفسية مثل الدافعية : عوامل خاصة ابلفرد :4-8-2

أو عقلية مثل القدرات والكفاءات  ،واألهدا  ومستوى الطموح والبواعث والنظام القيمي لدى الفرد واجتاهاته وميوله

كما تتمثل يف جمال الشخصية مثل أسلوب الفرد املعريف وطريقته يف اختاذ القرار ومعاجلة   ،واوخربات اليت ميلكها الفرد

 .املعلومات وتفسريها وحتليلها وتصنيفها واالستفادة منها

ويصعب على الفرد أن حيكم ما  ،ري حمدد املالمحغ أحيااناذ يتعلق القرار ابملستقبل ويكون :طبيعة القرار :4-8-3

كما أن القرار قد يتضمن درجة من املخاطرة ،حتقق أهدافه أو ال حتققها  ،املرتتبة عليه انفعة أو ضارة اآلاثراذا كانت 

القرار واضحة  اذاختكانت النتائج املرتتبة على   إذاأما ، لذا نراه يرتدد كثريا يف اختاذه ،وخيشى الفرد أن يتخذه فيندم عليه

 .يضمن له املنفعة وخيلو من املخاطرة ويكون مأمون العواقبفان الفرد يستطيع املفاضلة بني البدائل وخيتار البديل الذي 

للفرد وقت   أتيح فإذا ،يشكل عنصر الزمن عامال أساسيا يف بلورة القرار :الزمن املتاح الختاذ القرار :4-8-4

ألنه يف هذه احلالة يستطيع أن حيدد أهدافا أوضح وأن  ،سيكون أكثر رشدا األغلبكا  الختاذ القرار فان قراره على 

أما اذا طلب منه أن يتخذ قرارا حتت ضغط الزمن فسيتخذه دون أهدا  واضحة  ،جيمع بياانت كافية من مصادر عديدة

 .(391، 9002الزغلول و الزغلول )أيت متسرعا وقد ال يكون راشدافي ،أو معلومات كافية أو معاجلات عميقة

 :القرار جناحعوامل مؤثرة يف : 4-9

 :املعلومات ومجع البياانت إىلالدقة املوضوعية واملنهجية العملية يف الوصول  :4-9-1

ألن البياانت الدقيقة متكن متخذ القرار من التخطيط للقرار ، القرار إجناحمن أهم العوامل اليت تسهم يف  األمورتعد هذه 

والشك أن  ،كما تساعده على تبيني خصائص البدائل املختلفة واملفاضلة بني هذه البدائل  ،وحتديد أهدافه بواقعية ووضوح
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والتسهيالت املتاحة أو ما يتعلق املعلومات الدقيقة ضرورية ملعرفة الظرو  احمليطة سواء منها ما يتعلق ابإلمكاانت 

كما أن دقة املعلومات تكون لدى متخذ القرار بصرية انفذة اجتاه النتائج املرتتبة على اختيار   ،ابلصعوابت والظرو  املعيقة

 .(399، 9002الزغلول و الزغلول )أي بديل من البدائل

ويعد وضوح مشروع القرار وعناصر خطته  ،يتوقف جناح القرار على حسن تنفيذه إذ :حسن تنفيذ القرار :4-9-2

كما جيب أن يتم توضيح برامج ،  وعليه جيب أن تكون أهدافه مفسرة وواضحة ،من العوامل املساعدة على هذا التنفيذ

وحىت  ،يقه بشكل سهل وميسوركي يتسىن العمل على حتق  ،وأخريا البد أن يكون نص القرار واضحا ،العمل واسرتاتيجياته

 .نستطيع قياسه والتحقق من مدى اجنازه

 ،املتوفرة والضرورية لتنفيذه اإلمكاانتويتحقق ذلك من خالل مراعاة : واقعية القرار وقابليته للتنفيذ :4-9-3

كما ال يقدر حجم ،  تكون القرارات يف بعض األحيان طموحة وال أيخذ صاحبها يف احلسبان السياق والعوامل احمليطة إذ

 .إليهافيتخذ قرارات يصعب حتقيقها أو الوصول  ،العقبات بشكل سليم

 ،الوقت الكايف لتنفيذ القرار من خالل عدم الرتدد وسرعة التغري إاتحةوتتم : توفر الوقت لتنفيذ القرار :4-9-4

وال خيفى أن استمرارية احلياة وسرعة  ،هبل يعين أن حيسن صانع القرار تقدير الوقت الالزم لتنفيذ ،وهذا ال يعين اجلمود

 .وترية التغريات اليت تتعرض هلا اجملتمعات تقتضي أن يكون القرار مران وديناميكيا

ويساعدان ذلك على أن : توزيع األدوار واملسؤوليات على األشخاص املناط هبم تنفيذ القرار :4-9-5

وجينب األفراد املشاركني يف التنفيذ الدخول يف صراعات تبدد الطاقات  ،نتجنب حدوث التداخل والتكرار واالعتمادية

 .واالحنرا  ابلقرار عن الطريق املرسومة له
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 :احرتام القرار والتمسك به ومتابعة تنفيذه بشكل جاد وتوفر النية إلجناحه :4-9-6

على توفري  كما جيب عليه أن يعمل  ،رعلى صانع القرار أن يكون قدوة حسنة لألشخاص املشاركني يف اجناز هذا القرا

 .(393، 9002الزغلول و الزغلول )واحلوافز التشجيعية للمشاركني يف عملية التنفيذ اإلمكانيات

 :مراحل عملية اختاذ القرار: 4-11

إىل الوصول  إىلينبغي أن متر بعدة مراحل وخطوات منطقية هتد  يف النهاية  اختاذ القرارعملية  أنيعتقد بعض العلماء 

وفيما يلي عرض  .(939، 9010عبوي )عاجل املشكالت القائمة ابلكفاءة املطلوبةالقرار الصائب، الذي ميكن أن ي

 :عند مواجهة مشكلة ما إتباعهاوخطوات اختاذ القرار اليت ينبغي على الفرد 

 :حتديد املشكلة :4-11-1

قرار دون أن يكون هناك حمل أو  إصداريعترب حتديد املشكلة هو اوخطوة األوىل من خطوات اختاذ القرار فليس من املعقول 

شكلة تشخيصها أي الوقو  على طبيعتها وماهيتها و أبعادها والنتائج اليت ويقصد بتحديد امل إصدارههد  من وراء 

ألن أي خطأ للتحديد للمشكلة سو  يرتتب  ،وتعترب تلك اوخطوة من األمهية مبكان ،أي أاثرها وأسباهبا ،تسببت فيها

تعترب نصف حملولة ولذلك فمن املشكلة احملددة حتديدا واضحا  إن:" القول إىلعليه خطأ يف بقية املراحل مما دعا البعض 

 .(929، 9011تعلب )شكلة حتديدا كميا حىت تسهل عملية العالجاملستحسن أن يتم حتديد امل

واألسئلة املهمة اليت تطرح نفسها يف  ،خطأ ملمكن أن يرتتب عليه اختاذ قراركما أن أي خطأ يف هذه املرحلة اهلامة من ا  

 .(Russel-Jones 2000 ،11)وما هو اهلد  من اختاذ القرار؟. ملاذا أختذ القرار؟: هذا اجملال
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ويعد حتديد  إليها،األهدا  هي الغاايت اليت يسعى صاحب القرار للوصول :حتديد األهداف :4-11-2

فيساعد على اختيار املساق السلوكي املالئم  ،أمرا يف غاية األمهية ألنه يعد مؤشرا قواي على طريقة احلل املالئمة األهدا 

 .وهو احملك الذي يستخدم يف احلكم على مدى مالئمة القرار وجناحه ،حلل املشكلة

 :مجع البياانت :4-11-3

ويعد توفر هذه البياانت أحد أهم  ،تتصف ابلدقة والثباتتتطلب عملية اختاذ القرار احلصول على بياانت مالئمة 

وبلورة أهدافها  تقتصر أمهيتها على حتديد املشكلة فهي تلعب دورا هاما يف هذه العملية وال ،مدخالت عملية اختاذ القرار

 وإعطاء ،اسب وأضراراملساعدة يف توليد البدائل وتقومي اجيابيات وسلبيات كل بديل وما يرتتب عليه من مك إىلبل تتعداه 

وبيان متطلبات  ،كما تساعد يف حتديد احتماالت جناح كل هذه البدائلأاثر،  وزن لكل ما يرتتب على هذه البدائل من 

 .(391، 9002الزغلول و الزغلول )هذا النجاح والعقبات اليت تعرتضه

 :البحث عن البدائل :4-11-4

تشخيص وحتليل املشكلة أتيت مرحلة البحث عن احللول أو القرارات البديلة وترتكز هذه املرحلة  إجراءاتبعد االنتهاء من 

وتعد هذه املرحلة  ،على سلسلة من االفرتاضات والتنبؤات اليت يقيمها جهاز اختاذ القرار بقصد التعر  على النتائج املتوقعة

 ،ن احللول عن طريق حتليله ومعرفة مزاايه وعيوبهممث دراسة كل حل  اآلخرين،راء صعبة وشاقة وتتطلب االستعانة آب

ولنجاح هذه اوخطوة البد ملتخذ القرار من أن يعتمد التفكري املبدع اوخالق البتكار بدائل خمتلفة وخباصة عند مواجهة 

قل عدد ممكن من البدائل املتوقع مث يستبعد البدائل الضعيفة و البدائل غري املشجعة لتحصر يف أ ،مشكالت جديدة

  (11، 9010موسى )حتققها بنسب متفاوتة

 :تقييم البدائل :4-11-5

 أاثر ،أاثر التنفيذ ،التنفيذ إمكانية: املقصود بتقييم البدائل هو حتديد االحتياجات السلبيات وفق معايري حمددة للتقييم مثل

مناسبة  ،واالجتماعية وانعكاساهتا على األفراد واجلماعات اإلنسانية اآلاثر ،(أي العائد والتكلفة لكل حل)التنفيذ البديل 
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األخذ يف احلسبان الظرو  الداخلية واوخارجية  إىل إضافةهذا  ،الزمن الذي يستغرقه البديل ،مدى االستجابة ،الوقت

 ،(90، 9001جنان )وهذه اوخطوة تتطلب عملية تنبؤ فعالة ابلنتائج املرتتبة عن كل بديل ،(16، 9009احلريري )املؤثرة

البدائل اليت ال حتقق احلد األدىن من املعايري  وإمهالوتفيد هذه اوخطوة يف تقليص عدد البدائل وذلك بعد طرح 

كما جيب تقييم البدائل لفهم اوخيارات والبدائل اليت حتتوي على جمموعة من النتائج . (39، 9000املنصور )املوضوعة

  (Russel-Jones 2000 ،30)األكثر قبوال واليت حتقق األهدا  املرجوة

 :األفضلاختيار البديل  :4-11-6

وهي تقوم على أساس املفاضلة بني  ،تعد هذه اوخطوة قمة يف عملية اختاذ القرار حيث ميارس فيها متخذ القرار حكمه

ويستند متخذ القرار يف اختياره للبديل  ،أو املعايري املنبثقة عنها األهدا البدائل يف ضوء نتائجها املتوقعة ومقارنتها مع 

  ،(11، 9010موسى )والبحث والتحليل ،والتجريباألفضل على خرباته السابقة 

 :تنفيذ القرار :4-11-7

انه من اوخطأ االعتقاد أبن مهمة أي متخذ قرار انه عند اعتماد القرار املطلوب قد انتهى كل شيء ألن القرار ليس إبقراره 

لذلك فان تنفيذ  األولوغالبا ال يقوم متخذ القرار بتنفيذه والذين يقومون بتنفيذه هم عادة ميثلن املستوى  ،بتنفيذه وإمنا

 واإلعدادوهنا أييت دور وظيفة التنظيم  ،غري الذين أعدوه لذلك البد من التعاون آخرينالقرار يتم بواسطة أشخاص 

  (93، 9001حسني و الساعد )وحتديد املهام واملسؤوليات لتنفيذ هذا القرار

 التقييم والتحليالت اليت تساعد على اختاذ آلياتكما جيب أن حيدد متخذ القرار أهدافه بدقة من أجل االستفادة من 

 (Simon 2000, 3).القرار

 (91، 1221النمر و اخرون ) يف القرارات من أنواع عدة بني Simonساميون  يفرق  :أنواع القرارات: 4-11

  :التايل النحو على يوضحها
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 حتقيق إىل يؤدي ال الذي وهو : اهلاد  غري النهائي،والقرار ابهلد  يرتبط الذي وهو :اهلادف القرار: 4-11-1

 .النهائي اهلد 

 غري النهائي، والقرار اهلد  حتقيق إىل تؤدي بدائل اختيار إىل يعود الذي القرار هو :الرشيد القرار: 4-11-2

  :الرشيد

 .النهائي للهد  الوصول على يساعد ال الذي العفوي القرار هو

 ومقننة، حمددة زمنية جداول ويتبع دقيقة وخطط حلساابت خيضع الذي القرار وهو :املربمج القرار: 4-11-3

 القرار عن املربمج غري القرار معاجلة أساليب االبتكار، وختتلف من كبرياً  قدراً  يتطلب الذي وهو : املربمج غري والقرار

 أنواع من ذكر ما كل جبمع الباحث قام وقد القرار، اختاذ جمال يف املهتمون قدمها اليت التصنيفات تنوعت وقد .املربمج

 : التايل النحو على التصنيف،وذلك يف اعتمد الذي األساس حبسب

 .المركزية مركزية، وأخرى وقرارات مجاعية فردية،وقرارات قرارات : القرار تتخذ اليت اجلهة حسب القرارات أنواع*  

 الشخصي القرار التعليمي املنهجي ، القرار القرار األخالقي، القرار : فيه يتخذ الذي اجملال حسب القرارات أنواع* 

 .السياسي اإلداري القرار املهين،

 ، القرارات املربجمة، والقراراتالتأكد وعدم واملخاطرة التأكد ظرو  يف القرارات :املوقف طبيعة حسب القرارات أنواع* 

 .املربجمة غري

 .استشارية ، ملحة، مشكوك فيها،رئيسية روتينية قرارات واملؤجلة، امللحة القرارات :القرار أمهية حسب القرارات أنواع* 

هي قرارات يتخذها الفرد ملواجهة أوضاع أو مشكالت :قرارات مربجمة وقرارات غري مربجمة :14-11-3-1

يستخدمها ملواجهة هذا النوع من  الروتينية والتقنيات والقواعد اليت اإلجراءاتروتينية متكررة ويطور الفرد عادة جمموعة من 

والتقنيات وقواعد القرارات وتكون جاهزة لديه لالستخدام املستقبلي أي  اتاإلجراءفهو يعد هذه  ،املواقف واملشكالت

، 9002الزغلول و الزغلول )تشغيلية حمددة مسبقا وإجراءاتفهي تشكل عمليات  ،عندما يتكرر احلدث أو املشكلة

399). 
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انه يتعلق ابلقرارات اليت يتم اختاذها هبد  مواجهة مشكالت  ،أما النوع املقابل للقرارات السابقة فهو القرارات غري املربجمة

أو مشكالت معقدة  ،غري روتينية وغري متكررة أو اختاذ قرارات ضرورية حلل مشكالت قليلة احلدوث أو جديدة من نوعها

 .البنية إىلا تكون هذه املشكالت غري واضحة وتفتقر ورمب ،ومتفرعة أو ذات أمهية ابلغة

سلفا غري مالئم ملواجهة هذه املشكالت ألهنا مشكالت  اجلاهزة واحللول املسبقة والقواعد املعدة اإلجراءاتاستخدام  إن  

بنائها وتشكيلها وصياغتها من  إعادةفريدة وغري مألوفة وتكتنفها املخاطرة وعدم اليقني ويتطلب حل مثل هذه املشكالت 

 .(392، 9002الزغلول و الزغلول )جديد

 :والقرارات التكتيكية اإلسرتاتيجيةالقرارات  :4-11-3-2

وتتميز هذه القرارات  ،ملواجهة مشكالت هامة وحرجة ذات أتثري ابلغ يف حياة متخذ القرار اإلسرتاتيجيةتتخذ القرارات    

وهذه القرارات  ،يصبح الرتاجع عنها أمرا غري مقبول ورمبا غري ممكن إذ ،أبهنا بعد أن يتم اختاذها يصعب الرتاجع عنها

 .ومنها أهنا تتضمن قدرا من املخاطرة وعدم التأكد شبيهة ابلقرارات غري املربجمة وتشرتك معها يف كثري من اوخصائص

 :الفردية والقرارات اجلماعية القرارات :4-11-3-3

فالقرار الفردي هو القرار الذي يتخذه فرد واحد دون أن يشرتك  ،قرارات فردية قرارات مجاعية إىلتقسم القرارات أحياان  

ولكنه يعين أن  ،يف مجع املعلومات والبياانت ابآلخرينال يستعني  ووهذا ال يعين أنه ال يستشري غريه أ ،غريه يف اختاذه

 .يباشر الفرد مسؤولية اختيار البديل املالئم

قد يسهم عدد من األفراد يف مراحل صناعة  إذ ،من فرد أكثرأما القرارات اجلماعية فهي القرارات اليت يشرتك يف اختاذها   

 ،ابألغلبية وإما اإلمجاع، أوفاق ابالت إماولكن املهم أن يتم اختيار البديل املالئم من قبل أكثر من شخص  ،القرار املختلفة

 .(331، 9002الزغلول و الزغلول )ويغلب أن تكون القرارات الفردية أقل أمهية من اجلماعية
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 :املخ داخل القرار اختاذ كيفية: 4-12

 أن يذكر الذي ,ANOKHIN)1299)نقال عن أنوخني  (99 ،9003عبد القادر )القادر يقول عبد    

 الداخلية الناجتة االستثارة تلقائياً، خاصة خمتلفة مصادر ثالث استثارة املخ يتم حلاء من عصب كل يف أنه أثبتت التجارب

 التلقائي العمل خالل الذاكرة، ومن اوخارجي واستثارة املوقف يسببها اوخارجية اليت مسيطر واالستثارة دافع تشكيل من

 إىل القرار املؤدي أخذ من البشري الكائن املاضي، يتمكن خربة مع مكوانهتا ومقارنة فقط، الثالث االستثارات هلذه

 .املفيدة النتيجة

 تلقائياً  تصل الشرطية اإلشارة مثل املنبه العامل األحيان بعض يف االستثارات، هذه كل أن التجرييب البحث ويوضح 

اللحاء  أعصاب لبعض الصغرية الكهربية األقطاب أن والواقع األعصاب ماليني لكل دقة أكثر وبقول العصب لنفس

 دائما املعني املوقف القرار بيولوجيا يف تولد الدينامية، اليت اآلليات من العديد مبساعدة تعمل األولية البياانت أن أوضحت

 والتشكيل اهليبوثالموس مثل) اللحاء حتت ما منطقة آليات تنشيط فإن احلقيقي، ذلك تنفيذه غالبا يتأكد كما وبدقة

 خمتلف زايدة يعين االستثارة نفس وتنشيط ابلذاكرة املرتبطة املعلومة واستخالص إنشاء يف تبحث جيعلها  (الشبكي

أخرى،  قدرات هناك أن كما عليها االستثارات خمتلف جتميع قدرة خاصة وبصفة املخ حلاء يف العصبية للعناصر القدرات

 أخذ ألغراض النشطة التوليفات معظم عنها ينتج مما اللحاء حتت ما ومناطق اللحاء بني االستثارة ارتداد تضخيم وهي

 .القرار

 النتائج منفعة لتقييم أيضاً  ولكن فحسب ابألحداث اوخاصة املالمح على للتعر  ليس عالية قدرة ميتلك فاملخ ذلك وعلى

 حباجات ومقارنتها الذاكرة من املاضي، بتتابع نتائج استخالص ميكن مشاهبة، حيث مواقف يف عليها احلصول سبق اليت

 النتائج ومقارنتها تذكر يف البحث فهذا املاضي هذا نتائج أحد مع متاماً  متفق املسيطر الدافع يصبح أن الراهن، إىل املوقف

 كأحسن اختياره من انتج القرارات أخذ فإن ذلك للمخ، وعلى الواضحة القرارات أحد أنه الراهنة، يبدو اللحظة حباجة

 .املعريف املخزون نتائج بتقييم متبوعاً  ، الراهن للموقف
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 :أساليب اختاذ القرارات: 4-13

ويتوقف استخدام أحد هذه  ،تتعدد أساليب اختاذ القرارات من األسهل اىل األصعب من حيث اجلهد والوقت والتكلفة

وبذلك ميكن ,(33، 9010موسى )املتوافرة واإلمكاانتعلى طبيعة املشكلة وعلى التقدير والظرو  احمليطة  األساليب

 : وضعها يف قسمني مها

يقصد ابألساليب التقليدية أو غري الكمية تلك اليت تفتقر للتدقيق :األساليب النظرية غري الكمية: 4-13-1

 :وتشمل (191، 9003كنعان )وال تتبع املنهج العلمي يف اختاذ القرارات ،والتمحيص العلمي

وحني توفرها فان القرارات املتخذة تصبح ذات  قواعد ممتازة يف اختاذ القرار، تعد احلقائق:احلقائق :4-13-1-1

  (33، 9010موسى )جذور قوية ومنطقية

يعين هذا األسلوب استخدام احلكم الشخصي واالعتماد على سرعة :البديهة واحلكم الشخصي: 4-13-1-2

ويف فحص وحتليل وتقييم البياانت  ،والتقدير السليم ألبعادها، العناصر الرئيسية للمواقف واملشكالت إدراكالبديهة يف 

 .(191، 9003كنعان )واملعلومات والفهم العميق لكل التفاصيل اوخاصة هبا

ولكن ميكنه التعلم واالستفادة من  ذا األسلوب على خربة متخذ القرار،ال تقتصر اوخربة يف ه:اخلربة: 4-13-1-3

 .(199-191، 9003كنعان )وجتارهبم يف اختاذ القرارات الصائبة اآلخرينخربات 

يف االعتبار مجع العوامل امللموسة  أخذاالتجارب  إجراءيتوىل متخذ القرار نفسه :التجارب إجراء: 4-13-1-4

اختيار البديل  إىلحيث يتوصل من خالل هذه التجارب  ،وغري امللموسة واالحتماالت املرتبطة ابملشكلة حمل القرار

 .(193، 9003كنعان )األفضل معتمدا يف هذا االختيار على خربته العلمية
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حول  إليهيعين هذا األسلوب االعتماد على البحث ودراسة اآلراء واملقرتحات اليت تقدم :اآلراء: 4-13-1-5

وهذا يتطلب العديد من  (196، 9003كنعان )املشكلة وحتليلها ليتمكن على ضوئها من اختيار البديل األفضل

 .(33، 9010موسى )الستخراج املناسب منها واإلحصائياتالبياانت 

 :ومن أمهها:األساليب الكمية :4-13-2

واالحتمال درجة اعتقاد يف  ،تعد عملية اختاذ القرار األمثل على قياس االحتماالت:االحتماالت:4-13-2-1

كان املوقف متوقع احلدوث   إذا 1كان املوقف مستحيل احلدوث وقد تكون  إذاحدث ما وقيمة االحتمال تبدأ من الصفر 

ومن أسباب صعوبة وتعقد هذه املرحلة هو أن اختيار البديل  (33، 9010موسى )أي مؤكدة ابملائة( 100)بنسبة 

كنعان )أمكن إذااألفضل سيتبعه اختيارات الحقة ممل يتطلب من متخذ القرار التأكد من احتماالت املستقبل وقياسها 

9003 ،123). 

يف املفاضلة بني البدائل اليت ميكن اختاذها اجتاه مشكلة تعتمد الطريقة العلمية  :حبوث العمليات: 4-13-2-2

 .(31، 9010موسى )معينة من خالل املقاييس الرايضية واملنطقية

د االسرتاتيجيات اليت يواجهها تشمل جمموعة من النماذج اليت متكن من حتدي:نظرية املبارايت: 4-13-2-3

وقد  (31، 9010موسى )األفضل اإلسرتاتيجية ارايت املنافسة وكيفية الوصول إىلكأحد املشاركني يف مبذ القرار  متخ

يف  ها كأسلوب علمي يف اختاذ القرارحيث ثبت جدوا ،أسهمت هذه النظرية يف حل املشكالت اليت تتعلق بوجود منافسة

 .(129، 9003كنعان )مواقف وظرو  املنافسة

تستخدم احملاكاة من خالل احلاسبات االلكرتونية والتكنولوجيا احلديثة الختبار (:احملاكاة)التماثل : 4-13-2-4

 . (31، 9010موسى )صالحية النماذج الرايضية والرسوم البيانية واملسارات يف تقييم البدائل وتوقعات نتائج القرارات
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 :خالصة

هو عملية ذات طبيعة تطورية متغرية، ويظهر ذلك  على مل مت التطرق اليه يف هذا الفصل يرى الباحث أن اختاذ القرار بناءا

اذ أهنا تتغري بتغري مراحل اختاذ القرار، وختتلف  من خالل التغريات اليت تطرأ على املشكلة أو املواقف اليت يواجهها الفرد،

ابختال  املعلومات اليت يتم التوصل اليها، فقد ختتلف أعراض املشكلة، وقد أتخذ أشكاال جديدة ،كما ميكن أن يتفرع 

اختاذ القرار  تقدم يف مراحلمنها أجزاء ، وعلى متخذ القرار أن يتابع مجيع هذه التغريات وأن يطور فهمه تبعا لتطورها، وال

فهي تعترب مهارة عقلية ميكن تطويرها لدى . تغري يف مستوى االدراك للمواقف الذي يصبح أكثر وضوحا وحتديدا يتبعه

معاجلة و الالعب ،أذ ميكن تدريبه علي كيفية اختاذ القرار الصحيح من خالل التصور الذهين والتخيل والتفكري السريع 

تربز األمهية النظرية والتطبيقية هلذه  ووفقا ملا تقدم. اجيابيات وسلبيات املواقف املطروحة وهذا بتحديداملعلومات املرئية  

املهارة كوهنا تساهم يف افادة الباحث يف جمال التحكم يف اختاذ القرار من خالل تضمينها يف املناهج الرتبوية لتمكني 

 .احلركية عمليات العقلية واالستاذ من توظيفها وليتمكن املتعلم من مسايرة التطور جلل ال

 :خامتة الباب األول

ا الباب نكون قد وفران مرجعا مهما للمدرسني و األكادمييني من طالب وابحثني وأساتذة جامعيني ، حيث من خالل هذ

القدمية منها  دأب الباحث على مجع املادة العلمية اوخربية من كل أنواع املراجع العربية واألجنبية ، الكرتونية و ورقية،

 .واحلديثة وهذا ما سو  يعطي الباحث الدفع الكبري يف التطرق اىل اجلانب التطبيقي
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 :مدخل الباب

لقد مت تقسيم هذا الباب اىل فصلني ،حيث تطرق الباحث يف الفصل األول اىل الدراسة االستطالعية واليت أجريت على 

تالميذ من نفس جمتمع البحث واليت مت استبعادها من الدراسة األساسية ،وكذلك تناول منهجية البحث  01عينة قوامها 

لثانوية ( 01-01)متثات يف جمموعة من التالميذ للسنة الثانية اثنوي وإجراءاته امليدانية من حيث عينة البحث ،واليت 

تلميذ لكل منهما ، اختريوا ابلطريقة  01بلعكرمي عبد القادر ملدينة وهران قسموا إىل جمموعتني ،جتريبية وضابطة ،تضم 

ملالئمته طبيعة البحث،  العشوائية،كما تطرق اىل منهج البحث املالئم للدراسة، حيث اتبع الباحث املنهج التجرييب

وجماالت الدراسة، الزماين، املكاين والبشري، متغريات البحث وكيفية ضبطها، أدوات البحث ووسائله اإلحصائية، أما 

الفصل الثاين فقد استعرض الباحث فيه النتائج وحللها، ليتبعها ابالستنتاجات مث بعد ذلك تفسري ومناقشة النتائج وفقا 

 األخري قا  الباحث بعرض بع  التوييات بناءا على اإلجراءات املتبعة والنتائج املتحصل عليها يف لفرضيات البحث، ويف

 .هذا البحث
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 :متهيد

تعد املنهجية من االسس الرئيسية ألي حبث علمي مهما كان اجتاهه ويف أي جمال كان، وأينما كان هذا البحث فال بد 

وابلتايل  من منهجية حتدد مساره وحتقق اهدافه وتوجهنا اىل تقدمي نتائج وحلول للمشكلة اليت قدم ألجلها البحث،

فمشكلة البحث هي احملدد الرئيسي ملنهجية البحث العلمية اليت تؤدي اىل معاجلتها، وحىت يتم ذلك كان البد لنا من 

وتنظيم خلطواته امليدانية وفق منهجية علمية دقيقة تساعدان يف إجراء التجربة  و ل ماحيتاجه البحث من إعداداإلحاطة بك

اجلهد، وقد تطرقنا يف هذا الفصل اىل املنهج  قدر ممكن من األخطاء واختصار الوقت وجتنب أكرب الرئيسية، وابلتايل 

 .تماد عليها يف إجراء جتربة البحثاملناسب لطبيعة املشكلة، وطرق اختيار العينة وكذلك الوسائل واألدوات اليت مت االع

البد على الباحث القيام بدراسة لضمان السري احلسن ألي حبث ميداين  :األوىل الدراسة االستطالعية: 1-1

استطالعية ملعرفة مدى مالئمة ميدان الدراسة إلجراءات البحث امليدانية والصعوابت اليت قد تعرتض الباحث وعليه أجري 

وهذا من اجل إجياد مرتكز ( 1.31..3..1اىل 1.31..31.3)الباحث دراسة استطالعية يف الفرتة املمتدة مابني 

واللقاءات مع فمن خالل الزايرات واملالحظات امليدانية  لق ويستعني به يف تثمني دراسته التجريبية ،وقدر من املعرفة ينط

بالل عوض " د على مقياس اختاذ القرار للباحث اعتمالاوكذلك  ،السادة أساتذة الرتبية البدنية و الرايضية 

من خالل  تبنيحيث تالميذ ، .3على عينة استطالعية اولية قوامها  طبق،(1.)ملحق رقم  (1.33الضمور )"الضمور

وهي العبارات اليت تبني عدم مقدرة املخترب ( ال أوافق بشدة) قد مالت اىل أن معظم اجاابت املختربين ( 3.)اجلدول رقم

 . لدى املتعلمني كرة الطائرة مهارات متدين يف اختاذ القرار مستوىأن  على اختاذ القرار ومنه استنتج الطالب الباحث

 .قياس اختاذ القرارلنتائج مية و يوضح النسب املؤ ( 11)جدو  رقم 

 اجملموع أوافق بشدة ال ال أوافق حمايد أوافق أوافق بشدة 

 041 30 120 01 01 11 االجابة

 %111 %00.10 %31 %10.31 08.33% %"11.10 النسبة
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 .الربانمج التعليمي: الدراسة االستطالعية الثانية: 1-0

استعان الطالب الباحث ابلعديد من املراجع العلمية وخاصة الدراسات املشاهبة األجنبية والعربية ذات  :اخلطوة األوىل

حيث ، واليت اعتمدت على جمموعة من الوسائل والطرق التكنولوجية احلديثة يف عملية التدريس والقياس: املنهج التجرييب

قام الطالب الباحث حبصر الربامج املطبقة وفقا لنوع الدراسة احلالية واليت اعتمد فيها الباحث على برانمج الكرتوين لقياس 

 .(Superlab4)واملتمثل يف برانمج الكرتوين يقيس مستوى اختاذ القرار .املتغري املستقل

 متمن جمتمع البحث ومن خارج العينة األساسية  تالميذ .3حيث متت الدراسة االستطالعية على عينة متكونة من 

                  نفس العينة ويف نفس الظروف اختيارهم بطريقة عشوائية ،مث اعيد بعد اسبوع تطبيق االختبار نفسه وعلى

 :حيث حققت لنا الدراسة االستطالعية ما يلي (  32/33/1.32اىل   0/33/1.32.) 

اخلاص مبهارة اختاذ القرار ومدى استجابة  (superlab04)التعرف على مدى صالحية مقياس كشف املستوى  *

 .التالميذ له

 . التعرف على املشكالت والصعوابت اليت قد حتدث أثناء تنفيذ االختبار حىت نتمكن من تفاديها* 

الباحث إبجراء وحدتني تعليميتني استطالعيتني مبساعدة أستاذ املادة والفريق املساعد على الطالب قام : ةنياخلطوة الثا

تالميذ مت اختيارهم ابلطريقة العشوائية، ومت استبعادهم من  .3نفس العينة اليت أجريت عليها التجربة االستطالعية وهم 

 :الدراسة األساسية وكان اهلدف منها

 .علمية يف الوقت احملددالتأكد من تنفيذ الوحدة الت*

 .معرفة املعوقات والصعوابت اليت حتدث وجتنب حدوث األخطاء*

 .التأكد من أتقلم عينة البحث مع الوسائل املدرجة يف التجربة*

واعتمادا على هذه اخلطوات ضمن الطالب الباحث وضع برانمج تعليمي وفق املنهاج التعليمي املقرر وعلى أسس علمية 

 .ف منه واملتمثل يف تنمية مهارة اختاذ القرار للعينة التجريبيةتتطابق مع اهلد
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 :ةالدراسة األساسي -1-0

 : منهج البحث 1-0-1

الباحث املنهج التجرييب وهو الطالب من أجل الوصول إىل حل املشكلة املطروحة وبغية حتقيق اهلدف من الدراسة، اتبع 

 .والتجريبية من أجل التحكم يف مجيع املتغريات والعوامل األساسيةأقرب مناهج البحوث حلل املشاكل ابلطرق العلمية 

 :عينة البحثتم  و جم :1-0-0

، أما عينة على مستوى املقاطعة الغربية ملدينة وهران اثنوي املسجلني يف السنة الثانية يتمثل جمتمع البحث يف تالميذ

والذين مت اختيارهم ابلطريقة العشوائية وبلغ بلعكرمي عبد القادر ثانوية ب املسجلني البحث فتمثلت يف تالميذ السنة الثانية

تلميذ يف كل جمموعة إحدامها جتريبية طبق عليها الربانمج التعليمي  31جمموعتني ،  تلميذ ، مت تقسيمهم اىل .1عددهم 

   .تلميذ عملت حتت إشراف أستاذ املادة ابلطريقة التقليدية 31املقرتح، وأخرى ضابطة اشتملت 

 :جماالت البحث :1-0-0

، موزعني على بلعكرمي عبد القادرتلميذ من اثنوية  .1متثلت عينة البحث يف  :اجملا  البشري :1-0-0-1

طبق عليها الربانمج التعليمي املقرتح،  (3.قسم سنة اثنية علمي ) تلميذ، احدامها جتريبية 31جمموعتني حجم كل منهما 

 .طبق عليها الربانمج العادي حتت إشراف أستاذ املادة (1.قسم سنة اثنية علمي  ) واألخرى ضابطة

 .مت تطبيق الدراسة على العينة التجريبية يف القاعة الرايضية اخلاصة ابلثانوية :اجملا  املكاين :1-0-0-0

اجلدول الزمين املسطر هلا على الشكل  متت فرتة البحث على عدة مراحل حسب: اجملا  الزماين :1-0-0-0

 : التايل

 :وتضمنت هذه املرحلة اخلطوات التالية 0/1.32./.1اىل  1/1.32./0.واليت امتدت من  :املرحلة األوىل
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 .اإلملام ابجلانب النظري والبحث عن املراجع واملصادر والدراسات املشاهبة والسابقة -

 .الربانمج االلكرتوين اخلاص ابختاذ القرار والربانمج التعليميفرتة اعداد وتوزيع استمارة حتكيم  -

 .   فرتة اجراء الدراسة االستطالعية للربانمج التعليمي -

 :وتضمنت هذه املرحلة اخلطوات اآلتية 31/31/1.31اىل  0/1.31./32 واليت امتدت من: املرحلة الثانية

 . 0/1.31./31-32مي يو : ية إجراء االختبارات القبلية للعينتني الضابطة والتجريب

 . 30/33/1.31اىل  0/1.31./.1تطبيق الربانمج التعليمي على العينة التجريبية من 

 .30/33/1.31-31: اجراء االختبارات البعدية للعينتني التجريبية والضابطة يومي

 :متغريات البحث :1-0-4

 .احملاكاة ويتمثل يف التعلم البصري ابستخدام: املتغري املستقل :1-0-4-1

  .مهارة إختاذ القرار :املتغري التاب  :1-0-4-0

قصد ضبط متغريات البحث وعزهلا والتحكم فيها قام الطالب الباحث : املتغريات املشوشة :1-0-4-0

 :مبجموعة من اإلجراءات على اللشكل التايل

 :فيما خيص الربانجمني التعليميني: أ

تلميذ  31على العينة الضابطة والبالغة  (1.رقم ملحق ) الربانمج العاديمت التنسيق مع األستاذ حيث مت تطبيق 

ابستعمال الطريقة التقليدية اخلاصة ابملنهاج التعليمي، وأشرف الباحث بنفسه على تطبيق الربانمج املقرتح اخلاص ابلتعلم 

 (.الثانوية)لقاعة اخلاصة ابملؤسسة البصري ابستخدام احملاكاة على العينة التجريبية، ومت تطبيق كال الربانجمني يف ا
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 :فيما خيص اإلختبارات: ب

نفس  حيث مت اجنازها يف، لعينتنيا ختبارات القبلية و البعدية لكاللقد أشرف الطالب الباحث بنفسه على اجناز اال

 .مها ،مع نفس الفريق املساعدالظروف ويف نفس التوقيت لكال

 :وسائل مج  البياانت :1-0-3

على جمموعة من الكتب واملقاالت العلمية  االعتمادلقد مت : األجنبية املصادر واملراج  ابللغة العربية و :أوال

املنشورة يف اجملالت العلمية احملكمة ابللغتني العربية و األجنبية، كما مت االعتماد على شبكة االنرتنت فيما خيص اإلملام 

 مع االعتماد أيضا على الكتب والدراسات السابقة واملشاهبة واملرتبطة بربامج التعليم التكنولوجية النظري مبوضوع البحث،

 .كما مت االستعانة أبساتذة اللغة العربية للضبط اللغوي لألطروحة،

آراء اخلرباء  قصد حتكيم الصور اخلاصة ابلربانمج االلكرتوين وأخذ استبيانيهمت االعتماد على استمارة : االستبيان: اثنيا

 .(3.)، ملحق رقم  واالستفادة منهم مبعلومات ختدم البحث

 :أدوات البحث :1-0-6

 :اعتمد الباحث على جمموعة من األدوات هي كاآليت

 .قاعة االعالم االيل اخلاصة ابملؤسسة:  لتنفيذ االختبار: أ

 : لتنفيذ الربانمج: ب

 .ميقايت-صافرة -شواخص -كرات طائرة  -ملعب كرة الطائرة –قاعة الرايضة 
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 :األجهزة املستخدمة يف البحث :1-0-1

 . ASUSجهاز حاسوب من نوع 

 .للعرض املرئي .Data Chawجهاز 

 :القياسأداة  :1-0-0

 : الربانمج اإللكرتوين :1-0-0-1

 superاختبار مهارة احتاذ القرار ابستعمال احملاكاة ألوضاع اللعب يف كرة الطائرة ابستخدام برجمة احلاسوب 

lab. بواسطة(version4.04) . وهذا األخرية تعمل على تقدمي الصور كمنبه بصري لالختيار، وهذه الربجمة تعرض

مت اختيار . رب اليت قدمت على جهاز الكمبيوترالصور وتسجل إجاابت البحث وزمن اإلجاابت أثناء خمتلف التجا

ملحق رقم ) جمموعة من الصور متثل وضعيات لعب خمتلفة يف كرة الطائرة اليت مت حتكيمها من طرف جمموعة من احملكمني

ومن  (صورة اثنوية .3صورة رئيسية و00)  صورة ثالثية األبعاد 3.0)، وقدمت اىل عينات البحث وكان عددها (1)

مث رتبت على حسب التسمية والرقم ابستخدام القرعة، وكانت مهمة املختربين اإلجابة على الصحيحة والسريعة أثناء 

 .عرض الصور على شاشة الكمبيوتر لإلجابة عليها من خالل اختيار القرار الصحيح

 خمتلف حاالت وضع عينة البحث أمام شاشة الكمبيوتر مث عرض الصور يف :تصميم االختبار :1-0-0-0

اللعب املذكورة وأسندت هلم مهمة اختاذ القرار حسب كل حالة، وتتمثل مهمة املختربين يف اإلجابة اجليدة والسريعة عند 

اىل 3)تشتمل وضعية اللعب على مخسة اختيارات مرقمة من )وهذا ابختيار القرار الصحيح ( الصورة)ظهور وضعية اللعب

ملي اثنية معلنة صورة وضعية لعب، هذه اإلشارة ..31:ب( ! )إشارة حتضريية : لتايلكل حماولة متت على النحو ا(.1

جابة املخترب وتكون ابلضغط ضة على شاشة احلاسوب اىل غاية اتكون متبوعة بصورة وضعية لعب هذه األخرية تبقى معرو 

 .ابألصبع السبابة.( 1.2.1.1.3)قمةعلى األزرار املر 
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 :على املختربينتسلسل عرض الصور  :1-0-0-0

على الشاشةم ث  ..31تبقى   

 
 املخترب إجابة غاية اىل الشاشة على تبقى

 

الشاشة علىم ث  ..31تبقى   

 
 املخترب إجابة غاية اىل الشاشة على تبقى
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ألن  لقد مت االعتماد عليه يف الدراسة االستطالعية الثانية فقط( superlab)الربانمج االلكرتوين  فيما خيص :مالحظة

الدراسة الرئيسية مت االعتماد  ما خيص، أما في (bloqué)الباحث تلقى اشكال مع الربانمج لتوقفه عدة مرات الطالب 

الباحث وهو  الطالب يف قياس اختاذ القرار وقد مت تصميم حمتواه من طرف (powerpoint2010)على برانمج 

رئيسية  00)صورة  3.0) وتصميم الصور واإلجابة النموذجيةحياكي نفس جمرايت الربانمج السابق فيما يتعلق برتكيب 

 :، حيث كان تصميمه على النحو التايل(اثنوية .3و

وضع عينة البحث أمام شاشة الكمبيوتر مث عرض الصور يف خمتلف حاالت اللعب املذكورة وأسندت هلم مهمة اختاذ القرار 

وهذا ابختيار القرار ( الصورة)عند ظهور وضعية اللعب اجليدةتربين يف اإلجابة حسب كل حالة، وتتمثل مهمة املخ

إشارة : كل حماولة متت على النحو التايل(.1اىل 3)تشتمل وضعية اللعب على مخسة اختيارات مرقمة من )الصحيح 

ة ملي اثنية معلنة صورة وضعية لعب، هذه اإلشارة تكون متبوعة بصورة وضعية لعب هذه األخري ...1:ب( ! )حتضريية 

على استمارة منوذجية خاصة ابالجابة على الصور حتتوي على  جابة املختربضة على شاشة احلاسوب اىل غاية اتبقى معرو 

  .لتليها الصورة املوالية( entré)الزر الضغط على مث بعد ذلك  ).ملحق رقم  331

االختبار البد من التأكد من  بعد عملية حتكيم الصدق، الثبات، املوضوعية: األسس العلمية ألداة:1-0-9

صالحيته وذلك من خالل اجياد الصدق والثبات واملوضوعية هلا حىت تتوافر االسس العلمية وتؤهل الباحث اىل 

 .يوضح ثبات وصدق االختبار( 1.)استخدامها، واجلدول رقم 

 .ثيوضح درجة ثبات وصدق االختبار املقرتح للبح( 10)جدو  رقم 

 مستوى الداللة درجة احلرية الصدق الثبات االختبارات

  1.00 1.10 االرسا 

19 1.13 

 

 1.00 1.60 االستقبا 

 1.66 1.44 االعداد

 1.90 1.03 اختاذ القرار الكلي
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املخترب على النتائج نفسها تقريبا إذا ما أعيد تطبيق االختبار عليه وميكن أن  يعين أن حيصل: الثبات:1-0-9-1

لذا  .ها على مجاعة نفسها من املفحوصنييعرف الثبات ابلقول أن يكون الفحص على وفاق مع ذاته يف كل مرة يطبق في

( Test-Retest) طبيقه قام الطالب الباحث حبساب معامل الثبات ابستخدام طريقة تطبيق االختبار مت اعلدة ت

تالميذ وهي عينة من ( .3)بفاصل زمين قدره سبعة أايم بني التطبيقني على نفس العينة االستطالعية األوىل وعددها 

خارج عينة البحث األصلية ومت حساب معامل االرتباط بني التطبيقني األول والثاين ابستخدام معامل االرتباط بريسون 

 .يوضح معامالت الثبات لالختبار (1.)واجلدول رقم 

التأكد من صدق االختبار استخدم الطالب الباحث الصدق الذايت والذي  من أجل :االختبار صدق:1-0-9-0

يعرب عن صالحية االختبار يف قياس فيما وضع لقياسه، حيث يقاس حبساب اجلذر الرتبيعي ملعامل الثبات، ونالحظ من 

 .ادق فيما وضع لقياسهأن االختبار ص( 1.)خالل اجلدول

من العوامل املهمة اليت جيب أن تتوفر يف االختبار اجليد شرط املوضوعية والذي  :موضوعية االختبار:1-0-9-0

يعين التحرر من التحيز أو التعصب وعدم ادخال العوامل الشخصية للمخترب، فهي تعين أن تصف قدرات الفرد كما هي 

 .وقد مت اختيار االختبار بناءا على جناعته وسهولة تطبيقه وصدق نتائجه ،موجودة فعال ال كما نريد أن تكون

 : الربانمج التعليمي املقرتح:1-0-11

يف ضوء مفهوم التعلم البصري وإسرتاتيجياته ،ومفهوم الربانمج التعليمي ومن خالل اطالع الباحث وخربته املتعلقة    

وعليه قام الباحث . إبنتاج الربامج التعليمية ابلوسائط املتعددة ،عمل على ادماجها يف بناء الربانمج اخلاص هبذه الدراسة

 :سمه اىل ثالث مراحل حتتوي كل مرحلة عدد من العناصر على الشكل التايلبوضع خطة عمل لبناء الربانمج ،حيث ق
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 : وتشمل: التصميم: املرحلة األوىل

 :حتديد موضوع التعليم – 1

خالل الوثيقة املرافقة ملنهاج الرتبية البدنية والرايضية للسنة الثانية اثنوي من العام الدراسي  مت حتديد وحدة كرة الطائرة من

 .م 1.31/1.30

 :حتديد األهداف التعليمية للربانمج – 0

اهلدف التعليمي هو صياغة دقيقة وحمددة لسلوك معني ميكن أن يؤديه التلميذ يف هناية تعلمه ،حبيث يصف السلوك بدقة 

 .متكن من مالحظته وتقوميه

حبدود الدراسة املوضوعية حلل الباحث حمتوى وحدة كرة الطائرة توصل فيها جملموعة من األهداف التعليمية  و التزاما

  .موزعة حسب دروس الوحدة يف ضوء التعلم البصري ومهارات اختاذ القرار

 :مراعاة خصائص املتعلمني – 0

علمني املستهدفني ، ومن هنا تتبع الباحث بناء أي برانمج تعليمي اىل أن يراعي خصائص املت املنطق السليم يرشد

 :خصائص املتعلمني فكانت على النحو التايل

، ويتفاوت مستوى  ة ضمن حلقة التعليم الثانويمجيع التالميذ ملتحقني ابلدراسة النظامي: العوامل األكادميية: أ

 .حتصيلهم بني املمتاز واجليد واملتوسط والضعيف كعموم التالميذ

مجيع التالميذ حسب ادارة املدرسة وماراه الباحث بنفسه سليمي البنيان اجلسمي ، وال يوجد : اجلسميةالعوامل : ب

 .بينهم من حيمل من االعاقات اجلسمية بشكل عام والبصرية بشكل خاص
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 :حتديد طريقة وأسلوب التعلم – 4

برانمج عرض وسائط ابستعمال جهاز   الباحث طريقة العرض املرئي وهي طريقة تعلم عامة ابستخدام  الطالب اختار 

Data Chaw حبيث ان الربانمج  .ؤسسةيتم عرضه على جمموعة من املتعلمني، وهذا ما يتناسب مع البيئة املتوفرة يف امل

 " التعليم الذايت"ميكن ان يتم استخدامه كأحد أمناط تفريد التعليم احلديثة 

 :التنفيذ وتشمل :املرحلة الثانية

الباحث يف تنفيذه للربانمج أن يسري وفق تقسيم دروس وحدة كرة  الطالب اختار: تقسيم حمتوى الربانمج – 1

 .الطائرة يف الوثيقة املرافقة ملنهاج الرتبية البدنية للسنة الثانية اثنوي

 :انتاج الربانمج يف صورته األولية – 0

 :دمج وإنتاج الربانمج متبعا اخلطوات التالية بعد االنتهاء من حتديد االهداف التعليمية بدا الباحث يف

الباحث يف ذلك اىل البحث املتواصل يف املكتبات االلكرتونية ومراكز الطالب عمد  :جتمي  املصادر وجتهيزها: أ

عن طريق الوسائل التعليمية واملواقع االلكرتونية واملنتدايت و واملواقع اخلاصة ابسرتاتيجيات التعليم والتعلم البصري وكذلك 

اصحاب االختصاص وفريق العمل الذي يتكون من جمموعة من اصحاب االختصاص مبا فيهم املشرف ومساعد املشرف 

، فتوصل اىل عدد من املراجع واملصادر املهمة املتعلقة 3DMAX نية احملاكاة ثالثية االبعادوالزميل املتخصص يف تق

 :رة الكرتونية حبيث اشتمل على جمموعة من النقاط اهلامة نذكر منهاابملادة الالزمة إلنتاج الربانمج التعليمي يف صو 

 .صور ثالثية األبعاد حتاكي العيب كرة الطائرة-

 .فيديوهات ثالثية األبعاد حتاكي واقع افرتاضي جملموعة من الالعبني لكرة الطائرة-

 AUTODEMAX 3DMAXبرانمج -
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 LUMION 6 PROFESSIONNEL برانمج-

 SIMI MOTION برانمج-

 ADOBE AFTER EFFECT برانمج -

 :املدة الزمنية إلنتاج الربانمج التعليمي: ب

الباحث على حماولة بلورة العمل اخلاص إبنتاج الفيديوهات اليت تعتمد على تقنية احملاكاة عن طريق اخصائي  الطالب عمل

وأفاد صاحب االختصاص ان  من خالل عرض مشروع البحث ،. 3Dوهو مهندس معماري متخصص يف تدريس تقنية 

وقد . هذا النوع من املهارات يتطلب قدر من العمل وليس ابألمر اهلني يف جمال تركيب ودمج احلركات الرايضية املعقدة

 .من العمل اليومي مدةاستغرق انتاج الصور والفيديوهات 

 :ضبط الربانمج:أ: املرحلة الثالثة

بعد عملية دمج و تركيب الصور والفيديوهات ثالثية االبعاد مبا يتناسب واألهداف اإلجرائية لوحدة كرة الطائرة استشار 

الباحث جمموعة من اصحاب االختصاص يف جمال تقنية احملاكاة وجمموعة من املدرسني واملفتشني من اجل تقييم الطالب 

و املعد جلميع الفيديوهات الربانمج التعليمي ملقرر كرة الطائرة مع السيناري الربانمج وفحصه مبدئيا من حيث مالئمة حمتوى

 .والصور

مت تنفيذ الربانمج التعليمي على مدار الفصل األول من العام الدراسي : مكوانت الربانمج التعليمي: ب

 .بواقع حصة يف االسبوع  1.31/1.30

رحلة الرئيسية من الوحدة التعليمية وذلك للرتكيز على حتقيق اهلدف مت تنفيذ الربانمج على شكل متارين تطبق كجزء من امل

 .من الربانمج دون سواه
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. واإلعدادمت توزيع التمارين على اجلدول الزمين للوحدة التعلمية اخلاصة بكرة الطائرة لكل من مهارة االرسال واالستقبال 

 (.0.)ملحق رقم 

مت تطبيق التمارين وفقا ملبدأ التسلسل يف التعليم حيث اختريت بطريقة تضمن تنمية اجلانب العقلي التصوري واجلانب 

 .املهاري

الباحث على املعادالت  الطالب اعتمد :البياانت معاجلة يف املستخدمة االحصائية األساليب :1-0-11

  :التالية

:املتوسط احلسايب
مج س

ن   س 

ع:        املعياري االحنراف   
  س  س مج 

  ن
 

  (:بريسون)معامل االرتباط البسيط 

ت:ستودنت للعينات املرتبطة( t)اختبارت  
ف م

 
      ف  ح مج 

   ن 

 

ت:للعينات غري املرتبطة( t)اختبارت  
 س
 
 س 

 

 
ع
 

 
ع 

 

 

  ن
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 :خالصة

الباحث يف القيام ابلتجربة أو البحث ابلشكل العلمي الطالب تعد الدراسة األساسية الركيزة األساسية اليت يعتمد عليها 

الصحيح الذي خيول له الوصول اىل اهلدف من خالل حل مشكلة الدراسة، لذا كان لزاما على الباحث أن حيدد املنهج 

، كما املناسب وأن خيتار عينة البحث ابلطريقة املناسبة، كما مت حتديد كل الوسائل واألدوات املساعدة يف امتام البحث

يعترب االختبار الذي استخدمه الباحث ذو طابع عملي جيد ومساير للطرق احلديثة املنتهجة يف جمال القياس مرتكزا يف 

، مما نتج عنه نتائج صحيحة ختدم البحث، كما اعتمد الباحث يف اختياره على أراء أساتذة خمتصني ومراجع علمية حديثة

يلة تكنولوجية حديثة مساعدة على التعلم من خالل االستعانة ببعض األساتذة تطبيق الدراسة على برانمج قائم على وس

املختصني يف جمال التعلم البصري والربامج ثالثية األبعاد، وانطالقا من االطار الذي وضعه الباحث كمنهجية حتدد املسار 

الباحث على فريق مساعد يف اجراء  الصحيح لسريورة البحث، مت معاجلة النتائج وفقا لطريقة علمية حديثة، كما اعتمد

 .املقياس وتطبيق الربانمج التعليمي

 االجرائية اخلطوات بتحديد وذلك ، األهداف حمددة خطة وضع الفصل هذا خالل من الباحث الطالب حاول لقد    

 حتديد مت فقد ذلك مت وابلفعل .البحث حدود ضبط يف تساعد أن ميكن اليت النقاط وعرض الربانمج التعليمي  إلعداد

 القياس طرق وحتديد لذلك الالزمة األدوات واختيار البحث، عينة حتديد مت كما ، البحث لطبيعة املالئم املنهج

 والوسائل الطرق واختيار الرئيسية، البحث لتجربة احلسن السري إعاقة شاهنا من اليت املتغريات وضبط املستخدمة،

 .النتائج وحتليل عرض عملية يف تساعد اليت املالئمة اإلحصائية
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 :متهيـــد

ألجل اخلروج ابلفائدة املرجوة من أي دراسة كانت جيب عدم االكتفاء ابلنتائج اخلام املتحصل عليها من  االختبارات  

بل البد من أن تعاجل هذه النتائج وفقا لطريقة منهجية  القبلية و البعدية أو االكتفاء ابملالحظة ملعرفة النتيجة النهائية،

علمية اعتمادا على جمموعة من املقاييس اإلحصائية ،حيث تعرض يف جداول وأشكال بيانية لتسهيل قراءهتا وحتليلها مث 

الباحث اصدار  الطالب تناقش اعتمادا على اخللفية النظرية والدراسات السابقة أو املشاهبة للدراسة األم، وهبذا يستطيع

األحكام املوضوعية حول متغريات البحث واخلروج ابستنتاجات وتوصيات يستفيد منها اآلخرون علميا وتطبيقيا على حد 

سواء، وقد اعتمد الباحث على الوسائل االحصائية املناسبة واليت حتقق اهلدف من الدراسة أال وهو معرفة أتثري التعلم 

 . تنمية مهارة اختاذ القرار البصري ابستخدام احملاكاة على
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 :الفرضية األولـــىعرض وحتليل نتائج :2-1

حصائية بني االختبار القبلي و البعدي للعينة الضابطة يف مهارة إال توجد فروق ذات داللة "  أنه واليت تنص على

 "اختاذ القرار يف كل من االرسال واالستقبال واإلعداد

 

 

 

 

 

 

.بني االختبار القبلي و البعدي للعينة الضابطة يف مهارة اختاذ القراريوضح الفرق  (11)الشكل رقم   

 

 

 

 

 

 

 .ة الضابطة يف مهارة اختاذ القراريوضح داللة الفروق بني االختبار القبلي و البعدي للعين( 10)جدول رقم 

 االعداد اختاذ القرار الكلي
 

 االستقبال
 

 االرسال
 

 االختبار قبلي بعدي قبلي بعدي قبلي بعدي قبلي بعدي 
 املتوسط احلسايب 6,86 6,86 8,26 7,6 7,93 7,06 23,06 21,4

 االحنراف املعياري 4,12 1,55 2,63 2,82 6,35 1,49 10,49 5,4

 ت احملسوبة 0 1,34 1,42 1,62
 ت اجلدولية 1,76

 مستوى الداللة غري دال غري دال غري دال غري دال

       

 ( 0,0,)مستوى الداللة 
 41درجة حرية 

 

 

 

0 
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40 

 قبلي بعدي
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 بعدي
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اتخاذ القرار 
 االعداد الكلي

 االستقبال
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21,4 23,06 

7,06 7,93 
7,6 8,26 

6,86 
6,86 

 اتخاذ القرار الكلي بعدي

 اتخاذ القرار الكلي قبلي

 االعداد بعدي

 االعداد قبلي

 االستقبال بعدي

 االستقبال قبلي

 االرسال بعدي

 االرسال قبلي
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مهارة اختاذ بني االختبار القبلي و البعدي للعينة الضابطة يف  الذي يوضح داللة الفروق   (0,)من خالل اجلدول رقم 

 قد تراوحت مابني    لكل من املهارات الثالث" احملسوبةت "القرار يف كل من االرسال واالستقبال واإلعداد ، نالحظ أن 

عند مستوى الداللة ( 1..4)اليت بلغت " ت اجلدولية"أقل من قيمة  وهي على التوايل(  4.11و  4.01و  ,) 

االختبار القبلي و البعدي للعينة ، مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بني  41ودرجة حرية  0,.,

( 4.11)اليت بلغت الختاذ القرار الكلي " ت احملسوبة"كما نالحظ أن . االعداد لكل من االرسال واالستقبال و الضابطة

 ، ومنه نستنتج انه ال 0,.,ومستوى الداللة  41عند درجة حرية ( 1..4)اليت بلغت " ت اجلدولية"أقل من قيمة 

 الطالب ويرجع .و البعدي للعينة الضابطة يف مهارة اختاذ القرار االختبار القبليبني توجد فروق ذات داللة احصائية 

الذي مل يكن له االثر يف حتسني مهارة اختاذ االقرار ألن املطبق على العينة و الباحث هذه النتيجة اىل الربانمج التقليدي 

خاصة مهارة اختاذ القرار إذ تعتمد الربانمج حبد ذاته ال حيتوي على الوضعيات التعليمية القائمة على املهارات العقلية و 

فقط على تنمية اجلانب احلركي للمتعلم دون سواه كما أن الربانمج التقليدي ال حيتوى على الوسائل املساعدة على التعلم 

املساعدة على التعلم خاصة البصرية الذايت وخاصة اليت ترتكز على تنمية املهاره أبستعمال الوسائل التكنولوجية احلدية 

نها، كما أن عينة البحث مل متتلك املؤهالت اخلاصة ابملهارات العقلية من خالل املكتسبات السابقة واليت اعتمدت على م

لذا جيب تطوير هذا اجلانب احلركي فقط، وهذا أدى اىل عدم تنمية املهارة املراد اكتساهبا من خالل الربانمج العادي، 

اهج الدراسية وتطوير من خالل تطوير عمل املدرسني الذين يقومون بتطبيق اجلانب من خالل دمج هذه الوسائل يف املن

وذلك  على ضرورة ادراج االسرتاتيجيات اجلديدة والوسائل املتعددة واملناسبة، (2,,1حسن ) املناهج اجلديدة حيث يرى

لتحقيق عملية التعلم بفعالية واالرتقاء ابملتعلم من دور املستمع أو املشاهد للمعلومات اىل دور املشارك يف التنفيذ، أذ 

تدريس ينبغي للمدرس استخدامها وتطبيقها ، من أجل حتقيق  يعترب املتعلم حمور العملية التعلمية برمتها، ومثة اسرتاتيجيات

فظ املعلومة وترتكز على القدرات واملهارات العقلية فالتطور يف وسائل التكنولوجيا فرض االجتاه أهداف تعليمية تتجاوز ح

وعليه يرى الطالب الباحث ضرورة دمج الربامج العادية أو التقليدية ابلوسائل . حنو استخدام اسرتاتيجيات تدريس حديثة

  . تسبات العقلية للمتعلمالتكنولوجية احلديثة املساعدة على التعلم من أجل تنمية املك
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 :عرض وحتليل نتائج الفرضية الثانية :2-2

توجد فروق ذات داللة احصائية بني االختبار القبلي و البعدي للعينة التجريبية يف مهارة اختاذ  "واليت تنص على أنه

 "القرار لكل من االرسال واالستقبال واإلعداد ولصاحل االختبار البعدي

 

 

 

 

 

 

يوضح الفرق بني االختبار القبلي و البعدي للعينة التجريبية يف مهارة اختاذ القرار( 12)الشكل رقم   

 

 

 

 

 

 

 

 .يوضح داللة الفروق بني االختبار القبلي و البعدي للعينة التجريبية يف مهارة اختاذ القرار( 10)جدول رقم 

 االعداد اختاذ القرار الكلي
 

 االستقبال
 

 االرسال
 

 االختبار قبلي بعدي قبلي بعدي قبلي بعدي قبلي بعدي 
 املتوسط احلسايب 4.80 20.48 7.50 21.2 7.28 15.50 20.50 40.0

 االحنراف املعياري 1.87 0.20 2.57 8.4 0.52 18.12 8.70 04.50

 ت احملسوبة 22.5 15.00 5.75 21.52
 ت اجلدولية 1,76

 مستوى الداللة دال دال دال دال

       

 (0,0,)مستوى الداللة 
 41درجة حرية 
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 االرسال
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8,27 
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23,67 

6,73 

 اتخاذ القرار الكلي بعدي

 اتخاذ القرار الكلي قبلي

 االعداد بعدي

 االعداد قبلي

 االستقبال بعدي

 االستقبال قبلي

 االرسال بعدي

 االرسال قبلي
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مهارة اختاذ بني االختبار القبلي و البعدي للعينة التجريبية يف  الذي يوضح داللة الفروق   (1,)من خالل اجلدول رقم 

و  11.0) لكل من املهارات الثالث " ت احملسوبة"القرار يف كل من االرسال واالستقبال واإلعداد ، نالحظ أن 

ودرجة  0,.,عند مستوى الداللة ( 1..4)اليت بلغت " ت اجلدولية"من قيمة  أكرب على التوايل (  5.20و  40.11

لكل من االختبار القبلي و البعدي للعينة التجريبية ، مما يدل على وجود فروق ذات داللة احصائية بني  41حرية 

من قيمة  أكرب( 51.,1) اليت بلغت الختاذ القرار الكلي" ت احملسوبة"كما نالحظ أن . االعداد و االرسال واالستقبال

، ومنه نستنتج انه توجد فروق ذات  0,.,ومستوى الداللة  41عند درجة حرية ( 1..4)اليت بلغت " ت اجلدولية"

ويرجع الطالب الباحث هذه النتيجة  .و البعدي للعينة التجريبية يف مهارة اختاذ القرار االختبار القبليبني داللة احصائية 

اىل طريقة وأسلوب توظيف مهارة اختاذ القرار كنمط تعليمي يقوم على أساس توظيف الوسائل البصري اليت وظفت يف 

والذي أدى اىل اكتساب وتنمية هذه املهارات لدى أفراد العينة التجريبية حيث أاتحت الطريقة  الربانمج التعليمي املقرتح

هبا الربانمج اىل زايدة نسبة اكتساب املعلومات من خالل العرض املرئي الذي أاثر انتباه املتعلم وجعلته يكتسب اليت وظف 

التصور احلركي املناسب، كما أن الربانمج أو الوسيلة املعتمدة ااتحت للمتعلم فرصة معايشة املعلومات املعروضة عن طريق 

يف الذاكرة العاملة ري فشرح وتقدمي املهارة بصراي تؤدي اىل التشبع العقلي التصور البصري من خالل استخدام العرض البص

وهذا يساهم يف استيعاب املهارة بطريقة سهلة وصحيحة وابلتايل خيلق ادراك افضل ومساعدة جيدة يف اكتساب مهارات 

اليت أشارت اىل (0,,1فاطمة )دراسة  و (1,,1نسري ) حيث اتفقت هذه النتيجة مع كل من دراسة. عملية متنوعة

وعليه يرى . التأثري االجيايب الستخدام الوسائل التكنولوجية احلديثة يف تطوير املهارات واجلانب املعريف لدى املتعلمني

الطالب الباحث أن استخدام الوسائل التكنولوجية منها احملاكاة وهذا من خالل عرض املهارة ابلطريقة البصرية هي جزء 

د من يز يمكمل لعملية االكتساب املعريف العقلي اليت تشمل مجيع مراحل التعلم واليت تبدأ مع بداية عرض املعلومات الذي 

دى اىل فهم يؤ والذي املتعلم نفسه من خالل اكتساب التصور احلقيقي ألدق تفاصيل املهارة  ادراك وتنمية املهارة من طرف

  .طبيعة احلركة ومكوانهتا واهلدف من أدائها
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  :عرض وحتليل نتائج الفرضية الثالثة: 2-0

      الضابطة والتجريبية توجد فروق ذات داللة احصائية بني االختبار البعدي لكل من العينة " واليت تنص على أنه

 "لصاحل العينة التجريبيةيف مهارة اختاذ القرار لكل من االرسال واالستقبال واإلعداد 

 

 

 

 

 

 

 

يوضح الفرق بني االختبار البعدي للعينة الضابطة والتجريبية يف مهارة اختاذ القرار( 10)الشكل رقم   

 

 

 

 

 

 

 

 

 .يوضح داللة الفروق بني االختبار البعدي لكل من العينة الضابطة والتجريبية يف مهارة اختاذ القرار (15)جدول رقم 

 االعداد اختاذ القرار الكلي
 

 االستقبال
 

 االرسال
 

 االختبار (ض)بعدي (ت)بعدي (ض)بعدي (ت)بعدي (ض)بعدي (ت)بعدي (ض)بعدي (ت)بعدي 
 املتوسط احلسايب 4.74 20.44 8.4 21.2 8.14 15.50 21.0 40.0

 االحنراف املعياري 1.55 0.20 2.72 8.4 1.05 18.12 5.0 04.50

 ت احملسوبة 28.10 14.01 11.17 20.1
 ت اجلدولية 1.81

 مستوى الداللة دال  دال دال دال

       

 ( 0,0,)مستوى الداللة 
 12درجة حرية 
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اتخاذ القرار 
 الكلي

 االعداد
 االستقبال

 االرسال

64,4 

21,4 19,53 

7,06 

21,2 

7,6 

23,66 

6,86 

 (ت)اتخاذ القرار الكلي بعدي

 (ض)اتخاذ القرار الكلي بعدي

 (ت)االعداد بعدي

 (ض)االعداد بعدي

 (ت)االستقبال بعدي

 (ض)االستقبال بعدي

 (ت)االرسال بعدي

 (ض)االرسال بعدي 



عرض وحتليل ومناقشة النتائج الفصل الثانـــي                                                  

128 
 

لعينة الضابطة والتجريبية يف مهارة اختاذ لوالذي يوضح داللة الفروق بني االختبار البعدي ( 0,)من خالل اجلدول رقم 

و  0,..1)لكل من املهارات الثالث " ت احملسوبة"، نالحظ أن اإلعداد لكل من االرسال واالستقبال والقرار 

ودرجة حرية  0,.,عند مستوى الداللة ( ,..4" ) ت اجلدولية" على التوايل أكرب من قيمة ( 44.42و  41.04

عند درجة ( ,..4" )ت اجلدولية" من قيمة أكرب( 10.4)الختاذ القرار الكلي " ت احملسوبة"كما نالحظ أن ، 12

ن مما يدل على وجود فروق ذات داللة احصائية بني االختبار البعدي لكل من العينة 0,.,ومستوى الداللة  12حرية 

ويعزي الطالب الباحث .الضابطة والتجريبية يف مهارة اختاذ القرار لإلرسال واالستقبال واإلعداد ولصاحل العينة التجريبية

ة اىل التأثري الكبري للربانمج التعليمي املقرتح القائم على احملاكاة يف تنمية مهارة اختاذ القرار لدى العينة التجريبية هذه النتيج

عكس الربانمج التقليدي الذي مل يكن له األثر الواضح ، وهذا ما يؤكد ان الربانمج املقرتح له ميزة تقدمي وتوضيح املهارة 

أدت اىل اكتساهبا من طرف املتعلم بطريقة سهلة و واضحة، كما ساعدت على سرعة نعلم  من خالل العرض املرئي واليت

املهارة احلركية املختلفة عن طريق االستدعاء العقلي للنموذج الصحيح للمهارة العقلية وحماولة جتسيدها حركيا ، فالوسيلة 

حيحة للمتعلم مما أدى اىل مساعدته على حتسني هي وسيلة هامة يف اكتساب اخلربات السريعة حول املهارة الصاملعتمدة 

وتنمية قدراته العقلية من خالل عملية التصور العقلي للمواقف السليمة وبذلك يرفع من قدرة استدراج اخلربات والعمل 

أن التعلم ابستخدام التكنولوجيا  (4,,1سعد ) على تصحيحها أو حماولة تشكيلها من خالل الفعل احلركي، حيث يرى

احلديثة ال يعين ابلضرورة استخدام أجهزة وأدوات حديثة بقدر أهنا تعين يف األصل طريقة التفكري لوظع منظومة تعليمية، 

أي أهنا تعتمد اعتمادا كامال على اسلوب اتباع منهج حمدد، وطريقة عمل تسري يف تسلسل واضح املعامل ومنظم تستخدم 

االمكاانت اليت تقدمها التكنولوجيا وفق نظرايت التعلم لتحقيق أهداف هذه الربامج ، مع زايدة خربة املتعلم يف  فيه كل 

كيفية استخدام كافة مصادر املعرفة والوسائل التكنولوجية املساعدة لكي يصل اىل املعلومة بنفسهن وهذا هو التعلم 

أنه من أجل حتقيق ذلك البد من أن يصبح التعلم يرى الطالب الباحث وعليه  التكنولوجيا ،االجيايب املستهدف من تطور 

التكنولوجي طابعا مميزا للعملية التعليمية حبيث تتحول النظرة للتعلم من التلقني اىل املمارسة والتجربة ويتعايش معها املتعلم 

ن خالل اكتساب اخلربات الالزمة هلذه ويتعلم من خالهلا منطلقا اىل آفاق جديدة يف تعلم املهارات العقلية واحلركية م

 .املهارة ومبساعدة الوسائل احلديثة
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 :اإلستنتاجات: 2-0

 :خالل عرض وحتليل نتائج الفرضيات استنتج الباحث مايلي من

    يف كل من االرسال واالستقبال و اإلعداد  برانمج تعليم العينة الضابطة مل يؤدي اىل تنمية مهارة اختاذ القرار -4

 . الطائرةيف كرة 

الربانمج التعليمي للعينة التجريبية أدى اىل تنمية مهارة اختاذ القرار يف كل من االستقبال و االعداد وبدرجة كبرية  -1

 . يف االرسال

 .برانمج التعلم البصري أفضل من الربانمج التقليدي يف تنمية مهارة اختاذ القرار -0

للعينة التجريبية يف مهارة اختاذ القرار لكل من االرسال االختبار البعدي  يف توجد فروق ذات داللة احصائية -1

 .الستقبال واإلعدادوا

من االرسال  يف مهارة اختاذ القرار لكلللعينة التجريبية االختبار البعدي  يفتوجد فروق ذات داللة احصائية  -0

 .واالستقبال واإلعداد

ومنه فإن الربانمج التعليمي املقرتح أدى اىل تنمية مهارة اختاذ القرار لدى العينة التجريبية وبرانمج العينة الضابطة مل يؤدي 

 .اىل تنمية مهارة اختاذ القرار لكل من اإلرسال و اإلستقبال و اإلعداد

 البعدي و القبلي القياس بني الفرق يف ذلك ظهروي ، املهاري األداء يف التحسن إىل أدى اختاذ القرار  أداء يف التحسن  -

 .التجريبية للمجموعة البعدي القياس لصاحل

اىل تنمية وحتسني مستوى اختاذ القرار لدى عينة البحث ( النموذج االفرتاضي)  3Dأدى استخدام وسيلة احملاكاة  -

 .وهذا ملا وفرته من عوامل ادراكية اسهمت يف زايدة القدرة املعرفية العقلية والبدنية لديها التجريبية،

 ان اعتماد منط التعلم البصري يف تعلم مهارات كرة الطائرة أمكن حتقيقه من خالل استخدام وسيلة احملاكاة -

3DMAX   التغذية الراجعةحيث مت االعتماد عليها يف مجيع مراحل التعلم احلركي، ويف تقدمي. 
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 :مناقشة فرضيات البحث: 2-5

اعتمادا على نتائج التحليل االحصائي لبياانت الدراسة، ومع االسرتشاد ابلدراسات السابقة واملشاهبة واملراجع العلمية، مت 

 :مناقشة النتائج وفقا لفروض البحث على الشكل التايل

 :الفرضية االوىل نتائج مناقشة: 2-5-1

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني االختبار القبلي و البعدي للعينة " ه الباحث أن الطالبفيهاواليت يفرتض 

 "الضابطة يف مهارة اختاذ القرار يف كل من االرسال واالستقبال واإلعداد

نالحظ انه ال توجد فروق ذات داللة احصائية بني االختبار القبلي و البعدي للعينة  (0,)اجلدول رقم  نتائج من خالل

أي أن الربانمج التقليدي املطبق على العينة الضابطة مل يكن له األثر يف تنمية مهارة اختاذ . الضابطة يف مهارة اختاذ القرار

أذ انه ال حيتوى على اخلصائص ،اىل الربانمج حبد ذاته الباحث هذا  الطالب يف كل من االرسال واالستقبال ،ويعزو القرار

الالزمة اليت تؤدي اىل تنمية هذه املهارة خصوصا أهنا مهارة عقلية تتطلب اسرتاتيجية تعليمية خاصة فالربانمج حيتوى على 

سيلة تعبري تعليمية تتخللها وضعيات تعليمية تعتمد على احلركات الديناميكية كشكل من أشكال التواصل وكو وحدات 

غري منسقة وحمددة فاملتعلم يواجه وضعيات ومواقف تربوية خمتلفة منها املعرفية و املهارية ، لكن غري مدجمة بطرق وأساليب 

الباحث هذا اىل خصائص اللعبة  الطالب ،كما يرجع حديثة جتعل التلميذ يؤدى املهارة ابلطريقة النموذجية الصحيحة

، 4,,1السيد )وعدم امتالك عينة البحث للقدرات واملكتسبات اخلاصة هبا من الناحية املعرفية أو التطبيقية، حيث أشار

.  يف كل حركات اللعبةان كرة الطائرة تعتمد على القدرات العقلية بقدر ما تعتمد على التكوين البدين  (.42-4

اهنا عبارة عن نشاط ذات طبيعة خاصة تتميز حبدة االاثرة وهذا من خالل التشكيالت احلركية  (1,,1زكي )ويؤكد

لتوقع والقدرة على التحكم والتمكن من املهارات احلركية االساسية اخلاصة، اذ تتطلب هذه املهارات التوافق والتوقيت وا

أما فيما خيص جانب اسرتاتيجيات التعلم واليت . احلركي والدقة واالنسيابية والتكيف مع املواقف املختلفة أثناء املنافسة

عندما أكد أن   (0,,1دمحم )توظف فيها األساليب التكنولوجية احلديثة اليت تعتمد على حاسة البصر واليت أشار اليها 

تنمية اجلانب البصري لدى املتعلمني يعد من العوامل اليت تساعد على تنمية التفكري لديهم، وحتسن أدائهم وابلتايل تقوي 
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والذي يتم من خالل االعتماد  -الذكاء البصري –عملية التعلم لدى املتعلم، حيث جند ضمن نظرية الذكاءات املتعددة 

صور  كما أن التعلم من خالل الصورة ميد منطا من أمناط التفكري الذي ينشأ من استثارة العقل على األشكال والرسوم وال

مبثريات بصرية يرتتب عليها ادراك العالقات اليت تساعد على احللول للمشكالت املختلفة، وهذا اجلانب مل يلحظه الباحث 

لوسائل املساعدة فجل الوحدات التعليمية حتتوي على ااخلصائص و لدى التالميذ ألن معظم التمارين ال تتوفر على هذه 

أننا  (0,,1،أميمة )وضعيات تعليمية عادية غرب مدجمة ابلوسائل التكنولوجية املساعدة على التعلم ،حيث يؤكد كل من 

يف حاجة أكثر من ذي قبل اىل اسرتاتيجيات تعلم وتعليم متدان آبفاق تعليمية واسعة ومتنوعة ومتقدمة تساعد التالميذ 

على إثراء معلوماهتم وتنمية مهاراهتم العقلية املختلفة وتدريبهم على اختاذ القرارات السليمة يف مواجهة املواقف احلياتية 

ة اختاذ القرار يفرد الباحث ذلك اىل صعوبة هذه املهارة العقلية اليت بدورها حتتاج اىل توافق اما فيما خيص مهار . املختلفة

عال من الرتكيز وسرعة ودقة يف األداء ويعترب اختاذ القرار أحد أهم قدرات الالعبني يف املستوايت الرايضية العليا ويعتمد 

مات ومستوى النشاط واملعارف واملهارات واخلربات السابقة جناحه على عوامل أساسية مثل سرعة ودقة واستيفاء املعلو 

وهذا ما مل متتلكه عينة البحث نظرا لعدم امتالكها املكتسبات الضرورية للمهارات العقلية املساعدة على التعلم الذايت، 

، املصاحبة لألداء احلركي العقليةمبنية على تطوير املهارات  متريناتعلى وكذلك يرجع هذا لعدم توفر الربانمج العادي 

أن اتقان املهارات يتوقف على الربط بني املهارات فيما يسمى ابملهارات املركبة ومن مث اىل  (2,,1فتحي )حيث أشار 

من خالل تفسري و وجود اخلربة املتمثلة يف التكرار، القدرات اإلبداعية من خالل القدرة على اختاذ القرار املناسب مع 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  هومناقشة نتائج الفرضية االوىل نكون قد توصلنا اىل حتقيق الفرضية اليت تنص على أن

 .بني االختبار القبلي و البعدي للعينة الضابطة يف مهارة اختاذ القرار يف كل من االرسال واالستقبال واإلعداد
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 :الفرضية الثانيةمناقشة نتائج : 2-5-2

توجد فروق ذات داللة احصائية بني االختبار القبلي و البعدي للعينة  "الباحث أنه الطالب واليت يفرتض فيها

 "التجريبية يف مهارة اختاذ القرار لكل من االرسال واالستقبال واإلعداد ولصاحل االختبار البعدي

يف مهارة اختاذ  بني االختبار القبلي و البعدي للعينة التجريبية فروقنالحظ وجود ( 1,)اجلدول رقم  نتائج من خالل

حيث كان الفرق واضحا بني االختبارين وبدرجة   .القرار لكل من اإلرسال  واالستقبال و اإلعداد ولصاحل االختبار البعدي

كان له األثر اجللي يف تنمية   كبرية يف االرسال واالستقبال ويعزو الباحث هذا التطور اىل الربانمج التعليمي املطبق حيث

 الباحث  الطالبمهارة اختاذ القرار يف كل من املهارات الثالث، ويرجع هذا التطور احلاصل اىل الطريقة اليت اعتمد عليها

مدجمة بتقنية العرض  (التصور البصري) يف تطبيقه من خالل دمج وسيلة تكنولوجية جديدة تعتمد على العرض املرئي

واليت قدمت على شكل  صور و فيديوهات مرئية خالل .أو مبا يسمى الواقع االفرتاضي( 3DMAX)ثالثي األبعاد 

ساعدت هذه التقنية التالميذ يف تطوير مهارة اختاذ القرار لكل من املهارات  ، حبيثاملطبق  الوضعيات التعليمية للربانمج

هارات احلركية وهذا من خالل عرضها بطريقة املشاهدة البصرية ،حيث اسهم يف تعزيز عملية دت اىل تطور املأالثالث كما 

وهذا ما أعطى للمتعلم الثقة والقدرة . التعلم وتثبيتها مع اكتشاف نقاط الضعف والقوة يف أداء املهارة من خالل مشاهدهتا

أن االكتساب املعريف يتم من خالل اكتساب معلومات خمتلفة عن املهارة املراد  (0,,1حلمي )ويؤكد، على التعلم بسرعة

تعلمها حىت يسهل على املتعلم تنظيم وتكوين التسلسل احلركي ألداء هذه املهارة، وهذا االكتساب يتم بطرق خمتلفة منها 

كما أن عرض املهارة (.وذج حي مرئي للمهارةشرح املراحل الفنية مع من) اعطاء املدرس او املدرب للمتعلم هذه املعلومات

للمتعلمني خالل مراحل التعلم هي جزء مكمل لعملية االكتساب املعريف اليت تشمل مجيع مراحل وخطوط التعلم اليت تبدأ 

مع بداية عرض املعلومات من خالل عرض املهارة او من خالل الشرح او كالمها وهذا يزيد من ادراك وتطوير املهارة من 

مر مع مفردات الربانمج بل املتعلم وتعطي تصور حقيقي ألدق تفاصيل املهارة كما أن عملية عرض النموذج بشكل مستق

ومكوانهتا واهلدف من ( املهارة) فهم طبيعة الواجب احلركيتايل على تلقي املتعلم للمعلومات وابل تساعدالتعليمي 

أن املتعلم خصوصا يف املراحل االوىل من التعلم ومهما امتلك  (1,40جرار )نقال عن (.452ماينل )كما أكد .أدائها
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 من قدرة على االدراك للمواقف فانه ال يستطيع تصور احلقيقة كمشاهدهتا، ذلك ان املشاهدة احلسية تعد جزءا من التعليم

حيث ذكر أيضا أنه يتم ربط النشاط احلركي للتعلم منذ البداية مع الشرح  رقى عناصر التعلم،املباشر الذي يعد من أ

وهذا ما لوحظ لدى عينة البحث يف مرحلة االختبار االوىل حبيث .والعرض كطريقة إلخراج املرحلة األوىل يف التعلم احلركي

لكن عند التعود على األداة . ء اللعبالقت صعوبة يف تصور املواقف احلركية وكاان جليا من خالل القرارات العشوائية أثنا

املستعملة تغري موقف عينة البحث من خالل التكيف مع االداة ومن خالل ضبط اجلانب احلركي ابجلانب التصوري 

اخلاص ابملهارات، حيث أاتحت هذه الوسيلة املعتمدة من طرف الباحث اىل تقدمي النموذج املثايل للعرض احلركي مما 

، وهذا (3DMAX)قيام بعملية املقارنة العقلية بني منوذج األداء التقليدي ومنوذج األداء االفرتاضي مكن املتعلم من ال

يف أن التمرين الذهين جيد اذا ما  (.455ظافر ) يشكل تدريبا ذهنيا على املهارات احلركية ويتفق هذا مع ما توصل اليه

ما أن التمرين الذهين يكون أفضل يف املراحل االوىل من التعلم خصوصا يف املهارات املعقدة اكثر ارتبط ابلتمرين البدين، ك

منها يف املهارات البسيطة، هذا من جانب ومن جانب آخر مكن عرض النموذج االفرتاضي املتعلم من القيام بعملية 

احلركي يف املهارات الثالث مبا وفره من معلومات  التقييم الذايت ألدائه، والقيام ابلتصحيح والتعديل والتحسني لألداء

من أن تنمية املهارات العقلية والبدنية واالنفعالية هي الطريق اىل  (4551النيب ) وإمكانيات ويتفق هذا مع ما توصل اليه

تطوير املهارات احلركية واالرتقاء ابملستوى النوعي وأنه جيب النظر اىل تركيز االنتباه والتصور العقلي واإلعداد العقلي 

حبيث أن طى لعناصر اللياقة البدنية، والقدرة على التخيل وغريها من املهارات العقلية ابملستوى نفسه واالهتمام الذي يع

 إىل التعليمية العملية يف القائم يستوجب وإتقاهنا املتعلمني مستوى إىل نسبة تعلمها املطلوب املهارات بعض صعوبة

 الوسائل هذه أن عن فضال املتعلم و املعلم قبل من املبذول واجلهد الوقت يوفر بشكل تعليمية وسائل وإدخال استعمال

 إجياد على تساعد بذلك وهي وتعميقها ترسيخها إىل يؤدي مما التعلم عملية يف احلواس بعض إشراك على تقوم املساعدة

 ويتفق (4552يوسف )هذا ما أكده ،تعلمه اثر بقاء من عليه يرتتب وما الالعب تعلمه ما بني سخةرا وطيدة عالقات

 دقة يف كبري جهد بذل تتطلب أهنا إال األداء سهلة تبدو املهارات " أن على (1,41اجلميلي )مع الباحثالطالب 

 امللعب حجم وصغر األصابع أبطراف ملسها وحتديد الكرة ملس فرتة قصر حيث من اللعبة قانون يفرضه ملا وذلك إتقاهنا

وهذا ما أدى بنا اىل االعتماد على تقنية احملاكاة لتسهيل عملية  .األخرى القانونية النواحي من وغريها الكرة طريان وسرعة
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كما أن الوسيلة املقرتحة راعت الفروق الفردية بني املتعلمني من خالل هتيئة خربات متنوعة وحمسوسة اكتساب املهارة،  

درة على إعادة املعلومات وتكرارها ابلقدر مشلت القدرة على التحكم ابحلركة من خالل سرعة العرض واملسار، وكذلك الق

املطلوب، ووفق حاجة املتعلم، فضال عن عامل التشويق لرؤية كل جديد من احلركات والتمارين املتعلقة بتعليم وحتسني 

وتنمية هذه املهارات كل هذا يدخل ضمن التغذية الراجعة البصرية اليت قام الباحث بعرضها بطريقة مشوقة وانسيابية عن 

وهذا لغرض تعلمها، ابإلضافة اىل االاثرة والتعزيز وزايدة التذكر واإلقالل من ( 3DMAX)طريق العرض االفرتاضي 

وابلتايل  عامل النسيان الذي يعمل على زايدة رغبة املتعلم للتعلم والتدرج يف تقبل اداء املهارة واستعادهتا ابلتصور الذهين،

التأثري االجيايب الفعال يف زمن العملية التعليمية من خالل تكثيف زمن الوحدة التعليمية، األمر الذي أدى اىل زايدة دافعية 

احلايك )،(1,,1زيد )،(1,,1اهلادي )حيث اتفقت هذه النتيجة مع كل من دراسة التعلم لدى العينة التجريبية،

1,,1)،(hayek 2003)،( 1,,1املومين)،( 1,,1الرزاق)،(Thomas 1993)،  ن استخدام الوسائل أيف

التكنولوجية احلديثة يف العملية التعليمية املتعلقة ابلتعلم احلركي يؤثر أتثريا اجيابيا على العملية التعليمية كذلك اتفقت نتائج 

حسني )،(0,,1الديلمي )،(0,,1حكمت )،(1,,1لطيف )،(4552حممود )،الدراسة مع ما توصل اليه

يف أن استخدام التغذية الراجعة مبساعدة األداة التوضيحية يعترب أكثر أنواع التغذية الراجعة  ،(4551الربضي )،(1,,1

ويعزو الباحث السبب يف هذا ، وخصوصا التغذية الراجعة البصرية اخلارجية إجيايبأتثريا على تعلم املهارات احلركية بشكل 

مع اجملموعة  3DMAXاكاة عن طريق العرض ثالثي االبعاد التطور اىل استخدام الوسيلة التكنولوجية املقرتحة وهي احمل

التجريبية، حيث حققت مجلة من عوامل االدراك احلسي حركي اليت تؤثر أتثريا مباشرا يف التعلم احلركي، اذ اهنا وفرت 

االمر الذي ساعد يف  ،اكرب عند افراد العينة  االعداد بدرجة الوضوح يف عملية تعلم كل من مهارة االرسال واالستقبال و

استيعاب املعلومات اليت تتعلق أبداء احلركات، من خالل زايدة املؤثرات احلسية املتوفرة للمتعلم خصوصا البصرية املتعلقة 

ابألداء ملا هلا من دور يف زايدة الرتكيز واالنتباه اىل هدف احلركة والتفاصيل املهمة ملهارات كرة الطائرة وابلتايل أدى ذلك 

تدعيم املسار العصيب الذي يساعد يف األداء الصحيح واختاذ القرار األنسب أثناء املوقف التعليمي، وهذا ما  اىل

ان عملية اختاذ القرار هي مهارة عقلية ميكن تطويرها لدى الفرد فهي عملية متعلمة، إذ ميكن ، (5,,1الزغلول )أكده

ية اختاذ القرار من خالل تدريبه على حل املشاكل ورسم األهداف كما ميكن تدريب الفرد على تدريب الفرد على كيف
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التخيل وحرية التفكري وتوليد البدائل، مع أنه من الصعوبة الوصول اىل قرار رشيد بصورة كاملة، إال أنه ابإلمكان الوصول 

حكم يف كيفية أخذ القرار خالل اللعب من خالل وهذا ما مكن عينة البحث من الت. اىل القرار األنسب ملوقف معني

الدمج والتنسيق بني ماهو مرئي تصوري واجلانب املهاري احلركي للمهارات، فعملية عرض النموذج االفرتاضي 

(3DMAX ) ، على عينة البحث الذي مشل جممل جوانب احلركات اخلاصة ابلالعبني خالل الفيديو من مجيع الزوااي

ومن خالل هذا .لتكوين صورة كاملة وواضحة عن االداء مما زاد من التصور احلركي الصحيح لألداء أعطى فرصة للمتعلم

نستنج أن الربانمج التعليمي املطبق على العينة التجريبية قد أدى اىل تنمية مهارة اختاذ القرار يف كل من املهارات الثالث، 

الفرضية اليت تنص على وجود فروق ذات داللة احصائية يف  وبعد تفسري ومناقشة النتائج نكون قد توصلنا اىل حتقيق

 . االختبار البعدي للعينة التجريبية لكل من مهارة االرسال واالستقبال و االعداد يف اختاذ القرار

 :مناقشة نتائج الفرضية الثالثة: 2-5-0

توجد فروق ذات داللة احصائية بني االختبار البعدي لكل من العينة الضابطة  "الباحث أنه الطالب واليت يفرتض فيها

 "والتجريبية يف مهارة اختاذ القرار لكل من اإلرسال واالستقبال و اإلعداد ولصاحل العينة التجريبية

والذي يبني وجود فروق ذات داللة احصائية يف االختبار البعدي ملهارة اختاذ القرار  (0,)نتائج اجلدول رقم  من خالل

الباحث هذا الفرق للتأثري الكبري الذي  الطالب ولصاحل العينة التجريبية، حبيث كان الفرق واضحا بني العينتني ويرجع

الذي مل يكن له أتثري، وهذا مايبني املزااي اليت أحدثه الربانمج املقرتح عكس الربانمج التقليدي اخلاص ابلعينة الضابطة و 

الذي مل يقتصر على التعلم التقليدي بل دعم هبذه الوسيلة اليت يتمتع هبا الربانمج القائم على التعلم البصري بتقنية احملاكاة 

ور والتخيل وإتباع النمط أدت اىل زايدة قدرة املتعلم االجيابية يف اختاذ القرار واكتساب اخلربة وتنمية القدرة على التص

و أدى اىل  البصري اثناء التعلم مما أدى اىل تفاعله مع هذه املثريات من خالل املشاركة الفعلية أثناء اللعبة فرداي أو مجاعيا

اختاذ القرار يف كل من املهارات الثالث لدى التلميذ حيث اعتمد الباحث يف  مستوى داء وحتسنيالتفاعل االجيايب يف األ

ساعد التالميذ على سرعة تعلم املهارات احلركية واختاذ القرار عن  اج هذه التقنية على أسلوب التصور العقلي الذيادر 

املقرتح للمهارة احلركية من خالل حماولة تقليده وكذلك عن طريق التصور ( االفرتاضي) طريق االستدعاء العقلي للنموذج 

هي مبثابة الوسيلة  (3DMAX) تلميذ تعلمها وإتقاهنا ،فتقنية العرض الثالثيالعقلي لتكرار أداء املهارة اليت حياول ال
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اهلامة يف اكساب اخلربات السريعة حول املهارة الصحيحة واليت أدت اىل مساعدته يف حتسني وتطوير قدراته العقلية 

التلميذ من خالل نسبة ايضاح كما أدت اىل زايدة فعالية وخاصة اختاذ القرار من خالل عملية التصور للمواقف السليمة  

رفع من قدرة استدراج اخلربات والعمل ال أدى اىل اهذه التقنية للجمل احلركية املدرجة عن طريق العرض البصري وهذا م

كمل يرجع الباحث التطور احلاصل يف مستوى اختاذ القرار اىل حتسن . على تصحيحها وتشكيلها أثناء الربانمج التعليمي

على التصور والربط بني عناصر مواقف اللعب املتمثلة يف عدد التالميذ املنافسني ومواقعهم وزاوية اللعب قدرة التالميذ 

ابإلضافة اىل ادراك مواقع الزمالء على أرض امللعب ،وهذا مت عن طريق ادراج اسلوب التصور من خالل العرض البصري 

أن تقدمي عرض أو شرح من املدرس أو املدرب لعدد من ،(wein 2004)للمواقف التعليمية يف الربانمج، حيث يؤكد

الفقيه )نتيجة هذه الدراسة مع ما أشار اليه سا صلبا للتعليم، كما تتفقاملواقف اليت حتدث أثناء املبارايت يكون أسا

ان الربامج التدريبية تعمل على رفع مستوى األداء، حيث تعمل على تنمية القدرة على التفكري السريع الفعال،  (2,,1

القدرة على توزيع االنتباه وسرعة رد الفعل والقدرة على االدراك للمسافة والتوقيت السليم للعب الكرة مع دقة  وكذلك

ار اىل اخلربات اليت مت اكتساهبا من خالل الربانمج املطبق واليت اتفقت ويعزو الباحث هذا التحسن يف اختاذ القر . التوجيه

 sparkes) ودراسة ،(Morris terry 1996) ودراسة، (martenek 1995)دراسةنتائج هذه الدراسة مع 

اليت أمجعت على تطور مستوى مهارة اختاذ القرار ألفراد العينات التجريبية اليت ، (0,,1القرعان ) دراسةو  ، (2001

 ، متت يف اجملال الرايضي

فيما ارتفعت بعد تطبيق الربانمج  الباحث أبن مستوى التالميذ كانت متقاربة يف االختبارات القبلية، الطالب وقد الحظ

اىل أن الربامج التعليمية تساعد   (2,,1دمحمي ) وهذا ما  أثبت مدى فاعلية الربانمج يف تنمية اختاذ القرار، حيث أشار

 . خصوصا اذا مت ربطها ابلوسائل التكنولوجية أثناء مواقف اللعب يف تطوير عملية اختاذ القرار،

أفضل من الربانمج التقليدي (  3DMAX)ومن خالل هذا نستنتج أن برانمج التعلم البصري ابستخدام احملاكاة  

عين حتقق الفرضية املطبق على العينة الضابطة يف تنمية مهارة اختاذ القرار يف كل من مهارة االرسال واالستقبال وهذا ما ي

 .الثالثة للبحث
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 :على ضوء االجراءات املتبعة والنتائج املتحصل عليها يف هذا البحث يوصي الباحث مبا يلي :اإلقرتاحات: 2-4

تفعيل استخدام الوسائل التكنولوجية وابراز دورها يف العملية التعليمية والتعلم احلركي من خالل توظيفها يف مجيع  -4

 .واعداد املهارات احلركية ومهارات كرة الطائرة خاصةمراحل بناء 

 .املقرتحة ابعتبارها عنصر فعال يف تطوير التصور العقلي لدى املتعلم 3DMAXاستخدام وسيلة احملاكاة  -1

وكذلك إجياد اسرتاتيجيات  رات،ضرورة القيام إبجراء دراسات عديدة يف جمال االسرتاتيجيات البصرية لتعلم املها -0

 .أخرى من شأهنا تعليم املهارات احلركية

 ابلكرة اخلاصة لعقليةا القدرات لتنمية سليمة علمية أسس على خاصة مقننة تعليمية برامج االهتمام بوضع -1

 .الطائرة الكرة يف األداء مستوى تقدم على واضح إجيايب أتثري من هلا ملا الدراسة قيد السنية للمرحلة الطائرة

املهارات البصرية النوعية للعبة الكرة الطائرة لكى ميكن حتسينها االهتمام بعمل وتصميم االختبارات الىت تقيس  -0

 .  وتنميتها 

 يف الطائرة الكرة جمال يف العاملني إىل تنفيذه وخطوات املقرتح عليميالت والربانمج الدراسة هذه نتائج توجيه -1

 .النتائج هذه من لالستفادة

ضرورة متكني التالميذ من تنمية قدراهتم على اختاذ القرار واستثمارها مبا يتناسب وخصوصيات التعلم ابستخدام  -.

 .التكنولوجيا احلديثة

تضمني املناهج الدراسية ابسرتاتيجيات جديدة تعتمد يف حمتواها على الوسائل التكنولوجية احلديثة لتسهيل  -2

 .العملية التعليمية

 .مهارة املدرسني يف استخدام الوسائل التكنولوجية احلديثة خاصة يف املهارات العقليةالعمل على تطوير  -5

 .تشجيع البحوث الرتبوية التطبيقية اليت تستهدف الكشف عن املهارات العقلية وسبل تنميتها وتطويرها  -,4

 .اجراء دراسات مماثلة لبيان كفاءة هذه الوسيلة املستخدمة يف تطوير العملية التعليمية  -44
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 :ةماع ةصالخ

رار من خالل البحث والذي كان يهدف اىل الكشف عن اتثري التعلم البصري ابستخدام احملاكاة يف تنمية مهارة اختاذ الق

لدى تالميذ املرحلة الثانوية، وانطالقا من مشكلة ميدانية يعانيها الوسط التعليمي يف ضعف مستوى اختاذ القرار مع عدم 

مع عدم تطرق الدراسات اىل االثر و تطويرها يف املناهج التعليمية املقررة ل التكنولوجية احلديثةى الوسائل االعتماد عل

االجيايب هلذه الوسيلة املعتمدة او النمط املتبع القائم على التعلم البصري اليت تعترب أحد أهم الوسائل احلديثة يف التعلم، 

حلديثة يف العملية التعلمية خاصة منها املتعلقة ابلواقع االفرتاضي ملا واليت أكدت على ضرورة تفعيل الوسائل التكنولوجية ا

الوصول اىل األداء املميز إذ تعترب هذه الوسيلة جزء من التكنولوجيا احلديثة اليت هلا اتثري ابلغ  هلا من االثر الواضح يف

ل على توضيح الصورة احلقيقية األمهية لدى الفرد لتشكيل لديه خربات سريعة تقلل بذلك من نسبة االخطاء وتعم

إذ يعتمد النجاح يف والصحيحة لألداء املثايل عن طريق التصور الذهين ومساعدته على حتسني قدراته العقلية واملهارية ،

األداء املهاري على مدى فاعلية املتعلم يف اكتشاف وتصور واستخدام املعلومات احلسية املتعلقة ابحلركة، اذ غالبا ما تؤدي 

 الذ األداة،مبوقع جسمه وموقع اخلصم بدقة وموقع  عل احلركي من خالل احساس املتعلماكتشاف النموذج اجليد للف اىل

 توصلتعمل هذه الوسيلة حنو حتسني القدرات املهارية لدى املتعلم من خالل توظيف املعلومات احلسية ومعاجلتها حىت ي

هم يف االداء اجليد املتعلق ابملعلومات اخلارجية هو التصور البصري الذي فمن مصادر املعلومات اليت تس ،اىل اتقان املهارة

يسهم يف وظيفة مهمة وهي حتديد والتعرف على احمليط اخلارجي الذي يتواصل معه املتعلم، وكذلك اكتشاف احلركة الذاتية 

فإستعمال  يف تنمية اجلانب الفكري للمتعلم أثناء عملية التعلم والوصول اىل األداء الصحيح، للمتعلم اليت تلعب دورا هاما

هذه الوسيلة يف ميدان النشاط البدين يسمح بتطوير املهارات العقلية واحلركية للفرد بصفة خاصة والتأقلم مع خمتلف 

العقلية وهذا ما تطلب اجياد وسيلة تسمح بتوظيف  الوضعيات املصادفة أثناء اللعبة إذ تعتمد هذه اللعبة على املرونة

املستوى املهاري الصحيح لدى من أجل رفع املعلومات والقدرات العقلية بطريقة سهلة ومرتابطة ، وجاءت هذه الدراسة 

رى اليت تؤكد يف نشاط كرة الطائرة ، حيث ترتبط هذه الدراسة ارتباطا وثيقا مبيدان التعليم وارتباطه مع العلوم األخ املتعلم

ات احلركية األساسية لدى على ظرورة توظيف الوسائل التعليمية املرتبطة ابلتكنولوجيا احلديثة املساعدة يف عملية تعلم املهار 

، حيث من خالل توظيف تقنية احملاكاة عن طريق الصورة والفيديو أدى اىل تفعيل وتنمية مهارة اختاذ القرار املتعلمني
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 وجعل االداء سني وتنمية النتائج ، وهذا ما ساهم اجيابيا يف حتلم املهارات احلركية عند املتعلمنيل تعوكذلك أدى اىل تفعي

صورة نتج عنه أتثري اجيايب يف خمتلف اجلوانب املتدخلة يف تعلم مهارة اختاذ القرار من خالل تشكيل أكثر فعالية الذي 

ى الرتكيز واالنتباه لدى التطور يف مستو  صرية اليت عكستاملشاهدة الب صحيحة حول املهارة حبد ذاهتا وعن طريق

البد أن أتخذ  ا فقط يف حدود العينة املدروسة استعمال هذه الوسيلة يف الدراسة احلالية واليت ال ميكن حصرهف. املتعلمني

تطوير وحتسني  بعني االعتبار من خالل توظيفها يف الدراسات املستقبلة وبطرق خمتلفة ويف خمتلف اجملاالت من أجل

  .النتائج واملستوى املهاري وكذلك الرفع من مستوى التوظيف العلمي هلذه الوسيلة
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1998. 

الرقابة وعملية اختاذ القرار يف اجملال  .االدارة الرايضية .ابراهيم حممود عبد املقصود و حسن أمحد الشافعي.18

 .6002دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر :االسكندرية .الرايضي

أثر التغذية الراجعة على تعلم املهارات احلركية . السامرائي لكرمي حمموداجلميلي عبد اإلله انجي السامرائي و عبد ا.19

  6العدد .جملة الرتبية الرايضية اجمللد السابع .املغلقة من خالل املعلومات املرتبطة بشكل االداء ونتيجة الفعالية الرايضية

1221. 
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شبكة املعلومات العاملية يف تعلم بعض املهارات أتثري منهج علمي مقرتح ابستخدام  .اخلياط عمر دمحم عبد الرزاق.21

 .6001أطروحة دكتوراه :بغداد .االساسية بلعبة التنس

 .الرايض .اإلدارة العامة األسس والوظائف .اخرون سعود دمحم و خاشقجي هاين وحممود دمحم ومحزاوي دمحم و النمر.21

 .1221اإلداريةكلية العلوم :فسم اإلدارة العامة :جامعة امللك سعود

جملة علوم  .أثر املشاهدة البصرية والنموذج احلي يف تعلم مهارة الضرب الساحق ابلكرة الطائرة.ميثم لطيف بربن.22

 .5العدد  1ط.6002الرتبية الرايضية 

 .الرايضيمستوى التصور العقلي لدى املنتخبات العربية للمبارزة األشبال والناشئني وعالقته ابالجناز  .رحال بالل.23

 .6010. 61العدد . 01جملة جامعة النجاح لألحباث للعلوم االنسانية اجمللد

أثر تعليم اجلوانب اخلططية يف كرة القدم ابستخدام احلاسوب على التفكري اخلططي واختاذ  .بالل عوض الضمور.24

 .6011رسالة ماجسرت :األردن .القرار لدى طلبة كلية علوم الرايضة

أثر استخدام احلاسوب يف تدريس العلوم على التحصيل واالجتاه حنو العلم لتالميذ  .اهلادي مجال الدينتوفيق عبد .25

 .6002دراسات يف املناهج وطرق التدريس . 15عدد .الصف السادس ابتدائي

العدد  .السنة الرابعة .عالقة مصدر الضبط ابلقدرة على اختاذ القرار .مسيحة و سليمان عبد الرمحن توفيق كرم .26

 .1225جملة مركز البحوث الرتبوية :جامعة قطر.الثامن 

دار الفكر  :األردن.  1ط .دمحم سليط و رضا مسعد اجلمال .ترمجة. علم النفس املعريف وتطبيقاته .جون أندرسون.27

 .6002للنشر والتوزيع

 .مهاريت االرسال واالستقبال يف الكرة الطائرةأتثري استخدام التغذية الراجعة الشفوية واملرئية على أداء . أمساء حكمت.28

 .6005. 11اجمللد . جامعة بغداد.جملة الرتبية الرايضية
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 .6002دار الفكر للطباعة والنشر :عمان .قياس وتقييم قدرات الذكاءات املتعددة .دمحم حسني.29

يف تكنولوجيا املعلومات لدى فاعلية استخدام برجميات تعليمية على التفكري البصري والتحصيل  .حسن رحبي.31

 .6002كلية الرتبية، اجلامعة اإلسالمية غزة :فلسطني .رسالة ماجسرت غري منشورة. طالبات الصف احلادي عشر

جملة العلوم : جامعة الكويت. اجمللد اخلامس عشر. العدد األول. فاعلية اختاذ القرار بواسطة اجملموعة. حامد بدر.31

 .1215العلمي، جملس النشر , االجتماعية

 دار احلامد ودار الراية :األردن .صناعة القرار املدرسي والشعور ابألمن والوالء التنظيمي. خلف سليمان الرواشدة.32

6002. 

مكتبة  :القاهرة  2ط .ترمجة نبيل جاد عزمي. .الثقافة البصرية والتعلم البصري. دواير فرنسيس و ديفيد مياك مور.33

 .6015بريوت

 .6001دار الفروق للنشر والتوزيع :القاهرة .ترمجة خالد العامري. .املهارات البصرية املبكرة .ويليامز دايان.34

 :الكويت .دراسة ميدانية.واقع عملية اختاذ القرار يف مدارس التعليم العام بدولة الكويت . دالل عبد الواحد اهلدهود.35

 .1222اجمللة الرتبوية

 .6002دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر. االسكندرية . 1ط .املعرفية واملعاقني مسعيا العمليات .رحاب أمحد راغب.36

 .6001دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع :عمان .اإلدراك البصري وصعوابت التعلم .طارق عامر ربيع دمحم و.37

 .1221لبنانمكتبة  :بريوت .معجم املصطلحات الرتبوية .ميشيل جرجس رمزي حنا و .38

دار  :عمان .الطبعة األوىل .اعداد القيادات االدارية ملدارس املستقبل يف ضوء اجلودة الشاملة .رافدة عمر احلريري.39

 .6002الفكر للنشر والتوزيع
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 .2009 عامل النشر والتوزيع :القاهرة .علم النفس املعريف .رافع النصري الزغلول و عماد عبد الرحيم الزغلول.41

فاعلية برانمج تدرييب لتنمية مهارة اختاذ القرار لدى عينة من طلبة الصف األول الثانوي دراسة  .رندا سهيل رزق هللا.41

 .6006جامعة دمشق  :سوراي .رسالة ماجستري غري منشورة .ميدانية شبه جتريبية يف مدارس مدينة دمشق الرمسية 

 .6006دار الشعاع :االسكندرية .طرق تدريس الكرة الطائرة .زكي حسن.42

 .6016دار الكتاب احلديث :القاهرة .الكرة الطائرة تنمية وتطوير املهارات احلركية الفنية. زكي دمحم دمحم حسن.43

 .6001املكتبة املصرية :القاهرة .مركز التحكم يف األلعاب اجلماعية .عماد أبو القاسم دمحم على. زكي دمحم حسن.44

أثر برانمج تعليمي ابستخدام أسلوب الوسائط املتعددة غري املتكاملة على مستوى  .خالدزغلول دمحم و الفالح .45

 .6001مؤمتر الرايضة والعوملة اجمللد الثاين  .األداء املهاري ملهارة دفع اجللة لدى طلبة شعبة التدريس بكلية الرتبية الرايضية

 .6001، مركز الكتاب للنشر، القاهرة 1يف الرتبية الرايضية، ط تكنولوجيا التعليم وأساليبها. زغلول دمحم سعد. 46

اثر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على املخرجات التعليمية يف سباحة الصدر  .مسري دمحم عرايب واتمر نبيل جرار.47

 .6012. 01امللحق 10اجمللد .جملة دراسات العلوم الرتبيوية .لطالب كلية الرتبية الرايضية

 .6011دار الفكر للنشر والتوزيع :عمان .الطبعة األوىل .نظم دعم واختاذ القرارات االدارية .سيد صابر تعلب .48

  ترمجة عبد الكرمي عقيل.دروس فعالة يف عملية التغيري الشخصي  العادات السبع ألكثر الناس فاعلية .ستيفن كويف.49

 .6000مكتبة جرير :الرايض .الطبعة األوىل

 .6016مطبعة دار دجلة للنشر :عمان . 6ط. الكرة الطائرة مبادئها وتطبيقاهتا امليدانية .محاد اجلميليسعد .51

أتثري التغذية املرتدة البصرية ابستخدام الفيديو على تعلم بعض املهارت االساسية . أبو زمع علي.  شنطاوي معتصم.51

 .6001اجلامعة اهلامشية.املؤمتر العلمي الدويل الرايضي األول  .يف السباحة
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دار صفاء للنشر  :عمان .الطبعة األوىل .القدرة على اختاذ القرار وعالقتها مبركز الضبط .شهرزاد دمحم شهاب موسى.52

 .6010والتوزيع

 .1222دار الفكر العريب :مصر .التدريب العقلي يف التنس .مشعون اجلمال و دمحم العريب عبد النيب.53

اجمللس الوطين للثقافة والفنون  :الكويت .221العدد  .عصر الصورة و عامل املعرفة .شاكر عبد احلميد.54

 .6005واألداب

 .6001اهليئة العامة املصرية للكتاب :القاهرة .الفنون البصرية وعبقرية اإلدراك عبد احلميد شاكر.55

فاعلية برانمج مقرتح قائم على التعلم البصري يف تدريس الرتبية الفنية . صفاء بنت عبد الوهاب بن بلقاسم بعطوط.56

 .6012 .جامعة ام القرى كلية الرتبية :السعودية .على تنمية التفكري االبداعي والناقد لدى طالبات الصف الثاين متوسط

علم بعض املهارات األساسية أتثري التصور الذهين املصاحب لألداء املهاري على ت. عباس اسالم صادق احلايك و.57

 .6002اجلامعة األردنية.جملة دراسات  .يف كرة السلة

جملة جامعة اإلمارات  :اإلمارات العربية املتحدة. 02العدد . 01اجمللد.ملهارات األساسية للتصميما.صادق سعد.58

 .6001العربية املتحدة للبحوث اهلندسية

 جملة مستقبل الرتبية العربية .العدد التاسع والعشرون .اجمللد التاسع.وتطوير التعليماحملاكاة  .صالح الدين دمحم توفيق.59

6002. 

 .6000دار قباء :القاهرة .اإلبداع يف حل املشكالت .صفاء األعسر.61

ماجستري رسالة  .فعالية الذات وعالقتها ابختاذ القرار لدى املراهقني من اجلنسني  .صابر سفينة و سيد عبد القادر.61

 .6002جامعة عني مشس، معهد الدراسات العليا للطفولة  :القاهرة  .غري منشورة



147 
 

جملة  .أثر استخدام احلاسوب كوسيلة مساعدة اجتاهات طلبة كلية الرتبية الرايضية حنو احلاسوب. صادق احلايك.62

 .6001العدد الثاين  . 21دراسات اجمللد

املركز القومي  :القاهرة .الطبعة الثانية .تقومي اإلدارة املدرسية يف التعليم األساسي ضياء الدين زاهر وآخرون.63

 .1222لالمتحاانت ، قسم حبوث االمتحاانت

 .(accès le 07 04, 1423) .2009 .مفاهيم التعلم .طارق قزاز.64

جملة املؤمتر .أثر االستفادة من بعض الوسائل التعليمية البدنية والذهنية يف تطور مهارة االرسال ابلتنس .هاشم ظافر.65

 .1222العلمي لكلية الرتبية الرايضية

بعض القدرات البصرية وعالقتها أبداء بعض املهارات اهلجومية والدفاعية لدى العيب  .على حسني هاشم الزاملي.66

 .6011. 16العدد .  01جملة القادسية لعلوم الرتبية الرايضية اجمللد .ة خبماسي كرة القدممنتخب جامعة القادسي

 .6005ديبونو للطباعة والنشر والتوزيع :عمان .الدماغ والتعلم والتفكري .عبيدات ذوقان و سهيلة أبو السعد.67

فاعلية برانمج تعليمي قائم على االسرتاتيجيات البصرية يف تنمية بعض املهارات احلركية . عبد هللا بن صاحل القحطاين.66

 .6015. 05العدد. 01اجمللة الدولية الرتبوية املتخصصة اجمللد .لدى األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد

 .6000للنشر دار املسرية :عمان. 6ط  .معجم التقنيات الرتبوية عريب اجنليزي .عبد هللا الصويف.69

 .1997 ,دار غريب :القاهرة .الرتبية التكنولوجية وتكنولوجيا الرتبية.عبد العظيم عبد السالم الفرجاين.71

 .1221القاهرة .االسرتاتيجيات والفاعلية.األسس النظرية. التدريس والتعلم .عبد احلميد جابر جابر.71

 دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع :األردن .عمان .والتكنولوجيا يف التعليموسائل االتصال  .عبد احلافظ دمحم سالمة.72

1996.. 
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 .6001مكتبة الشقري :الرايض .استخدام احلاسب االيل يف التعليم .عبد هللا عبد العزيز املوسى.73

 .الكتاب الرابع .اجمللد السادس .طبيعتها وخصائصه ,املستحداثت التكنولوجية يف جمال التعليم .علي دمحم عبد املنعم.74

 .1222اجلمعية املصرية لتكنولوجيا التعليم. جملة تكنولوجيا التعليم :القاهرة

 .1221مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر :بريوت، لبنان .علم النفس الرتبوي .عبد اجمليد نشوايت.75

ستري نبريغ الثالثية لتحسني مستوى اختاذ القرار أثر برانمج تعليمي مستند لنظرية  .عبد اجلليل عبد النيب القرعان.76

 .6002رسالة دكتوراه غري منشورة :جامعة عمان العربية للدراسات العليا .عمان .لدى طلبة الصف األول اثنوي

أثر التغذية الراجعة يف معرفة االداء ومعرفة النتائج يف تعلم مهارة الوقوف على اليدين املتبوعة  .عايدة على حسني.77

 .6006جملة علوم الرتبية الرايضية :بغداد .ابلدحرجة األمامية املتكورة

مركز  :اجلمهورية العربية السورية .مدخل يف نظرية حتليل املشكالت واختاذ القرارات االدارية .عبدهللا مشس الدين.78

 .6005وزارة الصناعة ,تطوير االدارة واالنتاجية

دار زهران للنشر  :عمان .القرارات االدارية مدخل نظري وكمينظرية  .حسني و رشاد الساعد علي.79

 .6001والتوزيع

 .1222ديوان املطبوعات اجلامعية :اجلزائر .االحصاء و القياس النفسي و الرتبوي.عبد احلفيظ مقدم.81

رسالة  .بعض األساليب املعرفية وعالقتها حبل املشكالت لدى طالب املرحلة الثانوية  .عبدا لرزاق دمحم السعيد أمل.81

 .6001معهد الدراسات العليا للطفولة :جامعة عني مشس  .ماجستري غري منشورة

مسامهة لتحسني فعالية اختاذ القرارات يف ختطيط املشاريع والرقابة عليها ابستخدام التحليل  .عبداحلق جنان.82

 .6005جامعة دمحم بوضياف املسيلة :اجلزائر .رسالة ماجستري غري منشورة ,"شركة كوسيدار "دراسة حالة  -يالشبك
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دار الفرقان للنشر  :األردن. 1ط.توظيف تكنولوجيا املعلومات يف املدارس .نيك ابركارد فيل ريس و.83

 .6002والتوزيع

 .6001مكتبة الدار العربية للكتاب :القاهرة .أسس اإلدراك البصري للحركة.فؤاد أبو املكارم.84

 253.العدد .حسام زكراي ترمجة .الوسائط املعلوماتية وكيف تفري عاملنا وحياتك -ثورة األنفوميداي .فرانك كيلش.85

 .6000عامل املعرفة :الكويت

 .6001دار الفكر :عمان، األردن .املوهبة والتفوق واالبداع .جروان فتحي.86

جملة العلوم االجتماعية، جامعة الكويت، جملس  :الكويت. 62العدد .  01جملد .الرتبية واملستقبل .الصرافقاسم .87

 .6001النشر العلمي

دار مكتبة احلامد للنشر  :عمان .الطبعة األوىل. مفاهيم وطرائق كمية :نظرية القرارات االدارية .كاسر نصر املنصور.88

 .6000والتوزيع

 .6005مركز التاب للنشر :القاهرة .القياس واالختبار يف الرتبية الرايضية .ليلى سيد فرحات.89

أثر استخدام طريقة احملاكاة ابحلاسوب يف حتصيل طلبة املستوى الثاين جامعي لتجارب دوائر التيار  .مائسة حمفوظ.91

 .600رسالة ماجسرت غري منشورة :اجلامعة األردنية ,األردن .املستمر

 .1226حبوث الرتبية الرايضية .التصور البصري املكاين ومستوى األداء يف الوثب العايل .العزيزدمحم عبد .91

دار  :القاهرة .املنهج الدراسي واأللفية اجلديدة، مدخل اىل تنمية اإلنسان العريب وارتقائه .حممود صالح الدين.92

 .6006 ,القاهرة

 .6001عامل الكتاب :القاهرة .الصم العاديني.تنمية التفكري يف الرايضيات لتالميذ املرحلة اإلبتدائية . دمحم مدحية.93
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تطوير برانمج للتذوق الفين لتنمية الثقافة البصرية وفق متطلبات اعداد طالب شعبة . وليد و سعيد وائل دمحم.94

 ..841 :2006يوليو  6-5 ,جملة اجلمعية العربية لتكنولوجيا الرتبية .تكنولوجيا التعليم، مؤمتر املعلوماتية ومنظومة التعليم

 .6002دار املسرية للنشر :عمان 2ط .تكنولوجيا التعليم بني النظرية والتطبيق .دمحم حممود احليلة.95

جملة الدراسات  :القاهرة .22اجلزء .اجمللد السابع. األلعاب واحملاكاة يف التعليم والتدريب .دمحم سليمان املشيقح.96
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 .استمارة التحكيم اخلاصة ابلصور(: 01)ملحق رقم 
 شعبيةــــــــــــــــــــــــمقراطية الـــــــــــــــزائرية الديــــــــــــــــــــــــمهورية اجلــــــــــــــــــاجل

 علميــــــــــــبحث الـــــــــــــــــــعايل والـــــــــــــــــــــــــتعليم الــــــــــــــــــــــوزارة ال

 ستغامنــــــــــــــــــــاديس مـــــــــــميد ابن بـــــــــــــــــــــبد احلـــــــــــــــــــامعة عــــــــــــــــــج

 رايضيةــــــــــــــــدنية والـــــــــــــــالبقنيات األنشطة ـــــــــــــلوم وتــــــــــــــــــــــــعهد عــــــــــــــــــــــــــم

 للربانمج التعليمي املقرتحةالصور  استمارة استبيانيه لتحديد أولوية

 :ركة وحركية انإنسا  بعنوا استمارة مقدمة لتحضري مذكرة دكتوراه يف علم احل

سنة يف 11_11 الثانويةدى تالميذ املرحلة فاعلية التعلم البصري ابستخدام احملاكاة يف تنمية مهارة اختاذ القرار ل  
 الكرة الطائرة

 صبا  مـحمد  / د: املشرف                                            مــــــــرزوق جــــمال: الطالب الباحث 

                                                                                  الدايـمعدة عبد / د: شرفاملمساعد                                                                         

 .السادة املدربني احملرتمنيو  األساتذة املوقرينالسادة الدكاترة و  :التقدير إىلكل االحرتام و 

التفضل ابملسامهة يف حتكيم  احملرتمة من سيادتكم نرجويف جمال البحث العلمي،  وخربتكم امليدانيةنظرا ملستواكم العلمي   
التدريب التعليم و جمال  واختصاص يفخربة  ولكونكم ذوي، رتحةاملقالصور خالل حتديدكم أولوية  االستمارة منهذه 

أهم وأدق الوضعيات معرفة من أجل القيمة  أراءكم إىلكان من الضروري العودة املهارات العقلية،  و  طائرةالرايضي يف كرة ال
مع تشكراتنا   ....مالءمتها لعنوان البحث و يتها أمه حسباسبة الختاذ القرار وهذا ضمن الصور املقرتحة يف االستمارة املن

 .البناءة آبرائكمهذا البحث  إبثراءاملسبقة حلسن تعاونكم 

 .......................................................................................... :واللقباالسم 

 ......................................................................... :العلميةالشهادة / الدرجة العلمية

 .............................................................................................:اخلربةسنوات 

                                                                                                                           
 :التوقيع
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 : السادة احملكمو 

 :يف السطور املوالية شرحا مفصال حول الصور وطريقة حتكيمها ستجدو 

 .صورة خمتلقة خاصة ابملهارات األساسية للكرة الطائرة 23يوجد يف القرص املضغوط 

 . صورة ملهارة انإعداد 08. صورة ملهارة االستقبال 07. صورة ملهارة انإرسال 08 

 (. انإعداد_ االستقبال _ رسال انإ)حتتوي الصور على وضعيات لعب خمتلفة يف كل من 

ابلنسبة للمهارات املقرتحة يرجى من سيادتكم احملرتمة إعطاء القرار الصحيح من منظور خربتكم 

 (.ما هو القرار الصحيح الذي سيتخذه الالعب)الطويلة يف وضعيات اللعب 

 يرجى اختيار أفضل وأصح قرار يف الصورة
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SERVICE PHOTO 01 CHOI 1 2 3 4 5 

 

 SERVICE PHOTO 02 CHOI 1 2 3 4 5 

 

 SERVICE PHOTO 03 CHOI 1 2 3 4 5 

 

 SERVICE PHOTO 04 CHOI 1 2 3 4 5 

 

 SERVICE PHOTO 05 CHOI 1 2 3 4 5 

 

 SERVICE PHOTO 06 CHOI 1 2 3 4 5 

 

 SERVICE PHOTO 07 CHOI 1 2 3 4 5 

 

 SERVICE PHOTO 08 CHOI 1 2 3 4 5 

 

 RECEPTION PHOTO 01 CHOI 1 2 3 4 5 

 

 RECEPTION PHOTO 02 CHOI 1 2 3 4 5 

 

 RECEPTION PHOTO 03 CHOI 1 2 3 4 5 

 

 RECEPTION PHOTO 04 CHOI 1 2 3 4 5 

 

 RECEPTION PHOTO 05 CHOI 1 2 3 4 5 

 

 RECEPTION PHOTO 06 CHOI 1 2 3 4 5 

 

 RECEPTION PHOTO 07 CHOI 1 2 3 4 5 

 

 PASSEUR PHOTO 01 CHOI 1 2 3 4 5 

 

 PASSEUR PHOTO 02 CHOI 1 2 3 4 5 

 

 PASSEUR PHOTO 03 CHOI 1 2 3 4 5 

 

 PASSEUR PHOTO 04 CHOI 1 2 3 4 5 

 

 PASSEUR PHOTO 05 CHOI 1 2 3 4 5 

 

 PASSEUR PHOTO 06 CHOI 1 2 3 4 5 

 

 PASSEUR PHOTO 07 CHOI 1 2 3 4 5 

 

 PASSEUR PHOTO 08 CHOI 1 2 3 4 5 
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ال أوافق 
 بشدة

ال 
أوافق  أوافق حمايد أوافق

 الرقم الفقرة بشدة

.اليت تواجهين بشكل دقيقال أجد صعوبة يف حتديد مالبسات مواقف اللعب        1 

.دقيق عندما أواجه موقف لعب أسرتجع املعلومات اليت استطيع من خالهلا حتديد احللول بشكل       2 

 3 .بدائل ملواجهة مواقف اللعب اليت تواجهين أضع     

.من القلق عند اختاذ القرارات أثناء اللعب أشعر بنوع       4 

.عندما تواجهين مواقف لعب جديدة فإنين أختار أول احللول اليت أستطيع إجيادها       5 

.إختاذ القراربكافة النتائج املرتتبة على  أحاول التنبؤ       1 

.إختاذي لقرار ما أحاول أ  يكو  مرضي لفريقي عند       1 

.عندما يفشل احلل األول للموقف أشعر أبين غري قادر على التعامل مع املواقف املختلفة       8 

.أكثر املواقف اليت أواجهها يف اللعب صعبة وأستطيع حلها       9 

.أتوقع أفضل النتائج عندما أختذ قرار بشأ  موقف اللعب       10 

عندما أختذ قرار بشأ  موقف لعب فإنين أقار  بني النتائج املرتتبة على قراري مع النتائج      
.املتوقع حدوثها قبل اختاذ القرار  

11 

.موقف اللعب أحبث عن بدائل أخرى يف حالة فشل البديل األول لالستفادة من       12 

.أحبث دائما عن احلل األكثر جناحا عند مواجهة اخلصم       13 

.أعمل موازنة بني نتائج كل بديل قبل أ  أقوم إبختاذ القرار       14 

.عندما أختذ قرارا ما أركز على النتائج االجيابية فقط املرتتبة عليه       15 

. املعلومات اليت أحصل عليها للوصول للحل األفضل أوظف كل       11 

.أفسر املعلومات اليت احصل عليها بناءا على رغبيت وبعيدا عن الواقع       11 

.أقار  نتيجة قرارايت ونتائج قرارات زمالئي يف مواقف اللعب       18 

. قراري وال أعتمد على أعضاء الفريق الختاذ القرار يف مواقف اللعب أستطيع أ  أختذ       19 

. أشعر أب  لدي قدرة على اختاذ القرار يف مواقف اللعب       20 

 21 ال أخشى حتمل املسؤولية عند اختاذ القرار يف مواقف اللعب      

.أنفذ القرار الذي أختذه رغم عدم أتكدي من صحته       22 

.قرارايت يف مواقف اللعب لدى زمالئي يف الفريقيوجد رضا عن        23 

.اختذ قرارايت بناءا على مواقع زمالئي يف امللعب       24 
.يوضح مقياس اختاذ القرار( 01)اجلدول رقم  .مقياس اختاذ القرار(: 02)امللحق رقم   
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 (.Superlab).قائمة الصور النهائية اخلاصة مبقياس اختاذ القرار(: 03)امللحق رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICE PH01 (A) 4                                      

  

SERVICE PH02 (B) 3

 

 

 

SERVICE PH03 (C)  4

 
4                                                            

 

SERVICE PH04 (D) 4

1                                                   

 

 

 

SERVICE PH05 (E)  5

                                                          

 

SERVICE PH06 (F) 4

 

 

 

 

SERVICE PH07 (G)  1 

                                               

                                           

 

SERVICE PH08 (H)  5 
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RECEPTION PH01 (A)  2   

                                            

                                           

 

RECEPTION PH02 (B)  4       

                                        

                                           

 

RECEPTION PH03 (C)  3        

                                       

                                           

 

RECEPTION PH04 (D)  2     

                                          

                                           

 

RECEPTION PH05 (E)  4    

                                           

                                           

 

RECEPTION PH06 (F)  5      

                                         

                                           

 

RECEPTION PH07 (G)  2   

                                            

                                           

 

PASSEURE PH01 (R1)  3   
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PASSEURE PH02 (R2)  5     

                                          

                                           

 

PASSEURE PH03 (R3)  5     

                                          

                                           

 

PASSEURE PH04 (R4)  1      

                                         

                                           

 

PASSEURE PH05 (R5)  1   

                                            

                                           

 

PASSEURE PH06 (R6)  1       

                                        

                                           

 

PASSEURE PH07 (P3/4)  2    

                                           

                                           

 

PASSEURE PH08 (R1-1)  3      
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 . استمارة منوذجية اخلاصة ابنإجابة على الصور. (04)ملحق رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ES/PH01 1 2 3 4 5 
ES/PH02 1 2 3 4 5 
ES/PH03 1 2 3 4 5 
ES/PH04 1 2 3 4 5 
ES/PH05 1 2 3 4 5 
ES/PH06 1 2 3 4 5 
ES/PH07 1 2 3 4 5 
ES/PH08 1 2 3 4 5 
ES/PH09 1 2 3 4 5 
ES/ PH10 1 2 3 4 5 

PH01 1 2 3 4 5 
PH02 1 2 3 4 5 
PH03 1 2 3 4 5 
PH04 1 2 3 4 5 
PH05 1 2 3 4 5 
PH06 1 2 3 4 5 
PH07 1 2 3 4 5 
PH08 1 2 3 4 5 
PH09 1 2 3 4 5 
PH10 1 2 3 4 5 
PH11 1 2 3 4 5 
PH12 1 2 3 4 5 
PH13 1 2 3 4 5 
PH14 1 2 3 4 5 
PH15 1 2 3 4 5 
PH16 1 2 3 4 5 
PH17 1 2 3 4 5 
PH18 1 2 3 4 5 
PH19 1 2 3 4 5 
PH20 1 2 3 4 5 

 

PH21 1 2 3 4 5 
PH22 1 2 3 4 5 
PH23 1 2 3 4 5 
PH24 1 2 3 4 5 
PH25 1 2 3 4 5 
PH26 1 2 3 4 5 
PH27 1 2 3 4 5 
PH28 1 2 3 4 5 
PH29 1 2 3 4 5 
PH30 1 2 3 4 5 
PH31 1 2 3 4 5 
PH32 1 2 3 4 5 
PH33 1 2 3 4 5 
PH34 1 2 3 4 5 
PH35 1 2 3 4 5 
PH36 1 2 3 4 5 
PH37 1 2 3 4 5 
PH38 1 2 3 4 5 
PH39 1 2 3 4 5 
PH40 1 2 3 4 5 
PH41 1 2 3 4 5 
PH42 1 2 3 4 5 
PH43 1 2 3 4 5 
PH44 1 2 3 4 5 
PH45 1 2 3 4 5 
PH46 1 2 3 4 5 
PH47 1 2 3 4 5 
PH48 1 2 3 4 5 
PH49 1 2 3 4 5 
PH50 1 2 3 4 5 

 

 : االسم

................ 

 : اللقب

................ 

 :العمر

................ 
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 (: 01)اجلدول رقم 

 .منوذجية اخلاصة ابنإجابة على الصور استمارة

 

 

 

 

PH51 1 2 3 4 5 
PH52 1 2 3 4 5 
PH53 1 2 3 4 5 
PH54 1 2 3 4 5 
PH55 1 2 3 4 5 
PH56 1 2 3 4 5 
PH57 1 2 3 4 5 
PH58 1 2 3 4 5 
PH59 1 2 3 4 5 
PH60 1 2 3 4 5 
PH61 1 2 3 4 5 
PH62 1 2 3 4 5 
PH63 1 2 3 4 5 
PH64 1 2 3 4 5 
PH65 1 2 3 4 5 
PH66 1 2 3 4 5 
PH67 1 2 3 4 5 
PH68 1 2 3 4 5 
PH69 1 2 3 4 5 
PH70 1 2 3 4 5 
PH71 1 2 3 4 5 
PH72 1 2 3 4 5 
PH73 1 2 3 4 5 
PH74 1 2 3 4 5 
PH75 1 2 3 4 5 
PH76 1 2 3 4 5 
PH77 1 2 3 4 5 
PH78 1 2 3 4 5 
PH79 1 2 3 4 5 
PH80 1 2 3 4 5 

 

PH81 1 2 3 4 5 
PH82 1 2 3 4 5 
PH83 1 2 3 4 5 
PH84 1 2 3 4 5 
PH85 1 2 3 4 5 
PH86 1 2 3 4 5 
PH87 1 2 3 4 5 
PH88 1 2 3 4 5 
PH89 1 2 3 4 5 
PH90 1 2 3 4 5 
PH91 1 2 3 4 5 
PH92 1 2 3 4 5 
PH93 1 2 3 4 5 
PH94 1 2 3 4 5 
PH95 1 2 3 4 5 
PH96 1 2 3 4 5 
PH97 1 2 3 4 5 
PH98 1 2 3 4 5 
PH99 1 2 3 4 5 

 

 : االسم

................ 

 : اللقب

................ 

 :العمر

................ 
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 .قائمة احملكمني(: 05)امللحق رقم 

 .يوضح قائمة األساتذة احملكمني للربانمج التقليدي( 08)جدول رقم 

 اخلربة الوظيفة التحصيل العلمي االسم واللقب
 سنة 30 مفتشة تربية وطنية ماسرت تربية بدنية ورايضية  ايسلمى نورية 
 سنة 25 أستاذ تعليم اثنوي دنيةليسانس تربية ب مرابط عبد احلق

 سنة 30 أستاذ تعليم اثنوي ليسانس تربية بدنية بوحفصي نصر الدين
 سنة 23 أستاذ تعليم اثنوي ليسانس تربية بدنية معروف زعيرت

 سنة 25 أستاذ تعليم اثنوي ليسانس تربية بدنية عبد القادوري خمطار
 

من ( 3D)والفيديوهات يوضح قائمة االخصائيني احملكمني للصور( 09)ل رقم جدو 
 .الناحية الشكلية

 اخلربة الوظيفة االسم واللقب
 سنة 3DMAX 15 مهندس معماري متخصص يف بن احلاج جلول أمني
 سنة15 متخصص يف علم االليات بن حاج جلول مراد

 سنوات 3DMAX 10 مهندس معماري متخصص يف بركا  زهري
 سنوات3DMAX 08 مهندس معماري متخصص يف بن وايل يواب
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 .يوضح قائمة فريق العمل( 10)جدول رقم 

 وظيفةال التحصيل العلمي االسم واللقب
 أستاذ تعليم اثنوي طالب دكتوراه بوفاد  عثما 

 أستاذ تعليم اثنوي طالب دكتوراه عامر حسنيعامر 
 مهندس معماري مهندس معماري بلحاج أمني

 أستاذ تعليم اثنوي ماسرت تربية بدنية ورايضية شليلي عبد اجمليد
 

 .اخلاصة مبقياس اختاذ القرار للصور األساتذة احملكمني يوضح قائمة( 11)جدول رقم  

 ومكا  العمل الوظيفة الدرجة االسم واللقب
 مستغامنمعهد الرتبية البدنية والرايضية  أستاذ حماضر طاهر طاهر

 مستغامنمعهد الرتبية البدنية والرايضية  أستاذ حماضر موالي مقدس
 جامعة دمحم ملني دابغني سطيف أساذ حماضر  لعلوي عبد احلفيظ

 .جامعة وهرا  يمستشار رايض طاليب عبد هللا
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 .متارين الربانمج التعليمي( 12)اجلدول رقم  .عليميالربانمج الت :(01)امللحق رقم 

الفيديوهات مرفقة يف ) مرحلة التعلم الصور املرفقة يف الربانمج هي عبارة عن فيديو متحرك حياكي : مالحظة

 (.DVD)قرص مضغوظ 

 احلصة
(01) 

 منطقة الفراغ أ  حيسن وينمي القدرة على انإرسال اىل :اهلدف اخلاص
 (.1-5)مع الرتكيز على الالعبني 

 (التمرين) الفيديو 

علم
 الت
حلة

مر
 

 
أداء االرسال على عرض امللعب بني الالعبني مع التأكيد على  :01مترين

 (.د05.)الدقة واألداء الصحيح
أداء االرسال على مستوى احلائط مع التغيري يف املسافة بعد  :02مترين 
 (.د05.)حماوالت 05

أداء االرسال من املنطقة القانونية مع الرتكيز على منطقة  :03مترين 
مع التغيري ( متأخر-متقدم)يف كلتا احلالتني ( 1-5)الفراغ مابني الالعبني 

 (.د20.)يف منطقة االرسال
تطبيق ماقدم مع الرتكيز على األداء الصحيح وحماولة  :منافسة تطبيقية
 (د15).من االر سال مباشرة تسجيل النقاط

 

 
 

 
 احلصة 

(02) 
   أ  حيسن وينمي القدرة على االرسال اىل منطقة الفراغ :اهلدف اخلاص

 (التمرين) الفيديو  (.01)الالعب  و
علم

 الت
حلة

مر
 

 
أداء االرسال مع الضرب  اىل منتصف ملعب اخلصم مث  :01مترين

 .(د05).التغيري يف املسافة من خط النهاية مع التكرار
أداء االرسال بشكل عشوائي من منطقة االرسال مع التأكيد  :02مترين 

 .(د05).على األدء الصحيح
أداء االرسال من املنطقة القانونية مع الرتكيز على منطقة  :03مترين 

على  -متاخر-متقدم) يف كلتا احلاالت ( 01)الفراغ وعلى الالعب 
 .(د20.)مع التغيري يف االرسال( اجلانبني

حماولة تقدمي األداء الصحيح من خالل الرتكيز على  :منافسة تطبيقية
 (.د15(. )01)تسجيل النقاط على الالعب 
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 احلصة
(03) 

  أ  حيسن وينمي القدرة على االرسال اىل منطقة الفراغ: اهلدف اخلاص
 (التمرين) الفيديو  (.01)الالعب  و

علم
 الت
حلة

مر
 

 
أداء االرسال مع الرتكيز على مناطق اللعب الدفاعية  :01مترين 

 (.د05)للخصم 
داخل امللعب وحماولة  أداء االرسال مع وضع حلقات :02مترين 

 (.د05.)اصابة اهلدف مع تغيري احللقات إبستمرار
أداء االرسال من املنطقة القانونية مع الرتكيز على منطقة  :03مترين

( على اجلانبني -متأخر -متقدم) يف كل احلاالت  (01)الفراغ لالعب 
 (.د20).مع التغيري يف نوع االرسال

تطبيق ما قدم مع الرتكيز على تسجيل النقاط على  :منافسة تطبيقية
 (.د15(. )01)الالعب 

 

 
 

 

 احلصة
(04) 

أ  حيسن وينمي القدرة على االرسال اىل منطقة الفراغ : اهلدف اخلاص
 (التمرين) الفيديو  (.05)والالعب 

علم
 الت
حلة

مر
 

 
دو  ( فوق الشبكة)أداء االرسال القريب من الشبكة  :01مترين 

 .(د05.)الرسالمالمستها مع التغيري يف منطقة 
أداء االرسال الصحيح من املنطقة القانونية مع الرتكيز على  :02مترين 

 (.د05.)مناطق الفراغ بني الالعبني
منافسة، أداء االرسال من املنطقة القانونية مع على شكل  :03مترين 

 -متقدم) يف كل احلاالت ( 05)الرتكيز على منطقة الفراغ والالعب 
 (.د20.)مع التغيري يف االرسال( على اجلانبني -متأخر

تطبيق ما قدم مع الرتكيز على تسجيل النقاط على : منافسة تطبيقية
 (.د15(. )05)الالعب 
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 احلصة

(05) 
أ  حيسن وينمي القدرة على االرسال اىل منطقة الفراغ : اهلدف اخلاص

 (.1-1)مع الرتكيز على الالعبني 
 (التمرين) الفيديو 

علم
 الت
حلة

مر
 

 
ادء االرسال من منطقة القانونية مع حماولة اصابة االقماع  :01مترين 

 .املوضوعة يف اجلانب للمنطقة الدفاعية
 .نفس التمرين لكن مع التغيري يف موضع االقماع :02مترين 
على شكل منافسة، أداء االرسال من املنطقة القانونية مع  :03مترين 

يف كل احلاالت ( 01-01)الرتكيز على منطقة الفراغ ما بني الالعبني 
. مع التغيري يف منطقة االرسال( على اجلانبني -متأخر -متقدم)
 (.د20)

تطبيق ما قدم مع الرتكيز على تسجيل النقاط على  :منافسة تطبيقية
 (.د15.)والتأطيد  على االرسال اجليد والسريع( 01-01)الالعبني 

 

 
 

 

 احلصة
(01) 

أ  حيسن وينمي القدرة على االستقبال لالعب املنطقة : اهلدف اخلاص
 (التمرين) الفيديو  (.01)رقم 

علم
 الت
حلة

مر
 

 
ارجاع الكرة ابلساعدين من اجللوس للكرة املرمية من قبل  :01مترين 

الزميل وترمى لألمام من أجل تدوير االكتاف للداخل وتعويد الالعب 
 (.د05.)استعمال األكتاف بشكل صحيح

مرت واستقباهلا والتأكيد على  04رمي الكرة من مسافة  :02مترين 
 (.د05. )وضعية املشي مع ثين ومد الساقني عند االستقبال

يف مجيع احلاالت      ( 01)أداء االستقبال من املنطقة رقم  :03مترين 
مع الرتكيز عل الالعب املرسل ( على اجلانبني -متاخر-متقدم) 

 (.د20.)والتنسيق مع املعد
الرتكيز على االداء الصحيح لالستقبال من خمتلف  :منافسة تطبيقية

 (.د15)احلاالت 
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 احلصة
(01) 

أ  حيسن وينمي القدرة على االستقبال لالعب املنطقة : اهلدف اخلاص
 (.04)رقم 

 (التمرين) الفيديو 

علم
 الت
حلة

مر
 

 
املشي ابلكرة ومتريرها لألعلى مث استقباهلا ابلساعدين من : 01مترين 

 10اىل  5اىل  3االسفل اىل األعلى وكل العب يكرر العمل من 
 (. د05. )حماوالت
التمرين على حركة الساقني للجانبني يف االستقبال أو األما  :02مترين 

 (.د05.)واخللف وذلك بني العبني مع التكرار
يف مجيع ( 04)أ  يقوم الالعب ابالستقبال من املنطقة رقم  :03مترين 

مع الرتكيز على الالعب ( على اجلانبني -متأخر-متقدم) احلاالت 
 (.د20.)املرسل والتنسيق مع الالعب املعد

ستقبال من خمتلف الرتكيز على األداء الصحيح لال :منافسة تطبيقية
 (.د15).مع الالعب املعد احلاالت والتنسيق

  

 
 

 

 احلصة
(08) 

أ  حيسن وينمي القدرة على االستقبال لالعب املنطقة : اهلدف اخلاص
 (.05)رقم 

 (التمرين) الفيديو 

علم
 الت
حلة

مر
 

 
أداء مهارة االستقبال على احلائط بني العبني مع التناوب  :01مترين 

 (.د05.)والسرعة يف األداء
نفس التمرين السابق لكن التغيري يكو  يف املسافة بني  :02مترين 

 (.د05. )الالعبني واحلائط
يف مجيع احلاالت      ( 50)أداء االستقبال من املنطقة رقم  :03مترين 

مع الرتكيز عل الالعب املرسل ( بنيعلى اجلان -متاخر-متقدم) 
 (.د20.)والتنسيق مع املعد
الرتكيز على االداء الصحيح لالستقبال من خمتلف  :منافسة تطبيقية

 (.د15)احلاالت 
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 احلصة
(09) 

أ  حيسن وينمي القدرة على االستقبال لالعب املنطقة : اهلدف اخلاص
 (.01)رقم 

 (التمرين) الفيديو 

حلة
مر

 
علم

الت
 

 
التمر  على التمرير واالرستقبال على احلائط مع التغيري يف : 01مترين 

 (. د05. )املسافة والتكرار
التمرين على استقبال الكرة ابلساعدين لالعلى ومتريرها اىل  :02مترين 

 (.د05.)الزميل مع التغيري يف املسافة والتكرار
يف مجيع ( 01)قة رقم أ  يقوم الالعب ابالستقبال من املنط :03مترين 

مع الرتكيز على الالعب ( على اجلانبني -متأخر-متقدم) احلاالت 
 (.د20.)املرسل والتنسيق مع الالعب املعد

الرتكيز على األداء الصحيح لالستقبال من خمتلف  :منافسة تطبيقية
 (د15).احلاالت والتنسيق مع الالعب املعد

 

 
 

 

 احلصة
(10) 

أ  حيسن وينمي القدرة على االستقبال لالعب املنطقة  :اهلدف اخلاص
 (.02)رقم 

 (التمرين) الفيديو 

علم
 الت
حلة

مر
 

 
التمر  والتعود على استقبال كرتني بني العبني مع التناوب  :01مترين 

 (.د05.)والتغيري يف املسافة 
بني  االستقبالنفس التمرين السابق لكن التغيري يكو  يف  :02مترين 

 (.د05. )من اجلانبنيالالعبني 
يف مجيع احلاالت      ( 20)أداء االستقبال من املنطقة رقم  :03مترين 

مع الرتكيز عل الالعب املرسل ( على اجلانبني -متاخر-متقدم) 
 (.د20.)والتنسيق مع املعد
الرتكيز على االداء الصحيح لالستقبال من خمتلف  :منافسة تطبيقية

 .(د15)احلاالت 
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 احلصة
(11) 

أ  حيسن وينمي القدرة على االعداد من املنطقة رقم : اهلدف اخلاص
 (.04)اىل ( 01)

 (التمرين) الفيديو 

علم
 الت
حلة

مر
 

 
التمر  على إعداد الكرة اىل االمام والركض خلفها مع : 01مترين 

 (. د05. )متريرها من فوق الشبكة
التمرين على اعداد الكرة للزميل على بعد مرتين من وضعية  :02مترين 

 (.د05.)اجللوس وتكو  التمريرة على شكل قوس
  04اىل املنطقة  02أ  يقوم الالعب ابنإعداد من املنطقة  :03مترين 

مع التنسيق مع  02اىل املنطقة  01من خالل االنتقال من املنطقة 
 (.د20.)على مستوى الشبكة (العبني 3) املستقبل والالعب املهاجم 

 02اىل املنطقة  01نتقال من املنطقة التأكيد على اال :منافسة تطبيقية
 (د15.)وتطبيق ما قدم مع الرتكيز على االعداد اجليد  لإلعداد

 

 
 

 

 احلصة
(12) 

أ  حيسن وينمي القدرة على االعداد من املنطقة رقم : اهلدف اخلاص
 (.04)اىل ( 02)

 (التمرين )الفيديو 

علم
 الت
حلة

مر
 

 
على رمي الكرة لألعلى مث متريرها ابلساعدين للزميل التمر   :01مترين 

 (.د05.)املقابل مع التغيري يف املسافة و التكرار
التمر  على التمرير لألعلى مث بعد ذلك على احلائط  :02مترين 

 (.د05).ابستمرار مع تغيري املسافة والتأكيد على حركة اليدين والرجلني
مع  04اىل املنطقة  02أ  يقوم الالعب ابنإعداد من املنطقة :03مترين 

 (.د20.)الرتكيز على الالعب املستقبل
 (.د15) التأكيد على السرعة والدقة يف األداء :منافسة تطبيقية
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 احلصة
(13) 

أ  حيسن وينمي القدرة على االعداد من املنطقة رقم : اهلدف اخلاص
 (.02)اىل  (04)

 (التمرين) الفيديو 

علم
 الت
حلة

مر
 

 
( عرض امللعب) التمرير على طول الشبكة  التمر  على: 01مترين 

 (. د05. )للزميل املواجه مع التكرار والتغيري يف املسافة
من خمتلف األماكن مع التغيري يف عداد الالتمرين على ا :02مترين 

 (.د05)طريقة انإعداداملسافة بني الالعبني والتنويع يف 
   20اىل املنطقة  40أ  يقوم الالعب ابنإعداد من املنطقة  :03مترين 

على مستوى ( العبني 3) مع التنسيق مع املستقبل والالعب املهاجم 
 (.د20.)الشبكة

السرعة يف األداء واالنتقال من خالل التأكيد على  :منافسة تطبيقية
 (د15)(.02والالعب  01)التنسيق مع الالعب 

 

 
 

 
 

 احلصة
(14) 

أ  حيسن وينمي القدرة على االعداد من املنطقة رقم : اهلدف اخلاص
 (التمرين) الفيديو  (.01)اىل ( 05)

علم
 الت
حلة

مر
 

 
اىل األمام واخللف مع التغيري يف االعداد  التمر  على :01مترين 

 (.د05.)(االستمرارية يف األداء) املسافة والالعبني دو  انقطاع 
على مستوى الشبكة من خالل  االعدادتنويع التمر  على  :02مترين 
لكل جمموعة مع التنسيق يف ( A.B.C)العبني  03

 (.د05).انإعداد
ابلتنسيق مع  03اىل املنطقة  30أداء االعداد من املنطقة :03مترين 

 (.د20.)يف كلتا احلالتني  04ورقم  (02)الالعب الضارب رقم 
) االعداد  يف والتنويع التأكيد على السرعة والدقة :ةمنافسة تطبيقي

 .ابلتنسيق مع الالعب املستقبل والالعب الضارب( خلفي–أمامي 
 (.د15)
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 احلصة
(15) 

أ  حيسن وينمي القدرة على االعداد من املنطقة رقم : اهلدف اخلاص
 (.04)و ( 02)اىل املنطقة ( 03)

 (التمرين) الفيديو 

حلة
مر

 
علم

الت
 

 
( عرض امللعب) التمرير على طول الشبكة  التمر  على: 01مترين 

 (. د05. )للزميل املواجه مع التكرار والتغيري يف املسافة
التمرين على االعداد من خمتلف األماكن مع التغيري يف  :02مترين 

 (.د05)املسافة بني الالعبني والتنويع يف طريقة انإعداد
   02اىل املنطقة  04أ  يقوم الالعب ابنإعداد من املنطقة  :03مترين 

على مستوى ( العبني 3) مع التنسيق مع املستقبل والالعب املهاجم 
 (.د20.)الشبكة

التأكيد على السرعة يف األداء واالنتقال من خالل  :منافسة تطبيقية
 (د15(.)02والالعب  01)التنسيق مع الالعب 
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 (01)امللحق رقم 
قائمة الربامج املساعدة يف تركيب وتصميم 

 (.3D)الصور والفيديوهات 
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  AUTODEMAX 3DS MAX: الربانمج األول

 

 

 

 

اختيار نوع + اضفاء ألواهنا وصبغتها الطبيعية + هو برانمج لصناعة اجملسمات ثالثية االبعاد 
حتريك اجملسمات القابلة للتحرك الذايت مثل العب الكرة الطائرة+ حسب طبيعة املكا   انإانرة  

AUTODESK 3dsmax 2016 est un logiciel de modelage des formes 3 dimensions, les 

texturer, l’éclairage d’ambiance ainsi que les motifs d’animation choisis pour les 

modèles animés .  

 

.   مثال    
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 LUMION 6 PROFESSIONNEL: الربانمج الثاين

 

 

 

حتريك نقاط التصوير االفرتاضي لصناعة + اختيار نوع األانرة حسب طبيعة املكا  + هو برانمج  نإضفاء ألوا  و صبغ طبيعية 
 .  مثال فيديو للشرح مع العبني اثبتني. فيديو ألجسام اثبتة و كامريا متحركة 

 Lumion 6 professionnel est un logiciel de texture , éclairage et d’animation de camera pour des 

scenes 3d preparé et modelé déjà sur d’autres logiciel de modelage tel que « autodesk 

3dsmax » , il sert a monter des videos de modeles 3d fixes , camera en mouvement , comme 

videos d’explication avec joueurs fixes . 
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هو برانمج لقراءة ملفات التحريك الذايت للمجسمات ثالثية االبعاد القابلة للتحرك الذايت مثل العب الكرة الطائرة 
متخصصة يف ترمجة احلركات الرايضية اىل ملفات رقمية من أجل هذه امللفات تنتج من طرف خمابر عاملية ."مثال 

 .احملاكاة الدقيقة حلركة االنسا  على الكمبيوتر

     
      

Simi motion est un logiciel de convertion de fichiers de mouvement professionnels 

« faites par des laboratoires internationals de « capture de mouvements sportifs , et 

acheté sur internet  » » , adapter ces fichiers de mouvement sur un model de joueur 

pour l’animer suite aux mouvements choisis . 

 SIMI  MOVOLUTION: الربانمج الثالث
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 30فيديو واحد ثالثية االبعاد يف يقوم جبمع كل الصور املصنوعة عن طريق احملاكاة . للمؤثرات املرئية للفيديوهات هو برانمج
وإضافة تعديالت هنائية هلا من أجل احلصول على املنتوج النهائي املتمثل يف فيديو حماكاة ثالثي االبعاد حلركة . اثنية مثال/ صورة 

      .العيب كرة الطائرة على ملعب افرتاضي

    ADOBE after effect est un logiciel de traitement vidéos, il sert a combiner toutes les images 

calculé par les logiciels 3d , et faire une vidéo finale a 30 images /seconde par exemple , ajouter 

des traitements tel que exposition , contraste , saturation a notre produit finale qui est la videos 

d’animation 3d . 

 

  ADOBE AFTER EFFECT: الربانمج الرابع
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 الربانمج التقليدي( 08)امللحق رقم 

 .متارين الربانمج التقليدي( 13)اجلدول رقم 
 



 
بلعكرمي عبد القادراثنوية  : املؤسسة                                                                                                                                                            مديرية الرتبية لوالية وهران  

           اثنــــــوي اثنية:  املستوى                                                                                                                                                              بدنية و رايضيةة تربي:  املادة
  1026 /1025 :الدراسية السنة                                           عبد اجمليد                                                                                                                    شليلي :األستاذ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

(النقائص) املعايري األهداف اخلاصة األهداف اإلجرائية احلصةطبيعة    
 .مراقبة مستوى التالميذ ومكتسباتهم السابقة -

 بداية التقييم يـــــــــم تشخيصييتق .معرفة النقائص الموجودة لدى التالميذ -
 

 10منافسة 
 تقييم تشخيصي

.يتعلم التمرير ابلساعدين واألصابع -  
 يتعلم استقبال الكرة -

خلق جو من التحدي واإلاثرة -  
الكرةاستقبال و توجيه   عدم معرفة استقبال وتوجيه الكرة - حيسن 

 
 

 02تــعليمية 

 معرفة التنقالت والوضعيات األساسية للعبة -
تغطية  -.استعمال الوضعية األساسية أثناء التنقل حنوى الكرة يف حدود ضيقة  -

 مساحة اللعب ابلتنقل السريع حنوى الكرة

التنقالت و التمركز يف الوضعيات  حيسن
 األساسية

 .التنقالت العشوائية داخل امليدان -
 

 
 
 02تــعليمية

 
 .التحكم يف التمرير واالستقبال -

 .استعمال الوضعية األساسية أثناء التمرير حنو اجلانب -
االحنناء والتنقل حنو اجتاه الكرة للتمرير ابلساعدين -  

من خمتلف حيسن مراقبة و توجه الكرة 
 الوضعيات

 
عدم معرفة كيفية توجيه الكرة من  -

 .خمتلف الوضعيات
 

 
 03تــعليمية

 .التحكم يف التنقالت حنو الزميل -
اإلاثرة  -.استعمال الوضعية األساسية أثناء التنقل حنوى الكرة يف حدود ضيقة  -

 والتنافس
 نقص يف انتظام وتوجيه الكرة - انتظام الالعب والكرة و اهلدف يف اجتاه واحد

 04تــعليمية 

 
 االستخدام االمثل للتمريرات حنو املعد-

 .العمل على حترك الالعبني كل يف جماله اخلاص-
تنمية قدرة التنسيق بني املستقبل واملعد-  

 عدم التنسيق مع املمرر تنظيم استقبال الكرة ومتريرها حنو املعد
 

 
 05تــعليمية
 

 .العمل بكلى اليدين أثناء االرتقاء لصد الكرة  -
 .تغطية مساحة اللعب ابلتنقل السريع حنو الكرة   -

 التنافس واإلاثرة -
كيفية التدخل عند الشبكة  يتعلم نقص يف كيفية التدخل عند الشبكة  - 

 أثناء اهلجوم والدفاع
 
 06تــعليمية

 احرتام قائد الفريق يف توجيهاته لزمالئه -
 كشف على مستوى التالميذ النهائي من الناحية الفين والقانونية  -

 التعامل اإلجيايب مع الزمالء -

ـــــم حتصيليتقي ــــ يـ  
 حتقيق االهـداف وتقومي الدورة 

 
 01منافسة 

 تقييم حتصيلي

كرة الطـــــــــــــــــــائرةالوحــدة التعلــمية لنشــاط    
 

 تقبل المواجهة فرديا وجماعيا والمشاركة الفعالة لتحقيق الفوز أو تحسين نتيجة رياضية :الكفاءة القاعدية األوىل

.التنافس من أجل الفوز أو مساعدة الزميل للفوز إبحرتام قواعد املواجهة النبيلة :اهلـــدف التعلمي  
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 ظروف االجناز مؤشرات النجاح
 املدة

 (د ) 
 اإلجرائية األهداف وضعيات التعلم

مراحل 
 التعلم

 

التعرف على اللعبة والتعود  -
 .على الكرة

لتحكم يف خمتلف احلركات  -
 للنشاط  األساسية

احلفاظ على االيقاع * 
 .املناسب أثناء اجلري 

 مراقبة وتنظيم القسم لرايضيةالتحية ا/تقدمي موضوع احلصة  /مراقبة البذلة  -املناداة  –االصطفاف  '10

 

 مرحلة
 '01 التحضري

تقسيم القسم إىل اراتل متساوية العدد أوال اجلري حول امللعب ملدة   :التسخني العام 
 مث العمل بنفس الفرق داخل الرواق بني الشاخص د10

كل فريقني يف نصف الطائرةبـعد االنتقــال إىل ملـعب كرة  :التسخني اخلاص 
 امللعب مع  القيام ابلتمريرات العشرة

 .التالميذ نفسيا وبدنيا هتيأة -

 

معرفة احلركات األساسية لإلمحاء يف  -
 .اللعبة

 واملنافسة ةاللعبتعلم قواعد  -
للعبة تعتمد على اللعب ا -

 اجلماعي
تصحيح األخطاء املرتكبة من  -

 .قبل التالميذ أنفسهم

 فهم طريقة سري املنافسة
.تطبيق قوانني اللعبة *   

 
تذوق طعم الفوز  *

 واالنتصار
التعاون واالحرتام * 

 املتبادل

 

 

 

 

 

 

50' 

: منافسة بني الفرق  
 :وإقامة تقسيم القسم إىل أفواج متساوية ومتجانسة :0م ت

 .موجهة بني الفرق لتقييـم مكتسبـات التالميـذ السـابقـة مبارايت -

 .-ب  –يتقابل مع  -أ –الفريـق  -

 .-د  – يتقابل مع -ج–الفريـق  -

 .املبـاراة الرتتيبيـة -.الفـائـز يتقـابل مع الفـائـز -

 

مراقبة مستوى التالميذ ومكتسابتهم   -
 السابقة

 
معرفة النقائص املوجودة لدى  -

 .التالميذ

مرحلة 
 التعلم

 

 إدراك األدوار يف التسيري والتنظيم

 تقبل املالحظات والنقد

رفع معنوايت التالميذ من خالل *
.معنوايَ و نفسياَ  حتفيزهم  

مناقشة إجنازات احلصة مع التالميذ*  

لوضع الراحة من خالل متارين التهدئة وتصحيح أخطاء  التلميذمالحظة استعادة  '10
 مباشرة لزميلا

 مناقشة مجاعية بني التالميذ و األستاذ
 

مرحلة 
 التقييم

 

 ي أويلتقييم تشخيص :اهلدف اخلاص

28
3 



 الثانية اثنوي: املرحلة               عبد القادر                                                                                                             اثنوية بلعكرمي: املؤسسة
 صافرة  +ميقايت+كرات+شواخص: الوسائل                                                                            شليلي عد اجمليد                                                  : االستاذ

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ظروف االجناز مؤشرات النجاح
 املدة

 (د ) 
 األهداف اإلجرائية وضعيات التعلم

مراحل 
 التعلم

 
التعرف على اللعبة والتعود  -

 .على الكرة

لتحكم يف خمتلف احلركات  -
 للنشاط  األساسية

احلفاظ على االيقاع املناسب  *
 .أثناء اجلري 

 مراقبة وتنظيم القسم لرايضيةالتحية ا/تقدمي موضوع احلصة  /مراقبة البذلة  -املناداة  –االصطفاف  '10

 

مرحلة 
 '01 التحضري

تقسيم القسم إىل اراتل متساوية العدد أوال اجلري حول امللعب ملدة   :التسخني العام 
 مث العمل بنفس الفرق داخل الرواق بني الشاخص د10

كل فريقني يف نصف  الطائرةبـعد االنتقــال إىل ملـعب كرة  :التسخني اخلاص 
 امللعب مع  القيام ابلتمريرات العشرة

 .هتيأة التالميذ نفسيا وبدنيا -

 

معرفة احلركات األساسية لإلمحاء يف  -
 .اللعبة

املشاركة الفعالة يف عملية  -
 هجومية أو دفاعية

 
التمريرة القصرية تكون من  -

 .مستوى الصدر
 

التمريرة الطويلة تكون من  -
 .فوق الرأس

االستقبال على مستوى -
 الصدر

 
التعامل  اجليد مع الكرة أثناء * 

 االستقبال وبكلتا اليدين معا
ويف  دفع الكرة مبسار منحين* 

االجتاه الصحيح املوجود فيه الزميل 
 .املقابل

التنظيم والتوزيع اجليد لعناصر * 
.الفوج   

.تطبيق ما قدم سابقا  -  

 

 

 

 

 

 

50' 

 :العمل على شكل متارين 
كل جمموعة تقابل األخرى والقيام مبسك الكرة ودفعها على شكل  :10ت 

 للزميل املقابل إرسال
 أمتار(15)كل جمموعة تقابل األخرى والقيام ابلتمرير واالستقبال على بعد  :5ت

 .للضرورة المع حماولة عدم مسك الكرة إ,
األول من كل جمموعة ميسك الكرة مث يرفعها قليال  , كل جمموعتني متقابلتني  :5ت

اليدين مارا  هبا عرب جمموعة من الشواخص وهذا على بعد  بكتليكي يدفعها 
 .أمتار مث ميررها ملقابله  5   حوايل 

 نقسم التالميذ إىل فرق وجنري دورة مصغرة خبروج املغلوب :شبه منافسة

االحنناء واختاذ الوضعية حيسن  -
الكرة إرسال املنخفضة أثناء الدفع و  

االحنناء والتنقل حنو اجتاه الكرة  -
 لالستقبال

الكرة مبسار منحين ويف  دفعحيسن  -
االجتاه الصحيح املوجود فيه الزميل 

.املقابل  

مرحلة 
 التعلم

 

 
العمل  علي التزام اهلدوء 
 واالسرتخاء اجليد للجسم

رفع معنوايت التالميذ من خالل *
.حتفيزهم معنوايَ و نفسياَ   

مناقشة إجنازات احلصة مع التالميذ*  

10' 

لوضع الراحة من خالل متارين التهدئة وتصحيح أخطاء  التلميذمالحظة استعادة 
 مباشرة لزميلا

إىل مرحلة   العودة أبجهزة اجلسم *
.الراحة     واهلدوء النسيب   

 

مرحلة 
 التقييم

 

 .الكـــرةه ــو توجي استقبال حيسن :اهلدف اخلاص
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 ظروف االجناز مؤشرات النجاح
 املدة

 (د ) 
 األهداف اإلجرائية وضعيات التعلم

مراحل 
 التعلم

 
التعرف على اللعبة والتعود  -

 .على الكرة

لتحكم يف خمتلف احلركات  -
 للنشاط  األساسية

احلفاظ على االيقاع * 
 .املناسب أثناء اجلري 

 مراقبة وتنظيم القسم لرايضيةالتحية ا/تقدمي موضوع احلصة  /مراقبة البذلة  -املناداة  –االصطفاف  '10

 

مرحلة 
 '01 التحضري

متساوية العدد أوال اجلري حول امللعب ملدة  تقسيم القسم إىل اراتل  :التسخني العام 
 مث العمل بنفس الفرق داخل الرواق بني الشاخص د10

كل فريقني يف نصف  الطائرةبـعد االنتقــال إىل ملـعب كرة  :التسخني اخلاص 
 امللعب مع  القيام ابلتمريرات العشرة

 .هتيأة التالميذ نفسيا وبدنيا -

 

معرفة احلركات األساسية لإلمحاء يف  -
 .اللعبة

 
 

.عدم التسرع أثناء التنفيذ  
 
 

تغيري األدوار بعد انتهاء كل  -
.التالميذ   

 
تطبيق القوانني املدروسة -  

 
* اختاذ وضعية مرحية ومناسبة  

.للتنقل السليم والصحيح  
 

* اإلحساس ابلتمرير واالستقبال  
.أثناء التنقل   

 
* .ابملنافسة اإلحساس    

 

 

 

 

 

 

 

50' 

:العمل على شكل متارين   
وعند .يقوم التالميذ ابحلركة البسيطة واحلرة يف كل االجتاهات داخل الساحة  - :0ت

 15......, قف , للوراء,لألمام , وقوف ,جلوس : مثل . مساع رقم أو وضعية معينة 
يقوم التالميذ ابجنازها بسرعة....  15,  

يقوم كل , يتوسطها أحد التالميذ , العمل على شكل دائرة مشكلة من التالميذ  :5ت
ابالنتقال إىل مكان وحياول أخذ مكان التلميذ اآلخر مث يقوم   ابلتنقل ابجتاه الوسطتلميذ 

إىل آخره 0زميله وهذا مع إعطاء أرقام تسلسلية للتالميذ من   
نفس التمرين السابق مع استعمال الكرة وذلك ابلتمرير واالستقبال بكلى اليدين مث  :5ت

 بعد ذلك بتمرير واستقبال الكرة
.نقسم التالميذ إىل فرق وجنري دورة مصغرة خبروج املغلوب :شبه منافسة  

التنقالت والوضعيات  حيسن -
 األساسية للعبة

الوضعية األساسية أثناء التنقل  حيسن -
.الكرة يف حدود ضيقة  ىحنو   

تغطية مساحة اللعب ابلتنقل  حيسن -
.الكرةى السريع حنو   

مرحلة 
 التعلم

 

العمل  علي التزام اهلدوء واالسرتخاء 
 اجليد للجسم

رفع معنوايت التالميذ من خالل *
.حتفيزهم معنوايَ و نفسياَ   

مع التالميذمناقشة إجنازات احلصة *  

10'  
 ،العضلي واالسرتجاع القيام بتمارين االسرتخاءمث  حول امللعب جري خفيف

.االنصرافالتحية و   

إىل مرحلة   العودة أبجهزة اجلسم *
.واهلدوء النسيب   الراحة  

 

مرحلة 
 التقييم

 

 .التنقالت و التمركز يف الوضعيات األساسيةحيسن  :اهلدف اخلاص
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 ظروف االجناز مؤشرات النجاح
 املدة

 (د ) 
 األهداف اإلجرائية وضعيات التعلم

مراحل 
 التعلم

 
التعرف على اللعبة والتعود  -

 .على الكرة

لتحكم يف خمتلف احلركات  -
 للنشاط  األساسية

احلفاظ على االيقاع  *
 .املناسب أثناء اجلري 

 مراقبة وتنظيم القسم لرايضيةالتحية ا/تقدمي موضوع احلصة  /مراقبة البذلة  -املناداة  –االصطفاف  '10

 

مرحلة 
 '01 التحضري

تقسيم القسم إىل اراتل متساوية العدد أوال اجلري حول امللعب ملدة   :التسخني العام 
 مث العمل بنفس الفرق داخل الرواق بني الشاخص د10

كل فريقني يف نصف  الطائرةبـعد االنتقــال إىل ملـعب كرة  :التسخني اخلاص 
 امللعب مع  القيام ابلتمريرات العشرة

 .هتيأة التالميذ نفسيا وبدنيا -

 

معرفة احلركات األساسية لإلمحاء يف  -
 .اللعبة

متديد الذراعني يف اجتاه *
 املطلوب بعد التمرير

لى املناصب احملافظة ع -
.واألدوار  

 
.التفاهم بني العناصر  -  

حتفيز التالميذ علي استعمال *
متريرات 5  

 
.اللعب حسب قواعد اللعبة -  

التأكيد على التمرير واالستقبال *
.بكلتا اليدين  

.وخبفة   
احرتام العمل اجلماعي والتنقل *

.الصحيح  
الكرة عاليا احملافظة على مترير *

.دون اسقاطها  
التأكيد على مراقبة الكرة مع *

.التحكم اجليد يف اللعبة  

 

 

 

 

 

 

50' 

:العمل على شكل متارين   

كل تلميذ يقابل اآلخر والقيام ابلتمرير واالستقبال وذلك يف خمتلف  :0ت
.الوضعيات   

 شكلعلى  والقيام بتمرير الكرة( 4)كل جمموعة حتتوي على ثالثة تالميذ  :5ت
.أمتار(15)على بعد (التمرير للجانب) مربع مع التنقل بني اجملموعات  

القيام بتشكيل دائرة يتمركزها أحدهم لتمرير الكرة أما عناصر الدائرة  :5ت
.يرجعوهنا ابلساعدين إىل املركز و هذا ابحملافظة على عدم إسقاطها داخل الدائرة  

.رة مصغرة خبروج املغلوبنقسم التالميذ إىل فرق وجنري دو  :شبه منافسة  

.التحكم يف التمرير واالستقبال -  
 

الوضعية األساسية أثناء  حيسن -
.التمرير حنو اجلانب  

 
االحنناء والتنقل حنو اجتاه  حيسن -

 الكرة للتمرير ابلساعدين

مرحلة 
 التعلم

 

العمل  علي التزام اهلدوء واالسرتخاء 
 اجليد للجسم

خالل رفع معنوايت التالميذ من *
.حتفيزهم معنوايَ و نفسياَ   

التالميذمع مناقشة إجنازات احلصة *  

10' 

التحية و  ,املشيالتوقف مع  ,منخفضدورات بريتم  3اجلري حول امللعب * 
.االنصراف  

إىل مرحلة الراحة   العودة أبجهزة اجلسم * 
.واهلدوء النسيب   

 

مرحلة 
 التقييم

 

 .الكرة من خمتلف الوضعيات حيسن مراقبة وتوجيه :اهلدف اخلاص
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 ظروف االجناز مؤشرات النجاح
 املدة

 (د ) 
 األهداف اإلجرائية وضعيات التعلم

مراحل 
 التعلم

 
التعرف على اللعبة والتعود  -

 .على الكرة

لتحكم يف خمتلف احلركات  -
 للنشاط  األساسية

احلفاظ على االيقاع * 
 .املناسب أثناء اجلري 

 مراقبة وتنظيم القسم لرايضيةالتحية ا/تقدمي موضوع احلصة  /مراقبة البذلة  -املناداة  –االصطفاف  '10

 

مرحلة 
 '01 التحضري

تقسيم القسم إىل اراتل متساوية العدد أوال اجلري حول امللعب ملدة   :العام التسخني 
 مث العمل بنفس الفرق داخل الرواق بني الشاخص د10

كل فريقني يف نصف  الطائرةبـعد االنتقــال إىل ملـعب كرة  :التسخني اخلاص 
 امللعب مع  القيام ابلتمريرات العشرة

 .هتيأة التالميذ نفسيا وبدنيا -

 

معرفة احلركات األساسية لإلمحاء يف  -
 .اللعبة

 
الرتكيز عند التمرير -  

 
 

التوقف و الرتكيز عند التمرير -  
 

مترير الكرة للزميل يكون يف   -
.شكل منتظم واىل األمام  

 
التأكيد على االحتفاظ ابلكرة *

. 
 

دفع الكرة عاليا يف كل *
.التجاهات  

 
مع احرتام  تطبيق ما قدم سابقا*

 قانون اللعبة

 

 

 

 

 

 

50' 

:العمل على شكل متارين   
على شكل مثلث يقوم كل تلميذ ابالحتفاظ ابلكرة عن طريق متريرها يف : 0ت

السماء واملشي هبا للمسافة احملددة وإعطائها لزميله الذي بدوره يقوم بنفس العمل 
. 

يقوم تالميذ الدائرة بتمرير  تشكيل دائرة حمددة بشواخص يف مركزها تلميذ، :5ت
.الكرة عاليا يف كل االجتاهات  حىت ال يتصدى هلا املركز  

.على شكل منافسة بني األفواج  :5ت  

متريرات يف الفريق الذي حياول ( 15)استعمال . فريق ضد فريق يف امللعب الرمسي 
 إسقاط الكرة يف املنطقة املقابلة ويتفادى إسقاطها يف منطقته

 

التحكم يف التنقالت حنو  حيسن -
.الزميل  

الوضعية األساسية أثناء التنقل  حيسن -
الكرة يف حدود ضيقة ىحنو   

 
والتنافس اإلاثرة -  

مرحلة 
 التعلم

 

 
العمل  علي التزام اهلدوء واالسرتخاء 

 اجليد للجسم

الميذ من خالل رفع معنوايت الت*
.نفسياَ حتفيزهم معنوايَ و   

التالميذ مناقشة إجنازات احلصة مع*  10' 

 
التحية و  ,املشيالتوقف مع  ,منخفضدورات بريتم  3اجلري حول امللعب * 

.االنصراف  

إىل مرحلة الراحة      العودة أبجهزة اجلسم  * 
.واهلدوء النسيب   

 

مرحلة 
 التقييم

 

 .واحد اجتاهالالعب والكرة و اهلدف يف  انتظام :اهلدف اخلاص
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 ظروف االجناز مؤشرات النجاح
 املدة

 (د ) 
 األهداف اإلجرائية وضعيات التعلم

مراحل 
 التعلم

 
التعرف على اللعبة والتعود  -

 .على الكرة

لتحكم يف خمتلف احلركات  -
 للنشاط  األساسية

احلفاظ على االيقاع * 
 .املناسب أثناء اجلري 

 مراقبة وتنظيم القسم لرايضيةالتحية ا/تقدمي موضوع احلصة  /مراقبة البذلة  -املناداة  –االصطفاف  '10

 

مرحلة 
 '01 التحضري

متساوية العدد أوال اجلري حول امللعب ملدة  تقسيم القسم إىل اراتل  :التسخني العام 
 مث العمل بنفس الفرق داخل الرواق بني الشاخص د10

كل فريقني يف نصف  الطائرةبـعد االنتقــال إىل ملـعب كرة  :التسخني اخلاص 
 امللعب مع  القيام ابلتمريرات العشرة

 .هتيأة التالميذ نفسيا وبدنيا -

 

معرفة احلركات األساسية لإلمحاء يف  -
 .اللعبة

 
الرتكيز على التمريرات القصرية -

 واملتوسطة
متويه اخلصم بسرعة أثناء تنقل  -

6و3  
الرتكيز على التمريرات املباشرة -

 واخللفية
الثبات يف املراكز وعدم التنقل -

.العشوائي  
احملافظة على التمريرة الثالثية قبل 

 اداء اهلجوم
 

 
أثناء  الرتكيز يف أداء عمل منظم *

.التغطية   
 

التأكيد على التنسيق على  *
 العمل اجلماعي يف الدفاع

 
استغالل جممل املهارات الدفاعية *

.للمجموعة  

 

 

 

 

 

 

50' 

 
:العمل على شكل متارين   

. 5لتغطية رقم  6ويتقدم رقم  5الكرة اىل املمرر رقم  0و0ميرر الالعب : 0ت   
بتغطية الفراغ  6حائط الصد فيقوم الالعب  5و 4أو 5و5أثناء الدفاع يشكل : 5ت 

.اىل اخللف لتغطية املنطقة اخللفية 0و  0وينتقل كل من  5رقم   
نقطة حيث  00فرق خالل شوط واحد  4مقابالت بني  5نقوم إبجراء : منافسة:5ت 

 يقوم التالميذ بتنفيذ ما اكتسبوه من خالل التمرينات السابقة

 
االستخدام االمثل للتمريرات ومعرفة ان -

لكل متريرة اسلوهبا اخلاص يف اهلجوم 
 والدفاع

الوصول اىل تطبيق اخلطة أبعلى كفاءة -
.ممكنة  

املعرفة والعمل بكيفية حترك الالعبني كل -
 يف جماله اخلاص داخل امللعب

مرحلة 
 التعلم

 

.مناقشة اجنازات احلصة*   
العمل أبكثر جدية يف احلصص  *

.القادمة  

خالل  رفع معنوايت التالميذ من*
.حتفيزهم معنوايَ و نفسياَ   

مناقشة إجنازات احلصة مع *
 التالميذ

10'  
جري دورة حول امللعب بريتم منخفض ،املشي ، التوقف ،إجراء مترينات اإلطالة * 

.إىل احلصة املوالية واالنصرافالعضلية،ا   
 

إىل مرحلة الراحة   العودة أبجهزة اجلسم  *
.واهلدوء النسيب       

 

مرحلة 
 التقييم

 

 (.املمرر) تنظيم استقبال الكرة ومتريرها حنو املعد :اهلدف اخلاص
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 ظروف االجناز مؤشرات النجاح
 املدة

 (د ) 
 األهداف اإلجرائية وضعيات التعلم

مراحل 
 التعلم

 
التعرف على اللعبة والتعود  -

 .على الكرة

لتحكم يف خمتلف احلركات  -
 للنشاط  األساسية

احلفاظ على االيقاع * 
 .املناسب أثناء اجلري 

 مراقبة وتنظيم القسم لرايضيةالتحية ا/تقدمي موضوع احلصة  /مراقبة البذلة  -املناداة  –االصطفاف  '10

 

مرحلة 
 '01 التحضري

متساوية العدد أوال اجلري حول امللعب ملدة  تقسيم القسم إىل اراتل  :التسخني العام 
 مث العمل بنفس الفرق داخل الرواق بني الشاخص د10

كل فريقني يف نصف  الطائرةبـعد االنتقــال إىل ملـعب كرة  :التسخني اخلاص 
 امللعب مع  القيام ابلتمريرات العشرة

 .هتيأة التالميذ نفسيا وبدنيا -

 

معرفة احلركات األساسية لإلمحاء يف  -
 .اللعبة

 
 

اختيار الوقت املناسب لالرتقاء  -
.لصد كرة اخلصم  

 
 
 

التحكم يف استقبال الكرة بعد  -
.اإلرسال لبناء هجمة مرتدة  

 

 
التأكيد على التنسيق يف    *

.اللعب اجلماعي  
 

.احرتام قانون اللعبة*  
اخلفة يف الدفاع عند الشبكة*  

 
استغالل جممل املهارات *

.الدفاعية للمجموعة  

 

 

 

 

 

 

50' 

:لعمل على شكل متارين ا   

اجملموعة األوىل ثالثة تالميذ من وراء الشبكة مباشرة ,عمل يف امليدان الرمسي  :0ت
عند طرفيها و الثالث يف مركزها و اجملموعة الثانية و الثالثة عند طريف امليدان  اثنان

لصد الكرة  ابالرتقاءليقوم كل واحد منهما إبرسال الكرة للمجموعة األوىل اليت تقوم 
.، و هكذا يتم التناوب بني اجملموعات  

ة األمامية أي نفس التمرين السابق لكن التالميذ الثالثة يقفون وراء خط املنطق :5ت
الكرة دون سقوطها يف نصف امليدان مع إعادة  اللتقاطيتواجدون يف املنطقة اخللفية 

 متريرها إىل اجملموعة اليت قامت إبرساهلا، يتم التناوب بني اجملموعات
منافسة نقسم التالميذ إىل فرق وجنري دورة مصغرة خبروج املغلوب :5ت  

 
اليدين أثناء  بكلىالعمل  حيسن -

لصد الكرة االرتقاء  
تغطية مساحة اللعب ابلتنقل  حيسن -

.السريع حنو الكرة   
 

التنافس واإلاثرة -  
 

مرحلة 
 التعلم

 

 
.مناقشة اجنازات احلصة*   

العمل أبكثر جدية يف احلصص * 
.القادمة  

رفع معنوايت التالميذ من خالل حتفيزهم *
.معنواَي و نفسياَ   

التالميذمع مناقشة إجنازات احلصة *  

10'  
جري دورة حول امللعب بريتم منخفض ،املشي ، التوقف ،إجراء مترينات اإلطالة * 

.إىل احلصة املوالية واالنصرافالعضلية،ا   
 

العودة أبجهزة اجلسم        إىل * 
.مرحلة الراحة     واهلدوء النسيب   

 

مرحلة 
 التقييم

 

 .ةـــد الشبكـكيفية التدخل عنحيسن   :اهلدف اخلاص
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 ظروف االجناز مؤشرات النجاح
 املدة

 (د ) 
 األهداف اإلجرائية وضعيات التعلم

مراحل 
 التعلم

 
التعرف على اللعبة والتعود  -

 .على الكرة

لتحكم يف خمتلف احلركات  -
 للنشاط  األساسية

احلفاظ على االيقاع * 
 .املناسب أثناء اجلري 

 مراقبة وتنظيم القسم لرايضيةالتحية ا/تقدمي موضوع احلصة  /مراقبة البذلة  -املناداة  –االصطفاف  '10

 

مرحلة 
 '01 التحضري

متساوية العدد أوال اجلري حول امللعب ملدة  تقسيم القسم إىل اراتل  :التسخني العام 
 مث العمل بنفس الفرق داخل الرواق بني الشاخص د10

كل فريقني يف نصف  الطائرةبـعد االنتقــال إىل ملـعب كرة  :التسخني اخلاص 
 امللعب مع  القيام ابلتمريرات العشرة

 .هتيأة التالميذ نفسيا وبدنيا -

 

معرفة احلركات األساسية لإلمحاء يف  -
 .اللعبة

 
تصحيح األخطاء املرتكبة من  -

 قبل التالميذ أنفسهم
 

للعبة تعتمد على اللعب ا -
 اجلماعي

وضع تلميذ كحكم رئيسي -.  

 
التأكيد على التنسيق يف   اللعب *

.اجلماعي  
اخلفة يف الدفاع واهلجوم على *

 مستوى الشبكة
املهارات مع استغالل جممل *

 احرتام قانون اللعبة

 

 

 

 

 

 

50' 

:01احلـالة التعلمية رقم   
:أفواج متساوية ومتجانسة مث يقوم مبا يلي 4تقسيم القسم إىل   

إجراء مقابلة يف كرة الطائرة لتجسيد تقنية التمرير يف جو تنافسي  عمل  :0ت
الفضاء ابستعمال على شكل لعبة بتبادل الكرة بني الالعبني و احملافظة عليها يف 

مجيع احلركات املتوفرة لالعب مع احلرس على استعمال الوضعية الصحيحة قبل 
.ملس الكرة ضمان سيولة الكرة بني الالعبني تبادل األدوار و تداوهلا بني الالعبني   

يقوم ابملنافسة -وجود حوار وتفاهم بني الالعبني  
تيبيـةاملبـاراة الرت  -.الفـائـز يتقـابل مع الفـائـز -  

احرتام قائد الفريق يف توجيهاته  -
 لزمالئه

 
كشف على مستوى التالميذ النهائي   -

 من الناحية الفنية والقانونية
 

التعامل اإلجيايب مع الزمالء  -  
 

مرحلة 
 التعلم

 

 
.مناقشة اجنازات احلصة*   

العمل أبكثر جدية يف احلصص * 
.القادمة  

رفع معنوايت التالميذ من خالل *
.حتفيزهم معنوايَ و نفسياَ   

مع التالميذمناقشة إجنازات احلصة *  

10'  
التوقف مث التحية  مترينات االسرتخاء،، إجراء ط النهائي للملعباخلالتجمع عند * 

.االنصرافو   
 

العودة أبجهزة اجلسم        إىل * 
.مرحلة الراحة     واهلدوء النسيب   

 

مرحلة 
 التقييم

 

 .حتصيلي هنائيتقييم  :اهلدف اخلاص

29
9 
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 .الواثئق االدارية(: 90)امللحق رقم 
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 :ملخص الدراسة

 ى تالميذ املرحلة الثانويةهدفت الدراسة اىل معرفة فاعلية التعلم البصري ابستخدام احملاكاة يف تنمية مهارة اختاذ القرار لد

الباحث أنه توجد فروق ذات داللة احصائية  الطالب و افرتض يف كرة الطائرة يف كل من االرسال واالستقبال واإلعداد ،

بني االختبار البعدي لكل من العينة الضابطة والتجريبية يف مهارة اختاذ القرار ولصاحل العينة التجريبية، ومت تطبيق الدراسة 

موعتني، تلميذ قسموا اىل جم 03على عينة من تالميذ السنة اثنية اثنوي لثانوية بلعكرمي عبد القادر وهران، وعددهم 

تلميذ، وقد قام الباحث بتطبيق الربانمج التعليمي املقرتح ابستخدام احملاكاة ، مقابل  51ضابطة وجتريبية تضم كل منهما 

برانمج تقليدي مطبق على العينة الضابطة من قبل أستاذ املادة، ومن خالل الدراسة االحصائية استنتج الباحث أن 

أفضل من برانمج العينة الضابطة يف تنمية  (3DMAX)إبستخدام احملاكاة  علم البصريالربانمج التعليمي القائم على الت

الباحث ابستخدام الوسائل  إلعداد يف كرة الطائرة، ومنه يقرتح الطالبمهارة اختاذ القرار لكل من االرسال واالستقبال وا

 على خاصة مقننة تعليمية برامج الهتمام بوضعا وكذلك، التكنولوجية احلديثة املساعدة يف التعلم وخاصة تقنية احملاكاة

 واضح إجيايب أتثري من هلا ملا الدراسة قيد السنية للمرحلة الطائرة ابلكرة اخلاصة لعقليةا القدرات لتنمية سليمة علمية أسس

 .الطائرة الكرة يف األداء مستوى تقدم على

 .القرار، كرة الطائرةختاذ إالتعلم البصري، احملاكاة ،  :الكلمات املفتاحية

 

 

 

 

 



Résumé de l’étude 

L’efficacité d’apprentissage visuel en utilisant la 
modélisation dans le développment de la compétence de la 

prise de décision chez les élèves du secondaire (16-17) en 
Volley-ball. 

               Cette recherche visait à connaitre l’efficacité d’apprentissage en 

utilisant la modélisation dans le développent de la compétence de prise de 

décision chez les élèves du secondaire en Volley-ball dans l’envoi, la 

réception et la préparation. Le chercheur à supposé qu’il existe des 

statistiques différences et importantes entre  le post-test de l’échantillon 

officiel et l’échantillon expérimental dans la compétence de la prise de 

décision en faveur de l’échantillon expérimental. L’étude est appliquée sur  

un échantillon d’élèves de deuxième année secondaire au lycée belakermi 

Abdelkader oran, le nombre était 30 élèves devisés entre deux groupes : 

officiel et expérimental et chaque groupe comporte 15 élèves. Le chercheur a 

appliqué le programme d’apprentissage proposé en utilisant la modélisation et 

en contre parti un programme classique désigné pour l’échantillon officiel de 

la part de l’enseignant de la matière. 

            A travers l’étude des statistiques, le chercheur a conclu que le 

programme d’apprentissage basé sur l’apprentissage visuel en utilisant  la 



modélisation (3DMAX) est mieux considéré que le programme de 

l’échantillon officiel dans le développement de la compétence de la prise de 

décision de l’envoi, la réception, et la préparation du Volley-ball.  

            En conséquence, le chercheur conseille d’utiliser l’outil de la nouvelle 

technologie qui aide dans l’apprentissage et surtout dans la modélisation. En 

plus, il faut prendre en considération les programme d’apprentissage 

rationnés surtout sur des base purement scientifiques afin d’évoluer les 

capacités morales désignées pour  le Volley-ball dans la phase d’âge étudier 

parce qu’elle a une influence flagrante sur l’évolution de niveau de 

performance dans le Volley-ball. 

Les mots clés : l’apprentissage visuel, la modélisation, la prise de 

décision, Volley-ball.         

 

 

 

 

 

 



Abstract 

Efficiency of visual learning using modelization in skill’s 
development of decision-making by secondary pupils (16-

17) in Volley-ball. 

               This study investigates the efficiency of learning using modelization 

in skill’s development of decision-making by secondary pupils in Volley-ball. 

When sending, receiving and preparing, the researcher supposes that there 

are different and important statistics to analyse in the post-test of the official 

sample and the experimental one; both in skill and decision-making, in favor 

of  the experimental sample. 

             The study is applied on a sample of second year pupils from 

BELAKERMI ABDELKADER Secondary School in ORAN. They were 

30 pupils devided into two groups ; one official and the other experimental. 

Each group included fifteen pupils. On one hand, the researcher applied an 

offered learning program using modelization and on the other hand, a 

habitual program was designed for the official sample by the subject teacher.  

            Through a statistics’survey, the researcher concluded that the learning 

program based on visual learning using modelization (3DMAX) is better 

considered by the official sample for the skill’s development of decision-

making in sending, receiving and preparing of the Volley-ball.   



             Consequently, the researcher advises for the need to use new 

technology devices which help in the learning process; especially, in 

modelization. Then, the learning program should be rationed on purely 

scientific basis to evolve moral abilities designed for the Volley-ball 

respecting the age factor studied because it has a great impact on the 

evolution of the performance level in the Volley-ball. 

Key words: visual learning, la modelization, decision-making, Volley-ball.        
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