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 اإلىداء
 

إٔب من أضاء طريقي اب١تعرفة كاحملبة كمازاؿ يضيئانو، جدم كأمي كأيب أطاؿ هللا ُب عمرىم مع دكاـ الصحة 
.                                                                                                                  كالعافية

ايسُت ، عبد القادر ، زكرايء ، أريج، (إٔب أحبة قليب زكجيت كإخوٌب كأخواٌب كل ابٝتو كإٔب كل الكتاكيت 
متمنيا ٢تم عمر مديد                                                                                                                    )بشرل ، سجود ، معاذ ، آية، كالكتكتوتة الصغَتة كفاء

إٔب كل األىل كاألقارب كل ابٝتو                                                                                                   
إٔب كل األصدقاء كالزمبلء بدكف استثناء                                                                                   

إٔب كل زمبلئي األساتذة بدكف استثناء                                                                                           
إٔب السائرين ُب درب ا٢تدل كالنور                                                                                    

كما يطيب لػي أف أتقدـ ابلشكر كالعرفاف لكل من كقف معػي كساعد٘ب من قريب أك من بعيد ُب إعداد 
براىيمي دمحم، الذم كاف لو الفضل ُب كتابة ىذه ا١تذكرة، كم أتقدـ : ىذا البحث ا١تتواضع كأخص ابلذكر

كذلك ابلشكر اٞتزيل إٔب كل زمبلئي األساتذة ٔتعهد علـو كتقنيات النشاطات البدنية كالرايضية، جامعة 
 ، زاكم سعيد، موساكم دمحم أمُت عينة البحث كفريق العمل ا١تساعدإلػى ابلشكر كالتقدير أتقدـ كرقلة، كما

 أقفكىنا ،  التجربةأثناء ٌب ١تا بذلوه من جهد كعناء ُب مساعد زاكم عبد القادر،عدادم دمحم،، دين دمحم
 كأخواٌب كإخوٌب هللا ذخرا ٕب أدامهمام اٟتنونُت اخذ بيدم كالدأ جهدا ككأعطى لكل من صرب إجبلال

من قدـ ٕب يد العوف كلو  شكر كلأشكر زمبلء الدراسة ككذلك أ كأخَتا،  الدراسةأايـالذين ساندك٘ب طيلة 
                                                                                 .   كهللا كٕب التوفيق دراسة ىذه اؿإ٘تاـبكلمة ُب سبيل 

 إليكم ٚتيعا أىدم ٙترة جهدم ا١تتواضع سائبل ا١تؤب عز كجل أف ينتفع بو 
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تقدير الشكر وال
 

نفسو، اٟتمد هلل الذم أنزؿ على  على ىو أثٌت كما عليو الثناء ٨تصي ال كثَتا ٛتدا هلل الكبلـ، اٟتمد أكؿ
 الصبلة أفضل عليو األمُت عبده كتااب عجبا فيو من كل شيء حكمة كنبأ، كالصبلة كالسبلـ على نبيػو دمحم

التسليم أشرؼ ا٠تلق عجما كعراب كأزكاىم حسبا كنسبا كعلى آلو كأصحابػو السادة النجب، فيارب  كأزكى
نشكر هللا العلي القدير الذم أنعم علينا ، ؾػ كعظيم سلطافأٛتدؾ ٛتدا كثَتا ٛتدا ما ينبغي ٞتبلؿ كجهك

 كل على شكر كألف فشكرا كجل عزه  هللا نشرؾ شيء كل قبل أكالبنعمة العلم ك٨تمده ٛتدا كثَتا مباركا، 
فشكػرا كٛتدا  اآلخرة ُب كالفبلح الدنيا ُب للفوز يقودان الذم اإلٯتاف ككماؿ مصيبة كل عند كصربا نعمة

 كنشكره الربية رب ك٨تمد هللا، يشكر ال الناس يشكر ال من عنو صح فيما القائل لك اي رب العا١تُت،
 سببا كاف ١تن كعرفا٘ب شكرم ٓتالص  كما أتقدـ،ا١تتواضع البحث ىذا إ٘تاـ ُب لنا توفيقو على كثَتا شكرا

 الفاضل األستاذ إٔب الدراسة ىذه خطوات ُب دريب ٕب أضاء الذم النور ٕب ككاف البحث ىذا إعداد ُب
 كنصائحو مبلحظاتػو كتوجيهاتو علي يبخل ٓب  إشرافو العلمي كعلى بن سي قدكر حبيب الدكتور

 النَتة كالبناءة، كما أتقدـ ابلشكر إٔب كل أساتذة كدكاتػرة معاىد الًتبية البدنية كالرايضية داخل كمساعدتو
كخارج الوطن الذم يسا٫توف ُب إثراء البحث العلمي ُب اجملاؿ الرايضي، كأخص ابلذكر األساتذة احملكمُت 

علػى تعاكهنم كأرائهم السديدة كا١تفيدة ٢تذه الدراسػة من داخل الوطن كخارجو، كما أشكر الدكتور صوار 
كالذم كاف لو الفضل ُب إ٘تاـ   كآرائو العلمية السديدةكده ا١تخلصةٓب يبخل علي بوقتو كجوالذم  يوسف

البحث بتوجيهو السديد، كما أتقدـ ّتزيل الشكر إٔب أعضاء ٞتنة ا١تناقشة على قبوؿ مناقشة ىذه ا١تذكرة 
 كإٔب ا١تساعدة ٕب قدموا الذين كل كأشكر، كما أشكرىم على ٚتيع ا١تبلحظات كالتوجيهات كالنصائح، 

 ،، جامعة كرقلةكالرايضية البدنية الًتبية معهد طلبة كل كإٔب كالعمل الدراسة ُب رافقو٘ب الذين الزمبلء كل
  كاعتذاراتنا عذران مع ذكرىم فاتنا من كل كإٔب طيبة بكلمة كلو العوف يدا مدان من كل كإٔب

                                                                                                                                                                    
                                                   

          
                                                                                 الطالب الباحث
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 : مقدمة- 1
ٯتر العصر اٟتإب بثورة علمية ضخمة كتغَتات كٖتوالت عديدة ُب كافة ٣تاالت اٟتياة األمر الذم     

يستدعي مبلحقة ىذا التقدـ، كمواجهة ىذه التغَتات، كنظرا ألف ٣تتمعنا يسعى إٔب التقدـ من خبلؿ 
ا١تؤسسات الًتبوية كإحدل كسائل التقدـ، فقد أصبحت ا١تدرسة مطالبة أكثر من أم كقت مضى أف تبذؿ 

كل جهد ٦تكن لًتبية اإلنساف العصرم القادر على التفكَت السليم البناء، كا١تزكد اب١تعارؼ كا١تهارات 
األساسية اليت ٘تكنو من ا١تبلءمة الذكية مع طبيعة عصره كخصائصو، كيقع العبء علػى ا١تعلم ابعتباره ركيزة 

نشاط ا١تدرسة كاحملرؾ األساسي ٞتهودىا، كابلتإب يسعى العاملوف فػي ميداف ا١تناىج كطرؽ التدريس 
تعد ا١توىبة عامبل مهما ُب تقدـ ك التوصل إٔب أساليب تساعد ا١تعلم على إدارة ا١توقف التعليمي بنجاح،

اإلنساف ا١تعاصر، لذلك اىتم الًتبويُت بربامج رعاية الطلبة ا١توىوبُت كا١تتفوقُت ألف استثمار ىذا العنصر 
البشرم استثمارا جيدا، كتنميتو أبسلوب علمي مدركس كُب مناخ تربوم سليم، يسهم ُب تنمية اجملتمع 

، كىي ا١تنفذ الذم تسعى خلفو اجملتمعات ألف يكوف ٢تا اترٮتػا، )44،ص2011قطامي،(كتطوره كهنضتو 
كأف يكوف ٢تا إسهاماهتا الواضحة ُب اٟتضارة البشرية أبسرىا، ٦تا ٬تعل ٢تا دكرا ابرزا ُب تلك اٟتضارة، 

كيكسبها ابلتإب مكانة ابرزة بُت األمم، كابلتإب تعمل تلك اجملتمعات جاىدة من خبلؿ أساليب علمية 
مقننة على الكشف عن ا١تتفوقُت حىت تتمكن من صقل مواىبهم، ألهنم ٯتثلوف ثركة قومية ىائلة ُب اجملاؿ 

                                                               .الرايضي مثل العداء العا١تي مرسلي كبو١ترقة سابقا كغَتىم
 كطاقاهتم أفرادىا من ا١ترجوة االستفادة ٖتقيق على اٟتاضر كقتنا ُب تركز البشرية اجملتمعات أصبحت
 أف كالدكؿ اجملتمعات بعض ترل ككما ،الطبيعية الثركات عن أ٫تية تقل ال بشرية ثركة بصفتهم ا١تختلفة،

 تنمية إٔب ٭تتاجوف فهم لذا، ا١تتفوقوف تبلميذاؿ ىم األكٔب أداهتا كأف التنمية، كسيلة ىي البشرية الطاقة
 كما ا٠تاصة كاإلرشادية النمائية اٟتاجات من العديد لديهم أف كٓتاصة كرعايتها، ٘تيزىم ك٣تاالت، قدراهتم

 خاص اىتماـ إٔب ٭تتاجوف ال التبلميذ ىؤالء أف السائد االعتقاد عكس على كذلك العاديُت، لتبلميذؿ
 ).249،ص2009،كآخركف غيث (أبنفسهم مشكبلهتم كحل أمورىم تدبر كيستطيعوف قادركف ألهنم

كمن ىذا ا١تنطلق ٘تثل رعاية ا١تتفوقُت على اختبلؼ أنواعها األساس كنقطة االنطبلؽ ُب سبيل ذلك إذ  
٘تثل الرعاية استثمارا على ا١تدل البعيد، كمن ٍب فإف ما يتم صدفة على أعضاء فئات ا١توىوبُت ال يضيع 

ىباء، بل يظهر مردكده بعد سنوات عديدة علػى ىيئة إسهامات كإ٧تازات كمبتكرات متعددة ُب كل 
٣تاالت اٟتياة تقريبػا، لذا ٬تب االىتماـ ابكتشافهم كرعايتهم، كتقدير مكانتهم كإثراء مناىجهم ٔتا يتفق 

مع استعداداهتم، كمكانتهم حىت ٯتكن توجيههم بطريقة أفضل ١تساعدهتم على ٪تو إمكاانهتم،كما أف 
االىتماـ هبم يعد حتمية حضارية يفرضها التحدم العلمي كالتكنولوجي ا١تعاصر ُب عصر اإلبداع ،كما 

يتميز العصر اٟتإب ابلكثَت من التغَتات كالتحوالت السريعة، اليت تستوجب إعادة النظر ُب ا١تناىج 



2 
 

كأساليب التدريس للتأكد من مواكبتها ١تا يستجد من تطورات كإتاىات معاصرة، كاألطفاؿ ا١تتفوقُت ىم 
الذين يتم التعرؼ عليهم من قبل أشخاص مؤىلُت كالذين لديهم قدرة على األداء الرفيع ، ك٭تتاجوف إٔب 
برامج تربوية متميزة كخدمات إضافية فوؽ ما يقدمو الربانمج العادم هبدؼ ٘تكينهم من ٖتقيق فائدة ٢تم 

 كيؤكد النافع على أ٫تية التبكَت ُب التعرؼ على ا١تتفوقُت كعدـ ،)27،ص2010قطامي،( كللمجتمع معا
التعليمي، ابإلضافة  ـااالنتظار ألعمار متأخرة خوفا من اكتساهبم أساليب كعادات تعوؽ تكيفهم مع النظ

إٔب ما يًتتب على أتخَت اكتشافهم من تعريض طاقاهتم للهدر كالفقد، كبتعدد تعريفات التفوؽ تعددت 
                          .)20،ص2000كآخركف، النافع( احملكات اليت تستخدـ ُب التعرؼ على ا١تتفوقُت

 ُب ٣تاؿ طرائق كاسًتاتيجيات التدريس ٓب تعد ٣تاؿ نقاش بل أصبحت من  كالتجديدإف عملية التحديث
األمور ا١تلحة ا١تقطوع أب٫تيتها، كمطلبا حيواي من أجل إحداث التوازف بُت اٟتياة سريعة التغَت ُب عصر 

العو١تة، كالدكر الذم ينبغي أف تقـو بو النظم الًتبوية كالتعليمية فيما يصب ُب مصلحة التلميذ، كيعد ا١تتعلم 
بوية من الًت ىج ا التعليمية، حيث يتم تطويع ا١تنللعملية التعلميةكفقا ٢تذه االسًتاتيجيات، احملور األساسي 

 كالتقوٙب مناىج اٞتيل األكؿ إٔب مناىج اٞتيل الثا٘ب ٍب إٔب االىتماـ كتعزيز ا١تؤسسات ابلوسائل الرايضية
ْتسب الفركؽ الفردية بُت ا١تتعلمُت، كاحًتاـ قدراهتم كميو٢تم، كمدل الكشف عن الطاقات الكامنة لديهم 

 )2002مصطفى،( )2001لشرقاكم،ا(كا١تتتبع لنتائج البحوث كالدراسات مثل دراسة ق، ك٤تاكلة استثمار
 ُب ،)2009،عمور( )2011،عةمراب( ،)2010اٟتايك،( ،)2008،اٟتمورم( ،)2006شاىُت،(

العقدين األخَتين من القرف العشرين ا١تيبلدم يبلحظ أتكيد ىذه البحوث كالدراسات على أ٫تية تدريب 
التعلم التعاك٘ب، التعلم ابالكتشاؼ، كحل : ا١تعلمُت على استخداـ اسًتاتيجيات متنوعة ُب التدريس مثل

، كىي اسًتاتيجيات تؤكد على نشاط ا١تتعلم، كالتعلم ابللعبا١تشكبلت، لعب األدكار، العصف الذىٍت، 
 .كسعيو للعمل مع اآلخرين من أجل ٖتقيق أىداؼ تتعلق بنموه الشامل ا١تتكامل

                                                                                               :ادلشكلة- 2
  إف ما يواجهو ٣تتمعنا العديد من التحدايت كالقضااي كا١تشكبلت، ٬تعلنا نوجو اىتمامنا إٔب اكتشاؼ  

أبنائنا ا١تتفوقُت كالتعرؼ عليهم، كتقدٙب سبل الدعم كا١تساندة ٢تم، ُب ضوء احتياجاهتم كقدراهتم، ابلقدر 
الذم ٯتكنهم من استغبلؿ طاقاهتم ٔتا يعود ابلنفع على اجملتمع كا١تسا٫تة ُب التغلب على مشكبلتو 

                                                                                                       .كالقضااي اليت تواجهنا
كيتميز عآب اليـو ابلتطورات ا١تتبلحقة ُب شىت اجملاالت االجتماعية كاالقتصادية كالتكنولوجية، كبقدر زايدة 
سرعة ىذا التطور يزداد اىتماـ ا١تؤسسات التعليمية اب١تستقبل، كالوسائل اليت ٯتكن إتباعها إلعداد األجياؿ 

القادمة، لدل ٧تد أف دكؿ العآب اىتمت ُب بداية العقد األكؿ من األلفية الثالثة اب١توىبة اإلنسانية كأ٫تية 
تنميتها لدل األفراد، حىت تتمكن من مسايرة التقدـ العلمي كالتقٍت ا١تذىل ُب ٚتيع اجملاالت، كحىت تتمكن 
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                                                                                                                 .من ٖتقيق اٞتودة ا١تطلوبة للمنافسة العا١تية
إف ا١تتتبع للبحوث كالدراسات اليت أجريت على ا١توىوبُت كا١تتفوقُت ُب السنوات العشر األخَتة يستطيع أف 
يقف أماـ االنتقادات للمحكات ا١تتبعة ُب التعرؼ على ا١تتفوقُت من خبلؿ االختبارات السيكومًتية اليت 

تقيس الذكاء أك اإلبداع أك التحصيل الدراسي، كيذكر عبد ا١تطلب القريطي أف االعتماد على القدرة 
العقلية العامة كحدىا، ابلرغم من أ٫تيتها، كمنبئ عن التفوؽ العقلي ٭توؿ دكف التعرؼ على عدد كبَت ٦تن 

 ا١تتفوقُت، علىكابلرغم من أ٫تية ٤تكات التعرؼ ، )48،ص1989القريطى،(يتمتعوف اب١تواىب ا٠تاصة 
 تناكلت فئة ا١توىوبُت كا١تتفوقُت إال أف موضوع تقييم ٤تكات اليتكابلرغم من الكم ا٢تائل من الدراسات 

                                                                                                                                     . ىذا اجملاؿُبتزاؿ اٟتاجة قائمة ١تزيد من الدراسات التجريبية  ، كالالكاُبالكشف عنهم ٓب يلق االىتماـ 
 إذ أهنا ا٠تطوة األكٔب هتمكتعترب عملية الكشف عن األطفاؿ ا١تتفوقُت أحد أىم مدخبلت برامج رعام

 على دقة عملية الكشف ك٧تاحها ُب ٢تمكيتوقف ٧تاح الربامج ا١تقدمة  كا١تدخل الطبيعي لربامج رعايتهم،
 ليقدـ لو الربانمج ا١تناسب،  ا١تناسبٖتديد الفئة ا١تستهدفة، كتكمن أ٫تية ىذه العملية ُب اختيار التلميذ

                                                                                                                     .كبذلك تؤثر ىذه العملية ُب كل ما يتبعها من خطوات مستقبلية
كُب ىذا الشأف ٖترص دكؿ العآب ا١تتقدمة على توفَت برامج لرعاية ا١تتفوقُت كعلى إصدار أدلة تكوف مرشدا 

كحرصا من اٞتزائر على رعاية أبناءىا ا١تتفوقُت كإسهاما منها ُب صقل  عمليا للعاملُت ُب اجملاؿ الرايضي،
مواىبهم فقد أصدرت الدكلة العديد من القرارات بشأف خلق سبل الرعاية ٢تؤالء ا٠تامات، كٕتلى ذلك ُب 

تدشُت الثانوايت الرايضية، ٍب أقساـ خاصة اب١تتوسطات كاصطلح عليها بػأقساـ رايضة كدراسة لكن عملية 
الكشف تبقى كإٔب يومنا كانطبلقا من نتائج الدراسات العلمية السابقة بعيدة عن ا١توضوعية، لدل فا١تيداف 
كا١تهد اٟتقيقي ىو ُب الطور الثا٘ب من التعليم االبتدائي للكشف عن ا١تتفوقُت كتوجيههم بناءا على مستول 

فإف عملية التجديد كالتحديث ُب ، قدراهتم النفس حركية ا١ترتبطة ابلتفوؽ الرايضي إٔب أقساـ رايضة كدراسة
٣تاؿ طرائق كاسًتاتيجيات التدريس ٓب تعد ٣تاؿ نقاش بل أصبحت من األمور ا١تلحة ا١تقطوع أب٫تيتها بُت 

 كمطلبا حيواي ملحا من أجل إحداث التوازف بُت اٟتياة سريعة التغَت ُب عصر العو١تة، كالدكر ،ا١تختصُت
 كىذا ما تطابق مع ما خلصت ـ الًتبوم كالتعليمي ُب الكشف عن ا١تتفوقُت،اقـو بو النظمالذم ينبغي أف 

إليو نتائج الدراسة االستطبلعية كبعض ا١تقاببلت الشخصية مع العاملُت ُب ىذا اٟتقل الًتبوم، كعليو 
 ُب كيفية التعرؼ على ا١تتفوقُت كخصائصهم، كأساليب الكشف عنهم ُب ق الدراسةتتحدد مشكلة ىذ

                                                                                                             :التساؤل الرئيسي التايل  طرحتتضح مشكلة البحث ُب، كمنو التعليم االبتدائي
ىل تصميم الدليل مقرتح ابستخدام بعض اإلسرتاجتيات التدريسية يساىم يف الكشف عن التالميذ 

                                                                 سنة يف اجلانب النفس حركي؟ (10-8)ادلتفوقٌن 
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                                                                                                   : التساؤالت الفرعية
 القبلية ُب نتائج االختبارات )α =0.05(عند مستول داللة ذات داللة إحصائية ىل توجد فركؽ - 1

                                                                                                    ؟          من ٣تموعات البحث ٣تموعة لكل البعدية
 ُب نتائج االختبارات )α =0.05(عند مستول داللة  ذات داللة إحصائيةىل توجد فركؽ - 2

                                                                                        البعدية بُت كل من اجملموعة الضابطة كاجملموعات التجريبية ؟         
ُب نتائج االختبارات البعدية  )α =0.05(عند مستول داللة ذات داللة إحصائية ىل توجد فركؽ - 3

؟                                                                                                                                                   )التعلم التعاك٘ب كالتعلم ابللعب(الثانية اجملموعة ك )التعلم التعاك٘ب(بُت اجملموعة األكٔب 
 ُب نتائج االختبارات البعدية )α =0.05(عند مستول داللة ذات داللة إحصائية ىل توجد فركؽ - 4

                                   ؟                                                                           ةاجملموعات الثبلثكل بُت 
ٯتكن  )التعلم التعاك٘ب كالتعلم ابللعب(ىل العمل على تنويع ُب استخداـ بعض االسًتاتيجيات النشطة - 5

من الكشف عن التبلميذ ا١تتفوقُت ُب حصة الًتبية البدنية كالرايضية؟                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                        :أىداف البحث  -3

:                                                                                                                        اذلدف الرئيسي
 )10-8( للكشف عن ا١تتفوقُتسًتاتيجيات التدريسية  اال بعضابستخداـقًتح  آبليلدمعرفة أثر اؿ

                                                                                      . ُب اٞتانب النفس حركيكاتسن
:                                                                                               األىداف الفرعية

 القبلية ُب نتائج االختبارات )α =0.05(عند مستول داللة ذات داللة إحصائية  فركؽ معرفة كجود- 1
                                                                                                    ؟          من ٣تموعات البحث ٣تموعة لكل البعدية

 ُب نتائج االختبارات )α =0.05(عند مستول داللة  ذات داللة إحصائية فركؽ معرفة كجود- 2
                                                                                        البعدية بُت كل من اجملموعة الضابطة كاجملموعات التجريبية ؟         

ُب نتائج االختبارات البعدية  )α =0.05(عند مستول داللة ذات داللة إحصائية  فركؽ معرفة كجود- 3
؟                                                                                                                                                   )التعلم التعاك٘ب كالتعلم ابللعب(الثانية اجملموعة ك )التعلم التعاك٘ب(بُت اجملموعة األكٔب 

 ُب نتائج االختبارات البعدية )α =0.05(عند مستول داللة ذات داللة إحصائية  فركؽ معرفة كجود- 4
                                   ؟                                                                           ةاجملموعات الثبلثكل بُت 

ٯتكن  )التعلم التعاك٘ب كالتعلم ابللعب(تنويع ُب استخداـ بعض االسًتاتيجيات النشطة اؿالعمل على - 5
                                                                         من الكشف عن التبلميذ ا١تتفوقُت ُب حصة الًتبية البدنية كالرايضية؟                                                                                                                                                                                                          
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:                                                                                                      الفرضيات -4
                                                                                                                                :الفرض الرئيسي

يساىم ُب  )التعلم التعاك٘ب كالتعلم ابللعب(إف الدليل ا١تقًتح ابستخداـ بعض اإلسًتإتيات التدريسية النشطة
.                                                                              سنة ُب اٞتانب النفس حركي )10-8(الكشف عن التبلميذ ا١تتفوقُت 

:                                                                                                                                       الفرضيات الفرعية
 القبلية ُب نتائج االختبارات )α =0.05(عند مستول داللة ذات داللة إحصائية توجد فركؽ - 1

                                                                                                              .من ٣تموعات البحث لصاّب االختبارات البعدية ٣تموعة لكل البعدية
بُت  ُب نتائج االختبارات البعدية )α =0.05(عند مستول داللة  ذات داللة إحصائيةتوجد فركؽ - 2

                                                                                                 .لصاّب اجملموعات التجريبيةكل من اجملموعة الضابطة كاجملموعات التجريبية 
ُب نتائج االختبارات البعدية بُت  )α =0.05(عند مستول داللة ذات داللة إحصائية توجد فركؽ - 3

الثانية لصاّب اجملموعة التجريبية الثانية ا١تستخدمة إلسًتاتيجييت اجملموعة ك )التعلم التعاك٘ب(اجملموعة األكٔب 
                                                                                                                                                    .التعلم التعاك٘ب كالتعلم ابللعب

 ُب نتائج االختبارات البعدية )α =0.05(عند مستول داللة ذات داللة إحصائية ىل توجد فركؽ - 4
لصاّب اجملموعة التجريبية الثانية ا١تستخدمة إلسًتاتيجييت التعلم التعاك٘ب كالتعلم ة اجملموعات الثبلثكل بُت 

                                                                                                              .)الدليل التعليمي ا١تقًتح(ابللعب 
ٯتكن  )التعلم التعاك٘ب كالتعلم ابللعب(ىل العمل على تنويع ُب استخداـ بعض االسًتاتيجيات النشطة - 5

من الكشف عن التبلميذ ا١تتفوقُت ُب حصة الًتبية البدنية كالرايضية؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                      :يستمد البحث أ٫تيتو ٔتا ٯتكن أف يسهم بو حيث أنو :أمهية البحث -5
 تنمية القدرات بعض اإلسًتإتيات التدريسية يساىم ُبالعمل على اقًتاح دليل تطبيقي ابستخداـ - 1

                            سنة ُب اٞتانب النفس حركي )10-8( الكشف عن التبلميذ ا١تتفوقُت البدنية ك اٟتركية كإٔب
                                                                                                                .قد تلقي الدراسة الضوء على بعض النقاط ا١تهمة ُب عملية الكشف عن ا١تتفوقُت ُب اجملاؿ الرايضي- 2
قد ٖتاكؿ ىذه الدراسة توجيو األنظار إٔب أ٫تية تقدٙب ا١تزيد من االىتماـ لعملية الكشف عن األطفاؿ  -3

                                                                                              .ا١تتفوقُت حيث يبلحظ قلة الدراسات حوؿ ىذا اٞتانب
إبراز االسًتاتيجيات البيداغوجية ُب ميداف الًتبية البدنية ك الرايضية لتفعيل دكر التلميذ كتشجيعو على  -4

اإلبداع ُب العمل مع قدرة التعبَت عن إمكاانتو البدنية كا١تهارية                                                                                       
تسلط الضوء حوؿ  ٞتزائرعلى حد علم الطالب الباحث ابكما تتجلى أ٫تية البحث  كونو أكؿ دراسة  -5

                                             أساليب الكشف عن التبلميذ ا١تتفوقُت بدرس الًتبية البدنية كالرايضية      
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                                                :                                        مصطلحات البحث- 6
                                                                                       :اإلسرتاتيجية -6-1

 طويلة لفًتة اإلسًتاتيجية كانت كلذا القيادة فن :كتعٍت إسًتاتيجوس اليواننية الكلمة من مشتقة كلمة
 العسكرية، ا١تيادين على استعماالهتا القادة، كاقتصر كبار ٯتارسها اليت 'ا١تغلقة'ا١تهارة  إٔب تكوف ما أقرب

 التأكيد من ألبد فإنو ا٠تصوص كهبذا ألخر، قائد من تعريفها تباين كما اٟتركب، بتطور مفهومها كارتبط
 استخداـ فن ىي فاإلسًتاتيجية جامع، كاحد تعريف يقيدىا ال أنو اإلسًتاتيجية، حيث ديناميكية علي

 كيتفق للحرب ا١تثالية القواعد عن العلمية ا١تعلومات نظاـ لكوهنا أك األغراض لتحقيق ا١تتاحة الوسائل
 كضع -كٖتديدىا األىداؼ لتحقيق العلمية األساليب اختيار -كٖتديدىا األىداؼ اختيار -ُب  اٞتميع
 ا١تتاحة كالوسائل اإلمكاانت استخداـ فن ذلك، كىي بكل ا١تتصلة النواحي تنسيق- التنفيذية ا٠تطط
 أك مشكلة ١تعاٞتة معينة طرؽ أهنا ٔتعٍت ٦تكن كجو أفضل على ا١ترجوة األىداؼ لتحقيق مثلى بطريقة
 البناء ٤تكمة خطة كىي، )279،ص2000علي،(.معُت ىدؼ لتحقيق عملية أساليب مهمة أك مباشرة
 األىداؼ لتحقيق مثلي بطريقة ا١تتاحة الوسائل اإلمكاانت كافة استخداـ خبل٢تا من يتم التطبيق كمرنة

كُب الًتبية ىي خطط متكاملة أتخذ ُب اعتبارىا كافة اإلمكاانت  ،)280،ص2000علي،( ا١ترجوة
كاإلسًتاتيجية كمصطلح أكسع .  كالبدائل ا١تتاحة، لتحقيق أىداؼ تربوية ٤تددة، بدرجة عالية من النجاح

مفهوما ك٦تارسة من الطريقة أك األسلوب، كما الطرؽ كاألساليب ُب كاقع األمر إال جزء سلوكي ٦تا تعنيو 
  الباحث  الطالبيرل  كمنو)138،ص1998سعد،فهيم،(اإلسًتاتيجية كتقـو بتوظيفو لتحقيق أىدافها

                                                                                                    .األىداؼ لتحقيق قتدريس أثناء الستخدامها ا١تعلم ٮتطط اليت كاإلجراءات ا٠تطوات من ٣تموعة أهنا
                                                                                                                    :التدريس إسرتاتيجية -6-2

ىي ٣تموعة من اإلجراءات اإلرشادية اليت ٖتدد كتوجو مسار عمل ا١تعلم للوصوؿ إٕب ٥ترجات أك نواتج 
ف ، إ)115،ص2002شلتوت،خفاجة، (تعلم ٤تددة منها ما ىو عقلي معرُب أك كجدا٘ب أك نفس حركي

لفظ إسًتاتيجية يستخدـ كمرادؼ للفظ إجراءات التدريس كالتحركات اليت يقـو هبا ا١تعلم أثناء عملية 
التدريس تعد ُب نظَت الكثَتين من أىم مكوانت اإلسًتاتيجية كىناؾ عدة مفاىيم لئلسًتاتيجية ُب التدريس 

  :يذكر مصطفى السايح منها
 . ىي ٣تموعة من ا٠تطوات العريضة اليت توجو العملية التدريسية ُب الدرس- 
 .  ىي ٣تموعة من األمور اإلرشادية اليت ٖتدد كتوجو مسار عمل ا١تدرس كخط سَته ُب اٟتصة-
 ىي ٣تموعة من اٟتركات اليت يقـو هبا ا١تدرس أثناء التدريس كاليت ٖتدث بشكل منظم كمتسلسل بغرض -

 األفكار " انوكأضاؼ القيسي أب ،)103،ص2001السايح،(ٖتقيق األىداؼ التعليمية ا١تعدة مسبقا 
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 كتقدير اٟتياة ٣تاالت من نسبيا كاسع ٔتجاؿ ا٠تاصة ا١تسائل ُب النظر من تستخلص اليت الرئيسية كا١تبادئ
 ٚتيع من ا١تسائل تلك معاٞتة ُب كإتاىاتو العمل مسارات ٖتدد كاليت اتوكاحتماال كخصائصها أحوا٢تا
 ا١تركنة من شيء على كاختيارىا ٖتديدىا كينطوم أكرب، عدد بُت من اختيارىا يتم مسارات كىي جوانبها

 من ٣تموعة تعٍت كما الظركؼ كتبدؿ الواقع عنها يتكشف اليت لبلحتماالت مراعاة تبديلها تتيح اليت
 العامة القواعد كىي ٣تموعة، )56،ص2006القيسي، ("التفصيلية األىداؼ من ٢تدؼ احملققة الربامج

                                                                               :العناصر التالية كتشمل ا١تنشودة، األىداؼ ٖتقيق بوسائل هتتم اليت العريضة كا٠تطوط
.                                                                                                                  التدريسية األىداؼ -
                                                                            . تدريسو ُب ٢تا كفقا ليسَت كينظمها ا١تعلم هبا يقـو اليت التحركات -
                                                                                                         .الصفية البيئة كتنظيم الصف إدارة -
.                            )133،ص2000علي،( .كٮتطط ا١تعلم ينظمها اليت ا١تثَتات عن النإتة الطبلب استجاابت -

 مسار كتوجو ٖتدد اليت اإلرشادية كاألمور التدريسية العملية توجو اليت العريضة ا٠تطوط من ٣تموعة" كىي
 احملددة التعليمية األىداؼ ٖتقيق بعرض كمتسلسل منظم بشكل ٖتدث كاليت التدريس أثناء ا١تعلم عمل
كل اإلجراءات الباحث أف إسًتاتيجية التدريس ىي الطالب ، كمنو يرل )75،ص2001السايح،(" سابقا
 كُب ىذا ا١تسعى ا١تتواضع سيتطرؽ، يضعها ا١تعلم خبلؿ الدرس لتحقيق األىداؼ احملددة سابقااليت 

                                                                     سًتاتيجيي التعلم التعاك٘ب كالتعلم ابللعب إ الباحث إٔب توظيف كل من الطالب
:                                                                                                                    إسرتاتيجية التعلم التعاوين- 6-3

طبلب ْتيث يسمح للطبلب ابلعمل سواي  )6-2(كيعٍت التعلم ضمن ٣تموعات صغَتة من الطبلب 
كبفاعلية كمساعدة بعضهم البعض لرفع ا١تستول كل فرد منهم كٖتقيق ا٢تدؼ التعليمي ا١تشًتؾ كيقـو أداء 
الطبلب ٔتقارنتو ٔتحكات معدة مسبقا لقياس مدل تقدـ أفراد اجملموعة ُب أداء ا١تهمات ا١توكلة إليهم كىو 

إحدل تقنيات التدريس اليت تقـو على تقسيم التبلميذ إٔب ٣تموعات صغَتة تعمل معا من أجل ٖتقيق 
أىداؼ تعلمهم الصفي كىو القائم على التآزر اال٬تايب كاالعتماد ا١تتبادؿ بُت األعضاء اجملموعة غَت 

متجانسة، كتتميز اجملوعات التعليمية التعاكنية عن غَتىا من أنواع اجملموعات بسمات كعناصر أساسية 
مدخبل جديدا ُب الًتبية عن مفهـو التعلم التعاك٘ب، "، كقػدـ جونسػوف كآخػركف )107،ص2008عياش،(

حيث يعمل التبلميذ معا ُب ٣تموعات صغَتة ، إل٧تاز أىداؼ مشًتكة، إذ يقسم التبلميذ إٔب ٣تموعات 
، كبعد أف يتلقوا تعليمات من ا١تعلم، ٍب أيخذكف ُب االشتغاؿ ابلعمل حىت تبلميذ) 5-2(مكونة من 

التعلم ضمن ٣تموعات صغَتة من ، كىو )6،ص1995جونسوف،(ينجزه ٚتيع أعضاء اجملموعة بنجاح
، كمن )41ص ،2008نبهاف،( ابلعمل سواي كمساعدة بعضهم البعض ٢تم ْتيث يسمح  تبلميذ)2-6(

ىو إسًتاتيجية تدريس تتضمن التعلم ُب ٣تموعات  الباحث أف التعلم التعاك٘ب  الطالبخبلؿ ىذا يرل
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                                                                                                               .صغَتة يعملوف مع بعضهم البعض لتحقيق أىداؼ ٤تددة بنجاح كبَت
                                                                                                                    :إسرتاتيجية التعلم ابللعب- 6-4

 خبلؿ فمن الواقع، مع التفاىم الطفل هبا يستطيع اليت الطريقة" :أبنو اللعب )1983(كيننجر أكتو عرؼ
 تلك استخداـ من ٘تكنهم كسائل تشكيل يستطيعوف كأيضا أفكارىم مراجعة التبلميذ يستطيع اللعب

 أنو حيث ابلتلميذ، يتعلق فيما للتواصل اٞتوىرم الشكل :"ىو أنو )1988( كينكوت ، كأشار"األفكار
 النشاط :"أبنو )2000( كرافت آف ، كعرفتو"كمكا٘ب زمٍت إطار ُب كتدكر اٟتياة من مستمدة تلقائية خربة
 األشياء كملمس كأحجاـ كاألشكاؿ كاأللواف لؤلصوات كاالستكشاؼ ابالستطبلع التبلميذ فيو يقـو الذم
 كاإلنصات التخيل على ا١تتنامية قدراهتم التبلميذ يظهر حيث أبعاد، ثبلثة أك بعدين خبلؿ من كذلك

 كللتواصل أفكارىم عن للتعبَت ذلك ككل ا١تصادر كابقي كا٠تامات لؤلدكات الواسع كاالستخداـ كا١تبلحظة
كيرل عبد اٟتميد شرؼ أبف اللعب ىو ، )24،ص2008كٛتزة، خطاب( "اآلخرين كمع مشاعرىم مع

ميل فطرم موركث ُب كل فرد طبيعي كىو كسيلة للتعبَت عن الذات ابستغبلؿ طاقاتو كيدفع الفرد إٔب 
التجريب كالتقليد كاكتشاؼ طرؽ جديدة لعمل األشياء كبدلك يشعر الفرد فيو اب١تتعة كالسركر لو دكر كبَت 

 أبنو سلوؾ يقـو بو الفرد بدكف غاية عملية كيعرؼ، )31،ص2001شرؼ،(.ُب تكوين شخصية الفرد
 كيعترب (Irwiw Hahn ,1991,p23) مسبقة كيعد أحد األساليب اليت يعرب هبا الطفل عن نفسو 

 كجد إذا خاصة تلقائية بصورة يظهر سوؼ التعلم أف على الباحثُت بعض يرل ْتيث تربوية قوة ذات عملية
 أكرده فيما ىورف فاف كترل، )7،ص2002خليل،( كإثرائو الطفل بلعب االرتقاء على قادرين معلمُت
 تعلموه ١تا تطبيقاهتم يظهركف كفيو التبلميذ لتعليم كالتلقائي الطبيعي الطريق ىو اللعب أبف )2002(خليل

الباحث أنو إسًتاتيجية الطالب كمنو يرل . )102،ص2002خليل،(تكاملي  بشكل مهاراهتم كيعكسوف
تدريس كىو كسيلة تعبَت عن الذات ابستغبلؿ ٚتيع إمكانياتو كيدفع ا١تتعلم إٔب التجريب كالتقليد بصورة 

                                                                   .تلقائية كلو دكر كبَت ُب تكوين شخصية الفرد
                                                                                                                 : ادلتفوق رايضيا- 6-5

ذلك الفرد الذم لديو من االستعدادات البدنية كالوظيفية كالعقلية كالنفسية كالصحية ما ٯتكنو ُب ىو 
مستقبل حياتو من الوصوؿ إٔب مستوايت أداء فنية مرتفعة ُب لعبة معينة اختارىا من بُت األلعاب أك 

                                                                                                 )67،ص2006زكي،(األنشطة الرايضية يقدرىا مسئوٕب ا١تؤسسات، إف توافرت لديو ظركؼ مناسبة 
 القدرات ا١تتميزة ُب الفن أك ا١توسيقى أك الرايضة بشكل أعلى بوضوح م ذكالتبلميذ ىم  رايضياا١تتفوقوفك

ىو ذلك الفرد الذم يظهر ، ك(Mönks & Pflüger,2005,p10) من ا١تتوسط ا١تناسب ١تستول عمره
كىو ذلك  ،)199،ص2011الدليمي،(أداء مرموؽ بصورة مستمرة ُب أم ٣تاؿ من اجملاالت ذات األ٫تية 

الفرد الذم يتعلم بقدرة كسرعة تفوؽ األفراد من أقرانو ُب نفس ا١ترحلة السنية، كقد يعرؼ عن ىذه القدرة 
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 يعترب الذم الطفل "أبنو جود كارتر قكيعرؼ، )50،ص2006زكي،(الفائقة على التعلم ُب اجملاؿ الرايضي 
 ذكاء قدرات يبدكف الذين ابألطفاؿ ا١تتعلقة تلك خاصة كالقدرات، الصفات من لعدد ابلنسبة العادة فوؽ
 كيعرؼ كذلك ،)11،ص1992كآخركف، ٝتاحة أبو(العادم من أكثر كعضوم كتطور اجتماعي ٦تيزة،

أبنو ذلك الفرد الذم يظهر أداء متميزا مقارنة مع اجملموعة العمرية اليت ينتمي إليها ُب كاحد أك أكثر من 
 : القدرات التالية

 .القدرة العقلية اليت تزيد فيها نسب الذكاء على إ٨ترافيُت معياريُت موجبُت عن ا١تتوسط -1
 .القدرة اإلبداعية العالية ُب أم ٣تاؿ من ٣تاالت اٟتياة -2
 .القدرة على التحصيل األكادٯتي ا١ترتفع اليت تزيد عن ا١تتوسط بثبلثة ا٨ترافات معيارية -3
 .القدرة على القياـ ٔتهارات متميزة مثل ا١تهارات الفنية أك الرايضية أك اللغوية -4
القدرة على ا١تثابرة كااللتزاـ كالدافعية العالية، كا١تركنة، كاألصالة ُب التفكَت كسمات شخصية عقلية ٘تيز  -5

تعرفو اٞتمعية األمريكية للدراسات الرايضية  ك،)125،ص1996الركساف،(ا١تتفوؽ عن غَته من العاديُت 
أف ا١تتفوؽ رايضيا ىو ما يظهر امتيازا مستمرا ُب أدائو ُب أم نشاط ٭تبو كلو قيمة ابلنسبة لو " الًتبوية 

 ٣تموعة من األفراد لديهم قدرات خاصة تؤىلهم أف ا١تتفوقُت رايضيا ىمكيذكر ، )65،ص2006زكي،(
كليس ابلضركرة ٘تيزىم ٔتستول مرتفع من حيث الذكاء أك التحصيل عليمية، للتفوؽ ُب ٣تاالت معينة 

كمنو يرل الطالب الباحث أف ، )46،ص 1990الشخص،(الدراسي بصورة ملحوظة ابلنسبة ألقراهنم 
ا١تتفوؽ رايضيا ىو الفرد الذم كصل إٔب مستول معُت ُب أدائو ُب لعبة ما أك أنشطة رايضية اليت ترتبط 

    .                                                            كتكوينو البد٘ب كالنفسي كالوظيفي كالصحي كالعقلي للفرد
:                                                                                               اجملال النفس حركي - 6-6

يهتم اجملاؿ النفس حركي بتكزين كتنمية ا١تهارات اليت تتطلب استخداـ أك تنسيق عضبلت اٞتسم ُب 
التداكؿ كالبناء كالعمل ككثَت من ا٠تربات التعليمية اليت تصنف كمهارات فيسيولوجية ُب اإلبداع ك٦تارسة 

، كترتبط األىداؼ ُب ىذا اجملاؿ بتطوير ا١تهارة كتعلمها، )162،ص1997كوجك،(الفنوف كالرايضة 
كتعرؼ ا١تهارة النفس حركية أبهنا أم نشاط سلوكي ينبغي على ا١تتعلم أف يكتسب فيو سلسلة من 

االستجاابت اٟتركية، كيتضمن ذلك أف ا١تهارة ذات جانبُت األكؿ نفسي كفيو يدرؾ الفرد اٟتركة ٍب يفكر 
 كيعٍت ذلك اجملاؿ ،)53،ص2008عدس،قطامي،(فيها ٍب يستوعبها، كاٞتانب الثا٘ب يتمثل ُب ٦تارستها 

العصيب تؤدم إٔب الكفاءة كاٞتودة ُب - الصناُب الذم يهتم اب١تهارات اٟتركية بدرجة من التآزك العضلي
، من ا١تعركؼ أف السلوؾ اٟتركي، عملية معقدة، يربز فيها )208،ص1983خَت هللا، الكنا٘ب،(األداء 

ىذا السلوؾ كنتيجة عوامل نفسية تتعلق ٔتسببات السلوؾ، كبعوامل بنائية تتعلق ٔتكوانت اٞتهاز العضلي 
كالعصيب للفرد، كأخَتا بعوامل كظيفية ترتبط بوظائف األعضاء ا١توجهة للفعل اٟتركي، كلدقتو ك١تدل 
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حركي ٯتثل ٣تاال للسلوؾ ٬تمع - أف مصطلح نفس: (Metheny)مبلءمتو، كمن ىذا ا١تنظور يرل مثٌت 
، كيرل جركلند نورماف أف اجملاؿ النفس )22،ص1996الركيب،(بُت العوامل النفسية كالعوامل البدنية، 

حركي يتضمن عناصر معرفية كانفعالية، لكن ا٠تاصية ا٢تامة كالسائدة للسلوؾ ُب ىذا اجملاؿ ىي إظهار 
 يتضمن تلك ا١تهارات كالقدرات ا١ترتبطة  الذم اجملاؿقمهارة حركية معينة ، أما كبلينتوف ككبلينتوف فَتكف أف

ْتركة اإلنساف ُب ٣تاالت نشاطو ا١تختلفة، كاليت تتطلب استخداـ العمليات العقلية كالبدنية ُب كقت كاحد 
كمن يرل ، )24،ص1996الركيب،(حيث أف العقل كاٞتسم ال ٯتكن الفصل بينهما ُب نشاط اإلنساف 

اجملاؿ الذم يتضمن ا١تهارات كالقدرات اليت يغلب عليها الباحث أف اجملاؿ النفس حركي ىو الطالب 
نتػاج عمليات نفسية عصبية حركيػة تعتمد ىو الطابع اٟتركي ُب األداء كيتطلب التآزر العضلي العصيب، ك

 فػي ٣تملهػا على قاعدة ىػامة ىي ا٠تبػرات اٟتركيػة السابقػة كالقػدرات العقلية للفػػػرد
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:                                                                                                                                خادتة
قاـ الطالب الباحث إببراز معآب الدراسة كٖتديد ا١تشكلة الرئيسية كٖتديد أىدافها كأ٫تيتها ُب اجملاؿ لقد 

إبعطاء توضيحات كمفاىيم ١تعظم مصطلحات البحث اليت كردت ُب ْتثنا، كىذا كقاـ  العلمي كالعملي،
حىت نسمح للقارئ من فهم مفاتيحو بنوع من الوضوح، حيث تطرقنا ٞتملة من تعريفات كآراء العلماء 
كالباحثُت ُب ٣تاؿ التدريس لكل من اإلسًتاتيجية، إسًتاتيجية التدريس، التعلم التعاك٘ب، التعلم ابللعب، 

 . النفس حركيانبا١تتفوقُت رايضيا، كاِب
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الدراسة النظرية : الباب األول
 

                                                                          الدراسات السابقة كا١تشاهبة: الفصل األول
                                                 إسًتاتيجيات التدريس ُب الًتبية البدنية كالرايضية: الفصل الثاين

٦تيزات ا١ترحلة العمرية كأسس الكشف عن ا١تتفوقُت ُب اجملاؿ النفس حركي : الفصل الثالث
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                                                                                                               :مدخل الباب األول
لقد اكتسبت ا١تستحداثت التكنولوجية أ٫تية متزايدة من أجل زايدة معطيات العملية التعليمية كترقيتها 
يسهم ُب تبسيط عملية التعلم، كيزيد من دافعية ا١تتعلم على زايدة الفهم كاالستبصار لديو ابإلضافة إٔب 

٘تكنو من االحتفاظ ٔتا تعلمو ألطوؿ فًتة ٦تكنة كتساىم إسًتاتيجيات التدريس ُب التخفيف من مشكبلت 
 ينظر إٔب التدريس ابعتباره عبلقة التعليم العادم مثل عدد التبلميذ ُب اٟتصة، ك٤تتول الدرس كزمنو، حيث

مستمرة بُت ا١تدرس كالتلميذ، حيث أف مثل ىذه العبلقة تساعد على النمو كإكساب ا١تهارات ُب األنشطة 
ا١تختلفة، تقوؿ عفاؼ عبد الكرٙب كما كينظر إٔب التدريس ابعتباره ٯتثل التطابق احملتمل بُت ما ٮتطط لو 
كيقصد إليو كبُت ما ٭تدث على أرض الواقع، كللوصوؿ ٢تذا التطابػق توجب على ا١تدرس أف يتعرؼ إٔب 

رغم تعدد اإلسًتاتيجيات التعليمية العوامل التػي ٯتكن أف تعمل على ٖتقيق مثل ىذا التطابق أك تعوقو، ك
، كل ذلك لتمكن ا١تعلم من ذات العبلقة، كرغم توفر ا١تعلومات كإاتحة فرصة تزكيد ا١تعلميػن اب٠تربات

لبلوغ أسباب النجاح ُب عملو، كلتحقيق األىداؼ ا١تختلفة لدرس الًتبية  ٖتقيق أىدافو كهتيػئ الفرص لو
البدنية كالرايضيػة يتطلب األمر توظيف إسًتاتيجيات تدريسية تساىم ُب الكشف عن التبلميذ ا١تتفوقُت 
كتتناسب مع قدرات ا١ترحلة العمرية ُب التعليم االبتدائي، كبقدر مػا يكوف ا١تعلم ملمػا ْتاجات تبلميذه 

كميو٢تم كخرباهتم األدائية كمستول الطموح لديهم بقدر ما هتيػئ ٢تػم الفرص ليكونوا أكثر فعالية فػي ضوء 
اإلسًتاتيجية التدريسية ا١تختارة، كبقدر ما يكوف  فعاال فػي اختيار اإلسًتإتية التدريسية ا١تبلئمة كاليت 

 كتعترب عملية تتناسب مع اٟتاجات كالرغبات كا١تيوؿ اليت ترضي اب١تقابل طموحات ىؤالء التبلميذ،
الكشف عن األطفاؿ ا١توىوبُت كا١تتفوقُت أحد أىم مدخبلت برامج رعاية ا١توىوبُت إذ أهنا ا٠تطوة األكٔب 

كا١تدخل الطبيعي لربامج رعاية ا١توىوبُت كا١تتفوقُت، كيتوقف ٧تاح الربامج ا١تقدمة للموىوبُت على دقة عملية 
الكشف ك٧تاحها ُب ٖتديد الفئة ا١تستهدفة، كتكمن أ٫تية ىذه العملية ُب اختيار الطالب ا١تناسب ليقدـ لو 

الربانمج ا١تناسب، كبذلك تؤثر ىذه العملية ُب كل ما يتبعها من خطوات، كانطبلقا من ىذه األ٫تية 
العظمى لعملية الكشف عن األطفاؿ ا١توىوبُت فقد احتلت ىذه العملية حيزا كاسعا ُب مراجع تربية 

ا١توىوبُت كا١تتفوقُت، كما خصصت ٢تا فصوؿ كاملة ُب مراجع علم نفس ا١توىبة كالتفوؽ العقلي، كقد أشَت 
 .٠تطورة ىذه العملية كأل٫تيتها ُب أدبيات ا١توىبة كالتفوؽ
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الفصل األول 
الدراسات السابقة وادلشاهبة 

 
 

الدراسات اليت تطرقت إٔب إسًتاتيجيات التدريس اٟتديثة - 
الدراسات اليت تطرقت إٔب أسس الكشف عن ا١تتفوقُت - 
 النفس حركي الدراسات اليت تطرؽ إٔب ا١ترحلة العمرية كاجملاؿ- 
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:                                                                                                                                   دتهيد
 أخرل لبحوث تكملة عن عبارة ىو ْتث فكل ٗتصصو، كاف مهما ابحث لكل اىتماـ مصدر كىي 

 كاإلطبلع ا١تصادر، ك٥تتلف الكتب ُب جاء ما أىم بتصفح أكال القياـ ٬تب لذلك قادمة، لبحوث ك٘تهيد
 أهنا ُب كلها كتفيد كالفجوات النقص نواحي ُب تفيد فهي كبَتة، أ٫تية يكتسي السابقة الدراسات على
 يبحث اليت ا١تشكلة أبعاد ٖتديد ُب الباحث تفيد معينة كتفسَتات كفركض كنظرايت أبفكار الباحث تزكد

إف ا٢تدؼ العاـ للبحوث األكادٯتية الرصينة ىو تطوير كتقدـ ا١تعرفة اإلنسانية كىو ٮتتلف ٘تاما عن  عنها،
الغاية اليت ترمي إليها الصور األخرل من البحث كأعٍت ىنا ابلتحديد التقارير كالدراسات االستشارية حيث 
تسعى ىذه األخَتة إٔب ٖتقيق أىداؼ كغاايت ٤تددة غَت عابئة ٔتدل اإلضافة أب ا١تعرفة كتطوير النظرايت 
العلمية أك تقييم ا١تنجز اإلنسا٘ب ُب ٣تاؿ معرُب معُت، من أبرز ما ٯتيز مراجعة الدراسات السابقة أهنا ٘تّكن 

أك بعبارة موجزة تفتح لو اجملاؿ ١تعرفة الثغرات أك اٞتوانب  الباحث من الوصوؿ ١تا يسمى ابلفجوة ا١تعرفية
اليت ٓب يسبق تناك٢تا أك مناقشتها من قبل الباحثُت اآلخرين كىي ْتاجة ماسة ١تسا٫تة الباحث إلضافة 

أك طرح بدائل ٟتلوؿ موجودة أك تفسَت لغموض أك  )إف كانت الدراسة تعاِب مشكلة معينة(حلوؿ جديدة 
. اكتشاؼ ١تؤثرات جديدة لعبلقات قائمة
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الدراسات السابقة وادلشاهبة                                                                                                - 1
                                                                                    :الدراسات اليت تطرقت السرتاتيجيات التدريس- 1-1
الدراسات العربية                                                                                                                                        - 1-1-1
 األلعاب الصغَتة كأثرىا على تنمية بعض ا١تهارات اٟتركية (:1985)دراسة زلمود - 1-1-1-1

.                                                                                                                                      األساسية للصفُت ا٠تامس كالسادس
ىدفت الدراسة إٔب التعرؼ على األلعاب الصغَتة كأثرىا على تنمية بعض ا١تهارات اٟتركية األساسية 

 سنة)12-10(طفبل تًتاكح أعمارىم بُت  )80(للصفُت ا٠تامس كالسادس، كتكونت عينة الدراسة من 
كًب استخداـ ا١تنهج التجرييب ا٠تاص ابجملموعتُت التجريبية كالضابطة، حيث ًب تقدٙب برانمج األلعاب 

دقيقة لكل  )45(الصغَتة على مدل عشر كحدات تعليمية استغرقت كل كحدة درسُت أسبوعيا كبواقع 
درس ُب حُت بقيت اجملموعة الضابطة على الربانمج التقليدم كتوصلت الدراسة إٔب أف برانمج األلعاب 

الصغَتة للصفُت ا٠تامس كالسادس االبتدائي لو أثر ا٬تايب ُب تنمية بعض ا١تهارات اٟتركية األساسية، كأف 
استخداـ األلعاب الصغَتة كا١تنافسات ُب تعليم ا١تهارات اٟتركية األساسية ُب ىذه ا١ترحلة يكوف أفضل 

أتثَت برانمج تدرييب ٞتمباز األلعاب ُب تنمية بعض اإلدراكات (:1993)دراسة أمحد - 1-1-1-2
ىدفت الدراسة إٔب التعرؼ على أثر الربانمج تدرييب ٞتمباز األلعاب ُب . اٟتس حركية لرايض األطفاؿ

سنة، كلتحقيق ىذه األىداؼ أجرت  )5-4(تنمية بعض اإلدراكات اٟتس حركية األطفاؿ من سن 
طفبل كطفلة، كًب تقسيمهم إٔب ٣تموعتُت  )108(الباحثة دراسة ٕتريبية على عينة من األطفاؿ بلغ عددىم 

طفبل كطفلة كتعرضت اجملموعة التجريبية للربانمج التدرييب ا١تقًتح كأما اجملموعة  )54(تضم كل منهما 
الضابطة فبقيت على الربانمج التقليدم كًب استخداـ اختبار الذكاء لؤلطفاؿ كاختبار اللياقة البدنية، 

سنة كتوصلت النتائج إٔب أف الربانمج التجرييب  )5-4(كاختبار دايتوف لئلدراؾ اٟتسي حركي لؤلطفاؿ بُت 
ا١تقًتح لو أثر ا٬تايب على اجملموعة التجريبية ٘تثل ُب تنمية بعض اإلدراكات اٟتسية اٟتركية لديهم، مقارنة 

ابجملموعة الضابطة اليت استخدـ معها الربانمج التقليدم، كأف الربانمج التدرييب ا١تقًتح قد أثر ُب تنمية بعض 
اإلدراكات اٟتس حركية لدل ذكور كإانث اجملموعة التجريبية ابلقدر نفسو ابستثناء إدراؾ صورة اٞتسم، 

  فقد أثر على الذكور أكثر من اإلانث
 دراسة ٖتليلية لطبيعة العبلقة بُت اللعب كأتثَته ُب شخصية (:1998)دراسة ادلصري - 1-1-1-3

ىدفت الدراسة إٔب ٖتليل طبيعة العبلقة بُت اللعب كأتثَته ُب شخصية أطفاؿ السادسة، ، أطفاؿ السادسة
فضبل عن أشكاؿ اللعب كمستوايتو عند تلميذ السادسة كٖتليلها كٖتديد دكر ا١تريب ُب عملية اللعب، 

كاستخدـ الباحث ا١تنهج الوصفي التحليلي لؤلدبيات ا١تتخصصة بسيكولوجية اللعب كأسلوب ابلدراسة 
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ككشف أشكاؿ اللعب كمستوايتو كخصائصو عند تلميذ الصف األكؿ ابتدائي كابستخداـ الوسائل 
أثبتت أف منع األطفاؿ من اللعب ٮتلق إعاقة ُب : اإلحصائية ا١تناسبة، أسفرت الدراسة على النتائج اآلتية

تربيتهم كُب تشكيل شخصياهتم ٞتميع أبعادىا كمقوماهتا، كأف تركيز ا١تربُت  كالعاملُت ُب ىذا اجملاؿ كعلى 
.                                                                                                                          ٣تمل النشاط اإلنسا٘ب ٯتكن أف يتمثل ُب تطور اللعب كُب انتقائو التدر٬تي إٔب العمل كا١تمارسة

أثر بران٣تي األلعاب الصغَتة كالقصص اٟتركية ُب بعض (: 1999)دراسة الرومي - 1-1-1-4
ىدفت الدراسة إٔب التعرؼ على أثر بران٣تي األلعاب الصغَتة ، القدرات البدنية كاٟتركية ألطفاؿ الرايض

              كالقصص اٟتركية ككحدة ا٠تربة ا١تتكاملة ُب بعض القدرات البدنية كاٟتركية ألطفاؿ الرايض ُب عمر
طفبل كطفلة كًب استخداـ ا١تنهج  )63(سنة كحسب متغَت اٞتنس كتكونت عينة البحث من  )6- 5(

التجرييب للمجموعات ا١تتكافئة العشوائية ذات ا١تبلحظة القبلية كالبعدية احملكمة الضبط كًب تقسيم العينة 
طفبل كطفلة لكل ٣تموعة، كتضمن كل برانمج  )31(كبواقع  )ٕتريبيتُت كضابطة(إٔب ثبلث ٣تموعات 

) 60(قصة حركية ك )60(كحدة تعليمية، نفذت  )50(على  )القصص اٟتركية كاأللعاب الصغَتة(تعليمي 
الوحدات التعليمية بواقع ٜتس كحدات تعليمية  أسابيع كزعت )10(لعبة حركية، كاستغرؽ تنفيذ الربانمج 

دقيقة، كتوصلت النتائج إٔب أف الربانمج حقق  )30(خبلؿ األسبوع الواحد، ككاف زمن الوحدة الواحدة 
.    تطورا كاضحا ُب القدرات البدنية كاٟتركية لدل الذكور كاإلانث

 أىداؼ لتحقيق التدريس اسًتاتيجيات بعض استخداـ فاعلية(: 2000 )صاحل دراسة- 1-1-1-5
 ا١تشكبلت كحل كالتنافسي التعاك٘ب التعليم من كل فاعلية إٔب التعرؼ منها ا٢تدؼ ككاف ، اليد كرة مادة

 التجرييب ا١تنهج الباحثة كاستخدمت ،)الوجدانية_ ا١تعرفية_ حركية النفس( اليد كرة مادة أىداؼ ٖتقيق ُب
 تقسيمهم ٍب للبنات الرايضية الًتبية كليات األكٔب من الفرقة طالبات من طالبة )60( علي العينة كاشتملت

 الثانية للمجموعة التدريس كًب التعاك٘ب التعلم األكٔب أبسلوب للمجموعة التدريس ٍب ٣تموعات ثبلث إٕب
 أف النتائج كأسفرت ا١تشكبلت، حل أبسلوب الثالثة التدريس للمجموعة ًبك التنافسي التعلم أبسلوب

اليد  لكرة األساسية ا١تهارات لتعلم األخرل االسًتاتيجيات من أفضل ٖتسن نسبة أظهر التعاك٘ب التعلم
أثر األلعاب الصغَتة ُب تطوير قدرات اإلدراؾ اٟتس حركي : (2001)دراسة الربزصلي - 1-1-1-6

.                                                                                                 لتبلميذ ا١ترحلة االبتدائية
ىدفت الدراسة إٔب التعرؼ على أثر األلعاب الصغَتة ُب تطوير قدرات اإلدراؾ اٟتس حركي لتبلميذ ا١ترحلة 

تلميذ كتلميذة من مدارس خانقُت  )60(سنوات كتكونت عينة البحث من  )7-6(االبتدائية بعمر 
االبتدائية كًب اعتماد ا١تنهج التجرييب، كًب تقسيم العينة إٔب ٣تموعتُت ٕتريبية كضابطة كًب تقدٙب برانمج 

األلعاب الصغَتة للمجموعة التجريبية ُب حُت بقيت اجملموعة الضابطة كفق الطريقة االعتيادية كلتحليل 
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، كتوصلت النتائج )، كاختبار ماف كتٍتااللتواءمعامل ارتباط بَتسوف،معامل (النتائج إحصائيا ًب استخداـ 
 .                                                                                                               إٔب كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بُت اجملموعتُت التجريبية كالضابطة كلصاّب اجملموعة التجريبية

 رايضة ُب ا١تركبة ا١تهارات بعض تعليم ُب التعاك٘ب التعلم فاعلية (2002 ) حسانٌن دراسة- 1-1-1-7
 ا١تبلكمة الرايضية ا١تركبة ا١تهارات بعض تعلم ُب التعاك٘ب التعلم فاعلية إٔب التعرؼ منها ا٢تدؼ ككاف ا١تبلكمة

 إٕب ابلتساكم تقسيمهم ًب مبلكما )16(على  العينة كمشلت التجرييب ا١تنهج الباحث استخدـ ، للمنافسُت
 ٢تا التدريس ًب ضابطة كاألخرل التعاك٘ب التعلم ابستخداـ ىي كما التدريس كًب ٕتريبية إحدا٫تا ٣تموعتُت
 .الضابطة اجملموعة علي التجريبية اجملموعة تفوؽ إٔب النتائج كأسفرت التقليدية، ابلطريقة

 مستول على كالتنافسي التعاك٘ب التعلم استخداـ أتثَت(: 2002)العاطي عبد دراسة- 1-1-1-8
 التعاك٘ب التعلم استخداـ ةفاعلي إٔب التعرؼ منها ا٢تدؼ ككاف ، ا١تبارزة رايضيات ُب كا١تهارم البد٘ب األداء

 التجرييب ا١تنهج الباحثة كاستخدمت ا١تبارزة، رايضة ُب كا١تهارم البد٘ب األداء مستول على كالتنافسي
 ًب ابلقاىرة للبنات الرايضية الًتبية بكلية األكٔب الفرقة بنات طالبة من )72(على  الدراسة عينة كاشتملت
 التعلم ابستخداـ األكٔب للمجموعة التدريس ٍب ٕتريبُت ٣تموعتُت ٣تموعات ثبلث إٕب ابلتساكم تقسيمهم
 ابلطريقة ٢تا التدريس ًب ضابطة الثالثة كاجملموعة التنافسي التعلم ابستخداـ الثانية للمجموعة ك التعاك٘ب

  التعاك٘ب التعلم ابستخداـ درست اليت األكٔب التجريبية اجملموعة تفوؽ إٔب النتائج كأسفرت التقليدية،
 ُب معا التعلم إسًتاتيجية ابستخداـ التعاك٘ب التعلم أثر(: 2002) الصميدعي دراسة- 1-1-1-9

 التعرؼ إٔب الدراسة ىدفت " (ا١توصل مدينة ُب ا١تتميزات اثنوية طالبات لدل العلمية العمليات مهارات
 اإلعدادم الرابع الصف طالبات لدل العلمية العمليات مهارات تنمية ُب التعاك٘ب التعلم استخداـ أثر على

 اثنوية ُب طالبة ) 24(من  العينة كتكونت التجرييب، ا١تنهج كاستخدمت اب١توصل، ا١تتميزات اثنوية ُب
 ، (معنا التعلم) التعاك٘ب التعلم بطريقة درست ٕتريبية إحداىا ٣تموعتُت الباحثة كاٗتذت للبنات، ا١تتميزات

 ذات أهنا رأت اليت اب١تتغَتات اجملموعتُت ٔتكافأة الباحثة كقامت .التقليدية ابلطريقة درست ضابطة كأخرل
 إحصائيا بياانهتا الباحثة كعاٞتت العلمية، العمليات مهارات اختبار فكانت البحث أداة ببحثها، أما عبلقة

 الطالبات درجات متوسط بُت إحصائيا داؿ فرؽ كجود النتائج كأظهرت التائي االختبار ابستخداـ
 كالتجريب ، التنبؤ مهارات ككل العلمية العمليات مهارات ُب كالضابطة التجريبية اجملموعتُت ُب ا١تتميزات
                                                                                                                   .التجريبية اجملموعة كلصاّب كاالفًتاض

أتثَت استخداـ أسلوب التعلم التعاك٘ب بطريقة (: 2003)خليل إبراىيم سليمان )دراسة- 1-1-1-10
                                                                                                               )التدريب الدائرم ُب تعلم بعض ا١تهارات األساسية ابلكرة الطائرة 

:                                                                                                                                األىداؼ
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أتثَت استخداـ أسلوب التعلم التعاك٘ب بطريقة التدريب الدائرم كاألسلوب ا١تتبع ُب تعلم بعض ا١تهارات  -
                                                                                                                                                   .األساسية ابلكرة الطائرة

الفرؽ ُب استخداـ أسلوب التعلم التعاك٘ب بطريقة التدريب الدائرم كاألسلوب ا١تتبع ُب تعلم بعض  -
.                                                                                                                                             ا١تهارات األساسية ابلكرة الطائرة

 اجرم البحث على عينة من طبلب ا١ترحلة الثانية ُب قسم الًتبية الرايضية ّتامعة االنبار :اإلجراءات
طالب لكل ٣تموعة، لقد ًب إعداد منهاج تعليمي  )12(قسموا على ٣تموعتُت بواقع  )24(كعددىم 

كذلك للفًتة من . خاص اب١تادة التعليمية كفق أسلوب التعلم التعاك٘ب بطريقة التدريب الدائرم 
.                                                                                                              ًب إجراء االختبارات البعدية عند إكماؿ تعلم كل مهارة على حده 22/5/2002 لغاية 1/3/2003

:                                                                                                                                    االستنتاجات
أسلوب التعلم التعاك٘ب بطريقة التدريب الدائرم كاألسلوب التقليدم ا١تتبع ٫تا أسلوابف فعاالف ُب تعليم -

                                                                                        . ا١تبتدئُت األداء الفٍت للمهارات األساسية احملددة ابلكرة الطائرة
ُب تعلم بعض  )التقليدم  ( تفوؽ أسلوب التعلم التعاك٘ب بطريقة التدريب الدائرم على األسلوب ا١تتبع -

. ا١تهارات األساسية احملددة ابلكرة الطائرة
 مستول على التعاك٘ب التعلم أسلوب استخداـ أتثَت: (2004) ويونس أمٌن دراسة- 1-1-1-11

 من ا٢تدؼ ككاف األزىر، ّتامعة الرايضية الًتبية قسم لطلبة الطائرة الكرة مهارات لبعض ا١تهارم األداء
 ( ٦تثلة الطائرة كرة مهارات بعض تعلم ُب التعاك٘ب التعلم أسلوب استخداـ أتثَت إٔب التعرؼ الدراسة
 األزىر، ّتامعة الًتبية بكلية ) الطائرة كرة ُب الصد حائط – الساحق الضرب – أعلي من ابليدين اإلعداد
 ضابطة األكٔب ٣تموعتُت بتصميم التجرييب ا١تنهج الباحث استخدـ ك طالبا، )60( الدراسة عينة كمشلت

 ابستخداـ الباحث كيوصي ، الضابطة اجملموعة على التجريبية اجملموعة تفوقت حيث ٕتريبية، كاألخرل
 مع تتماشى معاصرة تدريس أساليب كاستخداـ الطائرة كرة مهارات على التعاك٘ب التعلم أسلوب تطبيق
                                                                                                        . اٟتديثة العا١تية الطائرة كرة لعبة تطور

 اٟتركي األداء علي التعاك٘ب التعلم أسلوب استخداـ أتثَت(: 2004)ربيع  دراسة -1-1-1-12
 بطنطا، الرايضية الًتبية بكلية التدريس شعبة لطالبات البالية ُب األساسية ا١تهارات لبعض ا١تعرُب كالتحصيل

 لبعض ا١تعرُب كالتحصيل اٟتركي األداء ُب التعاك٘ب التعلم أسلوب أتثَت إٔب للتعرؼ الدراسة ىدفت حيث
 ا١تنهج الباحث كاستخدـ ، )األرض على الرجل كدكراف السند حركات( الباليو ُب األساسية ا١تهارات
 ابلطريقة الدراسة عينة اختيار كًب ، )كضابطة ٕتريبية ( ٣تموعتُت إٔب الطلبة تقسيم خبلؿ من التجرييب
 تفوؽ النتائج كجاءت طالبة، )120 (قوامها ككاف ، بطنطا الرايضية الًتبية كلية طالبات من العشوائية
 مهارات علي التعاك٘ب التعلم أسلوب تطبيق التوصيات أىم ككاف الضابطة، اجملموعة على التجريبية اجملموعة
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أخرل                                                                ألعاب على نفسو األسلوب كاستخداـ ككذلك الباليو،
 كرة تدريب ُب التعاك٘ب التعلم إسًتاتيجية استخداـ أثر (:2004) احلايك دراسة- 1-1-1-13

 على التعرؼ إٔب الدراسة هتدؼ "العامة عند الرايضية الًتبية كلية طلبة كإتاىات لذاتا مفهـو على السلة
 طلبة لدل الثبلثة أببعاده الذات مفهـو على السلة كرة تدريس ُب التعاك٘ب التعلم إسًتاتيجية استخداـ أثر

 )39( من ا١تكونة الدراسة عينة اختيار ًب ذلك السلة،لتحقيق كرة مادة ٨تو كإتاىاهتم الرايضية الًتبية كلية
 إسًتاتيجية استخداـ ًب كقد . السلة كرة مساؽ ُب ا١تسجلُت طالبة من )31( ك طالبا )18( كطالبة طالبا
 ١تفهـو تنسي مقياس استخداـ ًب الدراسة فرضيات اختبار أجل كمن . أسابيع ٙتانية ١تدة التعاك٘ب التعلم
 أعيد ٍب ا١تتعلمُت على ا١تقياسُت تطبيق كًب . ا١تتعلمُت إتاىات ١تعرفة استبانة تصميم ًب كما الذات

 عن اإلحصائي التحليل نتائج الثا٘ب كأسفرت الدراسي الفصل ُب الدراسة إجراء قبل كقياس - تطبيقيهما
 الذات مفهـو مقياس على الضابطة كاجملموعة التجريبية اجملموعة أفراد بُت إحصائية داللة ذات فركؽ كجود

 الكلي ألذات مفهـو كعلى (االجتماعية الذات ، الشخصية الذات ، البدنية ألذات) الثبلثة أببعاده
 ٣تاؿ : ىي ٣تاالت أربعة أصل من فركؽ كجود عن أيضا النتائج كأسفرت. التجريبية اجملموعة كلصاّب
 الكلية بصورتو ا١تقياس كعلى ألتدريسي األسلوب ك٣تاؿ ، ا١تادة مدرس ك٣تاؿ ، كطبيعتها ا١تادة ٤تتول

 أ٫تية ٣تاؿ على اجملموعتُت أفراد بُت إحصائية داللة ذات فركؽ توجد ال بينما التجريبية اجملموعة كلصاّب
 ا١تقياسُت على اجملموعتُت أفراد بُت إحصائية داللة ذات فركؽ كجود عدـ النتائج أظهرت كما. السلة كرة

      للجنس                                                                                                                        تعزل
أثر ثبلثة أ٪تاط من اللعب ُب النمو االجتماعي كاالنفعإب (:2004)دراسة الطعان - 1-1-1-14

.                                                                                                               لدل أطفاؿ الركضة
ىدفت الدراسة إٔب التعرؼ على أثر اللعب اٟتر كالتنافسي كالتعاك٘ب ُب النمو االجتماعي كاالنفعإب لدل 

) 30(أطفاؿ الركضة، كلتحقيق ىذا ا٢تدؼ كضعت الباحثة عددا من الفرضيات، كتكونت العينة من 
أطفاؿ، كاعتمدت الباحثة  )10(طفبل كطفلة موزعُت على ثبلث ٣تموعات، كل ٣تموعة مكونة من 

التصميم التجرييب ا٠تاص ابجملموعة الواحدة لكل ٣تموعة من اجملموعات الثبلثة، كأعدت الباحثة أداة 
للعينتُت ا١تستقلتُت ' ت'لقياس النمو االجتماعي كاالنفعإب كلتحليل النتائج إحصائيا ًب استخداـ اختبار 

كٖتليل التباين األحادم كاختبار شيفيو للمقارانت ا١تتعددة بُت األكساط اٟتسابية، كتوصلت الدراسة إٔب 
ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية ُب درجات النمو االنفعإب كاالجتماعي بُت اجملموعات : النتائج التالية

كلصاّب اللعب اٟتر  )اٟتر، التنافسي، التعاك٘ب (الثبلثة
أتثَت استخداـ بعض (: 2005)دراسة كمال الدين البارودي وأدين عبده دمحم-1-1-1-15

إسًتاتيجيات التدريس على بعض ا١تهارات األساسية ُب الكرة الطائرة                                                                                                   
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ين ابستخداـ أسلوب التعلم التعاك٘ب كتوجيو مـمهتدؼ الدراسة إٔب التعرؼ على أتثَت استخداـ بران٣تُت تعل
.                                                  التقليدم على تعلم بعض مهارات الكرة الطائرة ابستخداـ األسلوباألقراف ابإلضافة إٔب الربانمج

:                                                                                                                            فركض الدراسة
جملموعة التجريبية لصاّب اتوجد فركؽ دالة إحصائيا بُت القياسُت القبلي كالبعدم لصاّب القياس البعدم -

.                                                                                                                                                                  ُب تعلم بعض ا١تهارات األساسية ُب الكرة الطائرة )أسلوب التعلم بتوجيو األقراف(األكٔب 
ا١تنهج التجرييب ابلتصميم التجرييب لثبلثة ٣تموعات ٕتريبية ١تناسبتو لطبيعة اف استخدـ الباحث :منهج البحث

 ابلتصميم التجرييب الذم يعتمد على القياس القبلي كالقياس افىذه الدراسة كأسلوهبا كقد استعاف الباحث
    .                                                                  ُب هناية مدة الربانمج التعليمي قبل كالبعدم للمجموعات الثبلثة كمقارنة النتائج بُت القياسات

ٯتثل ٣تتمع البحث طبلب الفرقة األكٔب بكلية الًتبية الرايضية جامعة أسيوط للعاـ : ٣تتمع كعينة البحث
 كًب إجراء ىذا البحث على عينة عمدية من طبلب الفرقة األكٔب البالغ عددىم 2005-2004اٞتامعي 

 طالب كبعد استبعاد 120طالب كطالبة كًب اختيار شعبتُت لكل ٣تموعة ٕتريبية كبلغ عدد العينة  )436(
الباقيُت لئلعادة كالطبلب الغَت منتظمُت ُب الدراسة أصبحت عينة البحث الطبلب  كينالطبلب البلعب

العمر - الوزف- الطوؿ(القياسات األنثربومًتية :طالب، كاستخدـ الباحث ٣تموعة من االختبارات60
دفع كرة طبية ألبعد مسافة ابليد -الوثب العريض-الوثب العمودم من الثبات(كاالختبارات البدنية )الزمٍت
-التمرير من أعلى على اٟتائط(كاالختبارات ا١تهارية  )دفع كرة طبية ألبعد مسافة ابليد اليسرل-اليمٌت

  )اإلرساؿ من أعلى-التمرير من أسفل على اٟتائط
:                                                                                                                  التوصيات ما يلي

استخداـ أساليب التعلم اٟتديثة ُب التدريس نظرا لزايدة أعداد الطبلب ُب اجملموعات التدريسية ٦تا -
.                                                                          يساعد على استغبلؿ ا١تساحة الزمنية كتوفَت اٞتهد كاالرتقاء اب١تستول ا١تهارل للطبلب

ثَته اإل٬تايب على تطوير أتتطبيق أسلويب توجيو األقراف كالتعاك٘ب على مهارات مركبة كأكثر صعوبة كذلك ؿ-
.                                       كتنمية كسرعة تعلم الطبلب التعلم للمهارات اٟتركية كإثراء اٞتوانب ا١تعرفية كاالنفعالية لدل الطبلب

ضركرة إجراء ا١تزيد من الدراسات اليت تستخدـ أساليب التدريس ا١تختلفة بغرض رفع كفاءة العملية -
التعليمية عند تدريس ا١تواد العلمية كالعملية بكليات الًتبية الرايضية                                                                                                                 

أثر اللعب التنافسي ُب تنمية الثقة ابلنفس لدل (: 2009)دراسة اخلفاف ودرويش  -1-1-1-16
.                                                                                                                         أطفاؿ الركضة

ىدفت الدراسة إٔب التعرؼ على أثر اللعب التنافسي ُب تنمية الثقة ابلنفس لدل طفل الركضة كلتحقيق 
طفبل كطفلة، كًب توزيعهم عشوائيا  )20(ا٢تدؼ كضعت الباحثة عددا من الفرضيات، كتكونت العينة من 

أطفاؿ، كًب استخداـ ا١تنهج التجرييب ا٠تاص ذا  )10(إٔب ٣تموعتُت ٕتريبية كضابطة، كبلغت كل ٣تموعة 
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االختبار القبلي كالبعدم للمجموعة التجريبية كالضابطة، إذ تلقت اجملموعة التجريبية التدريب على الربانمج 
أماا الضابطة بقيت بدكف تدريب كأعدت الباحثة أداة لقياس الثقة ابلنفس كبرانمج متكوف من ٣تموعة من 

األلعاب التنافسية لتنمية كلتحليل النتائج إحصائيا ًب استخداـ اختبار ماف كتٍت للعينات متوسطة اٟتجم 
كمعامل ارتباط بَتسوف كتوصلت الدراسة إٔب كجود فركؽ ذات  )اختبار إشارة الرتب(كاختبار كلكوكسن

داللة إحصائية بُت اجملموعتُت التجريبية كالضابطة كلصاّب اجملموعة التجريبية 
 درجة استخداـ بعض طرؽ التدريس (:2012)دراسة بندر عيد عبد هللا الفقيو -1-1-1-17

.                                                                                      اٟتديثة ُب الًتبية البدنية كالرايضية من كجهة نظر معلمي الًتبية البدنية ُب مدينة تبوؾ
:                                                                                                        ىدفت الدراسة إٔب ٖتقيق مايلي

ٖتديد درجة استخداـ طرؽ التدريس اٟتديثة ُب الًتبية البدنية من كجهة نظر معلمي الًتبية البدنية ُب -
مدينة تبوؾ                                                                                                                      

معرفة الفركؽ ذات الداللة اإلحصائية عند مستول الداللة حوؿ متوسطات إتاىات معلمي الًتبية - 
- ا١تؤىل العلمي(البدنية ُب مدينة تبوؾ ٕتاه طرؽ التدريس اٟتديثة تعزم إٔب اختبلؼ متغَتات الدراسة 

.                                                                                                                              )عدد الدكرات التدريبية- عدد سنوات ا٠تربة
.                                      استخدـ ا١تنهج الوصفي ابعتباره أنسب ا١تناىج لطبيعة الدراسة كأىدافها: منهج الدراسة
تكوف ٣تتمع الدراسة من ٚتيع معلمي الًتبية البدنية اب١ترحلة اإلبتدائية من ا١تدارس : ٣تتمع الدراسة

.                                                                                                                   معلم )119(اٟتكومية ٔتدينة تبوؾ كعددىم 
عبارة عن إجراءات توظيف الطرؽ التدريسية، كًب التأكد  )66(اإلستبانة كىي مكونة من : أداة الدراسة

من صدؽ احملتول بعرضو على ٣تموعة من احملكمُت، كما التأكد من ثبات األداة ابستخداـ معامل ألفا 
النسب - التكررات(كركنباخ ابإلضافة إٔب طريقة سبَتماف للتجزئة النصفية كاستخدمت أساليب إحصائية 

اختبار شيفيو لتحديد -)F(اختبار ٖتليل التباين األحادم- اال٨ترافات ا١تعيارية- ا١تتوسط اٟتسايب- ا١تئوية
                                                                                                         )إتاىات الفركؽ

:                                                                                                                                أىم النتائج
العبارات اليت تقيس درجة استخداـ طرؽ ا٠ترائط ا١تعرفية، خرائط السلوؾ، التعلم التعاك٘ب، التعلم ُب  -

٣تموعات صغَتة، التعليم الفردم، التعليم ما كراء ا١تعرفة، التعليم ا١تنظومي، التعليم ا١تزكد ابٟتاسب اآلٕب 
.                                                                                                    كانت ضعيفة

العبارات اليت قاست درجة استخداـ طريقة العصف الذىٍت كانت ضعيفة جدا، بينما كانت درجة  -
االستخداـ ُب ذريقة حل ا١تشكبلت كاالكتشاؼ بنوعيو متوسطة، كىذا يعٍت أف معلمي الًتبية البدنية 

.                                                                                                                            لديهم فكرة بسيطة عن ىذه الطرؽ على عكس ما سبق
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ركزت النتائج ا٠تاصة ابلفركؽ بُت متوسطات إتاىات عينة الدراسة حسب عدد سنوات ا٠تدمة أبنو  -
بُت متوسطات إتاىات ٣تتمع الدراسة حوؿ  )0.05(توجد فركؽ دالة إحصائيا عند مستول الداللة 

طرؽ ا٠ترائط ا١تعرفية، خرائط السلوؾ، التعلم التعاك٘ب، التعلم ُب ٣تموعات صغَتة، التعليم الفردم، التعليم 
.                                                                                      ما كراء ا١تعرفة، التعليم ا١تنظومي

:                                                                                                                         التوصيات
إجراء دراسة عن أسباب عزكؼ بعض معلمي الًتبية البدنية كالرايضية عن استخداـ طرؽ التدريس -

اٟتديثة للًتبية البدنية أثناء تدريسهم للمادة                                                                                                                        
إجراء دراسة عن أثر استخداـ طرؽ التدريس اٟتديثة ُب الًتبية البدنية على تنمية إتاىات التبلميذ - 

.      كميو٢تم ٨تو إكساهبم مهارات التفكَت ُب ا١تادة
إجراء دراسة عن درجة استخداـ بعض طرؽ التدريس اٟتديثة من كجهة نظر ا١تعلمُت ُب مواد تعليمية - 

٥تتلفة كمنطق تعليمية أخرل                                                                                                                                  
إجراء دراسة مقارنة بُت طريقتُت أك أكثر من طرؽ التدريس اٟتديثة ُب الًتبية البدنية كبُت الطريقة -

.                                                                                                                                                   التقليدية ُب ٖتسُت تعلم ا١تادة
                                                                                                                       :الدراسات األجنبية -1-1-2
. أثر اسًتاتيجيات فردية ُب ٖتسن نسب الذكاء األطفاؿ(: 1983)دراسة ماكسويل - 1-1-2-1

ىدفت الدراسة إٔب التعرؼ على أثر ىذه االسًتاتيجيات لعبتُت ٕتاريتُت كالتعليم ا٠تاص كالرحبلت كنظاـ 
ىل : للًتبية الرايضية كنظاـ عرض ا١توسيقى نظاـ ٛتية ٤تسن، كحاكلت الدراسة اإلجابة على السؤاؿ التإب

ٯتكننا أف نزيد نسبة الذكاء بواسطة اللعب كاإلجراءات التدابَت األخرل، ككم ٯتكن أف تتحسن قابليات 
التفكَت، كقد ًب استخداـ ٪توذجُت من االختبارات ك٫تا مقياس التقدـ الذكائي للطفل كمقياس السلوؾ 

صف، كقد ًب اختيار العينة  )17(طفبل ُب  )425(التكيفي كطبقت ىذه االختبارات كإجراء قبلي على 
أسابيع كبعد  )8-6(أطفاؿ ُب كل صف، خضعوا للمعاٞتات ا١تذكورة سابقا ك١تدة  )4(عشوائيا كبواقع 

انتهاء الربانمج قاـ الباحث بتطبيق اإلجراء البعدم لبلختبارات على ٚتيع األطفاؿ دكف معرفة األطفاؿ 
:                                                                                                              أبهنم مثمولوف ابلتجربة، كقد أشارت النتائج إٔب ارتفاع نسب ذكاء األطفاؿ ُب اجملموعة التجريبية كما أبٌب

التعليم ا٠تصومي للموضوعات العامة أك الرايضية من خبلؿ استخداـ الكتب ا١تنهجية أك الواجبات - 
.                                                                                    نقطة )12(البيئية كوسائل أساسية أدل ذلك إٔب زايدة نسبة الذكاء إٔب 

اإلثراء القرائي أم القراءات كا١تطلعات ا٠تارجية كمناقشتها مع األطفاؿ كوسيلة لتحسُت القابليات - 
                                                     .    نقاط )9(الفكرية، أدل ىذا التغَت إٔب زايدة نسبة الذكاء إٔب 

نقطة ككاف أثر اللعبتُت  )19(األلعاب الًتبوية أدت ىذه األلعاب إٔب زايدة نسبة الذكاء ٔتتوسط – 
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كاضحا كابرزا ُب اٟتصوؿ على أعلى نسبة الذكاء، كقد أظهرت النتائج زايدة نسب ذكاء األطفاؿ من 
نقاط أك أكثر ككانت الزايدة كبَتة  )8(سنة ٔتقدار نصف ا٨تراؼ معيارم على األقل كزايدة  )5.5-5.6(

ُب نسب الذكاء بتأثَت ٪تاذج من اللعب الًتبوم                                                                                                                                      
برانمج ُب منهاج اللعب ا١توجو لتعزيز نضج التطور ألطفاؿ ما : (1984)دراسة ىرتز - 1-1-2-3

ىدفت الدراسة للتعرؼ على أثر برانمج اللعب ا١توجو ُب نضج سلوؾ األطفاؿ كتضمن . قبل ا١تدرسة
طفبل كاستخدمت  )20(الربانمج أنشطة للعب ا١توجو خاصة اللعب التمثيلي كتكونت عينة الدراسة من 

تقديرات ا١تعلمُت كاآلابء كأداة للقياس كبعد تنفيذ الربانمج على العينة توصلت الدراسة إٔب أ٫تية اللعب ُب 
بناء العبلقة الوثيقة بُت األطفاؿ كمعلميهم كأبويهم كأكصت الدراسة بضركرة أف يتضمن منهاج الركضة 

جلسات التمثيلي كالتخيلي                                                                                             
 العدكا٘ب السلوؾ لتعديل طريقة التعاكنية، األلعاب ):1994(وآخرون ىنتز دراسة- 1-1-2-4

                                                                                                                   .األطفاؿ لدل التعاك٘ب كالسلوؾ
 كالعدكا٘ب التعاك٘ب السلوؾ على كالتنافسية التعاكنية األلعاب استخداـ من أثر التحقق إٔب الدراسة ىدفت

الرايض بعمر  أطفاؿ من طفبل 70 من البحث عينة كتكونت التجرييب، النهج استخدـاألطفاؿ،  لدل
 مقياس البحث استخداـ أدكات كتضمنت .األمريكية ا١تتحدة ابلوالايت نيفادا بوالية سنوات)4-5(

 األلعاب من ك٣تموعة األطفاؿ، لدل التعاكنية درجة لقياس كمقياس األطفاؿ لدل العدكا٘ب السلوؾ لقياس
الفائز،  كٖتديد ا١تسابقات إجراء تتضمن التنافسية األلعاب من ك٣تموعة األلعاب شركة من أخذت التعاكنية

:                                                                                                                           النتائج إحصائية، كأظهرت كوسائل)ا١تئوية كالنسبة اٟتسايب الوسط( كاستخداـ
 كتناقص التعاكنية مقياس ُب عالية درجات سجلو التعاكنية األلعاب معهم الذين استخدـ األطفاؿ أف-

                                                                                                          األطفاؿ لدل العدكا٘ب السلوؾ ُب )تعديل( كبَت
 العدكانية مقياس ُب عالية درجات يسجلوف التنافسية األلعاب معهم تستخدـ حُت أنفسهم األطفاؿ أف-

                                                                                               .األطفاؿ لدل التعاك٘ب السلوؾ ُب )تناقصا( كا٩تفاضا
عدكانيتهم  تتناقص حينها ا١تعلمُت من كتوجيههم إرشادىم ًب ما إذا عدكانيتهم تعديل إٔب األطفاؿ قابلية -

 2002الرابع، العدد عشر، اٟتادم لد١تجا الرايضية، الًتبية ٣تلة (.التعاك٘ب سلوكهم كيرتفع
 ا١تبكر التدخل أشكاؿ كأحد اللعب استخداـ لفاعلية(: 1996)سيلجااببريل دراسة -1-1-2-5

 جوانب لكل ميسرة حيوية عملية ىو اللعب أف إٔب استنادا ا٠تاصة اٟتاجات ذكم األطفاؿ من للحاالت
 ا٠تاصة الفئات من األطفاؿ لدم ا١تبكر للتدخل متعددة دراسات ٣تموعة من كاحدة الدراسة كىذه ، النمو

 7 إٔب شهر بُت ما أعمارىم يًتاكح عقلية إعاقة من يعانوف ٦تن طفبل 61 عينة علي الدراسة كاشتملت
                  . كنوعو اللعب مستول تقيم ًب ككذلك البنائي النمو تقيم ًب كقد سنوات
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 كما كالديو رعاية إٕب يرجع الذم األمر األطفاؿ كاستجاابت نتائج بُت تباين كجود إٔب النتائج كأشارت
 اٟتركة أف حىت اٟتركي اٞتانب علي اللعب اقتصار , اللعب ٤تتوم ُب شديد فقر كجود إٔب النتائج أشارت

 التآزر عملية ُب كتطور ارتقاء حدكث ٗتدـ تكن ٓب انهأ إال اللعب أنشطة علي اتهسيطر من على الرغم
اٟتركي                                                                                                                 كالنمو

:                                                                   السابقة اليت تطرقت للمتفوقٌن الدراسات -1-2
الدراسات العربية                                                                                             - 1-2-1
 تقدمها اليت الرعاية أكجو إٔب التعرؼ الدراسة ىذه سعت (:1993) سليمان دراسة- 1-2-1-1

 الطبلب ُب تتوافر أف ا١تتفوقُت معلم أيمل اليت الرعاية أكجو إٔب كالتعرؼ ا١تتفوقُت، للطبلب الثانوية ا١تدارس
 مفتوح كاستبياف الدراسة، ىذه ُب الباحث استبياف:الدراسة ىذه ُب الباحثة استخدمت كقد ا١تتفوقُت،

 ا١تعلمُت كبعض ا١تتفوقُت، الطبلب من عينة مع مفتوحة مقاببلت إجراء كأخَتا ا١تتفوقُت، الطبلب ١تعلمي
 طالبا (781) من مكونة عينة على األدكات ىذه الباحثة ٢تؤالء الطبلب، طبقت ابلتدريس القائمُت
 ابلتدريس القائمُت من كمعلمة معلمنا )127(الثانوم، ك كالثا٘ب األكؿ الصفُت من ا١تتفوقُت بفصوؿ
 توصلت اليت النتائج أىم من  ككاف.الطبلب عينة منها اختَتت اليت ا١تدارس نفس من ا١تتفوقُت للطبلب

 ا١تدرسة توفرىا اليت الرعاية أكجو أف على معلميهم مع اتفقوا ا١تتفوقُت الطبلب معظم أف الدراسة إليها
 ا١تعلمُت بعض جانب إٔب أقل كثافتها كأف هبم، خاصة فصوؿ ٗتصيص ىي ا١تتفوقُت لطبلهبا الثانوية
 مئوية نسبة على حصلت اليت األخرل الرعاية أكجو أف حُت ُب الدراسية، ا١تواد بعض تدريس ُب األكفاء

 الثقافية، كاٟتفبلت ا١تسابقات، عمل مثل فقط ا١تتفوقُت على قاصرة غَت أهنا البعض اعتربىا كاليت قليلة،
 معلمُت توفَت ضركرة ا١تتفوقُت الطبلب أيمل كما .اإليضاح كسائل كتوفَت الكمبيوتر، كدراسة كا١تعسكرات،

 اب١تكتبة كاالىتماـ كا١تادية، كاالجتماعية، كالنفسية الصحية، الرعاية كتوفَت الدراسية، ا١تواد ٚتيع ُب أكفاء
 ا١تتفوقُت لرعاية الضركرية اإلمكاانت قلة أيضنا كيتضح الدراسية، كالفصوؿ للمدرسة العامة كا١ترافق ا١تدرسية

                                                                                                                 .الرعاية أكجو ُب القصور بعض ىناؾ كأف
 دراسة تقوٯتية ١تراكز ا١توىوبُت الرايضية ٔتحافظة القاىرة                                                                                                               (:1996)دراسة زىراء عبد ادلنعم -1-2-1-2

ىدؼ البحث إٔب تقوٙب مراكز ا١توىوبُت الرايضية ٔتحافظة القاىرة عن طريق دراسة مدل ما حققتو من 
األىداؼ اليت كضعت ٢تا، كتقوٙب طرؽ االكتشاؼ ا١تبكر للمواىب الرايضية ا١تتبعة ُب ا١تركز، تقوٙب الرعاية 

، كتقوٙب )الدراسية-)الفنية (التدريبية - الغذائية-االجتماعية-النفسية-الصحية(ا١تتكاملة للموىوب 
- مبلبس-أدكات كأجهزة-منشآت (اإلمكاانت ا٠تاصة ابألنشطة قيد الدراسة كتشمل إمكاانت مادية 

،ًب استخداـ ا١تنهج الوصفي كًب اختيار )مشرفُت علميُت-إداريُت-مدربُت(كإمكاانت بشرية )ميزانية كحوافز
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عينة البحث من ا١تدربُت كاإلداريُت عن طريق اٟتصر الشامل ٔتراكز ا١توىوبُت الرايضية ٔتحافظة القاىرة 
 إداراي، أما ا١تشرفُت العلميُت كا١توىوبُت ًب اختيار عينة 12 مدراب كعدد االداريُت25فكاف عدد ا١تدربُت 

 175منهم من ا١تراكز قيد الدراسة فكاف عدد ا١تشرفُت العلميُت مشرفاف علمياف، أما ا١توىوبُت عددىم 
، ا١تقابلة )تغذية-إمكاانت-ميزانية(موىواب رايضيا، ًب ٚتع البياانت عن طريق ا١تبلحظة، ٖتليل الواثئق 

الشخصية، االستبياف، توصلت الدراسة إٔب كجود بعض القصور ُب ترٚتة ىذه األىداؼ إٔب أغراض 
تنفيذية كبعض القصور ُب كجود برانمج زمٍت لكل غرض من األغراض، يوجد قصور ُب التنبؤ ٔتعدؿ 

                                                                                                                 الصفات البدنية للموىوبُت دكراي
دراسة لبعض احملددات كالتمرينات ا٠تاصة النتقاء (: 1996)دراسة رمضان إبراىيم دمحم-1-2-1-3

                                                              ا١توىوبُت ُب رفع األثقاؿ                                                      
النفسية، كدالالت - الفسيولوجية- اٞتسمية- البدنية: ىدؼ البحث إٔب كضع أنسب كأفضل الصفات

 العبا لرفع األثقاؿ كا١تقيدين بسجل 18كمؤشرات النتقاء ا١توىوبُت ُب رفع األثقاؿ، اختَتت عينة من 
اإلٖتاد ا١تصرم لرفع األثقاؿ من ذكم ا١تستول العإب، طبقت الدراسة االستطبلعية األكٔب، كطبقت 
ميزاف - القياسات كاالختبارات، كاستخدـ ا١تنهج الوصفي ابألسلوب ا١تسحي، كما استخدـ ابرات حديد

جهاز قياس الضغط، توصلت الدراسة إٔب أف - ٦تساؾ الثنااي اٞتلديةػ- جهاز أثقاؿ مسحوب- طيب
القوة القصول اٟتركية : ا١تتغَتات األكثر إسهاما ُب ا١تستول الرقمي لكل من رفعيت ا٠تطف كالنطر ىي 

٤تيط الكتفُت، أمكن التوصل إٔب ا١تعدالت - عرض اٟتوض- ٤تيط الصدر- للعضبلت ا١تادة للركبتُت
التنبؤية ا٠تاصة اب١تستول الرقمي لكل من رفعيت الرفع كالنطر، يوجد ارتباط داؿ إحصائيا للقياسات 

ٝتك طبقات الدىن كبُت ا١تستول الرقمي لرفعيت ا٠تطف - العرض- احمليطات- األطواؿ- اٞتسمية
، ال كالنظركالنطر، يوجد ارتباط داؿ إحصائيا بُت القوة القصول اٟتركية كا١تستول الرقمي لرفعيت ا٠تطف 

ا١تتغَتات الفسيولوجية كبُت ا١تستول الرقمي / يوجد ارتباط داؿ بُت االتزاف الثابت، كا١تتغَتات النفسية 
                                                                                            كالنظرلرفعيت ا٠تطف 

                                                                                         (1997)الصديق دمحم السيد دمحم دراسة-1-2-1-4
 توافقهم يعوؽ كما كاالجتماعية النفسية كمشكبلهتم ا١توىوبُت الطبلب على التعرؼ حملاكلة ىدفت اليت

 النفسية الصحة مستول رفع من أجل النفسي اإلرشاد برانمج تصميم ك٤تاكلة كاالجتماعي الشخصي
 الربانمج إعداد ًب كقد ا١تختلفة إببعاده التوافق النفسي مقياس كاستخدـ ٢تم النفسي التوافق كٖتقيق

 من طالبا 13 من العينة كتكونت التجرييب، ا١تنهج الباحث كاستخدـ ا١تواجهة ٞتماعة اإلرشادم التوجيهي
 إحصائية أساليب استخدمت كما النفسي، التوافق ٔتقياس منخفضة درجات على اٟتاصلُت الطبلب بُت

 ٚتاعات كىو ا١تستخدـ اإلرشادم التوجيهيل الربانمج أف النتائج أىم ككانت.البياانت معاٞتة ُب مناسبة
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.                                             ا١تختلفة أببعاده النفسي التوافق لتحقيق كاضحة فعالية لو كاف ا١تواجهة
 اجملاؿ ُب ا١توىوبُت انتقاء عملية ُب النفسية العوامل دكر: منصور علوان حازم دراسة- 1-2-1-5

                                                                                                   الرايضي
 من غَته عن هبا ينفرد اليت النفسية متطلباتو رايضي نشاط لكل أصبح فقد الرايضية، األنشطة لتعدد نظرا

 لطبيعة ابلنسبة أك النشاط، ٤تتوايت أك مكوانت أك لطبيعة ابلنسبة سواء األخرل الرايضية األنشطة
 أك عقلية، عمليات من النشاط يتطلبو ١تا ابلنسبة أك لتنفيذه، ا١تطلوبة ا٠تططية القدرات أك اٟتركية ا١تهارات
 كاإلدراؾ االنتباه مثل العقلية القدرات معينة، كتعد نفسية ٝتات من الرايضي بو يتميز إف ينبغي ١تا ابلنسبة
 للدكر كذلك هبا، االىتماـ ٬تن اليت ا١توضوعات أىم من الوجدانية كالعوامل الفعل كرد كالتوقع كالذكاء
الرايضي  النشاط ُب اشًتاكو خبلؿ كاستجاابتو الرايضي انفعاالت كُب اٟتركي السلوؾ ُب تؤديو الذم الكبَت

 مقياسا ٘تثل فهي ا١تختلفة، االختيار مراحل ُب كاسعة أ٫تية النفسية العوامل فتحتل االنتقاء ٣تاؿ كُب
 .اال٧تاز العإب لتحقيق ا١تستقبل ُب كإمكانياتو ا١توىوب الرايضي بقدرة التبوء خبل٢تا من ٯتكن كمؤشرا
 النفسية ا٠تصائص تقوٙب هبدؼ ا١تختلفة االختيار مراحل خبلؿ مهما دكرا النفسي التشخيص كيؤدم
 النفسية اب١تتطلبات كاالستعدادات ا٠تصائص ىذه كترتبط للمنافسة، استعداداتو كمدل ا١توىوب، للناشئ
 كا١تتمثلة النفسية العوامل أف إٔب الدراسة كتوصلت الرايضي، فيو يتخصص الذم الرايضي النشاط ١تمارسة

 ا٠تارجي كالسمات للعآب الرايضي كإدراؾ العقلية كالقدرات ابلذكاء ترتبط كاليت كمعرفية عقلية ٝتات ُب
 ك تطوره ك تنميتو ك اجملتمع رفاه ُب يسهم ابلتإب ك كاعد.النشاط أساليب ُب تظهر كالوجدانية االنفعالية

 .الثانية الفرضية تتحقق بذلك ك ازدىاره
 ُب الطبلب اكتشاؼ طرؽ إٔب التعرؼ الدراسة ىذه جاءت(: 1999)دراسة عامر- 1-2-1-6

 ا١تتفوقُت لرعاية مقًتح تصور لبناء تواجههم اليت ا١تشكبلت على كالتعرؼ األساسي التعليم من الثانية اٟتلقة
 ا١تقارف، كا١تنهج الوصفي ا١تنهج على دراستو ُب الباحث كاعتمد .األساسي التعليم من الثانية اٟتلقة ُب

 كا١توجهُت للمعلمُت موجها اان كاستيب ا١تتفوقُت للطبلب موجها استبياان دراستو ُب الباحث كاستخدـ
 عينة علي األدكات ىذه بتطبيق الباحث قاـ .كالنفسيُت االجتماعيُت كاألخصائيُت كالوكبلء كا١تديرين
 ًب ٦تن األساسي التعليم من الثانية اٟتلقة ُب ا١تتفوقُت الطبلب من كطالبة طالب ( 300 ) من تكونت

 التعليمية لئلدارات كمديرا كموجها معلما ( 160 ) من العينة تكونت كما عشوائية، بطريقة اختيارىم
 إليها التوصل ًب اليت النتائج أىم من كاف.ا١تدارس هبذه كالنفسيُت االجتماعيُت كاألخصائيُت ا١تدارس كنظار

 كسيلة من أكثر استخداـ ٬تب بل ا١تتفوقُت، اختيار ُب الدراسي التحصيل على فقط االعتماد ٬تب ال أنو
 ا١تتفوقُت الطبلب امتحاانت أتخذ أف ٬تب كما ٤تددة، صورة ُب تقدـ الرعاية كأف ا١تتفوقُت الكتشاؼ

 ىناؾ يكوف أف ٬تب كما )دراسية ْتوث ابتكارم، تفكَت اختبارات ذكاء، اختبارات(مثل الصور بعض
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 يكوف كأف الدراسي، التفوؽ تنمية على كتعمل ا١تعلم يستخدمها ككسائل كأساليب اب١تتفوقُت خاصة مناىج
  للطبلب للتدريس خاصة كٝتات شركط فيهم تتوافر معلمُت ٢تم
أثر برانمج تثقيف صحي ُب اإلدماف على معلومات (: 2003)دراسة مسًن حسن - 1-2-1-7

كإتاىات ا١توىوبُت رايضيا                                                                                                                                      
. ىدؼ البحث إٔب دراسة أثر برانمج تثقيف صحي ُب اإلدماف على معلومات كإتاىات ا١توىوبُت رايضيا

 سنة كًب 12-10 من ا١توىوبُت رايضيا ٔتحافظة البحَتة ُب ا١ترحلة السنية من 100أجريت الدراسة على 
قياس ا١تعلومات الصحية لديهم عن طريق استمارة استبياف أعدت بعد عرضها على خرباء كأساتذة 

متخصصوف بكلية الًتبية الرايضية ككلية الطب، ًب تطبيق برانمج التثقيف الصحي على اجملموعة التجريبية 
 العبا من ا١توىوبُت، كما 50 العبا كًب تطبيق قياس قبلي كبعدم للمجموعة الضابطة كقوامها 50كقوامها 

ًب قياس مستول ا١تعلومات الصحية كاالٕتاىات الصحية لدل ا١توىوبُت بعد تطبيق الربانمج كًب حساب 
معنوية الفركؽ بُت القياسات القبلية كالبعدية، توصلت الدراسة إٔب أف ا١تعلومات الصحية لدل ا١توىوبُت 

رايضيا قبل تطبيق الربانمج ضعيفة جدا كأف برانمج التثقيف الصحي كاف لو أثرا إ٬تابيا ُب تنمية ا١تعلومات 
                                        الصحية ككذلك االٕتاىات لدل ا١توىوبُت رايضيا ُب ٚتيع احملاكر

 العوامل ا١تؤثرة ُب ٖتقيق التفوؽ الرايضي (:2004)إيثار عبد الكرمي ادلعماريدراسة - 1-2-1-8
:                                                                                                                                 كقد ىدؼ البحث إٔبلبلعب التنس

.                                                   التعرؼ على العوامل ا١تؤثرة ُب ٖتقيق التفوؽ الرايضي لبلعب التنس- 
التعرؼ على ترتيب العوامل ا١تؤثرة ُب ٖتقيق التفوؽ الرايضي لبلعب التنس حسب نسبة مسا٫تة كل -

عامل على                                                                                                          
فردا  )44(كاستخدـ الباحث ا١تنهج الوصفي للوصوؿ إٔب ىدُب البحث كاشتملت عينة البحث على 

ٯتثلوف مدربُت كمدرسُت كالعبُت، كاعتمد الباحث على قائمة تشمل عوامل كثَتة ًب اختصارىا عن طريق 
عوامل كبعد توزيع االستبياف كاٟتصوؿ على اإلجاابت كمعاٞتتها  )10(عرضها على ا٠ترباء لتصبح القائمة 

القياسات -)ا١تهارم كا٠تططي(اإلعداد الفٍت - اإلعداد البد٘ب: إحصائيا أمكن التوصل إٔب العوامل اآلتية
التغذية كالنظاـ اليومي -اٟتالة النفسية-الكفاءة الفسيولوجية-التوافق العضلي العصيب-كا١تواصفات اٞتسمية

.                                                              )ا١تنافسات(ا١تسابقات -اٟتالة ا١تادية لبلعب-لبلعب
 الًتكيح نوع بُت العبلقة إٔب التعرؼ الدراسة ىذه سعت (:2004) السدحان دراسة- 1-2-1-9

 على للتعرؼ ا١تختصُت بُت االىتماـ تزايد منطلق من كذلك الدراسي، كالتفوؽ الطالب ٯتارسو الذم
 لتدعيمها التفوؽ زايدة على تساعد اليت الطرؽ عن كالكشف للطبلب الدراسي التحصيل ُب ا١تؤثرة العوامل

 ىذه كاقتصرت .لتجنبها الدراسي اإلخفاؽ أب تؤدم قد اليت العوامل على التعرؼ إٔب إضافة كتعزيزىا،
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 ) كعددىم الرايض، ٔتدينة ا١تدارس الثانوية ُب الثالث الصف ُب يدرسوف الذين الطبلب على الدراسة
 كتنطلق .ابلرايض الثانوم الثالث الصف طبلب ٣تموع من (% 8.3 ) ٯتثلوف كىم طالبا، ( 811
 ُب ا١تتفوقُت غَت كالطبلب ا١تتفوقُت الطبلب بُت تبايننا ىناؾ إف :تقوؿ اليت الفركض من عدد من الدراسة
 غَت كالطبلب ا١تتفوقُت  الطبلب تبايننا بُت ىناؾ كأف .ٯتارسوهنا اليت اإلٚتالية الًتك٭تية ا١تناشط طبيعة

 أف كما ٯتارسوهنا، ، اليت)الًتفيهية-االنفعالية-الثقافية-اٟتركية(التفصيلية الًتك٭تية ا١تناشط طبيعة ُب ا١تتفوقُت
 بُت تباين كجود الدراسة نتائج كبينت .الدراسي كالتفوؽ الطالب ٯتارسو الذم الًتكيح نوع بُت عبلقة ىناؾ

 أف كما ٯتارسوهنا اليت اإلٚتالية الًتك٭تية طبيعة النشاطات ُب ا١تتفوقُت غَت كالطبلب ا١تتفوقُت الطبلب
 النشاطات الًتك٭تية بعض ُب ا١تتفوقُت غَت كالطبلب ا١تتفوقُت الطبلب بُت تباينا ىناؾ

 بعض النشاطات الًتك٭تية بُت عبلقة كجود إٔب إضافة ،)الًتفيهية اٟتركية،الثقافية،االنفعالية(التفصيلية
 ُب كاأللعاب الثقافية الربامج كاستخداـ كالكتابة، كالقراءة اإلطبلع نشاط :كمنها الدراسي كالتفوؽ

 الدراسي كالتفوؽ الًتك٭تية السلوكيات بعض بُت سلبية عبلقة كجود إٔب نتائجها، أشارت كما .اٟتاسوب
 الربارم، كالقنص ُب الصيد ك٦تارسة اإلنًتنت، مقاىي أك العامة ا١تقاىي إٔب الذىاب نشاط :كىي

  ُب كالدكراف ابلسيارة كالتجوؿ التجارية، األسواؽ ُب أك اب٢تاتف كا١تعاكسات
 كجود رغم الدراسي التفوؽ كبُت بينها عبلقة كجود يتضح فلم بقية النشاطات الًتك٭تية أما الشوارع،
                                                                                                                                      ٦تارستها درجة ُب ا١تتفوقُت كغَت ا١تتفوقُت الطبلب بُت اختبلؼ

 تطوير ُب تدرييب برانمج أثر الدراسة ىذه فحصت :2005 ))اجلليل  عبد دراسة- 1-2-1-10
 أتلفت .ا١تكرمة مكة ٔتدينة االبتدائي ا٠تامس ابلصف ا١توىوبُت الطبلب من عينة لدل اإلبداعية القدرات

 ًب حيث ا١تكرمة، مكة مدينة ُب االبتدائي ا٠تامس الصف طبلب من طالبا60 ) (من  الدراسة عينة
 ٔتدارس ا١توىوبُت رعاية برانمج مدارس من مدرسة ا١تدارس إحدل من جملموعتُت عشوائينا العينة اختيار
 ماجة ابن ٔتدرسة ا١توىوبُت الطبلب من طالبنا )30(كعددىا التجريبية اجملموعة اختَتت كقد العاـ، التعليم

 التدرييب الربانمج ا١تدرسة، كتكوف بنفس الطبلب ا١تتفوقُت من طالبا ( 30 )الضابطة كاجملموعة االبتدائية
 الطبلب، لدل كالتفصيبلت كاألصالة كا١تركنة الطبلقة مهارات تنمية ُب يسهم عمليا نشاطا 12 ) (من
 مقياس كطبق لديهم اإلبداعية القدرات تطوير هبدؼ التجريبية اجملموعة على التدرييب الربانمج تطبيق ًب كقد

 اٟتسابية ا١تتوسطات حسبت ٍب كبعدم قبلي كاختبار )ب( ٪توذج الصورم كتورانس العقلية القدرات
 كجود النتائج أظهرت.ا١تقاييس على الطبلب لعبلمات كالبعدية القبلية لبلختبارين ا١تعيارية كاال٨ترافات

 مقياس أبعاد ٚتيع على التجريبية اجملموعة لصاّب كالضابطة التجريبية اجملموعتُت بُت إحصائيا دالة فركؽ
 العقلية القدرات ١تقياس العقلية القدرة بعد على إحصائينا دالة فركؽ النتائج أظهرت كما الصورم، تورانس
  اجملموعة لصاّب



30 
 

 ٚتيع على اإلبداعي التفكَت مهارات لتنمية التدريبية الربامج تعميم بضركرة الورقة أكصت التجريبية، كأخَتا
ا١تختلفة  الدراسية ا١تراحل

تطوير دليل أساليب الكشف عن :(2008)دراسة صالح الدين فرح عطا هللا-1-2-1-11
ا١توىوبُت ُب التعليم األساسي                                                                                                             

ٖترص دكؿ العآب ا١تختلفة اليت توفر برامج لرعاية ا١توىوبُت كا١تتفوقُت على إصدار أدلة ْتيث يكوف الدليل 
مرشدا عمليا للعاملُت ُب اجملاؿ، حرصا من ا١تنظمة العربية للًتبية كالثقافة كالعلـو على رعاية أبناء األمة 

 دليل الكشف عن األطفاؿ 1999ا١توىوبُت كإسهاما منها ُب صقل مواىبهم فقد أصدرت ُب عاـ 
ا١توىوبُت ُب التعليم األساسي، كقد كاف ىذا الدليل طواؿ الفًتة السابقة خَت معُت للباحثُت كا١تمارسُت ُب 
٣تاؿ الكشف عن ا١توىوبُت على امتداد الوطن العريب، كنتيجة للتطورات ا١تعاصرة، كظل كجود ٕتربة كاقعية 

لربامج ا١توىوبُت ُب ا١تنطقة العربية تربز اٟتاجة إٔب مراجعة ىذا الدليل كتنقيحو إذ أف التجديد ٝتة من 
ٝتات الًتبية، لذا فقد ىدفت الدراسة اٟتالية إٔب تقدٙب إطار نظرم عن عملية الكشف عن األطفاؿ 
ا١توىوبُت كتوجهاهتا ا١تعاصرة خاصة مدخل احملكات ا١تتعددة، متناكلة األخطاء اليت تقع فيها عملية 

الكشف عن األطفاؿ، ك٤تكات الكشف عن ا١توىوبُت ككسائل كأساليب الكشف عن ا١توىوبُت ا١تعتادة، 
مقًتحا لتحسُت الدليل كٖتديثو،  )25(كخبلصة لدليل ا١تنظمة ، ٍب توصلت الدراسة من كل ذلك إٔب 

األدكات كاألساليب كالوسائل كالتحقق : مقًتحا فنيا ٗتص )18(مقًتحات إجرائية عامة،  )7(منها بينها 
، كالفئات اليت ٬تب أف تشملها عملية الكشف، كمراحل الكشف، كاسًتاتيجيات ككفاءهتامن فاعليتها 

معاٞتة بياانت الكشف عن ا١توىوبُت، كا١تشكبلت اليت تقع فيها عملية الكشف، كتقوٙب عملية الكشف 
                                                                                                  .                  عن ا١توىوبُت، كذلك ُب سبيل أف يكوف الدليل مرشدا عمليا للمهنيُت العاملُت ُب ىذا اجملاؿ

                                                                                            (:2008)هللا  عطا دراسة-1-2-1-12
 ا١توىوبُت عن الكشف ُب ا١تعلمُت )تقديرات(ترشيحات  ككفاءة فاعلية إٔب التعرؼ الدراسة ىذه فحصت

 موزعة )كخامس،كسادس رابع،(الثانية األساسية للمرحلة القبس مدارس معلمي من عينة اختَتت حيث
 نسبتو ٔتا( 542 ) منهم كطالبة، طالبنا )1042(العينة  كتضمنت اٞتنسُت، كبل من مدارس ست على

) 12-8(بُت  ما أعمارىم تراكحت اإلانث ٦تن  من( 48%) نسبتو  ٔتا 500 )(ك الذكور من (%52)
 معلمنا ( 41 )عددىم البالغ الطبلب صفوؼ مرشدك كىم ا١تعلمُت من قصرية عينة اختَتت كما سنة

 ترشيح استمارة: الدراسة،أكال أدكات تضمنت ا١تعلمات من) 22(ك الذكور ا١تعلمُت  من)19(إٔب موزعُت
 موىوبُت، أهنم يظن الذين الطبلب أٝتاء كتابة فيو يطلب للمعلم موجو خطاب عن عبارة كىي ا١تعلمُت

 استخداـ ًب :الدراسي،كاثلثنا العاـ ُب كطالبة طالب لكل ا١تدرسية العبلمات متوسط استخراج ًب :اثنينا
 تكوين: ىي أنشطة، ثبلثة من ا١تكوف )1969 (لتورانس الدكائر مقياس :رابعنا ا١تتتابعة، ا١تصفوفات مقياس
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 للكشف ا١توىوبُت التبلميذ لصفات ا١تعلم تقديرات قائمة :خامسنا كالدكائر، ا٠تطوط كتكملة الصورة،
 كاسعا حوضنا يشكل ٦تا التبلميذ من كبَتة أعدادنا يرشحوف ا١تعلمُت أف الدراسة ىذه نتائج كشفت عنهم،

 تعكس النسبة كىذه ا١تعلمُت، ترشيحات لفاعلية عالية نسبية قيمة الدراسة ىذه كجدت كما للموىبة،
 ُب ا٠تطأ نسبة لديهم تقل أم العادم الدراسي الصف طبلب بُت ا١توىوبُت على التعرؼ ُب ا١تعلمُت قدرة
 قد ا١تعلمُت أف يبُت ٦تا ما حد إٔب ضعيفة ا١تعلمُت ترشيحات لكفاءة النسبية القيمة ككانت الثا٘ب، النوع

 ا١تعلمُت بُت فركؽ عن الدراسة تكشف كٓب الزائف، القبوؿ أم بكثرة، األكؿ النوع من ا٠تطأ ُب يقعوف
                                                                                                                   ا١توىوبُت على التعرؼ ُب ا١تعلمُت من كفاءة أكثر ا١تعلمات أف كجدت كلكنها الفاعلية، ُب كا١تعلمات

 االبتكارم كالتفكَت اإل٧تاز دافعية ُب  الفركؽ(:2010) منادي علي بن دمحمدراسة - 1-2-1-13
ا١تتوسط                                                                                               الثالث ابلصف دراسيا كا١تتأخرين ا١تتفوقُت الطلبة من عينة لدل

ا١تتفوقُت  لدل االبتكارم التفكَت كأبعاد اإل٧تاز دافعية أبعاد ُب الفركؽ إٔب التعرؼ الدراسة إٔب ىدفت
                                             .دراسيا للمتأخرين إرشادم برانمج اقًتاح مع ا١تتوسط، الثالث ابلصف دراسيا كا١تتأخرين

 ٚتيل اإل٧تاز حملمد دافعية مقياس استخداـ كًب ا١تقارف، الوصفي ا١تنهج الباحث استخدـ:الدراسة منهج
 عينة على )1976(الغفار عبد السبلـ لعبد االبتكارم التفكَت على القدرة كاختبارات )1986(منصور
 طالبان  )118(متفوقا، طالبا)190(:كاآلٌب توزعت دراسيان، كا١تتأخرين ا١تتفوقُت الطلبة من )301( بلغت
 كًب الثالث ا١تتوسط، ابلصف يدرسوف دراسيا متأخرة طالبة )106( متفوقة، طالبة )187( دراسيا، متأخرا
                                         .ا١تناسبة اإلحصائية األساليب من عدد ابستخداـ البياانت معاٞتة
                                                                                                                            :الدراسة نتائج

 )متأخر-متفوؽ(األكادٯتي ا١تستول ١تتغَت كفقا اإل٧تاز دافعية أبعاد ٚتيع ُب إحصائيا دالة فركؽ توجد-
                                                                                                                 .دراسيا ا١تتفوقُت الطلبة لصاّب دراسيا

األكادٯتي  ا١تستول ١تتغَت كفقا االبتكارم التفكَت أبعاد ٚتيع ُب إحصائيا دالة فركؽ توجد-
                                                                                                                             .دراسيا ا١تتفوقُت الطلبة لصاّب دراسيا )متأخر/متفوؽ(
 لؤلبعاد،كما الكلية كالدرجة االبتكارم التفكَت أبعاد ك اإل٧تاز دافعية أبعاد بُت ارتباطيو عبلقة توجد-

 كا١تستول )إانث/ذكور(النوع ١تتغَت كفقا االبتكارم التفكَت كأبعاد اإل٧تاز دافعية أبعاد بُت العبلقة ٗتتلف
                                                                                         .دراسيا)متأخر/متفوؽ(األكادٯتي

 أبعاد دافعية ُب دراسيا )متأخر/متفوؽ(األكادٯتي كا١تستول )إانث/ذكور(النوع لتفاعل أتثَت يوجد ال-
 ابلنفس الثقة -كالنشاط العمل ببدء ا١ترتبط القلق – ا١تغامرة – ا٠تارجية اٞتزاءات(:التالية اإل٧تاز

                                                                                          .اإل٧تاز دافعية ألبعاد الكلية كالدرجة )اب١تستقبل ا١ترتبط القلق -ا١تنافسة – اب١تقدرة كاإلحساس
 التفكَت أبعاد ُب دراسيا )متأخر/متفوؽ(األكادٯتي كا١تستول )إانث/ذكور(النوع لتفاعل أتثَت يوجد ال -
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                                                                .االبتكارم التفكَت ألبعاد الكلية كالدرجة )التلقائية ا١تركنة(التالية االبتكارم
 -اب١تقدرة كاإلحساس ابلنفس الثقة -ا١تثابرة(التالية اإل٧تاز دافعية أبعاد ُب إحصائيا دالة فركؽ توجد ال-

                                                                                   .)إانث/ذكور( النوع ١تتغَت كفقا )اب١تستقبل ا١ترتبط القلق -ا١تنافسة
 التفكَت ألبعاد الكلية كالدرجة ) الطبلقة(التالية االبتكارم التفكَت أبعاد ُب إحصائيا دالة فركؽ توجد ال-

                                                                                                   .)إانث/ذكور( النوع ١تتغَت كفقا االبتكارم
                                                                                                             :كا١تقًتحات التوصيات

                                                                                                        .كإنتاجهم أداىم مستول رفع ك٤تاكلة األبناء، لدل اإل٧تاز دافعية لتنمية اإلرشادية الربامج إ٬تاد-
السنية  ا١تراحل مع يتناسب ٔتا التعليم مراحل ُب االبتكارم التفكَت تنمي اليت ا١تناىج بتدريس االىتماـ-
 ا١توىوبُت الطلبة كخصائص ٝتات(: 2012)إمساعيل عزيزي نور دراسة سامر مطلق،- 4-2-1-14

 لسمات شامبل تصورا دفتيها بُت الورقة ىذه تقدـ، عنهم الكشف مقاييس لتطوير كأساس كا١تتفوقُت
 ىذه حظيت فقد .عنها كالكشف ا١توىبة، بتعريف كعبلقتها كا١تتفوقُت، ا١توىوبُت الطلبة كخصائص
 التعرؼ أ٫تية تكمن حيث كحديثا، قدٯتا الًتبية كعلماء كالدارسُت الباحثُت ابىتماـ كالسمات ا٠تصائص

 الطلبة تعليم ٣تاؿ ُب كاي١تربُت الباحثُت اتفاؽ ُب  كاي١تتفوقُت ا١توىوبُت للطلبة السلوكية ا٠تصائص على
 أك ؼرالتع عملية ُب احملكات كأحد السلوكية ا٠تصائص قوائم استخداـ ضركرة على  كاي١تتفوقُت ا١توىوبُت
 السلوكية ا٠تصائص بُت القوية العبلقة كُب ا٠تاصة، الًتبوية للربامج كاختيارىم الطلبة ىؤالء عن الكشف

                                                             . ٢تم اي١تبلئمة كاإلرشادية الًتبوية الربامج نوع كبُت عليها، اي١تًتتبة كاٟتاجات
 ا١توىوبُت كخصائص ٝتات نشأة إٔب كتتطرؽ كالتفوؽ، للموىبة عاما كتصورا ٖتليبل الورقة ىذه كتتناكؿ

 الدراسات من متنوعة ٣تموعة تعرض ٍب كمن كالتفوؽ، ا١توىبة برامج على كأ٫تيتها كأتثَتىا كا١تتفوقُت،
 اليت العبلقة ٖتديد ككذلك كا١تتفوقُت، ا١توىوبُت الطلبة كٝتات خصائص ابلتفصيل تناكلت اليت كاألْتاث

 خبلؿ من كا٠تصائص السمات دكر الورقة بينت كما .كالتفوؽ ا١توىبة بتعريف كا٠تصائص السمات تربط
 من كىو ٤تكما تطبيقيا ٪توذجا كعرضت كما كا١تتفوقُت، ا١توىوبُت عن الكشف عملية ُب التقدير مقاييس
 العامة السلوكية كا٠تصائص السمات لتقدير عزيزم، نور ك العياصرة سامر مقياس : بعنواف  الباحىثُت أتليف
 ٝتات على الوقوؼ الباحثاف فيها حاكؿ نظرية دراسة الدراسة ىذه كتعترب .كا١تتفوقُت ا١توىوبُت للطلبة

 ا١توىبة برامج كتنفيذ كتصميم تكوين على ا١تباشر كأتثَتىا أ٫تيتها كبياف كا١تتفوقُت، ا١توىوبُت كخصائص
 اٟتصيلة ذهق العربية ا١تكتبة رفد ُب ا١ترسـو إطارىا ضمن الورقة ىذه تساعد أف كيؤمل كما كالتفوؽ،

 إليها الرجوع كالباحثُت االختصاص ألصحاب ليتسٌت التطبيقية، كابلنماذج ، ا١تتنوعة العلمية ا١تعرفية
 لتطوير العربية اجمللة (.العريب الوطن ُب كا١تتفوقُت ا١توىوبُت رعاية كمراكز كالتفوؽ، ا١توىبة برامج ُب كتوظيفها
                                                                                            ).4، العدد 2012التفوؽ،ا



33 
 

 قائم إثرائي برانمج فاعلية تعرؼ إٔب الدراسة ىدفت (:2012)دراسة حيي القبايل - 1-2-1-15
 ا١تملكة ُب ا١تتفوقُت الطلبة لدل لبل٧تاز كالدافعية ا١تشكبلت حل مهارات تطوير ُب الذكية األلعاب على

 ٔتدارس )التاسع(ا١تتوسط الثالث الصف من طالبا ( 32 ) من الدراسة ٣تتمع تكوف كقد .السعودية العربية
 كتكونت ضابطة، الثانية كعة١تجكا طالبا، ( 16 ) من كتكونت ٕتريبية األكٔب :٣تموعتُت إٔب موزعُت ا١تملكة

 ا١تشكبلت، حل مهارات مقياس األكٔب، األداة : أدااتف البياانت ٞتمع كاستخدمت. طالبا )16( من
 النظرية إٔب مستند إثرائي برانمج بناء ًب الدراسة ىدؼ كلتحقيق.لبل٧تاز الدافعية مقياس الثانية، كاألداة

 الثا٘ب الدراسي الفصل خبلؿ العينة التجريبية أفراد على طبق ، تدريبية جلسة ( 20 ) من مكوف ا١تعرفية،
 لفحص ا١تتعدد ا١تشًتؾ التباين كٖتليل ا١تشًتؾ، التباين ٖتليل استخداـ ًب ،كما)2009-2008(للعاـ 
 عند إحصائية داللة ذات فركؽ كجود الدراسة نتائج  كأظهرت.بينها كالتفاعل ا١تتوسطات بُت الفركؽ داللة

 مهارات مقياس على كالضابطة التجريبية موعتُت١تجا درجات أفراد متوسطات بُت )α). 0.05 ≤ مستول
 كجود الدراسة نتائج كأظهرت كما التجريبية موعة١تجا كلصاّب االثرائي الربانمج إٔب تعزل ا١تشكبلت، حل

 التجريبية موعتُت١تجا أفراد درجات متوسطات بُت )α). 0.05 ≤ مستول عند إحصائية داللة ذات فركؽ
 ضوء كُب .التجريبية موعة١تجا كلصاّب اإلثرائي الربانمج إٔب تعزل لئل٧تاز الدافعية مقياس على كالضابطة

 برامج ضمن الذكية األلعاب ٔتوضوع االىتماـ بضركرة الباحث يوصي الدراسة، عنها ٘تخضت اليت النتائج
                                                                                                                  .كاٞتنس األخرل، العمرية ا١تراحل: مثل أخرل، متغَتات تتناكؿ دراسات كإجراء كا١تتفوقُت، ا١توىوبُت

 تنمية ا١تهارات االجتماعية لؤلطفاؿ (:2012)فرحات  وأماين فتحي زلموددراسة -1-2-1-16
ا١توىوبُت ذكم ا١تشكبلت السلوكية ا١تدرسية                                                                                                        

 عدـ إٔب ا١تشكبلت ىذه ترجع كقد كتقدمو ٪توه تعوؽ اليت ا١تشكبلت من العديد ا١توىوب الطفل يواجو
ا١توىوب ذاتو  من انبعة ا١تشكبلت ىذه تكوف كقد ا١توىوب، طبيعة إٔب ا١تدرسية البيئة أك األسرة تفهم
 ُب زمبلئو مع الدخوؿ ٕتنبو أك كاالنسحاب السلوكية ا١تشكبلت من العديد ا١توىوب الطفل يوجو حيث

 تنمية ُب التدرييب الربانمج فاعلية مدم ما :التإب السؤاؿ ُب الدراسة مشكلة كٖتددت .اجتماعية عبلقات
 ذكم ا١توىوبُت األطفاؿ منها يعا٘ب اليت السلوكية ا١تشكبلت حدة من كالتخفيف االجتماعية ا١تهارات

                                                               ؟ االبتدائية ا١تدرسة ُب السلوكية ا١تشكبلت
 السلوكية ا١تشكبلت ذكم ا١توىوبُت األطفاؿ لدل االجتماعية ا١تهارات لتنمية الدراسة سعت حيث

 حدة من التخفيف ُب فعاليتو من كالتحقق.للدراسة ا١تعد التدرييب الربانمج على تدريبهم طريق عن ا١تدرسية
 كتلميذة تلميذا) 26( الدراسة عينة كتكونتب، ا١توىو الطفل منها يعا٘ب اليت ا١تدرسية السلوكية ا١تشكبلت

سنة، )12-10 (مابُت أعمارىم مدرسية تًتاكح سلوكية مشكبلت من يعانوف الذين ا١توىوبُت التبلميذ من
- )تورانس بوؿ إعداد( ا١تصور االبتكارم التفكَت اختبار .ا١تتتابعة ا١تصفوفات اختبار:الدراسة أدكات مشلت
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 االجتماعية ا١تهارات لتنمية التدرييب كالربانمج -السلوكية ا١تشكبلت قائمة -االجتماعي ا١تهارات مقياس
 موعة١تجا ذا التجرييب ا١تنهج الدراسة كاعتمدت .ا١تدرسية السلوكية ا١تشكبلت ذكم ا١توىوبُت لؤلطفاؿ
 لتنمية التدرييب الربانمج السلوكية، كتطبيق ا١تشكبلت ذكم ا١توىوبُت التبلميذ فرز ًب حيث.الواحدة التجريبية
 النتائج كحللت.تطبيق الربانمج  من بعد االنتهاء الدراسة أدكات تطبيق ٍب كمن عليهم، االجتماعية ا١تهارات

 الدراسة،حيث فركض صحة من التحقق إٔب الدراسة كانتهت(SPSS) اإلحصائي الربانمج ابستخداـ
 ا١تشكبلت مقاييس عل التبلميذ تقييم ٖتسن لوحظ كما إبعادىا ٚتيع ُب االجتماعية ا١تهارات ٖتسنت
                                                                           )2012، 4اجمللة العربية لتطوير التفوؽ،العدد(ا١تعلم صورة ككذا التبلميذ لصورة طبقا السلوكية

                                                                                                                   :األجنبية الدراسات- 1-2-2
 ككذلك للمعلم فعاؿ أ٪توذج تطوير إٔب الدراسة ىذه سعت: 1996))إنون  دراسة- 1-2-2-1

 أكغندية مدارس ُب الطلبة كنتائج التدريسية كاالسًتاتيجيات ا١تدرس فعالية بُت العبلقة (فحص) اختبار
 كما كمتوسط كمنخفض، مرتفع التحصيل حيث من ٣تموعات ثبلث إٔب ا١تدارس تصنيف ًب ة،أساسي
 حقل ُب العاملُت من )75(اختيار  ًب معلما )131(الدراسة  عينة كتضمنت.لذلك كفقا الطلبة صنف
 كطالبة، طالبنا )1475(العينة  مشلت ككذلك .اجملاؿ ىذا ُب االلتحاؽ ٢تم يسبق ٓب ٦تن )56(ك التعليم
 حيث )7-5(الصفوؼ  سنة كفق )16-9(العمرية الفئة أنثى من )802( ك ذكرا )668( على موزعُت

 ا١تعلومات ٚتع ًب.أكغندة من ٥تتارة ١تناطق كمدنية ريفية أساسية مدارس من عشوائية بطريقة اختيارىم ًب
 ا١تعلم، اعتقاد مقياس :كالثا٘ب ا١تعلم، فعالية مقياس :األكؿ ا٠تماسية، ليكرت بطريقة مقياسُت خبلؿ من

 ١تواقف مفصل استبياف ابستخداـ الرايضيات ُب كالتحصيل الرايضيات ٨تو الطلبة إتاىات قياس ًب كما
 منظمة، غَت مقاببلت ابستخداـ البياانت ٚتع ًب كما التوإب، على ا١تعلم صممها كاختبارات الرايضيات،
 :إٔب النتائج كأشارت.الدراسية الصفوؼ ُب الطلبة كمبلحظات

 كمستول التدريس، كخربة اٞتنس، إٔب تعزل كالعاـ ا٠تاص التأثَت ُب إحصائيا دالة فركؽ كجود عدـ -
 .ا١تدرسي التحصيل كمستول ا١تدرسة، كموقع التدريب،

 ذكم ا١تدرسُت أف تبُت ككذلك التعليمية االسًتاتيجيات ُب داللة ذك منبئ كانت ا١تدرس فعالية أف -
 فعالية تكن  ٓب.ا١تنخفضة الفعالية ذكم ا١تدرسُت من أكثر فعالُت صف مدرسي كانوا العالية الفعالية
 .الرايضيات ُب كالتحصيل الرايضيات ٨تو الطلبة إتاىات ٮتص فيما داللة ذم منبئ ا١تدرس

 تبُت فيها،فيما التحصيل ١تستول جيدا منبئا ككانت الرايضيات مادة ٨تو الطلبة إتاىات ُب فركؽ كجود -
مادة  ُب يستخدمها اليت التعليمية االسًتاتيجيات عن كمعتقداتو ا١تعلم بفعالية ضعيف ارتباط ذات أهنا

 استعماؿ حوؿ معتقداتو على تؤثر قد ا١تعلم فعالية أف الدراسة ىذه نتائج كأظهرت .الرايضيات
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 كمستول التدريس كخربة الكامنة العوامل أف حُت ُب الفعلي، التدريسي كالسلوؾ التدريسية االسًتاتيجيات
 .ابلفعالية ا١تعلم إحساس على أتثَتىا مدل لنعرؼ بعد إثباهتا يتم ٓب ا١تعلمُت تدريب

 كا١تتفوقُت ا١توىوبُت الطلبة مقارنة إٔب الدراسة ىذه ىدفت: 2006))ومون  سوك دراسة- 1-2-2-2
 حيث من عادية، اثنوية مدارس ُب القدرات ُب ٢تم مكافئُت طبلب مع كوراي ُب داخلية مدرسة ُب

 القدرات ذكم الطلبة من ٣تموعتُت من الدراسة عينة ا١تدرسية، تكونت اٟتياة عن كالرضا النفسية صحتهم
األكٔب  اجملموعة ُب الطلبة عدد ككاف الثانوية، الثانية السنة ُب طالبا )299(كعددىم  الرايضيات ُب العليا

 )188( عددىا فكاف الثانية اجملموعة أما علمية، اثنوية مدرسة ُب دراسية مساقات ٭تضركف طالبا )111(
 للطلبة النفسية الصحة لقياس مقياس استخداـ ًب .عادية اثنوية مدرسة ُب دراسية مساقات ٭تضركف طالبا

 ذلك إٔب ابإلضافة الباحثاف، أعده الذم ا١تدرسية اٟتياة عن الرضا مقياس ككذلك الدراسة، ٣تموعيت ُب
 نتائج تكشف كٓب ا١تدرسة، ُب خرباهتم حوؿ مفتوحة أسئلة على الثانوية العلمية ا١تدرسة طبلب أجاب فقد

 كجدت بينما .النفسية الصحة مقياس على اجملموعتُت بُت إحصائية داللة ذات فركؽ كجود عن الدراسة
 األكٔب، اجملموعة ُب الطلبة لصاّب ا١تدرسية اٟتياة عن الرضا ُب اجملموعتُت بُت إحصائية داللة ذات فركؽ

 .ا١تعلم ٠تربة تقديرىم ككذلك ا١تتقدـ، للمنهج تقديرىم إٔب األكٔب اجملموعة إجاابت كأشارت
:                                                                                    الدراسات السابقة اجملال النفس حركي وادلرحلة العمرية- 1-3
:                                                                                                   الدراسات العربية- 1-3-1
أتثَت برانمج مقًتح ابألدكات الصغَتة على تنمية :(1989)دراسة ربيع ومصطفى - 1-3-1-1

                                                                                                    "كبعض ا١تهارات الطبيعية ألطفاؿ ما قبل ا١تدرسة  )حركية-اٟتس(القدرات اإلدراكية 
، فضبل )حركية-اٟتس(ىدفت الدراسة إٔب التعرؼ على أتثَت الربانمج ا١تقًتح ُب تنمية القدرات اإلدراكية 

سنوات، كًب استخداـ ا١تنهج التجرييب، كمشلت  )5-4(عن أتثَته ُب تنمية ا١تهارات الطبيعية لؤلطفاؿ بعمر
طفبل  )30(طفبل كطفلة، ًب تقسيمهم إٔب ٣تموعتُت ٕتريبية كضابطة كبواقع  )60(عينة البحث على 

دركس أسبوعيا، زمن الدرس  )6(أشهر كبواقع  )3(كطفلة لكل ٣تموعة، كاستغرؽ تنفيذ الربانمج ا١تقًتح 
مقياس دايتوف لئلدراؾ اٟتس حركي، كالتوازف، (دقيقة، كاستخدمت االختبارات اآلتية  )30(الواحد 

كوسائل ) قدما، كاللقف )30(قدما، كالسرعة ١تسافة  )30(كالوثب الطويل من الثبات، كالزحف ١تسافة 
١تعاجلة النتائج " ت"ٞتمع البياانت، كاستخدـ الباحثاف الوسط اٟتسايب كاال٨تراؼ ا١تعيارم كاختبار 

                                                             :إحصائيا ، كتوصلت الدراسة إٔب االستنتاجات اآلتية 
الربانمج التجرييب ابألدكات الصغَتة لو أتثَت ا٬تايب ُب اجملموعة التجريبية للذكور كاإلانث ُب تنمية القدرات -

                                                                                  .كبعض ا١تهارات اٟتركية قيد البحث )حركية– اٟتس (اإلدراكية 
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تفوؽ ذكور اجملموعة التجريبية ُب عنصرم السرعة كالزحف ُب حُت تفوقت اإلانث ُب التوازف كالوثب -
).                                                                                                        39،ص1989ربيع كمصطفى،(كاللقف 

أثر برانمج مقًتح على بعض ا١تهارات اٟتركية األساسية (: 1991)دراسة ادلهدي - 1-3-1-2
"                                                                                                      ألطفاؿ دكر اٟتضانة ٔتحافظة الشرقية 

ىدفت الدراسة إٔب كضع برانمج رايضي ترك٭تي ألطفاؿ دكر اٟتضانة، ككذلك ىدفت إٔب معرفة أتثَت 
 )5-4(الربانمج ا١تقًتح لؤلطفاؿ على بعض ا١تهارات اٟتركية األساسية ألطفاؿ ما قبل ا١تدرسة بعمر 

 طفل كطفلة ًب تقسيمهم )100(سنوات كاستخدـ الباحث ا١تنهج التجرييب، اشتملت عينة البحث على 
الوثب الطويل من  (: إٔب ٣تموعتُت متساكيتُت ابلعدد، كاستخدمت االختبارات اآلتية كأدكات للبحث 

الوسط ( ، كًب استخداـ ) ـ ابلثانية20الثبات، رمي كرة التنس ألقصى مسافة اب١تًت، اختبار سرعة عدك 
كوسائل إحصائية، كتوصلت الدراسة إٔب االستنتاجات اآلتية   )Tاٟتسايب، كاال٨تراؼ ا١تعيارم، كاختبار 

دلت النتائج للمجموعة التجريبية على ٖتسن كل ا١تهارات اٟتركية األساسية لدل أطفاؿ ىذه اجملموعة - 
                                                                                                                            من الذكور كاإلانث 

 عدـ كجود فركؽ دالة إحصائية بُت ذكور اجملموعة التجريبية كإانثها ُب ٖتسن قياسات ا١تهارات اٟتركية -
                                                                                                                 األساسية 

عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية ألطفاؿ اجملموعة الضابطة ُب مهارة الوثب الطويل من الثبات، - 
كرمي كرة التنس ألقصى مسافة                                                                                                                               

عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بُت ذكور اجملموعة الضابطة كإانثها - 
ا١تشكبلت السلوكية شيوعا لدل أطفاؿ ا١ترحلة (: 1992)دراسة مسًنة علي جعفر - 1-3-1-3

كقد استهدفت ىذه الدراسة تعديل أكثر ا١تشكبلت السلوكية شيوعا لدل أطفاؿ ا١ترحلة  االبتدائية
االبتدائية ابستخداـ برانمج إرشادم ُب اللعب ٔتعٌت أىم مشكلة سلوكية تظهر بعد ترتيب ا١تشكبلت 

كقد أظهرت الدراسة االستكشافية أف ا١تشكلة السلوكية األكثر شيوعا  .ترتيبا تنازليا حسب درجة شيوعها
كقد اختَتت عينة الدراسة من تبلميذ الصفُت " .السلوؾ العدكا٘ب  "  لدل أطفاؿ ا١تدرسة االبتدائية ىي

سنة كىذا ٔتدرستُت ابتدائيتُت من مدارس  )12-9(الرابع كا٠تامس ابتدائي كالذين تًتاكح أعمارىم ما بُت 
القاىرة ، كقد ًب اختيار مدرسة اٞتمهورية االبتدائية اب٠تلفاكم لتمثل اجملموعة التجريبية ، كتشمل على 

تلميذا ، كما ًب اختيار مدرسة طلعت حرب اب٠تلفاكم لتمثل اجملموعة الضابطة كمشلت أيضا على  )30(
                                                                                                                                                                              :كمن أىم النتائج اليت توصلت إليها ىذه الدراسة  .تلميذا )30(

أنو ٯتكن خفض كتعديل السلوؾ العدكا٘ب لدل أطفاؿ اجملموعة التجريبية نتيجة التعرض لربانمج إرشادم - 
                                                                                                          .ُب اللعب قائم على ا١تبادئ األساسية للتعلم اب١تشاىدة
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كما أف تعرض اجملموعة التجريبية للربانمج اإلرشادم ُب اللعب القائم على ا١تبادئ األساسية للتعلم - 
اب١تشاىدة أدل إٔب خفض مستول السلوؾ العدكا٘ب لدل أطفاؿ ىذه اجملموعة ، حيث أف ىذه الطريقة 

تساعد على اكتشاؼ أك تقليد الطفل ا١تشاىد لبلستجاابت ا١تتوافقة للطفل النموذج كجعلو يقلد السلوؾ 
الذم يصدر عن النموذج ، كيكافئ عليو أكثر ٦تا يقلد السلوؾ الذم يصدر عن النموذج كيعاقب عليو ، 

كىذا يعكس أ٫تية التعلم اب١تشاىدة كالذم يتضمن اكتساب استجاابت جديدة أك تعديل استجاابت قدٯتة 
نتيجة لرؤية أك مشاىدة سلوؾ النموذج الذم يقتدم بو الطفل 

أتثَت برانمج مقًتح للًتبية اٟتركية ُب بعض االدراكات (:1993)دراسة األزىري - 1-3-1-4
ىدفت الدراسة إٔب التعرؼ ،  "كبعض عناصر اللياقة البدنية لدل أطفاؿ ما قبل ا١تدرسة )حركية-اٟتس(

كبعض عناصر اللياقة البدنية  )حركية- اٟتس(على أتثَت برانمج مقًتح للًتبية اٟتركية ُب بعض االدراكات 
طفبل، ًب  )122(ألطفاؿ ما قبل ا١تدرسة ، كًب استخداـ ا١تنهج التجرييب، كتكونت عينة البحث من

دركس  )5(أسابيع كبواقع  )6(تقسيمهم إٔب ٣تموعتُت ٕتريبية كضابطة، كًب تنفيذ الربانمج ا١تقًتح لفًتة 
دقيقة، أما اجملموعة الضابطة فقد طبقت اللعب اٟتر ُب الدرس  )40(أسبوعيا، زمن الدرس الواحد 

ثٍت الذراعُت من (كالذم يشمل  )اختبار اكرجوف للياقة البدنية(التقليدم، كتضمنت أدكات البحث 
اختبار دايتوف (، فضبل عن استخداـ  )االنبطاح ا١تائل، كالوثب الطويل من الثبات، كاٞتلوس من الرقود

لؤلطفاؿ، كاستخدمت الباحثة الوسط اٟتسايب كاال٨تراؼ ا١تعيارم كمعامل االرتباط  )حركي-للوعي اٟتس
     :١تعاجلة البياانت إحصائيا، كتوصلت الدراسة إٔب االستنتاج األٌب " ت"البسيط كاختبار 

، فضبل عن )حركية- اٟتس(أف الربانمج ا١تقًتح للًتبية اٟتركية ذك أتثَت ا٬تايب فيما يتعلق بزايدة اإلدراكات -
                                  )94،ص1993األزىرم،(سنوات  )6-4(أتثَته فيما يتعلق برفع مستول اللياقة البدنية لؤلطفاؿ بعمر 

 ديناميكية ٪تو بعض القدرات البدنية ١ترحليت(: 1997)دراسة ايمسٌن حسن البحار- 1-3-1-5
، ىدفت الدراسة أب التعرؼ على خصائص بعض القدرات البدنية )الطفولة كا١تراىقة بدكلة الكويت

سنة بدكلة الكويت، حيث مشلت عينة البحث  )18-8( عمر كديناميكية ٪توىا ١ترحليت الطفولة كا١تراىقة
اختبار اٞتلوس من (تلميذا كطالبا من البنُت ، أما بطارية االختبارات ا١تستخدمة فهي  )1362(على 

 الوثب – )ث30( اختبار ا٠تطوات اٞتانبية للتحرؾ على ا٠تطوط الثبلثة خبلؿ – )ث30(الرقود خبلؿ 
، كاف أىم ) االنبطاح ا١تائل من الوقوؼ– )اث30( )للرجاؿ( الشد على العقلة –الطويل من الثبات 

نتائجها زايدة ُب سرعة الطوؿ كالوزف ك٪تو القدرة العضلية للمنكبُت كثبات نسيب ُب الرشاقة كُب قوة 
                                                                                            ) 196-177،ص1997البحار،(عضبلت البطن  

 أثر استخداـ أسلوبُت تدريسيُت لتنمية (:1999) دلياء حسن دمحم الديوان دراسة- 1-3-1-6
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                                                           القدرات اإلبداعية العامة كاٟتركية ُب درس الًتبية الرايضية لدل تلميذات الصف ا٠تامس االبتدائي
ا٢تدؼ من الدراسة التعرؼ على أتثَت استخداـ أسلوبُت تدريسيُت لتنمية القدرات اإلبداعية العامة –

كاٟتركية لتلميذات الصف ا٠تامس االبتدائي، ك٘تثلت فركض الدراسة فيما يلي  
كجود فركقات ذات داللة إحصائية بُت اختبارات القدرة اإلبداعية العامة القبلية كالبعدية كلصاّب البعدية - 

. كابستخداـ األسلوب ا١تتشعب كاألمرم كالتقليدم 
كجود فركقات ذات داللة إحصائية بُت اختبارات القدرة اإلبداعية اٟتركية القبلية كالبعدية كلصاّب البعدية - 

. كابستخداـ األسلوب ا١تتشعب كاألمرم كالتقليدم 
كجود فركقات ذات داللة إحصائية بُت االختبارات البعدية ُب تنمية القدرات اإلبداعية العامة كاٟتركية - 

كاستخدمت ا١تنهج التجرييب كًب اختيار عينتها ابلطريقة العمدية ، بُت األساليب الثبلثة كلصاّب ا١تتشعب
 كمن، )66(تلميذات الصف ا٠تامس االبتدائي ُب مدرسة رابعة العدكية للبنات كالبالغ عددىن 

اختبار القدرات -اختبار القدرات اإلبداعية العامة -اختبار رافن الذكاء (:الختبارات ا١تستخدمة مايليا
- معامل التواء بَتسوف - اال٨تراؼ ا١تعيارم– الوسط اٟتسايب (الوسػػػػػائل اإلحصائية  ك  )اإلبداعية اٟتركية

معامل ارتباط البسيط - للعينات ا١تًتابطة )ت(اختبار 
اختبار اقل فرؽ معنوم - كفق تصنيف التغَت الواحد للعينات ا١تتساكية )ؼ(ٖتليل التباين - بَتسوف

)L.S.D (  –حيث أسفرت النتائج عن)الدرجات ُب الدائرة البيانية ،:                                                                                                                  
كجود فركؽ ذات داللة معنوية بُت االختبارين القبلي كالبعدم جملموعة األسلوب األمرم ك٣تموعة - 

األسلوب ا١تتشعب كاجملموعة الضابطة كلصاّب االختبار البعدم ُب الطبلقة العامة كا١تركنة العامة كاألصالة 
.  العامة كالقدرات اإلبداعية العامة 

كجود فركؽ ذات داللة معنوية بُت االختبارين القبلي كالبعدم جملموعة األسلوب األمرم ك٣تموعة - 
األسلوب ا١تتشعب كاجملموعة الضابطة كلصاّب االختبار البعدم ُب الطبلقة اٟتركية كا١تركنة اٟتركية كاألصالة 

بلغ مستول تطور الطبلقة العامة جملموعة األسلوب ا١تتشعب - اٟتركية كالقدرات اإلبداعية اٟتركية 
%) . 4:6(كاجملموعة الضابطة  )% 13:7(كاألمرم  )28%(
:  بناء على النتائج اليت أظهرهتا الدراسة اٟتالية توصي الباحثة ٔتا يلي ك

ضركرة استخداـ الربانمج التعليمي ا١تقًتح كتدريسو ابألسلوب ا١تتشعب ٔتا لو من أتثَت ُب تنمية القدرات - 
. اإلبداعية العامة كاٟتركية 

اعتماد اختبارات القدرات اإلبداعية العامة كاٟتركية ا١تستخدمة ُب البحث عند بداية كل عاـ دراسي - 
. كهنايتو لتقوٙب كاكتشاؼ التبلميذ ا١تتفوقُت ُب ىذه القدرات

. إجراء دراسة متشاهبة لبقية ا١تراحل الدراسية كلكبل اٞتنسُت - 
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                                                                                                  إجراء دراسة متشاهبو تستخدـ فيها أساليب أخرل ١تعرفة أتثَتىا لتنمية القدرات اإلبداعية العامة- 
استخداـ اللعب اٟتركي ٠تفض السلوؾ العدكا٘ب (:2000)دراسة بومسجد عبد القادر - 1-3-1-7

                                                                          :كأىداؼ ىذه الدراسة تركزت من ىذه الدراسة على  .لدل أطفاؿ ما قبل ا١تدرسة
) 5- 4(معرفة نوع الداللة اإلحصائية ُب السلوؾ العدكا٘ب لدل أطفاؿ موضوع البحث تبعا للسن من - 

                                                                                                                                     .سنوات )6- 5(كمن 
                                              .معرفة نوع الداللة اإلحصائية ُب السلوؾ العدكا٘ب لدل أطفاؿ موضوع البحث تبعا للجنس- 
 .إعداد برانمج مقًتح لعب اٟتركي يسمح بتحقيق خفض السلوؾ العدكا٘ب لطفل التعليم التحضَتم- 

سنوات كيقدر  )6-4(كمشلت عينة الدراسة على أطفاؿ ما قبل ا١تدرسة كالذين تًتاكح أعمارىم ما بُت 
                                                                                                                    .طفبل من كبل اٞتنسُت )40(عددىا ب 

للذكاء ، مقياس " جودانف كىايرس" استخدـ الطالب الباحث  ُب ىذه الدراسة اختبار رسم الرجل ؿ
مدرسة ُب قسم علم النفس (السلوؾ العدكا٘ب لطفل ما قبل ا١تدرسة كىو من إعداد فاطمة حنفي ٤تمود 

، ككذلك إعداد برانمج للعب اٟتركي ٠تفض السلوؾ العدكا٘ب لدل أطفاؿ التعليم )ّتامعة عُت مشس ٔتصر
                                                                                                           :كجاءت نتائج ىذه الدراسة على النحو اآلٌب  .التحضَتم كىو من إعداد الطالب 

سنوات ىم أكثر عدكانية من األطفاؿ ا١تًتاكحة أعمارىم  )6-5(األطفاؿ الذين تًتاكح أعمارىم ما بُت - 
                                                                                                                       .سنوات )5-4 (ما بُت 

                                                                               .الذكور ىم أكثر عدكانية من اإلانث ُب كبل ا١ترحلتُت- 
                                  .الربانمج ا١تقًتح يعمل على خفض السلوؾ العدكا٘ب لدل أفراد العينة ُب كبل ا١ترحلتُت- 

كتوصل الطالب إٔب استنتاج عاـ كىو أف اللعب اٟتركي لو دكر ُب خفض السلوؾ العدكا٘ب لدل أطفاؿ 
                                                                                                                      .التعليم التحضَتم

 مقارنة أسلويب التطبيق ا١توجو كالتطبيق الذاٌب (:2002 )محد يوسف عاشورأدراسة - 1-3-1-8
 متعدد ا١تستوايت على بعض ا١تهارات األساسية كالصفات البدنية ا٠تاصة للمبتدئُت ُب كرة السلة كىدفت

 إٔب مقارنة أسلويب التطبيق ا١توجو كالتطبيق الذاٌب متعدد ا١تستوايت على بعض ا١تهارات األساسية الدراسة
كالصفات البدنية ا٠تاصة للمبتدئُت َب كرة السلة كاستخدـ الباحث ا١تنهج التجرييب كًب اختيار العينة 

 طالب من طبلب الفرقة األكٔب بكلية الًتبية الرايضية ببورسعيد  60ابلطريقة العشوائية كبلغت قواـ العينة 
 ٣تموعات متساكية،٣تموعتاف ٕتريبيتاف كالثالثة ضابطة ككاف من أىم النتائج  تفوؽ 3ًب تقسيمهم إٔب 

ُب تعلم مهارٌب  )اجملموعة الضابطة-التطبيق ا١توجو(أسلوب التطبيق الذاٌب متعدد ا١تستوايت على كل من 
التطبيق الذاٌب (كتنمية الصفات البدنية ،تفوؽ أسلويب التطبيق ا١توجو على كبل من )التمرير، التصويب(

                                                                                .)الرشاقة(ُب تنمية صفة ك) احملاكرة(ُب تعلم مهارة  )اجملموعة الضابطة- متعدد ا١تستوايت
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أثر برانمج مقًتح لبلستكشاؼ اٟتركي ُب بعض " (:2002)دراسة احلياين والرومي- 1-3-1-9
مرحلة ما قبل ا١تدرسة  ىدفت الدراسة إٔب الكشف عن اثر برانمج مقًتح ُب  متغَتات النمو اٟتركي ألطفاؿ

سنوات،  )5 – 4 (االستكشاؼ اٟتركي ُب بعض متغَتات النمو اٟتركي ألطفاؿ ما قبل ا١تدرسة بعمر 
ككذلك الكشف عن الفركؽ ُب بعض متغَتات النمو اٟتركي بُت ٣تموعيت البحث التجريبية كالضابطة  

طفبل كطفلة قسموا إٔب ٣تموعتُت متساكيتُت  )48 (كاستخدـ ا١تنهج التجرييب، كتكونت عينة البحث من 
 ـ من الوضع الطائر ، الوثب لؤلماـ من 20ركض  (ابلعدد كًب استخداـ االختبارات اآلتية كأداة للبحث 

الوسط (، كاستخدـ )الثبات، رمي كرة التنس ألبعد مسافة ، اٟتجل ابلرجل اليمٌت كاٟتجل ابلرجل اليسرل
للعينتُت  )ت(للعينتُت ا١ترتبطتُت ا١تتساكيتُت ابلعدد، كاختبار  )ت(اٟتسايب، اال٨تراؼ ا١تعيارم كاختبار 

،كوسائل إحصائية  كتوصلت الدراسة إٔب )ا١ترتبطتُت الغَت متساكيتُت ابلعدد كمعامل االرتباط البسيط 
                                                                                                                   : االستنتاجات اآلتية 

                                        . أف استخداـ الربانمج ا١تقًتح لبلستكشاؼ اٟتركي لو أتثَت ا٬تايب على متغَتات النمو اٟتركي -
كجود فركؽ ذات داللة معنوية ُب متغَتات النمو اٟتركي بُت ٣تموعيت البحث ُب االختبار القبلي كالبعدم -

                                                                                                                       ك١تصلحة االختبار البعدم
تعزيز ٪تو القدرات اإلدراكية اٟتركية ابستخداـ (:2004)دراسة بومسجد عبد القادر- 1-3-1-10

:                                                                                           ككانت أىداؼ ىذه الدراسة ىي .برانمج مقًتح لنشاط الًتبية النفسية اٟتركية
 ( إظهار أك التعرؼ على كاقع تعليم نشاط حصص الًتبية النفسية اٟتركية ألطفاؿ التعليم التحضَتم  -
                                                                                                                          .سنوات اب١تدارس االبتدائية )4-6
برانمج مقًتح لنشاط الًتبية النفسية اٟتركية يعمل على ٖتقيق تعزيز ٪تو القدرات اإلدراكية  )بناء(إعداد - 

                                                                                                               .اٟتركية عند أطفاؿ التعليم التحضَتم
الكشف عن طبيعة الفركؽ ا١توجودة ُب مستول ٖتقيق تعزيز ٪تو القدرات اإلدراكية اٟتركية ا١تدركسة بُت - 

العينة التجريبية ا١تمثلة لؤلطفاؿ الذين طبق عليهم الربانمج ا١تقًتح كالعينة الضابطة اليت عملت على تنفيذ 
:                                                                                                             كمشلت عينة ىذه الدراسة على ٣تموعتُت .الربانمج ا١تقرر لنشاط الًتبية النفسية اٟتركية

مفتشو ا١تقاطعات بكل من كالية كىراف، مستغاٖب،غليزاف ، احملمدية، سيدم بلعباس " اجملموعة األكٔب -
                                                                                                                         ".16"كعددىم اإلٚتإب

، ) بنات12 بنُت ك23" (35"، كًب تقسيمهم إٔب عينة ٕتريبية كعددىم "عينة األطفاؿ" اجملموعة الثانية -
ا١تبلحظة، : كاستعمل الباحث ُب ىذه الدراسة األدكات التالية. ) بنات12 بنُت 23" (35"كعينة ضابطة 

االستمارة، اختبار الذكاء، مقياس القدرات اإلدراكية اٟتركية، ا١تقابلة الشخصية، برانمج مقًتح لنشاط 
:                                                                                         كلقد أسفرت نتائج البحث على ما يلي. الًتبية النفسية اٟتركية لدل أطفاؿ التعليم التحضَتم
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إف كاقع تعليم نشاط حصص الًتبية النفسية اٟتركية ألطفاؿ التعليم التحضَتم على مستول ا١تدارس - 
                                                                  .االبتدائية كفق الربانمج ا١تقرر ٓب يساعد ٪تو القدرات اإلدراكية اٟتركية عند ىذه الفئة

إف الربانمج ا١تقًتح لنشاط الًتبية النفسية اٟتركية قد ساعد على ٖتقيق تعزيز ٪تو القدرات اإلدراكية - 
.                                                             كىذا ما أظهرتو نتائج القياس ألبعدم من القياس القبلي.اٟتركية لدل طفل التعليم التحضَتم

توجد فركؽ ذات داللة إحصائية ُب مستول ٖتقيق تعزيز ٪تو القدرات اإلدراكية اٟتركية بُت نتائج العينة - 
.                                                                                           الضابطة كالتجريبية لصاّب ىذه األخَتة ُب القياس البعدم

تطور ا١تستول الكمي لبعض االختبارات البدنية : (2004) غيداء سامل عزيزدراسة- 1-3-1-11
 سنة ُب ٤تافظة نينول                                                                                        )12 – 10(لتلميذات ا١ترحلة االبتدائية أبعمار 

الدراسات اليت ٬تب االىتماـ هبا كذلك للوقوؼ على من تعد دراسة التطور اٟتركي ١تراحل العمر ا١تختلفة 
اٟتالة اليت يكوف عليها الفرد من النواحي ا١تتعددة، كقد ىدفت الدراسة إٔب التعرؼ على ا١تستول الكمي 

سنة ٔتحافظة نينول كتكونت عينة البحث من  )12-10(كالبد٘ب لدل تلميذات ا١ترحلة االبتدائية أبعمار 
تلميذة ١ترحلة الصف الرابع كا٠تامس كالسادس االبتدائي ٔتركز ٤تافظة نينول كاستخدمت الباحثة  )419(

 مًت من 20عدك (ا١تنهج الوصفي أبسلوب ا١تسح ١تبلئمتو كطبيعة البحث، كاستخدمت االختبارات التالية 
اٞتلوس من الرقود من كضع  )كغ2(رمي كرة طبية من اٞتلوس كزف - الوثب الطويل من الثبات- الوقوؼ

الوسط (، كعوٞتت البياانت إحصائيا ابستخداـ )ثٍت اٞتذع لؤلماـ من الوقوؼ- )اثنية30(ثٍت الرجلُت 
، كمن أىم (L.S.D)اٟتسايب ، اال٨تراؼ ا١تعيارم، معامل االلتواء، ٖتليل التباين، قيمة أقل فرؽ معنوم 
التحمل العضلي (االستنتاجات كجود تطور ُب ا١تستول الكمي للقدرات البدنية مع زايدة العمر ُب 

ككجود تذبذب ُب تطور ا١تستول الكمي  )القوة االنفجارية لعضبلت الذراعُت كالرجلُت- لعضبلت البطن
كتتضح الفركؽ ا١تعنوية بُت ا١تراحل العمرية ا١تختلفة ُب  . ) ا١تركنة–السرعة االنتقالية (للقدرات البدنية 
 القوة االنفجارية لعضبلت – القوة ا١تميزة ابلسرعة لعضبلت البطن –السرعة االنتقالية (القدرات البدنية 

، أما ا١تركنة يوجد فرؽ بُت ا١تراحل ا١تختلفة كلكنو غَت داؿ معنواي، توصي الباحثة )الذراعُت كالرجلُت
ابالىتماـ ابلقياسات التتبعية لتلميذات ا١تراحل العمرية ا١تختلفة بصورة دكرية ُب بداية كل موسم كبعده 

٣تلة (.لتقييم مستول القدرات البدنية ، ككذلك األخذ بنتائج الدراسة ُب ٗتطيط الربامج ٢تذه ا١ترحلة العمرية
)                                                                                                                  2004)-38(العدد -)10(اجمللد -الرافدين للعلـو الرايضية

أثر التدريب الذىٍت على تطوير اإلدراؾ : (2004) عامر دمحم سعودي وآخرون دراسة- 1-3-1-12
ىدؼ البحث إٔب الكشف عن اثر التدريب الذىٍت على اٟتس حركي للحركات األرضية ابٞتمناستك، 

اإلحساس بتقدير عامل الزمن كالقوة العضلية ُب مستول األداء ا١تهارم للحركات األرضية، كًب استخداـ 
ا١تنهج التجرييب ١تبلءمتو كطبيعة البحث كأشتمل ٣تتمع البحث على طبلب ا١ترحلة الثالثة ُب كلية الًتبية 
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طالبا من اجملتمع األصلي،  )28(الرايضية جامعة ا١توصل، كًب اختيار العينة بطريقة عشوائية كالبالغ عددىم 
كًب تقسيمهم إٔب ٣تموعتُت إحدا٫تا ٕتريبية كاألخرل ضابطة، كبذلك بلغت النسبة ا١تئوية لعينة البحث 

كوسيلة إحصائية للتوصل إٔب نتائج البحث، كًب )ت(من اجملتمع األصلي، كًب استخداـ اختبار 22%
استنتاج أف للتدريب الذىٍت أتثَت مباشر على تطوير اإلدراؾ اٟتس حركي بتقدير عامل الزمن كاإلحساس 

.                                                                                                             ابلقوة العضلية ُب أداء اٟتركات أرضية
أثر فاعلية برانمج تدريب حركي مقًتح ُب تنمية  (:2004)دمحم خضر وآخرون دراسة - 1-3-1-13

 سنة                                                                                                                                       )5-4(ألطفاؿ ما قبل ا١تدرسة  )حركية-اٟتس(بعض القدرات اإلدراكية 
:                                                                                                  يهدؼ البحث ُب الكشف عما أيٌب 

ألطفاؿ مرحلة  )حركية-اٟتس(اثر فاعلية برانمج تدريب حركي مقًتح ُب تنمية بعض القدرات اإلدراكية -
ما قبل ا١تدرسة                                                                                                                                 

ُب االختبارين القبلي كالبعدم  )حركية-اٟتس(الفركؽ بُت ٣تموعيت البحث ُب بعض القدرات اإلدراكية -
ألطفاؿ مرحلة ما قبل ا١تدرسة، كاستخدـ ا١تنهج التجرييب ١تبلئمتو كطبيعة البحث،فيما تكونت عينة البحث 

طفبل  )40(كالبالغ عددىم 2003-2002من بُت أطفاؿ ركضة الشموع ُب ٤تافظة نينول للعاـ الدراسي
طفبل كطفلة لكل ٣تموعة،  )20(كبواقع  )ٕتريبية كضابطة(كطفلة، قسموا إٔب ٣تموعتُت متساكيتُت 

لؤلطفاؿ كأداة للبحث، كالذم يتكوف )حركي-اٟتس(ا١تسحي لئلدراؾ )دايتوف(كاستخدـ الباحثوف مقياس 
سؤاال تطرح على األطفاؿ، كًب كضع برانمج تدريب حركي مقًتح لتنمية بعض القدرات  )15(من 

دقيقة لكل كحدة تعليمية، كًب  )20(كحدات أسبوعيا كالزمن  )4(أسابيع كبواقع  )6(اإلدراكية لفًتة 
الوسط اٟتسايب ، اال٨تراؼ ا١تعيارم ، معامل االرتباط البسيط، (معاٞتة البياانت إحصائيا ابستخداـ 

، كاستنتج الباحثوف أف برانمج التدريب اٟتركي ا١تقًتح ذك أتثَت )للعينات ا١ترتبطة كالغَت ا١ترتبطة )T(اختبار 
كجود فركؽ - ألطفاؿ مرحلة ما قبل ا١تدرسة)حركية-اٟتس(ا٬تايب كفعاؿ ُب تنمية بعض القدرات اإلدراكية 

ُب االختبارين القبلي  )حركية-اٟتس(ذات داللة معنوية بُت ٣تموعيت البحث ُب بعض القدرات اإلدراكية 
كالبعدم ك١تصلحة االختبار البعدم                                                                                       

أثر استخداـ بران٣تي األلعاب (: 2006)طالل صلم عبدهللا وآخرون دراسة - 1-3-1-14
االستكشافية كاأللعاب اٟتركية ُب تطوير بعض ا١تهارات اٟتركية األساسية لتبلميذ الصف الثا٘ب االبتدائي                                                                   

:                                                                                                        ىدؼ البحث إٔب 
التعرؼ على أثر استخداـ بران٣تي األلعاب االستكشافية كاأللعاب اٟتركية ُب تطوير بعض ا١تهارات - 

اٟتركية األساسية                                                                                                                          
ا١تقارنة بُت اٟتاصل عن استخداـ برانمج األلعاب االستكشافية كبرانمج األلعاب اٟتركية ُب تطوير بعض - 
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ا١تهارات اٟتركية األساسية لتبلميذ الصف الثا٘ب االبتدائي                                                                                             
:                                                                                                              أما فرضيات البحث 

توجد فركؽ ذات داللة معنوية بُت نتائج االختبارين القبلي كالبعدم لبعض ا١تهارات اٟتركية األساسية - 
لتبلميذ الصف الثا٘ب االبتدائي كلكلتا اجملموعتُت التجريبيتُت األكٔب كالثانية                                                                                   

توجد فركؽ ذات داللة معنوية ُب نتائج  االختبارات البعدية بُت اجملموعتُت التجريبية األكٔب كالتجريبية - 
الثانية ا٠تاصة للمهارات اٟتركية األساسية لتبلميذ الصف الثا٘ب االبتدائي                                                                          

استخدـ ا١تنهج التجرييب ١تبلئمتو كطبيعة البحث، كاشتملت عينة البحث على تبلميذ الصف الثا٘ب 
تلميذ ًب تقسيمهم عشوائيا إٔب ٣تموعتُت ٕتريبيتُت، تستخدـ األكٔب  ) 40 (االبتدائي البالغ عددىم 

برانمج األلعاب اٟتركية أبسلوب ا١تنافسات كاجملموعة الثانية برانمج األلعاب االستكشافية أبسلوب األلعاب 
االستكشافية، كًب ٖتديد أىم ا١تهارات اٟتركية األساسية عن طريق ٣تموعة من ا٠ترباء كا١تتخصصُت ُب ٣تاؿ 

طرائق التدريس كالتعلم اٟتركي كالقياس كالتقوٙب كأجريت عليها الصدؽ كالثبات، ًب تكافؤ اجملموعتُت ُب 
، ًب تننفذ الربانمج    )العمر، الوزف، الطوؿ، الذكاء، كبعض اختبارات ا١تهارات اٟتركية األساسية(متغَتات 

دقيقة، ًب اجراء  )40(أسابيع كبواقع كحدتُت كل أسبوع زمن الوحدة  )7(كحدة تعليمية ك١تدة  )14(
الوسط اٟتسايب، اال٨تراؼ (االختبار البعدم جملموعيت البحث كعوٞتت البياانت ابستخداـ الوسائل 

:                                                                                                                           ككانت أىم االستنتاجات  )ا١تعيارم، كاختبار ت 
حقق بران٣تي األلعاب االستكشافية كاأللعاب اٟتركية تطورا ُب بعض ا١تهارات اٟتركية األساسية ُب - 

االختبارين القبلي كالبعدم                                                                                                                          
حقق برانمج األلعاب االستكشافية تطورا ُب بعض ا١تهارات اٟتركية األساسية عند ا١تقارنة بُت االختبارين - 

القبلي كالبعدم                                                                                                                     
حقق برانمج األلعاب اٟتركية تطورا ُب بعض ا١تهارات اٟتركية األساسية عند ا١تقارنة بُت االختبارين - 

القبلي كالبعدم                                                                                                                          
ىناؾ تكافؤ بُت اختبارات ا١تهارات اٟتركية األساسية بُت الربان٣تُت ابستثناء تفوؽ برانمج األلعاب - 

 مًت كأىم التوصيات 20االستكشافية على برانمج األلعاب اٟتركية ُب االختبار البعدم ١تهارة اٞترم 
:                                                                                                     كا١تقًتحات

استخداـ برانمج األلعاب االستكشافية لتأثَته الفعاؿ ُب تطوير ا١تهارات اٟتركية األساسية                                         - 
إجراء ْتوث مشاهبة إلانث ا١ترحلة االبتدائية                                                                                      - 
:                                                                                       التعليق على الدراسات السابقة- 4-4
.                                        إف معظم الدراسات استخدمت ا١تنهج التجرييب كىذا يتفق مع منهج الباحث- 
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، كأ٫تيتها ُب تطوير ا١تهارات الرايضية، كُب إسًتاتيجيات التدريستناكلت معظم الدراسات موضوع - 
ٖتسن اللياقة البدنية، كتسلح الرايضيُت الشباب اب١تعرفة كا١تهارات الضركرية، لتحقيق النجاح ُب الصعوابت 

.                                                                                                                 اٟتقيقة ُب اٟتياة
يبلحظ أف معظم الدراسات اعتمدت على تصميم اجملموعتُت التجريبية كالضابطة، ابإلضافة إٔب التباين - 

                                                                                           .ُب عينات الدراسات ا١تستخدمة ُب الدراسات
:                                                                                 كقد استفاد الباحث من ىذه الدراسات ما أيٌب

                                                                                                                   . االطبلع على اجملاالت اليت فيها ْتث أثر إسًتاتيجيات التدريس، كابلتإب ٖتديد ٣تاؿ مناسب لبحثو- 
                                       .االطبلع على التصاميم التجريبية ا١تستخدمة هبدؼ ٖتديد التصميم الذم يناسب دراستو- 
                                                                               .اعتماد ا١تنهج التجرييب للقياس القبلي كالبعدم- 
                                                                                                  .التوصل إٔب اختيار عينة مناسبة- 
                                                                                               .اٟتصوؿ على األفكار ا١تساعدة ُب تفسَت النتائج كتوضيحها- 
                                                 .تدعيم كتوثيق نتائج الدراسة بدراسات كأْتاث أجريت سابقا ُب اجملاؿ نفسو- 
.                                                                    القدرة على تصميم الربانمج التعليمي على أسس علمية- 
                                                                                        .مساعدة الباحث ُب مناقشة نتائج دراستو- 
                                                              .مساعدة الباحث ُب صياغة اإلطار النظرم ا١تتصل ٔتوضوع الدراسة- 
:                                                                                                        نقد الدراسات السابقة -4-5

:                                                                                                                                       الباحث أف ىذه الدراسة ٘تيزت عن الدراسات ٔتا أيٌب الطالببعد إلقاء الضوء على الدراسات، يرل
كحدة  )24(تصميم دليل مقًتح قائم على التعلم التعاك٘ب كالتعلم ابللعب أبسس علمية، مكوف من - 

                                                    .تعليمية على مدار ٙتانية أسابيع، لتنمية ا١تهارات اٟتركية كالبدنية األساسية لتبلميذ ا١ترحلة االبتدائية
سيعمل الدليل ا١تقًتح على الكشف عن التبلميذ ا١تتفوقُت، ككذلك سيعمل على تنمية ا١تهارات اٟتركية - 

.                                                                                                            كالبدنية
تربية اؿ  ُب، حيث ال يوجد أستاذ ٥تتصكاتسن )10- 8(تطبيق الدراسة على تبلميذ ا١ترحلة االبتدائية - 
                                                                                                                        .رايضية ٢تذه ا١ترحلةاؿبدنية كاؿ
.                                                                                     بناء الربانمج التعليمي ٔتا يتناسب مع ىذه ا١ترحلة العمرية- 
ىدفت غالبية الدراسات إٔب التعرؼ على كاقع رعاية الطلبة ا١توىوبُت كا١تتفوقُت، كالطرؽ ا١تستخدمة ُب - 

.                                                                                            الكشف عنهم كا١تشكبلت اليت تواجههم
 برامج رعاية ا١تتفوقُت، كأظهرت العديد من ا١تشكبلت اليت تواجو تلك مبلئمةتوصلت الدراسات إٔب  -

                                                                                                    .الربامج
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                                                                                                                 .اختلفت الدراسة اٟتالية عن الدراسات من حيث األماكن اليت طبقت فيها كا١تتغَتات اليت تناكلتها- 
ُب  منها استفادكمنو يرل الطالب الباحث أف الدراسات السابقة فتحت لو الطريق لبناء خطة الدراسة، ك

، كاٞتديد الذم جاءت بو الدراسة اٟتالية ىو إعداد اإلطار النظرم كبناء أداة الدراسة كتفسَت النتائج
التأكيد على النتائج، كسوؼ تصبح كمرجع علمي يستفاد منو ُب كدراسة سابقة ُب البحوث ا١تستقبلية، 

كتعترب كسند ١تساعدة ا١تعلمُت ُب بناء خطة الدرس ُب الًتبية البدنية كالرايضية، ككيفية التعامل مع األطفاؿ 
كمراعاة الفركؽ الفردية، كمساعدة ا١تعلم ُب الكشف عن التبلميذ ا١تتفوقُت ُب سن مبكرة ُب اجملاؿ الرايضي 

 )التعلم التعاك٘ب كالتعلم ابللعب(كإبراز دكر الدليل التعليمي ا١تقًتح ابستخداـ إسًتاتيجيات التدريس النشط
ُب تنمية القدرات البدنية كاٟتركية، كمسا٫تتو ُب الكشف عن التبلميذ ا١تتفوقُت رايضيا لتوجيههم ُب 

ا١تستقبل إٔب نوع الرايضة التخصصية، كالنهوض لتطوير الرايضة ا١تدرسية، كمنو بناء منهاج مستقبلي خاص 
                                                                                                         .    للكشف عن التبلميذ ا١تتفوقُت كأساليب رعايتهم لتطوير قدراهتم
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:                                                                                                                                  خادتة
 ُب ىذا الفصل إٔب ٣تموع من الدراسات السابقة كا١تشاهبة اليت عاٞتت متغَتات ؽ الطالب الباحثلقد تطر

البحث ا١تختلفة، حيث ًب التطرؽ إٔب الدراسات اليت كضحت لنا التدريس كإسًتاتيجياتو ُب الًتبية البدنية 
كالرايضية، ككذلك ًب التطرؽ إٔب الدراسات اليت كضحت لنا أسس الكشف عن التبلميذ ا١تتفوقُت 

كأساليب الكشف عنهم كسبل رعايتهم، كًب كذلك التطرؽ إٔب اإلسًتاتيجيات اليت كضحت لنا ٦تيزات 
ف ا٢تدؼ العاـ إ، ا١ترحلة العمرية ُب التعليم االبتدائي ك٦تيزات اجملاؿ النفس حركي ُب الًتبية البدنية كالرايضية

للبحوث ىو تطوير كتقدـ ا١تعرفة اإلنسانية كىو ٮتتلف ٘تاما عن الغاية اليت ترمي إليها الصور األخرل من 
البحث كأعٍت ىنا ابلتحديد التقارير كالدراسات االستشارية، حيث تسعى ىذه األخَتة إٔب ٖتقيق أىداؼ 
كغاايت ٤تددة غَت عابئة ٔتدل اإلضافة إٔب ا١تعرفة أك تطوير النظرايت العلمية أك تقييم ا١تنجز اإلنسا٘ب ُب 

٣تاؿ معرُب معُت، من أبرز ما ٯتيز مراجعة الدراسات السابقة أهنا ٘تّكن الباحث من الوصوؿ ١تا يسمى 
أك بعبارة موجزة تفتح لو اجملاؿ ١تعرفة الثغرات أك اٞتوانب اليت ٓب يسبق تناك٢تا أك مناقشتها  ابلفجوة ا١تعرفية  

إف كانت الدراسة (من قبل الباحثُت اآلخرين كىي ْتاجة ماسة ١تسا٫تة الباحث إلضافة حلوؿ جديدة 
أك طرح بدائل ٟتلوؿ موجودة أك تفسَت لغموض أك اكتشاؼ ١تؤثرات جديدة  )تعاِب مشكلة معينة

 .لعبلقات قائمة
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دتهيد                                                                                                                          
يعترب التدريس عملية ذاتية تتجلى فيها شخصية ا١تعلم كأصبح التدريس نظاما كاضحا لو مدخبلتو كعملياتو 

ك٥ترجاتو حيث تتمثل ا١تدخبلت ابألىداؼ كا١تناىج كالوسائل التعليمية كتتمثل العمليات ُب طرؽ 
كأساليب التدريس ا١تتبعة أما ا١تخرجات فتتمثل فيما ٖتقق من األىداؼ اليت رٝتها ا١تعلم أك ًب ٖتقيقو من 

كانت إسًتاتيجيات التدريس كال تزاؿ ذات أ٫تية خاصة ابلنسبة إٔب عملية األىداؼ العامة للًتبية، ك
التدريس كلذلك ركز الًتبويوف اٞتزء األكرب من جهودىم البحثية طواؿ القرف ا١تاضي على إسًتاتيجيات 
التدريس ا١تختلفة كفوائدىا ُب ٖتقيق ٥ترجات تعليمية مرغوبة لدل لدل ا١تتعلمُت ُب ا١تراحل التعليمية 

إف ا١تعلم الناجح ما ىو إال طريقة انجحة كُب ىذا : ا١تختلفة كقد أدل ىذا االىتماـ إٔب انتشار القوؿ
الشأف سنتطرؽ ُب ىذا الفصل إٔب التدريس كمراحلو كبعض إسًتاتيجياتو اٟتديثة ُب الًتبية البدنية الرايضية 

كمن ىذه اإلسًتاتيجيات التعلم التعاك٘ب كالتعلم ابللعب كتطرقنا كذلك إٔب ٦تيزات ىذه اإلسًتاتيجيات 
 ككيفية تطبيقاهتا ُب درس الًتبية البدنية الرايضية 
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                                                                                              التدريس- 2
 السبيل ٬تد كيف يتعلم لكي لسنُت ٭تتاج كالفرد كجاد، شاؽ عمل كىو كفن علم أيتو التدريس على يطلق
 ببقية يرتبط حيث التعليمية العملية ُب ا١تهمة احملاكر أحد التدريس كيعد للتدريس، مؤىبل يكوف أف ألجل
 كطرؽ التعليمية الوسائل الساحة، الدرس، مادة أىداؼ كا١تناىج، العملية ٢تذه كثيقا ارتباطا األخرل احملاكر

                                                                         )27،ص1988السامرائي،السامرائي،( " تدريسية مادة ألم اٞتيدة التدريس
 )....يدرسو جعل الدرس أك الكتاب درس التعليم، كمعناه -درس -الفعل مصدر اللغة ُب التدريس : "لغة

درس  كالكتابة، القراءة ا١تعارؼ، علم أنواع لقن اٞتامعة ُب درس أستاذ، بصفة عمل التدريس، مارس :درس
 سلوؾ التدريس " أف فَتل كذلك ، )459،ص2001كآخركف، نعمة(معرفة  إليهم نقل أم .التبلميذ

 قد ا١توجو كالسلوؾ ا١تنشودة التعليمية األىداؼ لتحقيق بنفسو القياـ على التلميذ يساعد موجو تربوم
 أبداء سواء ا١تهارة كتقدٙب تنفيذه، كأسلوب التعليمي احملتول تنظيم التلميذ، دكافع إاثرة إٔب يهدؼ يكوف

 أف يعٍت كىذا الرجعية التغذية كتقدٙب كالتعزيز، ابإلاثبة األداء، فاعلية كتقوٙب التفسَت، الشرح أك النموذج
 ُب كتعديل تغَتا إلحداث كالتعلم التعليم :٫تا بعدين ُب يتحدد األكجو متعدد نشاط عن عبارة التدريس
، 2000الكرٙب، عبد(."ا١تبلئمة التعليمية كالبيئة ا٠تربات كتوجيو تنظيم طريق عن كذلك ا١تتعلم السلوؾ

 ىذه أف حيث كالتلميذ ا١تدرس بُت تنشأ اليت ا١تستمرة العبلقات من ٣تموعة :أبنو أيضا كعرؼ، )240ص
 ٤تاكر كاىم أبرز أحد التدريس يكوف ك٢تذا كا٠تربات ا١تهارة، كاكتساب النمو على التلميذ تساعد العبلقات

 مراحل ثبلث خبلؿ من ا٧تازه يتم مهٍت نشاط التدريس " :أف يقوؿ آخر تعريف ، كُب"الًتبوية العملية
 قابل النشاط كىذا التعليم على الطبلب مساعدة كيستهدؼ كالتقوٙب، كالتنفيذ التخطيط ىي رئيسية

 .                                                                                                )24،ص2004قادرم،(".  ٖتسينو ٍب كمن جودتو كاٟتكم على كا١تبلحظة، للتحليل
يشَت التدريس إٔب تنظيم ا٠تربات التعليمية، فهو كسيلة اتصاؿ تربوم ىادؼ يقـو هبػا ا١تدرس لتوصيل 

ا١تعلومات كا١تهارات إٔب التبلميذ هبدؼ إحداث تغَت ُب ا١تتعلم، كٖتقيق ٥ترجات تربػوية مػن خبلؿ األنشطة 
أف التدريس الصحيح ىو تزكيد التبلميذ :" )جوف أدامز(فيذكر ، كا١تهاـ ا١تمارسة بُت ا١تدرس كالتبلميذ

اب١تعلومات اليت ٯتكن أف تؤثر ُب شخصيتهم أتثَتا عمليا كٖتقق الفائدة ا١ترجوة منها، فالعبػرة إذف ليست 
فن توصيل :" بكمية ا١تعلومات اليت نتلقاىا، بل الفائدة اليت ٨تصل عليها من تلك ا١تعلومات، كيعترب

ا١تعلومات كا١تعارؼ إٔب التبلميذ، كاإلجراءات اليت يقـو هبا ا١تعلم مع التبلميذ ال٧تاز مهاـ معينة كلتحقيق 
، إف التدريس أصبح نظاما كاضحا لو مدخبلتو كعملياتو )115،ص2008عمر،جبلؿ،(".أىداؼ ٤تددة

ك٥ترجاتو حيث تتمثل ا١تدخبلت ُب األىداؼ كا١تناىج كالوسائل التعليمية كتتمثل العمليات فػي طرؽ 
كأساليب التدريس ا١تتبعة أما ا١تخرجات ىي ما ًب ٖتقيقو من األىداؼ اليت رٝتها ا١تعلم أـ فيما ًب ٖتقيقو 
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 الباحث أف  الطالب، ك٦تا تقدـ يرل)235،ص2008خفاجة،السايح،(" من األىداؼ العامة للًتبية
التدريس عملية تربوية ىادفة يقـو هبا ا١تعلم من أجل توصيل ا١تعلومات كاٟتقائق إٔب التبلميذ من أجل 

 ٖتقيق أىداؼ منشودة
                                                                                                 : التدريس مراحل -2-1

ىذه  تتفاعل ك العمليات من معُت نوع بدكر منها كل تتميز أساسية مراحل ثبلث من التدريس يتكوف
                                                                                              األخريُت ا١ترحلتُت على منها كل كتؤثر بينها فيما ا١تراحل

 اإلعداد فيها يتم اليت للتدريس التمهيدية ا١ترحلة كىي :(التحضًنية)التخطيط مرحلة- 2-1-1
 ا١تدارس يسعى ، كىذا)109،ص2008،عمر،جبلؿ(كاإلجراءات للمواد الدقيق كاالختبار كالتخطيط

                                                                       ندرس؟ كمن-     أدرس؟ ماذا-     أدرس؟ ١تاذا- : أساسية أسئلة ثبلث على لئلجابة
يعد ٢تم  أف قبل تبلميذه يواجوك درسو، قاعة يدخل ال أف للمريب ينبغي " سكوؼ حسُت يقوؿ حيث

 ا١ترحلة كىذه، " العدة الكاملة اليت يهيئهم بواسطتها إٔب تقبل ا١تعلومات اليت يود تزكيدىم هبا ُب كل درس
 خصائص كيدرس ا١تدرسة، ا١تادة كمستول العلمية األىداؼ ا١تدرس ٭تدد كفيها التدريس، تسبق اليت ىي
 كما التالية النقاط على ابإلجابة كيقـو النواحي كافة من للتدريس كٮتطط عامة، بصفة يدرسها اليت الفئة

                                                                             )49،ص2006هللا، عطاء(: أشورث كسارة موسنت موسكا حددىا
 طريقة التدريس أك بعد إ١تاـ ا١تعلم ألساليب التدريس، إبمكانو ٖتديد أسلوب: التدريس كحدة من ا٢تدؼ-

                                                                                              .الدرس ىدؼ إٔب التوصل إٔب تؤدم سوؼ اليت
 كٖتديد معرفة إٔب يقوداف التدريس أسلوب ك أىداؼ حوؿ األكلُت القرارين إٔب ا١تتوقع التعلم أسلوب -

                                                         .التدريس أسلوب يعكس سوؼ الذم التعلم لعملية ا١تناسب األسلوب
                                              ؟ كاحدة ٣تموعة كلو؟ ابلقسم األمر يتعلق كىل بتدريسهم؟ نقـو الذين ىم من

   .التعزيز فيها يغيب- ابلتأمل  تتسم- اٟتركة  بطيئة- التفاعل  من خالية- منطقية  مرحلة: كمن خصاصها
 من الدرس ٖتضَت ٗتطيط لعملية الرايضية ك البدنية الًتبية أستاذ إ٧تاز بعد :التنفيذية ادلرحلة- 2-1-2

 إجراءات كٖتديد ٢تا ا١تناسبة التعليم ككسائل كالطرؽ ا١تنهجية ا١تعلومات كاختيار األىداؼ صياغة حيث
 ٭تُت التدريس، قبل ما اختبارات خبلؿ من التبلميذ قدرات على كالتعرؼ الصفي السلوؾ كتعديل التحفيز
                                                                                                            .التدريس عملية خبلؿ من ا٠تطة ىذه لتنفيذ الوقت

 تنص اليت كا١تعارؼ كالقدرات ا١تهارات تعلم مبدئيا للتبلميذ يتم ا١ترحلة ىذه خبلؿ أنو ىنا ابلذكر كاٞتدير
 كالوسائل كا١تبادئ ا١تعلومات معظم ا١ترحلة ىذه ُب األستاذ كيستعمل للتدريس، السلوكية األىداؼ عليها
 بو يقـو سلوؾ إٔب النشاط أىداؼ بًتٚتة يقـو كما التبلميذ، لتعلم التحضَت مرحلة ُب اقًتحها اليت
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                                                    )29،ص2004كآخركف، سلماف(.الدرس أثناء للمتعلمُت كإرشاده توجيهو خبلؿ من كذلك ا١تتعاملوف،
 الطريقة ابستخداـ يقـو حيث التدريس فن ُب أسلوب أك طريقة من أكثر لديو يكوف أف للمعلم البدك

 أف على التعليمية كالبيئة احمليط اٞتو كظركؼ الطبيعية ا١تناسبة ٍب كمن تعلمو ا١تراد اٟتركي للنشاط ا١تناسبة
 )17،ص2004زغلوؿ،السايح،( ةلؤلنشط التبلميذ أداء أثناء كالراتبة ا١تلل إبعاد ُب الطريقة ىذه تساعد
 من ٣تموعة ٯتثل فالتنفيذ لوجو، كجو ا١تتعلم ا١تعلم يواجو فيها ألف ابلتفاعلية أيضا ا١ترحلة ىذه كتسمى
ىنا لئلجابة  يسعى كما فعالة، بصورة التدريسية العملية تنفيذ أجل من ا١تعلم يتقنها أف ٬تب اليت ا١تهارات

                                                                                              )110،ص2008عمر،جبلؿ،(:٫تا أساسُت سؤالُت على
                                                                                    أدرس؟ كسيلة أبية-  أدرس؟ كيف-

 .التخطيط مرحلة كىي السابقة ا١ترحلة خبلؿ اٗتذىا اليت القرارات بتنفيذ ا١تدرس يقـو اليت ا١ترحلة فهي
 األعماؿ أداء ك بنقل ٗتتص القرارات من ٣تموعة التنفيذ مرحلة كتتضمن، )55،ص2006،هللا عطاء(

- العمل بداية كقت - األعماؿ نظاـ-  ا١تكاف - اٞتسم أكضاع :يلي فيما عبد الكرٙب عفاؼ لنا تلخصها
    كيذكر التوضيح لغرض األسئلة بدء - ا١تظهر-  الراحة-  العمل من االنتهاء- اٟتركي اإليقاع ك التوقيت
 ، ا١تهارة أداء أك إيصاؿ كيفية حوؿ معينة قرارات تتضمن كالتنفيذ األداء مرحلة أف " أ.سارة ك ـ.موسكا

                                                                                                      : يلي ما على التنفيذ قرارات كتشتمل
                                             . الدرس قبل ما مرحلة ُب تتخذ اليت ابلقرارات كااللتزاـ التنفيذ :األداء أك التنفيذ- 
 ُب صعوابت كجود حالة ُب القرارات ىذه تتخذ :اإلضافة أك التعديل ٓتصوص تتخذ اليت القرارات- 

 معينة فقرة ضمن ٢تا متوقعا كاف كما األشياء تسَت ال األحياف بعض كُب الفقرات، من فقرة أم تطبيق
كمن  الوحدة الدراسية أك الفعالية تستمر ٍب ذلك معاٞتة أك بتعديل يتعلق قرار اٗتاذ يتم ذلك حدكث كعند

 التعزيز فيها يكثر- كاألداء ابلتنفيذ تتسم- اإليقاع سريعة- ابلتفاعل مليئة- نفسية مرحلة :خصائصها
 الباحث أف من أجل ٖتقيق التدريس ٬تب على ا١تعلم  الطالبيرلمنو ك، )57،ص2006هللا، عطاء(

                                                                                                 .األخذ بعُت االعتبار ٚتيع ا١تبادئ ا١تذكورة سابقا من أجل إحداث تغيَت ُب سلوؾ ا١تتعلم
                                                                                                                   :التقوديية ادلرحلة- 2-1-3
 كا١تشاكل الصعوابت على التعرؼ ك تبلميذه تقدـ مدل بتقوٙب كمستمرة تلقائية بصورة األستاذ يقـو قد
ُب الغالب بعد انتهاء ا١ترحلة التنفيذية،  أيٌب التدريس لعملية الرٝتي التقوٙب أف إال التعلم أثناء تواجههم اليت

 ىذا على يطلق عليو الدراسية، أك عند اختتاـ موضوع أك كحدة دراسية، أك ُب هناية الفصل أك السنة
السلبية  النواحي التعرؼ على يستهدؼ التعليمية العملية التدريس، كتقوٙب بعد ما ابلتقوٙب عادة التقوٙب

 الرايضية ك البدنية الًتبية برانمج ١تخططي ٯتكن التقوٙب نتائج خبلؿ كمن مراحلها، ٥تتلف ُب كاال٬تابية
 تنفيذ ابستمرار مستمرة تكوف أف ٬تب التقوٯتية العملية فإف كلذا تعديليها، ٨تو موضوعية قرارات اٗتاذ
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 ك١تا أيضا، كأدائو ا١تتعلمُت أداء كتقوٙب قياس خبلؿ من األىداؼ ٖتقيق مدل ُب ينظر آخر الربانمج، ٔتعٌت
                                                                      .ككل التدريسية العملية تقـو ال

                                                                        :ىو اإلجابة يستدعي الذم اٞتوىرم السؤاؿ كلعلى
                                                                                                                 : كعن ا١تهارات اليت ٬تب على ا١تدرس إتقاهنا؟ مايلي-  األىداؼ؟ ٖتقيق مدل ما-
                                                                                              .ابألىداؼ التقوٙب ربط مهارة- 
                                                             .مهارة إعادة األداء اليت ٨تصل هبا عن النظرة التقوٯتية- 

 تسعى- اإليقاع متوسطة- التفاعل هبا لواحد كقد يكوف ٚتاعي- اسًتجاعية  مرحلة :خصائصهاومن 
                                                                                                                         .التعزيز الرئيسي ىدفها- كاإلرشاد لتوجيو

ال  مع بعضها البعض لكل مرحلة متطلباهتا كخصائصها، مرتبطة أف للتدريس مراحل يرل الباحث سبق ٦تا
ٯتكن الفصل بينهما، حيث مرحلة تكمل مرحلة أخرل                                                                                                                

:                                                                   منها كالتعليم للتدريس األساسية األىداؼ بعض نوجز أف ٯتكن
                                                                                           .كالثقافة كا١تعرفة للعلم التلميذ اكتساب -
                     على كالتدريب كاإلبداعية كاالجتماعية كاٟتركية كاليدكية كالعلمية كالفكرية العقلية ا١تهارات اكتساب -
                                                                                       .كا١تنطقي كا١توضوعي العلمي التفكَت -
                                                                                           .كالبلعقبل٘ب االنفعإب كالتصرؼ التفكَت عن االبتعاد -
 كتنمية كالصحية كالًتبوية كالقومية كالسياسية كاالجتماعية كاالقتصادية العلمية كالقيم االٕتاىات تكوين -

                                                                                                                       .العملية ا١تيوؿ
                                                                                                                    .كا٢تواايت القدرات تنمية -
)                                                   248،ص2000الكرٙب، عبد( .اإلنسا٘ب اٞتهد تقدير تعميق -
     :التدريس إسرتاتيجيات- 2-2
                                                                                                            :  تعريف إسرتاتيجية التدريس- 2-2-1

 كافة استخداـ خبل٢تا يتم التطبيق كمرنة البناء ٤تكمة خطة" انوأب  مصطلح اإلسًتاتيجية لغة يعٍت
 تةشحا( " ا١تختلفة التعليم جوانب ُب ا١ترجوة األىداؼ لتحقيق مثلى بطريقة ا١تتاحة الوسائل اإلمكاانت

 كتطورت العسكرية اٟتياة ُب استخدمت لفظة" انواصطبلحا يعٍت  أب أما ،)39،ص2003كالنجار،
 أخرل ٣تاالت إٔب انتقلت ٍب الصعبة، الظركؼ مواجهة ُب العسكرية القيادة فن أصبحت حىت اتودالال

 من ٣تاالن  تتناكؿ اليت كا١تبادئ األفكار من ٣تموعة عن عبارة كىي كتربوية، كاقتصادية كسياسية اجتماعية
 األساليب ك٤تددة معينة أىداؼ ٖتقيق ٨تو تنطلق كمتكاملة، شاملة بصورة اإلنسانية ا١تعرفة ٣تاالت

 ٧تاحها مدل لتعرؼ ا١تناسبة التقدٙب أساليب تضع ٍب األىداؼ تلك ٖتقيق على تساعدىا اليت كالوسائل
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كتبدك معظم الفركؽ بُت  ،)24،ص2003كالنجار، شحاتة(قبل من اتوحدد اليت لؤلىداؼ كٖتقيقها
إ٬تابية ا١تعلم  )Walberg,1990(االسًتاتيجيات ككأهنا تتعلق أبدكار كل من ا١تعلم كالتلميذ، أك ما أٝتاه 

 كرٔتا ،(Walberg,1990, p478) كسلبية ا١تتعلم، كتدريس التبلميذ كمجموعة كاحدة أك ٣تموعات
ترتب عليو تعليم غَت مناسب، ذلك أف ا٠تطة التعليمية ا١تتوجهة ٨تو ىدؼ معُت ستشَت إٔب أف إسًتاتيجية 

بعينها ستناسب أىدافها، كأف االسًتاتيجيات األخرل قد تكوف عدٯتة الصلة بتلك األىداؼ أك أهنا غَت 
مفيدة، كمع تغَت األىداؼ يتوجب إعادة النظر ُب االسًتاتيجيات، ذلك أف ىذه ما ىي إال ٣تموع 

اعتقادات ا١تعلم الفرد عن التدريس كالتعلم، كالكيفية اليت ٬تسد هبا ىذه االعتقادات عند مواجهة التبلميذ 
كىي ٣تموعة متجانسة، من ا٠تطوات ا١تتتابعة ٯتكن للمعلم ٖتويلها إٔب ُب صاالت األلعاب كا١تبلعب، 

طرائق كمهارات تدريسية تبلءـ طبيعة ا١تعلم كا١تتعلم كا١تقرر الدراسي كظركؼ ا١توقف التعليمي كاإلمكانيات 
 تعليمية أبهنا خطة:"عرفت كما، )37،ص2009عطية،(ا١تتاحة لتحقيق ىدؼ أك أىداؼ ٤تددة مسبقا 

، كىي ٣تموعة من اإلجراءات كالوسائل اليت )63،ص2005جرجس،("عامة بصورة كتربوية خاصة بصورة
يستخدمها ا١تعلم لتمكُت التبلميذ من ا٠تربات التعليمية ا١تخططة كٖتقيق األىداؼ الًتبوية،ك ىي تشتمل 

على األفكار كا١تبادلء اليت تتناكؿ ٣تاال من ٣تاالت ا١تعرفة اإلنسانية بصورة شاملة كمتكاملة لتحقيق 
 من ا١تختارة التدريس إجراءات من ٣تموعة" انوأب ، كذكر زيتوف)291،ص2011اٟتريرم،(أىداؼ ٤تددة 

 التدريسية ٭تقق األىداؼ ٔتا التدريس تنفيذ أثناء الستخدامها ٮتطط كاليت التدريس مصمم أك ا١تعلم قبل
 ا١تنحي أبهنا كما تعرؼ،  )281،ص1997زيتوف،(  "ا١تتاحة اإلمكاانت ضوء كُب فاعلية أبقصى ا١ترجوة

 نواتج أك ٥ترجات إٕب للوصوؿ ا١تعلم يتبعها اليت كاألساليب كالطريقة كاإلجراءات كالتكتيكات ا٠تطة أك
 اٟتصوؿ حركي أك ٣ترد -نفسي أك اجتماعي أك نفسي- ذاٌب أك معرُب - عقلي ىو ما منها تعلم ٤تددة

٣تموعة قدرات يتخذىا ا١تعلم كتنعكس تلك القرارات "كأهنا ، )101،ص1993الناشف،(معلومات  على
، كيرل حسن )301،ص2002،كوجك(ُب أ٪تاط من األفعاؿ يؤديها ا١تعلم كالتبلميذ ُب ا١توقف التعليمي 

أهنا طريقة التعليم كالتعلم ا١تخطط أف يتبعها ا١تعلم داخل الصف الدراسي أك خارجة لتدريس ٤تتوم "زيتوف 
موضوع دراسي معُت بغية ٖتقيق أىدا ٤تددة سلفان كينضوم ىذا األسلوب علي ٣تموعتُت من ا١تراحل ىي 
اإلجراءات ا١تتتابعة كا١تتناسقة فيما بينها ا١تنوط للمعلم كالطبلب القياـ هبا ُب أثناء السَت ُب تدريس ذلك 

 إجراءات ىي ٣تموعة الباحث أف إسًتاتيجية التدريسالطالب كمنو يرل ، )5،ص2003زيتوف،(".احملتول
 األىداؼ ٭تقق ٔتا التدريس، تنفيذ أثناء الستخدامها ٮتطط كاليت ا١تعلم، قبل من ا١تختارة التدريس

.                                                                                                                      ا١تتاحة اإلمكاانت ُب ضوء ٦تكنو فاعلية أبقصى ا١ترجوة التدريسية
 :يف الرتبية البدنية والرايضية  التدريس إسرتاتيجية مكوانت- 2-2-2

 )290،ص2003زيتوف،(:أهنا على عاـ بشكل التدريس إسًتاتيجيات مكوانت زيتوف حدد
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 . التدريسية األىداؼ -1
 . تدريسو ُب ٢تا كفقا ليسَت كينظمها ، ا١تعلم هبا يقـو اليت لتحركات- 2
                                                             . األىداؼ إٔب الوصوؿ ُب ا١تستخدمة كا١تسائل كالتدريبات األمثلة- 3
 . للحصة الصفي كالتنظيم التعليمي اٞتو- 4
 .٢تا كٮتطط ا١تعلم  ينظمها اليت ا١تثَتات عن النإتة التبلميذ استجاابت- 5

 الدرس أىداؼ ٖتقق اليت التدريس إلسًتاتيجية ا١تعلم اختيار ُب يتمثل ا١تعلم جودة دالئل أحد فإف كابلتإب
 الًتبوم إبسًتاتيجيات ا١تيداف يعج حيث أخرل، انحية من تبلميذه كاحتياجات كتتبلءـ انحية، من ك٤تتواه

 اٞتيد ا١تعلم فإف لذا اإلجراءات بعض تنفيذ ُب منها البعض يتشابو كقد البعض، بعضها يتداخل قد عديدة،
         .الدرس ٤تتوم لطبيعة طبقا أحدىا استخداـ أك معا، االسًتاتيجيات ىذه من مز٬تا تطبيق ٯتكنو

 : التدريس يف الرتبية البدنية والرايضية يف اجليدة اإلسرتاتيجية مواصفات- 2-2-3
                                                .التعليمي ا١توقف ُب ا١تتوقعة كاالحتماالت ا١تواقف ٚتيع تتضمن ْتيث الشموؿ،- 1
 .آلخر صف من استخدامها ٯتكن ْتيث للتطوير، كالقابلية ا١تركنة -2
 .األساسية ا١توضوع تدريس أبىداؼ ترتبط أف- 3
 .الطبلب بُت الفردية الفركؽ تعاِب أف- 4
 .)ٚتاعي فردم،( كنوعو التدريس ٪تط أف تراعي- 5
                                                                                                 اب١تدرسة ا١تتاحة اإلمكاانت تراعي أف -6
 :اإلسرتاتيجية األفضل للتدريس يف الرتبية البدنية والرايضية - 2-2-4

ىذا التفاؤؿ يستنفر أذىاف ا١تئات بل اآلالؼ من ا١تعلمُت ٖتت التمرين أك حديثي ا٠تربة فهم يريدكف أف 
أف فكرة اإلسًتاتيجية الواحدة  تبلميذ لدل اؿنتائجيصنعوا اإلسًتاتيجية الناجحة أك الفعالة اليت ٖتقيق أفضل 

ا١تميزة ىذه ألجود ٢تا علي أرض الواقع فلم يعرؼ التدريس إسًتاتيجية مثالية كاحدة مناسبة لتدريس كافة 
 كأنواعهم كا١تعلمُت كأ٪تاطهم كلكافة ظركؼ كإمكاانت تبلميذموضوعات ا١تادة الدراسية أك كافة أ٪تاط اؿ

البيئة التعليمية ابلصف أك ا١تدرسة، فإف مثل ىذه اإلسًتاتيجية تعد نوعا من األساطَت اليت يصعب ٖتقيقها 
رغم إمكانية ٗتيلها، أف غاية ما ٯتكن قولو ىنا أنو من احملتمل أف تكوف ىناؾ إسًتاتيجية، رٔتا تعد األفضل 

 كا١تعلمُت إذا ما تبلميذلتدريس موضوع معُت بغية ٖتقيق أىداؼ تدريسية ٤تددة مع نوعية معينة من اؿ
 )8،ص2003زيتوف،(.توافرت ٢تا الظركؼ كاإلمكانيات ا١تناسبة لتطبيقها ابلشكل ا١ترغوب فيو

  : كيفية اختيار اإلسرتاتيجية األفضل للتدريس- 2-2-4-1
ك٘تد عملية اختيار اإلسًتاتيجية األفضل لتدريس موضوع معُت عملية معقدة كمتعددة األبعاد كحىت تنجح 

  :ُب اختيار تلك اإلسًتاتيجية من بُت العديد من االسًتاتيجيات ا١توجودة ٯتكنك إتباع ا٠تطوات التالية
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 .تعرؼ على أكرب عدد من االسًتاتيجيات اليت لديهم القدرات كا١تهارات لتطبيقها كتكوف مفضلة- 1
 حدد االسًتاتيجيات اليت تناسب موضوع الدرس أك ٤تتواه - 2
 . تعرؼ علي االسًتاتيجيات اليت ٯتكنك من خبل٢تا ٖتقيق أىداؼ الدرس- 3
حدد االسًتاتيجيات اليت ٯتكنك خصائص التبلميذ فإف كاف لديهم مهارات اٟتوار كا١تناقشة بدرجة - 4

 .عالية فمن ا١تناسب اختيار إسًتاتيجية ا١تناقشة
 .تعيُت اإلسًتاتيجية اليت تناسب عدد التبلميذ ُب القسم- 5
 تعرؼ على اإلسًتاتيجية اليت ٯتكن تطبيقها ُب حدكد الزمن ا١تخصص- 6
.                                  حدد االسًتاتيجيات اليت ٯتكن تطبيقها ُب حدكد اإلمكاانت ا١تادية ا١تتوافرة ُب الصف أك ا١تدرسة - 7
تعرؼ على االسًتاتيجيات اليت ٯتكن تطبيقها ُب ا١تكاف ا١تخصص للتدريس من حيث االتساع كسهولة - 8

اٟتركة، كبناء على تلك ا٠تطوات كرٔتا غَتىا ٯتكنك اختيار اإلسًتاتيجية ا١ترجع أف تكوف األفضل كمن ٍب 
. تطبيقها كبناءا على تقييمك ٢تا رٔتا تقرر اختيارىا فيما بعد لتدريس موضوع الدرس ذاتو أك ٗتتار غَتىا

 الباحث أف عليو اختيار اإلسًتاتيجية ا١تناسبة أثناء تدريس  الطالب يرلكمنو، )11،ص2003زيتوف،(
موضوع الدرس،عدد التبلميذ، زمن اٟتصة، اإلمكاانت (١تادة كذلك ابٗتاذه ٚتيع اإلجراءات ا١تناسبة من ا

         .لتحقيق األىداؼ احملددة )التدرج ُب الصعوبة ا١تتوفرة، ا١تكاف ا١تخصص، خصائص التبلميذ،
 :يف الرتبية البدنية والرايضية احلاجة إىل تنوع اسرتاتيجيات التدريس- 2-2-5

إف نظرة الًتبية ُب الوقت ا١تعاصر تتطلع إٕب بناء اإلنساف من خبلؿ ٕتهيز الوجبة ا١تعلوماتية ُب صورة مناىج 
٥تططة كتقدٯتها ابسًتاتيجيات تدريس تساعد ُب استغبلؿ تلك ا١تعلومات كتساعد نواتج استخداـ ىذه 

كنظرا لتنزع  االسًتاتيجيات النمو العقلي كالوجدا٘ب كاالجتماعي كالبد٘ب لئلنساف كمواطن ُب ٣تتمع متغَت،
فإف األمر ، األىداؼ ُب اجملاالت الًتبوية ا١تختلفة كا١تواقف التعليمية ا١تتنوعة خبلؿ عملية تقدٙب ا١تعلومات

 .٭تتاج إٕب مداخل تدريسية متعددة كاسًتاتيجيات تدريس بديلة لتحقيق ٥تتلف األىداؼ
كما أف فكرة اإلسًتاتيجية الواحدة ا١تتميزة اليت تصلح لكل ا١تواقف التعليمية قد عفي عنها الدىر بل ىي 

مرفوضة ٘تاما ألهنا تعجز عن ٖتقيق متطلبات متنوعة ك٥تتلفة األىداؼ، كأصبح مهمة ا١تعلم الذاكي الواعي 
ىي االنتقاء الصحيح للمواقف كاستخداـ اسًتاتيجيات تدريس فعالة تصلح لكل موقف تعليمي كمن ٍب ال 
بد أف ٯتتلك ا١تعلم الذم أك كلت لو مهمة بناء اإلنساف ذخَتة من االسًتاتيجيات التدريسية كتصميم طرائق 

 )116،ص2002شلتوت،خفاجة،(. تناسب متغَتات ا١توقف التعليمي
  :يف الرتبية البدنية والرايضية تقسيمات اسرتاتيجيات التدريس- 2-2-6

  : أف ىناؾ ٤تاكالت بذلت لتقسيم اسًتاتيجيات التدريس من أبرزىا ما يلي )2003زيتوف (ذكر 
تقسيم اسرتاتيجيات التدريس بناء علي مقدار ما يبذلو الطالب من جهد الكتشاف - 2-2-6-1
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أم اليت تعتمد علي الشرح أك التلقُت ا١تباشر  : ادلعرفة بنفسو إىل فئة اسرتاتيجيات التدريس الشرحية
للمعرفة من ا١تعلم للطبلب كيقابلها فئة اسًتاتيجيات التدريس االستكشافية أم اليت تعتمد علي قياـ 
الطبلب ابكتشاؼ ا١تعرفة أبنفسهم كبُت ىاتُت الفئتُت تقع اسًتاتيجيات ٕتمع مراحلها ما بُت تلقي 

الطالب لشرح مباشر من ا١تعلم للمعرفة أك غَته من مصادر ا١تعرفة األخرل مثل الكتاب الدراسي، كبُت 
 اكتشافهم للمعرفة أبنفسهم من خبلؿ أنشطة تعليمية ٥تصصة لذلك

تقسيم اسرتاتيجيات التدريس بناءا على طريقة حصول الطالب علي ادلعرفة وأسلوب - 2-2-6-2
كاليت تنضوم مراحلها علي تعليم الطبلب ا١تعرفة أك : اكتساهبا إىل فئة اسرتاتيجيات التدريس ادلباشر

ا١تهارة ُب شكل تلقي عرض مباشر ٢تا من ا١تعلم أك ٨توه من مصادر ا١تعرفة األخرل أكال ٍب تدريبو عليها 
حىت ٭تفظها مع تلقيو توجيهات أثناء ىذا التدريب ترشده إٔب ٖتسُت أداتو كيقابلها فئة إسًتاتيجية التدريس 

غَت ا١تباشر كاليت تنضوم مراحلها على الطبلب يتعلموف ا١تعرفة كا١تهارات من خبلؿ ٦تارستهم ألنشطة 
التعليم الذاتية دكف تلقيهم معرفة أك توجيهات مباشرة من ا١تعلم كبُت ىاتُت الفئتُت تقع فئة اثلثة ىي فئة 

.                                                                                                                               اسًتاتيجيات التدريس ا١تباشر كغَت ا١تباشر اليت ٕتمع مراحلها خصائص كبل الفئتُت معا
تقييم اسرتاتيجيات التدريس بناء علي دور ادلعلم يف العملية التعليمية وحتكمو فيها فئة  -2-2-6-3

كيكوف دكر ا١تعلم فيها ىو الدكر األساسي فهو ا١توجو لتلك : إسرتاتيجية التدريس ادلتمركز حول ادلعلم
العملية كيقابلها اسًتاتيجيات التدريس غَت ا١تتمركز حوؿ ا١تعلم كاليت يكوف فيها دكر الطالب ُب العملية 

ا١تشار إليها غالبا فهو الذم ٮتتار ما يتعلمو، كابلطريقة اليت يراىا كبُت ىاتُت الفئتُت تقع فيو اسًتاتيجيات 
 ) 12،ص2003زيتوف،(التدريس اليت ٕتمع مراحلها ما بُت كبل الفئتُت ا١تشار إليهما سلفا 

  :أف ىناؾ تصنيفا آخر السًتاتيجيات التدريس )2002شلتوت كخفاجة (ككضحت 
كتقـو ىذه االسًتاتيجيات علي التحركات اليت تربز دكر ا١تعلم : االسرتاتيجيات اليت تربز دور ادلعلم -1

كتغفل دكر ا١تتعلم كىذه االسًتاتيجيات تكوف الركيزة األساسية اليت استندت إليها طرؽ التدريس التقليدية 
اليت شاع استخدامها بُت ا١تعلمُت كاليت ال توٕب اىتمامان لنشاط ا١تتعلم كفاعليتو حيث يقتصر دكر  )ا١تباشرة(

  . ا١تتعلم فيها علي استقباؿ ا١تعلومات ا١تقدمة إليو من ا١تعلم
حيث بنيت ا١تناىج اٟتديثة على أساس االعتماد : االسرتاتيجيات اليت تربز دور ادلتعلم وفاعليتو- 2

علي مشاركة ا١تتعلم ُب اكتشاؼ اٟتقائق كالعبلقات اليت تربطها كُب اكتشاؼ ا١تهارات كتنمية القدرة على 
حل ا١تواقف كحل ا١تشكبلت كُب ضوء ىذا فإف كظيفة ا١تعلم األساسية ىي خلق ا١تواقف التعليمية اليت 

تؤدم إٔب توجيو ا١تتعلم ٨تو اكتشاؼ ا١تفاىيم كالعبلقات ك٨تو اكتساب ا١تهارات كتطبيقها بصورة صحيحة 
كتعريفهم ابألداء اٞتيد كتصحيح األخطاء أكال أبكؿ كىذه اإلسًتاتيجية ىي اليت تبٍت علي مراعاة الفركؽ 
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الفردية بُت التبلميذ كما تبٌت على مبدأ التعليم ابالكتشاؼ ا١توجو كعلي التعلم ا١تربمج كيظهر فيها الًتكيز 
علي ا١تتعلم كنشاطو كفاعليتو من خبلؿ اعتمادىا علي التحركات اليت تربز دكره بشكل خاص 

ُب ) التعلم التعاك٘ب كالتعلم ابللعب(، كمنو ًب اختيار إسًتاتيجية )119،ص2002شلتوت،خفاجة،(
الدراسة اٟتالية، حيث تعترب من إسًتاتيجيات التدريس ا١تبنية على جهد ا١تعلم كا١تتعلم معا ُب التدريس كاليت 
تتماشى مع التطور اٟتاصل ُب ا١تنظومة الًتبوية، كذلك لفاعليتها ُب العملية التعليمية، كقبل أف نتطرؽ إٔب 

  :دراسة أنواع االسًتاتيجيات ٬تب علينا أكال أف نوضح
  :دور أستاذ الرتبية البدنية والرايضية يف اختيار اإلسرتاتيجية ادلناسبة- 2-2-7

إف أستاذ الًتبية البدنية كالرايضية عليو أف يكوف على علم ابلكثَت من إسًتاتيجيات التدريس كعليو أف ٮتتار 
   ا٠تطة اليت كضعها لدرسو ألف فلسفة اجملتمع قد تغَتت عما كانت عليو ُب السنوات األخَتةيبلءـمنها ما 

كبذلك فإف اسًتاتيجيات التدريس ٬تب أف تتأثر كتتغَت لتتماشى مع التطور اٟتاصل ُب العملية الًتبوية اليت 
تدخل ُب إطار اجملتمع اٟتديث كمن كاجب معلم الًتبية الرايضية أف ٮتتار اإلسًتاتيجية األمثل اليت تساعد 
علي اكتساب ا١تهارات كٖتقق أىداؼ الدرس كألف لكل إسًتاتيجية مكانة خاصة ُب التوصل إٕب ٣تموعة 

معينة من األىداؼ كتسهم ُب تطور العبلقة بُت ا١تعلم كالتلميذ كلتطور التلميذ ك٪توه ال بد من اختيار أنسب 
االسًتاتيجيات كأكثرىا اقتصادا ابلوقت كاٞتهد ُب التعلم كا١تهارات الرايضية من خبلؿ الدرس كما أف طريق 
كضع الربانمج كإخراجو كتنفيذه تستلـز مراعاة نواحي فنية عديدة كال بد من أف يكوف ا١تعلم فعاال فيها كىذا 
يتطلب مدرسا انؿ من التأىيل العلمي كفايتو كأف يكوف متزف الشخصية كذا أسلوب جيد ُب التدريس كأف 

 )55،ص2006الديواف،(. يراعي حاجات طبلبو كاجملتمع لضماف استفادة الطبلب من الربانمج
 التدريس احلديثة أنواع اسرتاتيجيات- 2-3

إذا نظران إٔب أنواع االسًتاتيجيات ستجدىا كثَتة جدا لذا سنحاكؿ بقدر اإلمكاف أف نوضح األنواع اليت 
 . قاـ العلماء بًتشيحها لعملية التدريس كاليت تتماشى مع متطلبات العملية التعليمية ُب الوقت اٟتاضر

  : أف أىم االسًتاتيجيات ا١ترتبطة ابلتدريس ىي كاآلٌب )2003زيتوف (كضح - أ
 إسًتاتيجية التدريس ا١تباشر - 1
 ا١تناقشة– إسًتاتيجية احملاضرة - 2
 إسًتاتيجية التدريس التشخيصي العبلجي - 3
 إسًتاتيجية التعليم التعاك٘ب - 4
 إسًتاتيجية تدريس حل ا١تشكبلت - 5
  .إسًتاتيجية التعلم البنائي - 6
، أف )2003( كضح برانمج ٖتسُت التعليم التابع لوحدة التخطيط بوزارة الًتبية ّتمهورية مصر العربية- ب
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 : أىم أنواع االسًتاتيجيات ٯتكن تلخيصها ُب اآلٌب
 إسًتاتيجية التعلم التعاك٘ب - 1
 إسًتاتيجية العصف الذىٍت - 2
 إسًتاتيجية لعب األدكار - 3
 إسًتاتيجية شبكة ا١تعا٘ب - 4
 إسًتاتيجية طرح األسئلة- 5
 إسًتاتيجية طرح ا١تناقشة - 6
 إسًتاتيجية حل ا١تشكبلت- 7
أف ىناؾ اسًتاتيجيات للتدريس ُب الًتبية الرايضية ٯتكن االستعانة  )شلتوت،خفاجة(كما ذكرت أيضا - ج

  :هبا كىي كالتإب
 إسًتاتيجية التدريس من خبلؿ اللعب - 1
 إسًتاتيجية األداء ُب ٣تموعات - 2
 )120،ص2002خفاجة،ت،شلتو(إسًتاتيجية التعليم الذاٌب ا١تربمج - 3

الباحث أف اسًتاتيجيات التدريس الطالب من خبلؿ ما سبق من عرض ألنواع اسًتاتيجيات التدريس يرل 
 ابللعب                                                                                                                     علمالت- حل ا١تشكبلت- لعب األدكار - التعاك٘بالتدريس:  كالتإب ا١تناسبة ُب درس الًتبية الرايضية

:                                                                                                           التعاوينإسرتاتيجية التعلم- 2-3-1
أكد الًتبويوف اىتماما متزيدا ُب السنوات األخَتة لؤلنشطة كالفعاليات اليت ٕتعل التلميذ ٤تور العملية التعليم 

كالتعلم، كمن أبرز ىذه النشاطات استخداـ التعلم التعاك٘ب كالذم يعٍت ترتيب الطلبة ُب ٣تموعات كتكليفهم 
بعمل أك نشاط يقوموف بو ٣تتمعُت متعاكنُت كاالىتماـ هبذا األسلوب يعود ابلفوائد اليت ٬تنيها التبلميذ 

للتحدث ُب مواضيع ٥تتلفة كما أف التعلم ٭تدث ُب أجواء مر٭تة خالية من التوتر كالقلق، ترتفع فيها دافعية 
 حجرة ُب مكانو أيخذ الذم التعلم من نوع" أبنو عرؼو، )144،ص2001اٟتيلة،(بشكل كبَت التبلميذ 
 بينهم، فيما كا١تهارات األفكار فيقسموف ٥تتلفة، صغَتة ٣تموعات ُب سواي الطبلب يعمل حيث الدراسة،
 " أنو ،كما)41،ص1993نوح،(" ك٤تددة مشًتكة أكادٯتية مهاـ إ٧تاز إتاه تعاكنية بطريقة كيعملوف

 عضو لكل التعليمية ا٠تربة تطوير دؼبو يعملوف سواي الطبلب من صغَتة ٣تموعة كجود تتضمن إسًتاتيجية
، كتعتمد على تكوين ٣تموعات صغَتة )16،ص1995كآخركف، جونسوف( "٦تكن حد أقصى إٔب فيها

داخل الفصل تقـو اب١تشاركة ُب عملية التعلم ابستخداـ إسًتاتيجيات التدريس كا١تعلم، كهتدؼ ىذه 
اإلسًتاتيجية إٔب تشجيع ركح التعاكف كالعمل اٞتماعي ٦تا يضمن ٖتقق التعلم للجماعة كأفراد اٞتماعات 

كىناؾ الكثَت من الدراسات اليت أجريت حوؿ التعلم التعاك٘ب أكضحت ّتبلء ا١تزااي اليت تعود . األخرل
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ابلفائدة على الطبلب الذين يعملوف معا هبدؼ إ٧تاز غاية معينة، حيث إهنم ال يستفيدكف من الناحية 
األكادٯتية فقط، كلكن التعلم التعاك٘ب يعدىم كذلك لؤلنشطة خارج ا١تدرسة، حيث يكوف حل ا١تشكلة 

ىو ٪توذج تدريس يتطلب من ك، )Ashamn,1997,p143(تعاكنيا كاحد من متطلبات النجاح 
التبلميذ العمل مع بعضهم البعض  كاٟتوار فيما بينهم فيما يتعلق اب١تادة الدراسية، كأف يعلم بعضهم البعض 

) 315،ص1997كوجك، (.كأثناء ىدا التفاعل الفعاؿ تنمو لديهم مهارات شخصية كاجتماعية كا٬تابية
أبنو العبلقة اال٬تابية ا١تتبادلة بُت األفراد عند ٖتقيق ا٢تدؼ ٔتعٌت أف الفرد  )1993 جونسوف(كعرفو 

يستطيع ٖتقيق ىدفو ُب الوقت نفسو، يستطيع الفرد األخر ا١ترتبط بو ا٬تابيا ٖتقيق ىدفو كما يسعى الفرد 
 ق الباحث أبفيرل الطالب كمنو ،)196،ص2008عمر،جبلؿ،(. إٔب النتائج ا١تفيدة لو كللمشاركُت معو

 مناسبة بشكل معا تتعلم متجانسة، غَت صغَتة ٣تموعات إٔب الطبلب تقسيم فيها يتم تدريس إسًتاتيجية
 يفتقر كالذم كتوجيهو ا١تعلم إشراؼ ٖتت منها ا١ترجوة األىداؼ ٖتقيقؿ  معا كالتفاعل ابلتعاكف ٢تم تسمح

 كإعطاء اٟتاجة، عند ا١تساعدة كتقدٙب ا١تطلوبة، ا١تهمة تنفيذ أثناء موعات١تجا تفقد على الدرس أثناء ُب دكره
.                                                                                              التعلم عملية كتقدٙب الراجعة التغذية

                                                                                    :التعاوين للتعلم األساسية العناصر -2-3-1-1
 إف بل فيها مرغوب أىداؼ لتحقيق متجاكرة ٣تموعات ُب التبلميذ جلوس يعٍت فقط ال التعاك٘ب التعلم
                                                        .العناصر من عدد توفر ٬تب تعاكنيا التعلم يكوف كلكي بكثَت ذلك من أكرب التعاك٘ب التعلم

 بُت العمل أسلوب على ٘تنح مكافأة ٗتصيص يتطلب كىذا موعة١تجا أفراد بُت إب٬تابية ا١تتبادؿ االعتماد -
                                                                                                           .موعة١تجا الفردم داخل العمل على ا١تكافأة تكوف كال التعلم ُب بعضهم ـنوتعاك كعلى موعة،١تجا أفراد
 فرد كل أداء كإتقاف جودة مدل على بناءن  يتم للمجموعة النهائي العمل تقدير أف ٔتعٌت :الفردية احملاسبة- 
                                                                                          )318،ص1997كوجك،(.عمل من بو كلف ١تا موعة١تجا ُب
:                                               ىناؾ ثبلث أنواع من اجملموعات التعليمية التعاكنية:أنواع رلموعات التعلم التعاوين- 2-3-1-2
                                                                                     :اجملموعات التعليمية التعاونية الرمسية- 2-3-1-2-1
يعمل التبلميذ معا ُب حالة ٣تموعات تعليمية تعاكنية رٝتية من القاعة الواحدة ١تدة أسابيع ك ذلك لتحقيق "

) 60،ص2005البغدادم كآخركف،(" أىداؼ تعلم مشًتكة كليكملوا مهاـ معينة كيؤدكىا كاجبا ٤تددا 
٣تموعات قد تدـك من حصة صفية كاحدة إٔب عدة أسابيع كيعمل الطبلب "كيتفق جونسوف كزمبلئو أبهنا 

فيها معا التأكد من أهنم كزمبلئهم ُب اجملموعة قد أ٘توا بنجاح ا١تهمة التعليمية اليت اسند إليهم كأم مهمة 
تعليمية ُب أم مادة دراسة ألم مهاـ ٯتكن أف تبٌت شكل تعاك٘ب كما أف أية متطلبات ألم مقرر أك مهمة 

) 9،ص1995جونسوف كآخركف،(" ٯتكن إعادة صياغتها لتتبلءـ مع اجملموعات ا١تتعلمة التعاكنية الرٝتية
كمنو فإف اجملموعات التعليمية التعاكنية الرٝتية تبقى متماسكة حىت هناية ا١تهمة كاليت قد تدـك حصة كاحدة 
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كما أف ىذه ا١تهمة قد ٯتتد تنفيذىا ُب عدد من اٟتصص اليت تدـك عدة أسابيع، كلقد استخدمناه مع 
 كالذم يتطلب عدة أسابيع للكشف عن التبلميذ ا١تتفوقُت، فقد قمنا ابستخداـ كاتسن )10-8(التبلميذ 

.                                                                                                                   ىذا النوع من التعليم التعاك٘ب كحددان اجملموعات التعليمية التعاكنية الرٝتية 
:                                                                                     اجملموعات التعليمية التعاونية غًن الرمسية- 2-3-1-2-2

تعرؼ اجملموعات التعليمية التعاكنية غَت الرٝتية أبهنا قصَتة ا١تدل قد تدـك بضع دقائق إٔب حصة صفية 
كاحدة كىي ذات أغراض خاصة ، ك٨تتاج إٔب ىذا النوع من اجملموعات التعليمية التعاكنية عندما تستخدـ 
إجراءات التعليم ا١تباشرة كأسلوب احملاضرة أك العرض كذلك بغية تركيز انتباه الطبلب إٔب ا١تادة اليت سيتم 

تعلمها كتكوين دافع للتعلم كا١تساعدة ُب كضع توقعات بشأف ما سيتم دراستو ُب اٟتصة كلضماف تصحيح 
 .                                                     ا٠تطأ كالفهم الغَت صحيح 

                                                          :                              اجملموعات التعليمية التعاونية األساسية- 2-3-1-2-3
٭تدد الطبلب ُب ٣تموعات تعليمية تعاكنية أساسية ُب بداية العاـ الدراسي أك يعاد ٕتميع ٚتاعات العاـ " 

ا١تاضي كتستمر ىذه اجملموعات على األقل أربعة أعواـ كا١تسؤكلية األكلية للمجموعات األساسية بتدعيم 
كتشجيع كمساعدة األعضاء ُب استكماؿ التعيينات كي ٭تققوا مسؤكليتهم ُب العمل من أجل التعلم ، كمنو 

فاجملموعات التعليمية األساسية ىي ٣تموعات طويلة ا١تدل فهي دائمة كمستقرة أساسها دعم كتشجيع 
)                                                                                                          100،ص2005البغدادم كآخراف،(كمساعدة الطبلب لبعضهم البعض قصد التعلم، ٢تا لقاءات منتظمة 

:                                                                                             استخدامات التعلم التعاوين-2-3-1-3
إف استخداـ التعلم التعاك٘ب استخداما سليما ٯتثل سبيبل تعليميا ٬تد أسبااب قوية لتدعيمو فهو ينقص 

التنافس كيزيد التعاكف كالتحصيل، فتنويع اإلسًتاتيجيات ىاـ جدا، كعلى الرغم من أف التبلميذ ال يتعبوف 
فيما يبدك من التعلم التعاك٘ب على ٨تو منتظم، إال أف إمكانية ا١تلل قائمة، كلذلك فإف ا١تدرسُت الدين 

يكثركف من استخداـ ىذه الطريقة يدخلوف تعديبلت معينة عليها، كمن أمثلة ذلك تغيَت عضوية الفريق، 
.                                                                                                            ا١تهاـ كا١تكافأة

كٙتة سبب آخر ألف أنواع األىداؼ التعليمية ا١تختلفة تتحقق على أفضل ٨تو استخداـ بدائل تعليمية ٥تتلفة 
كيتساءؿ البعض ىل التعلم التعاك٘ب أفضل البدائل إذا كاف ىدؼ التدريس أك استخداـ مهارات التفكَت 

٭تتمل أف من األفضل استخداـ : العالية ا١تستول كالتحليل كالًتكيب كالتقوٙب، كمع مراعاة التحوالت السابقة
التعلم التعاك٘ب حيث يكوف ٙتة حاجة لتنمية االنسجاـ بُت األعضاء اٞتماعة كتقوية ركحها ا١تعنوية كحيث 

كا١تدرسوف الذين يفضلوف ىذا البديل التعليمي ، يعا٘ب التبلميذ بصفة عامة من ا٩تفاض تقدير الذات
كإسًتاتيجية للتعلم يؤمنوف ابلعمل ٠تَت اٞتماعة، كيعتقدكف أنو تتوافر لديهم قدرة جيدة على القيادة 
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كمهارات شخصية انمية، كيعرفوف أف قدراهتم على التنظيم كا١تتابعة كا١تراقبة ٘تكنهم من القياـ أبكثر من عمل 
) 117،ص1999جابر،( .ُب كقت كاحد، كيعتقدكف أف ىده الطريقة تعمل عملها كتؤٌب ٙتارىا

:                                                                                                     أسس التعلم التعاوين -2-3-1-4
.                                                                                                         كجود تبلميذ ُب ٣تموعات صغَتة- 1
.                                                                                                           تقسيم التبلميذ جملموعات غَت متجانسة - 2
.                                                                             ال يزيد عدد التبلميذ ُب كل ٣تموعة عن سبعة تبلميذ- 3
.                                                                              كجود ىدؼ مشًتؾ تسعى إليو أعضاء اجملموعة لتحقيقو- 4
.                                                                                              ٧تاح اجملموعة يتوقف على ٧تاح الفرد- 5
.                                                        يتبادؿ أفراد اجملموعة التعاكنية األفكار كا١تعلومات كا١تقًتحات فيما بينهم- 6
                                                                                       .                  ٭تدث نوع من اكتساب ا٠تربات بُت أفراد اجملموعة،مبلحظة أعضاء اجملموعة لسلوكيات بعضهم- 7
ينحصر دكر ا١تعلم ُب اإلرشاد كالتوجيو كتوزيع التبلميذ ُب ٣تموعات كٖتديد أدكارىا كاإلجابة عن - 8

استفساراهتم، كالتدخل للمساعدة إذا استلـز األمر، كتقدٙب التغذية الراجعة، كتشجيع التبلميذ على التعاكف 
)  196،ص2008عمر،جبلؿ،(. لتحقيق كا٧تاز ا١تهمة ا١تكلفُت هبا

)                                                                                                       146،ص 2008عطية،(: أف ىناؾ أسس تربوية يقـو عليها التعلم التعاك٘ب )٤تسن عطية(كيشَت 
جعل ا١تتعلم نشطا كفعبل ُب التعلم                                                                                                - 1
زايدة ثقة ا١تتعلم بنفسو من خبلؿ شعوره أبنو عنصر فعاؿ ُب ٣تموعتو                                                             - 2
تنمية القيم االجتماعية كاالحًتاـ ا١تتبادؿ، كتقدير كجهات نظر اآلخرين                                                     - 3
يؤدم إٔب تبادؿ اآلراء، كتفاعلها كالنظر إٔب ا١تادة أك ا١تهمة من كجهات نظر متعددة                                              - 4
منح الطلبة فرصة للتعبَت عما ُب أنفسهم حوؿ ا١تهمة                                                                             - 5
إاتحة الفرصة للطلبة الختيار أفكارىم من خبلؿ موازنتها أبفكار اآلخرين                                                          - 6
تنمية القدرة على االتصاؿ كاٟتوار كالدفاع من كجهة نظر لدل ا١تتعلم                                                          - 7
                                     إشعار أفراد اجملموعة أبف مصَتىم كاحد كأف فشل أم فرد ُب اجملموعة ىو فشل للجميع  - 8

)                                      102،ص2005يب،ذاؿ( :التعاك٘ب ُب الًتبية البدنية كالرايضية التعلم ُب شركط ٬تب توفرىاكما ىناؾ 
                                                                      .اٞتماعة أعضاء بُت ا١تتبادؿ اإل٬تايب االعتماد يتوافر أف- 1
                                                                             .اٞتماعة أفراد بُت ا١تباشر للتفاعل الفرصة إاتحة- 2
                                                 .اٞتماعة أعضاء من عضو كل كمهارات إمكانيات من القصول االستفادة- 3
                                                                   .أعماؿ من إليو يعهد مسئوال اٞتماعة ُب عضو كل يكوف أف- 4
                                                        .اٞتماعة أعضاء بُت اٞتماعي العمل كمهارات األىداؼ تتحقق أف- 5
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                                                                      .طبلب ستة عن التعاك٘ب التعلم ُب اٞتماعة حجم يزيد  أال-6
                                                                              .ا١تتجانسة غَت القدرات ٥تتلف من اٞتماعة تكوف أف  يفضل-7
                                                                                           .كاحدة فئة من اٞتماعة جنس يكوف  أف-8
                                                    .التعليمي ا١توقف لطبيعة كفقا استخدامها يتم اليت التعاك٘ب التعلم فنيات  ٖتديد-9

                                                                                                                 .الفوز ٖتقيق أجل من اٞتماعة داخل زمبلئو مع العمل ُب إ٬تابية للتلميذ يكوف أف- 10
:                                                                                                                مهارات التعلم التعاوين-2-3-1-5 

لكي يؤٌب التعلم التعاك٘ب ٙتاره، البد أف يتوفر لدل التبلميذ مهارات العمل ُب ٚتاعة ألف أغلب التفاعبلت 
بينهم عبارة عن تفاعبلت تعاكنية، ك١تا كانت ا١تهارات التعاكنية متعددة كمتشعبة لذا فإنو من الصعب 

:                                                                                                                    حصرىا، كلكن من ا١تمكن الًتكيز على ا١تهارات األساسية البلزمة للتفاعل بُت أفراد اٞتماعة كىي كما يلي
 كٯتثل االتصاؿ ا٠تطوة األكٔب ُب التعاكف فاف ٓب يستطيع أفراد اجملموعة التعاكنية نقل أفكارىم  :االتصال-1

.                                                                                          لبعضهم البعض فسوؼ يؤدم دلك اهنيار عملية التعاكف
ىي القدرة على توجيو األفراد ٨تو ا٧تاز العمل ا١تنشود مع االحتفاظ ابال٬تابية كالعبلقات الطيبة :القيادة-2

.                                                                                                                        بُت اجملموعة
كىي القدرة على التعاكف مع اآلخرين كمشاركتهم ُب األفكار كتقبلها، فلكي يؤٌب التعلم : الثقة ابلنفس-3

التعاك٘ب ٙتاره البد أف يتوفر لدل التبلميذ درجة عالية من الثقة ابلنفس تزيد مقاصد ا١تتعلم كيزيد جهده 
.                                                                                                   كمشاركتو التعاكنية

ىي القدرة على حل ا٠تبلفات بُت األفراد، كما قد ٭تدث من سوء تفاىم : التعامل مع االختالفات-4
.                                                                                                                            بينهم أك تعارض بُت أرائهم

 هتدؼ إٔب توسيع أفكار األفراد كاٟتصوؿ على معلومات أكثر من خبلؿ العمل ا١تنتج ُب :ادلناقشة-5
)        199،ص2008عمر،جبلؿ،(. مواقف التعلم التعاك٘ب

 علم التإسًتاتيجيةأف استخداـ ، )1990خطاب،( عن نقبل )1995(كآخراف  جونسوف كما أشار
                                                                        ،)43،ص1990خطاب،( :التعاك٘ب يتطلب مهارات مثل 

                                                                                                  .التعاك٘ب للتعلم عمل ٣تموعة لتأسيس ا١تهارات أكٔب كىي :التشكيل- 1
 فاعلة عبلقات على كاحملافظة ا١تهمة إ٧تاز ُب موعة١تجا نشاطات إلدارة ا١تطلوبة ا١تهارات كىي :العمل- 2

.                                                                                                                           األعضاء بُت
 استخداـ إلاثرة تدرس اليت للمواد الفهم من أعمق مستول لبناء ا١تطلوبة ا١تهارات كىي :الصياغة- 3
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 ُب عادة طويلة، كأتٌب لفًتة ا١تقررة ا١تادة كتذكر اإلتقاف درجة كلزايدة العليا التفكَت عمليات اسًتاتيجيات
            .الدرس يةهنا

 )9،ص2004ا١توسى،( :التعاوين التعلم ابستخدام التالميذ على تعود اليت كما ىناك مجلة فوائد
                                                                                                       .للذات أعلى  احًتاـ-1
                                                                                                            .أقول اجتماعية  مساندة-2
                                                                                                                .أكثر تعاكنية مهارات -3
                                                                                                   .اإل٬تايب النفسي التوافق من  ا١تزيد-4
                                                                                   .العمل على تركز اليت السلوكيات من  ا١تزيد-5
                                                                                                                      .أطوؿ لفًتة  التذكر-6
                                                                                                               الداخلية الدافعية من زيد آب-7

                                                                                :يلي ما )2005الذيب (أضاؼ  كما
                                                   .موعة١تجا أعضاء بُت التفاىم سوء عن النإتة ا١تشكبلت حل على القدرة تنمية- 1
 .                                                                               كالربىاف اٟتجة على القائم النقد على التعود- 2
                                                                            .كحضوره دكامو كٖتسن للمدرسة، اٟتضور على للمواظبة نتيجة االنضباطية ا١تشكبلت كثرة  غياب-3
                                                                )44،ص2005الذيب،( .ا١تتسلط ا١تعلم دكر يلغي -4
                                                                                                   :التعاوين التعلم يف األدوار- 2-3-1-6
 الفعاؿ، الدكر لو فا١تعلم العمل، كرشة داخل للطبلب كا١تتابع ا١توجو ىو :ادلعلم  دور-2-3-1-6-1

 التعليمية البيئة كتنظيم ا١تختلفة كتنفيذ اإلسًتاتيجيات ٗتطيط خبلؿ من التعاك٘ب الدرس لسَت القائد فهو
 ُب تعلم إٔب ككل الصف تّعلم من كاالنتقاؿ التحوؿ على الطبلب تساعد اليت التعاكنية كاألنشطة ا١تناسبة،
                                :كىي كالتإب التعاك٘ب الدرس كبعد كأثناء، قبل، ا١تعلم ابو يقـو مهاـ فهناؾ معينة، جامعات

                                                                                            :التعاوين الدرس قبل ادلعلم دور- 2-3-1-6-1-1
                                                                                                 .إعداد بيئة التعلم- 1
                                                                  . إعداد كٕتهيز ا١تواد كاألدكات البلزمة للدرس-2
                                                                  .ٖتديد األىداؼ التعليمية ا١ترجوة لكل درس بوضح- 3
                                                                                          . ٖتديد حجم ٣تموعات العمل-4
                                                                                                     . ٖتديد األدكار ألفراد اجملموعة-5
                                                                                                        . ترتيب الفصل كنظاـ جلوس اجملموعات-6
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     .العمل ا١تطلوب كتوصيفو بوضوح، مع ٖتديد معايَت النجاح على ا١تستول الفردم كاٞتماعي  ٖتديد-7
 ٖتديد السلوؾ االجتماعي ا١تطلوب الًتكيز عليو، كيفضل أف يركز كل موقف على ٤تدد من تلك -8

.                                                                   السلوكيات حىت يتأكد ا١تعلم أف ا١تتعلمُت ٘تكنوا منها
                                                                                                             :التعاوين الدرس أثناء ادلعلم دور- 2-3-1-6-1-2
مراقبة اجملموعات كاالستماع إٔب اٟتوارات كا١تناقشات اليت تدكر بُت أفراد كل ٣تموعة ١تعرفة مدل - 1

                                                                                                                                .قيامهم أبدكارىم 
 ٕتميع البياانت على أداء ا١تتعلمُت ُب اجملموعة، إما اب١تبلحظة أك بتدكين بعض ا١تبلحظات أك من -2

  .                                                                                                           خبلؿ مراقب اجملموعة
                                                                    .               إمداد ا١تتعلمُت بتغذية راجعة عن سلوكهم ُب أثناء العمل، كقد يكوف ذلك عن طريق لفظي-3
                                                                                          .متابعة سَت تقدـ أفراد اجملموعة، كالتدخل لتقدٙب ا١تساعدة ُب ا١تهمة ا١توكلة إليهم -4
                                                                          . تذليل العقبات اليت تعوؽ تنفيذ أفراد اجملموعات ١تهامهم-5
                                                                                                             .حث ا١تتعلمُت على التقدـ ُب ا١تهاـ كسرعة االنتهاء منها أبفضل أداء -6
                                                                                          :التعاوين الدرس بعد ادلعلم دور- 2-3-1-6-1-3
                                                                                                      .يعلق ٔتوضوعية ككضوح على ما الحظو على اجملموعات ُب أثناء عملها كما يقًتحو ُب ا١تستقبل -1
                                     .يعرض تقييمو ألداء اجملموعات على ا١تتعلمُت، كيتم ىذا بعدة طرؽ تبعا لطبيعة الدرس -2
)                                                                    218،ص2011الطناكم،(يكافئ اجملموعات اليت نفذت مهامها أبفضل أداء  -3

 تكوف كأف جيد، بشكل منظمة تكوف أف يقتضي الصغَتة التعاكنية موعات١تجا ٧تاح أبف:"فارميت كيرل
 يساعدىم الذم التعليمي النمط ىذا على الطلبة تدريب إٔب إضافة ٢تا، كمناسبة ٤تددةن  ٣تموعة كل أىداؼ

 إٔب يؤدم ٦تا منهم، ا١تطلوبة األنشطة ٔتمارسة أفرادىا ٚتيع ابنشغاؿ كذلك الركتيٍت العمل من التخلص على
 كما إنتاجهم، من كتزيد موعة١تجا ُب على التكيف تساعدىم كاليت االجتماعية اب١تسؤكلية إحساسهم تنمية
 طريقة فعالية إٔب كآخركف ريتشارد كيضيف، (Varmette,1988,p79) "هتملذكا كتقديرىم ـتومهارا تنمي
 كمن كالعلمية النظرية ا١تواد ُب لبلستخداـ صاٟتة كىي كتذكرىا، ا١تعلومات استيعاب ُب التعاك٘ب العمل

 ذكم للطبلب فعالة الطريقة كىذه اآلخرين، مع ا١تشاركة خبلؿ من االنطوائيُت من الطلبة ٗتليص فوائدىا
 (Richard & All,1988,p64) . السواء على كالضعيفة القوية ا١تعرفية القدرة

 :                                                                         م التعاوينيدور التلميذ يف التعل -2-3-1-6-2
إف من بُت العناصر األساسية للتعليم التعاك٘ب االعتماد ا١تتبادؿ اال٬تايب، كإذا أردان ٖتقيق ىذا العنصر 

األساسي فبل بد أف يكوف ألعضاء اجملموعة الواحدة أدكار، كتوزيع ْتيث تكمل بعضها البعض، كيساعد 
ذلك على تنظيم العمل كاستغبلؿ الوقت، كيكوف التوزيع لؤلدكار حسب حجم اجملموعة أم عدد األفراد ُب 
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اجملموعة الواحدة، كتوزيع األدكار ْتيث نتيجة السلوؾ الطبيعي لؤلفراد اجملموعة، كٯتكن للمعلم أف يستخدـ 
يكوف لكل تلميذ ُب اجملموعة دكرا مسؤكال عنو ُب ٣تموعتو " تسميات أخرل حسب ما يناسبو ْتيث أنو 

، ا١تقرر، مسؤكؿ )الكاتب(، ا١تسجل )حامل األدكات(مسؤكؿ ا١تواد  قائد اجملموعة: كمن بُت ىذا األدكار
، كٯتكن تغيَت األدكار ُب )124،ص1995جونسوف كآخركف،(" الصيانة، ا١تقرر أك ا١تشجع، كا١تيقاٌب 

اجملموعة الواحدة ُب كل دراسة أك بقائها لفصل دراسي أك عدة أسابيع، فاألدكار ُب اجملموعة تكمل بعضها 
)                                                                                         203،ص2008زينب،جبلؿ،(: األدكار كما يلي )زينب كجبلؿ(البعض كقد بينت 

كىو ا١تسؤكؿ عن توجيو األفراد ٨تو ا٧تاز ا٢تدؼ ا١تنشود                                                        : قائد اجملموعة- 1
ىو الذم يقـو أبداء ٪توذج للمهارة، كيوضح النواحي الفنية لتلك ا١تهارة كذلك ٞتميع أفراد : ادلوضح- 2

.                                                                                                               اجملموعة 
ىو الذم يقـو بتلخيص ٤تتول الدرس كقراءتو على اجملموعة بعد أف يكتبها كأحياان  : مقرر اجملموعة- 3

.                                                                                                يقـو بعرض ما توصلت إليو ٣تموعتو للمجموعات األخرل 
 ك ىو يتأكد من تقدـ اجملموعة ٨تو ا٢تدؼ ُب الوقت ا١تناسب                                                                :ادلراقب- 4
 ٭تدد صحة كخطأ األداء ك ينبو اجملموعة إٔب ضركرة التعاكف ك التفاعل فيها بينها                                      :احلكم- 5
                                                                                                                                                                                                                      يقـو بتجهيز كعرض الوسائل التعليمية سواء كاف ٪توذج مصور أك أدكات مساعدة  :ادلساعد- 6
                                : ادلميزات اليت يتوقف عليها استخدام إسرتاتيجية التعلم التعاوين- 2-3-1-7

 )50،ص2008ربيع،عبد الرؤكؼ،(" أثبتت الدراسات كاألْتاث النظرية كالعملية فاعلية التعلم التعاك٘ب 
فحسب ما أشار إليو جونسوف كزمبلئو كحسب ما جاء ُب معظم ا١تصادر ا١تطلع عليها ٦تا أدل إٔب زايدة 

:                                                                                                                     االىتماـ هبذا النوع من التعليم كالذم ٯتتاز ٔتزااي ا٬تابية من أبرزىا
التعليمة                                                                                            / جعل ا١تتعلم ٤تور العلمية التعليمية - 1
ٯتكن استخدامو ُب تعليم الكثَت من ا١تواد التعليمية، كا١تراحل الدراسية ا١تختلفة                                                    - 2
يسهم ُب تربية متكاملة كشاملة للفرد                                                                                             - 3
يساعد على كشف ا١تيوؿ كتقوية كاضح االنتماء للجماعة                                                                        - 4
.                                                                                يساعد على تنمية ركح التعاكف كاٞتماعة بُت الطلبة- 5
.                                              يؤدم إٔب ارتفاع التحصيل لدل الطلبة، ككذلك زايدة القدرة على الًتكز- 6
.                                                          يزيد من العبلقات اال٬تابية بُت الفئات غَت ا١تتجانسة من ا١تتعلمُت- 7
.                                                            ينمي إتاىات الطبلب ٨تو ا١تعلمُت كا١تادة الدراسية كا١تدرسة- 8
.                                           يساعد الطلبة على اكتساب مهارات القيادة كاالتصاؿ كالتواصل مع اآلخر- 9



66 
 

.                                 يؤدم إٔب ا٩تفاض ا١تشكبلت االجتماعية بُت الطلبة كلذلك لشيوع ركح التعاكف بينهم- 10
.                                                يعمل على زايدة اٟتافز الذاٌب ٨تو التعلم كينمي القدرة على التعلم التعاك٘ب- 11
.                                                                       يساعد على ٖتسُت قدرات التفكَت عند الطبلب- 12
.                                           ينمى قدرة التلميذ على حل ا١تشكبلت كتطبيق ما يتعلمو ُب مواقف جديدة- 13
.                          يؤدم إٔب تناقص التعصب للرأم كالذاتية، كتقبل االختبلؼ كاحًتاـ أراء اآلخرين كإبداء الرأم- 14
.                                                                     يزيد من ثقة التلميذ بذاتو، كالتوافق النفسي اال٬تايب - 15
.                                   ٮتفف من انطوائية التبلميذ خاصة ُب هناية ا١ترحلة اإلعدادية أك بداية ا١ترحل الثانوية - 16
.                                                                              ينمى الشعور اب١تسؤكلية الفردية كاٞتماعية لدل ا١تتعلمُت - 17
.                                                        ٭تد من اإلحساس اب٠توؼ كالقلق الذم قد يصاحب عملية التعلم - 18
.                                                                                 ينمى كيعزز التفاعل اال٬تايب بُت التبلميذ - 19
.                                                          يؤدم إٔب كسر الركتُت كخلق اٟتيوية كالنشاط ُب غرفة الصف - 20
.                                                                                 يزيد من الوقت ا١تستثمر، كيوفر اٞتهد للمعلم -21
 ٔتهارات اٟتوار، كيدرهبم على التحلي آبداب احملادثة، كاجملالسة، كالتواصل االجتماعي تبلميذيزكد اؿ- 22

                                                                      كيدرهبم على حسن اإلصغاء عندما يتحدث اآلخركف
:                         العوامل اليت يتوقف عليها استخدام التعلم التعاوين يف الرتبية البدنية والرايضية- 2-3-1-8
فالفرد ٬تب أف يؤمن أبنو ْتاجة إٔب بقية : االعتماد االجيايب ادلتبادل بٌن األفراد -2-3-1-8-1

زمبلئو كال ٯتكن  أف يتحقق ٧تاحو إال إذا ٧تح اآلخركف، ليدرؾ أف ٧تاحو أك فشلو يعتمد على اٞتهد 
 ْتيث ٯتكن ,ا١تبذكؿ من كل فرد ُب اجملموعة، كيتحقق ذلك الشعور من خبلؿ كضع ىدؼ مشًتؾ ك٤تدد

التأكد من تعلم ٚتيع أعضاء اجملموعة، فاالعتماد اال٬تايب ا١تتبادؿ بينهم، يعمل على زايدة دافعية األفراد 
                                                                                                   .٨تو ٖتقيق األىداؼ اليت تسعى إليها اجملموعة

٬تب على ا١تعلم أف يتأكد من التفاعل أعضاء اجملموعة : التفاعل ادلستمر ادلباشر- 2-3-1-8-2
كاٟتفاظ على االستمرارية عبلقات عمل فعالة بينهم ْتيث ٘تكنهم من الًتكيز على ٘تاسك اجملموعة 
                                                                                              .كاستمراريتها كمساعدة كل منهم لآلخرين ال٧تاز نشاط تعليمي معُت هبدؼ ٖتقيق أىداؼ اجملموعة

كل فرد ُب اجملموعة لو دكر ٤تدد عليو : ادلسؤولية الشخصية واحملاسبة الفردية -2-3-1-8-3
االلتزاـ بو ابعتباره مسئوال عن ا٧تاز مهمة ا١توكلة إليو، كليس لو اٟتق التدخل ُب عمل اآلخرين أك االعتماد 

عليهم ٦تا يتطلب تنسيق جهود أفراد اجملموعة بصفتهم شركاء ُب ٖتقيق ا٢تدؼ اٞتماعي، كما ٬تب عليو 
التفاعل مع بقية أفراد اجملموعة اب٬تابية كتعترب اجملموعة مسئولة عن استيعاب كٖتقيق األىداؼ، كقياس مدل 
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                                                                                                                               .٧تاحها ُب ٖتقيق األىداؼ، كتقييم جهود كل فرد من أعضائها 
لكي يؤٌب التعلم التعاك٘ب :  ادلهارات الشخصية ومهارات العمل يف رلموعات صغًنة-2-3-1-8-4

ٙتاره البد أف يتوافر لدل التبلميذ ٣تموعة من ا١تهارات حىت يتسٌت العمل مع بعضهم البعض اب٬تابية 
مهارة القيادة، اٗتاذ القرار، بناء الثقة، كإدارة الصراع، كمهارة التفاعل بُت األفراد، كمهارات العمل ُب :مثل

                                                                                    .٣تموعات صغَتة، كيعترب تعلم ىده ا١تهارات ذك أ٫تية ابلغة لنجاح ٣تموعات التعلم التعاك٘ب
٬تب على ا١تعلم أف يتأكد من تصرفات أفراد اجملموعة أثناء : معاجلة أعمال اجملموعة- 2-3-1-8-5

أداء مهمات العمل حوؿ بقاء كاستمرار األداء اٞتيد، كتعديل األداء الذم ٭تتاج إٔب تعديل لتحسُت 
العملية التعليمية هبدؼ ٘تكُت اجملموعات من الًتكيز على ٘تاسك اجملموعة كاستمراريتها كتسهيل عملية تعلم 

  )                                                                    200،ص2008عمر،جبلؿ،(ا١تهارات االجتماعية كالتأكد من تلقي التغذية الراجعة 
                                                                       :التعاوين التعلم إسرتاتيجية ومراحل خطوات- 2-3-1-9

                                                                                                                                                                                        )100،ص2006حامد،(: يلي فيما حصرىا ٯتكن خطوات أك مراحل، ٜتس كفق السَت ٯتكن
 إزاءىا، عملو كا١تطلوب ا،تومعطيا كٖتديد ا١تطركحة، ا١تهمة أك ا١تشكلة تفهم يتم كفيها :التعرف  مرحلة-1

                                                                                                           .ٟتلها ا١تشًتؾ للعمل ا١تخصص كالوقت
 كٖتديد التعاكف، كيفية األدكار، توزيع على فيها االتفاؽ كيتم :اجلماعي العمل معايًن بلورة مرحلة- 2

 البلزمة كا١تهارات موعة١تجا أفراد آلراء االستجابة ككيفية ا١تشًتؾ، القرار اٗتاذ ككيفية اٞتماعية، ا١تسئوليات
                                                                                    .ا١تطركحة ا١تشكلة ٟتل
 ُب كالتعاكف موعة١تجا أفراد قبل من العمل ُب اال٩تراط ا١ترحلة ىذه ُب يتم :"ادلهمة تنفيذ" اإلنتاجية- 3

                                                                                                         .عليها ا١تتفق كا١تعايَت األسس حسب ا١تطلوب إ٧تاز
 العمل، عن التوقف أك ذلك، تتطلب ا١تهمة كانت إف التقرير كتابة ا١ترحلة ىذه ُب يتم :اإلهناء- 4

                                                                                                    .العاـ اٟتوار جلسة ُب موعة١تجا إليو توصلت ما كعرض
                                                  )135،ص2004ا٢تويدم،( :التالية النقاط ُب ا٠تطوات تلك )2004( ا٢تويدم فصل كقد
                                                                        .جزئية موضوعات إٔب كتقسيمها كتاب، من تعليمية كحدة اختيار -1
أفراد                                                                          )6-4(من  عددىا يًتاكح متجانسة غَت ٣تموعات  تكوين-2
                                        .جزئو ُب خبَتا يكوف حيث موعة،١تجا أفراد من فرد لكل التعليمية الوحدة من جزء ٖتديد- 3
                                                         .خارجو أك الفصل داخل سواء بو ا٠تاص ا١توضوع بدراسة فرد كل  تكليف-4
                                       .ا١توضوع ذلك إلتقاف كذلك بينهم، فيما ا١توضوع كيناقشوف الواحد ا١توضوع أفراد ٬تتمع-5
                               .ـتوتساؤال عن ك٬تيب ٣تموعتو مع إتقانو بعد اٞتزئي موضوعو كيناقش ٣تموعتو إٔب فرد كل يعود-6
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                                                                                           .األجزاء يغطي ٚتيع اختبار إٔب تبلميذاؿ ٚتيع ٮتضع- 7
 إذا اٟتسايب ا١تتوسط يؤخذ متساكية، موعات١تجا كانت إذا الدرجات ٣تموع ىي موعة١تجا درجة تكوف -8

                                                      .درجة أعلى على ٖتصل اليت ىي موعة١تجا كتكوف متساكم، غَت موعات١تجا أفراد عدد كاف
                                                                                                                    ُب عرضو ٠تطوات كمراحل إسًتاتيجية التعلم التعاك٘ب  )2004(كمنو يوافق الطالب الباحث زيد ا٢تويدم 

 )23،ص2003مشركع ٖتسُت التعليم،( :التعاك٘ب للتعلم التنفيذية ا٠تطوات يوضح ٥تطط يلي كفيما

 

 

 

 

    ال   

 

  نعم                    

                         نعم 

    

 

      ال

                                                                                                                                                        نعم                    

 

 

   يوضح اخلطوات التنفيذية للتعلم التعاوين: (01) الشكل رقم               

 البداية

 ٭تدد ا١تعلم أىداؼ النشاط كالزمن ا١تناسب إل٧تازه

ىل ًب التخطيط بوضوح لتحقيق 
 األىداؼ التعليمية ؟

ٯتكن للمعلم الرجوع  إٔب 
 الكتاب ا١تقرر كدليل ا١تعلم

 وكراس التذرٌبات 

 ٭تدد ا١تعلم كيفية تكوين اجملموعات كٖتريك ا١تقاعد

  ا١تعلم التهيئة ا١تناسبة للموقف التعليمييهيأ

٭تدد ا١تعلم للمتعلمُت ا١تهاـ ا١تطلوب أدائها ككذلك ينظم 
 اجملموعات

 ىل ًب إعبلف خطة العمل بوضوح ؟

 يشجع ا١تعلم أفراد اجملموعات على التفاعل كا١تناقشة

 ٌقٍن الوعلن أداء الوجووعات 
 الىهاٌة

ٌستخذم للوعلن هصادر التعلن 

 الوختلفة 

إمداد ا١تتعلمُت بقواعد االستماع -
كاٟتوار                                      

ٖتديد الزمن البلـز لتحدم - 
 ا١تهمة

يتدخل للمعلم لتصحيح عمل 
 اجملموعات عند اٟتاجة لذلك
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 كما قبلها ٔتا كثيقا ارتباطا مرتبطة خطوة أك مرحلة كل أف يتضح ا٠تطوات أك ا١تراحل من سبق فيما كابلنظر
 إذا ْتيث ا١تتكاملة، ا١تنظومة تشبو فهي بعدىا، كبذلك فيما كتؤثر خطوات، من قبلها ٔتا تتأثر فهي .بعدىا
 ٖتقيق دكف ٭توؿ شك ال كىذا .٢تا البلحقة األخرل ا٠تطوات ٚتيع على ذلك أثر منها أم ُب خلل حصل
 االىتماـ يوجب ٦تا ا٢تدؼ لتحقيق تذكر فائدة دكف كا١تاؿ كاٞتهد الوقت ٖتقيقو، كيضيع ا١تنشود ا٢تدؼ
                                                            .الطريقة ىذه كفق ٖتضَته عند ا١تعلم قبل من ا٠تطوات ذهبو كالعناية

:                                                         التعاوينعلم أنواع اسرتاتيجيات الت-2-3-1-10
أدلة الدراسات على أنو يتضمن اسًتاتيجيات متنوعة ٗتتلف ُب   التعاك٘ب حسبعلمتتعدد اسًتاتيجيات الت

سًتاتيجيات عامة للتعلم إكىناؾ ، التسميات كلكنها تتفق على ا١تبادئ كالعناصر الرئيسة للتعلم التعاك٘ب
يعتمد "التعاك٘ب يصلح استخدامها ُب ٥تتلف العلـو الدراسية، كما أف ىناؾ اسًتاتيجيات متخصصة حيث 

 كمدل ما يراه مناسبا كا١تستول تبلميذنوع ا١تادة الدراسية كحاجات اؿ  ا١تدرس علىقالنموذج الذم ٮتتار
ىناؾ أساليب عديدة لتنفيذ التعلم التعاك٘ب ٗتتلف ابختبلؼ ك، )315،ص1994زيداف، (تبلميذكعدد اؿ

الغرض الذم ٬ترم التعليم من اجلو أحياان أك ابختبلؼ طبيعة أداء اجملموعات كمهمتها كطرائف تشكيلها 
                                                                                                               : ، كفيما يلي بعض اسًتاتيجيات التعلم التعاك٘ب)161،ص2008عطية، (
 :                                                                                                       إسرتاتيجية التعلم معا- 2-3-1-10-1
 ُب جامعة منيسوات أبمريكا كتعد ىذه اإلسًتاتيجية 1987صممها ديفيد جونسوف كركجر جونسوف سنة "

تقـو على عمل الطبلب ُب " من أكثر االسًتاتيجيات استخداما ُب البحوث كالدراسات الًتبوية كالنفسية 
، كتعطى لكل )قائد، القارئ، ا١تلخص(اجملموعات إلنتاج كل كاحد أك ا٧تاز مهمة كاحدة إذ تعُت األدكار 

٣تموعة كرقة العمل كاليت ٖتتوم على ا١تادة الدراسية كاألنشطة كالتمارين كا١تبلحظات ا١تختلفة، كيقـو 
كٯتكن "ا١تدرس بعرض ا١تادة الدراسية كشرحها للطبلب ٍب يساعد الواحد منهم اآلخر على تعلم ا١تادة، 

تعزيز التعلم من خبلؿ ٣تموعات تتكوف من فردين أك أربعة ٥تتلفُت ُب مستول القدرات كاالستعدادات 
حيث يعلم كل منهم أهنم مرتبطُت بنفس ا١تصَت ، كال ٯتكن الح داف ينجح إال بنجاح اآلخرين ُب اجملموعة 

 ضمن ٣تموعات متفاكتة القدرات، تبلميذكتعطى ا١تكافأة كالتقوٙب للمجموعة ككل كيقـو ا١تعلم بتقسيم اؿ" 
اإلسًتاتيجية على النشاطات اٞتماعية البناءة حيث تركز على كيفية العمل اٞتماعي بُت  كتعتمد ىذه

                                                         ) 61،ص2009مرزكؽ،.)أعضاء اجملموعة الواحدة
:                                                                إسرتاتيجية الفرق الطالبية وفقا ألقسام التحصيل-2-3-1-10-2

كتقـو ىذه اإلسًتاتيجية على " ُب جامعة جوف ىوبكنزأعوانو كslavinلقد طورت ىذه الطريقة على يد 
مبدأ تعاكف الطبلب ذكم التحصيل ا١تتد٘ب كا١تتوسط مع زمبلئهم ذكم التحصيل ا١ترتفع لتحقيق ىدؼ أك 
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 ،)148،ص2009طريبة،("مهمة كاحدة من مهاـ التعليم ْتيث يصل اٞتميع ١تستول إتقاف متقارب 
حيث يقـو ا١تعلم بتقدٙب ا١توضوع ا١تراد مناقشتو للطبلب بعد تقسيم الطبلب إٔب ٣تموعات صغَتة تتألف 

أفراد، كيكوف التقييم ابالعتماد على اختبار الطبلب فرداي كعن ا١تعلومات اليت تعلموىا،  )5 -4(من 
كتكوف ا١تقارنة بُت نتائج االختيار مع مستوايت الطبلب السابقة، كتتم مكافأة الطبلب الذين ٕتاكزكا ُب 

.                                                                                                          حصص5 إٔب 3االختبار األخَت درجاهتم كمستوايهتم السابقة، كيدـك تطبيق ىذه اإلسًتاتيجية من 
:                                                                  إسرتاتيجية فقر األلعاب وادلبارايت الطالبية- 2-3-1-10-3
، إال أهنا ٗتتلف عنها ُب stadكىي تشبو بدرجة كبَتة إسًتاتيجية  1987أسسها ديفريز كسبلفُت سنة "

 حيث تستخدـ اختبارا أسبوعيا أك مسابقة ،)63،ص2009مرزكؽ،("إجراء االختبارات على التبلميذ 
أسبوعية ُب هناية العمل بدال من االختبار الفردم لكل عضو ُب اجملموعات، كتتم مقارنة مستوايت 

الطبلب ُب اجملموعة الواحدة مع طبلب اجملموعات األخرل من حيث مشاركتهم ُب فوز ٣تموعتهم أبعلى 
                                                                                                             .الدرجات أم أف الطبلب يتنافسوف على فوز أفضل ٣تموعة من اجملموعات الكلية 

                                                                                  : إسرتاتيجية االستقصاء اجلماعي-2-3-1-10-4
كىي إسًتاتيجية تقـو على استخداـ قدرات الطبلب على البحث كاالستقصاء ليتم التعليم من خبللو ُب "

حيث صمم ، )150،ص2009طريبة،("شكل تعاك٘ب يسمح بتعليم اٞتميع ٖتت توصية ا١تعلم كإرشاده 
التخطيط -  اختيار ا١توضوع: ا كمن خطواتو1984كأعوانو سنة كثَت من مبل٤تها ثيلُت كطورىا شاراف 

                                                                                                           )                                                                 90،ص1991جابر،( .التقوٙب–  جائعرض النت-  الًتكيبكالتحليل -  التنفيذ - التعاك٘ب
                                                                                                  : اإلسرتاجتية البنيوية-2-3-1-10-5

يعمل التبلميذ ُب ٣تموعات صغَتة ٗتطى ٔتكافآت تعاكنية أف  كىي تؤكد )1993(طورىا كاجن كأعوانو 
أكثر من ا١تكافآت الفردية، حيث يقـو ا١تدرس بصياغة األىداؼ الًتبوية اليت يتم على أساسها اختيار 

النشاطات كا١تدرس بوضوح تلك النشاطات ك يتابع السلوؾ ا١تتوقع من الطلبة، كيشًتؾ ا١تدرس خبلؿ مدة 
الدراسة ُب تقوٙب ا١تواد التعليمية ا١تستخدمة للدراسة كيوجو الطلبة عند تنظيم ا١تادة التعليمية ككضع التقرير 

                                                                              .)91،ص1991جابر،(النهائي 
:                                                                                              إسرتاجتية التنافس الفردي- 2-3-1-10-6

يتم فيها تقسيم التبلميذ إٔب ٣تموعات ْتيث ال يتعدل عدد أفرادىا ثبلثة تبلميذ غَت متجانسُت ٖتصيليا 
ك٭تدث تنافس بُت أفراد اٞتماعة للحصوؿ على ا١تركز األكؿ ُب ا١توضوع ا١تراد دراستو لتحقيق " ُب البداية 

، كيوزع التبلميذ على ٚتاعات )68،ص2009 مرزكؽ،( "ىدؼ تعليمي ٤تدد يفوز بتحقيقو تلميذ كاحد
مرة اثنية ْتيث يكونوف متجانسُت ٖتصيليا كيتنافسوف فيما بينهم كفق مستوايهتم بكل اجملموعة، كٖتصل 



71 
 

.                                                                                                        على ا١تكافأة  اٞتماعة اليت حقق أفرادىا أعلى درجات
                                                          : (دوائر التعليم)إسرتاتيجية التعليم التعاوين اجلماعي - 2-3-1-10-7

كتتمثل ىذه اإلسًتاتيجية ُب ا١توقف التعليمي الذم يبدؿ فيو أعضاء اجملموعة أقصى جهد لديهم ُب تبادؿ 
                                                                                                                  .اآلراء كا١تعلومات داخل اجملموعة للوصوؿ إٔب أفضل اٟتلوؿ ا١تفركضة ٟتل ا١تشكلة كاٗتاذ القرار ا١تتفق عليو

                                                                                          :إسرتاتيجية التنافس بٌن اجملموعات- 2-3-1-10-8
يقـو ا١تدرس بتوزيع الطلبة بُت ٣تموعات متكافئة ك٭تدد ا١توضوع ا١تراد تدريسو، كيكلف ٚتيع ا١تتعلمُت "

ُب اجملموعات بتعلم ا١توضوع الدراسي ، كبعد االنتهاء من الدراسة ا١توضوع ُب الوقت احملدد ٕترم ا١تنافسة 
بناءا على إسهامات كل عضو عن طريق اإلجابة على ، )164،ص2009عطية،("بُت ٣تموعة كأخرل 

.                                                                                                            األسئلة ا١تقدمة إليهم كٖتصل اجملموعة الفائزة على ا١تكافأة كاجملموعة الفائزة اليت حصلت على أعلى درجة
:                                                                                         إسرتاتيجية تعليم األقران- 2-3-1-10-9

تقـو ىذه اإلسًتاتيجية على مبدأ تعليم الطبلب بعضهم لبعض، حيث يتم توزيع الطلبة إٔب مستوين 
١تيذ ضعيف يشًتكوف ُب تعليم تضعيف كجيد بعد أف ٬ترم ا١تعلم اختبارات كيتم كضع تلميذ جيد مع 

كاحد كيعلم احد٫تا اآلخر ا١تهارات ا١تراد تعلمها ، حيث أكضحت الدراسات أ٫تية ىذه اإلسًتاتيجية ُب 
ٖتسن سلوؾ األداء ا١تهارم لؤلطفاؿ العادين كغي العاديُت ، كتساعد على اندماج األطفاؿ معا ، ككيفية 

 )70،ص2009مرزكؽ،("التعامل مع ىؤالء األقراف ، كتوصيل ا١تهارات بصورة ابسط كأسهل كأكثر دعما 
 تلميذ الضعيف من ا١تستول البيئي الذم ٭تفز اؿتلميذكيتأثر تقوٙب التلميذ اٞتيد على كقف ما توصل إليو اؿ

اٞتيد ١تتابعة زميلو كتقدٙب ا١تساعدة البلزمة لتطوير مكافأتو حىت يستطيع أف ٭تصل على درجة جيدة لو، 
كالتلميذ الضعيف ٭تاكؿ رفع مستواه ليصل إٔب مستول زميلو، ألف ا١تعلم سيضع نقاط للمقارنة بينهما على 

 )69،ص2009مرزكؽ،("فإسًتاتيجية تعليم األقراف أكثر االسًتاتيجيات فعالية ، ضوءىا ٭تدد درجة ٢تما
                                                                :                                     ك٢تذه األخَتة شركط ٬تب األخذ هبا عند اعتمادىا كىي

 ا١تعلم كأقرانو، فكلما كاف ىناؾ توافق بُت الطلبة ُب ا١تيوؿ كا٠تصائص الشخصية تلميذالتوافق بُت اؿ- 1
.                                                                                         كاف ىناؾ تفاعل أكثر ٦تا يؤدم إٔب نتائج أفضل ُب عملية التعلم 

كا١تتعلم                                                                                          )القرين(توافر ا١تعرفة لدل ا١تعلم - 2
.                                                   بقوة الشخصية كالقدرة على التأثَت )القرين ا١تعلم(٘تتع القائم ابلتعليم - 3
بكيفية التعامل مع ا١تتعلم كتعليمو                                                             )القائم ابلتعليم(معرفة القرين - 4
.                                                        هتيئة بيئة التعلم ابألقراف كتوفَت ا١تستلزمات البلزمة للتعليم من ا١تدرس ا١تشرؼ - 5
هتيئة كسائل قياس صاٟتة لتقوٙب ما ًب ا٧تازه كما حصل من تغَتات سلوكية على أطراؼ العملية - 6

التعليمية كإسًتاتيجية تعليم األقراف تعترب مبلئمة لتبلميذ ال ٯتلكوف مهارات اجتماعية كما ىو اٟتاؿ لعينة 
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ْتثنا ىذه ابعتبار أهنم ٓب ٯتارسوا التعليم من قبل ، ككذلك تساعدان على تنمية ا١تهارات كتصحيح األخطاء 
                                                                                                             :ا١ترتكبة كتقدٙب تغذية راجعة فورية كحيث يتوفر لكل متعلم قرين بصفة معلم فهي تتميز اب١تميزات التالية

 الثقة ابلنفس                                                                                                               تلميذاؿ٘تنح - 7
 أف يساؿ أقرانو من دكف تردد                                                                       تلميذتتيح الفرصة لل- 8
                                                                                                           تبلميذتنمي ركح التعاكف بُت اؿ- 9

تعطي فرصة للمعلم ١تتتابعة أعماؿ أخرل ٯتكن أف تصب ُب صاّب العملية الًتبوية                                                    - 10
يعُت ا١تعلم أسلوب احملاضرة كاإللقاء                                                                                                          - 11
                                                                                               تبلميذيزيد التعاكف كالثقة بُت ا١تعلم كاؿ- 12
 ُب إعطاء إجاابت خاطئة                                                                    تلميذيزيل اٟترج من اؿ- 13

كىذه اإلسًتاتيجية من شأهنا أف تقلل من اعتماد ا١تتعلمُت على ا١تعلم، كتساعد على مشاركة ا١تتعلم ُب 
)                                                                           168-166،ص2008عطيةػ،( :العملية التعليمية حيث ٯتكن استخدامها كما أيٌب

 من ا١تعلم بطريقة اإللقاء أك احملاضرة العادية بشكل مركز ُب كقت قصَت تبلميذيتم تقدٙب الدرس لل- 1
.                                                                                                                        يكفي الطلبة ا١تميزين الستيعاب الدرس

.                                          يطلب ا١تدرس من الذين استوعبوا الدرس مساعدة أقراهنم ُب فهم ا١تعلومات اليت يتضمنها الدرس- 2
                                                                                                        .يتوأب ا١تدرس بعد ذلك متابعة اٞتميع، كالتشديد على اٟتاالت ا٠تاصة اليت ٖتتاج إٔب تدخل مباشر- 3
:                                                                                                                عيوب التعلم التعاوين- 2-3-1-11

ال ٯتكن أف نقوؿ أف للتعلم التعاك٘ب عيوب، كإ٪تا ىناؾ عدد من ا١تشكبلت أك العوائق اليت ٕتعلو ال ٭تقق 
                                                                                                                           )15،ص1995جونسوف كآخركف،(: أىدافو منها

                                                عدـ حصوؿ ا١تعلمُت على التدريب الكاُب الستخداـ التعلم التعاك٘ب - 1
.                                                                                                      ُب الصف ألواحد  يضاؼ إٔب ذلك نوع أاثث الفصلتبلميذضيق مساحة الصفوؼ مع كثرة عدد اؿ- 2
 أك بعضهم إٔب ا١تهارات االجتماعية كقيم التفاعل االجتماعي                                                            تبلميذافتقار اؿ- 3
 لشعورىم أبف جهدىم ال يعود ٢تم كحدىم، كأف اآلخرين تبلميذضعف الدافعية لدل البعض من اؿ- 4

.                                                                                               يستفيدكف من جهد غَتىم من دكف أف يبدلوا جهدا ذا قيمة 
النزكع إٔب الركح التنافسية بُت أفراد اجملموعة على حساب الركح التعاكنية للمتعلمُت مرتفعي ا١تستول - 5

.                                                                                       يعاكنوف ُب ٖتصيل ا١تعلومات بوضعهم ُب ٣تموعات التعلم التعاك٘ب إذا كاف زمبلئهم من ذكم ا١تستويُت
.                                                                                                                    سيطرة كاستعداد بعض التبلميذ أثناء عملهم ضمن اجملموعة بتمسكهم آبرائهم كاعتبارىا األصوب- 6
    .نقص ُب درجة النضج عند أفراد اجملموعة ٦تا ٬تعلهم غَت قادرين على العمل اٞتماعي- 7
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:                                                                                                            التعلم ابللعبإسرتاتيجية - 2-2-3
                                                                                              :اللعب ماىية- 2-2-3-1

 اٟتية، الكائنات ٚتيع كبُت كالشباف األطفاؿ بُت عاما فًتاه الغرض ٢تذااللعب،  على النفوس هللا فطر لقد
 أغراضا ليحقق معينا سلوكا يسلك كتدفعو ألف ابلوراثة إليو تتنقل كدكافع ميوؿ بعدة مزكدا يولد فالطفل
، األكل مثل ضركرايت حياتو من ضركرة الطفل عند كىو كطبيعي فطرل استعداد فاللعب بو، خاصة  كالنـو
 أنو ٤تسوس بربىاف يثبت ٦تا كالتوجو، إٔب اإلشراؼ حاجة ُب كلكنو اللعب تعلم إٔب حاجة ُب ليس فالطفل

 اللعب، ُب كنشاطو صحوه زمن كل يقضى الطفل ا١تواىب، فنجد كترقية القول تنمية ُب أساسي شرط
 كىذا الرغبة ىذه ٖتقيق دكف حائبل يقفوا أف كال اٞتارؼ اللعب تيار يوقفوا الكبار من السهل على كليس

 حياهتم، بو اللعب يقـو الذم األساسي الدكر بسبب كاللعب، الطفولة بُت الفصل الصعب كمن النشاط،
 عن كعبلقاهتم ابلناس ا٠تاص عا١تهم عن كيكشفوف لعبهم، ُب خرباهتم صويرت إبعادة مولعوف فاألطفاؿ

 مشاعر من فيخففوف عن حياهتم التعبَت فرصة ٢تم كيتيح خيا٢تم، عن يعربكف ٬تعلهم كىذا اللعب، طريق
 ُب موجودا يكوف كيكاد كقارا، الناس أشد يبلـز فهو فقط ابلطفولة ٮتتص ال يعانوىا، كاللعب اليت القلق
 كا١تضموف، الشكل حيث من الطفولة ُب اللعب أنشطة كتتنوع اإلنساف، يؤديها فاعلية أك نشاط كل

 اليت البيئية الظركؼ علي ككذلك ٪توه، مراحل من مرحلة كل ُب الطفل احتياجات كيتوقف ىذا التنوع على
 يصدر كالرغبة، كىو ابٟتماس مغمور إرادم نشاط  ىو:يلي فيما اللعب، معٌت ٖتديد ابلطفل، كٯتكن ٖتيط
 ابللذة شعوره جملرد النشاط هبذا اإلنساف كيقـو ا٠تارج، من عليو يفرض طبيعة اإلنساف نفسو كال من عادة

                                                                                                           .(Dimeo & all,2001,p114)االرتياح
                                                          :     تعريف التعلم ابللعب- 2- 2-2-3

، الصياغة ُب تتعدد التعريفات من ٣تموعة ظهرت  الصفات من مشًتؾ ٓتيط بينها فيما كترتبط كا١تفهـو
 كيننجر أكتو قعرؼ ، حيث)15،ص2007صواٟتة،(الواقعية، ا١تتعة  كالنشاط، اٟتركة :كمنها مايلي

 التبلميذ يستطيع اللعب(خبلؿ  فمن الواقع، مع التفاىم الطفل هبا يستطيع اليت الطريقة" أبنو )1983(
 كينكوت ، كأشار"األفكار تلك استخداـ من ٘تكنهم كسائل تشكيل يستطيعوف كأيضا أفكارىم مراجعة

 تلقائية خربة أنو حيث ابلتلميذ، يتعلق فيما للتواصل اٞتوىرم الشكل ":ىو اللعب أف إٔب )1988(
 النشاط ":أبنو اللعب )2000( كرافت آف ، كعرفت"كمكا٘ب زمٍت إطار ُب كتدكر اٟتياة من مستمدة

 األشياء كملمس كأحجاـ كاألشكاؿ كاأللواف لؤلصوات كاالستكشاؼ ابالستطبلع التبلميذ فيو يقـو الذم
 كاإلنصات التخيل على ا١تتنامية قدراهتم التبلميذ يظهر حيث أبعاد، ثبلثة أك بعدين خبلؿ من كذلك

 كللتواصل أفكارىم عن للتعبَت ذلك ككل ا١تصادر كابقي كا٠تامات لؤلدكات الواسع كاالستخداـ كا١تبلحظة
 أف نرل السابقة التعريفات خبلؿ كمن، )24،ص2008كٛتزة، خطاب( "اآلخرين كمع مشاعرىم مع
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 معرفية معلومة أك مهارة التلميذ تعليم إٔب تؤدم اليت األلعاب فهناؾ متعددة التبلميذ عند اللعب ٣تاالت
 بعض حوؿ ٗتيلية فكرة بناء إٔب تؤدم اليت األلعاب من بعض التعليمية، كىناؾ ابأللعاب كتسمى معينة،

 كىو اٟتر، ابللعب يسمى األلعاب من اثلث نوع كىناؾ التخيلية، أك التمثيلية ابأللعاب كتسمى األشياء،
 اكتشاؼ على التلميذ تدريب ىو اللعب من الرابع النوع أما .ْترية اللعب التلميذ ٯتارس موجو الغَت اللعب
كيعرفو شابلن ، )69،ص2008ربيع،( اٞتادة الدراما أك التمثيلي ابللعب كتسمى حولو، من كالبيئة اٟتياة

chaplin أبنو نشاط ٯتارسو األفراد ٚتاعات كفرادل بغرض االستمتاع كتعرفو كاترين اتيلور أبنو ٯتثل 
اٟتياة الطفل فهو يعترب ابلنسبة للطفل الًتبية كاالستكشاؼ كتعبَت عن الذات، كليس ٣ترد طريقة لتنمية 

الوقت كالعبث، كيرل عبد اٟتميد شرؼ أبف اللعب ىو ميل فطرم موركث ُب كل فرد طبيعي كىو كسيلة 
للتعبَت عن الذات ابستغبلؿ طاقاتو كيدفع الفرد إٔب التجريب كالتقليد كاكتشاؼ طرؽ جديدة لعمل 

) 31،ص2001شرؼ،( .لو دكر كبَت ُب تكوين شخصية الفردكاألشياء كيشعر الفرد اب١تتعة كالسركر 
كاللعب عبارة عن نشاط حر كمسلي أين تكوف فيو أفكار اللعب اثبتة كاحملتول معقوؿ كاألدكار ٤تددة، 

علم الظواىر ابلنسبة للعب الذم يعطي قيمة للحرية اٟتركية ُب إطار " يتحدث عن  )1974(شويراؿ 
" ركبن " ، كيتم فيو التساكم بُت الذىاب كاإلايب للحركات ُب توازف اثبت، كحسب )معرؼ(كسط ٤تدد 

اللعب نشاط خاص ابلطفل يساىم ُب بناء شخصيتو، كىو سلوؾ يقـو بو الفرد بدكف غاية عملية مسبقة 
) 2007(كيعرفو السايح  (Hahn,1991,p23) كيعد أحد األساليب اليت يعرب هبا الطفل عن نفسو

على أنو نشاط موجو حر يؤديو األطفاؿ من أجل ٖتقيق ا١تتعة كالتسلية كيستغلو الكبار عادة ُب تنمية 
أبنو أنفاس اٟتياة ابلنسبة للطفل أنو حياتو كليس  )1967( اتيلور قسلوؾ األطفاؿ كشخصياهتم، كتعرؼ

 كالتعبَت الذاٌب كالًتكيح كاالستكشاؼ٣ترد طريقة لتمضية الوقت كإشغاؿ الذات فاللعب للطفل ىو كالًتبية 
 ٗتطيطها أحسن مىت التعليم تنظيم ُب فعاال دكرا األلعاب تؤدم، )29،ص2010ا٠تفاؼ،( كالعمل للكبار

 عبلقة كجود على أكدكا الًتبويُت الباحثُت أبف )1997(بينيت  نيفيل كيرل عليها، كاإلشراؼ كتنظيمها
 بصورة يظهر سوؼ التعلم أف علىكف ير ْتيث  قويةتربوية عملية يعترب فاللعب كالتعليم، اللعب بُت مباشرة
 كما، )7،ص2002خليل،( كإثرائو الطفل بلعب االرتقاء على قادرين معلمُت كجد إذا خاصة تلقائية
 أقل أخطاء كانوا ابللعب التعلم فرصة ٢تم أتيحت الذين التبلميذ أف )1997( كالندك بَتس من كل أشار

 فيما ىورف فاف كترل، )127،ص2002العنا٘ب،( التقليدية ابلطريقة تدريسهم ًب الذين ابلتبلميذ مقارنة
 ١تا تطبيقاهتم يظهركف كفيو التبلميذ لتعليم كالتلقائي الطبيعي الطريق ىو اللعب أبف )2002(خليل أكرده

 األلعاب أبف القوؿ ٯتكن ك٢تذا، )102،ص2002خليل،( .تكاملي بشكل مهاراهتم كيعكسوف تعلموه
 أما، )69،ص2008ربيع،( "تبلميذه تعليم ُب ا١تعلم إليها ٭تتاج اليت االتصاؿ كسائل من كسيلة تعترب"

 كأدكات كبرامج ٠تطط تبعنا ا١تقصودة ا١توجهة األلعاب أشكاؿ من شكل" :انوأب )2010( ا٠تفاؼ
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 أىداؼ لتحقيق مارستها ٨تو التبلميذ توجيو ٍب كٕتربتها ا١تعلموف إبعدادىا يقـو هبا خاصة كمستلزمات
 ما نقل ُب ىاـ دكر لو األلعاب بواسطة التعلم أسلوب فإف ك٢تذا، )289،ص2010ا٠تفاؼ،(" ٤تددة
 التعلم أثر نقل ُب ق اإلسًتاتيجيةىذ فعالية أف إال مشاهبة، أخرل مواقف إٔب ما موقف ُب التلميذ يتعلمو

                                                                                                                                )735،ص2002ملحم،( :ىي نقاط عدة على يتوقف جديدة تعليمية مواقف إٔب
 يسهل التعلم ٣تاؿ ُب اللعب أسلوب استخداـ أف اجملاؿ ىذا ُب الدراسات كترل :اللعبة قواعد إتقان -1

                                                                .معانيو كأدرؾ استوعبو جديد آخر موقف إٔب ا١تتعلم عليو تدرب تعلمي موقف من أثره انتقاؿ
 األصلية للعبة ٦تارستو أثناء هبا يقـو اليت التحركات ٞتميع ا١تتعلم إدراؾ أم :احلركات بٌن العالقة -2

 أثر انتقاؿ يسهل الذم األمر .ا١تتعلمة للمواقف معٌت يضفي ٦تا البعض ببعضها التحركات تلك كعبلقة
أخرل                                                                                               مواقف إٔب التعلم

 كلعبة ما لعبة اسًتاتيجيات بُت التشابو أك التماثل عناصر زادت ككلما :االسرتاتيجيات يف التماثل -3
.                                                                                      اٞتديدة اللعبة اسًتاتيجيات تعلم إٔب التعلم أثر انتقاؿ زاد جديدة أخرل

 إٔب التعلم أثر انتقاؿ على أبخرل أك بصورة تؤثر األلعاب ٦تارسة ُب ا١تتعلم فرغبة :اللعب يف الرغبة -4
 بطبيعة يؤدم سوؼ ذلك فإف معينة، ألعاب ٦تارسة ٨تو إ٬تايب إتاه ا١تتعلم لدل كاف فإذا أخرل، مواقف
                                                                                                            .أخرل تعليمية مواقف إٔب اإل٬تايب االنتقاؿ إٔب اٟتاؿ

 ذلك يؤدم كمتنوعة ٥تتلفة مواطن ُب ما لعبة توفرىا تعلميو ١تهمة ا١تتعلم ٦تارسة إف :اللعب يف التنوع-5
 مواقف عدة إٔب التعلمية ا١تهمة أثر من انتقاؿ يسهل الذم األمر ٢تا كفهمو ا١تواطن بتلك كعيو زايدة إٔب
                                                                                                                    :أمهية التعلم ابللعب- 3- 2-2-3

 بيولر كارؿ األ١تا٘ب العآب أكد حيث عاـ، بشكل التبلميذ حياة ُب األلعاب أ٫تية بياف ُب كثَتا العلماء اىتم
 ُب الباحثُت دراسات من عدد ، كأجرل)43،ص2008ربيع،(للتلميذ  العقلي النمو ُب األلعاب أ٫تية على
 كقوية فعالة كسائل تعد األلعاب أف على التعلم، كأكدت ٖتقيق ُب األلعاب أ٫تية نتائجها بينت اجملاؿ ىذا

 اليت الدقيقة كا١تهارات كا١تعلومات ا١تعارؼ إكسابو خبلؿ من كإتاىاتو ا١تتعلم سلوؾ تغيَت ُب التأثَت
اليت  األساليب من كاأللعاب، )208،ص2007صواٟتة،( العملية حياتو كاقع مواجهة خبل٢تا من يستطيع

 من العمل إٔب فيو يندفع جوا للتلميذ يوفر ابللعب فالتعلم للتعليم، كنشوقو التلميذ انتباه ٧تذب عن طريقها
                               :التلميذ على تساعد انوأل كاستكشاؼ تعلم أداة األلعاب نفسو، كتعد تلقاء

 لؤلشياء اٟتسية ا٠تصائص على خبل٢تا من فيتعرؼ بو احمليط العآب عن ا١تعلومات من العديد اكتساب- 1
                                                                                             .كاختبلؼ تشابو من األشياء بُت كما كاألحجاـ، كاأللواف األشكاؿ كعلى

 معرفة فيزداد إليو ٯتيل كما ٭تبو ما على التلميذ يتعرؼ كاالستكشاؼ التجربة خبلؿ فمن الذات، معرفة -2
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 كٯتكن )27،ص2002العنا٘ب،( حلها على قدرة أكثر كيصبح مشكبلتو على كإمكانياهتا، كيتعرؼ بذاتو
                                                                                                                  :التالية اٟتقائق ضوء ُب اللعب أ٫تية إٚتاؿ

                                                                          .١تزاكلتو اإلنساف يدفع طبيعي ميل اللعب يعد -1
 كىو للصيب كالشاب ا٠تربة، الكتساب الطفل طريق فهو لئلنساف، أساسية حاجة يشبع اللعب -2

 ٕتعل ككاجبات مسئوليات من تتطلبها كما الكبار حياة أف كمع الزائدة، طاقتهم الستنفاذ الطبيعية كسيلتهم
                                                                          .إغفا٢تا ٯتكن ال لدرجة أساسية اللعب إٔب اٟتاجة أف إال الثا٘ب، ا١تكاف أيخذ اللعب

 سلك فإذا ا١تنظم، اللعب من أساسي غرض كىذا كتنميتها، ا١تتزنة الشخصية تكوين ُب اللعب يساىم- 3
 كخلق العقلي، النمو على كيساعد الصحة، كٖتسُت اٞتسم تقوية علي يساعد فإنو الصحيح، الطريق اللعب

                                                                                           .األخبلؽ كتقوٙب االجتماعي للتغيَت الفرصة كإاتحة ا١ترح، ركح
 يستخدـ ٕتعلو اليت كالدكافع ا١تؤثرات اإلنساف ٬تد اللعب ففي اإلنساف، لقول طبيعي ٘ترين اللعب- 4

 ىذه ٕتعل اللعب تصاحب اليت الكثَتة كاٟتركات تنميتها، ُب يساعد الذم األمر كعقلو، كحواسو أعضائو
                                                                                        .البدنية اللياقة عناصر من اٞتسم يكتسبو عما فضبل فيها، تكلف ال طبيعية متزنة التنمية

                                                                                                            .السعادة ك٬تلب لو كاالستمتاع السركر ٭تقق لو كىذا نفسو، عن للتعبَت فرصة اللعب ُب ٬تد اإلنساف -5
 ضمن لؤللعاب برامج بتنظيم ا٠ترباء اندل ٍب كمن للعمل، اإلنساف يدفع اللعب يصاحب الذم السركر -6

                                                                                                                         .اإلنتاج لزايدة العمل ٣تاالت
 ُب كا١تعيشة الغَت، مع الطيبة العبلقات أساس ا١تتزنة فالشخصية اجملتمع، رفاىية على اللعب يعمل- 7

 اإلنسانية العبلقات ىذه لدعم تبارل ال اليت الفرص تتيح اللعب كٚتاعات اإلنساف، حياة سر ٚتاعات
                    (Dimeo & all,2001,p115) .كاالنسجاـ االٖتاد تولد اليت ا١تمتعة القوية كالصداقة اٞتميلة

                                                               : أىــداف التعلم ابللـعب- 4- 2-2-3
تعد إسًتاتيجية اللعب من بُت الطرؽ الشائعة االستعماؿ ُب ٣تاؿ الًتبية البدنية كالرايضية ١تختلف أطوار 
٪تو الفرد كذلك ١تا ٖتققو ىذه الطريقة من ٧تاح كبَت ُب الوصوؿ إٔب األىداؼ ا١تسطرة من قبل ا١تعلم ُب 

                                                         .)العاطفية(اٞتوانب النفس حركية ا١تعرفية كاالنفعالية 
:                                                                                      األىـداف النفسية احلـركية- 4-1- 2-2-3

اٟتركات : لكي تكػوف طريقة اللعب فعالة ٬تب أف هتدؼ إٔب تنميػة كٖتسُت اٟتركات البنائية األساسية مثل
االنتقالية كا١تتمثلة ُب القدرة على التحرؾ من كضع الثبات إٔب مكاف أخر كالوثب كاٞترم، إضافة إٔب 
اٟتركات الغيػر انتقالية كتحريك الرأس كاٞتذع ككذلك اٟتركات اليدكية كالضرب ابليد أك القدـ كتنمية 

القدرات اإلدراكية اليت تساعد ا١تتعلم على تفسَت ا١تثَت حىت يتمكن من التكيف مع البيئة، كتتضمػن أساسا 
التميز اٟتركي كالبصرم كالسمعي، كما تساىم ىذه الطريقة ُب تنمية القدرات البدنية حيث تعمل على 
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                                                                                                                ٖتسُت أداء ا١تهارات ا١تتعددة كالبسيطة منها كا١تعقدة، ابإلضافة إٔب تنمية ا١تهارات اٟتركية 
:                                                                                                   األىـداف ادلعرفية- 4-2- 2-2-3

: ينبغي أف هتدؼ برامج اللعب إٔب إعداد الفرد ُب اجملاؿ ا١تعرُب أبقسامو ا١تتعددة كاليت تشمل ا١تعرفة مثل
القدرة على تذكر ا١تهارات السابق تعلمهػا إضافة إٔب الفهػم ْتيث يكػوف ا١تتعلم قادرا على الفهم اٟتركي أك 

ا١تهارة اليت يتعلمها ككذا تطػابقها كٖتليل تلك اٟتركات كتركيبها ، كصوال إٔب تقوٯتها كمعرفة مدل ٖتقيق 
أف يعرؼ ا١تصطلحات ا٠تاصة ابللعب : ا٢تدؼ الذم كضع ٢تا، كمثاؿ األىداؼ ا١تعرفية نذكػر ما يلي

كيتعرؼ على أنواع ا١تهارات ا٠تاصة بو، كٮتتػار طرؽ اللعب ا١تناسبة للفػريق ك٭تلل أ٪تاط ا١تهارات ٖتليبل 
                                                                                                                 . دقيقا كيقارف بُت ا١تستوايت األداء األكٕب كالنهػائي كيقـو أخطاء األداء 

:                                                                                                                    األىـداف العـاطفية- 4-3- 2-2-3
ال شك أف لكل ىدؼ معرُب جانب عاطفي كتبلزمهػا أمر طبيعي، كعلى ا١تعػلم أف ٬تذب اىتمامات 
ا١تتعلمُت لتعلم األلعاب حىت يتولد لديهم الرغبة ُب تعلمها، كما يتضمن اجملاؿ العاطفي عملية تطبيع 

غرس : االجتماعي اليت ٢تا األثر ُب ٪تو السلوؾ كالتحكم فيو كيدخل ُب نطاؽ األىداؼ العاطفية لؤللعاب
قيم مرغوب فيها كالركح الرايضية العالية مثل التفاىم كاإلحساس ٔتشاعر اآلخرين، كاحًتاـ حقوؽ اآلخرين 
نتيجة احًتاـ قواعد اللعب، كاحًتاـ اٟتكاـ كاإلداريُت، كتقبل ا١تسؤكلية عن السلوؾ الشخصي الذم تتأثر 

بو اٞتماعة كالسلوؾ االجتماعي الذم تقـو عليو اٟتياة الدٯتقراطية، كإدراؾ الفرد لذاتو كالشجاعة ، كا١تثابرة 
، كبذؿ اٞتهػد كما يكتسب البلعب قيمة ثقافية ْتيث تساعده على فهم ثقافة اجملتمع كثقافة اجملتمعات 

األخرل، كىذا ابإلضافة إٔب اكتساب  قيم ٚتالية كفنية من خبلؿ الًتبية اٟتركية اليت تعمل على ٖتقيق 
 )                                                                                                                                       23،ص2002إلُت،(. الرضي اٞتمإب كالفٍت

                                                                                    :أنواع التعلم ابللعب- 2-2-3-5
 من ا١تختلفة ا١تراحل ُب الطفل ٪تو كخصائص مستوايت على يتوقف األلعاب تنوع أف "عباس فيصل "يرل

                      :إٔب مايلي اللعب أنواع تصنيف كٯتكن ابلطفل احمليطة الظركؼ التنوع ىذا كيعكس أعمارىم
                                                                             :التلقائي  اللعب-2-2-3-5-1

 الطفل ٮترب فيو استكشافيا، يكوف الفًتة تلك ُب اللعب من النوع ىذا أف "سوزان ميلر" تقوؿ حيث
 ىذه كاستكشاؼ استطبلع ُب أيخذ ابلدمى للعب تناك٢تا أثناء فالطفل لديو، ٥تتلفة إحساسات استشارة
                                                                  )120،ص1987سوزاف،( متناكلو ُب تكوف اليت اللعب

                                                                                                                        :اإليهامي  اللعب-2-2-3-5-2
 اللغة خبلؿ من اللعب، مع الشكل ىذا ُب الطفل يتعامل حيث ا١تبكرة، الطفولة ُب للعب شائع شكل ىو
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 "عباس فيصل" الواقع، كيرل ُب هبا تتصف ٦تا أكثر خصائص ٖتمل أهنا لو كما ا١تواقف مع السلوؾ أك
 من النوع ىذا يتمثل حيث عامُت، إٔب كنصف عاـ عمر بُت ما الطفل عند الشخصيات ٘تثيل يبدأ": أنو

 العآب مع التعامل ُب كأساليبهم سلوكهم أ٪تاط من تتضح كما الكبار، لشخصيات الطفل تقمص ُب اللعب
 الشخص شعور عن يعرب اإليهامي اللعب أف كيضيف، هبا كينفعل غيابيا الطفل يدركها اليت هبم، احمليط

 أحبلـ أك اللعب طريق عن متنفسا ٢تا ٕتد فإهنا كاعيا، إدراكا الفرد يدركها اليت فالرغبات ا١تكبوتة، كرغباتو
 اللعب إٔب الطفل يلجأ كقد الطفل لرغبات ٤تقق أم تعويضيا، لعبا يكوف قد اإليهامي فاللعب اليقظة،

                                                                                                              )144،ص1997عباس،(ك٥تاكفو  كتوتره قلقو مشاعره كٮتفف من يستكشف لكي اإليهامي
                                                                                                                      : اللعـب العفــوي -2-2-3-5-3

يعترب أساس النشاط النفسي كاٟتركي للطفل، كىو عبارة عن الوسيمة األكٔب للتعبَت عن طريق إشارات 
حركات تظهر ٣تانية، فاألطفاؿ الصغار يتوجهوف إٔب العمل جد ىاـ ُب تعلم كٖتكم ُب اٟتقائق بعد ذلك 

                                                                                                                      .اللعب يتوجو ٨تو تعلم اٟتياة االجتماعية بتصور أدكار الكبار
                                                                                                          :اللعـب الرتبــوي -2-2-3-5-4

ا١تدرسة الفعالة النشيطة فهمت أبنو ٯتكن أف يقـو اللعب بدكر تربوم كذلك خاصة عندما يكوف الطفل ُب 
 ٪توه، ْتيث يثَت االنتباه كينمي ركح ا١تبلحظة كالتعاكف كٯتكن من هتيئة النزعة للحياة االجتماعية                                                                                                 بداية

 :                                                                                                                             اللعـب العــالجي- 2-2-3-5-5
يستعمل ُب العبلج النفسي عند األطفاؿ الذين ىم ٖتت التشخيص، الطفل ال يستطيع التعبَت عن كل 

مشاكلو أم ما ٮتتلج ُب صدره عن طريق الكبلـ، كلكن ٖتملها يظهر بوضوح ُب النشاطات اللهوية 
                                                                                                                 )25،ص2000مفيت، )كاللعب

                                                                 :يلي كما كىي أساسية أنواع ثبلثة إٔب عامة بصفة األلعاب تقسيم كٯتكن
 شيوعنا أكثرىا كمن ما، عبارة تعلم أك دراسة على التلميذ ١تساعدة خصيصا ا١تصممة التعليمية األلعاب -1

                                                                                                 .األرقاـ أك ا٢تجاء حركؼ عليها ا١تكتوب ا١تكعبات
 كقد اليومية الناس حياة ُب كقائع أك حقائق من مستمدة كىي اٞتادة، التخيلية كالتمثيليات األنشطة- 2

                                                                                              .اجتماعية أك جغرافية مواقع أك اترٮتية ألحداث تتعرض
 كيتحدد ،تبلميذالل عليها يتفق قواعد على بناء ٕترم كىي ، ا١تنافسة على تقـو اليت ا١تبارايت ألعاب- 3

                                                                                                                                                                              )7،ص2008ربيع،( ا١تعنية ابللعبة ا٠تاصة القواعد ىذه على بناء كا٠تاسر الفائز فيها
                                                                                                                               :التالميذ تعليم يف األلعاب توظيف -2-2-3-6

                                                                                                                            :اآلتية ا١تبادئ اعتباره ُب يضع أف التبلميذ تعليم ُب اللعب توظيف عند ا١تعلم على ينبغي
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                                                                               .١تراجعتو الدرس من كجزء األلعاب بعض استخداـ- 1
                                                                                      .الدرس ايةنو ُب التعليمية األلعاب بعض استخداـ- 2
الصفي                                                                                              التعليم ألىداؼ كفقا األلعاب ىذه اختيار -3
                                                         .منها التعليمي ا٢تدؼ على ابللعبة االستمتاع يطغى ال ْتيث األلعاب تنظيم -4
                                                                      الدرس أثناء ٦تارستها قبل كقواعدىا اللعبة عن معلومات التبلميذ إعطاء -5
                                                                                                       .ابلتدرج اللعبة التبلميذ تعليم- 6
 اكتسبوه ما كمعرفة ١تفاىيمهم كتعزيز ٠ترباهتم إثراء من التبلميذ لدل أحدثتو ما كمعرفة اللعبة أثر تقوٙب -7

 كيعترب اللعب من أىم الوسائل الًتبوية اليت تدخل ُب ،)37،ص2002العنا٘ب،( كمهارات معلومات من
تشكيل جوانب شخصية الفرد ألنو يساعد الطفل على اكتشاؼ احمليط كاكتساب ا٠تربة، حيث اللعب لو 

                                                                                                      (Medajaouiri & Rachid,1991,p5): قيمة كبَتة  كما يلي
.                                                                               تدريس اٟتواس كتنمية ا١تبلحظة كاكتساب ا٠تربة - 1
.                                                                       ٘تكُت الطفل من اكتشاؼ احمليط كتنظيم الفضاء - 2
.                                                                                      تلبية حاجات الطفل كميولو إٔب اللعب كاٟتركة - 3
.                                                                                     مساعدتو على التكيف االجتماعي - 4
.                                                                              تسهيل اكتساب ا١تعارؼ عن طريق ا١تمارسة - 5
استغبلؿ األلعاب ُب تنظيم اٟتوار قصد تصحيح ا١تكتسبات اللغوية                                                                                                                                                             - 6
                                                                                                                 :اللعبة إعداد خطوات وشروط- 2-2-3-7

 من العاـ ا٢تدؼ ٭تقق ْتيث خطوت عدة إتباع من البد للتبلميذ لعبة أم إعداد عند ا١تعلم على ٬تب
                                                                             :ىي ا٠تطوات كىذه للتبلميذ، كفاعلية بكفاءة كتوظيفها اللعبة ىذه تقدٙب

                                                                                                        :على كتشتمل :اإلعداد عملية- 2-2-3-7-1
                                                                                       .الصف دخوؿ قبل اللعبة ٕتريب ك هتيئة- 1
                                                                                .البلـز الوقت كٖتديد للعبة، ا١تناسب ا١تكاف هتيئة -2
                                         .                     التبلميذ قدرات حسب على القوانُت كتبسيط شرح- 3
                                                                                           :             اآلتية ا٠تطوات خبلؿ من كذلك اللعبة تطبيق هبا كيقصد :التنفيذ عملية- 2-2-3-7-2
                                                                                           .اللعبة كخطوات مكوانت مراجعة- 1
                                                                                           كمساعدهتم للتبلميذ اإلرشادات تقدٙب- 2
                                                                                                           :هبا كيقصد :التقومي عملية- 2-2-3-7-3
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                                                  .التبلميذ لدل التعليمية اللعبة ُب كالضعف القوة نواحي ٖتديد على ا١تعلم قدرة -1
                                                                          .التعليمية اللعبة إ٧تاز ُب التلميذ استغرقو الذم الزمن ٖتديد -2
                                                              .التلميذ قدرات تنمية ُب اللعبة ىذه مسا٫تة مدل -3
 اليت التعليمية ا٠تربات إٔب للتعرؼ التبلميذ ٔتتابعة ا١تعلم يقـو ا١ترحلة ىذه كُب: ادلتابعة -2-2-3-7-4

 يتم ٍب كمن التعليمية اللعبة ىذه خبلؿ من التعليمية للمهارات كا٧تازىم استفادهتم كمدل التبلميذ اكتسبها
 سبع )1982(كآخركف  ىينيش من كل كحدد، )136،ص2002،٘بالعنا( أخرل مهارات إٔب االنتقاؿ
 األىداؼ كٖتديد نوعيتو، كٖتديد احملتول اختيار ىي التعليمية األلعاب كإعداد تصميم عند رئيسة خطوات
 كتركيب مواد كالقوانُت، القواعد كتطوير اللعبة، ٪توذج كتطوير السلوكية، أك ا٠تاصة األىداؼ كٖتديد العامة،
 ذكر فقد ركميسوفسكي ، أما)743،ص2002ملحم،( التعلمية النتائج كتقوٙب التنفيذ، أجل من اللعب

                                                                                                                              : ىي ا٠تطوات كىذه األلعاب كإعداد لتصميم خطوات عدة
                                                                      .اللعبة تتضمنها اليت كالثانوية الرئيسية األفكار أك احملتول أك ا١توضوع اختيار- 1
اللعبة                                                    دراسة بعد التبلميذ فعلو على ٬تب ما يوضح بشكل األىداؼ ٖتديد- 2
                                                         . الرئيسية إسًتاتيجيتها كتبُت اللعبة، لدراسة البلـز الوقت ٖتديد- 3
                                                                                                        . البلعبُت أدكار كتبُت ا١تستهدفة، الفئة خصائص ٖتديد- 4
                                                            .تعليمية كمواد كأجهزة أدكات من اللعبة ُب ستستخدـ اليت ا١تصادر ٖتديد- 5
 اللعبة أحداث تصاغ حيث بعضا، بعضهم مع البلعبُت تفاعل كيفية كتبُت اللعبة، قوانُت ٖتديد- 6

 حركات نوع كتبُت ا٢تدؼ، لتحقيق البلعب هبا يقـو أف ٬تب اليت األدكار كتوضح متسلسل، بشكل
                                                                                                                       .اللعب ُب تصادفو قد اليت كالعوائق كإتاىاهتا، البلعب

                                                               .ذلك يكوف كمىت اآلخر، الفريق على البلعبُت من فريق فوز كيفية توضيح- 7
 للعبة، البلـز األاثث ٖتديد ىنا كٯتكن اللعبة، لتنفيذ كاإلمكاانت كاألجهزة ا١تواد كٖتديد كصف- 8

اللعبة                                                                                                       فيها ستنفذ اليت كالكيفية التبلميذ جلوس أماكن كتوفَت إنتاجها، أك شرائها أك موادىا توفَت كإمكانية
                                      .تطبيقها أثناء تطرأ قد اليت ا١تشكبلت حل بغرض التبلميذ من عينة على اللعبة ٕتربة- 9

                                                          :حوؿ عناصر ذلك كيتضمن اللعبة من االنتهاء بعد للمناقشة اقًتاحات  إعداد-10
                                                              .اللعبة كأ٫تية طبيعة عن العامة النظرة أك للعبة، األكٕب اإلدراؾ- أ

                                                                              .)عاـ بشكل اللعبة تصميم( اللعبة ٪توذج- ب
                                       . األىداؼ ٖتقيق ٨تو التبلميذ تقدـ ُب خطوة كل أثر كمدل اللعبة تنفيذ خطوات -ج
                                                                                                       . ذاهتا اللعبة نتائج- د
                                                                                                             . التعلم ا٧تاز- ق
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 انجحة أخرل أعماؿ إل٧تاز الرغبة كإاثرة لتحسينها كذلك ، متكامل كنظاـ اللعبة عن الراجعة التغذية- ك
                                                                                                 )78،ص1996كعباس، حنورة( اللعبة تنفيذ عن انٕتة

                                           )292،ص2010ا٠تفاؼ،( :كالتإب كىي شركط عدة يراعي أف ا١تعلم من البد األلعاب اختيار عندك
                                                      .الدراسي احملتول أك التعليمي الربانمج من جزءا التعليمية اللعبة تكوف أف -1
 الوقت ُب تستمل سوؼ انوكأ أفضل، بشكل األىداؼ ٖتقق سوؼ الوسيلة أف من ا١تعلم يتأكد ف- 2

                                                                                                               .الربانمج من متكامل كجزء ا١تناسب
                                                                                 .التلميذ كاحتياجات مهارات التعليمية اللعبة تليب أف- 3
                           .الدراسة غرفة ُب عالية بكفاءة إدراكها يستطيع ْتيث اللعبة، قواعد يتقن أنو من ا١تعلم يتأكد أف -4
                                                                                                   أخرل أبدكات االستعانة إٔب اٟتاجة كمدل التعليمية اللعبة استعماؿ إعادة إمكانية ا١تعلم يراعي أف- 5
(                                                                   41،ص1988السهركدم،): خصائص التعلم ابللعب ومزاايه- 2-3-2-8
                                                              ٯتارسو ٚتيع الناس كعلى اختبلؼ ُب طبقاهتم كمراتبهم االجتماعية- 1
                                                                  ٭تبو ٚتيع الناس كٯتيل إليو ٚتيع الناس كابعتبارىا ضركرة كرغبة - 2
                                                                  لو قواعد كاضحة ا١تعآب يطبقها كيتماسك هبا ٚتيع ا١تمارسُت - 3
                                                                       لو أبعاد اجتماعية كأخبلقية كتربوية كصحية كنفسية كبدنية - 4
                                                                        .تبعث إٔب النفس الراحة كالبهجة كالسركر كا١ترح كالفرح- 5
                                                                            أهنا خَت كسيلة لتقارب الناس ا١تمارسُت كا١تتفرجُت - 6
                                                                        تبٍت شخصية الفرد كاٞتماعة كاجملتمع كتنمي فيهم ركح التسامح- 7
                                                                                   .إهنا ظاىرة إنسانية ال تعقيد كال انفعاؿ فيها- 8
                                                                                                              :ابللعب وظائف التعلم- 2-3-2-9

 كىو كاالجتماعية، اٟتركية أنشطتهم يصبغ أف كيكاد بكثرة، األطفاؿ ٯتارسو ىادؼ، إنسا٘ب نشاط اللعب
 يطور خبللو كمن كجسمية، حركية مهارات الطفل يكسب خبللو فمن للطفل ضركرم تعليمي نشاط
                                                                                       .االجتماعية معارفو دائرة كيوسع اللغوم، قاموسو كينمي العقلية، قدراتو
 االنفعالية الطاقة عبء عن للتخفيف انجحة كسيلة كىو األدكار، فيو كتلعب االبتكار فيو يكثر ٣تاؿ كىو

 ُب كىو متعددة، أغراضنا يشبع اللعب أف إٔب العلماء توصل كقد اٟتياتية، ا١تواقف لبعض نتيجة ا١تًتاكمة
 كيشَت منو، انتزاعو العسَت من بكليتو، الطفل فيو ينهمك ضبط أك ٗتطيط، سابق دك٪تا تطوعي ٚتلتو

                                                                              : للعب التالية الوظائف إٔب العلماء
                                                                   :التالية الوظائف ُب تتمثل حيث :الرتبوية الوظائف- 2-3-2-9-1
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                                                                                                :والعمل للحياة اإلعداد- 2-3-2-9-1-1
كيشَت  ا١تستقبلية، اٟتياة متطلبات ١تواجهة الطفل تؤىل اليت ا٠تربات اكتساب على اللعب يساعد حيث

 للحياة الطفل يهيئ كىو متقدـ، ٘ترين أك للميوؿ تدريب "اللعب أف  إٔب" جركس" العآب  اجملاؿ ىذا عرب
 من مستقببل الطفل ١تا سيقابلو التجريبية الرايضية اللعبة ابتكار إٔب البعض التطور ىذا دفع كقد اٞتدية،
                                                                                                                         ."حياتو ٕتارب

                                                           :واللغوية واالجتماعية والعقلية اجلسمية ادلهارات تنمية- 2-3-2-9-1-2
   .بياجيو كغَته إليو يشَت ما كىذا ابآلخرين، االحتكاؾ ككثرة ا١تستمرة، التمارين طريق عن ذلك كيكوف

                                                                                               :البيولوجية الوظائف- 2-3-2-9-2
اللعب نشاط حركي ضركرم ُب حياة الطفل ألنو ينمي العضبلت كيقوم اٞتسم كيصرؼ الطاقة الزائدة 

عند الطفل، كيرل بعض العلماء أف ىبوط مستول اللياقة البدنية كىزاؿ اٞتسم كتشوىاتو ىي بعض نتائج 
 االتزاف استعادة ٍب كمن اٟتاجة، عن الزائدة البيولوجية الطاقة تفريع ُب تتمثلتقييد اٟتركة عند الطفل، ك

 يتولد ما كل يستنفد ال ك٪توىم ٤تددة، ا١ترحلة ىذه ُب األطفاؿ من البعض لدل ا١تيوؿ أف البيولوجي،كذلك
                                .اٞتسم حاجة عن الزائدة الطاقة لتفريغ كسيلة مناسبة كاللعب طاقة، من لديهم

إف اللعب ىو إحدل الوسائل للتعبَت عن نفس الطفل كالكشف  :النفسية الوظائف- 2-3-2-9-3
عن مكوانتو العميقة كيستدؿ من خبلؿ تعاطي الطفل مع لعبو منفردا أك مع أقرانو عما يوجد ُب أعماقو 

من مشاعر ٥تتلفة، فيكوف اللعب تعبَتا عنها كمتنفسا ٢تا خصوصا عندما ال يستطيع التعبَت كبلميا أك لغواي 
:                                                                                                    عما يريده أك ينوم فعلو أك يقلقو كيوتره، كتتمثل ىذه الوظيفة ٔتا أيٌب

 تقليد أك معينة، ألعاب ٔتمارسة كذلك أحياان، يعيشها اليت ا١ترحلة ٕتاكز ُب الرغبة عن الذات أتكيد- 1
                                                       .٢تا كإدراكو لذاتو، مفهومو ٖتديد على يساعده ٦تا اللعب أثناء كأدكارىم الكبار أنشطة

 اللعب طريق عن كرغباتو حاجاتو عن التعبَت للطفل ٯتكن حيث كالرغبات، اٟتاجات عن التعبَت- 2
.                                                                                                      اللعب ُب القائد دكر خبلؿ من ذلك يستطيع الواقع ُب كالزعامة القيادة ٖتقيق من ٯتكن الذم فالطفل

.                                                                        التسلية كالًتكيح عن النفس ٔتا ٯتنحو اللعب للطفل من راحة كلذة كسعادة- 3
.                                              إكساب الطفل ا١تزيد من ا١تعارؼ كا٠تربات ٦تا ينمي قدراتو العقلية كالتفكَت كالتخيل- 4
يقرب الطفل من العآب ا٠تارجي ك٬تعلو يشارؾ ُب الواقع االجتماعي ٦تا يشجعو على االستقبلؿ - 5

.                                                                                          كاالىتماـ كالتوافق
                                                         يستعمل اللعب كوسيلة للتخلص من ا١تخاكؼ كيساعد على حل ا١تشكبلت- 6
                                                                               :االجتماعية الوظائف- 2-3-2-9-4
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 مع للتعامل تؤىلو اليت ا٠تربات كاكتساب االجتماعية الطفل معارؼ دائرة لتوسيع خصب ٣تاؿ اللعب
للطفل، كٯتكن  االجتماعي النمو ُب يساىم فهو ابآلخرين، العبلقات تنضم اليت الضوابط كتعليمة اآلخرين

:                                                                                         أف نذكر عددا من الوظائف اليت ٭تققها اللعب ُب ىذا اجملاؿ
.                                                            )ىم(ك )٨تن(إٔب اٞتماعية  )اآلان(يدرب الطفل على االنتقاؿ من الفردية - 1
                    يساعد على تنظيم كتوجيو األلعاب اٞتماعية السلبية إٔب ألعاب ٚتاعية إ٬تابية كالفرؽ كالنوادم - 2
يساعد الطفل على التعرؼ على قدراتو كمواىبو اإلبداعية الفردية كاٞتماعية من خبلؿ النشاطات - 3

                                                                                          . كاأللعاب ا١تتنوعة
.                                                                                          يوفر للطفل بعض األدكار االجتماعية اال٬تابية- 4
                                                                                      يوفر للطفل ٦تارسة مواقف لعب قد تشبو بعض أك أكثر من مواقف اٟتياة ا١تختلفة- 5
                                                                                :التشخيصية الوظائف- 2-3-2-9-5
 أـ اآلابء االكتشاؼ ىذا أقاـ سواء األطفاؿ لدل النمو جوانب اكتشاؼ ُب فعالة كسيلة اللعب إف

                                                                            :التالية األمور نبلحظ أف ٯتكن اللعب خبلؿ فمن ا١تعلموف،
 من منعوا الذين األطفاؿ أف ثبت فقد األطفاؿ، لدل االجتماعي التوافق مدل عن يكشف اللعب- 1

                                                                                   .االجتماعية عبلقاهتم ُب اضطراابت يعانوف طويلة لفًتة اللعب
 ٯتر الطفل أف يعٍت اإليهامي فاللعب القدرات، ىذه ٪تو مدل كعن الطفل قدرات عن اللعب يكشف- 2
                                                                                                            بياجيو تصورىا كما الواقعية، العمليات مرحلة إٔب يشَت اإلنشائي كاللعب الفكرية قبل ما مرحلة ُب
 بكيفية اللعبة مع يتعامل العواطف ىادئ السعيد فالطفل للطفل، الوجدانية اٟتالة عن اللعب يكشف- 3

 ُب تشخيص اللعب استخداـ إٔب النفسي التحليل علماء بعض ٞتأ كقد ا١تضطرب، الطفل ذلك عن ٗتتلف
                                                                                                         .الطفل يعانيها اليت النفسية االضطراابت

 كيتحمس ألعاهبم األطفاؿ يشارؾ الذم فالطفل للطفل، اٞتسمي النمو عبلقات عن اللعب يكشف- 4
                                                                               .اٞتسمية العبلقات من خاؿ اٞتسم، سليم طفل أنو شك ال كيتقنها، ٢تا
 قيمها أـ األخبلقية، قيمها كانت سواء اٞتماعة، قيم فيتقمص الطفل ٧تاح مدل عن اللعب يكشف- 5

  االقتصادية                                                                               قيمها أـ اٞتماعية، قيمها أـ اٞتنس، ٨تو
يرل بعض علماء النفس أف اللعب كظيفة عبلجية، فالطفل ُب : الوظائف العالجية- 2-3-2-9-6

اٟتياة اليومية ٭تتاج إٔب بعض التخفيف من القلق الذم ينشأ من القيود اليت تفرضها البيئة فهو يساعد على 
التعبَت عن انفعاالتو، كعلى التخلص من الطاقة ا١تخزكنة بطريقة تناؿ استحساف اجملتمع كرضاه، فقد أشار 

إريكسوف للوظيفة العبلجية للعب كاعتربه دكاء شاؼ للطفل ا١تضطرب، كقد ٠تص ٝتبسوف كظائف اللعب 
                                                                                                                                                                                                                                                  )38 -34،ص2010ا٠تفاؼ،(: العبلجية فيما يلي
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.                                                                             فهم التكوين الفكرم للعمليات العقلية اليت يقـو هبا الطفل- 1
.                                                                                                    التخفيف من الشعور ابلذنب- 2
.                                          تضمُت ا١تعاِب إل٭تاءاتو العبلجية كإعادة التكامل إٔب الطفل ابلتكرار ا١تستمر لنفس ا١تواقف- 3

كقد يستعمل ا١تعاِب النفسي الدمى ا١تختلفة اليت ٘تثل األفراد ُب ٤تيط أسرة الطفل كاألـ كاألب كاإلخوة 
               ليلعب هبا الطفل كتظهر أثناء لعبو هبا ا١تشاكل ا١توجودة عنده كاليت قد يكوف ىؤالء األفراد مصدرا ٢تا 

                                                                                :احلركية الوظائف -2-3-2-9-7
 كالتوافق للطفل األساسية كاٟتركات ا١تهارات كتنمية اٟتركي النشاط مستول على ضركراي دكرا اللعب يؤدم

 مبلئمة شركطا ٮتلق فإنو ا١تبلئم، للتنظيم ٮتضع حينما اللعب" عباس فيصل يؤكده ما كىذا األعضاء، بُت
 ثقافة الطفل يكسب اللعب نشاط خبلؿ ، كمن"الطفل عند اٟتركي للنشاط ا١تختلفة األشكاؿ لنمو

ا١تواقف  على للتغلب بدقة فيها كالتحكم استعما٢تا من ٘تكنو العضوية القدرات على التعرؼ(جسمية 
 للطفل األساسية اٟتركات تنمية ُب ىاما دكرا للعب أف كآخركف فانَت كيوضح، )144،ص1997عباس،(

 البدنية التنمية ُب اللعب يسهم ككذالك اٟتركية، مهاراتو كاستقرار ٪تو كُب كالعضلي، العصيب توافقو كٖتسُت
 تنمية ُب ككذالك لديو اٟتسي اإلدراؾ مهارات ٪تو كُب اٟتيوية، أجهزتو على اإل٬تايب التأثَت كُب لطفل
                     .جسمو كصورة لديو الذات مفهـو
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:                                                                                                                           خادتة
  من ا١تهارات كاألساليب ا٢تامة كالضركرية لعمل ا١تعلم ُب حقل التدريسالتدريسيةتعترب االسًتاتيجيات 

كعدـ معرفة ا١تعلم بنوعية الطبلب، كٔتقدراهتم اٞتماعية كالفردية على التعلم كالتقدـ، قد يؤدم إٔب سوء 
إذ يضر ىذا كثَتا ُب مراحل تقدمهم، كقد يؤدم . اختياره للطرؽ ا١تبلئمة لتوصيل األفكار كا١تفاىيم ٢تم

ذلك إٔب ٗتبط ا١تعلم لدل اختيار الوسائل، عندما يفكر ُب كيفية الوصوؿ إٔب طبلبو، إف لئلسًتاتيجيات 
اليت ينفذىا ا١تعلم عدة مزااي ىامة، حيث تعمل على  )التعلم التعاك٘ب كالتعلم ابللعب(دريسية النشطة الت

 كما ٗتدـ التأقلم مع ا١تواقف التعليمية،، كتسهل عليو ٦تارسة النشاط البد٘ب الرايضيتقريب التلميذ من 
 كٗتلق جوم تنافسي بُت التبلميذ، كتبٍت ، ُب درس الًتبية البدنية كالرايضيةا١تعلم ُب أغراض تربوية حيوية

أهنا تساىم بقدر إلضافة إٔب ، ابالتدريس على تنويع  ا١تعلم حيث تساعدعبلقة قوية بُت ا١تعلم كتبلميذه
، فإنو سيتمكن من الوصوؿ بطريقة صحيحة ا١تعلم استخدمها، إذا كبَت ُب تنمية القدرات البدنية كاٟتركية

، كتساىم إسًتاتيجيات التدريس النشطة ُب عملية الكشف إٔب طبلبو كتقريب ا١تفاىيم ٢تم على أكمل كجو
 .    عن التبلميذ ا١تتفوقُت ُب مرحلة مبكرة
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 : الفصل الثالث
  وأسس الكشفوات سن)10 -8(  ادلرحلةشليزات 

 جملال النفس حركي  عن التالميذ ادلتفوقٌن يف ا
 ٘تهيد-
سنة                                                                                 )10-8(٦تيزات ا١ترحلة العمرية -  3-1
                                                                                                         لنمو اٞتسميا- 3-1-1
                                                                                                                                               النمو النفسي- 3-1-2

                                                                                                                                           كاللغومالنمو العقلي- 3-1-3

                                                                                                                                         النمو االجتماعي- 3-1-4

                                                                                 :رايضيا أسس الكشف عن التبلميذ ا١تتفوقُت- 3-2
                                                                                                  خصائص ا١تتفوقُت رايضيا- 3-2-1
                                                                                        رايضيا٤تكات التعرؼ على ا١تتفوقُت- 3-2-2
 أ٫تية اكتشاؼ كرعاية ا١تتفوقُت رايضيا                                                                                     -3-2-3
                                                                                                  أ٪تاط ا١تتفوقُت رايضيا    -3-2-4
مؤشرات اكتشاؼ ا١تتفوقُت رايضيا                                                                                                       -3-2-5
                                                                                 للمتفوقُت رايضيا ا٠تاصة الرعاية  مربرات-3-2-6
                                                                                  عوامل انتقاء التبلميذ ا١تتفوقُت رايضيا- 3-2-7
                                                      أىم ا١تبادئ العامة النتقاء ا١تتفوقُت رايضيا- 3-2-8
                                                                              مراحل انتقاء ا١تتفوقُت رايضيا- 3-2-9
                                                                                            ُب الًتبية البدنية كالرايضية                                                                                                                               جملاؿ النفس حركيا- 3-3
:                                                      العمليات األسػاسية أثنػاء أداء األنشطة النفس حركية - 3-3-1
                 اجملاؿ النفس حركي                                                           - 3-3-2

خػػػبلصة                                           
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                                                                                                                                :ىيدمت
تعترب ىذه ا١ترحلة من أحسن ا١تراحل للتعلم، كيرجع ذلك إٔب ٣تموع ا٠تصائص البيولوجية كالنفسية كاٟتركية 

اليت يتميز هبا الطفل، كتتمثل ىذه ا٠تصائص ُب ٪تو عرضي قوم، كما يرتبط بو من قوة اٞتهاز العضلي 
الطفل ، ؼ)50،ص1989عفاؼ،(كالعظمي، فيزداد نشاط الطفل كحركتو، كتسمى مرحلة اٟتركة كالنشاط

يتسع عا١تو، كيبدأ ُب اكتساب العديد من ا١تهارات ُب ٚتيع النواحي ا١تعرفية كاٟتركية كالفنية، كيبدأ حياتو 
االجتماعية، حيث يرتبط بصداقات مع زمبلئو خارج نطاؽ األسرة، ك٭تاكؿ دائما التأكيد علي استقبللو 

) 10-8(كسوؼ نتطرؽ ُب ىذا الفصل إٔب ٦تيزات ا١ترحلة العمرية ، كقدرتو علي التكيف مع اجملتمع
اٞتسمية كاٟتركية، العقلية، االنفعالية، النفسية، كسنتطرؽ إٔب ا١تتفوقُت رايضيا ( من ٚتيع النواحي كاتسن

أسس الكشف عنهم كأساليب رعايتهم كٕتارب بعض ككخصائصهم كا١تشكبلت اليت يتخبطوف فيها، 
 .    كخصائصوالدكؿ ُب ٣تاؿ رعاية ا١تتفوقُت، ككذلك سوؼ نتطرؽ إٔب اجملاؿ النفس حركي
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 جملال النفس حركي وأسس الكشف عن ادلتفوقٌن يف اوات سن)10-8( ادلرحلة العمرية- 3
:                                                                                وات سن)10- 8(ادلرحلة العمرية شليزات - 3-1

ىي مرحلة إتقاف ا٠تربات كا١تهارات اللغوية اٟتركية، كالعقلية السابق اكتساهبا، حيث ينقل الطفل تدر٬تيا 
من مرحلة الكسب إٔب مرحلة اإلتقاف، كالطفل ُب حد ذاتو اثبت كقليل ا١تشاكل االنفعالية، كٯتيل الطفل 
ميبل شديدا إٔب ا١تلكية اليت بدا ُب النمو قبل ذلك، كما يتجو إٔب االنتماء إٔب اٞتماعات ا١تنتظمة بعد أف 

طفل أيخذ األمور ّتدية اؿإف ، )15،ص1992عيساكم،( كاف ٯتيل قبل ذلك جملرد االجتماع ١تن ُب سنو
اتمة ،كيتوقع اٞتدية من الكبار ،إذ ٧تد ىناؾ صعوابت ٬تدىا الكبار ُب معاملتهم لو ،كخاصة أننا نتذبذب 

 أف يكوف كبَتا ،كاترة أخرل نذكره انو مازاؿ طفبل صغَتا، فإذا بكى مثبل ُب ىذه ا١تعاملة ،فتارة نطلبو 
 )198،ص1991جبلؿ،(ليس بطفل صغَت، كإذا ابتعد عن ا١تنزؿ عاتبناه ألنو طفل صغَت  عاتبناه ألنو 

ككانت معايَت األطفاؿ ُب ىذا السن ٗتتلف عن معايَت الكبار، يعكس ا١تراىق أك طفل الرابعة أك ا٠تمسة 
ا١ترحلة من السن تتميز ببدء انطبلقو خارج  الذم يسعى ُب إرضاء من حولو كتقديرىم ،ك١تا كانت ىذه 

ا١تنزؿ فيصبح إرضاء أصدقاءه أىم ُب إرضاء كالديو، كنظرا لطاقة النشاط اليت ٘تيز أطفاؿ ىذه ا١ترحلة، ٧تد 
خارج ا١تنزؿ ُب اللعب ،كيصعب على األسرة كعلى الكبار انتزاعو من بُت  أف الطفل يصرؼ جل كقتو

كيعترب العلماء أف ُب ىذه ا١ترحلة يتحسن التوافق العضلي  )200،ص1991جبلؿ،(اللعب  أصدقاءه ُب
 كالعصيب لدل الطفل ككذالك اإلحساس ابالتزاف، كٯتكن القوؿ أف النمو اٟتركي يصل إٔب ذركتو كما تعترب

) .                                                                                                          39،ص2001زيداف،(هنا ا١ترحلة ا١تثلى للتعلم اٟتركي كاكتساب ا١تهارات اٟتركية أ
                                                                                                  :لنمو اجلسميا- 3-1-1

 كبطء السابقة، اب١تراحل مقارنة بطيء جسمي ٪تو مرحلة ىي ا١تتأخرة الطفولة مرحلة أف على الباحثوف اتفق
 العمل مواصلة على كالقدرة للحركة كالنشاط، ا١تيل كشديد ، الصحة حسن الطفل ٬تعل اٞتسمي النمو
كُب ىذه ا١ترحلة يزداد ٪تو الطفل ُب الطوؿ كالوزف كٯتكن أف ، )236،ص1999زىراف،(ساعات  لعدة

نبلحظ تفاكات كتغَتا ُب النمو من طفل إٔب آخر، كالواقع أف ٪تو الطفل يظهر جليا كل حوإب ثبلثة أشهر 
 ىذه يةهنا ُب السمع دقة كتزداد مداىا، إٔب السمع حاسة ،  كتصل)196،ص1998سعد، فهيم،(

 النسب ، تتعدؿ)200،ص1999عقل،( " الثامنة ُب قوة أقصى إٔب فتصل اللمس حاسة أما ا١ترحلة،
 العظاـ العضلي، كتكوف النمو يتزايد األطراؼ تستطيل ْتيث الراشد، عند الشبو قريبة كتصبح اٞتسمية

 ا١ترحلة هناية كُب السنة،  ُب 5 %زايدة الطوؿ يشهد الدائمة، اإلنسانية ظهور كتتابع قبل، ذم من أقول
 كيتحمل ملحوظة، بدرجة ا١ترض الطفل يقاـك السنة،  ُب10 %زايدة  الطوؿ، كيشهد ٪تو ُب طفرة يبلحظ
 اٞتنسُت بُت الفردية الفركؽ تبدك كما الطبيعي حجمو من القلب ٪تو يقًتب مثابرة، أكثر كيكوف، التعب

 ظهور كتبدأ اٞتسم كالغدد تكوين ُب الداخلية التغَتات بعض ظهور يبدأ كاضحة، بدرجة كالوزف الطوؿ ُب
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٬تب أف ، )131،ص2005العمرية،(.ا١ترحلة هناية ىذه ُب البنات لدل األنثوية اٞتنسية ا٠تصائص
جورج كينكر (نبلحظ أف النمو اٞتسمي من بُت األشياء اليت تظهر، ْتيث أف ىده ا١ترحلة تتميز حسب 

ابلتطور كالزايدة ُب الوزف كالقوة، ْتيث أف الزايدة ُب القدرة تكوف كاضحة اب١تقارنة مع الزايدة الضعيفة "
(weinerk,1986,p323 ) عن النمو اٞتسمي يستمر بطيئا متزان، كيتفرؽ البنات عن  )رايف(، يقوؿ

  البنُت، كيصل بعض األطفاؿ إٔب فًتة الكموف اليت تسبق الطفرة ُب النمو، كاليت ٖتدث ُب مرحلة ا١تراىقة

، كيبلحظ على األطفاؿ توقف مؤقت ُب عملية النمو اٞتسما٘ب، يتبعها قفزة )80،ص1995رايف،(
النسيب للطوؿ كالوزف، لكي يناسب  اب٢تدكء"، كىذه ا١ترحلة تتميز )216،ص1991جبلؿ،(فجائية 

، كيكوف النمو اٞتسمي )18،ص1998عبلكم،(ا١ترحلة االنتقالية اليت تسبق الطفرة النمو ُب سن البلوغ 
بطيئا كيصل الرأس إٔب حجم سن الراشد، كتتساقط األسناف اللبنية كتظهر األسناف الدائمة، كيزداد الطوؿ 

، كمنو يرل )49،ص2002مركاف،(كالوزف كيتأثر النمو اٞتسمي ابلظركؼ الصحية ا١تادية كاالقتصادية 
الباحث أف النمو اٞتسمي يكوف بطيء، كٯتيل الطفل إٔب اٟتركة كالنشاط، كيستطيع مواصلة العمل الطالب 

 .١تدة أطوؿ بدكف تعب، كما تظهر الفركؽ الفردية بُت اٞتنسُت ُب الطوؿ كالوزف
:  النمو احلركي- 3-1-2

ُب ىذه ا١ترحلة ٧تد أف الطفل يتمكن بدرجة كبَتة من التوجيو ا٢تادؼ ٟتركاتو، كمن القدرة على التحكم 
فيها، كهبذا يصبح الطفل أكثر اقتصادية ُب بدؿ اٞتهد، كتتميز حركات الطفل ْتسن التوقيت كاالنسيابية، 

، كيكوف )130،ص1982جبلؿ،عبلكم،(كحسن انتقاؿ اٟتركة من اٞتذع إٔب الذراعُت كإٔب القدمُت 
 نستطيع كبعمل مكيف تعلم اٟتركات اليت  ا١ترحلةبدايةُب ٔتقدكر الطفل تعلم اٟتركات الصعبة كا١تعقدة، ك

، كيتحرؾ (weinerk ,1986,p323)تكوف ُب بعض األحياف ذات مستول عاؿ جدا ُب الصعوبة 
الطفل كثَتا فهو يتميز بنشاط كبَت كحيوية، ك٭تتاج إٔب مساحات كاسعة من أجل التغَت اٟتركي كاللعب 

فاألطفاؿ ُب ا١ترحلة يتعلموف ابلتقليد، حيث يدركوف مسار اٟتركة بصراي دكف االنتباه لتفاصيل األداء 
، كتتميز ببعض التغَتات اٞتوىرية، إذ يبدأ النمو التدر٬تي ابلنسبة لؤلداء )58،ص2007شلتوت،ٛتص،(

ا٢تادؼ ١تختلف النواحي اٟتركية كترتبط درجة النمو اٟتركي ابلنشاط الدائم للطفل الذم يعد من أىم معآب 
، كيكتسب الطفل القدرة على أداء ا١تهارات اٟتركية اٞتديدة )62،ص1998عناايت،(السلوؾ اٟتركي 

دكف إتقاف، األمر الذم يلتـز ا١تزيد من الوقت ُب عملية التعلم كالتدريب كا١تمارسة، كما يسعى الطفل ُب 
يزداد ك) 66،ص1998عناايت،(ا١ترحلة إٔب التنافس مع اآلخرين ك٭تاكؿ قياس قدراتو مع قدرات اآلخرين 

تطور النمو اٟتركي بصورة ملحوظة، إذ ٧تد أف الطفل يتمكن بدرجة كبَتة من التوجيو ا٢تادؼ ٟتركاتو، كمن 
القدرة على التحكم فيها، كال يسرل ذلك فقط ابلنسبة للنشاط الرايضي، بل يتعداه إٔب النشاط الطفل ُب 

غضوف حياتو اليومية، إذ تصبح حركاتو أكثر اقتصادا ُب بدؿ اٞتهد، كما تصطبغ حركات الطفل بقدرة 
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الكبَتة كالعضبلت  الطفل عضبلت تنمو ك)98،ص1982عبلكم،(" كبَتة من الرشاقة كالسرعة كالقوة
 كٗتتفي اٟتركات كتتهذب زائدة حركية نشاطات لذلك تبعا األطفاؿ كٯتارس ملحوظ، بشكل الصغَتة
 سيطرة الكبَتة عضبلتو على السيطرة الطفل يستطيع ا١ترحلة ىذه بداية كُب ا١تطلوبة غَت الزائدة اٟتركات

 بعد فيما يكوف اتـ بشكل الدقيقة عضبلت على سيطرتو أف حُت ُب فيها التحكم على كيقدر اتمة
 كتكوف مستمرة حركة ببل ساكنا يظل أف يستطيع ال ا١ترحلة ىذه ُب ، فالطفل)51،ص2002مركاف،(

 ككأف فيبدك عملي ماىو كل إٔب ٯتيل أنو أفضل،كما فيها التحكم الطفل كيستطيع قوة، كأكثر أسرع
 كا١تهارة الكفاءة كتزداد اٟتركي التوافق ينمو كمثابرة، ككذا كحيوية نشاطا ٦تتلئوف صغار عماؿ األطفاؿ
العضبلت  ىذه استعماؿ يتطلب بنشاط ابلقياـ للطفل نضج من الدقيقة العضبلت بلغتو ما إذ اليدكية

، كتتفاكت مستوايت األطفاؿ ُب ا٠تربات اٟتركية طبقا للعديد من العوامل )134،ص2005العمرية،(
كخاصة البيئة، كيسهم درس الًتبية البدنية ُب ا١تدرسة كخارج الدرس إٔب إحداث التوازف ا١تطلوب ابلنسبة 
٢تذه ا٠تربات اٟتركية بدرجة كبَتة، كُب ىذا اجملاؿ يرل الكثَت من الباحثُت أ٫تية ىذه ا١ترحلة ُب اكتساب 

، ٯتكننا )66،ص1998عياانت،(كثَت من ا٠تربات اٟتركية كما يشَتكف إٔب أهنا السن ا١تناسبة للتخصص 
أف نستكشف أف الطفل ٯتكنو توجيو حركاتو بشكل ىادؼ، كالتحكم فيها بشكل جيد، ٦تا ٬تعلو يستطيع 

 مهارات كمرحلة ، ككاضح عنيف حركي نشاط مرحلة هناأب ا١ترحلة ىذه  ٘تتازالعادات اٟتركية ا١تناسبة،
 اليت األعماؿ القياـ ببعض من خبل٢تا الطفل كيتمكن اٟتس كأجهزة الدقيقة العضبلت بُت كآتزرية حركية
كيزداد التوازف كقدرة الطفل على االحتفاظ بتوازنو ٦تا  )252،ص1995زىراف،(يدكية  مهارة إٔب ٖتتاج

 ُب ابرزا دكرا اٟتركية ا١تهارات كتشكل، )84،ص2009أبو ٪ترة،سعادة،(يسهم ُب أتمُت حركاتو ا١تختلفة 
 ٮتترب أف للطفل تتيح كما الذات، عن إ٬تابية مفاىيم كتكوين كاالجتماعية، النفسية الطفل شخصية ٪تو

 األطفاؿ أف لوحظ ، كقد)200،ص1999عقل،( اآلخرين مع كيتكيف كيتعايش كإمكاانتو قدراتو
 بُت ارتباطية عبلقة ىناؾ أف كما زمبلئهم، بُت القيادية للمراكز دائما ٮتتاركف اٟتركية ا١تهارات ُب ا١تتفوقُت

 كيرل، )120،ص1982الطيب،(العامة  كصحتو ككزنو الطفل كبُت هتاكقو اٟتركية االستجاابت سرعة
 من االستفادة على ا١ترحلة ىذه إطار ُب تعمل أف االبتدائية ا١تدرسة على الواجب من أف الباحث الطالب
 األنشطة ١تمارسة ا١تبلئمة كتوفَت البيئة ا١تختلفة، اٟتركية ا١تهارات تنمية ُب الطفل لدل اٟتركي النشاط
كمهاراتو، كُب ىذه ا١ترحلة يستطيع التحكم ُب حركاتو كتنظيمها، كٯتكنو  خرباتو ٪تو ُب يسهم ٦تا اٟتركية،

  .كيتحرؾ الطفل كثَتا فهو يتميز بنشاط كبَت كحيويةتعلم مهارات صعبة كمعقدة، 
:                                                                               يف النمو احلركي  العوامل ادلؤثرة- 3-1-2-1

تؤثر البيئة الثقافية كاٞتغرافية اليت يعيش فيها الطفل ُب نشاطو اٟتركي، فرغم أف النشاط اٟتركي للطفل ُب 
ٚتيع أ٨تاء العآب متشابو اب١تعٌت العاـ فهم ٚتيعا ٬تركف كيقفزكف كيتسلقوف كيلعبوف، إال أف االختبلفات 
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الثقافية كاٞتغرافية تربز بعض االختبلفات ُب ىذا النشاط من ثقافة إٔب أخرل كيظهر ىذا بصفة خاصة ُب 
أنواع األلعاب كا١تبارايت، كيؤثر ا١تستول االجتماعي كاالقتصادم كنوع ا١تهنة ُب األسرة ُب نوع النشاط 
اٟتركي لؤلطفاؿ، فاللعبة اليت يهتم هبا طفل األسرة الفقَتة ٗتتلف كما ككيفا عن اللعبة اليت تيسر لطفل 

األسرة الغنية كطفل األسرة اليت هبا اىتمامات موسيقية ٮتتلف نشاطو اٟتركي عن نشاط طفل األسرة ذات 
)                                                                                                           267،ص1999زىراف،(.االىتمامات ا١تيكانيكية

:                                                                                                   النمو النفسي- 3-1-3
يعترب علماء النفس أف السنوات األكٔب من حياة الطفل تلعب دكرا ُب ٖتديد شخصيتو كإتاىاتو، كما يهمنا 

يبتعد الطفل عن الدكافع اٞتنسية كٯتيل إٔب أفراد جنسو ك، كاتسن )10-8(الًتكيز على مرحلة النمو 
، كيعلل علماء النفس ىذه الظاىرة أبهنا تعترب إعدادا ١ترحلة )الذكور مع الذكور، كاإلانث مع اإلانث(

ا١تراىقة، كىي ما عرب عنها علماء النفس ٔترحلة تقلب للذات على ا١تيوؿ الغريزية اٞتنسية منها كالعدكانية، 
 يوجد ُب البيئة االجتماعية من اكيتأثر النمو النفسي للطفل ابلبيئة االجتماعية كاألسرية اليت يعيش فيها، فم

ثقافة كتقاليد كأعراؼ كإتاىات كميوؿ تؤثر ُب الطفل كتوجو سلوكو، كٕتعل عملية تكيفو مع نفسو كمع 
احمليطُت بو عملية سهلة أك صعبة، حيث تزداد قدرة الطفل على التحكم ُب انفعاالتو كتعلمو كيفية معاٞتة 

، مع دخوؿ )251،ص1992عيساكم،(أتثَتاتو الداخلية بطريقة أفضل، كالتكيف مع الظركؼ ا٠تارجية 
الطفل ا١تدرسة االبتدائية، يزداد إحساسو هبويتو كبصورة ذاتو كقدرتو على امتداد الذات، كسرعاف ما يتوقع 
الطفل أف ما ىو متوقع منو خارج ا١تنزؿ ٮتتلف إٔب حد كبَت عما ىو متوقع منو داخل ا١تنزؿ، فمستوايت 

، كٗتتلف ميوؿ البنات عن )142،ص1992،بسيو٘ب، الشاطي(الرفقاء ُب اللعب كا١تشي كالكبلـ كا١تلبس 
األكالد، فيميل األكالد إٔب مسابقات القوة كالضعف كتتجو البنات  إٔب ٘ترينات الرشاقة كالرقص اإليقاعي 

) 58،ص2007شلتوت،ٛتص،(ك٢تذا ٬تب على ا١تدرس مراعاة ذلك ُب عملية التدريس ٢تذه ا١ترحلة 
األطفاؿ يبدؤكف ُب انشغاؿ بعض اىتمامهم كميو٢تم مع غَتىم من الناس، كأصدقائهم كزمبلئهم ُب ا١تدرسة 
بدال من أف يكونوا منطويُت على أنفسهم ، كُب ىذا الوقت تتاح ٢تم أكؿ فرصة لتنمية مشاعر اٟتب كا١تتعة 

كُب ، )75،ص1991خَتم،(كالتعلق ابلرفاؽ كعا١تهم الذم يبدأ ابالتساع، كلو انو ال يزاؿ صغَتا كمعركفا 
نظر عيساكم فإف الطفل ُب ىذه ا١ترحلة ٯتتاز اب٢تدكء كاالتزاف، فهو ال يفرح بسرعة كما كاف ُب ا١تراحل 

السابقة، فهو يفكر كيدرؾ كيقدر األمور ا١تثَتة للغضب، كيقتنع إذا كاف ٥تطأ، كذلك يتغَت موضوع 
الغضب، فبدال من االنفعاؿ بسبب إشباع اٟتاجات ا١تادية، تصبح اإلىانة كاإلخفاؽ من األمور اليت تثَت 

 يكاد ٪تو اٟتواس يكتمل ُب ىذه ا١ترحلة، )34،ص1992عيساكم،(انفعاالتو، أم ٔتعٌت األمور ا١تعنوية 
حيث يتطور اإلدراؾ اٟتسي كخاصة إدراؾ الزمن، إذ يتحسن ُب ىذه ا١ترحلة إدراؾ ا١تدلوالت الزمنية 

كالتتابع الزمٍت لؤلحداث التارٮتية، كيبلحظ أف إدراؾ الزمن كالشعور ٔتدل فًتاتو ٮتتلف ُب الطفولة بصفة 
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عامة عن ا١تراىقة كعن الرشد كالشيخوخة، فشعور الطفل ابلعاـ الدراسي يستغرؽ مدل أطوؿ من شعور 
طالب اٞتامعة، كيشعر الراشد كالشيخ أف الزمن يوٕب مسرعا، كُب ىذه ا١ترحلة أيضا ٯتيز الطفل بدقة أكثر 

بُت األكزاف ا١تختلفة، كتزداد دقة السمع كميز الطفل األنغاـ ا١توسيقية بدقة كيتطور ذلك من اللحن البسيط 
إٔب ا١تعقد، كيزكؿ طوؿ البصر كيستطيع الطفل ٦تارسة األشياء القريبة من بصره بدقة أكثر كاحدة أطوؿ من 

 كىذا عامل أىم من عوامل ا١تهارة اليدكية 12ذم قبل، كتتحسن اٟتاسة العضلية إبطراء حىت سن 
 الباحث أف الطفل ُب ىذه ا١ترحلة ٯتيل إٔب أفراد جنسو  الطالب، كمنو يرل)269،ص1995زىراف،(

يبدؤكف ُب انشغاؿ بعض اىتمامهم كميو٢تم مع ، كيزداد إحساسو هبويتو، كٗتتلف ميوؿ البنات عن األكالد
زمبلؤىم ُب ا١تدرسة بدال من االنطواء على أنفسهم، كُب ىذا الوقت تتاح ٢تم فرصة لتنمية مشاعر اٟتب 

، كيكاد ٪تو اٟتواس كيقدر األمور ا١تثَتة للغضب، كا١تتعة كالتعلق ابلرفاؽ، كٯتتاز الطفل اب٢تدكء كاالتزاف
يكتمل، كيتطور اإلدراؾ اٟتسي، كتزداد دقة السمع، كيزكؿ طوؿ البصر كيستطيع الطفل ٦تارسة األشياء 

                                                                                                                                         .القريبة من بصره بدقة أكثر
:                                                                                                      النمو العقلي واللغوي- 3-1-4

 كمرحلة بتغَتات، ٯتر فهو متأخرة سن غاية إٔب الوالدة من الطفل عند العقلي اٞتانب فإف اٞتوانب ككل
 عكس العقلي النمو ُب بسرعة العقلي النمو مظاىر أىم تتلخص كلذا ا١تراحل ىذه أىم من كاحدة الطفولة

 الطفل لدل اٟتسي اإلدراؾ مستول يرتفع العصيب، كبذالك كاٞتهاز ا١تخ ٪تو يزداد حيث اٞتسمي، النمو
 تتاح أف ك٬تب اجملردة، ا١تعنوية، ا١توضوعات إٔب ا١تادية اٞتسمية ا١توضوعات من كينتقل دقة أكثر كيصبح
 بتنمية يسمح ما كىو كا٢تواايت، العقلية كاأللعاب العقلي النشاط ألواف ٥تتلف من كثَتة فرص للطفل

 بقدر تتميز اليت لؤلشياء كإدراكا كعيا أكثر الطفل يصبح ككذلك اال٬تايب االٕتاه ُب ك٪توىا العقلية القدرات
 ابأللعاب كيهتم اإلهبامي اللعب من التحرر ُب كيبدأ إٔب االكتشاؼ ٭تفزه ٦تا ميلو كيزيده التعقيد، من معُت

 كتنمو كاٟتساب كالكتابة القراءة ُب األساسية ا١تهارات الطفل ، كيتعلم)135،ص1986عبلكم،(.الواقعية
 ابلنشاط التعليم أ٫تية ىنا كيبلحظ تقدما، األكثر ا١تناىج لدراسة الطفل استعداد كيزداد ا١تهارات، ىذه

الطفل  مفاىيم تنمو كما ا١تستقبل، ُب للتنبؤ ابلتحصيل مقبوال دليبل يعترب التحصيل أف كما كا١تمارسة،
 ا٠تلقية كالقيم ا١تعايَت يتعلم ا١ترحلة ىذه يةهنا كُب ،جملردا إٔب اٟتسي كمن ا١تعقد، البسيط إٔب من كتتدرج

 ، كمن)269،ص1995زىراف،(الفردية  الفركؽ كمبلحظة التقييم كيستطيع الناقد، التفكَت ينمو كما
 كإعداد الفئة، ٖتديد على القدرة كتشمل التصنيف، على القدرة ىي تظهر اليت ا٢تامة ا١تعرفية العمليات
 ىذه القدرات ٪تو كمع للكم، تبعا األشياء ترتيب على القدرة كىي التسلسل، عملية تظهر كما القائمة،

 ىذه خبلؿ تدر٬تيا ، كتتفتح)36 ،ص1989إٝتاعيل،(اثبتا  ابلعدد االحتفاظ على الطفل قدرة تنمو
 معلميهم مع كبَت كفاؽ على يكونوف ال ا١تبتكرين األطفاؿ بعض أف كيبلحظ االبتكار، على القدرة ا١ترحلة
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 الًتبوية البيئة توفَت طريق عن األطفاؿ لدل القدرة ىذه تنمية ينبغي ، لذا)270،ص1999زىراف،(
 من التذكر عملية على يطرأ الذم التغَت مهاراتو، كيعترب كصقل الطفل، خربة تنمية ُب تسهم اليت ا١تناسبة

 ا١تواقف ١تعاٞتة عنها غٌت ال اسًتجاعها على كالقدرة اب١تعلومة فاالحتفاظ ا١ترحلة، ىذه ُب ا١تهمة ا١تعآب
 أنو القوؿ ٯتكن كعموما )41،ص1989إٝتاعيل،( كاضح بشكل القدرة ىذه كتنمو ا١تشكبلت، كحل

 طريق عن للبيئة فهمو كيزداد كاألشياء، للناس كفهمو ميولو يتزايد ا١تدرسة دخولو عند الطفل عآب ابتساع
 ا١تعايَت كيتعلم كضوحا، الذات مفهـو كيزداد القراءة، خبلؿ كمن كاألقراف، اإلعبلـ، ككسائل ا١تدرسة،
يستمر األطفاؿ ُب اكتشاؼ البيئة ، ك)271،ص1995زىراف،(لديو  االستطبلع حب كيزداد ا٠تلقية،

ٯتيل األطفاؿ إٔب اكتشاؼ البيئة احمليطة هبم، كتكوف نظراهتم نفعية، :" )جبلؿ كعبلكم(احمليطة هبم، يقوؿ 
، كيعرب الطفل عن انفعاالتو )134،ص1982جبلؿ،عبلكم،(يعتمدكف على حواسهم كخرباهتم العلمية 

ابللغة بدال من تعبَت اٟتركي، كنظرا لتمتعو اب١تزيد من اٟترية، فإف انفعاالتو تكوف ُب معظمها ىادئة كسعيدة 
إدراؾ الطفل لؤلشياء يكوف كبَتا، حيث أنو يستطيع التميز بُت "، كيضيف أبف)171،ص1997كراجة،(

، يتطور إدراؾ الطفل للعبلقات بُت األشياء اٟتركية، نظرا "األشياء، كيستطيع حل جل ا١تسائل اٟتركية
التساع مدل إدراكو كبذلك يستطيع تركيب األشياء ا١تعقدة، كيصبح أكثر كعيا كإدراكا للمشاكل اليت 

، كىذه ا١ترحلة تعترب من أحسن ا١تراحل، ١تا )105،ص1986عبلكم،(تتميز بقدر معُت من التعقيد 
ٖتتويو من قدرات عقلية عالية عند الطفل، كتعترب مرحلة النشاط ا١تدقق، كالتفكَت الذم يساعد على الفهم 

الطفل ُب ىذه ا١ترحلة يستعمل "أبف) فكرم رايف(، كيقوؿ )173،ص1997كراجة،(" كالتحصيل الدراسي
) 81،ص1994رايف،(تفكَته ُب حل ا١تسائل ا١تطركحة أمامو، كيستعمل الشرح على أساس من العقل 

ك٢تذا فإف معظم من تطرؽ إٔب التفكَت عند الطفل ُب ىذه ا١ترحلة، يتفق على القدرة العالية اليت توجد عنده 
كيعترب النمو العقلي جانبا من جوانب ُب حل ا١تشاكل العالقة أمامو، كاليت تستوجب التفكَت كا١تناقشة، 

النمو عند اإلنساف، كيفسر أبنو القدرة الذكائية، كقد يقاؿ أبنو مفهـو بيولوجي كاجتماعي، كاف عملية 
النمو العقلي ٔتعناىا الواسع ىي القدرة على التنظيم كالتمثيل كاالستيعاب كالتوازف كالتكيف اليت منت 

، كتعترب فًتة ٘تييز كفهم ُب القدرات كالنمو )14،ص1999نبيل،(خبل٢تا يتم التغَت ُب ا٠تطة العقلية 
العقلي عموما، حيث تنمو القدرة على سهولة اإلدراؾ كالتذكر، فبعد أف كاف التذكر آليا أم يقـو على 

أساس السرد اآلٕب دكف فهم لعناصر ا١توضوع، يصبح تذكرا يقـو على أساس الفهم اللغوم، كعلى أساس 
إدراؾ العبلقات القائمة بُت عناصر ا١توضوع الذم يتذكره، ككذلك تزداد قوة القدرة على االستدالؿ 

 ا١تخ ٪تو  الباحث أنو يزداد الطالب، كمنو يرل)347،ص1995زىراف،(كاالستنتاج كالتفكَت كالتخاطب 
 ميلو لؤلشياء، كيزيده كإدراكا كعيا أكثر الطفل اٟتسي، كيصبح اإلدراؾ مستول يرتفع، كالعصيب كاٞتهاز

ترتيب كتصنيف  كيستطيع، الواقعية ابأللعاب كيهتم اإلهبامي اللعب من التحرر ُب كيبدأ إٔب االكتشاؼ
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القدرة على اإلدراؾ كالتذكر                                                                                            كتنمو لو االستطبلع،  حب كيزداد، االبتكار على األشياء، كتنمو لو القدرة
                                                              :                            خصائص القدرة العقلية- 3-1-4-1
.                                         حب االستطبلع، فنجدىم يسعوف ١تعرفة اجملهوؿ مبا٘ب االستطبلع كطرح األسئلة- 1
يضعوف األىداؼ ألنفسهم تفوؽ طاقاهتم العقلية نتيجة عدـ فهم الواقعي لقدراهتم اٟتقيقية                                           - 2
تزداد رغبتهم ُب االستقبلؿ عن الكبار، حيث يشعركف بثقة لتنمية معلوماهتم كمهاراهتم كإتاىاهتم                                - 3
نظرا التساع مدل اإلدراؾ كالتذكر كحل ,يتطور إدراؾ الطفل للعبلقات بُت أجزاء األشياء ا١تركبة منها - 4

ا١تشكبلت كىدا يؤدم إٔب انتقاؿ الطفل من طور التفكَت ا٠تيإب إٔب طور الواقعية كأيخذ النظر إٔب بيئتو 
.                                                                                                  من النواحي الواقعية

:                                                                                                                خصائص القدرات اللغوية- 3-1-4-2
تعد مرحلة الطفولة مرحلة اٞتمل ا١تركبة، كال يقتصر األمر على التعبَت بل ٯتتد إٔب التعبَت التحريرم، كتنمو 

القدرة على التعبَت التحريرم مع مركر الزمن كانتقاؿ الطفل من صف إٔب األخر ُب ا١تدرسة كيبلحظ ٦تا 
.                                                                                   يساعد على طبلقة التعبَت التحريرم التغلب على صعوابت ا٠تط كا٢تجاء

كلمة كٚتلة  )2600(يبلحظ أف الطفل امتلك الكفاية اللغوية متمثلة ُب الثركة اللغوية قد تصل إٔب - 1
 كاستكشاؼ القواعد ٨تو أك صرؼ كبناء على عدد غَت ,يصل طو٢تا إٔب أربعة كلمات كصيغ لغوية متنوعة
.                                                                                                         ٤تدكد من اٞتمل على غرار ما يسمعو من الكبار

                                 .يكوف الطفل قادرا على التمييز بُت الكتب الصورة كالكتب ا١تقركءة كالتعليم اللفظي- 2
ُب هناية ا١ترحلة الطفولة ا١تتوسطة ينتظر من الطفل أف تقل أخطائو ا١ترتبطة ابلنضج ككذلك األخطاء - 3

.                                                                                                       ا١ترتبطة ابلقواعد الصرفية كاإلمبلئية بفعل ما تقدمو لو ا١تدرسة من تعلم شكلي لقواعد اللغة كاإلمبلء
                                          .تزداد قدرة الطفل على القراءة اٞتهرية السريعة كيتم دلك من انتقالو من صف دراسي إٔب أخر- 4
 كيدرؾ الطفل التباين كاالختبلؼ القائم بُت الكلمات كما يدرؾ التماثل ,تزداد ا١تفردات كيزداد فهمها- 5

.                                                                                            كالتشابو اللغوم بينهما
من ا١تتوقع أف يكوف الطفل ُب هناية ا١ترحلة ا١تتأخرة قد اكتسب ا١تقدرة على فهم اٞتملة من تركيبها ال - 6

.                                                                                                               من سياقها
يظهر األطفاؿ ُب الطفولة ا١تتأخرة الفهم كاالستماع الفٍت كالتذكؽ األديب كما ينتظر منهم فهم النكت - 7

)                                                                        86،ص2009سعادة،أبو٪ترة،( كاألحجية ككذلك أتليفها كركايتها
:                                                                                                       النمو االنفعايل- 3-1-5

تعترب ىذه ا١ترحلة مرحلة ىضم ك٘تثل ا٠تربات االنفعالية كمن مظاىره أف الطفل ٭تاكؿ التخلص من الطفولة 
كالشعور أبنو قد كرب، كىذه تعترب مرحلة االستقرار كالثبات االنفعإب، كلذلك يطلق بعض الباحثُت على 
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، كيبلحظ ضبط االنفعاالت ك٤تاكلة السيطرة على النفس كعدـ "مرحلة الطفولة ا٢تادئة " ىذه ا١ترحلة 
إفبلت االنفعاالت، فمثبل إذا غضب الطفل فانو لن يتعدل على مثَت الغضب ماداي، بل يكوف عدكانو 

لفظيا أك ُب شكل مقاطعة، كيتضح ا١تيل للمرح، كيفهم الطفل النكتة كيطرب ٢تا، كتنمو االٕتاىات 
الوجدانية، كيكوف التعبَت عن الغضب اب١تقاكمة السلبية مع التمتمة ببعض األلفاظ كظهور تعبَتات الوجو، 
كالتعبَت عن الغَتة ابلوشاية كاإليقاع ابلشخص الذم يغار منو ك٭تاط الطفل ببعض مصادر القلق كالصراع 

كيستغرؽ ُب أحبلـ اليقظة كتقل ٥تاكؼ األطفاؿ كإف كاف الطفل ٮتاؼ الظبلـ كاللصوص، كقد يؤدم 
الشعور كا٠توؼ بتهديد األمن كالشعور بنقص الكفاية إٔب القلق الذم يؤثر بدكره أتثَتا سيئا على النمو 

 ا١ترحلة ىذه ُب للطفل تتاح، )275،ص1995زىراف،(الفيزيولوجي كالعقلي كالنمو االجتماعي للطفل
 بناء ُب يسهم ٦تا كا٠تربات، ا١تثَتات من أبنواع حافلة بيئة كىي االبتدائية، اب١تدرسة االلتحاؽ فرصة

 األساليب اكتسابو ُب الطفل كيتأثر ،)208،ص1999عقل،(االجتماعية عبلقتو ك٪تو الطفل شخصية
                                                                                                       :منها عوامل بعدة حقوقهم كمراعاة اآلخرين كحب كالعطف، كاألمانة ا١ترغوبة، السلوكية

                                                . هتمكإتاىا قيمهم كامتصاص هبم االقتداء خبلؿ من اآلابء مع التوحد -1
.                                                                                     العقلية احملادثة على القائمة التهذيب أساليب- 2
 ىذا على يًتتب ما توضيح على القائمة التنشئة من أتثَتا أقل ا١ترغوب ابلقوة السلوؾ فرض أف اتضح فقد 

 ،هتمالتبلميذ كا٧تازا أداء كُب االجتماعية التنشئة ُب كبَت بدكر ا١تعلموف يسهم كما آاثر سيئة، من السلوؾ
 على ، ك٬تب)209،ص1999عقل،(هبم لطبل األعلى كا١تثل القدكة ٯتثلوف فهم ،هتمكعبلقا ،هتمكإتاىا

 كٔتا عليها ءبنا األطفاؿ مع التعامل ك٤تاكلة ا٠تصائص ىذه على التعرؼ كا١تربُت كا١تعلمُت اآلابء من كل
 ككذلك ا١تراىقُت مع التعامل طريقة عن ٗتتلف ا١ترحلة ىذه ُب األطفاؿ مع التعامل فطريقة معها، يتمشى

 تربية على يساعد ا٠تصائص ىذه معرفة فإف كابلتإب كىكذا، الناضجُت مع عنها ٗتتلف ا١تراىقُت مع
 الطفل اتصاالت دائرة ابتساع ا١ترحلة ىذه تتميزك االعتبار، ُب مأخوذة غَت كانت لو ٦تا أفضل كتعليم
 أمر ُب تركيزىا كعدـ االنفعالية، اىتماماتو توزيع يؤدم إٔب ٦تا اب١تدرسة، التحاقو نتيجة ا٠تارجي، ابلعآب
 االنفعالية الناحية من ا٢تادئة الطفولة مرحلة االنفعإب كتسمى االستقرار مرحلة ا١ترحلة تعترب ىذه لذا كاحد

 يسلك قد الذاٌب، االستقبلؿ ٨تو الطفل ميل كنتيجة ا١ترحلة ىذه ، كخبلؿ)275،ص1999زىراف،(
 ، عليو الراشدين سلطة مقدار لَتل كالعصياف، التمرد ركح عن ينم الذم االنفعإب السلوؾ من أنواعا

 ُب إٔب زمبلئو كتنتقل الطفل، لدل الغَتة دكافع تستمر كما ، الذاٌب االستقبلؿ إٔب نزعتو يشبع كبذلك
 ُب اختبلفا ىناؾ أف الطفولة ٣تاؿ ُب الباحثوف ، كيرل)166،ص1982ا٢تامشي،(اللعب أك ا١تدرسة

 ا١تنبهات أك ا١تثَتات نوع - انحيتُت من ا١تبكرة الطفولة ُب عنها الطفولة ا١تتأخرة ُب االنفعالية ا٠تصائص
 مقابل ُب جديدة منبهات تظهر حيث أخرل، إٔب مرحلة من ٗتتلف ا١تثَتات فهذه االنفعاؿ، تثَت اليت
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 كالظبلـ، العالية، األصوات من تكوف السابقة ا١تراحل ُب األطفاؿ ٥تاكؼ أف ذلك كمن أخرل، اختفاء
 الباحث أف ُب ىذه ا١ترحلة  الطالبا١تدرسة، كمنو يرل أك ا١تعلمُت من كا٠توؼ أخرل ٥تاكؼ كتظهر

ضبط انفعاالتو ك٭تاكؿ السيطرة على النفس، ك٭تب ا١تيل للمرح، كيعرب عن غضبو بطريقة يستطيع الطفل 
سلبية مع التمتمة كظهور تعبَتات الوجو، كقد يؤدم الشعور اب٠توؼ بتهديد األمن كالشعور بنقص الكفاية 

                                                                                         .الغَتة لديو دكافع تستمر، كالذاٌب االستقبلؿ ٨تو الطفل يلإٔب القلق، كٙب
:                                                                                                          النمو االجتماعي- 3-1-6

يزداد ٪تو الطفل االجتماعي زايدة كبَتة، كتقل حدة االنفعاالت كتزداد سيطرتو عليها ، ك٘تتاز ىذه ا١ترحلة 
ابلثبات كاالستقرار النفسي، كيبدأ الطفل من التحقيق من تعلقو بوالديو كيتجو ٨تو أقرانو من ىم ُب سنو أك 
 أكرب قليبل، كىو ٯتيل إٔب الكشف كالتجوؿ كا١تخاطرة كا١تصادقة، كتنتج عن ذلك زايدة عبلقاتو االجتماعية

كٯتتص التلميذ خبلؿ ىذا النشاط كثَتا من تقاليد ٣تتمعو كأفكاره اليت تزيد من جعلو اجتماعيا، كيزداد غراـ 
يزداد أتثَت ٚتاعة الرفاؽ كالتفاعل االجتماعي مع األقراف على ، )50،ص2002مركاف،(الطفل ابللعب 

أشده يسوده التعاكف كالتنافس كالوالء كالتماسك  كيستغرؽ العمل اٞتماعي كالنشاط االجتماعي معظم 
كقت الطفل، كيفتخر الطفل بعضويتو ُب ٚتاعة الرفاؽ، كيسود اللعب اٞتماعي كا١تبارايت، كلكي ٭تصل 

الطفل على رضا اٞتماعة كقبو٢تا لو ٧تده يساير معايَتىا كيطيع قائدىا كيرافق زايدة أتثَت ٚتاعة الرفاؽ 
" كالنمو االجتماعي يربز بصفة جلية، حيث  ،)273،ص1995زىراف،(تناقص أتثَت الوالدين ابلتدريج 

تتغلب مطالب تنمية الفرد ابجملتمع ُب مرحلة الطفولة ا١تتأخرة كتتغلب حاجات الفرد بنفسو ُب مرحلة 
 إٔب األطفاؿ جانب من ا١تتزايد ا١تيل ىو ا١ترحلة ىذه ٯتيز ما أىم ، كلعل)406،ص1982،فاخر(" ا١تراىقة

 كا١تنافسة التعاكف كيسودىا الزمالة، خصائص اٞتماعات ىذه ُب كتتجلى ٚتاعات، ُب بعضهم مع اال٩تراط
 أ٪تاط تطبيق ُب التبلميذ لدل اٞتماعة ٨تو ا١تيل ىذا استثمار كٯتكن، )171،ص1982ا٢تامشي،( كالتقليد
 جديدة أفكار كتوليد اٞتماعي، كالتعلم كالتعاكف ا١تشاركة إاثرة إٔب يهدؼ الذم كالتعاك٘ب، اٞتماعي التعليم
 االجتماعي التطبيع عملية كتستمر، )25،ص1998جونسوف،( إ٬تايب بشكل التبلميذ ٚتيع فيها يشارؾ

 فيسمي العلماء ىذا ا١ترغوب االجتماعي السلوؾ قواعد إبكسابو ا١تدرسة حيث تقـو ا١تنزؿ، ُب بدأت اليت
كذلك ال٩تراط األطفاؿ مع بعضهم ُب ٚتاعات تصبح معايَتىا لدل الطفل أىم "بسن العصاابت"السن 

يصيح أثر اٞتماعات على الطفل كبَتا من حيث ٖتديد إتاىاتو كأمالو كأكجو "من معايَت األسرة، حيث
، كيكوف الطفل )134،ص1982جبلؿ،عبلكم،(نشاطو، كيهمو ُب ىده اٟتالة إرضاء رأم اٞتماعة 

أكثر اختيارية ُب انتقاء صديقو، كىو ٯتيل إٔب اختيار الصديق الدائم، كتعترب ىذه ا١ترحلة من ا١تراحل اليت 
يكوف فيها الطفل على دراية ٔتا ٭تيط بو من األصدقاء، فهو إما يكوف قائدا جملموعة، كيتبع ىذه اجملموعة 
اليت اختارىا، كيكره أف ينادل ابلسماء الطفولة، ك٬تب ا١تناقشة، كاللعب، كاٟتماس، كتتكوف لديو مبادئ 
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خلقية كالصداقة، كاألمانة، كالوالء للجماعة، كتعترب ىذه ا١ترحلة بصفة عامة ٖتوؿ اجتماعي ىاـ ُب حياة  
الصغَت إذ يتنقل من ٤تيط األسرة كاٞتَتاف إٔب ٤تيط ا١تدرسة فتتسع ٣تاالتو االجتماعية ابعتبار أف ا١تدرسة 

 الباحث أف ُب ىذه  الطالب، كمنو يرل)196،ص1998سعد،فهيم،(٘تثل ضوابط اجملتمع كعبلقاتو 
ا١ترحلة يزداد النمو االجتماعي، كٯتيل الطفل إٔب بناء عبلقات جديدة مع زمبلؤه، كيتعاكف كيتنافس 

كيتماسك مع ٚتاعتو كيستغرؽ العمل اٞتماعي كالنشاط االجتماعي معظم كقتو، كيفتخر بعضويتو ُب 
اٞتماعة، ك٭تصل الطفل على رضا اٞتماعة من خبلؿ مسايرة معايَتىا ك٭تًـت قائدىا، كتنمو لو بعض 

                                                                                                  . الصفات كالوالء، كالشجاعة كحب االندماج ُب اٞتماعة
                                                                                                                :ادلرحلة العمرية وادلمارسة الرايضية- 3-1-7

إف الطفل ابتدءا من سن التاسعة، تصبح حركتو أكثر اقتصادية، كاٞتهاز العصيب ا١تركزم ٯتلك مستول عاؿ 
كىناؾ من يعترب أف ىذه ا١ترحلة  من أىم ا١تراحل كاسبها لكي نعطي الطفل االختصاص ُب .للتحليل،

األلعاب الرايضية، كذلك من أجل تعلم عدد كبَت من ا١تهارات، ك٬تب أف يبلغ تسجيل األطفاؿ ُب الفرؽ 
الرايضية اٟتد األقصى، مع أخد بعُت االعتبار خصوصيات كل لعبة، كما ال ننسى ا٠تصائص ا١ترفولوجية 

خفيف، كرقيق حساس، حىت ال يؤثر على ٪توه، نًتكها تنمو متزامنة  ا١تتتالية لنمو الطفل، ْتيث إنو صغَت،
سنوات أحسن سن التعلم، ْتيث إف األطفاؿ يكتسبوف كيتحكموف ُب ا١تستول 10كيعترب سن ، كطبيعية

عند بداية السن :" )Wienerk( سنوات، يقوؿ9- 6اٞتيد، كخاصة إذا كاف التعلم يرتبط اب١ترحلة األكٔب 
، نستطيع كبعمل مكيف تعلم اٟتركات اليت تكوف ُب بعض األحياف كاتسن )10-9(ا١تدرسي ا١تتأخر

ذات مستول عاؿ جدا ُب الصعوبة، ك٭تتاج إٔب النشاط كألعاب، كرغبة للمعرفة، كٖتدم ا٠تطر، كتتميز 
ىذه ا١ترحلة ابلنمو البد٘ب كالنفسي ا١تتزف كاٞتيد، كالتأقلم اٞتيد للتدريب، كهبذا تعترب ىذه ا١ترحلة ٔتثابة 

ا١تفتاح اٞتيد كا١تناسب لتعلم العادات اٟتركية اٞتيدة، كذات مستول العإب، ْتيث أف الطفل إذا ٓب يتعلم ُب 
ا١ترحلة تتميز  نظرا ألف ىذهك، ىذا السن ىده العادات اٟتركية، فإنو من الصعب عليو تداركها ُب ا١تستقبل

                                                                                                          )93،ص2008عمر،جبلؿ،( :ا يليمب األخرل ا١تراحل ابقي عن
سرعة االستجابة للمهارات التعليمية،كثرة اٟتركة، ك ا٩تفاض الًتكيز كقلة التوافق، ،اما ٪تو اٟتركات - 1

.                                                                      فيكوف إبيقاع سريع ك القدرة على أداء اٟتركات كلكن بصورهتا ا١تبسطة
 ا١تسؤكلية لتحمل كاالستعداد االٕتاىات كتكوين كالقيم ا٠تلقية ا١تعايَت كتعلم ،البلزمة ا١تهارات تعلم- 2

             )264،ص1995زىراف،(ماالجتماع التطبع لعميلة ا١تراحل االنفعاالت، كما تعد من أنسب كضبط
                                                          :         ىناؾ اعتبارات مهمة ٬تب مراعاهتا ابلنسبة ٢تده ا١ترحلة كعلى ىذا األساس

.                                                                                    هتيئة جو مناسب للطفل فيو اٟتب كالرضا كاالستعداد لفهم سلوكو كدكافعو كحاجاتو كميولو - 3
ٯتكن بدء مع ىؤالء األطفاؿ ابللعب بتدرج ابللعب ا١توجو ألف اللعب اٟتر يساعده إٔب إظهار - 4
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.                                                                                                          شخصيتو حىت يلعب بطريقتو ا٠تاصة
.                                                                ٯتيل إٔب اٟتركات اليت ٖتتاج إٔب القوة كاٞترم كالقفز كالوثب- 5
أف تكوف أكجو النشاط كثَتة كمتنوعة ألف الطفل ال يستطيع أف يركز انتباىو فًتة طويلة كأف ينتقل - 6

.                                                                            ا١تدرس من نشاط إٔب أخر قبل أف يلحق الطفل ا١تلل كالتعب
عدـ إرىاؽ الطفل ألف طاقة تصرؼ ُب عملية ٪توه                                                                                - 7
أف يشجع ا١تدرس الطفل الذم أتقن األداء ك٬تعل اٞتميع ٭تاكلوف تقليده كيقبلوف على النشاط بشوؽ                                                                                                             - 8
.                                                                أف يستخدـ ا١تدرس االٖتاد كالبعد عن النداء كاألكامر الشكلية- 9

٬تب إعداد ا١تلعب كٕتهيزه ابألدكات كاألجهزة كترتيبها ْتيث تعمل على حفظ األطفاؿ من - 10
اٟتوادث كاإلصاابت                                                                                                              

٬تب أف يبث ا١تدرس القيم ا٠تلقية كاالجتماعية ُب نفوس األطفاؿ أثناء اللحظة اليت يكونوا فيها - 11
.                                                                                                                       شحنة انفعالية

قرب هناية ا١ترحلة                                                                                          )أقفز(، )ابتدئ(كقد يستخدـ ا١تدرس بعض التمرينات كالنداءات الشكلية ا١تألوفة  -12
:                                                                                الفروق الفردية بٌن األطفال يف ىذه ادلرحلة -3-1-8

تتميز مرحلة الطفولة ا١تتأخرة ٓتصائص عامة تتشابو فيها كثَت من األطفاؿ إٔب جانب ىذه ا٠تصائص 
)                                                36،ص1992البسيو٘ب كالشاظي،(العامة ٧تد فركؽ فردية بُت أطفاؿ ىذه ا١ترحلة كىي كما يلي

:                                                                                                         الفروق اجلسمية- 3-1-8-1
فمنهم صحيح البدف سليم البنية كمنهم البنية سقيم ا١تظهر كمنهم الطويل كالقصَت كمنهم السمُت كالنحيف، 

                                                                            . كىذه الفركؽ ٬تب أف يراعيها ا١تريب ُب العملية الًتبوية
:                                                                                                           الفروق ادلزاجية- 3-1-8-2

فهناؾ الطفل ا٢تادئ كالوديع كىناؾ الطفل سريع االنفعاؿ كىناؾ ا١تنطوم على نفسو كىكذا كلكل من  
                                                                                                      . ىؤالء الطريقة اليت تناسبو ُب التعليم

 :                                                                                                الفروق العقلية- 3-1-8-3
فهناؾ الطفل الذكي كمتوسط الذكاء كالطفل الغيب كعلينا أف نسَت مع الكل كفق سرعتو كٔتا يناسبو من 

                                                                                                                    .طرؽ التدريس
:                                                                                                                    الفروق االجتماعية- 3-1-8-4

فكل طفل كبيئتو االجتماعية اليت يعيش فيها ٦تا ٢تا ُب درجة ثقافة الوالدين ككسائل معيشتها كالعبلقة 
.                                                                                 ابألىل كاٞتوار كغَت ذلك، ٦تا لو أتثَت على تفكَت الطفل كثقافتو كأ٪تاطو السلوكية
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:                                                             يلي ما مراعاة كالوالدين ا١تربيُت على بيج: الطفل اجتاه وادلربيٌن الوالدين وواجبات دور -3-1-9
                                                                        . الكافية الكاملة التغذية كمراعاة للطفل، اٞتسمية ابلصحة االىتماـ- 1
                                                                                                                                    . الرايضية للًتبية أ٫تية إعطاء- 2
                                                                                          .عادية غَت فيزيولوجية تغَتات أم بعبلج كا١تبادرة اٟترص- 3
                                                                               . عبلجها على ا١تبادرة ك جسمية نفيسة اضطراابت أم مبلحظة- 4
                                                                                            .اٟتركية ا١تهارات على التدريب ُب السن ىذا استغبلؿ- 5
                                                                                        .ا١تمارسة طريق عن ابلتعليم االىتماـ- 6
                                                                                    . الشجاعة ك ا١تهارة تتطلب اليت اٟتركة على األطفاؿ تشجيع- 7
                                                                                                                              . ا١تنظمة الرايضية األلعاب بعض على التدريب- 8
                                                                                            . ا١تختلفة اٟترؼ على التدريب- 9

                                                                                             . أنفسهمكخدمة ا١تنزلية األعماؿ على األطفاؿ تدريب- 10
                                                                                             . ا١تهٍت االختيار على ا١ترحلة ىذه ُب الطفل إجبار عدـ- 11
                                                                            . ا١ترحلة ىذه هناية ُب الًتبوم ابإلرشاد االىتماـ- 12
                                                           . االستطبلع حب كتنمية العقلية االىتمامات توسيع على العمل- 13
                                                                      . بو احمليط العآب ك٨تو نفسو ٨تو الطفل مشاعر كتقبل فهم- 14
                                                                                                     ميولو لقدح الطفل أماـ الفرص كإاتحة العمل ٨تو ا١تيل أ٫تية- 15
                                                                   .بنفسو أكال الصراعات حل ُب الطفل كمساعدة االنفعإب، التوافق أ٫تية- 16
                                                                        . كمعايَته السلوؾ قواعد إعداد ُب للمشاركة الطفل أماـ الفرصة إاتحة- 17
                                                              . مبكرا كعبلجها اٞتنسية االضطراابت أنواع من نوع أم مبلحظة- 18
 )                                                                                                                    131،ص2005العمرية،( شاذا أمرا كليس اٟتياة من  عادايجزءا اٞتنسي النمو اعتبار- 19
:                                                                                    برانمج األنشطة الرايضية ذلذه ادلرحلة- 3-1-10

:                                                                  ٬تب أف يشتمل برانمج الًتبية البدنية كالرايضة ٢تذه ا١ترحلة ما يلي
.                                                                                 أنشطة إيقاعية ٔتصاحبة ا١توسيقى كالغناء- 1
.                                                                                                              قصص حركية- 2
                                                                                             )تقليد– ٤تاكاة (ألعاب ك٘ترينات ٘تثيلية – 3
                                                                            )مشي، قفز، جرم، رمي، لقف (مهارات أساسية – 4
.                                                                                                تنمية الصفات البدنية األساسية- 5
.                                                                                              مسابقة سهلة الفهم كبسيطة التنظيم– 6
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.                                                                            أنشطة حرة للكشف عن قدرات الطفل ا٠تاصة– 7
                                                                                                          )197،ص2009سعد،فهيم،(ألعاب ا١تطاردة مع مراعاة تقسيم اٟتمل كالراحة – 8
                                                                                 :رايضيا أسس الكشف عن ادلتفوقٌن- 3-2
ىم الذين يصلوف إٔب ٖتصيلهم األكادٯتي كالرايضي إٔب مستوايت تصفهم : ادلتفوقٌن رايضيا -3-2-1

 من اجملموعة اليت ينتموف إليها، كىم أصحاب ا١تواىب اليت تظهر ُب %20 إٔب %15ضمن أفضل 
) 55،ص2006حسن،(مهارات كابتكارات أخرل ترتبط ابللعبة إضافة إٔب القيادة االجتماعية كا١تسئولية 

أبنو الطفل الذم يعترب فوؽ العادة ابلنسبة لعدد من الصفات كالقدرات، خاصة  )1973(كعرفو كاترجود 
أبو (تلك ا١تتعلقة ابألطفاؿ الدين يبدكف قدرات دكاء ٦تيزة كتطور اجتماعي كعضوم أكثر من العادم 

أف ا١تتفوقُت رايضيا ىم األفراد الذين ٯتتازكف : " )1983اللحاـ (، كيرل )55،ص1992ٝتاحة كآخركف،
، كىم األفراد الذين امتلكوا طاقات بدنية )10،ص1983اللحاـ،(" ابلكفاءة ا١تميزة كا١تهارة ا١ترتفعة

ككظيفية كنفسية كعقلية كاستثمركىا ْتيث يصلوف إٔب مستوايت مرتفعة من أدائهم ُب ٣تاالت أنشطة معينة 
ترتبط ابلتكوين الكامل للفرد، كالذم يشمل ُب حقيقة أمره ا١تكوانت اٞتسمية كالبدنية كالوظيفية 

                                                :، كيعرؼ عبد الرءكؼ ا١تتفوؽ ضمن أربعة ٤تكات)21،ص2006حسن،(
.                                              من ٣تموعة األفراد%20 -%15ذك مستول ٖتصيل أكادٯتي ضمن أفضل- 1 
.                                                                         إذا قيس ابختبارات الذكاء 120ذك معامل دكاء يقارب - 2
.                                                                        ذك مستول عاؿ من القدرة على التفكَت البتكارم- 3
).                                       80،ص2007عبد الرءكؼ،(.لديو مستول عاؿ من االستعدادات ا٠تاصة- 4

 الباحث أف ا١تتفوقُت رايضيا ىم األفراد الذين لديهم استعدادات كمهارات ترتبط أبم  الطالبكمنو يرل
لعبة رايضية كما ٯتيزىم عن زمبلؤىم من نفس اجملموعة اليت ينتموف ٢تا                                                                           

                                                                                         : خصائص ادلتفوقٌن رايضيا- 3-2-2
يعترب ا١تتفوقُت من الثركات البشرية اليت ٬تب أف نتعرؼ عليها كنعتٍت هبا لزايدة تفوقها كتوجيهها إٔب اجملاؿ 
ا١تناسب لبلستفادة منها كتكشف الدراسات النفسية عن أف ا١توىوبُت كا١تتفوقُت يتميزكف بسمات ٤تددة 

سواء من الناحية اٞتسمية أك العقلية أك االجتماعية أك االنفعالية، كمعرفة مثل ىذه السمات يساعدان على 
التعرؼ عليهم  كما أنو ٬تعلنا هنيئ ا١تناخ ا١تناسب لرعايتهم كتعود أ٫تية التعرؼ على ا٠تصائص السلوكية 

 :للمتفوقُت لسببُت رئيسُت
كجود عبلقة قوية بُت ا٠تصائص السلوكية كاٟتاجات ا١تًتتبة عليها كبُت نوع الربامج الًتبوية كاإلرشادية  -1

ذلك أف الوضع األمثل ٠تدمة ا١تتفوؽ ىو الذم يوفر مطابقة بُت عناصر القوة كالضعف لديو كبُت مكوانت 
 . الربانمج الًتبوم ا١تقدـ لو، أك الذم أيخذ ابالعتبار حاجات ىذا ا١توىوب كا١تتفوؽ ُب اجملاالت ا١تختلفة
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اتفاؽ الباحثُت ُب ٣تاؿ تعليم ا١توىوبُت كا١تتفوقُت على ضركرة استخداـ قوائم ا٠تصائص السلوكية  -2
 ) 123،ص1999جركاف،(كأحد احملكات ُب عملية التعرؼ عليهم كاختيارىم للربامج الًتبوية ا٠تاصة

:                                                                                           جسمية خصائص- 3-2-2-1
تشَت الدراسات ا١تختلفة اليت اىتمت بدراسة ىذه الصفات بُت ا١تتفوقُت رايضيا إٔب أف التكوين اٞتسما٘ب  

كالبد٘ب كالصحي عامة للتبلميذ ا١تتفوقُت بصفة عامة أفضل قليبل من التبلميذ العاديُت سواء من حيث 
الطوؿ، كالطوؿ صفة ترتبط ابلتكوين اٞتيٍت للفرد أكثر من ارتباطها ابلعوامل البيئية أك ا٠تلو من العاىات 

 )111،ص2006زكي،(كأنوار القصور اٟتسي، كضعف السمع، أك البصر كغَت ذلك من أنواع القصور 
 حيوية أكثر فهم العادم، ا١تستول من كأفضل بل يفوؽ من الفئة ٢تذه كالصحة اٞتسمي النمو مستول إف

 أقل ىو من بينهم من يوجد ال أنو يعٍت ال ىذا العاديُت، كلكن األطفاؿ من غَتىم من صحة كأكفر كطوال
للمتفوقُت  اٟتركي كالنمو اٞتسمي النمو إف، )75،ص1998كحواشُت، حواشُت(اٞتسمي ٪توه ُب حظا

 عن مبكرا األسناف ظهور يبدأ إذ العاديُت، بُت النمو معدؿ من عامة قليبل بصفة أكرب ٔتعدؿ رايضيا يسَت
شهرين  ْتوإب العاديُت األطفاؿ عن مبكرا الكبلـ كا١تشي ُب ا١تتفوقوف يبدأ ككذلك شهرين، ْتوإب العاديُت

 سنواهتم خبلؿ يظهركف ا١تتفوقُت األطفاؿ أف" بورتر  لويس ، كتوضح)60،ص2004ا١تعايطة كالبواليز،(
 على عمل ابالٕتاىات كمقدرة كالوعي اٞتسمية، الطاقة من عاؿ كمستول متقدمة جسمية مهارات  األكٔب

 أهنم تبُت ، كما)82،ص2005القريطي،(عادية  غَت ٔتهارة كا٠تلطات ا١تواد ابستخداـ كالنماذج األشكاؿ
 نفس ُب العاديُت األطفاؿ قورنت ٔتتوسط ما إذا لطو٢تم ابلنسبة أكثر ككزهنم العاديُت من كطوال كزان أكثر

 لفًتة يناـ ا١تتفوؽ أف كيبدك، )105،ص2008الطنطاكم،(لسنهم  ابلقياس مبكرا كينضجوف أعمارىم
 التكوين كحسن البنية صحيح كالنشاط، من اٟتيوية كافر بقسط كيتمتع ابستمرار زائدة طاقة كلديو قصَتة

، كتشَت بعض الدراسات أف ا١تتفوقُت رايضيا يفوقوف التبلميذ )84،ص2007كىبة،( ا١تشاؽ كيتحمل
، كمنو يرل )114،ص2006زكي،(العاديُت أثناء تعلم ا١تهارات اٟتركية ا١تختلفة، كيتعلموف بسرعة فائقة 

الباحث أف التبلميذ ا١تتفوقُت رايضيا يتميزكف بنمو جسمي كبد٘ب مقارنة مع زمبلؤىم العاديُت الطالب 
                                                                        .                       كيتميزكف ابلنشاط كاٟتيوية

خصائص عقلية                                                                                                   - 3-2-2-2
 اعتبار على العادم كذلك مقارنة ابلطفل العقلي ٪توىم ُب العاديُت من أسرع رايضيا أبهنم ا١تتفوقوف يتميز

                                                                        )106،ص2008الطنطاكم،( 130 (I.Q) الذكاء تصل إٔب  نسبة أف
 اللغة اكتساهبم بسرعة ا١تتفوقُت يتميز كما ، 140 ا١تتفوقُت فوؽ األطفاؿ ذكاء نسبة تزيد :الذكاء نسبة -

 ُب ٣تاالت التوسعية ُب القراءة رغبة كلديهم مبكرة، سن ُب القراءة يتعلموف فهم العاديُت األطفاؿ عن
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 للمتفوقُت اللغوية اٟتصيلة إف كالقريطي كالعمر عبلـ أبو من كل هبا قاـ دراسات نتائج من ككاف خاصة،
 حداد(سنوات  أربع أك بسنتُت العمر ُب أقراهنم إليو يصل الذم من ا١تستول أعلى مستول إٔب تصل قد

 من غَتىم عن يتميزكف ا١تتفوقُت األطفاؿ بعض أف )كالشيخ عبد السبلـ(كيذكر )60،ص1999كسركر،
 عليهم السهل فمن التفكَت، ُب اب١تركنة كيتميزكف االبتكارم التفكَت على القدرة من مرتفع ٔتستول العاديُت

 إنتاج على ابلقدرة ىؤالء يتصف كما ٥تالف، آخر ٪تط إٔب ٪تط كمن أخرل، إٔب فكرة من ينتقلوا أف
 ا١تنظم، كالتفكَت ا١تبلحظة، كدقة التفكَت، على أكرب بقدرة ا١تتفوقوف ٮتتار ككذلك أصيلة أك جديدة، أفكار

 لدكؿ العريب الًتبية مكتب( كالعلـو كالفنوف كاألدب كاٟتساب القراءة ُب أكرب التحصيلي كمستواىم
 ُب كمتفوؽ التساؤؿ كدائم الذاكرة كقوة كالفهم كاٟتفظ التعلم سريع ا١تتفوؽ يعد ، كما)1997ا٠تليج،

 االستجابة كسريع طويلة، لفًتات ا٢تادؼ كالتفكَت كاالنتباه كالًتكيز ا١تثابرة على كقادر الدراسي، التحصيل
يتميز ، )90،ص2001زحلوؽ،(كاالستدالؿ  التحليل على كالقدرة األفق ُب سرعة كلديو البديهة كحاضر

األفراد ا١تتفوقوف رايضيا ٓتصائص عقلية معرفية ٘تيزىم عن أقراهنم ُب مرحلة مبكرة من ٪توىم  كتلعب التنشئة 
األسرية كالظركؼ احمليطة دكرا ىاما ُب استمرار تنمية ىذه ا٠تصائص مع التقدـ ُب العمر، بينما قد يؤدل 

عدـ توافر الرعاية السليمة إٔب إخفاء كثَت من ىذه ا٠تصائص بسبب حساسية ا١توىوب كا١تتفوؽ، كقد 
يؤدل إٔب جعلها قول سلبية معيقة للتعلم  كلذلك ينبغي أف تفهم ا٠تصائص العقلية ا١تعرفية ُب ضوء 

 : االعتبارات التالية
األفراد ا١تتفوقوف ليسوا ٣تتمعا متجانسا، كلن يتوقع أف يظهر كل ا١توىوبُت كا١تتفوقُت نفس ا٠تصائص - 1

أك السمات العقلية ا١تعرفية، بل يظهركف مدل شاسعا من الفركؽ الفردية، كليس ىناؾ خاصية كاحدة ٘تثل 
 .التفوؽ بشكل قاطع، ككلما ازدادت درجة ا١توىبة كالتفوؽ عند الفرد كلما ازدادت درجة تفرده عن غَته

 أف ا٠تصائص العقلية ا١تعرفية ليست اثبتة أك جامدة كلكنها تتطور من خبلؿ التفاعل مع البيئة -2
بدرجات متفاكتة، ككذلك فإنو ليست ٚتيع خصائص ا١توىوبُت كا١تتفوقُت إ٬تابية، فهناؾ العديد من 

، كيتصف ا١تتفوقُت )69،ص1996معاجيٌت،(ا٠تصائص اليت يعتربىا اجملتمع سلبية أك غَت مرغوب فيها 
رايضيا بقدرة على التفكَت كالتذكر تفوؽ قدرة زميلو ُب السن من العاديُت، كما يفوؽ العاديُت ُب قدرتو 

على إدراؾ العبلقات ا١تتعددة ا١توجودة بُت عناصر ا١تواقف ا١تختلفة، كىو قادر على تنظيم العبلقات، كىم 
، إف أىم صفة عقلية يتميز )116،ص2006حسن،(أقدر على فهم ا١تشكبلت كحلها مقارنة من العاديُت

هبا ا١تتفوقُت رايضيا ىي أهنم متقدموف على غَتىم ُب مستول الذكاء، فمعدالت ذكائهم تعادؿ ذكاء من 
يكربىم سنا كما أف العمر العقلي لديهم يفوؽ عمرىم الزمٍت كما يتصف ىؤالء بقدرهتم على تعلم القراءة 
كالكتابة ُب سن مبكرة، كيضاؼ إٔب ذلك امتبلكهم لقدرة لغوية متقدمة تشمل كجود مهارة فائقة على 

االستيعاب  ك٢تذا فا١تتفوؽ غالبا ما يكتسب مفردات كاسعة كعملية ك٥تزكان  كبَتا من ا١تعلومات حوؿ كثَت 
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من ا١توضوعات، كيظهر كذلك مواىب مبكرة ُب النواحي الفنية إٔب جانب ا١تهارات اللفظية كالفكرية، 
كيتصف ابلدافعية ا١ترتفعة كا١تثابرة، كالقدرة على الًتكيز كاالنتباه لفًتات أطوؿ من زمبلئو العاديُت، كمنو 

 الباحث أف ا١تتفوقُت رايضيا ٢تم قدرات عقلية كلغوية تفوؽ أقراهنم من نفس سنهم كيتميزكف  الطالبيرل
 .الذاكرة ك٢تم القدرة على التحليل كسرعة االستجابة ا١تعرفية كقوة كالفهم كاٟتفظ التعلم بسرعة

تشَت ٥تتلف الدراسات أف ىناؾ ارتباط بُت التفوؽ : خصائص انفعالية واجتماعية- 3-2-2-3
االجتماعية، سواء اٗتذ ىذا التفوؽ صورة العبقرية أم - الرايضي كالتفوؽ العقلي كاالضطراابت االنفعالية

) 120ص،2006زكي،(القدرة على األداء االبتكارم، أك اٗتذ صورة ا١توىبة، أك ا١تستول الرايضي ا١ترتفع 
 ابٞتوانب عبلقة لو ما كل ذلك كيشمل معرفية، طبيعة ذات ال تعد اليت ا٠تصائص تلك أهنا على كتعرؼ

 ٦تاثل ٪تو حدكث ابلضركرة كال يعٍت للطالب ا١تعرُب النمو ُب متقدمة مستوايت كبلوغ كالعاطفية، الشخصية
 رايضيا ا١تتفوقُت شخصية جوانب من اٞتانب ىذا ، حظي)86كىبة،مرجع سبق ذكره،ص( االنفعإب للنمو

 من متنوعة كسائل فيها استخدمت اليت الدراسات من العديد فأجريت الباحثُت، من الكثَت ابىتماـ
 الصفات من العديد تقيس كاستفتاءات اختبارات إٔب ا١تدرسوف، أك اآلابء ٢تا يستجيب تقدير مقاييس

 ُب غَتىم عن الفئة ىذه أفراد يتميز ،)63،ص2004كالبواليز، ا١تعايطة(كالصفات االجتماعية  االنفعالية
 يعيشوف اليت اٞتماعات مع كالتواـؤ غَتىم مع عبلقات اجتماعية تكوين على كقدرهتم االنفعالية ٝتاهتم
، كيتميز ا١تتفوقُت رايضيا على القدرة على الوصوؿ إٔب مستول مرتفع من )121،ص2004سليماف،(بينها

 االجتماعية ا٠تصائص تلخيص كٯتكن ،)120،ص2006زكي،(حيث التكيف الشخصي كاالجتماعي
 إذ فيها، مرغوب شخصية ٝتات ذكك :يلي فيما إظهارىا إٔب رايضيا ا١تتفوقوف األطفاؿ ٯتيل اليت كاالنفعالية

 مع االنسجاـ على قدرة أكثر بدؼء، كىم التوجيهات كالطاعة كتقبل كابلتعاكف اٟتسنة ابألخبلؽ يتصفوف
 ا١ترح إٔب كا١تيل العصبية كعدـ االنفعإب ابالتزاف ا١تتفوقوف يتسم كما ،)63،ص2011الطنطاكم،(غَتىم 
 ُب معوض أشار كقد ،)94،ص2005الداىرم،(الذات  كضبط اآلخرين مع معاملتهم ُب كاللطافة كالنكتة
 ُب كالتكيف االنفعإب، كاالتزاف ابلنفس، الثقة ُب العاديُت على تفوقوا ا١تتفوقُت أف أظهرت اليت دراستو
 ركح أف (Holl) ىوؿ كيرل، )62،ص1999حداد كالسركر،( ا١تسؤكلية ٖتمل إٔب ٖتتاج اليت ا١تواقف

 ٛتاقات من يواجهونو قد عما كالتغاضي ا١تؤ١تة، ا٠تربات ٖتمل على تعينهم ا١تتفوقوف هبا يتمتع اليت ا١ترح
 معظمك )104،ص2005القريطي،(ـ اتولذ كاحًتامهم اعتبارىم على السلبية آاثرىا من كالتقليل اآلخرين،
 ُب االجتماعي ا١تستول على أدكرا يلعبوف منهم ككثَتكف ذاتية كاستقبللية عاطفي ابستقرار يتمتعوف ا١تتفوقُت

 مثل للمجتمع العليا اٟتاجات ُب االستغراؽ إٔب ٯتيلوف كما)65،ص2000عبيد،(دراستهم  مراحل شىت
 )135،ص2002جركاف،(اآلخرين  كمشاعر لتوقعات عادية غَت كحساسية كاٟتقيقة العدالة كاٞتماؿ

 يكونوف فقد فيها ا١ترغوب غَت أك السلبية ا٠تصائص بعض ىناؾ أف إال اال٬تابية ا٠تصائص من الرغم كعلى
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 ٕتد ٓب حاجات لديهم الذين كثَت من ىذا شأف ُب شأهنم ا١تضايقة، أك لبلضطراب ٤تدثُت أك منتبهُت غَت
، كمن )123،ص2004سليماف،(لآلخرين  أك ألنفسهم سواء الصريح النقد يوجهوف كقد يشبعها ما

ا٠تصائص االنفعالية كاالجتماعية اليت ٘تيز ا١تتفوقُت عن غَتىم أهنم متوافقوف اجتماعيا كمستقركف انفعاليا 
كبشكل عاـ ٯتكن القوؿ أهنم يتميزكف بضبط النفس كالسيطرة كالتحمل، كالثبات االنفعإب، كالقيادة، 

كاالكتفاء الذاٌب، كا١ترح كالفكاىة، كا١تيل إٔب ا١تخاطرة كاإلقداـ، كالتوافق الشخصي كاالجتماعي، كارتفاع 
مستول القيم االجتماعية كا١تسايرة، كاالستقبلؿ، كمساعدة اآلخرين، كتتفق نتائج الدراسات كالبحوث اليت 

أجريت ُب ٣تاؿ ا١توىبة كالتفوؽ على أف معظم األفراد ا١توىوبُت كا١تتفوقُت يتمتعوف ابستقرار كجدا٘ب أك 
انفعإب، كاستقبللية ذاتية ككثَتكف منهم يلعبوف أدكارن قيادية على ا١تستول االجتماعي ُب شىت مراحل 

 )136،ص2002جركاف،(دراستهم، كىم أقل عرضة لبلضطراابت الذىنية كالعصبية من زمبلئهم العاديُت 
كمن بُت الصفات اليت يتميز هبا ا١تتفوقُت رايضيا أهنم لديهم حساسية اجتماعية، كأكثر قدرة على ٖتمل 
ا١تسؤكلية، كىم أمناء ٯتكن الثقة فيهم كاالعتماد عليهم، كما أهنم أكثر ثباات من الناحية االنفعالية، كأقل 

 ٯتتازكف بصفة عالية من  رايضيااالجتماعية، كما تبُت أف ا١تتفوقُت- عرضة لئلصابة ابالضطراابت االنفعالية
الثقة ابلنفس، كا١تثابرة كقوة العزٯتة، كالتفاؤؿ كا١ترح، كالتعاطف مع اآلخرين كرقة ا١تشاعر، كما أهنم أكثر 

شعبية من العاديُت، كغاليا ما ٮتتارىم زمبلؤىم ُب السن ١تواقع القيادة، كما أف شخصية الطفل الذم يبلغ 
سن التاسعة تصل إٔب مستول من النضج ال يقل عن ذلك ا١تستول الذم يصل إليو طفل عادم ُب سن 

كاالنفعالية اليت  الباحث أف ا٠تصائص االجتماعيةالطالب ، كمنو يرل )2006،121زكي،(الثانية عشر 
غَتىم ُب ٥تتلف  مع االنسجاـ على قدرة أكثر :العاديُت مايلي ابألطفاؿ مقارنة رايضيا ا١تتفوقوف يتميز هبا

 . بدؼء النقد كالطاعة كتقبل كابلتعاكف اٟتسنة ابألخبلؽ قوية، كيتصفوف ا١تواقف كيتميزكف بشخصية
 :  رايضيازلكات التعرف على ادلتفوقٌن - 3-2-3

 على أ٫تية التبكَت ُب التعرؼ على ا١تتفوقُت كعدـ االنتظار ألعمار متأخرة  كآخركف النافع عبد هللايؤكد
خوفا من اكتساهبم أساليب كعادات تعوؽ تكيفهم مع النظم التعليمية ا١تختلفة، ابإلضافة إٔب ما يًتتب 

على أتخَت اكتشافهم من تعريض طاقاهتم للهدر كالفقد، كبتعدد تعريفات التفوؽ تعددت كذلك احملكات 
، كمن ا١تبلحظ شيوع استخداـ )20،ص2000النافع كآخركف،(اليت تستخدـ ُب التعرؼ على ا١تتفوقُت 

التحصيل الدراسي، كنسبة الذكاء، كالقدرة على التفكَت االبتكارم، كا٠تصائص كالسمات  ٤تكات مثل
السلوكية اإل٬تابية ُب التعرؼ على ا١تتفوقُت، ككاف ٤تك العبقرية الرايضية أك النبوغ الرايضي ىو الوصوؿ إٔب 
ا١تكانة ا١ترموقة ُب اجملاؿ الرايضي كالذم اختاركه كبذلك يتساككف مع أقراهنم ا١ترموقُت ُب اجملاالت األخرل 

كاجملاالت العلمية أك القيادة العسكرية أك القيادة االجتماعية، كبذلك العبقرية أك النبوغ الرايضي ىي 
، إف )47،ص2006زكي،(كصوؿ الفرد ُب أدائو الرايضي إٔب مستول مرتفع ْتيث يضعو موضع الصدارة 
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استخداـ ٤تكات متعددة ُب عمر كمستول معُت يعترب أمرا جوىراي للوصوؿ إٔب األفراد الذين لديهم قدرات 
كمواىب، كلكنها تكوف كامنة بسبب ظركؼ معينة، إما عائلية، أك عدـ توفر ا١تعلم ا١تؤىل الذم يدفع 

اب١تواىب للظهور، أك عدـ توفر ا٠تامات أك اجملاالت الفنية اليت قد يكوف أحد التبلميذ متميزا فيها، كغَتىا 
من العوامل اليت ٖتجب موىبة التلميذ لذا فمن ا١تهم ُب ىذا اجملاؿ أف يكوف ىناؾ تبلـؤ مناسب بُت 

كيتوقف كصوؿ  )166،ص2000أبو نياف،(الفئات العمرية كالدراسية ك٤تكات التعرؼ على ا١توىوبُت 
الفرد الرايضي إٔب مستول أداء رايضي عإب ُب ٣تاؿ لعبتو على العديد من العوامل من بينها التحصيل 

أف : ، كيقوؿ زكي)45ص،2006زكي،(الدراسي، كالذم يعترب مؤشر للمستول الثقاُب للمتفوؽ رايضيا 
احملك الوحيد للتفوؽ الرايضي ىو مستول األداء الرايضي العقلي الذم يصل إليو ُب ٣تاؿ اختاره ككفق 

ميولو كحاجاتو كالتباع رغباتو، ْتيث عندما يتفوؽ فيو مع أ٫تية النشاط الذم يقدره ا١تتخصصُت ُب 
ا١تؤسسات أك النشاط الذم اختاره ككذا ٣تتمعو الرايضي كالذم يؤمن أب٫تية الرايضة، أما عن مستول 

الباحث أنو ٬تب التبكَت ُب التعرؼ على ا١تتفوقُت ُب اجملاؿ الطالب الذكاء فهو ٯتثل منبئ فقط، كمنو يرل 
 إٔب الرايضة التخصصية من أجل الوصوؿ إٔب مستول معُت، كتوفَت ٢تم الرعاية الرايضي كحسن توجيههم

                                                                                                                               .السليمة، كىناؾ عبلقة كطيدة بُت التفوؽ الرايضي كالتفوؽ العقلي كيتأثر كل منهما ابآلخر
:                                                                                            أمهية اكتشاف ورعاية ادلتفوقٌن رايضيا- 3-2-4

تتبع اٟتاجة إٔب إ٬تاد خطة الكتشاؼ كرعاية التبلميذ ا١تتفوقُت للعديد من األسباب كالعديد من الفوائد 
من خبلؿ مناقشتو أل٫تية  )1986أبو العبلـ كالعمر،(يتوقع أف ٖتققها ىذه ا٠تطة، كاليت يتطرؽ ٢تا 

                                                                                                                   :اكتشاؼ كرعاية التبلميذ ا١توىوبُت كا١تتفوقُت على النحو التإب
                                                                                                           :ابلنسبة للمتفوق- 3-2-4-1
إف الًتبية اٟتديثة ُب الوقت اٟتاضر تركز على أف فردية التلميذ ىي احملور األساسي للعملية الًتبوية، - 1

لذلك ٬تب أف يتكيف ا١تنهج مع التلميذ، كليس كما ىو متبع ُب الًتبية التقليدية من حيث تكييف 
التلميذ مع ا١تنهج الدراسي بغض النظر عما إذا كانت قدرات التلميذ ا١تتفوؽ ٗتتلف عن قدرات التلميذ 
العادم كالضعيف، كلذلك ستكوف رعاية ا١تتفوؽ مراعاة للفركؽ الفردية بُت التبلميذ، كابلتإب فهي تعزز 

.                                                                                                   ا١تفهـو اٟتديث للًتبية
إف جهد التلميذ كحاجاتو تقـو أساسا على ميكانزمات اٟتاجات، كلذلك فإف اٞتهد الذم يبذلو - 2

ا١تتفوؽ ىو انعكاس لقدرات اآلخرين من حولو فإف شعر التلميذ أبف ىناؾ من يهدد مركزه ا١تتفوؽ يبدأ 
ٔتضاعفة جهده لكي ٭تافظ على مكانو التفوؽ لديو، كلذلك ٬تب أف تكوف رعاية التبلميذ ا١تتفوقُت حافزا 

.                                                                                                                                 قواي ٢تؤالء التبلميذ لتكوين بيئة دراسية تتمكن من استثمار كاستخداـ قدرات ا١تتفوؽ إٔب حد أقصى
 ٭تتاج ا١تتفوؽ إٔب بيئة ٖتتوم على ا١تثَتات ا١تختلفة اليت تستثَت القدرات الكامنة لديو، ابإلضافة إٔب -3
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ذلك ٬تب أف يكوف ا١تناخ االجتماعي كاالقتصادم كالصحي كالًتبوم مناسبا لنمو قدراتو حىت ال يتم كبت 
ىذه القدرات أك ٖتويلها إٔب أدكار سلبية على ىذا التلميذ كذلك ابستخدامها ُب القياـ بسلوؾ منحرؼ أك 

                                                                                                   .غَت مرغوب فيو اجتماعيا
إف اكتشاؼ التبلميذ ا١تتفوقُت كتوفَت الرعاية ا١تناسبة ٢تم من خبلؿ بيئة مدرسية يساعد على تفهم - 4

خصائص التفوؽ لديهم كيكفل ٢تم درجة كبَتة من التوافق االجتماعي، كالبعد عن تكوين حساسية شديدة 
.                                                                                                             ٨تو البيئة ا١تدرسية كعن اإلحباط كالقلق كصعوابت التكيف مع الزمبلء

٬تب أف نعرؼ أبف التلميذ ا١تتفوؽ متميز عن غَته ُب ٣تاالت عديدة كالقدرات كا١تواىب كا١تيوؿ - 5
كالنضج النفسي أم أف التفوؽ يساىم ُب بناء شخصية ا١تتفوؽ بصورة ٗتتلف عن اآلخرين لذلك ٬تب أف 

يكوف التعامل معو ْتسب تلك ا٠تصائص، حيث أظهرت بعض الدراسات أبف توفر برامج خاصة 
للموىوبُت تساىم ُب رفع مفهـو الذات لديهم، كما تساىم ُب تعزيز عبلقتهم ابآلخرين كالشعور ابلواقعية 

                                                                                                         .كاحًتاـ الذات كاآلخرين أيضا
                                                                                                                      :ابلنسبة للمجتمع- 3-2-4-2

إف ىذا العصر ىو عصر التفجر التكنولوجي، كلذلك ٯتلك زماـ القوة فيو كقيادة الدكؿ اليت تدير ا١تكانة 
الصناعية كالتخطيط ٢تا كترعى التطور العلمي من خبلؿ رعاية ا١تتفوقُت ُب ٚتيع اجملاالت كتوفَت 

اإلمكانيات ٢تم كلكي يتم ٣تاراة ىذه اٟتركة العلمية كالتكنولوجية فإف ذلك يستلـز توفَت الرعاية البلزمة 
للمتفوقُت ألهنم ىم القادركف على القيادة كالتطوير كاالبتكار كحسن استخداـ الوسائل لتضييق ىذه الفجوة 

بقدر اإلمكاف كاختصار الزمن كاٞتهد ُب ذلك كىذا لن يكوف إال من خبلؿ سياسة كاضحة كجادة 
.                                                                                                                             لبلعتناء اب١تتفوقُت

إف رعاية ا١تتفوقُت ىي عملية استثمار للطاقات البشرية ألف ما سوؼ يصلوف إليو من نتائج سينعكس - 1
.                                                                                      على اجملتمع الذم أحسن رعايتهم من خبلؿ دفع عجلة التقدـ

إف أم ٣تتمع من اجملتمعات لو أىداؼ كغاايت كٯتكن الوصوؿ إٔب ىذه األىداؼ كالغاايت من - 2
خبلؿ التخطيط ا١تنظم الختصار اٞتهد كالوقت للوصوؿ إٔب تلك الغاايت كىذا يتم من خبلؿ استغبلؿ 

.                                                                                                                                   قدرات األفراد ا١تتفوقُت
إذا توفر نظاـ اإلسراع أك غَته من أنظمة رعاية ا١تتفوقُت أصبح ابستطاعة ا١تتفوؽ أف ينهي ا١تراحل - 3

الدراسية ٔتدة زمنية أقل كابلتإب سيحصل اجملتمع على عاملُت متفوقُت ُب كقت مبكر، كما إذا ٘تكن 
التلميذ من إهناء ا١تراحل التعليمية بوقت أقل بعدد من السنوات فإنو يكوف كفر على الدكلة مصركفات ُب 

.                                                                                                          ىذه ا١تدة، كخصوصا إف رعاية ا١توىوبُت لن تصبح مكلفة ُب األجل الطويل
تعترب رعاية ا١تتفوقُت إقرارا ١تبدأ تكافؤ الفرص ُب التعليم من خبلؿ اإلٯتاف ْتق الفرد ُب النمو كالوصوؿ - 4
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إٔب أعلى مستول ٘تكنو منو قدراتو كطاقاتو، لذلك يتوجب أف تكوف ىناؾ برامج تتناسب مع ما لديهم من 
.                                                                                            إمكانيات كقدرات خاصة ٯتكن استثمارىا بشكلها الصحيح

إف النقص البشرم الذم يصيب أم أمة ال ٯتكن أف يعوض من خبلؿ استَتاد عقوؿ من ا٠تارج كذلك - 5
ألف ىذه مشكلة ٢تا أبعادىا ا١تختلفة على اجملتمع من ٚتيع النواحي، كلذلك فإنو لن يسد ىذا النقص إال 

ا١تتفوقُت، كما أف استخداـ اآلالت ا١تتقدمة كأنظمة اٟتاسب اآلٕب يتطلب  من خبلؿ اكتشاؼ كرعاية
                                                                                                          ).16،ص1986أبو العبلـ،العمر،(كجود أشخاص على درجة عالية من التفوؽ أك القدرة العقلية العالية

ابالىتماـ ابستعماؿ التطورات الًتبوية ُب ٣تاؿ اكتشاؼ كرعاية التبلميذ  )1983عبد هللا،(كأخَتا يوصي 
:                                                               ا١تتفوقُت ُب تربية التبلميذ الذين ينظر إليهم أبهنم عاديوف كذلك لؤلسباب التالية

أف ىذه التطورات الًتبوية كما تصلح لًتبية ا١تتفوقُت فإهنا تصلح أيضا لًتبية التبلميذ العاديُت،كذلك ُب - 1
حالة األخذ ٔتبدأ التعلم الفردم كمراعاة الفركؽ الفردية ْتيث يتاح اجملاؿ لكل تلميذ أبف يسَت ُب تعلمو 

.                                                                                                                         ابلسرعة اليت ٘تكن مواىبو من السَت فيها
توجد ُب ا١تدارس نسبة كبَتة من التبلميذ الذين ينظر إليهم أبهنم عاديوف ٓب تكتشف مواىبهم العامة - 2

.                                                 كا٠تاصة، كإدخاؿ التطويرات الًتبوية اٟتديثة إٔب صفوؼ العاديُت تتيح اجملاؿ لتنمية مواىبهم
ٔتا أف االبتكار أمر ٯتكن تعلمو منذ مرحلة ما قبل ا١تدرسة حىت مرحلة اٞتامعة كأنو يوجد لدل الصغار  -3

بشكل طبيعي، كأف إ٫تالو يؤدم إٔب ضموره، ٍب إٔب اختفائو إٔب درجة يصعب فيها اسًتجاعو لذا ال ٬توز 
 عبد هللا( إ٫تالو كإ٪تا ٬تب العمل على رعايتو كتنميتو منذ الطفولة دكف ٘تييز بُت ا١تتفوقُت كغَت ا١تتفوقُت

 الباحث أبف تقدٙب الرعاية ا٠تاصة للمتفوقُت دليل على  الطالبكمنو يرل، )159،ص1983،كآخركف
كعي اجملتمع بقيمة الفرد كإنساف، كمدل نضجو كحرصو على االنتفاع ّتميع ما أكٌب من الطاقات، كالعمل 
على حل ا١تشاكل اليت تواجهو كتوفَت البيئة ا١تناسبة لنموه كبناء شخصيتو، كتوجيهو إٔب الرايضة التخصصية 

                                                                .ا١تناسبة حصب قدراتو كخرباتو السابقة كا١تناسبة لنوع النشاط
                                                                                                 :أمناط ادلتفوقٌن رايضيا- 3-2-5

نتج عن عدد من األْتاث كالدراسات نتائج عديدة كنظرايت، لعل من أ٫تها كأكثرىا ارتباط تلك اليت 
أكضحت خصائص أ٪تاط ا١تتفوقُت رايضيا تبعا ألنواع القدرات الرايضية، كاليت يتضمنها كل نوع، كنذكر 

اقًتاح أحد العلماء بوجود ستة أ٪تاط أساسية للتفوؽ الرايضي ُب ضوء التفوؽ العقلي، مع مبلحظة أنو من 
                                                     :                                                            ا١تمكن تداخل بعض من ىذه األ٪تاط مع بعضها البعض مكونة أ٪تاط أخرل، كفيما يلي ٢تذه األ٪تاط

كيشمل أكلئك األفراد الذين يستطيعوف استيعاب ما : منط لديو القدرة على االسرتجاع- 3-2-5-1
يقدـ إليهم من مهارات حركية كمعارؼ كمعلومات كثَتة عن تلك ا١تهارات، كيسهل عليهم االحتفاظ ٔتا 

                                                                       .                                          استوعبوه، كاسًتجاعو بكفاءة كسرعة تفوؽ غَتىم من األفراد العاديُت ُب نفس ا١ترحلة العمرية
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كيشمل ىذا النمط أكلئك الذين يسهل : منط لديو القدرة الفهم لكن أدائو مل يرقى بعد- 3-2-5-2
عليهم فهم ما يقدـ إليهم من مهارات حركية كمعارؼ كمعلومات عنها، كما لديهم القدرة على إدراؾ 
العبلقات بُت مفردات ا١تهارة أك خصائصها ا١تختلفة، كالوصوؿ إٔب األداء ا١تناسب كلكن بعد فًتة من 

.                                                                                            النمط اآلخر، كذلك ال يعتمدكف على اآللية ُب األداء إال بعد انقضاء فًتة معينة
كيشمل ىذا النمط أكلئك األفراد الذين لديهم : منط لديو القدرة على حل ادلشكالت- 3-2-5-3

القدرة على استخداـ ما تعلموه كتدربوا عليو، ككذلك ما كصلوا إليو من معلومات ُب ٣تاؿ أداء ا١تهارة أك 
.                                                      ا١تهارات ا١تختلفة كاستغبل٢تا ٟتل ٥تتلف ا١تشكبلت ُب ا١توقف الذم يصادفو أك الذم يكوف فيو

كيشمل ىذا النمط : (إضفاء جديد على مهارات)منط لديو القدرة على االبتكار - 3-2-5-4
أكلئك األفراد الذين لديهم القدرة على استخداـ قدراهتم البدنية ا٠تاصة أك الفسيولوجية أك النفسية، ككذلك 

اٟتافز على ابتكار مهارات أك حركات جديدة خاصة هبم كتسمى أبٝتائهم ٦تا يؤىلهم لتقدٙب إضافات ُب 
.                                                                                                بعض األلعاب أك الرايضات

 كيشمل أكلئك األفراد الذين لديهم القدرة على :منط رايضي ذوي ادلهارات ادلتعددة- 3-2-5-5
تكوين كتنمية مهارات أخرل ّتانب مهارات النشاط التخصصي أك اللعبة، كاستخداـ مهارات مركبة، أك 

.                                                                                               مهارات حسن التصرؼ، كغَت ذلك من تلك ا١تهارات
كيشمل أكلئك الذين ٯتتازكف عن : منط لديو القدرة على القيادة االجتماعية أو اجلماعية- 3-2-5-6

غَتىم ُب قدرتو على التعامل مع اآلخرين، كاكتساب احًتامهم كتقديرىم، كاحتبلؿ مراكز قيادية بينهم، 
.                                                                                كىذا النمط ٯتكن أف ٧تذه لدل ىؤالء ٦تارسي األلعاب اٞتماعية

كيبدك ُب ىذا أف ىناؾ رغبة ملحة عند أصحاب ىذه النظرية ا٠تاصة أب٪تاط ا١تتفوقُت بتضمُت كل ما يقـو 
بو الفرد من نشاط رايضي، عقلي، اجتماعي، ابتداء من القدرة على االستظهار إٔب القدرة االجتماعية، بل 

).                                                                                                           59،ص2006زكي،(. أف ىذه  احملاكلة القسرية ٓب تغفل ذكر ا١تهارات اٟتركية ُب صورة معقدة
                                                                                           :مؤشرات اكتشاف ادلتفوقٌن رايضيا- 3-2-6

:                                                                                                                    ٯتكن التعرؼ على التبلميذ ا١تتفوقُت رايضيا عن طريق استخداـ ا١تنبئات كا١تؤشرات التالية
، 120مستول مرتفع من الذكاء العاـ، ٔتفهـو سبَتماف ْتيث ال يقل معامل الذكاء عند ىؤالء عن - 1

يستخدـ لقياسو اختبار الذكاء العاـ لسبَتماف                                                                                                           
 من ٣تموعتو، ٯتكن التعرؼ عليو من % 15مستول ٖتصيلي مرتفع يضع الطفل على األقل ضمن - 2

.                                                            خبلؿ استخداـ مستول التحصيل الدراسي كمقارنتو مع ٚتاعة نشاطو
استعدادات عقلية ذات مستول مرتفع على التفكَت اإلبتكارم، يستخدـ فيها اختبارات االستعداد - 3
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.                                                                                                                      العقلي كالقدرة على االبتكار
مستول ٖتصيلي مرتفع ُب رايضتو أك لعبتو، تستخدـ لقياسها االختبارات ا١تعرفية الرايضية ا٠تاصة - 4

.                                                                                                                بنشاطو أك لعبتو
.                                                                                                                           استعدادات بدنية ذات مستول مرتفع، تستخدـ لقياسها االختبارات اليت ترتبط بنشاطو التخصصي- 5
استعدادات كظيفية ذات مستول مرتفع مرتفع، تستخدـ االختبارات الفسيولوجية الوظيفية                                                - 6
                                          استعدادات صحية ذات مستول مرتفع، تستخدـ لقياسها االختبارات الصحية - 7
استعدادات عقلية ذات مستول مرتفع، تستخدـ لقياسها االختبارات النفسية ا٠تاصة هبا                                                                                                                              - 8
استعدادات ذات مستول مرتفع للقيادة االجتماعية كالتكافؤ االجتماعي، تستخدـ منها االختبارات - 9

 الباحث رأم زكي حسن أنو  الطالبكمنو يوافق، )67،ص2006زكي،(االجتماعية كالتوافق االجتماعي 
٬تب استعماؿ عدة مؤشرات كمنبئات كاختبارات بدنية كحركية من أجل الكشف عن ا١تتفوقُت رايضيا                                                                                                       

                                                                                                      :للمتفوقٌن رايضيا اخلاصة الرعاية مربرات -3-2-7
 طريقهم شق يستطيعوف أهنم ْتيث الكفاية فيو ٔتا أذكياء تبلميذ ىم ا١تتفوقُت التبلميذ أف البعض يعتقد قد

 الذين ا١تتفوقُت أف كالدراسات األْتاث تبُت أنو حيث خاصة، مساعدة أية كدكف عناء دكف أبنفسهم
 أف كما ، طاقاهتم بو تسمح ما أقصى ٖتقيق ُب ٮتفقوف ٢تم خصيصا ا١تصممة الًتبوية الفرص من ٭ترموف
 خسارة ابلطبع كذلك ضائعة فرصا يعتربكف قابلياهتم بتحقيق ٢تم يسمح ال الذين كا١توىوبُت ا١تتفوقُت األفراد

 أربعة إٔب يعود ذلك  أف كيعتقد، ٢تم فاعلة برامج تطور ٓب اجملتمعات معظم ذلك فإف كلو، كمع للمجتمع
                                                                                                                             :كىي رئيسة أسباب

.                                                                                                               خاصة مساعدة أية إٔب ٭تتاجوف ال كأهنم الظركؼ ُب كل اإل٧تاز على قادركف ا١تتفوقُت أبف االعتقاد -1
                                                                                                                  . إليو ٭تتاجوف الذم االنتباه على ٭تصلوف هنمفإ لذلك كتبعا ا١تتفوقُت ٭تبوف ا١تعلمُت أبف االعتقاد- 2
 أشكاؿ من فهي شكل كعليو "النخبة " مفهـو تكرس اب١تتفوقُت ا٠تاصة الًتبوية الربامج أبف االعتقاد- 3

                                                                                                               .تشجيعو عدـ ٬تب الذم التمييز
 فإهنا الربامج ىذه ٘تويل ًب ما إذا كأنو ا٠تاصة الًتبوية الربامج تطوير ٯتنع ا١تالية ا١توارد شح أبف االعتقاد- 4

.                                                                                         )345،ص1997كاٟتديدم، ا٠تطيب(ستزدىر 
 متمايزة كخدمات تربوية رعاية إٔب ٭تتاجوف فا١تتفوقوف ا١تزاعم، ىذه تدحض ا١تتفوقُت لواقع يسَتة قراءة كلعل
 كتعليم لًتبية خاصة برامج إنشاء فلسفة كتستند العادية، ا١تدارس ُب ا١تتوافرة التقليدية كا٠تدمات الربامج عن

                                                                    :أ٫تها من مربرات ٣تموعة إٔب "جركاف" عند ا١تتفوقُت
 ضركرة على كالباحثُت ا١تربُت بُت كاسعا االتفاؽ كاف إذا: العام التعليم مناىج قصور- 3-2-7-1

 القدرة، فإف ا١تختصُت سلم أدٗب ُب يقعوف الذين الطلبة مشكلة ٟتل الًتبوم النظاـ على تعديبلت إدخاؿ
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                                                .خاصة لربامج كا١تتفوقُت ا١توىوبُت حاجة عن دفاعهم ُب ا١تنطق نفس يستخدموف ا١توىبة نفس علم ُب
 النجاح كيستطيع مساعدة ٭تتاج ال ا١تتفوؽ أبف ؿاؽ من :ادلتفوق حق اخلاصة الرتبية- 3-2-7-2

 من ا١تتفوقُت هبا أبس ال نسبة كجود تبُت أف بعد صحتو عدـ الدراسات أثبتت نفسو فقد على ابالعتماد
 الطبقات ألطفاؿ ابلنسبة الًتبية ا٠تاصة أ٫تية دراساهتم، كتزداد إكماؿ قبل ا١تدارس من ا١تتسربُت بُت

                                                                                              .الًتبوية ا١تثَتات من غَتىا أك حواسيب أك أدكات أك مكتبات بيوهتم ُب تتوافر ال ٦تن كالفقَتة ا١تتوسطة
 كمن األ٫تية غاية ُب كطنية ثركة كا١تتفوقوف ا١توىوبوف األطفاؿ ٯتثل: وتنميتو اجملتمع رفاة -3-2-7-3

                                                                                                                           .الرعاية كانعداـ ابإل٫تاؿ تبديدىا يتم أال الواجب
 ا١تبلئمة الظركؼ هتيأ أف يعٍت ا١تدرسة ُب الفرص تكافؤ مبدأ تطبيق  إف:الفرص تكافؤ -3-2-7-4

 الطفل حق عن ا١تدافعوف إليو يطمح ما ىو ذاتو، كىذا ٭تقق كأف طاقاتو أبقصى يتقدـ تلميذ كي لكل
                                                                                                       .قدراتو كيتحدل احتياجاتو يليب تربوم برانمج على اٟتصوؿ ُب كا١تتفوؽ ا١توىوب

 كنقد الذات كنقد الركتُت تقبل كعدـ كاالنطوائية العزلة  إف:ادلتفوق للطفل ادلتوازن النمو -3-2-7-5
 سول ليست ا١تدرسي التحصيل كتد٘ب أحياان ا١تواقف مواجهة من كا٢تركب للكماؿ بقسوة، كالنزعة اآلخرين

 أف الطبيعي كمن كا١تتفوقُت، ا١توىوبُت من الطلبة بعض ٢تا يتعرض قد اليت ا١تشكبلت لبعض ٤تدكدة أمثلة
 ا١تعاانة من كإنقاذىم الطلبة ىؤالء لوقاية فعالة كسيلة كا١ترشدين ا١تعلمُت قبل من ا١تربمج التدخل يكوف

 رعاية أ٫تية  تنبع"زحلوؽ"كعند، )172،ص2002جركاف،(على استمرارىا  تًتتب قد اليت كا١تضاعفات
 كبناء شخصيتو، مكانة نفسو ا١تتفوؽ ٪تو ُب ا٠تاصة الرعاية مكانة :ىي رئيسة مصادر أربعة من ا١تتفوقُت
 النفسية العلمية الدراسات ُب ا١تتفوقُت ا١تتفوؽ، مكانة فيو يعيش الذم للمجتمع ابلنسبة ا٠تاصة الرعاية

 تًتدد األقاكيل نسمع كبدأان، )30،ص2001زحلوؽ،( الًتبوية التطلعات ُب ا١تتفوقُت كمكانة ُب، كالًتبوية
 ا١تتفوقُت احتياجات يليب ال الذم ا١تدرسي للتعليم العريضة القاعدة إبصبلح تطالب صوب كل من

 كا١تتفوؽ ا١تبدع الطفل احتياجات أعينهم نصب يضعوا أف إٔب العقلية الربامج ٥تططي كتدعو كا١تبتكرين،
 إٔب كذلك كتدعوىم قدراتو، لتنمية كإرشاد توجيو من إليو ٭تتاج كما كمشكبلتو ا٠تاصة عقليا، كاىتماماتو

  كصادؽ، شربيٍت(٣تتمعاهتم  ٢تؤالء كسط السوم التوافق فيها اليت يتحقق التعليمية ا١تواقف ٗتطيط
 إٔب العريب الوطن ُب كا١تتفوقُت ا١توىوبُت رعاية كمشاريع لربامج ا١تسحية الدراسات ، كتشَت)49،ص2002
                                                                                                                                                                             : أ٫تها كمن الواقع صورة تتضح حىت إبرازىا من البد اٟتقائق من ٣تموعة

.                                                    العربية الدكؿ معظم ُب ا١تتفوقُت لرعاية حكومية إدارات أك تشريعات كجود عدـ- 1
                                                       .ا١تتفوقُت لرعاية منظمة أساليب أك دراسية مناىج أك كاضحة خطط كجود عدـ- 2
 اليت اٟتاالت ُب اندرا، كحىت إال للمتفوقُت األكادٯتي التسريع نظاـ إٔب التعليم سياسات تتعرض ٓب- 3
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                                                                                                                              .الواقع ُب ذلك يطبق ال ابلتسريع فيها يسمح
                                                                           .ا١تتفوقُت الكتشاؼ كاضحة كأساليب نظم توجد ال -4
                                                                           .ا١تتفوقُت التبلميذ لرعاية موجهة خاصة تعليمية برامج يوجد ال- 5
                                                                                                .الدراسة إهناء بعد ا١تتفوقُت متابعة خطط توجد ال- 6
.                                                                   اندرا للمتفوقُت كا١توىوبُت إال مستقلة صفوؼ أك خاصة مدارس كجود عدـ- 7

                                             :يلي جركاف ٔتا ٠تصها كقد العريب العآب ُب ا١تتفوقُت برعاية تشهد ظواىر ٙتة فإف من ىذا الرغم كعلى
                                        .كالكليات اٞتامعة ُب العليا الدراسات مستول على للمتفوقُت تقديرية كمكافآت دراسية بعثات تقدٙب- 1
 ا١توىوبُت عن الكشف عملية جوانب بعض نظراي تعاِب اليت الًتبوية كالندكات العلمية ا١تؤ٘ترات عقد- 2

                                                                                                                                                       . كإرشادىم رعايتهم كأساليب
                                                                                       . كالكليات اٞتامعات مستول على كالدراسات البحوث إجراء- 3
                                                                              .كا١تتفوقُت ا١توىوبُت رعاية إٔب هتدؼ كمؤسسات ٚتعيات إنشاء- 4
 كتوفَت كرعايتهم عنهم ا١تبكر ابلكشف االىتماـ كعدـ كإبداعاهتم إ٧تازاهتم ظهور بعد ا١تتفوقُت مكافأة- 5

 الباحث  الطالب، كيتفق)325-322،ص2002جركاف،(عليهم  كاٟتفاظ إبداعاهتم لتطوير ا١تناسبة البيئة
 التعليم مناىج مع رأم فتحي جراكف من حيث مربرات رعاية ا٠تاصة للتبلميذ ا١تتفوقُت ُب ا١تدارس، قصور

ا١تتفوؽ، ٢تذا ٬تب االىتماـ  للطفل ا١تتوازف كتنميتو، النمو اجملتمع رفاة، ا١تتفوؽ حق ا٠تاصة الًتبية، العاـ
خاصة للرعاية الكاملة ٢تم من كل اٞتوانب ألهنم مستقبل  تعليمية هبذه الشر٭تة من التبلميذ كتوفَت برامج

                                                                                                  .األمة كبناء ٣تتمع صاّب
                                                                                                     : مشكالت ادلتفوقٌن رايضيا يف الوسط ادلدرسي- 3-2-8

قبل التحدث عن إرشاد ا١تتفوقُت كتوجيههم البد من حملة كعرض عن ا١تشكبلت اليت يتعرض ٢تا ا١تتفوقُت 
كذلك لتربير التوجو إٔب إرشادىم، حيث أشار ا١تتخصصوف ُب ىذا اجملاؿ إٔب العديد من ا١تشكبلت اليت 
تواجو ا١توىوبُت كا١تتفوقُت كإٔب مصادر الضغوط اليت يتعرضوف ٢تا، كأثرىا ُب توليد مشاعر التوتر كالقلق 

لديهم كجعلهم عرضة لبلضطراابت السلوكية كهتديد أمنهم النفسي، كنعرض فيما يلي ألىم ىذه ا١تشكبلت 
ك لقضااي الرئيسية اليت ٯتكن أف تسهم ا٠تدمات اإلرشادية ا١تقدمة للموىوبُت كا١تتفوقُت ُب التخفيف من 
بعض آاثرىا، يتأثر ا١تتفوؽ منذ كقت مبكر هبذا االختبلؼ بينو كأقرانو فهو ال ٬تد من بينهم من يشاركو 

ألعابو ا١تفضلة اليت يغلب عليها التعقيد كاليت ٗتضع لقوانُت ٤تددة كاليت يشبع من خبل٢تا ميلو إٔب التنظيم ك 
الًتتيب، ك٭تذر الباحثوف من أثر ضغوط األقراف ا١تتزايدة على ا١توىوب كا١تتفوؽ الذم قد يلجأ إٔب التضحية 

ٔتواىبو كقدراتو ك ٯتيل إٔب اإل٧تاز أبقل ٦تا تسمح بو قدراتو، كيبدك التناقض بُت طاقاتو كإمكاانتو كبُت 
 )   204،ص2000عبيد،(مستول أدائو الفعلي كاضحا 
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عدم تفهم احمليطٌن ابدلتفوقٌن لدوافعهم واحتياجاهتم، والشعور ابلذنب واىتزاز مفهوم - 3-2-8-1
يتمتع ا١تتفوقُت بطاقات غَت ٤تدكدة كحيوية فائقة كمستول كفَت من النشاط، كلديهم دكافع قوية : الذات

للتعلم كالعمل، كىم قادركف على االهنماؾ كاالنغماس ُب العمل لفًتات طويلة كقد ال ٭تتاجوف سول إٔب 
، كما يتمتعوف بيقظة عقلية كفضوؿ متزايد، كشغف ابالستطبلع كاالستكشاؼ  ساعات ٤تدكدة من النـو

كالتجريب، كغالبا ما ٮتلق فضوؿ األطفاؿ ا١تتفوقُت كحركتهم الدءكبة كتساؤالهتم ا١تستمرة حالة من االرتباؾ 
كعدـ االرتياح لدل ا١تتعاملُت معهم كيسبب ٢تم ا١تتاعب، كرٔتا نظركا إٔب ىؤالء األطفاؿ على أهنم عابثوف 
غَت منضبطُت كفوضويُت، كمثَتكف للمتاعب أك ينقصهم الًتكيز كأنو ٬تب ردعهم كتعليمهم كيف يتصرفوف 
كيسلكوف على شاكلة بقية األطفاؿ، ٦تا يؤثر سلبيا على ذكاهتم كيشعرىم ابلتعاسة كالذنب، كيزداد الطُت 

بلة عندما يلتبس األمر على البعض من اآلابء كا١تعلمُت فيخلطوف بُت تلك الطاقة كاٟتيوية لدل الطفل 
ا١تتفوؽ، كاضطراب االنتباه ا١تصحوب يفرط النشاط لدل بعض األطفاؿ ا١تضطربُت، ٦تا يًتتب عيو 
انشغا٢تم ّتانب االضطراب ُب السلوؾ كالبحث عن عبلجو بدال من االىتماـ ّتوانب موىبة الطفل 

كتتطلب ىذه ا١تشكلة تفهم احمليطُت ابلطفل ا١تتفوؽ لدكافعو القوية الداخلية  كالبحث عن سبل تنميتها
للعمل كالنشاط، كإشباعها بدال من كفها كإحباطها، كهتيئة األنشطة اليت تستحث اىتماماتو كتستوعب 

  . طاقاتو، كتتيح لو إظهارىا كالتعبَت عنها
الشعور ابلسأم وادللل من ادلهام الروتينية، وعدم االكرتاث ابألعراف والنظم ادلقيدة - 3-2-8-2

يعاٗب ا١تتفوقُت من الشعور ابلسأـ كالضيق داخل بيوهتم كصفوفهم كمن أداء ا١تهاـ كالتكليفات : حلرايهتم
الركتينية كالبسيطة اليت ينفركف منها عادة، فهم يستمتعوف أكثر اب١تهاـ الصعبة كا١تعقدة اليت تتحدل 

استعداداهتم، كاليت تكفل ٢تم قدرا عاليا من اٟترية كاالستقبللية ُب التفكَت كالعمل، كما يشعركف ابلضجر  
كا١تلل خبلؿ العملية التعليمية ا١تعتادة ألهنم يتعلموف بسرعة أكرب من أقراهنم، كلديهم ا١تقدرة على ٕتاكز 

ا٠تطوات ا١تعتادة ُب تسلسل التفكَت العادم، كعلى القفز إٔب معاٞتة التفصيبلت الدقيقة للموضوع ا١تطركح 
كالتفكَت فيما كراء األشياء قبل أف يكمل معظم أقراهنم اإل١تاـ ابلقواعد اليت يعدىا ا١تعلم جزءا أساسيا ٬تب 
إتقانو قبل االنتقاؿ إٔب ىذه التفصيبلت، كغالبا ما ينجزكف أعما٢تم ا١تدرسية ُب نصف الوقت كرٔتا أقل من 
ذلك، لذا فهم يشعركف بوطأة االنتظار كالسأـ كا١تلل عندما ٬تربىم ا١تعلم على التقيد ٔتا يعملو اآلخركف من 
الطبلب ا١تتوسطُت، كما يبلحظ أف ا١تتفوقُت أقل انصياعا للتعليمات الصارمة كالنظم اٞتامدة، كيقاكموف ما 
يفرض عليهم من نظم تقيد حرايهتم، أك من تدخبلت اآلخرين ُب أعما٢تم كشؤكهنم، كتتضاعف مشكبلهتم 
ُب ىذا الصدد عندما يعٌت ا١تعلم ابلضبط كالربط أكثر من إاتحة قدر من ا١تركنة كاٟترية لتبلميذه، ك فرض 

للتبلميذ (ا١تسايرة كاالتباعية أكثر من تشجيع االختبلؼ كاإلبداعية، كابالعتناء ابالحتياجات اٞتماعية 
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، كبتكريس اىتمامو على التبلميذ )اجملموعة كأفراد(أكثر من االعتناء ابالحتياجات الفردية  )كمجموعة
 .ا١تتوسطُت من دكف ا١تتفوقُت كا١توىوبُت

مشاعر اذلم والتشاؤم واالكتئاب النامجة عن حساسيتهم غًن العادية جتاه مشكالت - 3-2-8-3
يتمتع األطفاؿ ا١تتفوقُت ٔتستول متقدـ من النمو العقلي كاللغوم، كابٟتساسية ا١ترىفة كقوة ا١تشاعر :اجملتمع

كالعواطف، كلديهم نظاـ قيمي كأخبلقي يطوركنو مبكرا، فهم يتبنوف مثبل كمبادئ رفيعة، كينفتحوف على 
ٕتارب اآلخرين كيعايشوف معاانهتم كيتعاطفوف معهم، كينغمسوف بعمق ُب ا١تعا٘ب كالدالالت، كيفكركف كما 

لو كانوا انضجُت ُب قضااي عميقة، كفيما ٬ترل من أحداث، كفيما يتهدد العآب من ٥تاطر كمشكبلت، 
كيشعركف اب١تسئولية األخبلقية ٕتاه تغيَت العآب إٔب األفضل، كيتساءلوف كثَتا عن جدكل النظم كالقوانُت 

القائمة، ك٭تسوف ابلتناقض كعدـ االتساؽ بُت ا١تبادئ كا١تثاليات من جانب كالواقع أك السلوؾ من جانب 
آخر، كيشعركف أيضا ابلعجز عن التأثَت كالتحكم فيما حو٢تم  كأطفاؿ كعن ٖتمل التناقضات ُب الواقع 

الذم يعيشونو ْتكم تكوينهم النفسي كعدـ نضوجهم االنفعإب ٦تا يصيبهم ابٟتَتة كا٢تم كاٟتزف، كالتشاـؤ 
مشاعر اىتماـ الطفل  (Silverman,1993) كالقلق كرٔتا ا١تشاعر االكتئابية، كما ٕتسد سيلفرماف

 ا١تتفوؽ ابآلخرين كتعاطفو معهم، كحرصو الشديد على سيادة معايَت اإلنصاؼ كالعدالة كا١تساكاة بُت الناس
يبدك  :اإلحباطات والضغوط النفسية النامجة عن التباين الشديد يف مظاىر النمو -3-2-8-4

الطفل العادم متسقا أك متوافقا من حيث النمو اٞتسمي كالعقلي كاالنفعإب كاالجتماعي طبقا لعمره 
الزمٍت، بينما ٧تد جوانب ٪تو الطفل ا١تتفوؽ على العكس من ذلك ٘تضى ٔتعدالت متفاكتة السرعة، حيث 

يبدك كما لو كاف نسيجا خاصا ٬تمع بُت مراحل ٪تائية متباينة كأعمار ٥تتلفة، فمهارتو اٟتركية كرٔتا تتفق 
كمستول عمره الزمٍت، لكن مستول قراءاتو كحصيلة معلوماتو، كطريقة تفكَته قد تكوف أكرب من ذلك، 
كقد يكوف خيالو جا٤تا يقوده إٔب أفكار كرؤل يتطلع إٔب ٖتقيقها كاقعيا لكن مقدراتو اٞتسمية كنفوذه 

احملدكد يعجزه عن ذلك، كيولد ىذا النسيج غَت ا١تتجانس أك ذلك التباين ُب مظاىر النمو لدل الطفل 
ا١تتفوؽ كما يًتتب عليو من أ٪تاط سلوكية شعورا ابلقلق كاإلحباط، كما يسهم ُب خلق صعوابت توافقية مع 

اآلخرين فضبل عن أنو يصيب اآلابء كا١تعلمُت ابالرتباؾ حينما يتعاملوف معو، كىذه ا١تشكلة تبدك أكثر 
تعقيدا عندما تكوف الظركؼ البيئية احمليطة ابلطفل ا١تتفوؽ، كطريقة تعامل اآلابء كا١تعلمُت معو قائمة على 

  . أساس عمره الزمٍت فقط، كال تتسق مع ٪تط النمو غَت ا١تتزامن الذم ٯتيزه عن غَته من األطفاؿ العاديُت
 : مشاعر احلًنة والرتدد والصراع يف مواقف االختبار الدراسي وادلهين -3-2-8-5

يتميز ا١تتفوقُت عادة بتنوع إمكاانهتم، كتعدد اىتماماهتم، كغالبا ما يعا٘ب بعضهم من اٟتَتة كالًتدد كيكوف 
عرضة للصراع ُب مواقف االختيار الدراسي كا١تهٍت، كقد يعجزكف عن اٗتاذ القرارات ا١تناسبة لتحقيق ٪توىم 
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كطموحهم الدراسي كا١تهٍت، كرٔتا يزيد من تعقيد عملية االختيار كصعوبتها تعدد البدائل كالفرص ا١تتاحة 
٢تم، إضافة إٔب حرصهم البالغ على أف يضمنوا قدر اإلمكاف ٖتقيقهم درجة عالية من االمتياز كالتفوؽ سواء 
ُب ٣تاؿ الدراسة أك ا١تهنة اليت ٮتتاركهنا، كلذا فهم ْتاجة ماسة إٔب التوجيو السليم كاإلرشاد الدراسي كا١تهٍت 

تعدد ا٠تيارات بقدر ما ىو " من أف  )1999(ا١تبكر كا١تستمر، يؤكد ذلك ما ذىب إليو فتحي جركاف 
حالة إ٬تابية رٔتا يقود إٔب حالة من اإلحباط عند مواجهة موقف االختيار مع هناية مرحلة الدراسة الثانوية 
بوجو خاص، ذلك أف الطالب ا١تتفوؽ البد أف ٮتتار ىدفا مهنيا كاحدا كيلغى قائمة من ا٠تيارات ا١تمكنة 

اليت يستطيع النجاح فيها، كالشك أف اختيار ىدؼ مهٍت كاحد ٯتثل تقييدا كٖتديدا ٢تامش عريض من 
كا١تتفوؽ لديو من القدرات كاالستعدادات ما ىو غَت ، )107،ص2005القريطي،( "االىتمامات ك ا١تيوؿ

عادم مقارنة أبقرانو، فيحتاج إٔب خدمات تعليمية كاسًتاتيجيات تعليمية مناسبة  كي يستطيع ٖتقيق ذاتو 
كتفعيل قدراتو كنظرا ألف ا١تتفوقُت ٯتثلوف ثركات ىامة جملتمعاهتم، فإف رعايتهم كاالىتماـ هبم تصبح ضركرة 
لرفاىية اجملتمع، فاجملتمع ٭تتاج إٔب ىؤالء الذين يلعبوف دكرا ابرزا ُب حل مشكبلتو، كيقدموف لو اإل٧تازات 

 .(Hallahan &Kauffman,1994, p 421) العظيمة ُب العديد من اجملاالت
 ابإلحباط، كتدٗب مفهومهم عن ذكاهتم، كاإلفراط ُب ىمإف شعور: تثبيط محاسة ادلتفوقٌن -3-2-8-6

نقد الذات من جراء معاملة بعض ا١تعلمُت كالذين ال يتفهموف معٌت التفوؽ كاحتياجات ا١تتفوقُت، 
كيضيقوف أبسئلتهم الغريبة كحلو٢تم غَت ا١تألوفة للمشكبلت، كيركزكف على تلقُت ا١تعلومات كاستظهارىا، 
كال يشجعوف السلوؾ االستقبلٕب، كيفرطوف ُب نقد ا١تتفوقُت كينزعوف إٔب السلطوية كالتأكيد على النظاـ 

 .كالضبط، كاالنصياع للتعليمات الصارمة كمسايرة النظاـ، كيكفوف التلقائية لدل تبلميذىم
عدـ كجود ا١تواد كاألدكات البلزمة لتفعيل : افتقار ادلدرسة إىل التجهيزات ادلناسبة -3-2-8-7

طاقات ا١تتفوقُت كا١توىوبُت كمقدراهتم إٔب اٟتدكد القصول، كا١تعامل كا١تختربات، كالورش كا١تبلعب، كمراكز 
مصادر التعلم اليت ٯتكن أف تليب احتياجاهتم ا٠تاصة إٔب االكتشاؼ كالبحث كالتعمق كاالعتماد على 

النفس، ك٘تكنهم من العمل كأفراد أك كمجموعات صغَتة ُب بيئة غنية ك٤تفزة، كتيسر ٢تم ا٠تدمات اليت ال 
يستطيعوف اٟتصوؿ عليها ُب حجرات الدراسة من مواد مطبوعة كا١تراجع كالدكرايت، كمواد غَت مطبوعة، 
كا١تواد السمعية كالبصرية، كأجهزة الكمبيوتر، كشبكات ا١تعلومات احمللية كالعا١تية كغَتىا ٦تا يسمح لكل 

كفيما يتعلق ابلبيئة ا١تدرسية ٧تد أهنا تلعب دكرا ىاما ُب خلق تلك  منهم ابلتعلم الذاٌب أك الدراسة ا١تستقلة،
ا١تشكلة، فا١تناىج الدراسية ال توفر التحدم البلـز ا١تبلئم لقدرات التلميذ كال ٘تده اب٠تربات كاألنشطة 

 الباحث أنو ٬تب تفادم ىذه ا١تشكبلت اليت  الطالبالبلزمة الستنفار قواه كاستثارة طاقاتو، كمنو يرل
ٖتبط قدرات ا١تتفوقُت كتكوف حاجزا ٢تم ُب إبراز مواىبهم كاإلبداع ُب عدة ٣تاالت ٥تتلفة كاليت سببا ُب 
.                                إعاقة مستقبلهم، ك٬تب توفَت ٢تم بيئة مدرسية من أجل حل مشاكلهم، كفتح ٢تم اجملاؿ لئلبداع كاالبتكار
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:                                                                             عوامل انتقاء التالميذ ادلتفوقٌن رايضيا- 3-2-9
:                   ٬تب مراعاة العوامل اليت يكوف ٢تا أتثَت على مستول النبوغ ُب النشاط الرايضي عند انتقاء ا١تتفوقُت

مثل الطوؿ كالوزف كتكوين اٞتسم كنسب مقاييس أجزاء اٞتسم : القياسات األنرتبومرتية- 3-2-9-1
ا١تختلفة، كابلنسبة لكثَت من ىذه ا١تقاييس أمكن التوصل إٔب أساليب موثوؽ هبا ٘تكن من التنبؤ ٔتعلومات 
ىامة عن القيم اليت ستصلها ىذه ا١تقاييس عند كصوؿ التلميذ إٔب مرحلة اكتماؿ النضج، كيعترب الطوؿ من 

أكثر القياسات األنًتكبومًتية أ٫تية للنشاط الرايضي، إذ يرتبط ابلطوؿ توافر ٦تيزات حاٝتة للعديد من 
األنشطة الرايضية، لذلك يلعب التنبؤ السليم بطوؿ اٞتسم الذم ينتظر أف يصل إليو التلميذ عند اكتماؿ 

                                                                               .                 النضج دكرا ىاما
من القياسات الفسيولوجية اليت ٯتكن استخدامها كمقاييس : القياسات الفسيولوجية- 3-2-9-2

عدد - نبض القلب.- أقصى قدرة على امتصاص األكسجُت: موثوؽ هبا لتحديد انتقاء التبلميذ ا١تتفوقُت
.                                                                         دفعات األكسجُت- حجم ىواء التنفس ُب الدقيقة- مرات التنفس ُب الدقيقة

- سرعة اٟتركة- القدرة الثابتة كا١تتحركة- مستول التحمل ا٢توائي كالبلىوائي: أسس بدنية- 3-2-9-3
ا١تركنة، كأقل ىذه الصفات أتثرا ابلتدريب الرايضي سرعة اٟتركة كسرعة رد الفعل، كعلى - سرعة رد الفعل

ٯتكن القوؿ أبف األطفاؿ الذين ٭تققوف مستوايت فوؽ ا١تتوسط ُب ىاتُت الصفتُت، سيحققوف أيضا نتائج 
.                                                                                                                       مشاهبة عند كصو٢تم مرحلة اكتماؿ النضج

- اإلحساس ابلكرة- اإلحساس اب١تسافة كا١تساحة- القدرة على التوازف: أسس حركية- 3-2-9-4
القدرة اإليقاعية، كمن ا١تمكن استخداـ اختبارات حركية للوقوؼ على مستول كل من - القدرة التعبَتية

األسس البدنية كاٟتركية، كُب ىذا ا٠تصوص ٬تب إعطاء أ٫تية أكرب لتلك الصفات اليت يلعب فيها عامل 
                                                                 .ألسس اٟتركية كاالوراثة دكرا كبَتا كيقل أتثَت التدريب ُب مستواىا مثل سرعة اٟتركة، كسرعة رد الفعل

الثبات - ا١تثابرة كاالجتهاد ُب التدريب- )لئل٧تاز(االستعداد ألداء اٞتهد : عوامل نفسية- 3-2-9-5
.                                                                                            القدرة على مقاكمة اإلحباط، ككلها صفات ٯتكن قياسها ابإلستنياانت-النفسي

القدرات - القدرة على اإلبداع- الذكاء اٟتركي- القدرة على الًتكيز: قدرات عقلية- 3-2-9-6
.                                                                 التكتيكية، كمن ا١تكن االستعانة ابختبارات ُب ٣تاؿ علم النفس ُب ىذا ا٠تصوص

القدرة على االندماج ُب اٞتماعة - القدرة على القياـ أبدكار معينة: عناصر اجتماعية- 3-2-9-7
مدل اىتماـ الوالدين كا١تؤسسات الًتبوية بتقدـ مستول التلميذ ُب النشاط الرايضي، ابإلضافة - )الفريق(

إٔب كل ىذه العوامل ٬تب أف يراعي ا١تعلم أف ىؤالء ا١تتفوقُت ُب غالبية ا١تواد الدراسية، إذ أف غَت ا١تتفوقُت 
منهم يتحتم عليهم ُب ا١تستقبل أف يقتطعوا من كقت التدريب الكثَت، كغالبا ما سيكوف تدريبهم غَت منتظم 
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لتعويض ٗتلفهم ا١تدرسي، ىذا فضبل عن أف ا٠تربة قد أكضحت أف األطفاؿ األذكياء ىم القادركف أكثر 
من غَتىم على إ٧تاز كتفهم كاجبات التدريب اليت تزداد تعقيدا كلما اقًتبوا من ا١تستول العإب، كغالبا ما 

  الطالب، كمنو يرل)211-207،ص2006زكي،(توجد عبلقة بُت الذكاء كمستول الطفل الدراسي
                                               .                                                                   الباحث أنو ٬تب استخداـ عوامل كأسس علمية من أجل الكشف عن ا١تتفوقُت ُب اجملاؿ الرايضي

 :االجتاىات السائدة ضلو تعليم ادلتفوقٌن- 3-2-10
 :ظهرت عدة إتاىات حوؿ سبل رعاية ا١تتفوقُت، كٯتكن تلخيص ىذه االٕتاىات ُب

كمن مربراهتم : االجتاه الذي ينادي أنصاره بضرورة دمج ادلتفوقٌن ابدلدارس العادية- 3-2-10-1
 )92،ص2007البطاينة كآخركف،( :إلتباع ىذا االٕتاه ما يلي

احملافظة على التوزيع الطبيعي للقدرات العقلية ُب الصف العادم لضماف ٘تثيل ا١تستوايت الثبلث - 1
 .ا١تتعارؼ عليها التميز، العادم، كما دكف العادم

احملافظة على مستول التفاعل االجتماعي الطبيعي ُب الصف العادم بُت ا١تستوايت الثبلث من - 2
 .القدرات العقلية كما يوفر ذلك التفاعل االجتماعي من فرص تنافسية شريفة بُت التبلميذ

 :أما معارضو ىذا االٕتاه فيسوقوف اٟتجج التالية ضده
  .صعوبة تقدٙب برامج تعليمية كفعاليات كافية تليب اٟتاجات ا٠تاصة ا١تتعددة للمتفوقُت- 1
 )122،ص 2001زحلوؽ،(صعوبة ٕتاكز ا١تشكبلت، كٓتاصة الشخصية كالدراسية منها - 2

كمهما يكن من أمر فإف األخذ ٔتثل ىذا النظاـ ُب التعليم يتطلب تضافر جهود عدة تشمل كل من 
، كلكن ا١تسؤكلية األساسية ُب مثل ىكذا إتاىات )الطالب كا١تعلم كاألسرة كا١تدرسة كالقيادات الًتبوية(

 :تقع على عاتق كل من ا١تعلم كالتلميذ لعدة اعتبارات منها
 .االتصاؿ ا١تباشر بُت كل من ا١تعلم كالطالب ُب الصف- 1
 )كما ىو مفًتض(امتبلؾ ا١تعلم ا٠تلفية العلمية كالعملية ُب التعامل مع ىذه الفئات أكثر من غَته  -2
فا١تعلموف ُب صفوفهم عليهم أف يستعملوا إبداعهم كحذقهم لتقدٙب خربات تعليمية للطلبة تتسم ابلتنوع (

 .كاإلثراء كخصوصا للمتفوقُت سريعي الفهم كاالستيعاب
بوضع ستُت مقًتحا لتعليم ا١تتفوقُت ُب صف نظامي عادم كمن ىذه  (Treffinger) كقد قاـ تريفنج

 (Rimm,Davis,2001,p195) :ا١تقًتحات اليت ىي موجها بشكل رئيسي إٔب ا١تعلم
 . استعمل اختبارات ٘تهيدية مسبقة أك اختبارات مقدرة، ليكتشف جاىزية التلميذ كمدل معرفتو- 1
التعلم ا١تربمج، مستفيدا من الوحدات القياسية كمركبة - استعمل ٣تموعات صغَتة ذات طابع فردم - 2

 .كمن مراكز التعلم، كالدكرات ا١تصغرة ك السيما ا١توضوعات األساسية للتعلم،
اٝتح ابستثمار الوقت الذم ال تتداخل بو مقاطعات خارجية  كل يـو ال٧تاز مشركعات فردية،  -3
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 .كٚتاعية مصغرة
 .ادخل بطريقة الدمج التفكَت اإلبداعي ُب صلب كل مادة دراسية- 4
ساعد التبلميذ ليتعلما معٌت تلك العمليات الفكرية ذات ا١تستول العإب مثل التحليل، كالًتكيب - 5

 .كالتبلحم بُت الطرح كالنقيض، كالتقييم، كخطط مشركعات مستقلة تدكر حوؿ ىذه العمليات
 . ٤تاضرين من ا٠تارج ليصفوا للمشاركُت أعما٢تم ا١تهنية كىواايهتم ، ابعتبارىا عناصر إثراءدعوة- 6
 . استعمل أعمارا زمنية ٥تتلفة، كجوالت دراسية للمشاركُت، كفيما بينهم- 7
ساعد التبلميذ ليفهموا أك يدركوا نقاط القوة لديهم، كاىتماماهتم، كأساليب تعلمهم كأ٪تاطو، - 8

 .كمرجعياهتم ليصبحوا أكثر شفافية ُب التعامل مع اآلخرين من حو٢تم
ستجدة، ٦تا يفسح اجملاؿ كالفرص لتحليل - 9

ي
اكتشف الكثَت من كجهات النظر، كا١تواضيع اٟتديثة كا١ت
 .اٟتجج كالرباىُت كاألفكار كاآلراء ا١تتباينة كا٠تبلفية كتقييمها

 .ساعد ُب إعداد األىداؼ األكادٯتية كالشخصية- 10
ككنوع من التحذير ال ٖتاكؿ أف ٕتعل من الربانمج السائد العادم، ٘تويها أك مظهرا للخداع لعدـ تقدٙب 
برانمج ٤تدد للتبلميذ ا١تتميزين، كُب ضوء ذلك، إذا ٓب يشعر ا١تتفوقُت ٔتنهج خصوصي مناسب لقدراهتم 

  .داخل الصف العادم، فإف أحدا ال يستطيع اإلدعاء أبف ا١تدرسة تقدـ ٢تم ما يتناسب مع احتياجاهتم
٣تموعة من االسًتاتيجيات اليت ٯتكن استخدامها ُب تعليم الطلبة ا١تتفوقُت  )2004(فيما تذكر ٭تي خولة 

 :ُب ا١تدرسة العادية كتشمل
 قبل إعطاء الواجبات إبداء بتحديد أم البنود ٘تثل األكثر صعوبة ُب :إسرتاتيجية األكثر صعوبة -أ

الواجب، كقل للتبلميذ أف من ٭تل ىذه ا١تسائل يعفى من الباقي، كاف من ٭تل ا١تسائل ا٠تمس مثبل حبل 
صحيحا سوؼ يقـو ٔتراجعة حلوؿ الطبلب بقية اٟتصة، كإعطاء الفرصة للتبلميذ استغبلؿ الوقت ا١تتبقي 

 :ُب أم شيء ٮتتاركنو، على أف ال يضايقوا أحد، كٖتقق ىذه اإلسًتاتيجية األىداؼ التالية
 . يستطيع التبلميذ ا١تتفوقُت تعلم ا١تفاىيم اٞتديدة أسرع من أقراهنم ُب العمر كيدركوف ُب كقت أقل- 1
 دقيقة بدال من الوقت 20 إٔب 10تتيح للتبلميذ ا١تتفوقُت ا١توىوبُت أف يظهركا قدراهتم خبلؿ فًتة من - 2

 . الطويل الذم تتطلبو كثَت من الواجبات
 . كقتا قد يستعملونو ُب إعداد أنشطة إثرائية أك أم نشاط ٭تاكؿ ا١تعلم تنظيمو لتبلميذهللتبلميذيعطي - 3

تستخدـ ىذه اإلسًتاتيجية ُب مواد تركز على التمارين كالتدريبات كقد تعد ىذه النتائج انجحة مع التبلميذ 
 .الذين يظهركف مشاكل سلوكية كيرفضوف أداء كاجباهتم بسبب ا١تلل كاإلحباط

 كىنا ٯتكن للتبلميذ أف يتعلم ا١تفاىيم األساسية ُب دليل الدراسة :إسرتاتيجية عقد الدراسة ادلستقلة- ب
ٔتفرده كأف يستخدـ الطريقة اليت يراىا مناسبة ليتأكد من أنو فهم ا١تادة، كإذا فشل التلميذ ُب تعلم ا١تادة 
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سيمضي بقية الوقت مع ابقي التبلميذ كيتعلم ا١تادة ابلسرعة احملددة، كىناؾ أسس ٬تب أف تؤخذ بعُت 
 :االعتبار عند اختيار ا١تشركع

 .أف يكوف كاسعا بدرجة كافية لكي تكوف لو صلة ابلوحدة ككل- 1
 .مشوقا لكي ٬تذب انتباه التلميذ طواؿ الفًتة احملددة لو -2
 . مفصبل بدرجة تكفي ليعكس تفوؽ التلميذ -3
 .معقوال ُب تكوينو ال٧تازه مع هناية الوحدة- 4
 .يعكس قدرة التلميذ على التفكَت لطرؽ أكثر ٕتريدا من أقرانو- 5

  )312،ص2004٭تِت،( )اختصار النهج، عقود التعلم الفعالة( إسًتإتيةكيضاؼ إٔب اإلسًتاتيجيتُت 
اجتاه ينادي أصحابو بضرورة عزل التالميذ ادلتفوقٌن عن العاديٌن وفتح مدارس  -3-2-10-2

 :كألنصار ىذا االٕتاه مربراهتم، منها :خاصة ذلم
 .إعداد الكفاءات كالكوادر العلمية ا١تتخصصة ُب اجملاالت االقتصادية كاالجتماعية كالعلمية ُب اجملتمع- 1
 .إعداد القيادات الفكرية كالعلمية كاالقتصادية كاالجتماعية كغَتىا للمجتمع -2
 .توفَت فرص اإلبداع العلمي للتبلميذ ا١تتفوقُت ُب اجملاالت ا١تختلفة- 3
 .يوفر فرصة ا١تنافسة العلمية الشريفة- 4
 . ٯتكن من تكوين مفهـو ا٬تايب حوؿ الذات كيساعدىم على البحث كالتفكَت- 5
 . يؤدم إٔب ازدايد كتَتة النمو ُب قدراهتم كاستعداداهتم العقلية ا١تختلفة- 6
 .يوفر ٢تم إشباع حاجاهتم األساسية، كيبعدىم عن مشاكل عدـ إشباعها- 7
 . االستفادة من الربامج كا٠تدمات ا١تقدمة ٢تم بشكل كبَت -8
 .ال ٯتكن أف يتم إعداد األطر كالكفاءات العلمية اليت ٖتتاجها اجملتمعات ُب ا١تدرسة العادية- 9
اجتاه ينادي أنصاره بضرورة دمج التالميذ ادلتفوقٌن يف ادلدارس العادية شريطة - 3-2-10-3

 : كيقدموف ا١تربرات التالية:ختصيص صفوف خاصة هبم
احملافظة على التفاعل االجتماعي بُت مستوايت التبلميذ ُب ا١تدرسة العادية كما يوفره ذلك من فرص - 1

 .تنافسية حقيقية بُت التبلميذ ُب اجملاالت ا١تختلفة
 .إعداد القيادات الفكرية كالعلمية كاالقتصادية كاالجتماعية- 2
 .إعداد كفاءات ككوادر علمية متخصصة ُب ٣تاالت ٥تتلفة- 3
 .عدـ إفساح اجملاؿ أماـ ا١تتفوقُت ليطوركا اإلحساس ابلتميز كابلتإب الشعور ابلتعإب كالكربايء كالعظمة- 4
توفَت فرص تنافسية شريفة للتبلميذ العاديُت للعمل إٔب جانب أقراهنم العاديُت كاالستفادة من ٘تيزىم - 5
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 ).92،ص2007البطاينة كآخركف،(كخرباهتم 
 الباحث أف استخداـ أم من االٕتاىات السابقة لو ٤تاسنو كمساكئو استنادا إٔب فلسفة  الطالبكمنو يرل

اجملتمع كإتاىاتو أفراده ٨تو ا١تتفوقُت، كطبيعة البيئة الًتبوية، كمدل استجابتها ٟتاجات اجملتمع من انحية، 
كحاجات ا١توىوبُت ا٠تاصة من انحية أخرل، كسنقـو بذكر كل من إتاىي ا١تدارس ا٠تاصة كالصفوؼ 

ا٠تاصة بشكل مفصل عند اٟتديث عن إسًتاتيجية التجميع ُب تعليم ا١تتفوقُت                                                                                            
:                                                                       أىم ادلبادئ العامة النتقاء ادلتفوقٌن رايضيا- 3-2-11

:                                                                       عند انتقاء ا١تتفوقُت رايضيا ٬تب مراعاة أىم ا١تبادئ العامة التالية
أف الصبلحية اليت يتم التوقف عليها التلميذ ُب مرحلة ما من حياتو ليست متوافرة لديو ابلضركرة منذ - 1

ٟتظة الوالدة، إذ يتم تطوير مدل الصبلحية على القاعدة من األسس التشر٭تية كالفسيولوجية ا١توركثة أثناء 
مزاكلتو للنشاط، كلذلك ال ٯتكن الوقوؼ عليها إال من خبللو، كعلى ىذا ٬تب عدـ النظر إٔب اٟتكم على 
مدل الصبلحية على أنو حكم اثبت كهنائي، إذ ال ٯتكن ٖتديد الصبلحية عند بداية التدريب بدرجة عالية 

.                                                                                                من التأكد، كال ٯتكن اٟتكم هنائيا إال عند كصوؿ الطفل إٔب سن البطولة
يرتبط اٟتكم على الصبلحية أبنشطة خاصة ككذا ٔتستول العديد من القدرات كا١تهارات كا١تعلومات - 2

كالدكافع كاالىتمامات، كعلى ذلك يكوف ىذا اٟتكم عبارة عن ٠تص لتقييمات العديد من األحكاـ كغالبا 
ما ٬تعل اختبلؼ مدل أ٫تية كل قدرة كمهارة كابلتإب أ٫تية اٟتكم ا٠تاص بكل منها، ٬تعل إمكانية أداء 

حكم عاـ عملية صعبة للغاية، ففي ا١تراحل األكٔب للنشاط يتم ٖتديد الصبلحية على أساس مستول العديد 
من الصفات، كقد أكضحت الناحية العملية أنو من ا١تمكن أف نعوض إحدل ىذه الصفات النقص ُب 

صفة أخرل إٔب درجة كبَتة، يعٍت ذلك أنو ٯتكن ٖتقيق نفس ا١تستول بًتكيبات ٥تتلفة من الصفات احملددة 
للمستول، كمع زايدة التخصص عملية رعاية ا١تتفوقُت، كيتم توجيهها بصورة أكرب إٔب ا١تقاييس اٞتوىرية 

                                                                                                   .              ١تستول اإل٧تاز
٬تب أف تشتق معايَت الصبلحية من العوامل احملددة ١تستول اإل٧تاز الذم يطمح ا١تعلم ُب أف يصل - 3

الطفل مستقببل، كلذلك فإف توافر معلومات كافية عن مستوايت اإل٧تاز كمسار تطورىا يعترب أمر على 
                                                            )223،ص2006زكي،( درجة كبَتة من األ٫تية لوضع ا١تعايَت ا١تستخدمة ُب ٖتديد الصبلحية

:                                    فيما ٮتص مراحل االنتقاء فلها إتاىُت أساسُت ٫تا: مراحل انتقاء ادلتفوقٌن رايضيا- 3-2-12
يؤكد على االنتقاء ُب ضوء نتائج االختبارات األكلية على أساس إمكانية إثبات قدرات : االجتاه األول

 سنة مستقببل، كخاصة أثبتت بعض البحوث على كجود عبلقة 15 إٔب 10الفرد لفًتة زمنية ٦تتدة من 
.                                                إرتباطية دالة بُت نتائج بعض االختبارات األكلية ُب االنتقاء كنتائج التلميذ ُب أداء بعض ا١تهارات الرايضية
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يؤكد على كوف عملية االنتقاء مستمرة ةتشمل ٚتيع مراحل اإلعداد الرايضي الطويل ا١تدل، : االجتاه الثاين
كاالٕتاه الغالب ُب الوقت اٟتإب ىو تقسيم عملية االنتقاء إٔب ثبلثة مراحل رئيسية، لكل مرحلة أىدافها 

كمتطلباهتا كا١تؤشرات اليت يعتمد عليها ُب التنبؤ اب١تستقبل الرايضي للتلميذ مع األخذ بعُت اإلعتبار أف ىذه 
ا١تراحل ليست منفصلة كإ٪تا يعتمد كل منها على اآلخر، كغالبا ما يتم انتقاء ا١تتفوقُت رايضيا من خبلؿ 

:                                                                                                                         أربع مراحل التالية
 ىي مرحلة التعرؼ :(االنتقاء ادلبدئي أو ادلرحلة التمهيدية األولية)ادلرحلة األوىل  -3-2-12-1

ا١تبدئي على ا١تتفوقُت، كتستهدؼ اٟتالة الصحية العامة، كالتقدير ا١تبدئي ١تستول القدرات البدنية 
كا٠تصائص ا١ترفولوجية كالوظيفية كالسمات الشخصية كالقدرات العقلية، كًب ذلك عن طريق ٖتديد مدل 

قرب مستوايت ىذه األبعاد عن ا١تستوايت ا١تطلوبة لؤلنشطة الرايضية ا١تتوقعة، كيرل ا٠ترباء أنو من الصعب 
ُب ىذه ا١ترحلة ٖتديد التخصص الرايضي ا١تناسب للطفل بدقة، حيث قد تظهر موىبتو اٟتقيقة ُب ا١ترحلة 

التالية، كمن ٍب ال ٬تب ا١تبالغة ُب ىذه ا١ترحلة ُب كضع متطلبات عالية خبلؿ ىذه ا١ترحلة، حيث ٯتكن 
قبوؿ تبلميذ ذكم استعدادات متوسطة، حيث العبء األكرب يقع على معلم الًتبية البدنية كالرايضية الذم 

، ك٭تاكؿ )السن، الطوؿ، الوزف (عليو أف ينظم اٞتماعات الرايضية كفقا للفركؽ الفردية اليت تعتمد على 
جاىدا أف يعمل على جذب اىتماـ التبلميذ ُب ىذه ا١ترحلة العمرية ٨تو نوع النشاط الرايضي الذم 

يفضلونو، كيعمل على دفعهم كتشجيعهم على ٦تارسة النشاط، كأف يعطي الفرصة للتلميذ للظهور كإثبات 
.                                                                                                                   كجوده ُب ٦تارسة ىذا النشاط

 كيطلق عليها مرحلة التدقيق ُب اختيار التبلميذ الذين :(االنتقاء اخلاص)ادلرحلة الثانية - 3-2-12-2
يتخصصوف ُب نوع النشاط الذم ٭تبونو، ُب ىذه ا١ترحلة يتم تصفية التبلميذ الذين ًب اختيارىم ُب ا١ترحلة 
األكٔب، حيث يتم توجيو التبلميذ األفضل إٔب نوع النشاط الرايضي الذم يتبلءـ مع استعداداهتم كقدراهتم 

كذلك كفقا الختبارات كمقاييس أكثر تقدما، كتستخدـ ُب ىذه ا١ترحلة ا١تبلحظة ا١تنظمة كاالختبارات 
ا١توضوعية ُب قياس معدالت ٪تو ا٠تصائص ا١ترفولوجية كالوظيفية كسرعة تطور القدرات البدنية كمدل إتقاف 

.                                                                                                    التلميذ للمهارات األساسية
 يطلق عليها مرحلة ٖتديد التخصص الرايضي، اليت :(االنتقاء التأىيلي)ادلرحلة الثالثة  -3-2-12-3

تستهدؼ ىذه ا١ترحلة التحديد األكثر دقة ٠تصائص التلميذ كقدراتو بعد انتهاء ا١ترحلة الثانية من االنتقاء 
كالتدريب، كاختيار التلميذ األكثر كفاءة لتحقيق ا١تستوايت الرايضية العالية، كيكوف الًتكيز ُب ىذه ا١ترحلة 
على قياس مستوايت ٪تو ا٠تصائص ا١ترفوكظيفية البلزمة لتحقيق ا١تستول العإب، ك٪تو االستعدادات ا٠تاصة 

بنوع النشاط الرايضي، كسرعة كنوعية عمليات استعادة الشفاء بعد اٞتهد البد٘ب، كما يؤخذ ُب االعتبار 
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قياس االٕتاىات االجتماعية كالسمات النفسية كالثقة ابلنفس كالشجاعة ُب اٗتاذ القرارات إٔب غَت ذلك 
.                                                                                من السمات اليت يتطلبها النشاط التخصصي

 بعد التأكد من األداء الفٍت كا١تهارم للتبلميذ ا١تتفوقُت داخل :مرحلة تكوين ادلنتخبات -3-2-12-4
ا١تدارس، يبدأ عادة تدريب ا١تنتخبات ا١تختلفة من ىؤالء التبلميذ سواء منتخب مدرسي، أك مراكز تدريب 
ا١تنتخبات للتمثيل ُب احملافل كالبطوالت، ك٬تب مبلحظة أنو قبل البدء لبلنضماـ للمنتخب ضركرة إجراء 

االختبارات الًتبوية كالبدنية كالنفسية كالصحية، كتقارف نتائج ىذه االختبارات اب١تعايَت كا١تستوايت 
ا١توضوعة كشرط لبلنضماـ ٢تذه ا١تنتخبات، حيث تتمثل أ٫تية ىذه الفحوصات البدنية كالطبية أك 

الفسيولوجية ُب ٖتديد حجم األٛتاؿ البدنية الواقعة على التلميذ كمن ٍب تقدير الفًتة الزمنية البلزمة لسرعة 
                                                          ).           236-232،ص2006زكي،(.استعادة الشفاء

أبف النمو النفس اٟتركي يعد ىدفا من أىداؼ الًتبية كبعدا ىاما من أبعاد االنتقاء ُب ) 2003(طو كيقوؿ 
اجملاؿ الرايضي كقد اىتم علماء القياس النفسي كالًتبوم ُب الًتبية البدنية ابٞتانب النفسي حركي، ابعتباره 

                                                                            ).110،ص2003طو،(ىدفا رئيسيا من أىداؼ تربية األطفاؿ كانتقاء كرعاية ا١تتفوقُت ُب اجملاؿ الرايضي 
                                                                                            يف الرتبية البدنية والرايضية                                                                                                                               جملال النفس حركيا- 3-3
:                                                                               االبتدائية ادلرحلة يف التدريس أىداف- 3-1-3
                                                                                                                 : عامة أىداف- 3-3-1-1

-كاالجتماعية كاٟتسية كالنفسية الفكرية أببعادىا مراحلو، ٚتيع ُب الطفل لنمو مبلزمة قاعدية تربية ىي
 )كالدقة ،ا١تركنة،القوة ا١تداكمة،ا١تقاكمة،السرعة( التنفيذ عوامل تنمية ُب ا١تتمثلة الصحة ٘تنح كال اٟتركية،
 ا١تهارم كٖتسُت اٞتانب كتطوير تنمية ُب كبَت بقدر كتساىم تدخل بل فحسب الفاعل للفرد الضركرية

 للطفل ا١تستقبلية كبلورة الشخصية تكوين ُب ككذا )التحكم،اإلدراؾ، التوازف،االستجاابت( أبعاده بكل
                                                                                                                :مايلي ُب إسهامها كاالجتماعي، كيكمن الذاٌب ّتانبيها

.                               تكاملها كمدل األطراؼ كعمل اٞتسم ُب التحكم تطوير خبلؿ من اٟتركي النمو تسهيل- 1
                                                                                                                .اكتشاؼ جسمو كأجهزتو، ككظائفها، كأتثَت اٞتهد عليها كمدل مقاكمتها للتعب من جهة أخرل- 2
                                                                                                منظم إطار اٞتماعة، ُب ضمن الفعالة كا١تسا٫تة اٞتماعي، العمل أ٫تية مدل على كالتعرؼ االكتشاؼ- 3
 عمل  اؿ حسب كتكييفها معارفو لبناء معو يتبلءـ ما كانتقاء ا١تعرفة، عآب على التفتح ٨تو الطريق أخذ- 4
                                                    . كالقوانُت للقواعد امتثاال انفعاالتو ُب كالتحكم العدكانية نزكاتو على السيطرة- 5
                                                                                                    :خاصة أىداف- 3-3-1-2
                                                                                                  : ادلعريف  ادليدان-3-3-1-2-1



122 
 

 تطوير على كالعمل ا١تعلومات ابسًتجاع يتعلق الذم العقلي ) األداء(يهتم اجملاؿ ا١تعرُب أساسا على اإل٧تاز 
                                                                            )28 ،ص2006رضواف،( كا١تعرفية العقلية ا١تهارات ك القدرات

                                              .اٞتماعي التنافسي الوسط ُب التكيف كمعرفة اللعبة قوانُت كتطبيق معرفة -1
                                                                       . كاحًتامها التحكيم كإشارات اللعبة قوانُت فهم -2

 ا١تعلومات تذكر كىي )1956بلـو (قدمها  اليت الست ا١تستوايت ُب ذلك تلخيص ٯتكن عامة كبصفة
                                                                                                . كتقوٯتها كتركيبها كٖتليلها كتطبيقها كفهمها

                                                                                                                     :٫تا الرايضي لؤلغراض ا١تعرفية ُب اجملاؿ كبَتين مستويُت )1994لومبكن  أ٧تيبل(أيضا  حددت كما
                                                                                                                   .اٟتركي التعلم- كالتطور النمو عمليات- الصحة- اٞتسم كظائف :ا١تعلومات تذكر  أغراض-1
                                                                                                      .اللعب كخطط اإلسًتاتيجيات- ا١تهارات-  كاألنشطة الرايضيةاأللعاب كقواعد قوانُت :الفهم أغراض -2
:                                                                             (االنفعايل) االجتماعي الوجداين ادليدان- 3-3-1-2-2

 " تعد أغراض النمو النفسي كاالجتماعي من األغراض ا١تهمة ُب ٣تاؿ الًتبية الرايضية ا١تدرسية لكوهنا
 كالقوانُت القواعد كاحًتاـ كالطاعة ا١تعاملة كحسن كاألمانة كالقيادة كالتعاكف اٟتصائل من العديد تستهدؼ
                                                                  : من األساسية القدرات تنمية إٔب نسعى البدنية ابلًتبية، )32،ص2006رضواف،( "كغَتىا كالسلطة

                                                                                                       .الذات معرفة- 1
                                                                                   .ا١تنافسة خبلؿ ا١تسؤكلية كٖتمل الفريق داخل االندماج- 2
                                                                                               . الذات كاحًتاـ القبوؿ عن البحث- 3
                                                . تعاكف كضعيات أك مواجهة كضعيات على ٖتتوم نشاطات ُب ا١تشاركة- 4
                                                                                                 .القوانُت كقبوؿ فهم- 5
)                                             7،ص1997بوتشيشة،كحلولة،(االندماج بفعالية ُب النشاط كحياة اجملموعة - 6
 كاالنتباه الوعي :حيث من االنفعإب للتلميذ اٞتانب كٖتسُت تطوير على العمل يكوف اٞتانب ىذا ُب إف

 )32ص،2006رضواف،("  كالتسامح، كا١تيوؿ، كالقيم كالطموح، كالرضا، الذات، كمفهـو كالدافعية،
 االٕتاىات تطوير ، أبف األغراض االنفعالية ُب اجملاؿ الرايضي، تستهدؼ(1994)لومبكُت  كتشَت

 أغراض حددت كقد كالتقدير كالقيم، كتبُت أف ىذا اجملاؿ يتكوف من كل من البعدين االجتماعي كاالنفعإب
                                                    :                                    كالتإب البعدين من كل

 مهارات-  الشخصية ٪تو-  القيمة األحكاـ-  االنتماء- ابلنفس الثقة :كيشمل :االجتماعي البعد
                                                                                                        .النظيف اللعب-)اللباقة(الكياسة– االتصاؿ

 الفوز كيفية تعلم -التوتر خفض-  الذات عن التعبَت- الذات على  السيطرة:كيشمل :االنفعايل البعد
                                                                                                                            .الذاٌب االنضباط -كا٢تزٯتة
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                                                                                       : حركي النفس ادليدان- 3-3-1-2-3
 فيو االستجاابت أف ىو حركي- أف أىم ما ٯتيز اجملاؿ النفس: )(Singer 1972 يوضح سنجر 

 "كتوجيهها فيها التحكم ككيفية البدنية اٟتركات على يركز ٣تاؿ كىو بدنية، استجاابت
                                                                                                                         : مايلي ُب  كنلخصها،)37،ص2006رضواف،(
                                                    .ا١تعينة السباؽ مسافات مع كتكييفها التنقبلت من ٥تتلفة أ٪تاط ُب لتحكما- 1
                                                              .أك بدكنو تقاريب ّترم األماـ ٨تو الوثبات ُب التحكم -2
.                                                                                                   الرمي أنواع ُب التحكم -3

 اللعب قوانُتككعموما يتضح أف اجملاؿ ا١تعرُب يهتم ابألداء العقلي الذم يستهدؼ تقوٙب تذكر قواعد 
 كٖتليل فهم على القدرة كأيضا تقوٙب ، الرايضية كاأللعاب لؤلنشطة ابلنسبة األساسية كا١تبادئ كالتاريخ
 األىداؼ ٖتديد يتطلب القياس ا١تعرُب أف نستخلص ا١تختلفة،كما اللعب كقواعد اإلسًتاتيجيات كتطبيق

 ىذه أف يبلحظ ا٧تازىا، حيث من ا١تفحوص يتمكن حىت خاصة سلوكية مصطلحات ىيئة ُب السلوكية
 من ا٧تازىا من ا١تفحوص يتمكن حىت )الفعل أك العمل ( مصطلح تتضمن أف ٬تب السلوكية األىداؼ

                                                                        .)٭تدد يعرؼ، يفسر، يصف،( اآلٌب ذلك أمثلة كمن )العمل أك األداء على(تدؿ  أفعاؿ استخداـ خبلؿ
 السلوكية األىداؼ كيهتم اجملاؿ النفس حركي ابألداء البد٘ب ُب الرايضة كيتطلب اجملاؿ النفس حركي ٖتديد

 ٬ترم، يقفز، يتحرؾ،(:مثل العمل أك األداء على تدؿ أفعاؿ ابستخداـ إ٧تازىا من ا١تفحوص يتمكن حىت
 كتشَت أنواع ىذا اجملاؿ ا١تهارم اٟتركي إٔب ا١تهارات اليدكية كا١تهارات الكبَتة ،)يرمي ٯتسك، يسبح، يثب،

كالقدرة على تناكؿ األدكات كاألجهزة كاستخدامها كالقدرة على القياـ أب٪تاط حركية تتطلب التوافق اٟتركي 
كالنفسي كالعصيب ، كاٟتقيقة أف العقل كاٞتسم ال ٯتكن الفصل بينهما ُب نشاط اإلنساف، كحدد 

SINGER 1980 أنشطة ٣تاؿ النفس اٟتركي أبهنا تلك األنشطة اليت تتضمن بشكل أكٕب كالقياـ 
ْتركات موجهة توجيها ٤تددا ْتيث تعتمد بشكل أك آبخر على االستجابة البدنية ، أم أنو اجملاؿ الذم 
يهتم ْتركات اٞتسم ككيفية تطويرىا كالتحكم فيها، كيتضمن ىذا اجملاؿ فئات أك أنواع من السلوؾ ترتبط 

مع بعضها بعبلقات ارتباط متبادلة ٕتعلها غَت مستقلة استقبلال اتما، كتشَت أنواع ىذا اجملاؿ ا١تهارم 
اٟتركي إٔب ا١تهارات اليدكية كا١تهارات الكبَتة كالقدرة على تناكؿ األدكات كاألجهزة كاستخدامها كالقدرة 
على القياـ أب٪تاط حركية تتطلب التوافق اٟتركي كالنفسي كالعصيب، كاٟتقيقة أف العقل كاٞتسم ال ٯتكن 

 ىذه اٟتقيقة، فبُت أف األعماؿ النفس حركية BELL 1970الفصل بينهما ُب نشاط اإلنساف، كيؤكد 
كاٞتهاز العصيب ا٠تارجي ا١تتعلق  )ا١تخ كالنخاع الشوكي(تتضمن استخداـ كل من اٞتهاز ا١تركزم العصيب 

 كمنهم العلماء معظم اتفق فقد كعموما، )27،ص1987عبلكم،رضواف،( بسطح اٞتسم كالعضبلت
 )يعرؼ( فعل تستخدـ ا١تعرفية االستجابة أف على (1956) كبلـو1994) (كلومبكُت  )(1972 سنجر
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 الفعل تستخدـ حركية النفس االستجابة كأف )يشعر أك يعي(فعل  تستخدـ االنفعالية االستجابة كأف
)                                                                                45،ص2006رضواف،( )يفعل(
:                                                      العمليات األسـاسية أثنـاء أداء األنشطة النفس حركية - 3-3-2
                                                                                                                    : حدوث ادلثيـر- 3-3-2-1

الدليل ا١تسبػب للحركة كىذا ا١تثيػر قد يكوف مثَتا خارجيػا مثل الصوت الصادر عن طلقة البدء أثنػاء 
مسابقات العدك، كقد يكوف مثيػرا داخليػا مثل ا١تثَتات الناشئة عن اإلحسػاس أبكضاع اٞتسم ُب الوقوؼ أك 

                                                                                                     )28،ص1987عبلكم،رضواف،(عند رفع ثقل عن األرض 
:                                                                                                  االستقبـال احلسي- 3-3-2-2

حيث تعمل أعضاء اٟتػس كا١تستقببلت على استقباؿ ا١تثيػرات سواء الداخلية أك ا٠تارجية كيتم نقل 
ا١تعلومات القادمة من البيئة ا٠تارجية عن طريق األعصػاب اٟتسيػة، كمن ا١تهػم التأكػد على أف أعضاء 

اٟتػس ا١تستقبلة لتلك ا١تثَتات ا١تتباينػة ابلتأكيد تشكػل بداية ردكد أفعػاؿ لبلستجاابت النوعية، حيث أف 
                                                        )496،ص1995عناف،(كػل مستقبػل يتخصص ُب نوع كاحد من ا١تثَتات 

   :                                                                                                       اإلدراك احلسـي - 3-3-2-3
٭تدث اإلدراؾ اٟتسي نتيجة الستثارة أعضػاء اٟتػس ا١تختلفة كلكنو يتػأثر أيضػا بعوامل أخرل ُب الفرد، 

كتتػكوف تلك العوامل نتيجة مركر الفرد ٓتربات معينة طواؿ حياتػو، فعملية اإلدراؾ عملية عقلية كانفعالية 
كحسية معقدة، حيث يػدخل فيهػا الشعور كالتخيػل كالتػذكر، كما أهنػا تتأثر بعػادات الفرد كدكافعو كإتاىاتو 

كخبػراتو، فهي العملية اليت بواسطتػها يصبػح الفػرد عػا١تا اب١توضوعات ا٠تػارجية ٔتا فيهػا من عػبلقات أك ٔتا 
                                                                                               )192ت،ص.عبد القوم،ب( ٘تتػاز بو من صفػات

:                                                                                             حدوث العمليـات الداخلية ادلـركزية- 3-3-2-4
كىػي عمليػات تتضمن التنظيػم كالتنسيق بُت العديػد من ا١تثيػرات ككضعها ُب ىيئة استجاابت حركية 

                                                                                                       .تتناسب مع ا١تثَتات
  :                                                                                                     حدوث احلـركات العضلـية- 3-3-2-5

مرجحػة اٞتسم كالذراع لضػرب الكرة أك البدء ُب العدك إٔب غَت : ٦تا يػؤدم إٔب إنتػاج ٪تػط حركي خاص مثل
تكوف ا٠تطوة األخيػرة ُب ىذه العملية التغذية الرجعية كتتم ، كذلك من أشكػاؿ األداء اٟتػركي أك البػد٘ب

ابٟتصػوؿ على معلومات عنػد كل مرحػلة من ا١تػراحل السابقػة كتفيػد ىذه ا١تعلومػات ُب تعديػل مكونػات 
  األداء ا١تختلفة لتجعلها أكثػر فعػػاليػػة
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:                                                                                                                اجملال النفس حركي- 3-3-3
من ا١تعركؼ أف السلوؾ اٟتركي عملية معقدة، يربز فيها ىذا السلوؾ كنتيجة عوامل نفسية تتعلق ٔتسببات 

السلوؾ، كبعوامل بنائية تتعلق ٔتكوانت اٞتهاز العضلي كالعصيب للفرد، كأخَتا بعوامل كظيفية ترتبط 
بوظائف األعضاء ا١توجهة للفعل اٟتركي، كلدقتو ك١تدل مبلءمتو، كيشمل على األىداؼ اليت تؤكد على 
ا١تهارات اٟتركية كا١تهارات اليدكية، كالقياـ ابألنشطة الرايضية ا١تختلفة، كيتطلب ىذا النوع من ا١تهارات 
التآزر اٟتركي كيظهر ذلك ُب اجملاالت اليت ٖتتاج ألف يكوف ا١تتعلم قادرا على القياـ أبداء معُت يتطلب 
التناسق اٟتركي النفسي كالعصيب، كيتضمن مستوايت متدرجة على أساس مراحل تكوين ا١تهارة، فمن 

ا١تعركؼ أف ا١تهارة ُب أداء عمل معُت تتطلب الدقة كالسرعة ُب أداء العمل مع االقتصاد ُب اٞتهد 
، كترتبط األىداؼ ُب ىذا اجملاؿ بتطوير ا١تهارة كتعلمها، كتعرؼ )30،ص2011الطناكم،(كا٠تامات 

ا١تهارة النفس حركية أبهنا أم نشاط سلوكي ينبغي على ا١تتعلم أف يكتسب فيو سلسلة من االستجاابت 
األكؿ نفسي كفيو يدرؾ الفرد اٟتركة ٍب يفكر فيها ٍب : اٟتركية كيتضمن ذلك أف ا١تهارة ذات جانبُت
كمن ىذا ا١تنظور يرل ، (53،ص2008عدس،قطامي،(يستوعبها، كاٞتانب الثا٘ب يتمثل ُب ٦تارستها 

، كيرل "ٯتثل ٣تاال للسلوؾ ٬تمع بُت العوامل النفسية كالعوامل البدنية:"أف مصطلح النفس حركي )مثٍت(
أف اجملاؿ اٟتس حركي يتضمن عناصر معرفية كانفعالية، لكن ا٠تاصية ا٢تامة كالسائدة :" )جركلندنورماف(

فَتكف أف اجملاؿ  )كبليتوف ككبليتوف(، أما "للمميزة للسلوؾ ُب ىذا اجملاؿ ىي إظهار مهارة حركية معينة
يتضمن تلك ا١تهارات كالقدرات ا١ترتبطة ْتركة اإلنساف ُب ٣تاالت نشاطو ا١تختلفة، كاليت :" اٟتس حركي

تتطلب استخداـ العمليات العقلية كالبدنية ُب كقت كاحد حيث أف العقل كاٞتسم ال ٯتكن الفصل بينهما 
 ذلك اجملاؿ الصناُب الذم يهتم اب١تهارات اٟتركية بدرجة كىو، )22،ص1996الركيب،(" ُب نشاط اإلنساف
) 208،ص1983خَت هللا كالكنا٘ب،(" العصيب تؤدم إٔب الكفاءة كاٞتودة ُب األداء- من التآزر العضلي

كيهتم كذلك اجملاؿ النفس حركي بتكوين كتنمية ا١تهارات، اليت تتطلب استخداـ أك تنسيق عضبلت اٞتسم 
، كينصب تركيز األىداؼ ُب ىذا اجملاؿ على تطوير )162،ص1997كوجك،(ُب التداكؿ كالبناء كالعمل 

كيشهد  )67،ص2010الزغلوؿ،(كهتذيب القدرات كا١تهارات اٟتركية ا١تتعددة كا١تشي كالركض كالقفز 
الكثَت من الباحثُت ابىتمامهم بقضااي الًتبية عموما، كابألىداؼ خصوصا، على عبلقة صنافة ىارك 

' بلـو'تقف بصبلبتها الند للند أماـ صنافة :"الذم يقوؿ عنها أهنا )دكلنشَت(كبساطتها كمنطيقتها، كمنهم 
، قبل عرض صنافة ىارك نذكر أبف ىناؾ صنافات (de landsheere,1980,p204)". كراثوكؿ'ك

 حركي كشكلت إطارا بيداغوجيا لتوجيو عمليات بناء ا١تناىج اليت ٢تا عبلقة نفس ابجملاؿ اؿاىتمتعديدة 
، )1968ديف (، كصنافة )1966سيمبسوف (، كصنافة )1958جيلفور (س حركي، صنافة نفابجملاؿ اؿ

كامل كٖتتوم على ٦تيزات ذات مستول عإب، فيما ٮتص كصفها جملاؿ :"ك٨تن إذ نقدـ ىذه الصنافة فؤلهنا
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، كُب الًتبية البدنية يطلق مصطلح النفس (de landsheere,1980,p244)" السلوؾ اٟتس حركي
حركي على األغراض كاألىداؼ اليت ٗتص القدرات اٟتركية كالبدنية، فالنواتج النفس حركية ىي اإلسهاـ 
الوحيد للًتبية البدنية كالرايضية لًتبية التبلميذ، كىي تتضمن أىداؼ ا١تهارات اٟتركية مثل تعليم ا١تهارات 

األساسية كاٟتجل كالرمي كا١تهارات ا١تركبة لؤلنشطة الرايضية، كتتضمن األىداؼ النفس حركية أيضا نواتج 
)                                                                                              304،ص1994عفاؼ،(. قوة الذراعُت، التحمل الدكرم، ا١تركنة: اللياقة البدنية مثل

:                                                                                   ادلبادئ اليت يرتكز عليها اجملال النفس حركي- 1 -3-3-3
)                                                                                                          57،ص1993علي،(: قكج ىناؾ أربعة مبادئ ٬تب مراعاهتا ليتسٌت لنا ٖتقيق ا٢تدؼ على أكمل

أف التغَتات الفسيولوجية اليت ٖتدث على اٞتسم كنوعيتها انٕتة عن أثر ثبلثة متغَتات : ادلبدأ األول- 1
.                                                                                               اٟتمل كشدتو، الزمن، التكرار، نوعية التمرينات: ىامة ىي

                                                            كمية العمل كشدة التمرينات تتوقف على حالة الفرد كسنو: ادلبدأ الثاين- 2
األلعاب ا١تختلفة تتطلب مستول معُت من اللياقة                                                                         : ادلبدأ الثالث -3
                                                                                           تصميم كاختيار الربامج إلعداد كأتىيل اٞتسم ٬تب أف تكوف مبينة على أسس علمية                             : ادلبدأ الرابع- 4
:                                                                                                     مستوايت اجملال النفس حركي عند ىارو- 3-3-3-2
:                                                                                                    مستوى احلركات ادلنعكسة- 3-3-3-2-1

ىي استجاابت فطرية ال إرادية يولد هبا الطفل، كتساعده على التفاعل مع بيئتو، كتعتمد : )الركيب(يصفها 
 "ُب ٪توىا على النضج كتعد ٔتثابة اللبنات اليت تتشكل منها مستقببل األ٪تاط اٟتركية اإلنسانية

االستجاابت ١تثَت ال إرادية للمتعلم، تكوف كظيفتو عند : "، كيعرفها دكلنشَت)48،ص1996الركيب،)
 .                                                       (delandsheere,1980,p205)"الوالدة، ٍب تتطور بعامل النضج

:                                                                                                   مستوى احلركات األساسية- 3-3-3-2-2
حركات فطرية موجودة ُب خطة البناء :"اٟتركات األساسية على أهنا )دمحم اٟتماٛتي كأمُت ا٠توٕب(يعرؼ 

اٟتركات : الوراثية لئلنساف كىي حركات غَت متعلمة، كيندرج ٖتت ىذا ا١تستول على ثبلثة مستوايت فرعية
، )48،ص1990اٟتماٛتي كا٠توٕب، ("، اٟتركات غَت االنتقالية، كحركات ا١تعاٞتة كالتناكؿاالنتقالية
أ٪تاط أساسية توفر إمكانية أداء سلسلة من اٟتركات، للقياـ بنشاط معُت، :"على أهنا  )الركيب(كيصفها 

 من مكاف آلخر، تندرج ٖتت  ٪تط التحويل العاـ للجسم، كما ٘تثل ىذه لبلنتقاؿفاٟتركات الضركرية 
 ).                                                                                                   49،ص1996الركيب،) ."األ٪تاط القاعدة األساسية للمهارات اٟتركية ا١تعقدة

:                                                                                                                  مستوى القدرات اإلدراكية- 3-3-3-2-3
تشمل ٚتيع الوسائط اإلدراكية للفرد اليت تتقبل ا١تثَتات كتنقلها إٔب ا١تراكز العليا ُب ا١تخ، حيث ٯتكن ك



127 
 

٘تييز اإلحساس اٟتركي، كالتمييز السمعي، كالتمييز : تفسَتىا كإدراؾ معناىا، كتتضمن ىذه الفئة على
تساعد ا١تتعلم على :" على أهنا) دكلنشَت(، كيعرفها )50،ص1996الركيب،)"البصرم كالقدرات ا١تتآزرة

              .          (delandsheere,1980,p205)" ترٚتة ا١تثَتات ك٘تكنو على التكيف مع ٤تيطو
                                                                                                    :مستوى القدرات البدنية- 3-3-3-2-4

تعرب ىذه القدرات عن ا٠تصائص الوظيفية اٟتيوية اليت يؤدم ٪توىا إٔب القدرة على :"أبهنا )الركيب(يصفها 
األداء اٟتركي بدرجة عالية من الكفاءة حُت يكوف ا١تطلوب جعل اٟتركات ا١تاىرة جزء من الذخَتة اٟتركية 

، )51،ص1996،الركيب)"التحمل كالقوة العضلية كا١تركنة كالرشاقة: عند الفرد كتشمل ىذه الفئة مايلي
حيوية توظف أك /تعرب عن خصائص كصفات كظيفية:" )دمحم اٟتماٛتي كأمُت ا٠توٕب(كيعرفها كل من 

 "تستخدـ عند أداء اٟتركات كتضفي عليها صفات معينة كالسرعة، التحمل، من الصفات البدنية
ا٠تصائص الوظيفية للنشاط :أف القدرات البدنية ىي) دكلنشَت(، كيرل )85،ص1990اٟتماٛتي كا٠توٕب،(

                                                        .   (delandsheere,1980,p207)العضوم 
:                                                                                                               مستوى احلركات ادلاىرة- 3-3-3-2-5

ىي نتيجة اكتساب درجة الكفاءة عند أتدٚب :"أبف اٟتركات ا١تاىرة )أمُت ا٠توٕب كأسامة راتب(يعرؼ كل 
كاجب حركي يتميز بدرجة نسبية من التعقيد، كىذا ا١تستول يتضمن اٟتركات اليت تتطلب تعلم كاليت تعترب 

مركبة بشكل معقوؿ ككل مهارات الرايضة كالرقص كالًتكيح كأيضا مهارات ا١تعاٞتة اليدكية تقع ُب ىذا 
اٟتركات النإتة عن اكتساب درجات عالية من الكفاءة ُب كىي ، )21،ص1982اتب،را٠توٕب،("التقسيم

أداء الواجبات اٟتركية، كتتميز بدرجة عالية نسبيا من التعقيد، كيتم تقوٙب ىذه اٟتركات ُب ضوء درجة إتقاف 
الركيب،مرجع " )ا١تهارات البسيطة كا١تهارات ا١تركبة كا١تهارات ا١تعقدة: األداء، كتشمل ىذه ا١تهارات التالية

تتضمن حركات مكتسبة قابلة للتعلم ذات :" أبهنا) اٟتماٛتي كا٠توٕب(، كيرل كل من )52سابق،ص
)                                                                                                     85،ص1990اٟتماٛتي،ا٠توٕب،("مستول مرتفع من الكفاية كالتعقيد

                                                                                                           :(االتصال غًن اللفظي)مستوى احلركي كاتصال - 3-3-3-2-6
يتمثل ُب أ٪تاط السلوؾ اٟتركي اليت تعرب عن أشكاؿ االتصاؿ ا١تميزة، :" أف اٟتركة كاتصاؿ )الركيب(يرل 

كتشمل مدل كاسعا من حركات االتصاؿ ا١تتنوعة، يبدأ من تعبَتات الوجو كصوال إٔب حركات الرقص 
" اٟتركات التعبَتية كاٟتركات التفسَتية: التعبَتم، كرقص الباليو، كفن التمثيل الصامت، كتشمل ىذه الفئة

أ٪تاط السلوؾ اٟتركي اليت تعرب عن األشكاؿ ا١تميزة :" ، كيصفها على أهنا)52الركيب،مرجع سبق ذكره،ص(
                        ).21،ص1982ا٠توٕب،راتب،(" لبلتصاؿ
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:                                                                                               خالصة
اٞتسمي، (سنوات، ك٦تيزاهتا من كل نواحي النمو  )10-8(ىذا الفصل إٔب ا١ترحلة العمرية تطرقنا ُب 

، كبرانمج األنشطة ا١تناسبة ُب حصة الًتبية البدنية ٢تذه )اٟتركي، النفسي، االنفعإب، االجتماعي، العقلي
ا١ترحلة العمرية، كتناكلنا كذلك أسس الكشف عن التبلميذ ا١تتفوقُت ك٤تكات التعرؼ عليهم ُب البيئة 

٣تاالت ا١تدرسية، كخصائصهم كمشكبلهتم كأساليب رعايتهم ابعتبارىم أجياؿ األمة، كتطرقنا كذلك إٔب 
 النمو النفس اٟتركي ىدفا من كيعترب ،التعلم كخاصة اجملاؿ النفس حركي ابعتباره متغَت من متغَتات البحث

 كقد اىتم علماء القياس النفسي ، كبعدا ىاما من أبعاد االنتقاء ُب اجملاؿ الرايضي العامةأىداؼ الًتبية
تربية األطفاؿ ؿ  ا٠تاصةكالًتبوم ُب الًتبية البدنية ابٞتانب النفسي حركي، ابعتباره ىدفا رئيسيا من أىداؼ

                                                                               ا١تتفوقُت ُب اجملاؿ الرايضي التبلميذكانتقاء كرعاية
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 :                                                                                                            خادتة الباب األول
 طرؼ من كبَتا الطفل اىتماما انؿ ٢تذا الغد، رجاؿ كتكوين بناء قاعدة ىي الطفولة أف نستخلص سبق ٦تا

 الطفولة بدراسة ىذا الفصل قمنا ُب ك٨تن الطفل كاحتياجات متطلبات معرفة من أجل كالباحثُت العلماء
 كالعوامل ٪توىا ك٦تيزاهتا جوانب ٥تتلف معرفة ٬تب لذا كبَتة، عناية تتطلب جدا حساسة مرحلة كوهنا

 سليم،كما ٣تتمع كتكوين طبيعيا ٪تو ك٪توه الطفل على اٟتفاظ أجل ٪توىا، من ُب تؤثر اليت كالبيئية الوراثية
 أتجيلو يفضل ال كالعمل الطفل تربية ألف الكثَت الوقت ٯتنحنا طفولتو ُب ابلطفل االىتماـ أف لنا تبُت

 ٔتركر الطفل بتحدايت جديدة كيصبح احًتاـ الذات قضية سنوات )10-8(ميز مرحلة تتكأتخَته، ك
رئيسية، حيث أف لكل مرحلة عمرية خصائصها كمظاىر ٪توىا ا١تختلفة، كاف االىتماـ هبذه الفئة العمرية ال 
يقل أ٫تية ببقية الفئات، كابلتإب على ا١تعنيُت من األكادٯتيُت كرجاؿ الًتبية كالتعليم أف يراعوا ىذه الفئات 

العمرية عند كضع ا١تناىج الدراسية بعد فهم السلوؾ كا١تيوؿ كالرغبات كمراحل النمو اليت ٯتر هبا أطفاؿ 
٭تظى ا١تتفوقوف ُب كقتنا اٟتإب ابىتماـ ابلغ ُب عدد غَت قليل من بلداف العآب، كذلك ألف مرحلة الطفولة، ك

ا١تتفوقُت ىم عماد األمة كالثركات اٟتقيقية لشعوهبم كأ٦تهم، إذ عن طريقهم يتوافر للدكلة ما ٖتتاجو من 
ركافد فكر كعلم كفن، يفيدكهنا ُب شىت اجملاالت كُب ارتياد آفاؽ ا١تستقبل كتطوير سبل العيش، كحىت 

يتمكن أطفالنا ا١تتفوقوف مستقببل من إفادة بلدىم ٔتا لديهم من طاقات كقدرات كمواىب، كمن اإلسهاـ 
الفعاؿ ُب عمليات التطوير، كإدارة عجلة التقدـ العلمي كا١تعرُب كالتكنولوجي، كمسايرة ركب اٟتضارة، 

 ذا معٌت كقيمة ُب ٣تتمعهم، ال بد من إحاطتهم ابلعناية ا١تناسبة اليت تساعدىم على إنتاجهمكلكي يكوف 
تفجَت طاقاهتم كتنمية مواىبهم كقدراهتم غَت العادية ابلشكل األمثل، كٔتا يعود عليهم كعلى بلدىم اب٠تَت 

من اإلسًتإتيات  )التعلم التعاك٘ب كالتعلم ابللعب( كتعترب إسًتاتيجيات التدريس النشطة على أحسن كجو،
 ا١تدرسة ك ٨تو ا١تعلمُت كا١تادةتبلميذ٪تى إتاىات اؿ، كتالتعليمة/ا١تتعلم ٤تور العلمية التعليميةاليت تركز على 

كتساىم ُب إثراء العبلقة بُت ا١تعلم كا١تتعلم كتساعد ا١تعلم على التعرؼ على قدرات التبلميذ كالكشف عنهم 
اٞتػانب النفس اٟتػركي مػا ىو إال نتػاج عمليات نفسية عصبية حركيػة تعتمد فػي ٣تملهػا على قاعدة ىػامة ك

                                                                                                                                             .                              ىي ا٠تبػرات اٟتركيػة السابقػة كالقػدرات العقلية للفػػػرد
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 الثاب الثاوً

 الدراسة المٍداوٍة

                                                                               الدراسة االستطالعية: الفصل األول
منهجية البحث وإجراءاتو ادليدانية                                                                      : الفصل الثاين

 عرض وحتليل ومناقشة النتائج: الفصل الثالث

 

 

 

 

 
 
 
 

                                                  :                                                               مدخل الباب الثاين
 سعيا اإلحصائية األساليب ، كاعتماد كالتجريب القياس إٔب كالرايضية البدنية الًتبية ُب الظواىر إخضاع إف
 العلمية ا١توضوعية إضفاء كذلك البحوث، ك ُب إليها ا١تتوصل النتائج ُب الدقة من كبَت لقدر الوصوؿ إٔب
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 الصفة التنافسػي كغَت التنافسػي جانبها فػي كالرايضية البدنية الًتبية ميداف منح ىذا معاٞتتها، كل ككذلك
 على اإلجابة قصػد كىػذا العلمية البحوث ُب التطبيقي اٞتانب على كثَتا الًتكيز يتم كلذلك العلمية،

 كالتفسَت التحليل ُب اإلحصائية التقنيات بتوظيف كىذا: ا١تدركس ا١توضوع حوؿ تطرح التػي التساؤالت
 ٞتمػع كا١تناسبػة الوسائل الصحيحة اختيار أ٫تية تتجلى كىنا ا١تصاغة الفرضيات صحة من للتأكد

ا١تتعلػق   الثا٘بالباب ىذا فػينتطرؽ  سوؼ ابلبياانت، كلذلك ا١تتعلقة للًتٚتة ا١تناسبة كالتقنيات ا١تعلومػات
  منهجية:كالفصل الثا٘ب، الدراسة االستطػبلعية: الفصل األكؿثبلثة فصوؿ،   إٔبلدراسة ا١تيدانيةاب

 ُب خطوة أىم بو ا٠تاصة ا١تيدانية كاإلجراءات البحث منهجية ا١تيدانية، حيث تعترب البحث كإجراءاتو
 أف على الباحث ٬تب ا٠تطوات كاليت ٥تتلف بُت االنتقاؿ من يتمكن أف لو البد حيث العلمي البحث
 كأدكات ٚتع ك٣تتمع عينػة البحث ا١تناسب ا١تنهج حيث سوؼ نتطرؽ إٔب ،خطواهتا كيتقػن يدركها

ا١تعلومات، كاألدكات اإلحصائية، كالصعوابت اليت تلقاىا الباحث خبلؿ القياـ هبذه الدراسة، أما الفصل 
كُب األخَت سوؼ  عرض كٖتليل كمناقشة النتائج من خبلؿ عرض كمناقشة النتائج القبلية البعدية، الثالث

 معاٞتة النتائج البعدية، االستنتاجات، مناقشة النتائج ابلفرضيات، االقًتاحات كالتوصيات، نتطرؽ إٔب
 .ا٠تبلصة العامة
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 الفصل األول
 الدراسة االستطـالعية

 
.  ٘تهيػػد

                                                                                      .الدراسة االستطبلعية- 1
 مفهـو الدراسة االستطبلعية                                                                          –1-1
                                                                                 .دراسة االستطبلعيةاؿأىداؼ - 1-2
.                                                                 )ٖتليل كمناقشة نتائج االستمارة(الدراسة االستطبلعية - 1-3

 خبلصة
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
                                                                                                                                                    :        دتهيـد

من قبل الشركع ُب الدراسة ا١تيدانية استدعى األمر التطلع على الظركؼ كاإلجراءات اليت سيتم 
 إجراء ىذا البحث ا١تيدا٘ب ٢تذا األساس سوؼ يقـو الطالب الباحث ُب ىذا الفصل خبل٢تا

ابلدراسة االستكشافية، كاليت تعترب مرتكز للبحث ا١تيدا٘ب كذلك نظرا أل٫تيتها ُب مساعدة الباحث 
 ١توضوع االستطبلعية الدراسة إٔب التطرؽ من األساسي ا٢تدؼ إف، على تطبيق أدكات البحث
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، ا١تشكلةتعزيز كتثمُت  ألجل ادراستو ا١تطلوب البحث يتعلق ٔتشكلة فيما إ١تاـ بكل ىو البحث
 الفائدة عطاء هللا أف أفصل، كيذكر ٨تو على ْتثو إل٧تاز أماـ الباحث الفرصة إاتحة جانب إٔب
ٯتكن أف  اليت ا١تشكبلت على الباحث تدؿ" أهنا  ُب تكمن االستطبلعية التطرؽ إٔب الدراسة من

عطاء ( األساسية ُب أحسن الظركؼ، توقبل، كيقـو الباحث بتعديلها ألجل إ٧تاز دراس من يبلقها
التطرؽ ُب ىذا الفصل إٔب الدراسة االستطبلعية  قاـ الباحث األساس ىذا كعلى، )2010،هللا

اليت ٘تثلت ُب ٚتع معلومات خاصة ٔتوضوع البحث عن طريق االستمارة االستبيانية كا١تقابلة 
                                                          .                       الشخصية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :الدراسة االستطالعية مفهوم -1
 بياانت عنها تتوفر كال قبل من أم ابحث إليها يتطرؽ ٓب جديدة موضوعات تتناكؿ اليت البحوث تلك ىي
ىي عملية ، ك)74،ص1984اتبث،(أبعادىا كجوانبها  من كثَتا الباحث ٬تهل حىت أك معلومات أك

استظهار للظركؼ احمليطة ابلظاىرة ككشف جوانبها كأبعادىا، ك٘تثل ُب الغالب نقطة البداية ُب 
، كُب ىذا الشأف عمل الطالب )6،ص٤2003تمود،( البحث العلمي بشقيو النظرم كالتطبيقي
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لغرض تشخيص الظاىر موضوع البحث كٖتديد أنسب اٟتلوؿ  الباحث على تنظيم ىذه الدراسة 
                                                                                                              .ا١تيدانية ١تعاٞتتها

                                                                        :دراسة االستطالعيةالأىداف  -1-1
                                                                                                : الباحث هبده الدراسة االستطبلعية ألجل معرفة الطالبلضماف السَت اٟتسن لتجربة البحت قاـ

 الكشف عن كاقع حصة الًتبية البدنية كالرايضية -1
 . الباحث خبلؿ الدراسة األساسية الطالبمعرفة الصعوابت ك ا١تشاكل اليت قد تواجو -2
قياس صبلحية االستبياف ا١تراد استعما٢تا ُب التجربة األصلية ١تعرفة مدل ٘تتعو ابلصدؽ كالثبات                  -3

 .كا١توضوعية حىت يستوُب على الشركط العلمية
 .اختيار الوسائل اإلحصائية ا١تناسبة -4

الطرؽ كالوسائل التدريسية ا١تستخدمة ُب حصة الًتبية البدنية كالرايضية                                                                                                      -5 
ٖتديد االختبارات اليت تستخدـ ُب اٞتانب النفس حركي ١تعرفة أسسها العليمة حىت يكوف ٢تا  -6

                                                                                                                                  .ثقل علمي
طبيق االختبارات ا١تراد استعما٢تا كما يتعلق هبا من إجراءات القياس كاألدكات تسبلمة تنفيذ ك -7

                                                                                            كاألجهزة           
.                                                                                                         عند تطبيقهاهتااكتشاؼ نواحي القصور اليت قد تظهر أثناء تنفيذ االختبارات كمعاِب -8
.                                                      ترتيب أداء االختبارات كالتدريب على تسجيل البياانت ُب االستمارة ا١تعدة لذلك -9

 الباحث خبلؿ ىذه الدراسة ُب الوقوؼ على الصعوابت اليت قد تواجو  الطالبكُب ىذا ا١تسعى شرع
من أحد أدكات ا١تسح ا٢تامة لتجميع البياانت ا١تعلمُت ا١تستجوبُت ُب فهم أسئلة االستبياف الذم يعترب 

ا١ترتبطة ٔتوضوع البحث كذلك من خبلؿ إعداد ٣تموعة من األسئلة ا١تكتوبة حيث يقـو ا١تبحوث ابإلجابة 
.  عليها بنفسو،كما ًب إعطاء للمستجوب فرصة إلبداء رأيو

                                             : الباحث أنو خبلؿ عملية إعداد ٢تذه األداة ًب األخذ ابالعتبارات التالية الطالبيشَتك
.                                        ارتباط كل سؤاؿ أك فقرة ُب االستبياف ٔتشكلة البحث كىذا يساعد على ٖتقيق أىداؼ البحث- 1
مراجعة اإلطار النظرم للبحث اٟتإب   -2
مراجعة الدراسات السابقة كالبحوث ا١تشاهبة ا١ترتبطة ٔتضموف االستبياف  -3
. ٤تتول االستبياف جذاب كقصَت ْتيث ال أيخذ كقت طويل ُب اإلجابة -4
.                                                                                                                            الصياغة الدقيقة للسؤاؿ أك الفقرة دكف غموض أك أتكيل، حىت ال تشعر ا١تبحوث ابٟترج- 5
 .ًب صياغة األسئلة بطريقة يسهل معها التفريغ كاستخبلص النتائج -6
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كما ًب ترتيبها بشكل متسلسل من العاـ إٔب ا٠تاص من حيث البدء ابألسئلة السهلة فالصعبة إٔب  -7
 .السهلة ا١تستثَتة الىتماـ ا١تستجوب كمشجعتو على تكملة اإلجابة على بقية فقرات االستبياف

:                                                                                      الباحث ابلدراسة االستطبلعية على النحو التإب  الطالبقاـ
:                                                                                                                  الدراسة االستطالعية -1-2
                                                                                          :صدق االستبيان- 1-2-1

:                                                                                                                                                         من خبلؿ من ذلك أف تقيس أسئلة االستبياف ما كضعت لقياسو، كقد قاـ الباحث ابلتأكد بويقصد 
                                                                                      : صدق احملكمٌن-1-2-1-1

ُب فهم   الباحث كخطوة أكٔب ُب الوقوؼ على الصعوابت اليت قد تواجو ا١تعلمُت الطالبلقد شرع
أسئلة االستمارة االستبيانية اليت ًب إعدادىا ُب البداية على شكل مقًتح ك تقدٯتها إٔب ٣تموعة من 

 بغرض األخذ آبرائهم كتوجيهاهتم  كالرايضيةالعاملُت ُب حقل الًتبية البدنية األساتذة كالدكاترة
العلمية حوؿ األىداؼ من األسئلة ا١توضوعة إٔب جانب صياغتها أبسلوب علمي كاضح ككذا 

 كًب العمل معهم على 2014 نسخة من االستبياف ُب أفريل 100حيث ًب توزيع ، حسن ترتيبها
.    الطريقة ا١تباشرة قصد األخذ آبرائهم من حيث الوضوح أك غموض األسئلة ا١تطركحة

 الباحث آلراء احملكمُت كقاـ إبجراء ما يلـز من حذؼ كتعديل ُب ضوء ا١تقًتحات  الطالبكقد استجاب
)                                                                                                                                             01(نظر ا١تلحق رقم أ- ا١تقدمة، كبذلك خرج االستبياف ُب صورتو النهائية 

                                                                               :  صدق االتساق الداخلي-1-2-1-2
يقصد بصدؽ االتساؽ الداخلي مدل اتساؽ كل فقرة من فقرات االستبياف مع اجملاؿ الذم تنتمي إليو 
ىذه الفقرة، كقد قاـ الطالب الباحث ْتساب االتساؽ الداخلي لبلستبياف كذلك من خبلؿ حساب 

.                                                                                                                                               معامبلت االرتباط بُت كل فقرة من فقرات ٣تاالت االستبياف كالدرجة الكلية للمجاؿ نفسو
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 جاؿ معامل االرتباط بُت كل فقرة من فقرات احملور األكؿ كالدرجة الكلية للم: (01)رقم دول اجل
 القيمة االحتمالية  الرتباطامعامل   البدنية الًتبية ٟتصة كجهة نظر ا١تعلمُت كا١تدراء كا١تفتشُتالرقم 

 *0.00 0.35 الدراسي الربانمج ضمن كالرايضية البدنية الًتبية مادة ترل كيف 1

 *0.00 0.92 ا١تنهاج ُب منصوص عليو ىو ١تا األخرل كفقا ا١تواد قياكب كالرايضية البدنية الًتبية ُب امتحاانت ٕتركف ىل 2

 *0.00 0.78 كالرايضية البدينة الًتبية حصة على إشرافك أثناء شعورؾ يكوف كيف 3

 *0.00 0.72 كالرايضية البدنية الًتبية ٟتصة التلميذ حاجة تقيم كيف 4

 *0.00 0.75 كالرايضية البدنية الًتبية حصة أثناء التبلميذ يفضل  ماذا 5

 *0.00 0.71 للتحقيق األىداؼ ا١تنشودة  كاؼ للحصة ا١تخصص الزمٍت اٟتجم ىل 6

 *0.00 0.69 للتبلميذ كافية األسبوع ُب كاحدة حصة ىل 7

 α=0.05 االرتباط داؿ إحصائيا عند مستول داللة *

 دالة، حيث تبُت أف معامل االرتباط  كالدرجة الكلية للمجاؿاحملور األكؿمعامل االرتباط بُت كل فقرة من فقرات ارتباط قوم بُت   نبلحظ أف ىناؾدكؿاِب من خبلؿ
                                                                                                               . اجملاؿ صادؽ ١تا كضع لقياسو٦تا يوضح أف α =0.05عنوية آب ل عند مستوإحصائيا



137 
 

 معامل االرتباط بُت كل فقرة من فقرات احملور الثا٘ب كالدرجة الكلية للمجاؿ: (02)رقم دول اجل

القيمة االحتمالية  معامل االرتباط اسًتاتيجيات تدريس الًتبية البدنية كالرايضية السؤاؿ 

 *0.00 0.75 الرايضي للنشاط خصيصا مهيأة مساحة أك ملعب ٔتدرستكم يوجد ىل 1

 *0.00 0.52 ىل أنتم على إطبلع  ابالسًتاتيجيات التدريسية اٟتديثة ُب الًتبية البدنية  2

 *0.00 0.66 ىل تستخدموف اسًتاتيجيات معينة على مستول بقية ا١تواد األخرل  3

 *0.00 0.29 استخداـ إسًتاتيجيات التدريس ُب ٕتدكهنا العراقيل اليت بُت من تعترب الوسائل نقص ىل 4

 *0.00 0.91  أثناء اٟتصة التبلميذ مع التعامل عند تواجهوهنا الصعوابت اليت نوع ما 5

 α=0.05االرتباط داؿ إحصائيا عند مستول داللة  *

 α =0.05عنوية آب لدكؿ معامل االرتباط بُت كل فقرة من فقرات اجملاؿ الثا٘ب كالدرجة الكلية للمجاؿ، كالذم يبُت أف معامبلت االرتباط دالة عند مستواِبيوضح 
                                                                                                                                       كبذلك يعترب اجملاؿ صادؽ ١تا كضع لقياسو
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 معامل االرتباط بُت كل فقرة من فقرات احملور الثالث كالدرجة الكلية للمجاؿ (:03) رقم دولاجل

الرقم 
                                                                                           

 أسس الكشف عن التلميذ ا١تتفوؽ رايضيا
معامل 
 االرتباط

القيمة 
االحتمالية 

 *0.00 0.72 ىل ا١تعلم مدعم بدليل للكشف عن التبلميذ ا١تتفوقُت 1

 *0.00 0.84 على ماذا تعتمدكف ُب عملية الكشف عن التبلميذ ا١تتفوقُت 2

 *0.00 0.83 ىل ىي مناسبة للكشف عن التبلميذ ا١تتفوقُت 3

 *0.00 0.79 على ماذا يتم الًتكيز ُب اٟتصة للكشف عن ا١تتفوقُت 4

 *0.00 0.52 ىل تركف  تواجد أستاذ ٥تتص ُب الًتبية البدنية أفضل للكشف ا١تتفوقُت 5

 *0.00 0.61 ىل زمن اٟتصة كاُب للممارسة الرايضية كعملية الكشف عن ا١تتفوقُت 6

 *0.00 0.91 كيف تركف دكر حصة الًتبية البدنية كالرايضية ابلنسبة للتبلميذ ا١تتفوقُت 7

 *0.00 0.63 ىل من الضركرم االىتماـ ابٟتصة من أجل رعاية التبلميذ ا١تتفوقُت 8

 *0.00 0.52 ىل تتوافر لديكم مناىج خاصة للتبلميذ ا١تتفوقُت. 9

 *0.00 0.52 ىل تتوافق ا١تناىج مع قدرات التبلميذ ا١تتفوقُت.  إذا كانت اإلجابة بنعم  10

 *0.00 0.60 ىل تراعي طرؽ كاسًتاتيجيات التدريس إ٧تازات التبلميذ ا١تتفوقُت 11

 *0.00 0.61 ىل تعطوف الفرصة للتبلميذ من أجل إظهار إ٧تازاهتم كمهاراهتم التعليمية 12

 *0.00 0.58 ىل ا١توارد كاإلمكاانت ا١توجودة اب١تدرسة كافية للكشف عن ا١تتفوقُت 13

 *0.00 0.52 ىل تستخدموف إسًتاتيجيات تساعد التبلميذ ا١تتفوقُت على اإلبداع 14

 α=0.05االرتباط داؿ إحصائيا عند مستول داللة * 
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معامل االرتباط بُت كل فقرة من فقرات اجملاؿ الثالث كالدرجة الكلية، كالذم يبُت أف   اٞتدكؿ أعبلهيوضح
) 0.52(حيث بلغت أدٗب قيمة  α =0.05  عنويةآب لأف معامبلت االرتباط ا١تبينة دالة عند مستو

                                                                                       .                                                            كبذلك يعترب اجملاؿ صادؽ ١تا كضع لقياسو، )0.91(كأعلى قيمة بلغت 
                                                                                                                                                       : الصدق البنائي- 1-2-1-3

يعترب الصدؽ البنائي أحد مقاييس صدؽ األداة الذم يقيس مدل ٖتقق األىداؼ اليت تريد األداة الوصوؿ 
                                                           .                                                                                            إليها، كيبُت مدل ارتباط كل ٣تاؿ من ٣تاالت الدراسة ابلدرجة الكلية لفقرات االستبياف

 . ٣تاالت االستبياف كالدرجة الكلية لبلستبيافمنمعامل االرتباط بُت كل درجة : (04 ) رقمدولاجل

  القيمة االحتماليةالرتباط  امعامل احملاكر الرقم 

1 
 الًتبية ٟتصة كجهة نظر ا١تعلمُت كا١تدراء كا١تفتشُت

  البدنية
0.76 0.00* 

 *0.00 0.88اسًتاتيجيات تدريس  الًتبية البدنية ك الرايضية  2

 *0.00 0.95 أسس الكشف عن التلميذ ا١تتفوؽ رايضيا 3

 α=0.05االرتباط داؿ إحصائيا عند مستول داللة  *

                                                                                                                                                                                            
 لعند مستو أف ٚتيع معامبلت االرتباط ُب ٚتيع ٣تاالت االستبياف دالة إحصائيا أعبلهدكؿ اِبيبُت 

ُب اجملاؿ الثا٘ب،  )0.88(ُب اجملاؿ األكؿ، كبلغت قيمة  )0.76(حيث بلغت قيمة  α =0.05عنوية آب
ة، ٦تا يوضح أف كبذلك يعترب ٚتيع ٣تاالت االستبياف صادؽُب اجملاؿ الثالث،  )0.95(كبلغت كذلك قيمة 

                                                                                                                                                                            .اإلستبياف يتميز بدرجة عالية من الصدؽ
                                                                                                                                                        :ثبات االستبيان- 1-2-2

يقصد بثبات االستبياف أف تعطي ىذه االستبياف نفس النتيجة لو ًب إعادة توزيع االستبياف أكثر من مرة 
ٖتت نفس الظركؼ كالشركط، أك بعبارة أخرل أف ثبات االستبياف يعٍت االستقرار ُب نتائج االستبياف كعدـ 

تغيَتىا بشكل كبَت فيما لو ًب إعادة توزيعها على أفراد العينة عدة مرات خبلؿ فًتات زمنية معينة، كقد 
                                                                                             :ٖتقق الباحث من ثبات استبياف الدراسة من خبلؿ طريقة معامل ألفا كركنباخ كذلك كما يلي
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 يوضح  نتائج اختبار ألفا كركنباخ  لقياس ثبات االستبياف: (05 ) رقمدولاجل

 معامل ألفا كرونباخاحملاور 

 0.88  البدنية الًتبية ٟتصة كجهة نظر ا١تعلمُت كا١تفتشُت

 0.73اسًتاتيجيات تدريس الًتبية البدنية كالرايضية 

 0.91أسس الكشف عن التلميذ ا١تتفوؽ رايضيا 

 0.96 ٚتيع ٤تاكر االستبياف

                                                                                                                       
 أف قيمة معامل ألفا كركنباخ كانت مرتفعة لكل ٣تاؿ أعبله نبلحظدكؿ اِب النتائج ا١توضحة ُب خبلؿ من

ُب  )0.73(ُب اجملاؿ األكؿ، كبلغت قيمة  )0.88(، حيث بلغت قيمة لكل ٣تاؿ من ٣تاالت االستبياف
 ٞتميع فقرات  كركنباخ قيمة معامل ألفا بلغت، كذلكُب اجملاؿ الثالث )0.91(اجملاؿ الثا٘ب، كبلغت قيمة 

كبذلك يكوف الباحث قد أتكد من صدؽ كثبات   أف معامل الثبات مرتفع،٦تا يوضح، )0.96(االستبياف 
                                      . للتجريب٦تا ٬تعلو على ثقة اتمة بصحة االستبياف كصبلحيتواالستطبلعية،  الدراسة استبياف

                                                                                                                                           :ادلوضوعية -1-2-3
يقصد اب١توضوعية التحرر من التحيز أك التعصب، كعدـ إدخاؿ العوامل الشخصية فيما يصدر الباحث من 

، كىذا يعٍت كضوح التعليمات ا٠تاصة بتطبيق االستبياف، كحساب )332،ص2003عيسوم،(أحكاـ 
كترجع موضوعية االختبار ُب األصل إٔب ، )179،ص2000إخبلص،حسُت،(الدرجات كالنتائج ا٠تاصة 

:                                                                                                                                النقاط التالية
                                                                     . عن الصعوبة أك الغموضةا٠تاصة ابستبياف، ْتيث تبقى بعيدالفقرات مدل كضوح  -1
.                           لغة التعامل ُب إطار عرض كتوجيو ا١تستجوبُت فقد ٘تيزت ابلبساطة كالوضوح، كغَت قابلة للتأكيلأما  -2
كذلك ًب القياـ إبجراء التعديبلت البلزمة حسب توجيهات األساتذة احملكمُت ُب ضوء نتائج الدراسة  -3

.                                                                                           االستطبلعية حىت يتحقق لبلختبار شرط ا١توضوعية
                                                       : الباحث ا٠تطوات التالية الطالب اتبع الرئيسيةٖتديد احملاكرككخبلؿ إعداد االستبياف 

                                                                                          مراجعة الدراسات السابقة ا١ترتبطة ٔتضموف االستبياف -1
                        )الدراسات النظرية كا١تصادر كا١تراجع ذات الصلة ابلبحث( مراجعة اإلطار النظرم للبحث اٟتإب -2



141 
 

                                                                 .٤تتول االستبياف جذاب كقصَت ْتيث ال أيخذ كقت طويل ُب اإلجابة -3
                                    .ارتبط كل سؤاؿ ُب االستبياف ٔتشكلة البحث كىذا يساعد على ٖتقيق أىداؼ البحث -4
                         .الصياغة الدقيقة للسؤاؿ دكف غموض أك أتكيل،حىت ال تشعر ا١تبحوث ابٟترج- 5
                                                                          . ًب صياغة األسئلة بطريقة يسهل معها تفريغها كاستخبلص نتائجها -6
.                                                                                                              كما ًب ترتيب األسئلة بشكل متسلسل -7

كبناءا ، كبعد إعدادىا ُب شكلها األكٕب عرضت على بعض األساتذة احملكمُت كما ىو موضح ُب ا١تبلحق
على مبلحظاهتم العلمية عدلت صياغة بعض الفقرات إال أف أصبحت ُب صورهتا النهائية أما عن ترتيبها 

فقد ًب بطريقة عشوائية، كُب ىذا الشأف ذكر األساتذة احملكموف أف االستمارة بصورهتا الراىنة تتضمن 
مفردات ترتبط ارتباطا جوىراي أبىداؼ البحث، كما أف مفردات االستمارة ْتالتها الراىنة صحيحة كدقيقة 

كيشَت الباحث أف التعديبلت اليت ًب إدخا٢تا على االستمارة قد أثرهتا كأكدت سبلمتها كقدرهتا ، كشاملة
على قياس ما كضع لقياسو كهبذا كلو تعترب االستمارة صادقة، كأنو ٯتكن تطبيقها على عينة من اجملتمع 

                                                                                                        عالية٘تتع ٔتوضوعية م االستبياف١تستجوب فرصة إلبداء رأيو، ك٦تا سبق فإف ااألصلي، كما ًب إعطاء 
:                                                            عرض وحتليل ومناقشة نتائج االستبيان -1-2-4

                                                                           يبُت جنس أساتذة التعليم االبتدائي(: 06)اجلدول رقم 

                                                                                                                           
 ٧تد اب١تقابل، ا١تعلموف ذكور  من %35 نسبة أف لنا اتضح  ا١توضحة ُب اٞتدكؿ أعبلهخبلؿ النتائج من

، كاال٨تراؼ ا١تعيارم )1.64( بلغت قيمة ا١تتوسط اٟتسايب حيثا١تعلموف إانث،  من )%65( نسبة
 3.84 اٞتدكلية تبُت أهنا تساكم 2، كابلكشف عن قيمة كا 9احملسوبة قيمة  2حيث بلغت كا ،)0.47(

 2، كإثر ا١تقارنة تبُت أف  قيم كا0.05 كمستول الداللة اإلحصائية 1)=1-ف(كىذا عند درجة حرية 

 كعليو فإنو ٯتكن األخذ بصحة التفسَت ة، الفركؽ معنومأفاٞتدكلية، كىذا يعٍت  2احملسوبة أكرب من كا
                                                   :أنظر إٔب الشكل التإب كمنو نستنتج أف معظم أساتذة التعليم االبتدائي إانث، %95كبدرجة ثقة 

   ُب ا١تدارس االبتدائيةاألساتذةيوضح جنس (: 02)الشكل البياين رقم 

الداللة        احملسوبة  2كاالنسبة ا١تئوية اال٨تراؼ ا١تتوسط النتيجة  اإلجاابت  
 0.47 1.64 35ذكور 

 
35% 9 

 
داؿ إحصائيا 

 %65 65إانث 
                                                            1 كدرجة اٟترية 0.05 عند مستول الداللة 3.84 اٞتدكلية 2بلغت قيمة كا
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نستنتج أف  من الشكل أعبله تبُت متوسط جنس العينة إانث أكرب من متوسط جنس العينة ذكور، كمنو 

                                                                         ُب ا١تدارس االبتدائية معظم األساتذة من جنس اإلانث

 يبُت معامل السن ألساتذة التعليم االبتدائي(: 07) اجلدول رقم 

الداللة  احملسوبة  2كاالنسبة ا١تئوية اال٨تراؼ ا١تتوسط النتيجة اإلجاابت 
 52 سنوات 30أقل من 

1.76 0.86 

52 % 

16.64 
داؿ 

إحصائيا 
 % 20 20 سنة 40- 30بُت 

 % 28 28 سنة 40أكثر من 

                                                   2 كدرجة اٟترية 0.05 عند مستول الداللة 5.99 اٞتدكلية 2بلغت قيمة كا

%35 

%65 

  ذكور  إانث 
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  %28 سنة، نسبة 40-30ا١تعلموف سنهم بُت  من )%20( نسبة ٧تد اب١تقابل،  سنة30ا١تعلموف سنهم أقل من   من %52 نسبة أف لنا اتضح خبلؿ النتائج من
، كابلكشف عن قيمة  16.64احملسوبة قيمة  2حيث بلغت كا ،)0.86(، كاال٨تراؼ ا١تعيارم )1.76( بلغت قيمة ا١تتوسط اٟتسايب حيث سنة، 40سنهم أكثر من 

 2احملسوبة أكرب من كا 2، كإثر ا١تقارنة تبُت أف  قيم كا0.05 كمستول الداللة اإلحصائية 2)=1-ف(كىذا عند درجة حرية  5.99 اٞتدكلية تبُت أهنا تساكم 2كا

 30 أف معظم أستذة التعليم االبتدائي ال يتجاكز سنهم ٦تا يوضح ، %95كعليو فإنو ٯتكن األخذ بصحة التفسَت كبدرجة ثقة . اٞتدكلية، كىذا يعٍت اف  الفركؽ معنوم
                                                                                                                                                         أنظر إٔب الشكل التإبسنة

 يوضح معامل السن ألساتذة التعليم االبتدائي(: 03)الشكل البياين رقم 

                     

%52 

%20 

%28 

  سنة  30أقل من   سنة 40 إٔب 30من   سنة 40أكثر من 
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                                                                                        سنة30أف معظم األساتذة ا١تشرفُت على حصة الًتبية البدنية سنهم ٓب يتجاكز يوضح الشكل أعبله متوسط معامل السن، ٦تا يوضح 
                                                                   ألساتذة التعليم االبتدائيا٠تربة ا١تهنيةيبُت (: 08)اجلدول رقم 

  

 

 

 

     

 

  سنوات، 10-5ا١تعلموف ٢تم خربة بُت  من )%30( نسبة ٧تد اب١تقابل،  سنوات5ا١تعلموف ٢تم خربة أقل من   من %50 نسبة أف لنا اتضح خبلؿ النتائج  من 
  14احملسوبة قيمة  2حيث بلغت كا ،)0.78(، كاال٨تراؼ ا١تعيارم )1.70( بلغت قيمة ا١تتوسط اٟتسايب حيث سنة، 40 ٢تم خربة أكثر من  %20كنسبة 

احملسوبة  2، كإثر ا١تقارنة تبُت أف قيم كا0.05 كمستول الداللة اإلحصائية 2)=1-ف(كىذا عند درجة حرية  5.99 اٞتدكلية تبُت أهنا تساكم 2كابلكشف عن قيمة كا
أف معظم أساتذة التعليم لديهم خربة ٓب تتجاكز ٦تا يوضح  %95كعليو فإنو ٯتكن األخذ بصحة التفسَت كبدرجة ثقة . ف  الفرؽ معنومأاٞتدكلية، كىذا يعٍت  2أكرب من كا

                 :أنظر إٔب الشكل التإب سنوات ُب التدريس ،5

الداللة  احملسوبة  2كاالنسبة ا١تئوية اال٨تراؼ ا١تتوسط النتيجة اإلجاابت 
 50 سنوات 05أقل من 

1.70 0.78 

50 % 

داؿ إحصائيا  14  % 30 30 سنوات 10- 5بُت 

 % 20 20 سنة 10أكثر من 

                                                   2 كدرجة اٟترية 0.05 عند مستول الداللة 5.99 اٞتدكلية 2بلغت قيمة كا
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  يوضح ا٠تربة ا١تهنية ألساتذة التعليم االبتدائي(:04)الشكل البياين رقم 

                                      
                                               .                                                        سنوات ُب التدريس5على أف معظم ا١تعلمُت ٢تم خربة تقل عن  ٦تا يدؿ يوضح الشكل أعبله متوسط خربة أساتذة التعليم االبتدائي،

 
 

 

  سنوات 5أقل من 

% 50 

50 

  سنوات 10أكثر من   سنوات 10 إٔب 5من 

% 30  

% 20  
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 الًتبية البدنية كالرايضية حوؿ  أساتذة التعليم االبتدائيتكوين (:09) اجلدول رقم 

                                                                                                                                  
ا١تعلموف تلقوا تكوينا ضئيبل حوؿ درس الًتبية البدنية   من %25 نسبة أف لنا اتضح من خبلؿ النتائج

ا١تعلموف ٓب يتلقوا تكوينا حوؿ درس الًتبية البدنية كالرايضية،  من )%75( نسبة ٧تد اب١تقابل، كالرايضية
احملسوبة  2حيث بلغت كا ،)0.43(، كاال٨تراؼ ا١تعيارم )1.75( بلغت قيمة ا١تتوسط اٟتسايب حيث
 1)=1-ف(كىذا عند درجة حرية  3.84 اٞتدكلية تبُت أهنا تساكم 2، كابلكشف عن قيمة كا 25قيمة 

اٞتدكلية، كىذا  2احملسوبة أكرب من كا 2، كإثر ا١تقارنة تبُت أف  قيم كا0.05كمستول الداللة اإلحصائية 
 فسر أف معظم ا١تعلموف %95كعليو فإنو ٯتكن األخذ بصحة التفسَت كبدرجة ثقة . ف الفرؽ معنومأيعٍت 

  :                               أنظر إٔب الشكل التإب ٓب يتلقوا تكوينا حوؿ درس الًتبية البدنية كالرايضية،
 يوضح نسبة تكوين األساتذة ُب الًتبية البدنية كالرايضية(: 05)الشكل البياين رقم 

                                       

الداللة اإلحصائية     احملسوبة  2كاالنسبة ا١تئوية اال٨تراؼ  ا١تتوسط النتيجة  اإلجاابت  

 1.75 25نعم 
 

داؿ إحصائيا  25 25% 0.43

 %75 75ال 

   1 كدرجة اٟترية 0.05 عند مستول الداللة 3.84 اٞتدكلية 2بلغت قيمة كا

%25 

%75 

 نعم  ال 
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كمنو نستنتج أف معظم ا١تعلمُت ٓب يتلقوا تكوينا حوؿ يوضح الشكل أعبله تكوين أساتذة التعليم االبتدائي 
                                                                                    .     درس الًتبية البدنية كالرايضية

 البدنية والرايضية                                                                    الرتبية حلصة وجهة نظر ادلعلمٌن :لاألو احملور
                                                                                               مكانة الًتبية البدنية كالرايضية ضمن الربانمج الدراسي (:10)اجلدول رقم  

                                                                                                                              
ا١تعلموف ينظركف أف مادة الًتبية البدنية  من )%20( نسبة أف لنا اتضح  ُب اٞتدكؿ أعبلهمن النتائج

 من  )%70( نسبة ٧تد اب١تقابل، كالرايضية ضركرية جدا ضمن الربانمج الدراسي للمرحلة االبتدائية
ينظركف أهنا غَت ضركية ضمن الربانمج  ) %10(ا١تعلموف ينظركف أهنا ضركرية، كنبلحظ كذلك أف نسبة 

معرفة مدل كبغية ، )0.54(، كاال٨تراؼ ا١تعيارم )1.90(، حيث بلغت قيمة ا١تتوسط اٟتسايب الدراسي
عينة على مستول كل فقرة ، ًب معاٞتة النتائج ا٠تاـ ا١تتحصل عليها اؿداللة الفركؽ بُت استجاابت 

 اٞتدكلية 2، كابلكشف عن قيمة كا 62احملسوبة قيمة  2ابستخداـ اختبار حسن ا١تطابقة، حيث بلغت كا
، كإثر 0.05 كمستول الداللة اإلحصائية 2)=1-ف(كىذا عند درجة حرية  5.99تبُت أهنا تساكم 

 كعليو فإنو ٯتكن ة الفركؽ معنومأفاٞتدكلية، كىذا يعٍت  2احملسوبة أكرب من كا 2ا١تقارنة تبُت أف  قيم كا
 أف الفركؽ معنوية ال ٯتكن أف ترجع للصدفة ك٬تمع ٦تا يوضح، %95األخذ بصحة التفسَت كبدرجة ثقة 

، أغلبية األساتذة أف مادة الًتبية البدنية كالرايضية من الضركرم أف تدرج فعليا ضمن الربانمج الدراسي
                                             :كللتوضيح أكثر أنظر الشكل التإب

 
 
 

الداللة اإلحصائية     احملسوبة  2كاالنسبة ا١تئوية اال٨تراؼ  ا١تتوسط النتيجة اإلجاابت  

  20           جدا ضركرية 

1.90 

 

0.54 

20%   

62 

داؿ إحصائيا 

  %70 70ضركرية 

  %10 10  غَت ضركرية

                                                              2 كدرجة اٟترية 0.05 عند مستول الداللة 5.99 اٞتدكلية 2بلغت قيمة كا
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 الًتبية البدنية كالرايضية ُب الربانمج الدراسي مكانةيوضح (: 06)الشكل البياين رقم 
 

                     
 أف مادة الًتبية البدنية من الشكل أعبله نبلحظ أف متوسطات إجابة أساتذة التعليم االبتدائي بينت

     من كجهة نظر ا١تعلمُتكالرايضية من ا١تواد التعليمية الضركرية ضمن الربانمج الدراسي
 كفقا ١تا ُب ا١تنهاج اليت ٕترل مقارنة مع ا١تواد األخرل االمتحاانت (:11)اجلدول رقم 

 
الداللة   احملسوبة  2كاالنسبة ا١تئوية اال٨تراؼ  ا١تتوسط النتيجة اإلجاابت 

   40          رٝتي امتحاف
1.84 

 
0.81 

40%   
37.92 

 
داؿ 

إحصائيا 
  %40 38   شكلي امتحاف

  %20 20ا١تبلحظة  طريق عن تقييم
  %0 2  امتحاف أجرم ال

                                                     3 كدرجة اٟترية 0.05 عند مستول الداللة 7.82اٞتدكلية   2بلغت قيمة كا
                                                                                                                             

ا١تعلموف ٬تركف امتحاف رٝتي كباقي ا١تواد األخرل كفقا ١تا  من  %40 نسبة أف لنا اتضح خبلؿ النتائج من
 )%38( نسبة ٧تد اب١تقابل، ىو منصوص عليو ُب منهاج مادة الًتبية البدنية كالرايضية ُب ا١ترحلة االبتدائية

، ٬تركف تقييما عن طريق ا١تبلحظة ) %20(ا١تعلموف ٬تركف امتحاف شكلي، كنبلحظ كذلك أف نسبة  من
، )1.84( بلغت قيمة ا١تتوسط اٟتسايب من ا١تعلموف ال ٬تركف امتحاان إطبلقا، حيث ) %2(كنسبة 

%70 

%10 

%20 

 ضركرية جدا  ضركرية  غَت ضركرية 
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معرفة مدل داللة الفركؽ بُت استجاابت عينة البحث على مستول  كبغية ،)0.81(كاال٨تراؼ ا١تعيارم 
 2كل فقرة ، ًب معاٞتة النتائج ا٠تاـ ا١تتحصل عليها ابستخداـ اختبار حسن ا١تطابقة، حيث بلغت كا

كىذا عند درجة حرية  7.82 اٞتدكلية تبُت أهنا تساكم 2، كابلكشف عن قيمة كا 37.92احملسوبة قيمة 
 2احملسوبة أكرب من كا 2، كإثر ا١تقارنة تبُت أف  قيم كا0.05 كمستول الداللة اإلحصائية 3)=1-ف(

 الًتبية ُب امتحاانت رٝتية ٬تركفأم ٬تمع أغلبية األساتذة ، اٞتدكلية، كمنو نستنتج أف الفركؽ معنوية
                                                                       :أنظر الشكل التإب. ا١تنهاج ُب منصوص عليو ىو ١تا األخرل كفقا ا١تواد قياكب كالرايضية البدنية

كالرايضية  البدنية الًتبية االمتحاانت اليت يقـو هبا األساتذة ُب حصة(:07)شكل البياين رقم ال
 

                                    
كالرايضية ىي  البدنية الًتبية  أف االمتحاانت اليت يقـو هبا األساتذة ُب حصةمن الشكل أعبله نبلحظ

. ا١تنهاج ُب منصوص عليو ىو ١تا األخرل كفقا مقارنة اب١تواد التعليمية امتحاانت رٝتية
.  شعور ا١تعلم أثناء حصة الًتبية البدينة كالرايضية(:12)اجلدول رقم 

 
الداللة اإلحصائية     احملسوبة  2كاالنسبة ا١تئوية اال٨تراؼ  ا١تتوسط النتيجة  اإلجاابت  

داؿ إحصائيا  17.64  %29 0.45 1.71 29           ا١تلل كالتعب  
  %71 71اٟتيوية كالنشاط 

                                                        1 كدرجة اٟترية 0.05 عند مستول الداللة 3.84اٞتدكلية  2بلغت قيمة كا

%38 

%40 

%20 

%2 

 ال أجر م امتحاف إطبلقا  تقييم عن طريق ا١تبلحظة  امتحاف شكلي  امتحاف رٝتي 
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ا١تعلموف يشعركف اب١تلل أثناء إشرافهم على حصة الًتبية  من )%29( نسبة أف لنا اتضح خبلؿ النتائج من
ا١تعلموف يشعركف ابٟتيوية كالنشاط  من  )%71( نسبة ٧تد اب١تقابل، البدنية كالرايضية ُب ا١ترحلة االبتدائية

معرفة  كبغية ،)0.45(، كاإل٨تراؼ ا١تعيارم )1.71(أثناء اٟتصة، حيث بلغت قيمة ا١تتوسط اٟتسايب 
مدل داللة الفركؽ بُت استجاابت عينة البحث على مستول كل فقرة ، ًب معاٞتة النتائج ا٠تاـ ا١تتحصل 

 2، كابلكشف عن قيمة كا17.64احملسوبة قيمة  2عليها ابستخداـ اختبار حسن ا١تطابقة، حيث بلغت كا
، 0.05 كمستول الداللة اإلحصائية 1)=1-ف(كىذا عند درجة حرية  3.84اٞتدكلية تبُت أهنا تساكم 

كعليو فإنو . اٞتدكلية، كىذا يعٍت اف  الفركؽ معنوم 2احملسوبة أكرب من كا 2كإثر ا١تقارنة تبُت أف  قيم كا
أف األستاذ أثناء أتديتو ١تهاـ التدريس يشعر ٦تا يوضح  %95ٯتكن األخذ بصحة التفسَت كبدرجة ثقة 

: ابٟتيوية كالنشاط مع تبلميذه كذلك ٠تصوصية حصة الًتبية البدنية كلرايضية، أنظر الشكل البيا٘ب التإب
يوضح شعور أستاذ أثناء إشرافو على حصة الًتبية البدنية كالرايضية (: 08)الشكل البياين رقم 

 

  
 حصة الًتبية  على أف أستاذ التعليم االبتدائي يشعر ابٟتيوية كالنشاط أثناء إشرافومن الشكل أعبله نبلحظ

 .البدنية كالرايضية
 
 
 

%71 

%29 

 اٟتيوية كالنشاط  ا١تلل كالتعب
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.  حاجة التلميذ ٟتصة الًتبية البدنية كالرايضية(:13)اجلدول رقم 
 

اإلجاابت  
 

الداللة      احملسوبة  2 كاالنسبة ا١تئوية اال٨تراؼ  ا١تتوسط النتيجة  

ُب حاجة ماسة إليها  
          

داؿ إحصائيا  29.16 % 77 0.42 1.23 77

ليس ُب حاجة ٢تا 
 

23 23 % 

                                                               1 كدرجة اٟترية 0.05 عند مستول الداللة 3.84اٞتدكلية  2بلغت قيمة كا
                                                                                                                                                                                      

 نسبة ٧تد اب١تقابل، ا١تعلموف يركف أف التبلميذ ُب حاجة ماسة ٟتصة الًتبية البدنية كالرايضية ُب ا١ترحلة االبتدائية من ) %77( نسبة أف لنا اتضح خبلؿ النتائج من
معرفة مدل  كبغية ،)0.42(، كاال٨تراؼ ا١تعيارم )1.23(ا١تعلموف يركف أف التبلميذ ليسوا ْتاجة إٔب ٦تارسة الًتبية البدنية، حيث بلغت قيمة ا١تتوسط  من  )23%(

،  29.16احملسوبة قيمة  2داللة الفركؽ بُت استجاابت عينة البحث على مستول كل فقرة، ًب معاٞتة النتائج ابستخداـ اختبار حسن ا١تطابقة، حيث بلغت كا
احملسوبة  2، كإثر ا١تقارنة تبُت أف  قيم كا0.05 كمستول الداللة اإلحصائية 1)=1-ف(كىذا عند درجة حرية  3.84 اٞتدكلية تبُت أهنا تساكم 2كالكشف عن قيمة كا

 أف الفركؽ معنوية ال ٯتكن أف ترجع للصدفة ٦تا يوضح، %95كعليو فإنو ٯتكن األخذ بصحة التفسَت كبدرجة ثقة . اٞتدكلية، كىذا يعٍت اف  الفركؽ معنوم 2أكرب من كا
أم ٬تمع  أغلبية األساتذة أف التبلميذ ُب حاجة ماسة ١تمارسة حصة الًتبية البدنية كالرايضية كمن الضركرم أف تدرج فعليا ضمن '  ُب حاجة ماسة' كىذا لصاّب اإلجابة 

                                                                                                  :، كللتوضيح أكثر أنظر الشكل البيا٘ب التإبالربانمج الدراسي
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 يوضح حاجة التلميذ ٟتصة الًتبية البدنية كالرايضية(: 09)الشكل البياين رقم 
 

 
كمنو نستنتج أف التلميذ ْتاجة ماسة إٔب حصة الًتبية البدنية كالرايضية 

  . ميوؿ التلميذ أثناء حصة الًتبية البدنية كالرايضية(:14)اجلدول رقم 
الداللة      احملسوبة  2كاالنسبة ا١تئوية اال٨تراؼ  ا١تتوسط النتيجة  اإلجاابت  

داؿ  25 % 25 0.43 1.75 25 اللعب الفردم          
إحصائيا   % 75 75اللعب اٞتماعي 

                                                                  1 كدرجة اٟترية 0.05 عند مستول الداللة 3.84اٞتدكلية  2بلغت قيمة كا
                                                                                                                                 

التبلميذ يفضلوف ا١تيل للعب الفردم أثناء حصة الًتبية  من )% 25(نسبة  أف لنا اتضح خبلؿ النتائج من
التبلميذ ٯتيلوف للعب اٞتماعي أثناء  من )%75( نسبة ٧تد اب١تقابل، البدنية كالرايضية ُب ا١ترحلة االبتدائية

كبغية ، )0.43(، كاال٨تراؼ )1.75(حصة الًتبية البدنية كالرايضية، حيث بلغت قيمة ا١تتوسط اٟتسايب 
معرفة مدل داللة الفركؽ بُت استجاابت عينة البحث على مستول كل فقرة ، ًب معاٞتة النتائج ا٠تاـ 

، كابلكشف عن  25احملسوبة قيمة  2ا١تتحصل عليها ابستخداـ اختبار حسن ا١تطابقة، حيث بلغت كا
 كمستول الداللة اإلحصائية 1)=1-ف(كىذا عند درجة حرية  3.84 اٞتدكلية تبُت أهنا تساكم 2قيمة كا
كعليو . اٞتدكلية، كىذا يعٍت اف  الفركؽ معنوم 2احملسوبة أكرب من كا 2، كإثر ا١تقارنة تبُت أف  قيم كا0.05

 أف الفركؽ معنوية ال ٯتكن أف ترجع ٦تا يوضح، %95فإنو ٯتكن األخذ بصحة التفسَت كبدرجة ثقة 

%77 

%23 

 ُب حاجة ماسة  ليس فس حاجة ماسة 
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للصدفة كىذا ما يبُت أف التبلميذ ٯتيلوف إٔب اللعب اٞتماعي ١تا فيو من متعة كحيوية كنشاط مع زمبلؤه، 
                                                                                              :أنظر الشكل البيا٘ب التإب

 ميوؿ التبلميذ أثناء حصة الًتبية البدنية كالرايضية(: 10)الشكل البياين رقم 

 
 أغلبية األساتذة ٬تمعوف أف التبلميذ يفضلوف اللعب اٞتماعي أثناء حصة الًتبية البدنية كمنو نستنتج أف 

الوقت ا١تخصص ٟتصة الًتبية البدنية كالرايضية (: 15)اجلدول رقم 
الداللة اإلحصائية     احملسوبة  2كاالنسبة ا١تئوية اال٨تراؼ  ا١تتوسط النتيجة  اإلجاابت  

داؿ إحصائيا  31.36 % 22 0.41 1.78 22 كاؼ        
 % 78 78غَت كاؼ 

 1 كدرجة اٟترية 0.05 عند مستول الداللة 3.84اٞتدكلية  2بلغت قيمة كا
                                                                                                                            

ا١تعلموف يركف أف اٟتجم الساعي ا١تخصص ٟتصة  من)  %22 (نسبة  أف لنا اتضح خبلؿ النتائج من
ا١تعلموف يركف  من )%78( نسبة ٧تد اب١تقابل، الًتبية البدنية كالرايضية ُب ا١ترحلة االبتدائية كاؼ للمارسة

أف اٟتجم الساعي ا١تخصص ٟتصة الًتبية البدنية كالرايضية غَت كاؼ للممارسة، حيث بلغت قيمة 
معرفة مدل داللة الفركؽ بُت استجاابت كبغية ، )0.41(، كاال٨تراؼ ا١تعيارم )1.78(ا١تتوسط اٟتسايب 

عينة البحث على مستول كل فقرة ، ًب معاٞتة النتائج ا٠تاـ ا١تتحصل عليها ابستخداـ اختبار حسن 
 اٞتدكلية تبُت أهنا تساكم 2، كابلكشف عن قيمة كا 31.36احملسوبة قيمة  2ا١تطابقة، حيث بلغت كا

، كإثر ا١تقارنة تبُت أف  قيم 0.05 كمستول الداللة اإلحصائية 1)=1-ف(كىذا عند درجة حرية  3.84

%75 

%25 

 ا١تيل إٔب اللعب اٞتماعي ا١تيل إٔب اللعب الفردم 
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 كعليو فإنو ٯتكن األخذ بصحة التفسَت. اٞتدكلية، كىذا يعٍت اف  الفركؽ معنوم 2احملسوبة أكرب من كا 2كا
  أف الفركؽ معنوية، كمن ذلك نستنتج أف الوقت ا١تخصص ٟتصة ما يوضح، %95كبدرجة ثقة 

 :الًتبية البدنية كالرايضية غَت كاُب ١تمارستها كٖتقيق األىداؼ ا١تنشودة ٢تا، أنظر الشكل البيا٘ب التإب
يوضح الوقت ا١تخصص ٟتصة الًتبية البدنية كالرايضية (: 11)الشكل البياين رقم 

 

 
كمنو نستنتج أف الفركؽ معنوية ال ٯتكن أف ترجع للصدفة كىذا لصاّب اإلجابة غَت كاؼ أم ٬تمع أغلبية 

 .األساتذة أف الوقت ا١تخصص ٟتصة ا لًتبية البدنية كالرايضية غَت كاؼ لتحقيق األىداؼ ا١ترجوة
  حصة الًتبية البدنية كالرايضية مبلئمة مدل (:16)اجلدول رقم 
الداللة اإلحصائية     احملسوبة  2كاالنسبة ا١تئوية اال٨تراؼ  ا١تتوسط النتيجة  اإلجاابت  

داؿ إحصائيا  36  %20 0.40 1.80 20 كافية          
  %80 80غَت كافية 

                                                              1 كدرجة اٟترية 0.05 عند مستول الداللة 3.84اٞتدكلية  2بلغت قيمة كا
                                                                                                                                      

ا١تعلموف يركف أف حصة كاحد كافية لتحقيق أىداؼ  من ) %20 (نسبة  أف لنا اتضح خبلؿ النتائج من
ا١تعلموف يركف أف حصة  من )%80( نسبة ٧تد اب١تقابل، الًتبية البدنية كالرايضية ُب ا١ترحلة االبتدائية

كاحدة ُب األسبوع غَت كافية لتحقيق أىداؼ الًتبية البدنية كالرايضية، حيث بلغت قيمة ا١تتوسط اٟتسايب 
معرفة مدل داللة الفركؽ بُت استجاابت عينة البحث على كبغية ، )0.40(، كاإل٨تراؼ ا١تعيارم )1.80(

%78 

%22

2 

 كاؼ  غَت كاؼ 
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مستول كل فقرة ، ًب معاٞتة النتائج ا٠تاـ ا١تتحصل عليها ابستخداـ اختبار حسن ا١تطابقة، حيث بلغت 
كىذا عند درجة حرية  3.84 اٞتدكلية تبُت أهنا تساكم 2، كابلكشف عن قيمة كا 36احملسوبة قيمة  2كا
 2احملسوبة أكرب من كا 2، كإثر ا١تقارنة تبُت أف  قيم كا0.05 كمستول الداللة اإلحصائية 1)=1-ف(

 كمنو %95كعليو فإنو ٯتكن األخذ بصحة التفسَت كبدرجة ثقة . اٞتدكلية، كىذا يعٍت اف  الفركؽ معنوم
يتضح أف الفركؽ معنوية، ذلك ما يبُت أف ٦تارسة حصة الًتبية البدنية كالرايضية مرة كاحدة ُب األسبوع غَت 

                                             :كافية للتبلميذ كلتحقيق أىدافها ا١تختلفة، أنظر الشكل البيا٘ب التإب
يوضح مدل مبلئمة حصة الًتبية البدنية كالرايضية (: 12)الشكل البياين رقم 

 

 
كمنو نستنتج أف الفركؽ معنوية ال ٯتكن أف ترجع للصدفة كىذا لصاّب اإلجابة غَت كافية  أم ٬تمع  أغلبية 

األساتذة أف حصة كاحدة ُب األسبوع غَت كافية للتبلميذ ١تمارسة الًتبية البدنية كالرايضية    
 سرتاتيجيات تدريس الرتبية البدنية والرايضيةإ :الثاين احملور-

 مدل كجود أماكن ٥تصصة ١تمارسة النشاط الرايضي (:17)اجلدول رقم 
الداللة اإلحصائية     احملسوبة  2كاالنسبة ا١تئوية اال٨تراؼ  ا١تتوسط النتيجة  اإلجاابت  

داؿ إحصائيا  25 %25 0.43 1.75 25 نعم          
  %75 75ال 

                                                                     1 كدرجة اٟترية 0.05 عند مستول الداللة 3.84اٞتدكلية  2بلغت قيمة كا

%80 

%20 

 كافية  غَت كافية 
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ا١تعلموف يركف أف ا١تدارس ال تتوفر على الوسائل  من )  %75 (نسبة  أف لنا اتضح خبلؿ النتائج من
 نسبة ٧تد اب١تقابل، كاألجهزة كاألماكن ا١تخصصة ١تمارسة حصة الًتبية البدنية كالرايضية ُب ا١ترحلة االبتدائية

ا١تعلموف يركف أف ا١تدارس تتوفر على مبلعب كأماكن ٥تصصة ١تمارسة حصة الًتبية البدنية  من )25%(
معرفة مدل كبغية ، )0.43(، كاال٨تراؼ ا١تعيارم )1.75(كالرايضية، حيث بلغت قيمة ا١تتوسط اٟتسايب 

داللة الفركؽ بُت استجاابت عينة البحث على مستول كل فقرة ، ًب معاٞتة النتائج ا٠تاـ ا١تتحصل عليها 
 اٞتدكلية 2، كابلكشف عن قيمة كا 25احملسوبة قيمة  2ابستخداـ اختبار حسن ا١تطابقة، حيث بلغت كا

، كإثر 0.05 كمستول الداللة اإلحصائية 1)=1-ف(كىذا عند درجة حرية  3.84تبُت أهنا تساكم 
كعليو فإنو ٯتكن . اٞتدكلية، كىذا يعٍت اف  الفركؽ معنوم 2احملسوبة أكرب من كا 2ا١تقارنة تبُت أف  قيم كا

، كمنو نستنتج أف معظم ا١تدارس االبتدائية ال توجد هبا أماكن %95األخذ بصحة التفسَت كبدرجة ثقة 
                                         :٥تصصة ١تمارسة حصة الًتبية البدنية كالرايضية، أنظر الشكل البيا٘ب التإب

  مدل كجود مكاف ٥تصص ١تمارسة حصة الًتبية البدنية كالرايضية(:13)لشكل البياين رقم ا

              
أم ٬تمع  أغلبية ' ال' أف الفركؽ معنوية ال ٯتكن أف ترجع للصدفة كىذا لصاّب اإلجابة يوضح الشكل

 يوجد هبا مبلعب كمساحات ٥تصصة ١تادة الًتبية البدنية كالرايضية األساتذة أف معظم ا١تدارس االبتدائية ال
. مدل إطبلع ا١تعلمُت على إسًتاتيجيات التدريس اٟتديثة (:18)اجلدول رقم 

الداللة اإلحصائية     احملسوبة  2كاالنسبة ا١تئوية اال٨تراؼ ا١تعيارم ا١تتوسط النتيجة  اإلجاابت  
داؿ إحصائيا  64  %10 0.30 1.90 10 نعم          

  %90 90ال 
 1 كدرجة اٟترية 0.05 عند مستول الداللة 3.84اٞتدكلية  2بلغت قيمة كا

%75 

%25 

 نعم  ال 
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ا١تعلموف ليسوا على إطبلع ابسًتاتيجيات التدريس   من %90 نسبة أف لنا خبلؿ النتائج اتضح من
ا١تعلموف ىم على إطبلع ابسًتإتيات  من )%10( نسبة ٧تد اب١تقابل، اٟتديثة ُب الًتبية البدنية كالرايضية

، كاال٨تراؼ )1.90(التدريس اٟتديثة ُب الًتبية البدنية كالرايضية، حيث بلغت قيمة ا١تتوسط اٟتسايب 
معرفة مدل داللة الفركؽ بُت استجاابت عينة البحث على مستول كل فقرة ، ًب كبغية ، )0.30(ا١تعيارم 

 64احملسوبة قيمة  2معاٞتة النتائج ا٠تاـ ا١تتحصل عليها ابستخداـ اختبار حسن ا١تطابقة، حيث بلغت كا
 كمستول 1)=1-ف(كىذا عند درجة حرية  3.84 اٞتدكلية تبُت أهنا تساكم 2، كابلكشف عن قيمة كا

اٞتدكلية، كىذا يعٍت اف   2احملسوبة أكرب من كا 2، كإثر ا١تقارنة تبُت أف  قيم كا0.05الداللة اإلحصائية 
، ىذا ما يبُت أف الفركؽ %95كعليو فإنو ٯتكن األخذ بصحة التفسَت كبدرجة ثقة . الفركؽ معنوم
نستنتج أف معظم أساتذة التعليم االبتدائي ليسوا على إطبلع على ٥تتلف اإلسًتاتيجيات ق معنوية، كمن

                                 :، كللتوضيح أنظر الشكل التإبالتعليمية اٟتديثة لتدريس الًتبية البدنية كالرايضية
 إطبلع األساتذة على إسًتاتيجيات التدريس اٟتديثة  مدليوضح(: 14)الشكل البياين رقم 

 

 
أم ٬تمع  أغلبية '  ال'كمنو نستنتج أف الفركؽ معنوية ال ٯتكن أف ترجع للصدفة كىذا لصاّب اإلجابة 

األساتذة ليسوا على إطبلع ابالسًتاتيجيات اٟتديثة ُب الًتبية البدنية كالرايضية  
 

 

%90 

%10 

           ال  نعم 
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 .مدل استخداـ إسًتاتيجيات مقارنة اب١تواد األخرل (:19)اجلدول رقم 

الداللة اإلحصائية     احملسوبة  2كاالنسبة ا١تئوية اال٨تراؼ ا١تعيارم ا١تتوسط النتيجة  اإلجاابت  
داؿ إحصائيا  40.96  %18 0.38 1.82 18 نعم
  %82 82ال 

 1 كدرجة اٟترية 0.05 عند مستول الداللة 3.84اٞتدكلية  2بلغت قيمة كا
                                                                                                                         

ا١تعلموف ال يستخدموف اسًتاتيجيات التدريس اٟتديثة  من)  %82 (نسبة  أف لنا اتضح خبلؿ النتائج من
ا١تعلموف يستخدموف اسًتإتيات التدريس اٟتديثة  من )%18( نسبة ٧تد اب١تقابل، مقارنة اب١تواد األخرل

، )0.38(، كاال٨تراؼ ا١تعيارم )1.82(مقارنة مع ا١تواد األخرل، حيث بلغت قيمة ا١تتوسط اٟتسايب 
معرفة مدل داللة الفركؽ بُت استجاابت عينة البحث على مستول كل فقرة ، ًب معاٞتة النتائج ا٠تاـ كبغية 

، كابلكشف  40.96احملسوبة قيمة  2ا١تتحصل عليها ابستخداـ اختبار حسن ا١تطابقة، حيث بلغت كا
 كمستول الداللة 1)=1-ف(كىذا عند درجة حرية  3.84 اٞتدكلية تبُت أهنا تساكم 2عن قيمة كا
اٞتدكلية، كىذا يعٍت اف  الفركؽ  2احملسوبة أكرب من كا 2، كإثر ا١تقارنة تبُت أف  قيم كا0.05اإلحصائية 

، كمنو نستنتج أف معظم أساتذة التعليم %95كعليو فإنو ٯتكن األخذ بصحة التفسَت كبدرجة ثقة . معنوم
 :، أنظر الشكل البيا٘باالبتدائي ال يستخدموف إسًتاتيجيات أخرل لتدريس الًتبية البدنية كالرايضية

 يوضح مدل استخداـ إسًتاتيجيات على مستول ا١تواد التعليمية األخرل                    (: 15)الشكل البياين رقم 

 

%82 

%18 

 نعم            ال 
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أم ٬تمع أغلبية ' ال' أف الفركؽ معنوية ال ٯتكن أف ترجع للصدفة كىذا لصاّب اإلجابة يوضح الشكل أعبله
.   األساتذة ال يستخدموف اسًتإتيات معينة ُب مادة الًتبية البدنية كالرايضية مقارنة اب١تواد التعليمية األخرل

.   العراقيل اليت تؤدم إٔب عدـ استخداـ إسًتاتيجيات التدريس(:20)اجلدول رقم 
الداللة اإلحصائية     احملسوبة  2كاالنسبة ا١تئوية اال٨تراؼ ا١تعيارم ا١تتوسط النتيجة  اإلجاابت  

داؿ إحصائيا  88.36  %97 0.17 1.03 97 نعم          
  %03 03ال 

 1 كدرجة اٟترية 0.05 عند مستول الداللة 3.84اٞتدكلية  2بلغت قيمة كا
                                                                                                                            

ا١تعلموف ينظركف أف نقص الوسائل كالتجهيزات تعترب  من)  %97 (نسبة  أف لنا اتضح خبلؿ النتائج من
ا١تعلموف  من )%03( نسبة ٧تد اب١تقابل، من بُت العراقيل اليت ٬تدكهنا ُب استخداـ اسًتاتيجيات التدريس

، )1.03(يركف عكس ذلك ُب استخداـ اسًتإتيات التدريس اٟتديثة، حيث بلغت قيمة ا١تتوسط  
معرفة مدل داللة الفركؽ بُت استجاابت عينة البحث على مستول كبغية ، )0.17(كاال٨تراؼ ا١تعيارم 

 2كل فقرة ، ًب معاٞتة النتائج ا٠تاـ ا١تتحصل عليها ابستخداـ اختبار حسن ا١تطابقة، حيث بلغت كا

كىذا عند درجة حرية  3.84 اٞتدكلية تبُت أهنا تساكم 2، كابلكشف عن قيمة كا 88.36احملسوبة قيمة 
 2احملسوبة أكرب من كا 2، كإثر ا١تقارنة تبُت أف  قيم كا0.05 كمستول الداللة اإلحصائية 2)=1-ف(

كمنو نستنتج أف من أسباب عدـ استخداـ إسًتاتيجيات التدريس ،  الفرؽ معنومأفاٞتدكلية، كىذا يعٍت 
                                                             :اٟتديثة ُب حصة الًتبية البدنية كالرايضية ىو نقص الوسائل كالتجهيزات، أنظر الشكل البيا٘ب التإب

                 يوضح مدل نقص الوسائل كالتجهيزات ُب استخداـ اسًتاتيجيات التدريس(: 16)الشكل البياين رقم

 

%03 

%97 

         نعم  ال 
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أم ٬تمع  أغلبية األساتذة أف نقص الوسائل كالتجهيزات تعترب من العراقيل '  نعم' أف الفركؽ معنوية ال ٯتكن أف ترجع للصدفة كىذا لصاّب اإلجابة يوضح الشكل أعبله
                                     اليت ٬تدكهنا ُب استخداـ إسًتاتيجيات التدريس اٟتديثة ُب الًتبية البدنية كالرايضية                                                                                                                                                 

.  الصعوابت اليت يواجهها ا١تعلم أثناء اٟتصة(:21)اجلدول رقم 

الداللة      احملسوبة  2كاالنسبة ا١تئوية اال٨تراؼ  ا١تتوسط  النتيجة  اإلجاابت  
  10 كالتقاليد العادات

 
3.00 

 
 

1.10 

10%   
 

44 
 

 
 

داؿ إحصائيا 
  %30 30        ا٠تجل

  %10 10 العائلية األسباب
 ا١تستول ضعف
  كا١تعرُب البد٘ب

50 50%  

 3 كدرجة اٟترية 0.05 عند مستول الداللة 7.82اٞتدكلية  2بلغت قيمة كا
                                                                                                                                                                                         

 ( العادات كالتقاليد لؤلسرة بنسبة ،ا١تعلموف أف الصعوابت اليت يواجهوهنا عند التعامل مع التبلميذ أثناء اٟتصة  ا١توضحة ُب اٞتدكؿ أعبله نرل أفخبلؿ النتائج من
، حيث بلغت قيمة ) %50( بنسبة الرايضي اجملاؿ ُب كا١تعرُب البد٘ب ا١تستول ضعف، ك) %10(  بنسبةاألسباب العائلية، ك)%30( بنسبة كخجل التبلميذ ،) 10%

معرفة مدل داللة الفركؽ بُت استجاابت عينة البحث على مستول كل فقرة ، ًب معاٞتة النتائج ا٠تاـ كبغية ، )1.10(، كاال٨تراؼ ا١تعيارم )3.00(ا١تتوسط اٟتسايب 
كىذا عند درجة حرية  7.82 اٞتدكلية تبُت أهنا تساكم 2، كابلكشف عن قيمة كا 44احملسوبة قيمة  2ا١تتحصل عليها ابستخداـ اختبار حسن ا١تطابقة، حيث بلغت كا
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 2احملسوبة أكرب من كا 2، كإثر ا١تقارنة تبُت أف  قيم كا0.05 كمستول الداللة اإلحصائية 3)=1-ف(

اٞتدكلية، كمنو نستنتج أف من الصعوابت اليت يتلقاىا أساتذة التعليم االبتدائي أثناء تدريسهم ٟتصة الًتبية 
                                                                                         :، أنظر الشكل التإبالبدنية كالرايضية ىي ضعف ا١تستول ا١تعرُب كالبد٘ب للتبلميذ

يوضح الصعوابت اليت يتلقاىا األساتذة أثناء التعامل مع التبلميذ (: 17)الشكل البياين رقم 
                                                                                                        

 
 ا١تستول  ضعف' أف الفركؽ معنوية ال ٯتكن أف ترجع للصدفة كىذا لصاّب اإلجابة يوضح الشكل أعبله

 أم ٬تمع  أغلبية األساتذة أف الصعوابت اليت يواجهوهنا عند التعامل مع ،'الرايضي اجملاؿ ُب كا١تعرُب البد٘ب
 "التبلميذ أثناء حصة الًتبية البدنية كالرايضية 

                                                                                            أسس الكشف عن التلميذ ادلتفوق رايضيا: احملور الثالث- 
 . مدل كجود دليل الكشف عن ا١تتفوقُت(:22)اجلدول رقم 
الداللة اإلحصائية     احملسوبة  2كاالنسبة ا١تئوية اال٨تراؼ ا١تعيارم ا١تتوسط النتيجة  اإلجاابت  

داؿ إحصائيا  29.16  %23 0.42 1.77 23 نعم          
  %77 77ال 

 1 كدرجة اٟترية 0.05 عند مستول الداللة 3.84اٞتدكلية  2بلغت قيمة كا
                                                                                                                         

 اب١تقابل ا١تعلموف ليس ٢تم دليل للكشف عن ا١تتفوقُت، من)  %77( نسبة أف لنا اتضح خبلؿ النتائج من
، كاال٨تراؼ )1.77( عكس، حيث بلغت قيمة ا١تتوسط اٟتسايباؿا١تعلموف يركف  من )%23( نسبة ٧تد

%50 

%30 

%10 %10 

ضعف ا١تستول البد٘ب كا١تعرُب ُب  األسباب العائلية  ا٠تجل  العادات كالتقاليد 
 اجملاؿ الرايضي 
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معرفة مدل داللة الفركؽ بُت استجاابت عينة البحث على مستول كل فقرة ، ًب معاٞتة كبغية ، )0.42(
،  29.16احملسوبة قيمة  2النتائج ا٠تاـ ا١تتحصل عليها ابستخداـ اختبار حسن ا١تطابقة، حيث بلغت كا

 كمستول 1)=1-ف(كىذا عند درجة حرية  3.84 اٞتدكلية تبُت أهنا تساكم 2كابلكشف عن قيمة كا
اٞتدكلية، كمنو نستنتج أف أساتذة  2احملسوبة أكرب من كا 2 تبُت أف  قيم كاحيث، 0.05الداللة اإلحصائية 

 :التعليم االبتدائي ليسوا مدعمُت بدليل يساعدىم ُب الكشف عن التبلميذ ا١تتفوقُت، أنظر الشكل البيا٘ب
يوضح مدل كجود دليل الكشف عن ا١تتفوقُت (: 18)الشكل البياين رقم 

 

 
أم ٬تمع أغلبية ' ال' أف الفركؽ معنوية ال ٯتكن أف ترجع للصدفة كىذا لصاّب اإلجابة يوضح الشكل أعبله

 األساتذة أهنم غَت مدعموف بدليل من أجل الكشف عن التبلميذ ا١تتفوقُت أثناء حصة الًتبية البدنية 
 . ا١تتفوقُت التبلميذللكشف عن أىم االختبارات ا١تستخدمة (:23)اجلدول رقم 

الداللة      احملسوبة  2كاالنسبة ا١تئوية اال٨تراؼ  ا١تتوسط النتيجة  اإلجاابت  
  60 اختبارات بدنية      

1.43 
 

0.55 
60%   

49.34 
 

داؿ 
إحصائيا 

  %37 37اختبارات مهارية 
  %03 03 لقياسات األنًتبومًتية              ا

 2 كدرجة اٟترية 0.05 عند مستول الداللة 5.99اٞتدكلية  2بلغت قيمة كا

%77 

%23 

 نعم           ال 
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نسبة اختبارات بدنية با١تعلموف يعتمدكف أثناء عملية الكشف عن ا١تتفوقُت على  أف خبلؿ النتائج تبُت  من
حيث بلغت ، ) %03( ، كالقياسات األنًتبومًتية بنسبة )%37( نسبة، كاختبارات مهارية ب) 60% (

معرفة مدل داللة الفركؽ بُت كبغية ، )0.55(، كاال٨تراؼ ا١تعيارم )1.43(قيمة ا١تتوسط اٟتسايب 
استجاابت عينة البحث على مستول كل فقرة ، ًب معاٞتة النتائج ا٠تاـ ا١تتحصل عليها ابستخداـ اختبار 

 اٞتدكلية تبُت أهنا 2، كابلكشف عن قيمة كا 49.34احملسوبة قيمة  2حسن ا١تطابقة، حيث بلغت كا
، كإثر ا١تقارنة تبُت 0.05 كمستول الداللة اإلحصائية 2)=1-ف(كىذا عند درجة حرية  5.99تساكم 

كعليو فإنو ٯتكن األخذ بصحة . ة الفركؽ معنومأفاٞتدكلية، كىذا يعٍت  2احملسوبة أكرب من كا 2أف  قيم كا
، كمنو نستنتج أف معظم األساتذة ُب التعليم االبتدائي ال يستخدموف أساليب %95التفسَت كبدرجة ثقة 

                 .علمية ُب التعامل مع التبلميذ كيستخدموف اختبارات بدنية ُب الكشف عن التبلميذ ا١تتفوقُت
  ا١تتفوقُت التبلميذللكشف عنأىم االختبارات ا١تستخدمة  يوضح(: 19)الشكل البياين رقم 

 

                
' اختبارات بدنية'  أف الفركؽ معنوية ال ٯتكن أف ترجع للصدفة كىذا لصاّب اإلجابة يوضح الشكل أعبله

أم ٬تمع أغلبية األساتذة أهنم يستخدموف اختبارات بدنية من أجل الكشف عن ا١تتفوقُت ُب حصة الًتبية 
 البدنية

 
 
 

%03 

%37 

%60 

 القياسات األنًتبومًتية  اختبارات بدنية  اختبارات مهارية 



164 
 

 .للكشف عن ا١تتفوقُتة االختبارات مدل مناسب(: 24)اجلدول رقم 
الداللة اإلحصائية     احملسوبة  2كا النسبة ا١تئوية اال٨تراؼ ا١تعيارم ا١تتوسط النتيجة  اإلجاابت  

داؿ إحصائيا   6.76  %37 0.48 1.63 37 نعم          
  %63 63ال 

 1 كدرجة اٟترية 0.05 عند مستول الداللة 3.84اٞتدكلية  2بلغت قيمة كا
                                                                                                                          

من ا١تعلموف ينظركف إٔب كل ما ىو مستخدـ ُب حصة الًتبية البدنية  ) %63 (النتائج اتضح أف نسبة  من
بلغت  حيث ،عكساؿيركف  )  %37 (كالرايضية غَت مناسب ُب عملية الكشف عن ا١تتفوقُت، كنسبة 

معرفة داللة الفركؽ بُت استجاابت كبغية ، )0.48(، كاال٨تراؼ ا١تعيارم )1.63(قيمة ا١تتوسط اٟتسايب 
 2، كابلكشف عن قيمة كا6.76احملسوبة قيمة  2عينة البحث على مستول كل فقرة ، حيث بلغت كا

، 0.05 كمستول الداللة اإلحصائية 1)=1-ف(كىذا عند درجة حرية  3.84اٞتدكلية تبُت أهنا تساكم 
كعليو فإنو ٯتكن . ة الفركؽ معنومأفكىذا يعٍت ، اٞتدكلية 2احملسوبة أكرب من كا 2كإثر ا١تقارنة تبُت أف  قيم كا

كمنو نستنتج أف االختبارات البدنية ا١تستخدمة غَت مناسبة   ،%95األخذ بصحة التفسَت كبدرجة ثقة 
                                                   :للكشف عن التبلميذ ا١تتفوقُت، أنظر الشكل البيا٘ب

يوضح مدل مناسبة االختبارات للكشف عن التبلميذ ا١تتفوقُت (: 20)الشكل البياين رقم 
 

 

%63 

%37 

 نعم  ال 
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األساتذة أهنا غَت كافية للكشف عن ا١تتفوقُت ُب حصة  أم ٬تمع  أغلبية'  ال' أف الفركؽ معنوية ال ٯتكن أف ترجع للصدفة كىذا لصاّب اإلجابة يوضح الشكل أعبله
.                                                                                    الًتبية البدنية كالرايضية

. كشف عن ا١تتفوقُتاؿ  أثناء تركيز ا١تعلم ُب اٟتصة(:25)اجلدول رقم 
 

الداللة اإلحصائية     احملسوبة  2كاالنسبة ا١تئوية اال٨تراؼ  ا١تتوسط النتيجة  اإلجاابت  
داؿ إحصائيا  16  %70 0.46 1.30 70 اٞتانب البد٘ب      

  %30 30اٞتانب ا١تهارم 
 1 كدرجة اٟترية 0.05 عند مستول الداللة 3.84اٞتدكلية  2بلغت قيمة كا

                                                                                                                                                                                              
 (ا١تعلموف يركزكف على اٞتانب البد٘ب أثناء حصة الًتبية البدنية كالرايضية ُب عملية الكشف عن ا١تتفوقُت، كنسبة من  ) %70 (خبلؿ النتائج اتضح أف نسبة  من
معرفة مدل داللة الفركؽ بُت استجاابت كبغية ، )0.46(، كاال٨تراؼ ا١تعيارم )1.30(بلغت قيمة ا١تتوسط اٟتسايب يركزكف على اٞتانب ا١تهارم، حيث  )  30%

، كابلكشف عن قيمة  16احملسوبة قيمة  2عينة البحث على مستول كل فقرة ، ًب معاٞتة النتائج ا٠تاـ ا١تتحصل عليها ابستخداـ اختبار حسن ا١تطابقة، حيث بلغت كا
 2احملسوبة أكرب من كا 2، كإثر ا١تقارنة تبُت أف  قيم كا0.05 كمستول الداللة اإلحصائية 1)=1-ف(كىذا عند درجة حرية  3.84 اٞتدكلية تبُت أهنا تساكم 2كا

، كمنو نستنتج أف معظم أساتذة التعليم االبتدائي يركزكف ُب حصة %95 كعليو فإنو ٯتكن األخذ بصحة التفسَت كبدرجة ثقة ة، الفركؽ معنومأفاٞتدكلية، كىذا يعٍت 
                                                                :الًتبية البدنية كالرايضية على اٞتانب البد٘ب أثناء الكشف عن ا١تتفوقُت، أنظر الشكل البيا٘ب التإب

 



 

الذم يرتكز عليو أثناء التعامل مع التبلميذ         يوضح اٞتانب (:21)الشكل البياين رقم 
                                           

 
'  اٞتانب البد٘ب'  أف الفركؽ معنوية ال ٯتكن أف ترجع للصدفة كىذا لصاّب اإلجابة يوضح الشكل أعبله

أم ٬تمع  أغلبية األساتذة أهنم يعتمدكف على اٞتانب البد٘ب للكشف عن ا١تتفوقُت ُب حصة الًتبية البدنية 
                                                                                .                كالرايضية 

. كجود ا١تختص ُب الًتبية البدنية كالرايضية للكشف عن ا١تتفوقُت (:26)اجلدول رقم 
الداللة اإلحصائية     احملسوبة  2كاالنسبة ا١تئوية اال٨تراؼ ا١تعيارم ا١تتوسط  النتيجة  اإلجاابت  

داؿ إحصائيا  64  %90 0.30 1.10 90 نعم          
  %10 10ال 

 1 كدرجة اٟترية 0.05 عند مستول الداللة 3.84اٞتدكلية  2بلغت قيمة كا
                                                                                                                                

ا١تعلموف يركزكف على تواجد أستاذ ٥تتص ُب الًتبية البدنية من  ) %90(خبلؿ النتائج اتضح أف نسبة  من
بلغت قيمة يركف عكس ذلك، حيث  )  %10 (يكوف أفضل ُب عملية الكشف عن ا١تتفوقُت، كنسبة 

معرفة مدل داللة الفركؽ بُت استجاابت كبغية ، )0.30(، كاال٨تراؼ ا١تعيارم )1.10(ا١تتوسط اٟتسايب 
عينة البحث على مستول كل فقرة ، ًب معاٞتة النتائج ا٠تاـ ابستخداـ اختبار حسن ا١تطابقة، حيث بلغت 

كىذا عند درجة حرية  3.84 اٞتدكلية تبُت أهنا تساكم 2، كابلكشف عن قيمة كا64احملسوبة قيمة  2كا
 2احملسوبة أكرب من كا 2، كإثر ا١تقارنة تبُت أف  قيم كا0.05 كمستول الداللة اإلحصائية 1)=1-ف(

%70 

%30 

 اٞتانب ا١تهارم اٞتانب البد٘ب



 

، كمنو نستنتج أنو من الضركرم ُب %95كعليو فإنو ٯتكن األخذ بصحة التفسَت كبدرجة ثقة . اٞتدكلية
                              الًتبية البدنية كالرايضية كجود ٥تتص ُب الكشف عن ا١تتفوقُت، أنظر الشكل التإب  

 تواجد أستاذ ٥تتص للكشف عن التبلميذ ا١تتفوقُت     مدليوضح(: 22)الشكل البياين رقم 
                                        

 
أم ٬تمع  '  نعم' أف الفركؽ معنوية ال ٯتكن أف ترجع للصدفة كىذا لصاّب اإلجابة يوضح الشكل أعبله

    .أغلبية األساتذة أف كجود أستاذ ٥تتص ُب الًتبية البدنية كالرايضية يكوف أفضل للكشف عن ا١تتفوقُت
. كفاية زمن اٟتصة للمارسة الرايضية كالكشف عن ا١تتفوقُت (:27)اجلدول رقم 
الداللة اإلحصائية     احملسوبة  2كا النسبة ا١تئوية اال٨تراؼ ا١تعيارم ا١تتوسط النتيجة  اإلجاابت  

داؿ إحصائيا  49  %15 0.35 1.85 15 نعم          
  %85 85ال 

 1 كدرجة اٟترية 0.05 عند مستول الداللة 3.84اٞتدكلية  2بلغت قيمة كا
                                                                                                                           

ا١تعلموف ينظركف أف زمن حصة الًتبية البدنية كالرايضية من  ) %85 (خبلؿ النتائج اتضح أف نسبة  من
يركف عكس  )  %15 (غَت كاُب للممارسة الرايضية كعملية الكشف عن التبلميذ ا١تتفوقُت، كنسبة 

معرفة مدل كبغية ، )0.35(، كاال٨تراؼ ا١تعيارم )1.85(بلغت قيمة ا١تتوسط اٟتسايب ذلك، حيث 
داللة الفركؽ بُت استجاابت عينة البحث على مستول كل فقرة ، ًب معاٞتة النتائج ا٠تاـ ا١تتحصل عليها 

 اٞتدكلية 2، كابلكشف عن قيمة كا49احملسوبة قيمة  2ابستخداـ اختبار حسن ا١تطابقة، حيث بلغت كا

%10 

%90 

 نعم  ال 



 

، كإثر 0.05 كمستول الداللة اإلحصائية 1)=1-ف(كىذا عند درجة حرية  3.84تبُت أهنا تساكم 
 كعليو فإنو ٯتكن ة، الفركؽ معنومأفاٞتدكلية، كىذا يعٍت  2احملسوبة أكرب من كا 2ا١تقارنة تبُت أف  قيم كا

، كمنو نستنتج أف الوقت ا١تخصص للًتبية البدنية كالرايضة غَت %95األخذ بصحة التفسَت كبدرجة ثقة 
                                           .كاُب للممارسة كغَت مناسب للكشف عن ا١تتفوقُت، أنظر الشكل التإب

 حصة الًتبية البدنية كالرايضية للممارسة الرايضية                                                     كفاية زمنيوضح (: 23)الشكل البياين رقم 

 
أم ٬تمع  أغلبية ' ال'كمنو نستنتج أف الفركؽ معنوية ال ٯتكن أف ترجع للصدفة كىذا لصاّب اإلجابة 

 األساتذة أف زمن حصة غَت كاُب للممارسة كعملية الكشف عن ا١تتفوقُت أثناء حصة الًتبية البدنية 
 .دكر حصة الًتبية البدنية كالرايضية للتبلميذ ا١تتفوقُت(: 28)اجلدول رقم 
الداللة اإلحصائية     احملسوبة  2كاالنسبة ا١تئوية اال٨تراؼ ا١تعيارم ا١تتوسط  النتيجة  اإلجاابت  

  30 تربوم
2.20 

 
0.87 

30%   
14 

داؿ إحصائيا 
  %20 20تعليمي 
  %50 50ترفيهي 

 2 كدرجة اٟترية 0.05 عند مستول الداللة 5.99اٞتدكلية  2بلغت قيمة كا
ا١تعلموف ينظركف إٔب حصة الًتبية البدنية كالرايضية أف ٢تا دكر تربوم للتبلميذ  خبلؿ النتائج اتضح أف من

بلغت ، حيث )%50(، كدكر ترفيهي بنسبة )  %20(، كدكر تعليمي بنسبة )  %30 (ا١تتفوقُت بنسبة 
معرفة داللة الفركؽ بُت استجاابت كبغية ، )0.87(، كاال٨تراؼ ا١تعيارم )2.20(قيمة ا١تتوسط اٟتسايب 

عينة البحث على مستول كل فقرة ، ًب معاٞتة النتائج ا٠تاـ ابستخداـ اختبار حسن ا١تطابقة، حيث بلغت 

%85 

%15 

            نعم  ال 



 

كىذا عند درجة حرية  5.99 اٞتدكلية تبُت أهنا تساكم 2، كابلكشف عن قيمة كا14احملسوبة قيمة  2كا
 2احملسوبة أكرب من كا 2، كإثر ا١تقارنة تبُت أف قيم كا0.05 كمستول الداللة اإلحصائية 1)=1-ف(

اٞتدكلية، كمنو نستنتج أف معظم أساتذة التعليم االبتدائي ينظ ركف إٔب حصة الًتبية البدنية كالرايضية أف 
                                                       دكرىا ترفيهي ابلنسبة للتبلميذ ا١تتفوقُت، أنظر الشكل التإب

 يوضح دكر حصة الًتبية البدنية كالرايضية ابلنسبة للتبلميذ ا١تتفوقُت                                             (:24)الشكل البياين رقم 

 
أم ٬تمع  ' ترفيهي' أف الفركؽ معنوية ال ٯتكن أف ترجع للصدفة كىذا لصاّب اإلجابة يوضح الشكل أعبله

.                                                                                                                              أغلبية األساتذة يركف أف دكر حصة الًتبية البدنية كالرايضية ابلنسبة للتبلميذ ا١تتفوقُت ترفيهي فقط
.  ْتصة الًتبية البدنية كالرايضية من أجل تطوير كرعاية ا١تتفوقُتاالىتماـ مدل (:29)اجلدول رقم 
الداللة اإلحصائية     احملسوبة  2كاالنسبة ا١تئوية اال٨تراؼ  ا١تتوسط النتيجة  اإلجاابت  

داؿ إحصائيا  46.24  %84 0.36 1.16 84 نعم          
  %16 16ال 

 1 كدرجة اٟترية 0.05 عند مستول الداللة 3.84اٞتدكلية  2بلغت قيمة كا
ا١تعلموف ينظركف أنو ٬تب االىتماـ ْتصة الًتبية البدنية من  ) %84 (خبلؿ النتائج اتضح أف نسبة  من

يركف عكس ذلك،  )  %16 (كالرايضية من أجل تطوير عملية الكشف كرعاية التبلميذ ا١تتفوقُت، كنسبة 
معرفة مدل داللة كبغية ، )0.36(، كاال٨تراؼ ا١تعيارم )1.16(بلغت قيمة ا١تتوسط اٟتسايب حيث 

الفركؽ بُت استجاابت عينة البحث على مستول كل فقرة، ًب معاٞتة النتائج ا٠تاـ ابستخداـ اختبار حسن 
 اٞتدكلية تبُت أهنا تساكم 2، كابلكشف عن قيمة كا46.24احملسوبة قيمة  2ا١تطابقة، حيث بلغت كا

%30 
%20 

%50 

 ترفيهي  تعليمي  تربوم 



 

، كإثر ا١تقارنة تبُت أف  قيم 0.05 كمستول الداللة اإلحصائية 1)=1-ف(كىذا عند درجة حرية  3.84
كمنو نستنتج أف معظم أساتذة التعليم . اٞتدكلية، كىذا يعٍت اف  الفركؽ معنوم 2احملسوبة أكرب من كا 2كا

االبتدائي يؤيدكف أنو من الضركرم اإلىتماـ ْتصة الًتبية البدنية كالرايضية من أجل تطوير كرعاية التبلميذ 
                                                                                       :ا١تتفوقُت، أنظر الشكل التإب

صة الًتبية البدنية كالرايضية للتبلميذ ا١تتفوقُت مدل االىتماـ بحيوضح (: 25)الشكل البياين رقم 

 
أم ٬تمع  ' نعم' أف الفركؽ معنوية ال ٯتكن أف ترجع للصدفة كىذا لصاّب اإلجابة يوضح الشكل أعبله

  أجل تطوير كرعاية التبلميذ ا١تتفوقُت أغلبية األساتذة أنو ٬تب االىتماـ ْتصة الًتبية البدنية كالرايضية من
 مدل توافر مناىج خاصة للتبلميذ ا١تتفوقُت (:30)اجلدول رقم 
الداللة اإلحصائية     احملسوبة  2كاالنسبة ا١تئوية اال٨تراؼ ا١تعيارم ا١تتوسط  النتيجة  اإلجاابت  

داؿ إحصائيا  64  %10 0.30 1.90 10 نعم          
  %90 90ال 

 1 كدرجة اٟترية 0.05 عند مستول الداللة 3.84اٞتدكلية  2بلغت قيمة كا
ا١تعلموف ال تتوافر لديهم مناىج  الًتبية البدنية كالرايضية من  ) %90 (خبلؿ النتائج اتضح أف نسبة  من

بلغت تتوافر لديهم مناىج خاصة هبذه الفئة، حيث  )  %10 (خاصة برعاية التبلميذ ا١تتفوقُت، كنسبة 
معرفة مدل داللة الفركؽ بُت كبغية ، )0.30(، كاال٨تراؼ ا١تعيارم )1.90(قيمة ا١تتوسط اٟتسايب 

استجاابت عينة البحث على مستول كل فقرة ، ًب معاٞتة النتائج ا٠تاـ ا١تتحصل عليها ابستخداـ اختبار 
 اٞتدكلية تبُت أهنا تساكم 2، كابلكشف عن قيمة كا64احملسوبة قيمة  2حسن ا١تطابقة، حيث بلغت كا

%84 

%16 

         نعم            ال 



 

، كإثر ا١تقارنة تبُت أف  قيم 0.05 كمستول الداللة اإلحصائية 1)=1-ف(كىذا عند درجة حرية  3.84
 ، كمنو%95اٞتدكلية،كعليو فإنو ٯتكن األخذ بصحة التفسَت كبدرجة ثقة  2احملسوبة أكرب من كا 2كا

   نستنتج أنو ال يوجد مناىج خاصة للتبلميذ ا١تتفوقُت ُب ا١تدارس، أنظر الشكل التإب
يوضح مدل كجود مناىج خاصة ابلتبلميذ ا١تتفوقُت (: 26)الشكل البياين رقم 

 
أم ٬تمع  ' ال' أف الفركؽ معنوية ال ٯتكن أف ترجع للصدفة كىذا لصاّب اإلجابة يوضح الشكل أعبله

  .أغلبية األساتذة أف ال تتوافر لديهم مناىج خاصة ابلتبلميذ ا١تتفوقُت ُب حصة الًتبية البدنية كالرايضية
 مدل توافق ا١تناىج مع قدرات ا١تتفوقُت: (31)اجلدول رقم 
الداللة      احملسوبة  2كاالنسبة ا١تئوية اال٨تراؼ ا١تعيارم ا١تتوسط النتيجة  اإلجاابت  

داؿ إحصائيا  64  %10 0.30 1.90 10 نعم          
  %90 90ال 

 1 كدرجة اٟترية 0.05 عند مستول الداللة 3.84اٞتدكلية  2بلغت قيمة كا
ا١تعلموف ال تتوافر لديهم مناىج الًتبية البدنية كالرايضية من  ) %90 (خبلؿ النتائج اتضح أف نسبة  من

تتوافر لديهم مناىج خاصة تتوافق مع  )  %10 (خاصة تتوافق مع قدرات التبلميذ ا١تتفوقُت، كنسبة 
كبغية ، )0.30(، كاال٨تراؼ ا١تعيارم )1.90(بلغت قيمة ا١تتوسط اٟتسايب قدرات ىذه الفئة، حيث 

معرفة مدل داللة الفركؽ بُت استجاابت عينة البحث على مستول كل فقرة ، ًب معاٞتة النتائج ا٠تاـ 
، كابلكشف عن 64احملسوبة قيمة  2ا١تتحصل عليها ابستخداـ اختبار حسن ا١تطابقة، حيث بلغت كا

 كمستول الداللة اإلحصائية 1)=1-ف(كىذا عند درجة حرية  3.84 اٞتدكلية تبُت أهنا تساكم 2قيمة كا

%90 

%10 

   نعم  ال 



 

كعليو . اٞتدكلية، كىذا يعٍت اف  الفركؽ معنوم 2احملسوبة أكرب من كا 2، كإثر ا١تقارنة تبُت أف  قيم كا0.05
، كمنو نستنتج أف ال تتوافر مناىج كال تتوافق مع %95فإنو ٯتكن األخذ بصحة التفسَت كبدرجة ثقة 
                                                                             قدرات التبلميذ ا١تتفوقُت، أنظر الشكل التإب

  يوضح مدل توافق ا١تناىج مع قدرات ا١تتفوقُت(:27)الشكل البياين رقم 

 
أم ٬تمع  '  ال' أف الفركؽ معنوية ال ٯتكن أف ترجع للصدفة كىذا لصاّب اإلجابة يوضح الشكل أعبله

          األساتذة أف ا١تناىج ال تتوافق مع قدرات التبلميذ ا١تتفوقُت ُب مادة الًتبية البدنية كالرايضية أغلبية
 . مراعاة إسًتاتيجيات التدريس إل٧تازات التبلميذ ا١تتفوقُت(:32)اجلدول رقم 
الداللة اإلحصائية     احملسوبة  2كاالنسبة ا١تئوية اال٨تراؼ ا١تعيارم ا١تتوسط النتيجة  اإلجاابت  

داؿ إحصائيا  51.84  %14 0.34 1.86 14 نعم          
  %86 86ال 

 1 كدرجة اٟترية 0.05 عند مستول الداللة 3.84اٞتدكلية  2بلغت قيمة كا
ا١تعلموف ينظركف إٔب طرؽ كإسًتاتيجيات التدريس من  ) %86 (خبلؿ النتائج اتضح أف نسبة  من

بلغت ينظركف عكس ذلك، حيث  )  %14 (اٟتديثة أهنا ال تراعي إ٧تازات التبلميذ ا١تتفوقُت، كنسبة 
معرفة مدل داللة الفركؽ بُت كبغية ، )0.34(، كاال٨تراؼ ا١تعيارم )1.86(قيمة ا١تتوسط اٟتسايب 

استجاابت عينة البحث على مستول كل فقرة ، ًب معاٞتة النتائج ا٠تاـ ا١تتحصل عليها ابستخداـ اختبار 
 اٞتدكلية تبُت أهنا 2، كابلكشف عن قيمة كا51.84احملسوبة قيمة  2حسن ا١تطابقة، حيث بلغت كا

، كإثر ا١تقارنة تبُت 0.05 كمستول الداللة اإلحصائية 1)=1-ف(كىذا عند درجة حرية  3.84تساكم 

%90 

%10 

 نعم            ال 



 

اٞتدكلية،كمنو نستنتج أف طرؽ كإسًتاتيجيات التدريس ال تراعي إ٧تازات  2احملسوبة أكرب من كا 2أف  قيم كا
  التبلميذ ا١تتفوقُت، أنظر الشكل التإب

 ٧تازات التبلميذ ا١تتفوقُت                                                    إليوضح مدل مراعاة إسًتاتيجيات التدريس (: 28)الشكل البياين رقم 

 
أم ٬تمع  '  ال' أف الفركؽ معنوية ال ٯتكن أف ترجع للصدفة كىذا لصاّب اإلجابة يوضح الشكل أعبله

. أغلبية األساتذة أف اسًتاتيجيات التدريس ا١تستخدمة ُب مادة الًتبية البدنية ال تراعي إ٧تازات ا١تتفوقُت
 .معرفة مدل إعطاء الفرصة للتبلميذ من أجل إظهار إ٧تازاهتم كمهاراهتم: (33)اجلدول رقم 

الداللة اإلحصائية     احملسوبة  2كاالنسبة ا١تئوية اال٨تراؼ ا١تعيارم ا١تتوسط النتيجة  اإلجاابت  
داؿ إحصائيا  49  %85 0.35 1.15 85 نعم          

  %15 15ال 
 1 كدرجة اٟترية 0.05 عند مستول الداللة 3.84اٞتدكلية  2بلغت قيمة كا

ا١تعلموف ٯتنحوف الفرصة للتبلميذ من أجل االبتكار كإظهار إ٧تازاهتم من  ) %85 ( من النتائج اتضح أف
، )1.15(بلغت قيمة ا١تتوسط اٟتسايب ال يعطوف الفرصة للتبلميذ، حيث  ) %15(ك كقدراهتم ا١تهارية، 

معرفة مدل داللة الفركؽ بُت استجاابت عينة البحث على مستول كبغية ، )0.35(كاال٨تراؼ ا١تعيارم 
 2كل فقرة ، ًب معاٞتة النتائج ا٠تاـ ا١تتحصل عليها ابستخداـ اختبار حسن ا١تطابقة، حيث بلغت كا

             كىذا عند درجة حرية 3.84 اٞتدكلية تبُت أهنا تساكم 2، كابلكشف عن قيمة كا49احملسوبة قيمة 
 2احملسوبة أكرب من كا 2، كإثر ا١تقارنة تبُت أف  قيم كا0.05 كمستول الداللة اإلحصائية 1)=1-ف(

%84 

%16 

 نعم  ال 



 

اٞتدكلية، كمنو نستنتج أف أساتذة التعليم االبتدائي يعطوف الفرص للتبلميذ من أجل إظهار قدراهتم 
كمؤىبلهتم كمهاراهتم التعليمية، أنظر الشكل التإب  

 يوضح مدل إعطاء الفرصة للتبلميذ إظهار إ٧تازاهتم كمهاراهتم                                                (:29)الشكل البياين رقم 

           
أم ٬تمع  ' نعم' أف الفركؽ معنوية ال ٯتكن أف ترجع للصدفة كىذا لصاّب اإلجابة يوضح الشكل أعبله

األساتذة أهنم يعطوف الفرصة للتبلميذ أثناء حصة الًتبية البدنية كالرايضية من أجل إظهار إ٧تازاهتم  أغلبية
 .   كمهاراهتم التعليمية

. مدل مبلئمة ا١توارد كاإلمكاانت للكشف عن ا١تتفوقُت: (34)اجلدول رقم 

الداللة اإلحصائية     احملسوبة  2كاالنسبة ا١تئوية اال٨تراؼ ا١تعيارم ا١تتوسط النتيجة  اإلجاابت  
داؿ إحصائيا  54.76  %13 0.33 1.87 13 نعم          

  %87 87ال 
 1 كدرجة اٟترية 0.05 عند مستول الداللة 3.84اٞتدكلية  2بلغت قيمة كا

ا١توارد كاإلمكاانت ا١توجودة ا١تعلموف ينظركف إٔب أف كل من  ) %87 (خبلؿ النتائج اتضح أف نسبة  من
بلغت قيمة يركف عكس ذلك، حيث  )  %13 (، كنسبة اب١تدرسة كافية للكشف عن التبلميذ ا١تتفوقُت

معرفة مدل داللة الفركؽ بُت استجاابت كبغية ، )0.33(، كاال٨تراؼ ا١تعيارم )1.87(ا١تتوسط اٟتسايب 
عينة البحث على مستول كل فقرة ، ًب معاٞتة النتائج ا٠تاـ ابستخداـ اختبار حسن ا١تطابقة، حيث بلغت 

كىذا عند درجة  3.84 اٞتدكلية تبُت أهنا تساكم 2، كابلكشف عن قيمة كا54.76احملسوبة قيمة  2كا
 2احملسوبة أكرب من كا 2، كإثر ا١تقارنة تبُت أف  قيم كا0.05 كمستول الداللة اإلحصائية 1)=1-ف(حرية 

%85 

%15 

   نعم            ال



 

 كمنو نستنتج أف ا١توارد كاإلمكاانت ا١توجودة ُب ا١تدرسة غَت كافية للكشف عن التبلميذ ،اٞتدكلية
ا١تتفوقُت، أنظر الشكل التإب            

 يوضح مبلئمة ا١توارد كاإلمكاانت للكشف عن ا١تتفوقُت                                                      (:30)الشكل البياين رقم 

 
أم أغلبية ' ال' أف الفركؽ معنوية ال ٯتكن أف ترجع للصدفة كىذا لصاّب اإلجابة يوضح الشكل أعبله

األساتذة أف ا١توارد كاإلمكاانت ا١توجودة اب١تدرسة غَت كافية للكشف عن ا١تتفوقُت ُب مادة الًتبية البدنية                                                                                     
.  استخداـ إسًتاتيجيات تعليمية تساعد ا١تتفوقُت على اإلبداع(:35)اجلدول رقم 
الداللة اإلحصائية     احملسوبة  2كاالنسبة ا١تئوية اال٨تراؼ ا١تعيارم ا١تتوسط  النتيجة  اإلجاابت  

داؿ إحصائيا  64  %10 0.30 1.90 10 نعم          
  %90 90ال 

 1 كدرجة اٟترية 0.05 عند مستول الداللة 3.84اٞتدكلية  2بلغت قيمة كا
ال يستخدموف إسًتاتيجيات تعليمية تساعد ا١تعلموف من  ) %90(خبلؿ النتائج اتضح أف نسبة  من

بلغت قيمة ، يستخدموف إسًتاتيجيات تعليمية، حيث )  %13 (، كنسبة التبلميذ ا١تتفوقُت على اإلبداع
معرفة مدل داللة الفركؽ بُت استجاابت كبغية ، )0.30(، كاال٨تراؼ ا١تعيارم )1.90(ا١تتوسط اٟتسايب 

عينة البحث على مستول كل فقرة ، ًب معاٞتة النتائج ا٠تاـ ا١تتحصل عليها ابستخداـ اختبار حسن 
 3.84 اٞتدكلية تبُت أهنا تساكم 2، كابلكشف عن قيمة كا64احملسوبة قيمة  2ا١تطابقة، حيث بلغت كا

 2، كإثر ا١تقارنة تبُت أف  قيم كا0.05 كمستول الداللة اإلحصائية 1)=1-ف(كىذا عند درجة حرية 

%87 

%13 

 نعم  ال 



 

اٞتدكلية، نستنتج أف أساتذة التعليم االبتدائي ال يستخدموف إسًتاتيجيات تعليمية  2احملسوبة أكرب من كا
تساعد التبلميذ ا١تتفوقُت على إظهار قدراهتم كمهاراهتم اليت تساعدىم على اإلبداع، أنظر الشكل التإب  

يوضح مدل استخداـ األساتذة السًتاتيجيات تساعد التبلميذ على اإلبداع                                                               (: 31)الشكل البياين رقم 

 
أم أغلبية ' ال' أف الفركؽ معنوية ال ٯتكن أف ترجع للصدفة كىذا لصاّب اإلجابة يوضح الشكل أعبله

األساتذة أهنم ال يستخدموف إسًتاتيجيات تعليمية تساعد التبلميذ ا١تتفوقُت على اإلبداع ُب مادة الًتبية 
  ةالبدنية كالرايضي

 

 

 

:                                                                                                                                خالصة
القصور كالضعف كالصعوابت ُب إجراءات تطبيق الدراسة يرل الطالب الباحث أف ىناؾ ٬تب ٕتنب 

 الوقوع فيها ، ٦تا تزيد من معرفتو حىت يتسٌت لو فادما١تيدانية من حيث ا١تنهج كأدكات ٚتع البياانت لت
مج كاألدكات انخربة قبلية على تطبيق الربكاكتسب الباحث التعمق ُب دراستو كالتوسع ُب ٚتيع جوانبها، 

، فمن خبلؿ نتائج الدراسة  ٦تا يدفعو للقياـ بتطبيق دراستو ٔتهارة عاليةيريد استخدامهاكاالختبارات اليت 
االستطبلعية خلص الباحث إٔب أف ا١تمارسة الرايضية ُب التعليم االبتدائي شبو منعدمة كال يوجد أساتذة 

متخصصُت ُب اجملاؿ الرايضي كاستخلص كذلك أف ا١تعلموف ال يستخدموف إسًتاتيجيات التدريس اٟتديثة 

%90 

%10 

 نعم  ال 



 

ُب درس الًتبية البدنية كالرايضية، كتوصلنا إٔب أنو ال يوجد أم أسلوب يستخدـ للكشف عن التبلميذ 
                                                                                    ا١تتفوقُت ُب اجملاؿ الرايضي ُب ا١تدارس االبتدائية 
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: دتهيد
 بغية بعة الباحث ُب ىذا الفصل إٔب توضيح منهجية البحث كاإلجراءات ا١تيدانية ا١تت الطالبسيتطرؽ

ٖتديد ا١تنهج العلمي ا١تتبع، عينة البحث، ٣تاالت ٖتقيق األىداؼ ا١تنشودة، كىذا من خبلؿ الوصوؿ إٔب 
البحث، كإٔب الضبط اإلجرائي ١تتغَتات البحث، كما سيتم التطرؽ إٔب عرض مفصل لؤلدكات البحث 

كالقواعد اليت ينبغي مراعاهتا ُب اإلعداد ٢تا ك تنفيذىا، مع اختتاـ ىذا الفصل بعرض دقيق للوسائل 
                  . الباحث ُب معاٞتة النتائج ا١تتحصل عليها   الطالباإلحصائية اليت سوؼ يستند عليها

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

:                                                                                                                                منهج البحث- 2
ُب ٣تاؿ البحث العلمي اختيار ا١تنهج الصحيح ٟتل ا١تشكلة يعتمد ابألساس على طبيعة ا١تشكلة نفسها، 

حيػث نفرض مشكلة البحث استخداـ منهجا علميا يتم على أساسو حل مشكلة البحػث كتقصػي اٟتقائق 
أبنو الطريقة اليت يتبعها الباحث ُب دراستو للمشكلة : "حيث يعرفو عمار بوحوش ك٤تمود دمحم ذنيبات

، فمن خبلؿ مشكلة ْتثنا فإف ا١تنهج التجريبػي )89،ص1995بوحػوش،ذنيبات،(" الكتشاؼ اٟتقيقػة 
ىو األنسب ٟتل ا١تشكلة حيث يعترب من أكثر ا١تناىج العلميػة اليت تتمثل فيها معآب الطريقة العلمية بصورة 

أف إمكانية التجربػة ٕتعل من ا١تقارنة الوسيلة الوحيدة اليت تسمح :" )مادلُت قراكيتز (كاضحة، حيث ترل 
                                  .( (grawitz,1990,P47" للعلـو االجتماعية بتحليػل ا١تعطػى الواقعػي ا١تلموس

:                                                                                                        رلتمع وعينة البحث  -2-1
                                                                                          :رلتمع البحث- 2-1-1
 اجملموعة الكلية من العناصر اليت يسعى الباحث إٔب أف يعمم عليها النتائج ذات العبلقة اب١تشكلة ىو

 120 من  االستطبلعيةتكوف اجملتمع األصلي للدراسة، كم)127،ص1987ملكاكم،،عودة(ا١تدركسة 
.                                                                                 م التعليم االبتدائ منتلميذ 110  كمعلم

                                                                                                                             :عينة البحث - 2-1-2
تعترب العينة من األدكات األساسية ُب البحوث العلمية كا٢تدؼ منها ىػو اٟتصوؿ علػى ا١تعلومػات كالبياانت 

" على اجملتمع األصلي، كما تعترب ٣تموعة من األفراد تؤخذ مػن اجملتمع األصػل ْتيث ٘تثلو ٘تثيبل صادقا
كزع االستبياف ؼ معلم، 100 كعليو مشلت عينة الدراسة االستطبلعية بػ، )68،ص2009بوداكد،عطا هللا،(

موزعُت على ثبلثة  ذكور كإانث تلميذ 90  الدراسة األساسية بػتبلميذعدد ك، عليهم بشكل عشوائي
                                                                    .                                                                     ةكًب اختيارىم بطريقة عشوائي، ) إانث15 ذكور ك15( تلميذ ٣30تموعات قواـ كل منهما 

 العينة الكلية

    العينة الضابطة    العينة التجريبية                                             

اجملموعة األكٔب                             اجملموعة الثانية                                                                      
 تلميذ                30 تلميذ                                     30 تلميذ                                  30
          إانث15 ذكور ك15 إانث                       15 ذكور ك15 إانث                15 ذكور ك15

           يوضح توزيع عينة البحث على اجملموعات: (32)الشكل رقم 



 

:                                                                                                                            رلاالت البحث- 2-2
                                                                                                                                          :اجملال البشري- 2-2-1

 كًب اسًتجاع  معلم كزعت عليهم االستمارات اإلستبيانية،150  علىػ الدراسة االستطبلعية عينةمشلت
موزعُت  )ذكور كإانث( تلميذ 90مشلت عينة الدراسة األصلية بػ  ك،% 75 استمارة إستبيانية بنسبة 100

طبقت عليهم بعض ، ك) أنثى15 ذكور ك 15( تلميذ 30على ثبلثة ٣تموعات قواـ كل ٣تموعة منهما 
                                                                         .ا١تنتقاة بفعل ٩تبة من احملكمُت لقياس بعض ا١تتغَتات ُب اجملاؿ النفس حركي االختبارات

 )اٟتاجصاٯتي (ا١تدرسة االبتدائية  مستول على ا١تيدانية، الدراسة أجريت لقد: اجملال ادلكاين -2-2-2
 كىذا هبا اب١تعلمُت العاملُت االتصاؿ لسهولة ا١تنطقة، ٢تذه اختياران كًب سعيدة، لوالية الًتبية ١تديرية التابعة
 بعض ُب كخاصة ١تعلمُتا ا١تقابلة مع عملية سهل ما كىذا ، كّتانب ىذه ا١تدرسةالوالية هبذه مقيم أل٘ب

                                                                          .نتعرؼ على بعض معلمي التعليم االبتدائي جعلنا ٦تا الًتبية، مفتش مع الندكات
                                                                                                                                :اجملال الزمين -2-2-3

:                                                                                                    عرب ا١تراحل الزمنية التالية الدراسةكانتظمت
                                                            2015-01-22 إٔب غاية 2013 -01-26امتدت من  :الدراسة النظرية -
                                                                                                     ابلنسبة لبلستمارة  2014 -04-25 إٔب غاية 2014 -04-04امتدت من : الدراسة االستطبلعية -
                                        2014 -10-08  إٔب 2014 -10-01امتدت من : األسس العلمية لؤلداة -
 .                                                                      05/12/2015 إٔب غاية 2015 -01-04امتدت من : الدراسة األساسية -
 :متغًنات البحث- 2-3

 متغًنات البحث

   )ا١تتغَت ا١تعتمد(: ادلتغًنات التابعة                                    )ا١تتغَت التجرييب(: ادلتغًنات ادلستقلة
ىي اليت يرجى معرفة أتثَتىا كىي                                        ىي اليت يرجى معرفة مقدار أتثَتىا                                                                        

اب١تتغَت التجرييب                                                                                                   
 الدليل ا١تقًتح ابستخداـ إسًتاتيجيات التدريس                الكشف عن ا١تتفوقُت ُب اجملاؿ النفس حركي                    

                              

 يوضح متغًنات البحث: (33)الشكل رقم 

سنوات )10-8(ُب حصة الًتبية البدنية كالرايضية لؤلطفاؿ   



 

                                                                                                     : (احملرجة )ادلتغًنات ادلشوشة -
 الباحث التحكم ُب ا١تتغَتات الدخيلة أك احملرجة، كذلك بضبطها كٖتديدىا، كالسيطرة  الطالبحاكؿ

ىناؾ العديد من ا١تتغَتات احملرجة يكوف من الصعب التحكم فيها بدقة إٔب حد اآلف كخاصة ُب عليها، 
البحوث النفسية كاالجتماعية كخاصة ُب ٣تاؿ التعليم، ففي ٣تاؿ الًتبية البدنية كالرايضية فإف ا١تتغَتات 

ا١تشوشة عديدة جدا، ألف السلوؾ اإلنسانػي فػي اجملاؿ الرايضػي يتميػز ابلتعدد كالتنوع، كعلى ىذا ٬تب 
                                                           ).141،ص2009بوداكد،عطا هللا،(على الباحث ضبط أك تثبيت ىذه ا١تتغَتات 

:                                                                                                          ضبط متغًنات البحث -2-4
إف الدراسة ا١تيدانية تتطلب ضبطا للمتغَتات قصد التحكم فيها من جهة كعزؿ بقية ا١تتغَتات األخرل، 

يقوؿ كبدكف ىذا تصبح النتائج اليت يصل إليها الباحث مستعصية على التحليل كالتفسَت، كُب ىذا الشأف 
 يصعب على الباحث أف يتعرؼ على ا١تسببات اٟتقيقية للنتائج، بدكف ٦تارستو إلجراءات عبلكم كراتب،

 أف ا١تتغَتات اليت تؤثر ُب فاف دالُتكما يذكر ، )243،ص1999،،راتبعبلكم( " الضبط الصحيحة
 اليت من الواجب ضبطهػا، ىي ا١تؤثػرات ا٠تارجيػة، كا١تؤثػرات اليت ترجػع إٔب اإلجراءات التجريبيػػة ا١تتغَت التابع

 ، كانطبلقا من ىذه االعتبارات عمل)386،ص2003نوفل كآخركف،(كا١تؤثرات اليت ترجع إٔب ٕتمع العينة 
 الباحث على ضبط متغَتات البحث، كفيما يلي عرض ألىم ا١تتغَتات اليت هتدد السبلمة الداخلية الطالب

:                                                                                                                                 كا٠تارجية للبحث
ٓب يتعرض البحث خبلؿ مدة الدراسة ألم : ظروف الدراسة والعوامل ادلصاحبة ذلا- 2-4-3-1

                                                                                             .                 طارئ، أك حادث عرقل سَتىا
                                                                                                                :أدوات القياس- 2-4-3-2
.                                                                  ًب السيطرة على ىذا ا١تتغَت ابستخداـ األداة نفسها مع عينة الدراسة- 
.                                                                                                            ًب صياغة األسئلة أبسلوب كاضح كمعاف دالة، غَت قابلة للتأكيل، مع مراعاة البيئة اٞتزائرية، كاٞتغرافية- 
                                                            االختبارات ا١تستخدمة كاضحة كسهلة التطبيق تتماشى مع قدرات ا١ترحلة العمرية- 
                                                                                                                       :الفرتة الزمنية- 2-4-3-3

   أسابيع10 الباحث السيطرة على ىذا ا١تتغَت إبجراء الدراسة ُب فًتة زمنية قصَتة، ٘تثلت ُب  الطالبحاكؿ
                                                             .تفاداي ٟتدكث مشوشات أخرل ككضع العينة ُب نفس الظركؼ اٟتالية، كىذا ما ٖتقق فعبل

                                                                                                                  : العينة- 2-4-3-4
 الباحث ٔتسح أكرب عدد من التبلميذ الذين ال ٯتارسوف أم نشاط رايضي خارج ا١تدرسة، الكالب قاـ

 .                                                                                                                               كأكرب عدد من ا١تعلمُت



 

حيث قمنا ابختيار الذكور كاإلانث                                                                           : عامل اٞتنس-
.                                           سنوات)10- 8(حيث ًب اختيار تبلميذ متقاربُت ُب السن مابُت  :ضبط السن-  
.                                           ، حيث قمنا ابختيار تبلميذ متقاربُت ُب الطوؿ كالوزف ٞتميع العينات:اٟتالة اٞتسمية- 
.                                                                                                                          بيئة كاحدة ك٢تم نفس الثقافات كالتقاليدمنقمنا ابختيار التبلميذ : اٟتالة االجتماعية كالثقافية- 
.                                                                                                  حيث قمنا بعزؿ التبلميذ الذين لديهم خربة كينشطوف ُب النوادم الرايضية:  ا٠تربة الرايضية-
  :                                                                                                                           ادلكان- 2-4-3-5

٘تت اإلجابة على االستبياف من طرؼ ا١تعلمُت، كتطبيق االختبارات على التبلميذ ُب نفس ا١تدرسة 
 الباحث على ضبط  الطالباالبتدائية حىت نضعهم ُب نفس الظركؼ، كانطبلقا من ىذه االعتبارات عمل

                                                                                    :ىذه ا١تتغَتات، ابإلضافة إٔب ذلك ًب
.                                                                              توحيد طريقة شرح كيفية اإلجابة على فقرات االستبياف- 
                                                                                                                                                               .                                                                                                            ٫تية النتائج ُب الدراسةكألطمأنة ا١تبحوثُت على سرية ا١تعلومات كأهنا ستستخدـ فقط للبحث العلمي - 
                                                                                                      :جلسات العمل مع الفريق ادلساعد -2-6

عند ٗتطيط البحث ال يقـو الباحث فقط بتحديد ما الذم سوؼ ٭تدث، بل ٬تب أف يقرر أيضا من 
الباحث أبية طريقة فإنو بذلك حقيقة يساعد ُب إدارة البحث  الذم سيقـو ابلتنفيذ، فأم فرد يقـو ٔتعاكنة

كُب  )41،ص1999عبلكم،راتب، (سواء أكاف ابحثا زميبل أك أستاذا فينبغي اعتباره مساعدا للباحث
 الباحث على توعية كإرشاد ٚتيع ا١تساعدين من بعض أساتذة الًتبية  الطالبىذا الشأف، فقد حرص

البدنية، حيث ًب تزكيدىم ابلشرح الواُب حوؿ العائد من البحث ٢تؤالء حىت نضمن تعاكهنم التاـ، كما 
قدمت ٢تم توضيحات مفصلة عرب جلسات منظمة حوؿ ما الذم سوؼ يقوموف بو ك كيفية ذلك ك أبية 
طريقة، كما ًب تلخيص مسئولياهتم كتابيا تفداي للخلط أك نسياف، إال جانب ذلك ًب تدريبهم على طبيعة 

:                                                                               ا١تهاـ ا١تلقاة على عاتقهم، كىذا حسب التنظيم التإب
) صاٯتي بومدين(ية اب١تدرسة االبتدائية ملتوزيع كاسًتجاع االستبياف على ا١تعلمُت، كلقد ٘تت ىذه الع -

كضمن مضموف اٞتلسة ًب قراءة كل األسئلة مع توضيح األسئلة أك ا١تصطلحات اليت كانت تبدك غامضة                                                                                                       
ضركرة كجود ا١تساعد مع ا١تستجوبُت كىذا حىت يضفي على البحث األ٫تية كاٞتدية ُب نظرىم، كذلك - 

.                                                                                                                                 تقدٙب توضيحات ألم غموض يكتسي دىن ا١تستجوبُت، مع تشجيعهم على اإلجابة على كل األسئلة
:                                            كحوؿ مضموف اٞتلسة فقد قدمت ٢تؤالء بعض التوجيهات العلمية يوجزىا الباحث فيما يلي

ينبغي على الفرد ا١تساعد أف يعرؼ بنفسو للمستجوب بطريقة مباشرة كجها لوجو كبطريقة ٥تتصرة مع  -
.                                                                                              إثبات ا٢تيئة اليت يتبع ٢تا كأىداؼ البحث من حيث العائد ا١تنتظر ُب ىذا اجملاؿ

ضركرة اٟترص على جو من الصداقة كالود مع إعطاء ا١تستجوب الوقت الكاُب لئلجابة، إال جانب  -



 

                                                                            .٤تاكلة شرح النواحي الغامضة للمستجوب دكف إعطاء أية أراء حوؿ إجاابت معينة
.                                             ينبغي اٟترص على إظهار احًتاـ أراء ا١تستجوب، مع تشجيعو على اإلجابة، دكف شيء أخر -
٬تب مراعاة ا١تستول الثقاُب للمستجوب، كىذا ابلنسبة لؤلشخاص الذين قدرهتم على القراءة كالكتابة  -

حيث يتعُت على ا١تساعد أف يكوف بشوشا كمرحا يشجع ا١تبحوث على التكلم                                                                          .٤تدكدة
٬تب االىتماـ بعبارات التشجيع كا١تدح كإشاعة جو من األلفة كالطمأنينة أثناء موقف االستجواب بدال  -

.                                                                  من اٟتياد كالتجاىل ألف ذلك قد يساعد على ٖتقيق مستوايت أفضل ُب اإلجابة
.                                                                             كيفية التعامل مع األطفاؿ أثناء إ٧تاز االختبارات بطريقة سهلة ككاضحة- 
ضركرة اٟترص على جو من الصداقة كالود مع التبلميذ                                                                            -
تصميم التجربة                                                                                                                            - 2-7

طريقة  قمنا ابختيار التصميم التجرييب حسب طبيعة الدراسة من أجل اختبار الفركض حيث اعتمدان على
 اجملموعات ا١تتكافئة اليت تتم أبكثر من ٣تموعة بشرط ٖتقيق التكافؤ بُت اجملموعات كُب ٚتيع ا١تتغَتات اليت

 ٯتكن أف تؤثر على ا١تتغَت ا١تستقل أك التابع ك ٯتكن ٖتقيق التكافؤ ابستعماؿ طريقة االختيار العشوائي
كحسب ما اعتمداته ُب اختيار عينة البحث موضوع الدراسة كالطريقة  )145،ص2009أبوداكد،عطاهللا،(

  : كاألٌب التصميم تكوف إبتباع القياس القبلي كالبعدم لكل اجملموعات كيكوف التجريبية

        

                                                                                                              3                   متغَت مستقل 2      متغَت مستقل               1متغَت مستقل   

     التعلم التعاك٘ب كالتعلم ابللعب             الطريقة ا١تعتادة                       التعلم التعاك٘ب         

 
  برانمج العمل ابستخداـ       برانمج العمل ابستخداـ        برانمج العمل ابستخداـ                    

                     التعليم التعاك٘ب               التعلم التعاك٘ب كالتعلم ابللعب              الطريقة ا١تعتادة 
  
 

     
  ا١تنتهج خبلؿ الدراسة االساسية يبميوضح تصميم التجر(: 34)الشكل رقم                     

  ضابطة    3 ٕتريبية                     مج 2 ٕتربية                      مج 1 مج  

 

االختبار القبلً 

 لوعرفة التجاًس

 3                      مج 2                               مج 1  مج 
  
 

 االختبار البعدم
 مقارنة بعدية 

هقارًــة قبلٍة 

 بعذٌة



 

:                                                                                                                          أدوات البحث- 2-8
 الباحث إبعداد أدكات ٚتع البياانت كاليت تناسب موضوع الدراسة كتتماشى  الطالبإلجراء الدراسة قاـ

مع إشكاالهتا، من حيث االختبارات ا١توجهة للتبلميذ كاالستبياف ا٠تاص اب١تعلمُت، كقصد اختبػػػار فرضيتها 
كاإلجابة على أسئلتها قاـ الطالب ببناء استبياف خاص اب١تعلمُت، حيث مر تصميم االستبياف ٔتراحل 
للوصوؿ إٔب شكلها النهائي لتصبح قابلة للتطبيق من خبلؿ توفرىا على شركط سيكومًتية ٯتكن من 

خبل٢تا الوصوؿ إٔب نتائج صادقة، كاالختبارات ًب اختيارىا بناءا على دراسات سابقة كمشاهبة كًب ٖتكيمها 
                                                           .                          من طرؼ أساتذة متخصصُت

 االبتدائية، ٝتح لنا ابلوقوؼ كالتعرؼ ةكٔتا أف الفريق ا١تساعد يتكوف من مسؤكلُت إداريُت مكلفُت اب١تدرس
على كفرة الوسائل كا١تنشئات الرايضية، كىذا ما سهل علينا إجراء مقاببلت فردية كأخرل ٚتاعية مع ىؤالء 

  .                                                                                                                                  ُب جو كدم يساعد على ٚتع ا١تعلومات من ا١تصدر ٗتدـ موضوع البحث
:                                                                                                            التالية النحو األفضل كٖتقيقا ألىدافو األدكاتف٧تاز ْتثو عإل الباحث  الطالبلقد استخدـ

اإل١تاـ النظرم حوؿ موضوع البحث من خبلؿ : ادلصادر وادلراجع العربية واألجنبية- 2-8-1
، كما ًب ةالدراسة ُب كل من ا١تصادر كا١تراجع العربية كاألجنبية، اجملبلت، كا١تلتقيات العلمي

 .االستعانة كاالعتماد على الدراسات السابقة كا١ترتبطة
اقتضت طبيعة ىذا البحث إعداد ٣تموعة من االستبياانت ا٠تاصة ّتمع :  االستبيان-2-8-2 

:                   الباحث إبعداد االستمارات الطالبا١تعلومات ا١تختلفة اليت ٯتكن االستفادة منها، حيث قاـ
.                                                             استبياف موجو إٔب أساتذة التعليم االبتدائي ُب كالية سعيدة- 
استبياف يضم ٣تموعة من القدرات النفس حركية اليت تتماشى مع متطلبات ا١ترحلة العمرية             - 
.                                      عرضت على ٣تموعة من األساتذة كاحملكمُت آلخذ أرائهمكاتسن )8-10(

استبياف يضم ٣تموعة من اإلسًتاتيجيات التدريسية عرضت على األساتذة كاحملكمُت ألخذ - 
                                                      كاتسن )10-8(آبرائهم حوؿ أنسب االسًتاتيجيات اليت تتماشى مع قدرات التبلميذ ا١ترحلة 

استبياف يضم ٣تموعة من االختبارات ا١تقننة عرضت على األساتذة احملكمُت ألخذ آبرائهم - 
 .حوؿ أنسب االختبارات اليت تقيس بصدؽ كثبات كموضوعية ا١تتغَت التابع ا١تراد قياسو

 مع ٣تموعة من الدكاترة من  ا١تقابلة الشخصية٘تت :ادلقابالت الشخصية ادلباشرة- 2-8-3
جامعة مستغاٖب، جامعة اٞتزائر، جامعة األردف، جامعة السوداف، جامعة فرنسا، من أجل ٖتديد 

 ابإلضافة إٔب مقاببلت متكررة حث،ا الب الطالبٟتصوؿ على البياانت اليت تفيدكا معآب البحث،
توزيع تزامنت ا١تقاببلت مع كمع ٣تموعة من معلمي التعليم االبتدائي، ك مع فريق العمل ا١تساعد،



 

  الطالباالستمارات اإلستبيانية ُب نفس الوقت، كقد ٘تثلت ُب عدة زايرات ميدانية قاـ هبا
.                                                                                                               الباحث علػى عدد من ا١تدارس االبتدائية

 اعتمد الباحث على اختبارات مقننة بعد ترشيحها من بعض احملكمُت :االختبارات- 2-8-4
-  اٞترم ا١تكوكي- مًت من الوقوؼ30عدك مسافة (تقيس اٞتانب النفس حركي كا١تتمثل ُب اختبارات

 ) اثنية15(الوقوؼ على قدـ كفتل اٞتذع ٯتينا كيسارا- الوثب داخل الدكائر ا١ترقمة- ثٍت اٞتذع من الوقوؼ
.                                                       ٍب عرضها كمناقشتها مع خرباء متخصصُت

 من الوقوؼ ) مًت30(جرم  :اسم االختبار- 2-8-4-1
                                                                        .قياس السرعة االنتقالية :الغرض من االختبار

ٯتثل ا٠تط األكؿ خط  )ـ30(ٖتديد خطُت متوازيُت ا١تسافة بينهما -  صافرة- ساعة توقيت  :األدوات
                                                                                  .البداية كٯتثل ا٠تط اآلخر خط النهاية

يقف ا١تخترب خلف خط البداية من كضع البدء العإب كعند ٝتاع صافرة ا١تطلق يبدأ ا١تخترب  :وصف األداء
                                                   .ابالنطبلؽ كأبعلى سرعة ٦تكنة حىت اجتياز خط البداية

                                .يؤدم أكثر من العب االختبار معا لضماف توافر عامل ا١تنافسة: شروط األداء
                                                                                                    :طريقة التسجيل

                                                                                  .يعطى ا١تخترب ٤تاكلة كاحدة فقط- 
    .يتم حساب الزمن الذم يستغرقو ا١تخترب من خط البداية إٔب خط النهاية ابلثانية- 
                                                                    

 
 

  ـ من الوقوؼ30 اختبار اٞترم ١تسافة (:35)                           الشكل رقم 
اجلري ادلكوكي                                                                                             : االختباراسم  -2-8-4-2

 . قياس الرشاقة: الغرض من االختبار
 .  مًت10ا١تسافة بينهما  – خطاف متوازايف – ساعة إيقاؼ: األدوات

 : مواصفات األداء

 

  هتر30جري 



 

يقف ا١تخترب خلف خط البدء عند ٝتاع إشارة البدء يقـو ابٞترم أبقصى سرعة إٔب ا٠تط ا١تقابل  -
ليتجاكز بكلتا قدميو ا٠تط ٍب يستدير ليقـو مرة أخرل ليتخطى خط البداية بنفس األسلوب ٍب يكرر العمل 

  . مًت ذىااب كعودة )40(مرة أخرل أم أف ا١تخترب ٬ترم 
 :الشروط

 .٬تب أف يتخطى ا١تخترب خط البداية كا٠تط ا١تقابل بكلتا قدميو -
 : التسجيل

من خط إشارة البدء حىت  )ـ10×4(تسجل للمخترب الزمن الذم يقطعو ُب جرم ا١تسافة احملددة  -
    مًت ذىااب كعودة )40(يتجاكز خط البداية بعد أف يكوف قطع مسافة 

 

 
          ـ                                          10* 4اختبار اٞترم ا١تكوكي (: 36)الشكل رقم                               

 اختبار ثٍت اٞتذع من الوقوؼ :االختبار اسم -2-8-4-3
 . قياس مركنة العمود الفقرم على احملور األفقي:الغرض من االختبار

سم  )100(مسطرة غَت مرنة مقسمة من صفر إٔب  - سم )50(مقعد بدكف ظهر ارتفاعو : األدوات
موازاي للحافة السفلية  )10(موازاي لسطح مسطرة كرقم  )50(مثبتة عموداي على ا١تقعد ْتيث يكوف رقم 

 .مؤشر خشيب يتحرؾ على سطح ا١تقعد -للمقعد 
 : مواصفات األداء

يقف ا١تخترب فوؽ ا١تقعد كالقدمُت مضمومتاف مع تثبيت أصابع القدمُت على حافة ا١تقعد مع االحتفاظ 
ابلركبتُت مفركدتُت ، يقـو ا١تخترب بثٍت اٞتذع لؤلماـ كألسفل ْتيث يدفع ا١تؤشر أبطراؼ أصابعو إٔب أبعد 

  . مسافة ٦تكنة على أف تثبت عند آخر مسافة يصل ٢تا ١تدة اثنيتُت
 : الشروط

 . ٬تب عدـ ثٍت الركبتُت أثناء األداء -
 . للمخترب ٤تاكلتُت يصل إحدا٫تا -

 . ٬تب أف يتم ثٍت اٞتذع ببطء - 

 

  هتر10



 

٬تب الثبات عند آخر مسافة يصل إليها ا١تخترب ١تدة اثنيتُت                                                      - 
  . تسجل للمخترب ا١تسافة اليت حققها ُب احملاكلتُت كٖتسب لو ا١تسافة األكرب ابلسنتيمًت: التسجيل 

 
                                                                                          الوثب داخل الدكائر ا١ترقمة:اسم االختبار -2-8-4-4

  . قياس التوافق بُت الرجلُت كالعينُت:الغرض من االختبار
سنتيمًتا ،  )60(يرسم على األرض ٙتا٘ب دكائر على أف يكوف قطر كل منها -   ساعة إيقاؼاألدوات

 .)8 إٔب 1(ترقم الدكائر من 
 : مواصفات األداء

، عند ٝتاع إشارة البدء يقـو ابلوثب ابلقدمُت معا إٔب الدائرة رقم  )1(يقف ا١تخترب داخل الدائرة رقم -
 )8(كىكذا حىت الدائرة رقم  )4(ٍب إٔب الدائرة رقم  )3(ٍب إٔب الدائرة رقم  )2(

 : الشروط
  . أف يتم األداء أبقصى سرعة ٦تكنة -. كابلًتتيب )8(كاالنتهاء ابلدائرة رقم  )1(البدء ابلدائرة رقم -

 : التسجيل
  . يسجل للمخترب الزمن الذم يستغرقو ُب االنتقاؿ عرب الثما٘ب دكائر-
 

 
 
 
 

                                
 الوثب داخل الدكائر ا١ترقمة اختبار(: 38)الشكل رقم 

6 3 8 

1 7 5 

2 4 

 

اختبار ثين اجلذع من الوقوف: (37)الشكل  رقم   



 

الوقوؼ على قدـ كاحدة كمد الذراعُت للجانب كفتل اٞتذع ٯتينا : اسم االختبار- 2-8-4-5
                                                                                                                   )اثنية15(كيسارا

.                                                                         قياس التوازف اٟتركي للجسم :الغرض من االختبار
                                                                                    .ساعة توقيت- صفارة :األدوات

يقف ا١تخترب على قدـ كاحدة مع مد الذراعُت للجانبُت كعند ٝتاع إشارة البدء يقـو :مواصفات األداء
                              .                                                         ا١تخترب بفتل اٞتذع ٯتينا كيسارا

اثنية كعدـ حساب )15(يتم حساب احملاكالت الناجحة بفتل اٞتذع ٯتينا كيسارا : حساب الدرجات
احملاكالت الفاشلة ا١تتمثلة بفتل اٞتذع للجانبُت مع ١تس القدـ اٟترة لؤلرض أك الفتل القليل للجذع الذم 

  ةيقدره احملكم علما أف كل فتل ٯتينا كيسارا يعد ٤تاكلة كاحد
 

 
 
 
 
 
  ين كفتل اٞتذع ٯتينا كيساراالوقوؼ على قدـ كاحدة كمد الذراعُت للجانباختبار (: 39)الشكل رقم 

استعاف الباحث ابلعديد من ا١تراجع العلمية لتحديد :  الدليل التعليمي ادلقرتح-2-8-5
ا١تقًتحة اليت ٯتكن استخدامها كتتماشى مع  )التعلم ابللعب– التعلم التعاك٘ب (االسًتاتيجيات 

. قدرات التبلميذ، ككذلك ًب اختيار كتصنيف التمارين متعددة األغراض
 :                                                                    لقد قاـ الباحث ّترد العتاد الرايضي كما يلي:الوسائل البيداغوجية- 2-8-6
شريط - مًت2قائم خشيب مدرج على طوؿ - ميزاف طيب: لتنفيذ االختبارات- 2-8-6-1

 الصندكؽ ا١تدرج                                              - اٟتلقات- ميقاٌب- صافرة- شريط ببلستيكي- الشواخص-  ـ30مًتم 
كالية سعيدة                                                                                  ب )مولود فرعوف( االبتدائية ة ا١تدرسعب مل:تنفيذ الربانمجل- 2-8-6-2
:                                                                                         لالختباراتاألسس العلمية - 2-9
                                                                                                                     :صدق احملتوى- 2-9-1

 15ابستطبلع أراء عدد من األساتذة كالدكاترة كذلك لبلسًتشاد آبرائهم كعددىم  ٘تثلت ىذه ا٠تطوة
إٔب جانب االعتماد على عدد من ا١تراجع  كا١تصادر ك بعض البحوث ا١تشاهبة  )ارجع إٔب ا١تبلحق(٤تكما 



 

بغرض التحليل كالتفكَت ا١تنطقي ألىم القدرات النفس حركية كمتغَت اتبع كأساسي ٢تذا البحث العلمي، 
كقد أسفر ىذا االستطبلع عن ٖتديد عدد من القدرات، قدرىا ا١تختصوف أبهنا أكثر أ٫تية تتماشى مع 

 اختبار مقنن لقياس تلك القدرات، 15 الباحث ّتمع  الطالبكفور ذلك شرع، خصائص ا١ترحلة العمرية
  كالرايضية ٥تتص ُب حقل تدريس الًتبية البدنية15 ٍب عرضت على ،حيث نظمت ُب استمارة استبيانية

 كعلى إثر النتائج ،كذلك ألجل ٖتديد أدؽ لبلختبارات ا١توجهة لقياس ا١تتغَت التابع ا١تستهدؼ من البحث
ا١تتحصل عليها بعد اسًتجاع االستمارات، شرع الباحث ُب ٖتليلها مستخلصا ٣تموعة من النتائج كما ىي 

كل مكوف أك مهارة خاصة ٖتصل "رضواف أف كموضحة ُب اٞتدكؿ مستندا ُب ذلك على رأم عبلكم 
                                                   ".   من اجملموع الكلي لآلراء تستبعد من التجربة ا١تقصودة% 25على نسبة تكرارات تقل عن 

يوضح ٣تموعة االختبارات ا١تنتقاة  :(36)دول رقم اجل

 االختبارات   

               
 النتائج

عدك مسافة 
من مًت30

 الوقوؼ

 اٞترم ا١تكوكي           
 )الثانية(

ثٍت اٞتذع من 
 الوقوؼ

الوثب داخل 
الدكائر ا١ترقمة 

 )الثانية(

 الوقوؼ على قدـ 
كفتل اٞتذع ٯتينا 

 ) اثنية15(كيسارا

 15 عينة األساتذة

 % 93 % 91 % 94 % 92  %93النسبة ا١تئوية 

                                                                                                                          :ثبات االختبارات- 2-9-2
أف ىذا األساس العلمي يعترب مػن ا١تقومات األساسية لبلختبار اٞتيد حيث :" يذكر نبيل عبد ا٢تادم

، كيقوؿ مقدـ )109،ص1999نبيل،(" يفًتض أف يعطي نفس النتائج إذا أعيد استخدامػو مرة أخػرل
ثبات االختبار ىو مدل الدقة أك االنسياؽ أك استقرار نتائجو فيمػا لو طبق :"عبد اٟتفيظ ُب ىذا الصدد

، قمنا إبجراءات أكلية كىذا من )18،ص1993مقدـ،(" علػى عينػة من األفراد فػي مناسبتُت ٥تتلفتُت
، حيث طبقت االختبارات األكٔب )إعادة اختبار- اختبار(أجل حسػاب معامل الثبات لكل اختبار بطريقة 

على عينػة مػن التبلميذ ًب اختيارىم بطريقة عشوائية عن طريق السحب من ٣تتمع البحث، ٍب طبقنا 
االختبارات على ٣تموعة ُب يـو كاحد، كبعػد أسبوع قمنا إبعادة االختبار على نفس األفراد ُب نفس 

خبلؿ ىذه ا٠تطوة  تناكؿ الباحث تلك االختبارات ابلتجريب للتأكد من ثقلها العملي،  من الظركؼ،
 7 تبلميذ ذكػور ك 7حيث ٍب اختيار عينة عشوائية من تبلميذ القسم السنة ا٠تامسة كا١تقدر عددىم بػ 



 

مرحلتُت  سنة، كطبقت عليهم ٣تموعة االختبارات ا١تستهدفة كعلى 10 إٔب 8إانث يًتاكح سنهم من 
-08 بينما ا١ترحلة البعدية ٘تت بتاريخ 2014-10-01متتاليتُت أين ٘تت ا١ترحلة القبلية األكٔب بتاريخ 

 الباحث بنفسو على  الطالب كُب نفس الظركؼ الزمانية كا١تكانية للمرحلة األكٔب، كقد أشرؼ10-2014
إجراء االختبارات ٔتساعدة فريق عمل يضم ٣تموعة من األساتذة، حيث نظم معهم لقاء عمل قبلي ًب فيو 

الشرح ا١تفصل لكل االختبارات ا١تقصودة مع العرض النموذجي ألكثر من مرة لكل اختبار كُب نفس 
 كما تكرر نفس اللقاء قبل إ٧تاز االختبارات البعدية 2014-09-28بتاريخ الظركؼ ا١تكانية كالزمنية 

كقمنا بتجميع النتائج كمعاٞتتها  ، كُب نفس الظركؼ ا١تكانية كالزمنية2014-10-07 أم بتاريخ
                                                                          :إحصائيا ٖتصلنا على مايلي

    . يوضح ثبات االختبارات(:37)اجلدول رقم 

          معامل االرتباط 
االختبارات 

اٞتنس 
 متوسط
 الفركؽ

اال٨تراؼ 
ا١تعيارم 

معامل الثبات 
مستول 
 ا١تعنوية

 مًت من 30عدك مسافة 
الوقوؼ 

 0.68 0.82 0.01 0.00 كورذ

 0.65 0.92 0.01 0.01 انثإ

 0.59 0.90 0.01 0.00 كورذ )الثانية (اٞترم ا١تكوكي 

 0.38 0.79 0.32 0.11 انثإ

 0.68 0.81 0.89 0.14 كورذثٍت اٞتذع من الوقوؼ 

 0.77 0.85 1.13 0.42 انثإ

الوثب داخل الدكائر 
 )الثانية(ا١ترقمة 

 0.58 0.87 0.01 0.00 كورذ

 0.65 0.78 0.01 0.00 انثإ

الوقوؼ على قدـ كفتل 
                            )اث15(اٞتذع ٯتينا كيسارا

 0.60 0.89 1.11 0.28 كورذ

 0.70 0.83 0.89 0.14 انثإ



 

تبُت أف االختبارات تتمتع ٔتعنوية عالية من الدقة كاإلتقاف، حيث نبلحظ أف مستول  من خبلؿ اٞتدكؿ
.                                                                                                           ىذا ما يبُت أف االختبارات تتميز بدرجة ثبات عالية0.05ا١تعنوية ٞتميع قيم معامل ثبات أكرب من 

:                                                                                                                الصدق الذايت- 2-9-3
يعترب الصدؽ أىػم شركط االختبار اٞتيد الذم يدؿ على مػدل ٖتقيق االختبػار ٢تدؼ الصدؽ، يعٍت ا١تدل 

الذم يؤدم فيو االختبار للفػرض الذم كضع من أجلو، حيث ٮتتلف الصدؽ كفقػا لؤلغراض الذم يود 
)                                              183،ص1995حسانُت،(" قياسهػا كاالختبػار الذم ٬ترم إلثباتو

 الصدؽ الذاٌب لبلختبارات (: 38)اجلدول رقم 

معامل االرتباط         

االختبارات 
 كسطمتاٞتنس 

 الفركؽ
اال٨تراؼ 
ا١تعيارم 

=    الصدق الذايت
 معامل الثبات

مستول 
 ا١تعنوية

 مًت من 30عدك مسافة 
الوقوؼ 

 0.68 0.90 0.01 0.00 كورذ

 0.65 0.95 0.01 0.01 انثإ

 0.59 0.94 0.01 0.00 كورذ )الثانية (اٞترم ا١تكوكي 

 0.38 0.88 0.32 0.11 انثإ

 0.68 0.90 0.89 0.14 كورذثٍت اٞتذع من الوقوؼ 

 0.77 0.92 1.13 0.42 انثإ

الوثب داخل الدكائر ا١ترقمة 
 )الثانية(

 0.58 0.93 0.01 0.00 كورذ

 0.65 0.88 0.01 0.00 انثإ

الوقوؼ على قدـ كفتل اٞتذع 
                            )اث15(ٯتينا كيسارا

 0.60 0.94 1.11 0.28 كورذ

 0.70 0.91 0.89 0.14 انثإ

 6  كدرجة اٟترية 0.05 عند مستول الداللة 0.70.بلغت القيمة اٞتدكلية ١تعامل االرتباط



 

لقد تبُت من خبلؿ النتائج اإلحصائية ا١تدكنة ُب اٞتدكؿ أعبله أف كل قيم الثبات كالصدؽ الذاٌب ا١تتحصل 
  كأعلى قيمة تتمتع ابرتباط قوم كوف أهنا 0.95 كأدٗب قيمة إٔب 0.88عليها كاليت ىي ٤تصورة بُت 

، إضافة إٔب ذلك يشَت الباحث أف تلك القيم ا١توضحة من نفس اٞتدكؿ ىي أكرب 1تقًتب ٨تو القيمة 
 كدرجة 0.05 عند مستول الداللة اإلحصائية 0.70من القيمة اٞتدكلية ١تعامل االرتباط كاليت بلغت 

        .كعليو نستنتج أف االختبارات ا١تستخدمة تتمتع بثبات كصدؽ عإب فيما كضعت لقياسو 6 اٟترية
:                                                                                                              موضوعية االختبار- 2-9-4

ف التحيز أك التعصب، ك عدـ إدخاؿ العوامل الشخصية فيما يصدر الباحث ٖبيقصد اب١توضوعية التحرر 
كما يقصد هبا كضوح التعليمات ا٠تاصة بتطبيق االختبار، .)332،ص2003عيسوم،(من أحكاـ، 

                                                                                                  :كترجع موضوعية االختبار ُب األصل إٔب النقاط التالية،  كحساب الدرجات كالنتائج ا٠تاصة
كضوح التعليمات ا٠تاصة بتطبيق االختبار كحساب الدرجات، حيث استخدـ الباحث ٣تموعة من - 

                       عن الصعوبة ااالختبارات سهلة ككاضحة ككذلك حساب الدرجات على مستول كل اختبار بعيد
٘تيزت ابلبساطة كالوضوح، كغَت قابلة للتأكيل، ؼلغة التعامل ُب إطار عرض كتوجيو ا١تختربين أما - 

                                                                                             . تعزيز ا١تفحوصُت بكل متطلبات االختبارات كما قدـ ٢تم عرض ٪توذجي مفصل لكل اختبارًبابإلضافة 
التـز الباحث خبلؿ العمل ا١تيدا٘ب ٔتراعاة بعض العوامل مثل الفًتة الزمنية اليت يستغرقها االختبار، طبيعة - 

                                                                                                   .األفراد، إدارة االختبار، درجة الدافعية لدل ا١تختربين، ا١تستول ا١تهارم، أداء االختبارات أثناء التعب
أما عن فًتة الراحة البينية فقد توقفت على طبيعة كمتطلبات كل اختبار ك كانت كلها كافية ابلنسبة  -

                                                                                                            .للمخترب للتعبَت عن قدراتو ُب كل اختبار
أما فريق البحث فقد ٘تيز بتجانس من حيث ا١تؤىبلت العلمية ابإلضافة إٔب ذلك تلقوا توضيحا حوؿ - 

                                                                        . مضموف االختبارات كالعركض النموذجية، ككيفية القياس كتسجيل النتائج
 )سا15.30 -سا14.30(، كالزمانية )ملعب ا١تدرسة(أ٧تزت االختبارات ُب نفس الظركؼ ا١تكانية  -

                                                                                    .)جو حار جدا ٓب تعًتض الباحث رايح قوية، سقوط أمطار،(ابلنسبة لئلانث كالذكور كاٞتوية 
                                                                                       .                           أما اٞتو الًتبوم للمفحوصُت ٘تيز ُب كل مراحل االختبارات ابٟتيوية كاالستعداد دكف التأثر ٔتتغَتات-
 ًب إجراء التعديبلت حسب توجيهات احملكمُت ُب ضوء نتائج الدراسة االستطبلعية حىت يتحقق شرط -

 ستخلص أف االختبارات ا١تقًتحة تتمتع ٔتوضوعية عاليةفكاستنادا على كل اإلجراءات ا١تيدانية ا١توضوعية، 
                                                                                                                    :عليميالدليل الت- 2-10

 تعترب الًتبية إذ ا١تناىج ا١تدرسية، بُت مرموقا مكاان ا١تتحضر العآب دكؿ ُب ا١تدرسية الرايضية األنشطة ٖتتل
 علميا مؤىل معلم إشراؼ ٖتت التبلميذ األخرل، كتدرس ٞتميع التعليمية ا١تواد كبقية أساسية مادة البدنية
 ا١تراحل ابختبلؼ ٗتتلف اليت الرايضية كا١تهارات األنشطة البدنية على ٭تتول دراسي منهاج كفق كتربواي



 

 السهىلة

 التقلٍدٌة

 التىافس 

التعقٍد/ التركٍة  

 العناصر
 ا١تهارات               األدكات

 عدد التبلميذ   الوقت ا١تكاف    القوانُت
ا١تسئوليات/ االسًتاتيجيات   

 التعاون
 االتتكار

 اٞتسمي األداء ٖتسُت على تساعد الرايضية فاألنشطة، )43،ص2009،،سعادة٪ترة كأب(التعليمية 
 أتديتهم خبلؿ اب١تتعة ـك٘تده البدنية، قدرهتم من كتزيد األساسية، من ا١تهارات العديد كتكسبهم للتبلميذ

 بتخطيط الباحث  الطالباـ، ؽ)83،ص1988الصفار،(مشًتؾ  تعاكف خبلؿ من تتم اليت لتلك األنشطة
طبقت على ك النشطةإسًتاتيجيات التدريس  من ٣تموعة كحدات تعليمية موظف فيها  التعليميالدليل

الطالب سنوات كمعرفة أتثَته ُب الكشف عن ا١تتفوقُت، حيث أدخل  )10-8(تبلميذ الطور االبتدائي 
الباحث بعض األلعاب اليت تتخللها فعاليات حركية كفكرية ىادفة مبنية على التعاكف كمراعاة الفركقات 

األىداؼ ا١تنشود ٖتقيقها كعلى عدد كُب ىذا الشأف ًب االعتماد خبلؿ اختيار األلعاب على الفردية 
كقدرات التبلميذ، كاإلمكاانت ا١تيدانية ا١تتاحة من حيث ا١تكاف كالوقت كاألدكات كبتحليل طبيعة اللعبة 

ٯتكن ٖتديد ا١تهارات اٟتركية ا١تتوقع تطورىا، القدرات النفس حركية ا١تتوقع تدريبها، كاألىداؼ االجتماعية 
 :كالنفسية كا١تعرفية اليت ٯتكن ٖتقيقها، كما ًب مراعاة عمر التبلميذ عند اختيار األلعاب الحظ الشكل

 

 

        

                 

 

     ا١تتغَتات اليت ينبغي مراعاهتا عند اختيار األلعاب                                                                                           (: 40)الشكل رقم                  
                                )Gobbard, C. , LeBlanc, E. & Lowry, S., 1987: ا١تصدر(

كعند عرض الوحدات ا١تقًتحة على ٣تموعة من خرباء الًتبية البدنية ، كتقوٯتهم ٢تا ًب، تنفيذىا ُب الفصل 
 11/3/2015 إٔب غاية 04/1/2015الدراسي الثا٘ب من قبل أعضاء فريق العمل ا١تساعد كذلك من 

 أسابيع بواقع كحدتُت تعليميتُت ُب األسبوع، زمن 10 كحدة تعليمية استغرؽ تنفيذىا 20حيث مشلت 
اشتملت ) التحضَتم ، الرئيسي ، ا٠تتامي(دقيقة مقسمة إٔب ثبلثة أقساـ ىي  )40(كل كحدة تعليمية 

القسم التحضَتم على هتيئة القسم كاإلٛتاء كالتمارين البدنية فيما تضمن القسمُت الرئيسي كا٠تتامي عددا 
كما عززىا الباحث ببعض "  فرصا متنوعة لبلبتكارتبلمبذأف ٦تارستها يتيح لل"من األلعاب الصغَتة حيث 

الفعاليات اٟتركية كالفكرية لتحقيق أىداؼ البحث، كقد طبق الدليل ا١تقًتح على تبلميذ اجملموعتُت 
                                                                                                                  . التجريبيتُت ُب حُت أف الضابطة قد استخدـ معها ا١تنهاج التقليدم ا١تتبع أساسا مع التبلميذ ُب ا١تدرسة



 

:                                                                                                                         أمهية الدليل -2-10-1
التعلم التعاك٘ب، التعلم (لقي الضوء على العناصر األساسية ا١تكونة إلسًتاتيجيات التدريس اٟتديثة م- 

، كمدل االستفادة منها ُب تطوير إدارة درس الًتبية البدنية كٖتقيق الغاايت ا١تنشودة ، ك٤تاكلة )ابللعب
.                                                                                     تضييق الفجوة النإتة عن ا١تمارسات التعليمية التقليدية اليت تعطى ا١تعلم الدكر الكامل 

قد تكوف الدراسة األكٔب اليت يتم فيها الًتكيز على مفهػـو جديد ُب ىذا اجملاؿ الًتبوم كىو إسًتاتيجيات - 
.                                                                                                                     )التعلم التعاك٘ب، التعلم ابللعب(التدريس 

تزكيد العاملُت ُب حقل تدريس الًتبية البدنية هبذا ا١ترجع العلمي الذم تطرؽ ُب مضمونو إٔب توظيف  -
لدا أطفاؿ التعليم االبتدائي                                                                                                كات سن )10-8(إسًتاتيجيات التدريس اٟتديثة للكشف عن ا١تتفوقُت 

                                . كضع إسًتاتيجية إلعداد مدرسي تعتمد على متطلبات التوجهات الًتبوية ا١تعاصرة -
                                                                                                           :دواعي اقرتاح الدليل- 2-10-2
                                                                                            .                   ١تتفوقُت لئلسهاـ ُب بناء ٣تتمع ا١تعرفة كٖتقيق التنمية ا١تستدامة ؿالرايدة ا١تتميزة ُب تقدٙب خدمات فريدة -
حرص ا١تختصوف اب١تناىج كطرؽ التدريس على إعداد كتطوير مناىج نشاطات خاصة اب١تتفوقُت                                                   -
ٖتسُت العبلقة بُت األسرة كا١تدرسة ك٤تاكلة كضع نسق تربوم متكامل يهيئ فرص النمو للطفل ا١تتفوؽ  -

                                .ُب ا١تنزؿ كا١تدرسة فبل ٭تدث تصادـ أك تعارض ُب دكر٫تا الًتبوم كاالجتماعي ُب تنمية اإلبداع
دكر إرشادم كتوعوم لؤلوسرة كا١تعلمُت كإدارات ا١تدارس كاجملتمع عموما أب٫تية ا١تتفوقُت كثركة بشرية - 

                                                                                                         . تسعى ٚتيع الدكؿ ا١تتقدمة كالنامية لبلىتماـ هبا كاحملافظة عليها ُب العصر اٟتديث
التفكَت لديهم  تدريب ا١تعلمُت على إتقاف ا١تهارات األساسية ُب اكتشاؼ ا١تتفوقُت كالتعرؼ على طرؽ -

ىم                   كاستخداـ اإلسًتاتيجيات التدريسية ا١تناسبة لرعايتهم ككذلك األساليب التقوٯتية اليت تتماشى مع
هتيئة ا١تناخ ا١تدرسي ا١تناسب للطفل من الناحية االجتماعية كالعقلية ٔتا يتيح الفرص لؤلطفاؿ ا١تتفوقُت  -

                                                                                                                                    . من االكتشاؼ كالتعلم الذاٌب كاالنفتاح عن اجملتمع
                                                                                                                      .توفَت برامج تعليمية لتنمية القدرات اإلبداعية ُب ٥تتلف األنشطة العلمية كالثقافية كالرايضية ُب ا١تدرسة -
                                                                                                               .قاببل للتوجيو كالرعاية، حقبل ٥تططا منظما، حقا لكل طفل، قاببل للكشف نطمح أف يكوف اإلبداع -
٬تب العمل على ٕتميع كل اٞتهود كالكفاءات كا٠تربات كتوحيدىا للعمل معا كبشكل علمي كمدركس - 

.                                                                                                            لصقل ىذه ا١تواىب كتنميتها ابلشكل ا١تبلئم الذم تستحقو
٬تب العمل على تدريب ا١تعلمُت ُب ا١تدارس على كيفية التعامل مع ا١تتفوقُت، كذلك ابلتحاقهم بدكرات - 

                                                                                                                                         .يشرؼ عليها ٥تتصوف ُب ىذا اجملاؿ
ا١تخيمات الصيفية، كذلك ٬تب  ك٬تب العمل على تكثيف ا١تسابقات األدبية كالعلمية كالرايضية كالفنية- 

                                             .                                                                 العمل على توجيو ىؤالء األطفاؿ ابلتنسيق مع ا١تؤسسات ا١تعنية لتوفَت برامج لرعايتهم كتنمية مواىبهم



 

.                                                      زايدة عدد حصص الًتبية البدنية كالرايضية ُب ا١تدارس إبشراؼ معلمُت ٥تتصُت مؤىلُت- 
                                                                                                                                          :الرسالة- 2-10-3
هتيئة البيئة ا١تبلئمة للتعرؼ على التبلميذ ا١تتفوقُت ٔتدارس االبتدائية كرعاية مواىبهم كتنميتها كفقا  -

.                                                                                                            ألحدث النظرايت العلمية كابستخداـ أساليب التعرؼ كالرعاية العا١تية
العمل على كضع برامج كخطط مستقبلية لرعاية األطفاؿ ا١تتفوقُت كمتابعتهم كتطويرىم أبسلوب علمي - 

                                                                                                                                         .كمنظم، لتحقيق الفائدة القول من إمكانياهتم
                                                                                                             . األطفاؿ ا١تتفوقُترعايةالعمل على إنشاء مراكز كمؤسسات ٣تانية متخصصة تعمل على  -
إعداد ا٠تطط كالربامج ا٠تاصة ابكتشاؼ كتنمية ا١تتفوقُت على ٥تتلف ا١تستوايت العمرية كا١تراحل  -

                                                                                                        .التعليمية بدء من رايض األطفاؿ كحىت ا١تراحل التعليمية العليا
                                                                                                   : التعليمي الدليلالتوزيع الزمين لربانمج -2-10-4
 أسبوع                                                                                              10مدة تطبيق الربانمج ا١تقًتح  -
.                                                                                          كحدات تعليمية2عدد الوحدات التعليمية األسبوعية  -
 كحدة تعليمية                                                                                             20عدد الوحدات التعليمية ُب الربانمج  -
                                                                                     دقيقة   40زمن الوحدة التعليمية  -
                                                                                                 أىداف الدليل التعليمي -2-10-5
                                                                              احلركي النفسي أىداف اجملال- 2-10-5-1
                                                .اٟتركة أثناء كالسريعة البطيئة السرعات بُت الواضحة الفركؽ يظهر- 
                              .٥تتلفة طرؽ ُب اٟتركة أثناء كا١تتعرجة كا١تنحنية، ا١تستقيمة، ا١تسارات بُت ٯتيز- 
                                                        األدكات أك األشياء مع متنوعة عبلقات اٟتركة أثناء يظهر- 
                                           .كمنخفضة كمتوسطة مرتفعة، مستوايت ُب ا١تختلفة جسمو أجزاء يضع- 
                                            .الذراع أسفل من كالرمي الذراع مستول فوؽ من الرمي بُت الفرؽ يظهر- 
                                                            .آخركف ٯترجحو حبل فوؽ من ابستمرار الوثب- 
                                              .زميل مع أك منفردا للجسم كمنثنية ككاسعة، كضيقة، دائرية، أشكاؿ يكوف- 
                              .كعكسي جانيب، ابٕتاه الذراع، مستول فوؽ من الرمي أداء أسلوب مظهرا بقوة، الكرة يرمي- 
                                             .صحيحة بطريقة ا١توضوعة اليدين مستخدما ٓتفة، مرمية كرة يلقف- 
                                                          .انضج حركي ٪تط مستخدما كيتزحلق ك٭تجل، يقفز،- 
                                                                              .شيء أك شخص ،)االنتقاؿ(اٟتركة  أثناء يلقف، أك يتجنب- 



 

                                              .أك اٟتجل )اليسرل أك اليمٌت(القدمُت  ابستخداـ الوثب يبدأ- 
                                         .للتكرار قابلة حركية سبلسل ُب تؤدل كمركبة بسيطة حركية أ٪تاط رمطوت- 
                                                                                 :ادلعريف اجملال أىداف -2-10-5-2
                                                               .ا١تطلوبة اٟتركية كا١تفاىيم كا١تهارات، اٞتسم، أجزاء يعرؼ- 
                                               .ا١تختلفة اٟتركية ا١تهارات ُب ا١تشاركة  اٟتركية ا١تفاىيم على يتعرؼ- 
                                 .اٟتركية ا١تهارات أداء لتحسُت اٟتركة مفاىيم استخداـ فيها ٯتكن اليت الطرؽ عرؼم- 
                 .لو ابلنسبة ا١تهمة الرمي، العدك الوثب: ُب اٟتركية كالسبلسل اٟتركي كالتعبَت األلعاب، يصمم- 
                                                                               : الوجداين اجملال أىداف -2-10-5-3
                                                         .البد٘ب النشاط ُب ا١تشاركة عن النإتة ا١تشاعر يعرؼ- 
.                                                                                            يتعاكف مع اآلخرين- 
                                        .البد٘ب النشاط ُب كالفشل كالنجاح، التحدايت، عن النإتة ا١تشاعر يتقبل- 
                                                    .لآلخرين البد٘ب النشاط ُب كالتشاهبات االختبلفات يقدر- 
                                                 :كما يلي اإلحصائية األساليب الباحث  الطالباستخدـ: الوسائل اإلحصائية ادلستعملة- 2-11
                                                  )1999خَتم،(ا١تعيارم  اال٨تراؼ اٟتسايب، كسطتآب: س النزعة ا١تركزيةييمقا -
                                                                          )2000عبلكم،رضواف،( بَتسوف البسيط االرتباط -
                                                                          (Richard & all,1996) معامل الصدؽ، الثبات  -

 (LECOUTRE J, 2006) ت"مقاييس داللة الفركؽ اختبار  -

 (Jean-Louis,2003 ) 'ؼ'ٖتليل التباين األحادم - 

١تعرفة ما إذا كاف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بُت ،  (MEOT Alain ,2003) توكاماختبار  -
              (SPSS) كما قاـ الباحث بتفريغ كٖتليل االستبياف من خبلؿ برانمج التحليل اإلحصائي، ٣تموعات

:                                                                        ابستخداـ الوسائل اإلحصائية التالية
                                                                 (Alain-Jacques, 1999): التكرارات كا١تتوسط اٟتسايب -
 (DAGNELIE Pierre ,1998)  اختبار ألفا كركنباخ  ١تعرفة ثبات فقرات اإلستبانة -

                                                                       (Alain-Jacques,1999) 2 اختبار كا- 
                                                                                                  :الدرجة ادلعيارية -2-12

يعترب اٟتصوؿ على الدرجات ا٠تاـ من األمور السهلة ابلنسبة للقياس، إال أف كجو الصعوبة يكمن ُب 
تفسَت  الدرجات كإعطائها معٌت لو داللة، ابعتبار أف بطارية االختبارات ا١تستخدمة ُب إطار التجربة 



 

 الباحث اإلحصاء للتغلب على ىذه ا١تشكلة،  الطالباألساسية ٗتتلف ُب كحداهتا، كُب ىذا استخدـ
كذلك عن طريق ٖتويل الدرجات ا٠تاـ إٔب درجات معيارية ٯتكن ٚتعها ْتيث تدؿ الدرجة الكلية على 
األداء الكلي للفرد ُب ٣تموع االختبارات ا١تستخدمة، كقصد الوصوؿ إٔب ٖتقيق ا٢تدؼ ا١تنشود اختار 

كا١تسمى ابلتوزيع الطبيعي إل٬تاد الدرجات ا١تعيارية حيث يستخدـ " كوس"الباحث طريقة توزيع  الطالب 
 كيذكر أف )101ت،ص.مرائي،بانزار، الس(ىذا األخَت ُب ٖتديد ا١تستوايت ا١تعيارية كالدرجات ا١تعيارية 

منحٌت التوزيع الطبيعي للبياانت أك ا١تنحٌت ا١تعتدؿ عبارة عن توزيع نظرم للبياانت ا١تتجمعة، كىذا التوزيع 
النظرم قائم ُب أساسو على نظرية االحتماالت، كاٟتصوؿ عليو متوقف على طبيعة العينة كعددىا كمدل 
مناسبة االختبارات ٢تذه، فكلما زاد حجم العينة اقًتبنا عند توزيع البياانت من شكل ا١تنحٌت االعتدإب، 
ككلما كانت االختبارات ا١تستخدمة مناسبة من حيث درجة الصعوبة كالسهولة، أدل ذلك إٔب اٟتصوؿ 

                                       ).                                                            144،ص2000عبلكم،رضواف،(على شكل ا١تنحٌت اإلعتدإب للبياانت 
من مفردات اجملتمع تنحصر بُت حدين ٯتثل اٟتد األعلى " %99.72"كمن خصائص التوزيع الطبيعي أف 

، بينما ٯتثل اٟتد األدٗب قيمة ا١تتوسط )ع3+ س(قيمة ا١تتوسط اٟتسايب مضافا إليو ثبلثة ا٨ترافات معيارية 
                                                                                                                 .)ع3- س(اٟتسايب مطركحا منو ثبلثة ا٨ترافات معيارية 

 الباحث أف إ٧تاز التبلميذ ُب ٚتيع مفردات االختبار ا١تقًتحة يتوزع توزيعا طبيعيا  الطالبكعليو يفًتض
كقد ًب استخداـ العبلقة ا٠تاصة إب٬تاد الرقم الثابت ، على أساس حجم العينة، كمن ٣تتمع إحصائي كاحد

 استخداـ ًبكعلى ىذا ، )34،ص1998،معُت ( ا١تعياريةلكل اختبار كاستخدامو ُب كضع اٞتداكؿ
، كٯتثل الوسط اٟتسايب )100(الدرجات ا١تعيارية حيث ٯتثل اٟتد األعلى للتوزيع درجة التقوٙب القصول 

، كمن طرح )0(، ُب حُت ٯتثل اٟتد األدٗب للتوزيع درجة التقوٙب الصغرل صفر)50(درجة التقوٙب الوسطي 
قيمة اٟتد األعلى من قيمة اٟتد األدٗب، نستخرج ا١تقدار احملصور بُت القيمتُت، ٍب يتم قسمة ا١تقدار على 

كنستخرج بذلك ا١تقدار الذم ٬تب إضافة أك طرح ا١تقدار تنازليا أك تصاعداي عن الوسط  )100(
                                                                                                      :، كىذا كفق ا١تعادلة التالية)0(، بينما يصل التنازؿ درجة )100(اٟتسايب، حىت يصل التصاعد إٔب درجة 

الرقم الثابت                                                                                            + ا١تتوسط اٟتسايب = الدرجة ا١تعيارية
.                                                                                  100/)اٟتد األدٗب– اٟتد األعلى (= الرقم الثابت 
.                                                                                        )ع3+(ثبلثة ا٨ترافات+ ا١تتوسط اٟتسايب = اٟتد األعلى 
.                                                                              )ع3-(ثبلثة ا٨ترافات– ا١تتوسط اٟتسايب = اٟتد األدٗب  

ختبارات اال إال جانب استخداـ ا١تستوايت ا١تعيارية على مستول  الكشف عن ا١تتفوقُتكتسهيبل لعملية 
كذلك ، ا١تقًتحة ًب كذلك حساب مستول ا٧تاز التبلميذ الذم يعرب ىذا األخَت على األداء الكلي للتلميذ

من خبلؿ ٖتويل الدرجات ا٠تاـ إٔب درجات معيارية ٯتكن ٚتعها، ْتيث تدؿ الدرجة الكلية على األداء 



 

                                           :      ىذا ابستخداـ ا١تعادلة التالية، كالكلي للفرد على مستول ىذه األخَتة
ٔتعٌت أنو كلما (كٟتساب الدرجة ا١تعيارية ُب ا١تسابقات اليت تستخدـ الزمن كمؤشر يدؿ على السرعة 

                                                         .          )207،ص1995حسانُت،( )ٖتسن األداء قل الزمن
                                                                                                         :ادلستوايت ادلعيارية لإلختبارات -2-12-1

بعد أف ٘تت معاٞتة نتائج اإلختبارات، كاٟتصوؿ على الدرجات ا١تعيارية كمن أجل ٖتقيق ىدؼ البحث 
ُب تعيُت ا١تستوايت ا١تعيارية إذ أنو يعد من " التوزيع الطبيعي " )كاكس(إستخدـ الباحث طريقة التوزيع 

 ألف كثَتا من الصفات كا٠تصائص اليت تقاس ُب ىذا ،أكثر التوزيعات شيوعا ُب ميداف الًتبية الرايضية
البطارية  اجملاؿ يقًتب توزيعها من التوزيع الطبيعي، إذ يفًتض الباحث أف إ٧تاز العينة ُب ٚتيع مفردات

من اٟتاالت تقع ضمن ثبلث إ٨ترافات معيارية  )%72,99(كُب التوزيع الطبيعي نرل يتوزع توزيعا طبيعيا، 
                                                     :                                                        من الوسط اٟتسايب حيث

.                                                                                  %27,68تقع  )ع – س (ك  )ع+ س (بُت -
.                                                                                     %45,95تقع  )ع 2– س (ك  )ع2+ س (بُت -
 كمن ا١تعركؼ أنو ُب )136،ص2003عيسوم،. (% 99.72تقع  )ع 3– س (ك  )ع3+ س (بُت -

٣تاؿ الدراسات الًتبوية كالنفسية ال ٯتكن اٟتصوؿ على منحٌت التوزيع اإلعتدإب النموذجي للبياانت، كلكن 
 : كما ىو موضح ُب الشكل)145،ص1987عبلكم،رضواف،( الذم ٭تدث ىو االقًتاب من التوزيع

 

 

 

 

 

 

 

  الدرجات ا١تعيارية ُب منحٍت التوزيع االعتدإب ا١تنظم إٔب ستة مستوايت معيارية(:41) الشكل رقم 
                                                                                                                                     ثا١تستخدمة ُب البح

 

100 50 49 33 32 16 0 15 84 83 67 66 

حةا١تستوايت ا١تعيارية ا١تقًت  

الدرجات ا١تعيارية ا١تعدلة 
 كا١تقًتحة من قبل الباحث

34.13% 

13.59% 13.59% 

2.14% 2.14% 

 ع3-ع           2  - ع                  -0=ع        ع       +  ع 2 + ع        3+

  ٦تتاز            جيد  جدا           جيد          مقبوؿ           ضعيف          ضعيف   
 جدا

 100 0 20 30 40 50 60 70 90 80 10 

%68.26 

95.44% 

99.72% 

34.13% 



 

٬تب أف ٘تتد مساحة ا١تنحٌت اإلعتدإب من ما الهناية ُب االٕتاه ا١توجب إٔب ما ال هناية ُب االٕتاه السالب 
كعليو فإف ا١تنحٌت ىو الذم ٯتثل توزيع الظاىرة ا١تقاسة لذلك البد من إجراء ىذا ا١تنحٌت عند تقنُت 

                                                   )                                       176،ص2003فرحات،(االختبارات كعمل ا١تعايَت كإال أصبحت معايَت االختبار غَت دقيقة 
:                                                                                                                    صعوابت البحث- 2-13
.                                                                                                               قلة ا١تصادر كا١تراجع- 
.                                                                                                   ا١تشاهبة ُب البيئة اٞتزائريةك دراسات السابقةقلة اؿ- 
 .                                                                         امتناع بعض ا١تدراء عن استقبالنا إلجراء االختبارات داخل مؤسساهتم- 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 ةالصخ

تتطلب أم دراسة علمية منهجية كإجراءات ميدانية، الف جوىر الدراسة يكمن ُب كيفية ضبط حدكد 
الباحث من خبلؿ ىذا الفصل ٕتسيده، بوضع خطة ؿ البحث الرئيسية كإجراءاتو ا١تيدانية، كىذا ما حاك

٤تددة األىداؼ كالغاايت، كذلك بواسطة ٖتديد منهج مبلئم لطبيعة الدراسة، ٮتدـ مشكلة كأىداؼ 
، مع دراسة األسس العلمية ٢تا كاألدكات ا١تناسبة ٞتمع البياانت، كما ًب ٖتديد عينة الدراسة، البحث،

اليت تساعد ُب عرض كٖتليل كمناقشة النتائج، كما تطرؽ ، ابإلضافة إٔب ٖتديد الوسائل اإلحصائية ا١تبلئمة
 .    أثناء قيامو ابلدراسة الباحثإٔب الصعوابت كالعراقيل اليت كاجهت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 عرض وحتليل ومناقشة النتائج :لثالفصل الثا
٘تهيد                                                                                                                      

                                                                                           عرض كٖتليل النتائج- 3
                                                                                                 التجانس - 3-1
عرض كمناقشة النتائج الفبلية البعدية لكل ٣تموعة                                                             - 3-2
عرض كمناقشة النتائج البعدية بُت كل ٣تموعتُت                                                             - 3-3
عرض كمناقشة النتائج البعدية بُت اجملموعات الثبلثة                                                          - 3-4
                     ابلنسب ا١تقررة ٢تا ُب منحٌت التوزيع الطبيعيٖتديد ا١تستوايت ا١تعيارية كمقارنتها - 3-5
                                                                                                     مناقشة النتائج ابلفرضيات- 3-6
االستنتاجات                                                                                                                   - 3-7
                                                                                         التوصيات كاالقًتاحات- 3-8

                                          ا٠تا٘تة

 

                                                                          

 

 

:                                                                                                                              ىيدمت
تتطلب منهجية البحث عرض كٖتليل النتائج كمناقشتها، حيث ٯتثل ىذا الفصل األساسػي فػي عملية 

اختبار فركض البحث كالربىنة عليها، لذلك فإف عرض البياانت بدكف تفسَتىا كٖتليلها، كاالعتماد على 
ا١تناقشة كالتفسَت السطحي يفقد البحث قيمتو، كيقلل من قدره ك٬تعل منو عمبل عاداي أكثر مػن دكنو 

 



 

عمبل علميا يتميز ابلقدرة االبتكارية، كعلى ىذا األساس اقتضػى األمػر عرض كٖتليل النتائج حسب طبيعة 
. خطة البحث كقد قمنا بعرض النتائج ُب جداكؿ كاضحة مع ٘تثيلها بيانيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             :  عرض وحتليل النتائج- 3
بغية الوصوؿ إٔب ٖتقيق أىداؼ الدراسة، قػاـ الباحػث بعػرض نتػائج االختبػارات كٖتليلها كمناقشتها اليت قاـ 
 هبا للمجموعات الثبلثة اجملموعة الضابطة، اجملموعة التجريبية األكٔب، كاجملموعة التجريبية الثانية على كفق ما

                                                                                       :التجانس- 3-1
لتجنب أتثَت عوامل قد تغَت من نتػائج التجربػة الرئيسية قػاـ الباحػث بتجػانس العينػة، حيث ًب ٖتديد 

سػنوات مػن الػذكور كاإلانث، كلػم يتلقػوا  )10- 8(ا١تستول ا١تتقارب من األعمػار، ككػاف معػدؿ أعمػارىم 
 )ؼ( بُت اجملموعات الثبلث، استخدـ الباحث اختبار جانسأم برنػامج تعليمي، كلغرض ٖتقيق الت

لتحليػل التباين األحادم للكشف عن الداللة اإلحػصائية للفػركؽ بػُت األكسػاط اٟتػسابية ألداء اجملموعات 
فإف ىناؾ ٕتانس ُب  )sig  >0.05(إذا كاف مستول ا١تعنويػة حيث ، الثبلث على االختبار القبلي



 

 .                                                                                                 التباينات
 للعينة إانث )العمر، الوزف، الطوؿ(ٕتانس ُب متغَتات اؿ (:39)اجلدول رقم 

 ُب متغَتات 0.05 أعبله أنو ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول الداللة نبلحظ من اٞتدكؿ
، Fبُت اجملموعات الثبلثة ُب اإلختبارات القبلية، ابستخداـ ٖتليل التباين  )الطوؿ، الوزف، العمر(النمو 
  قيمة ، كُب متغَت الوزف بلغت)0.63(ٔتستول ا١تعنوية  )0.46(ُب متغَت الطوؿ بلغت ' F' أف قيمة حيث

 ىذا ،)0.92(ٔتستول معنوية  )0.08 ( قيمة، كُب متغَت العمر بلغت)0.59(ٔتستول معنوية  )0.51(
 ُب )0.05( ٦تا يبُت أف قيم مستول ا١تعنوية أكرب من ما يشَت أنو ال توجد فركؽ دات داللة إحصائية،

 أف ىناؾ ٕتانس كمنو نستنتج، ىذا ما يوضح أنػو ال توجػد فركؽ ذات داللػة إحصائيػة، ٚتيع ا١تتغَتات
لتوضيح أكثر سوؼ يتم التطرؽ إحصائية ليفن ُب اٞتدكؿ اآلٌب كؿ ،مابُت اجملموعات ُب كل ا١تتغَتات

                                                    للعينة إانث )العمر، الوزف، الطوؿ(إحصائية ليفن ُب متغَتات (: 40) اجلدول رقم 

٣تموع اجملموعات ا١تتغَتات 
ا١تتوسطات 

درجة 
اٟترية 

مستول  Fا١تتوسط 
ا١تعنوية 

الداللة 
اإلحصائية 

 

الطوؿ 

  3.48 2 6.97بُت اجملموعات 

0.46 

 

0.63 

داؿ 
إحصائيا   7.49 42 314.93داخل اجملموعات 

  44 321.91اجملموع 

 

الوزف 

  3.26 2 6.53بُت اجملموعات 

0.51 

 

0.59 

داؿ 
إحصائيا   6.30 42 264.66داخل اجملموعات 

  44 271.20اجملموع 

 

العمر 

  0.02 2 0.04بُت اجملموعات 

0.08 

 

0.92 

داؿ 
إحصائيا   0.26 42 11.20داخل اجملموعات 

  44 11.24اجملموع 



 

مستول ا١تعنوية درجة اٟترية ا١تقاـ درجة اٟترية البسط ) leven(إحصائية ا١تتغَتات 

  1.84الطوؿ 

2 
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0.17 

 0.47 0.75الوزف 

 1.00 0.00العمر 

                                                                                                                                                                                   
 ُب االختبارات القبلية بُت 0.05عند مستول الداللة  عدـ كجود فركؽ دالة إحصائيامن اٞتدكؿ نبلحظ 

، اجملموعة التجريبية الثانية )التعلم التعاك٘ب( الثبلثة اجملموعة الضابطة، اجملموعة التجريبية األكٔب اجملموعات
ا٨تصرت كذلك ابستخداـ إحصائية ليفن، ،  للعينة إانث ُب متغَتات النمو)التعلم التعاك٘ب كالتعلم ابللعب(

 ُب  حيث بلغت قيمة التباين،)1.00( قيمة لكأعل )0.17(قيمة تباين إحصائية ليفن بُت أدٗب قيمة 
ٔتستول معنوية  )0.75 (قيمةُب متغَت الوزف بلغت ، ك)0.17(ٔتستول ا١تعنوية  )1.84(متغَت الطوؿ 

ىذا ما يبُت أنو عدـ ظهور ، )1.00(ٔتستول معنوية  )0.00 (قيمةُب متغَت العمر بلغت ك )0.47(
٦تا يبُت أف قيم مستول اختبلفات ُب نتائج اجملموعات الثبلثة ُب االختبارات القبلية ُب متغَتات النمو، 

اجملموعات ُب ىذه ا١تتغَتات                                                                                                          بُت   أف ىناؾ ٕتانس يشَت إٔبىذا ماك، )0.05(ا١تعنوية أكرب من 

 



 

  للعينة إانث كاٟتركيةتغَتات البدنيةآبٕتانس ُب اؿ(: 41)دول رقم اجل

٣تموع اجملموعات ا١تهارات 
ا١تتوسطات 

درجة 
اٟترية 

مستول  Fا١تتوسط 
ا١تعنوية 

الداللة  

عدك مسافة 
 مًت من 30

الوقوؼ 

  0.16 2 0.33بُت اجملموعات 

1.19 

 

0.31 

داؿ 
إحصائيا 

 0.13 42 5.84داخل اجملموعات 

  44 6.18اجملموع 

اٞترم 
    ا١تكوكي 

 )الثانية ( 

  0.07 2 0.15بُت اجملموعات 

1.39 

 

0.25 

 داؿ
إحصائيا 

 0.05 42 2.34داخل اجملموعات 

  44 2.49اجملموع 

ثٍت اٞتذع 
من الوقوؼ 

 )سم(

  0.08 2 0.17بُت اجملموعات 

0.01 

 

0.98 

 

داؿ 
 إحصائيا

 4.97 42 209.06داخل اجملموعات 

  44 209.24اجملموع 

الوثب داخل 
الدكائر 
ا١ترقمة 

 )الثانية(

  0.03 2 0.05بُت اجملموعات 

0.20 

 

0.81 

داؿ 
إحصائيا 

 0.14 42 6.06داخل اجملموعات 

  44 6.12اجملموع 

الوقوؼ على 
قدـ كفتل 
اٞتذع ٯتينا 

                    كيسارا
                          ) اث15(

  4.35 2 8.71بُت اجملموعات 

0.95 

 

0.39 

 

داؿ 
 إحصائيا

 4.55 42 191.20داخل اجملموعات 

  44 199.91اجملموع 



 

) 1.19 ( قيمة مًت من الوقوؼ بلغت30ُب اختبار عدك مسافة ' F'من خبلؿ اٞتدكؿ نبلحظ أف قيمة 
، كُب )0.25(ٔتستول معنوية  )1.39( بلغت اٞترم ا١تكوكي، كُب اختبار )0.31(ٔتستول ا١تعنوية 

الوثب داخل الدكائر ، كُب اختبار )0.98(ٔتستول معنوية  )0.01( بلغت ثٍت اٞتذع من الوقوؼاختبار 
كُب اختبار الوقوؼ على قدـ كفتل اٞتذع ٯتينا كيسارا ، )0.81(ٔتستول معنوية  )0.20(بلغت ا١ترقمة 
٦تا يوضح ، )0.05(، ٦تا يبُت أف قيم مستول ا١تعنوية أكرب من )0.39(ٔتستول معنوية  )0.95(بلغت 

أنو ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت اإلختبارات القبلية ٞتميع ا١تتغَتات البدنية كاٟتركية ا١تستخدمة 
ىذا ما يػدؿ علػى أف ىناؾ ٕتانس مابُت اجملموعات ُب كل ا١تهارات كللتوضيح أكثر سوؼ ُب الدراسة، 

                                                    :         يتم التطرؽ إٔب إحصائية ليفن ُب اٞتدكؿ اآلٌب
 إانث ة للعُت كاٟتركية ُب متغَتات البدنيةإحصائية ليفن(: 42)اجلدول رقم 

ا١تعنوية درجة اٟترية ا١تقاـ درجة اٟترية البسط  Leven ا١تهارات 

  2.39 مًت من الوقوؼ 30عدك مسافة 

 

2 
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0.10 

 0.70 0.34 )الثانية (اٞترم ا١تكوكي 

 0.67 0.40 )سم(ثٍت اٞتذع من الوقوؼ 

 0.84 0.16  )اث( الوثب داخل الدكائر ا١ترقمة 

 0.20 1.64                            )اث15(كاحدة الوقوؼ على قدـ

 الثبلثة  بُت اجملموعات0.05عند مستول الداللة  عدـ كجود فركؽ دالة إحصائيامن اٞتدكؿ نبلحظ 
التعلم التعاك٘ب (، اجملموعة التجريبية الثانية )التعلم التعاك٘ب(اجملموعة الضابطة، اجملموعة التجريبية األكٔب 

، حيث )ليفن ( LEVEN إحصائية اناستخدـ، حيث بدنية كاٟتركية ُب متغَتات اؿ)كالتعلم ابللعب
بلغت ، ك)0.10(ٔتستول ا١تعنوية  )2.39( مًت من الوقوؼ 30 ُب متغَت عدك مسافة بلغت قيمة التباين

 ثٍت اٞتذع من الوقوؼُب متغَت بلغت ك ،)0.70(ٔتستول معنوية  )0.34 (قيمة اٞترم ا١تكوكيُب متغَت 
) 0.16 (قيمة الوثب داخل الدكائر ا١ترقمة ُب متغَت بلغت ، ك)0.67(ٔتستول معنوية  )0.40 (قيمة

ٔتستول معنوية  )1.64 (كاحدة قيمة الوقوؼ على قدـُب متغَت بلغت ك ،)0.84(ٔتستول معنوية 
بُت   أف ىناؾ ٕتانس يشَت إٔبىذا ماك، )0.05(٦تا يبُت أف قيم مستول ا١تعنوية أكرب من ، )0.20(

 اجملموعات ُب ىذه ا١تتغَتات



 

 للعينة ذكور )العمر ، الوزف، الطوؿ( التجانس ُب متغَتات (:43)دول رقماجل

٣تموع اجملموعات ا١تهارات 
ا١تتوسطات 

درجة 
اٟترية 

مستول  Fا١تتوسط 
ا١تعنوية 

الداللة  

 

الطوؿ 

  0.28 2 0.57بُت اجملموعات 

0.18 

 

0,83 

داؿ 
إحصائيا   1.56 42 65.86داخل اجملموعات 

  44 66.44اجملموع 

 

الوزف 

  2.15 2 4.31بُت اجملموعات 

0.45 

 

0,63 

داؿ 
إحصائيا   4.76 42 200.13داخل اجملموعات 

  44 204.44اجملموع 

 

العمر 

  0.00 2 0.00بُت اجملموعات 

0.00 

 

1.00 

داؿ 
إحصائيا   0.02 42 11.20داخل اجملموعات 

  44 11.20اجملموع 

                                                                                                                            
 ُب متغَتات 0.05 أعبله أنو ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول الداللة نبلحظ من اٞتدكؿ

 ، Fبُت اجملموعات الثبلثة ُب اإلختبارات القبلية، ابستخداـ ٖتليل التباين  )الطوؿ، الوزف، العمر(النمو 
 )0.83(ٔتستول ا١تعنوية  )0.18 ( قيمةُب متغَت الطوؿ بلغت' ؼ'نبلحظ أف قيمة نتائج فمن خبلؿ اؿ

) 0.00 ( قيمة، كُب متغَت العمر بلغت)0.63(ٔتستول معنوية  )0.45 ( قيمةكُب متغَت الوزف بلغت
ىذا ما يبُت أنو عدـ ظهور ، )0.05(، ٦تا يبُت أف قيم مستول ا١تعنوية أكرب من )1.00(ٔتستول معنوية 

٦تا يبُت أف قيم مستول اختبلفات ُب نتائج اجملموعات الثبلثة ُب االختبارات القبلية ُب متغَتات النمو، 
كللتوضيح ، اجملموعات ُب ىذه ا١تتغَتاتبُت   أف ىناؾ ٕتانس يشَت إٔبىذا ماك، )0.05(ا١تعنوية أكرب من 

                                                                                                                      : ُب اٞتدكؿ اآلٌبليفنأكثر سوؼ يتم التطرؽ إٔب إحصائية 

 



 

للعينة ذكور  )العمر ، الوزف، الطوؿ(ُب متغَتات إحصائية ليفن (: 44)اجلدول رقم 

مستول ا١تعنوية درجة اٟترية ا١تقاـ درجة اٟترية البسط ) leven(إحصائية ا١تتغَتات 

  0.05الطوؿ 

2 
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0.94 

 0.56 0.58الوزف 

 1.00 0.00العمر 

                                                                                                                                                                                        
، )التعلم التعاك٘ب( الثبلثة اجملموعة الضابطة، اجملموعة التجريبية األكٔب  بُت اجملموعات0.05عند مستول الداللة  عدـ كجود فركؽ دالة إحصائيامن اٞتدكؿ نبلحظ 

ا٨تصرت قيمة التباين ابستخداـ ، حيث كذلك ابستخداـ إحصائية ليفن،  للعينة إانث ُب متغَتات النمو)التعلم التعاك٘ب كالتعلم ابللعب(اجملموعة التجريبية الثانية 
ُب متغَت الوزف بلغت ، ك)0.94( ٔتستول ا١تعنوية )0.05( ُب متغَت الطوؿ  حيث بلغت قيمة التباين،)1.00( قيمة لكأعل )0.56(إحصائية ليفن بُت أدٗب قيمة 

ىذا ما يبُت عدـ ظهور اختبلفات ُب نتائج اجملموعات ، )1.00(ٔتستول معنوية  )0.00 (قيمةُب متغَت العمر بلغت ، ك)0.56(ٔتستول معنوية  )0.58 (قيمة
اجملموعات ُب ىذه ا١تتغَتات بُت   أف ىناؾ ٕتانس يشَت إٔبىذا ماك، )0.05(٦تا يبُت أف قيم مستول ا١تعنوية أكرب من الثبلثة ُب االختبارات القبلية ُب متغَتات النمو، 

 



 

  للعينة ذكور كاٟتركيةالتجانس ُب ا١تتغَتات البدنية(: 45)دول رقم جلا

) 1.58( مًت من الوقوؼ بلغت 30ُب اختبار عدك مسافة ' ؼ'من خبلؿ اٞتدكؿ نبلحظ أف قيمة 
، كُب )0.17(ٔتستول معنوية  )1.83( بلغت اٞترم ا١تكوكي، كُب اختبار )0.21(ٔتستول ا١تعنوية 

٣تموع اجملموعات ا١تهارات 
ا١تتوسطات 

درجة 
اٟترية 

مستول  Fا١تتوسط 
ا١تعنوية 

الداللة  

عدك 
 30مسافة 
مًت من 
الوقوؼ 

  0.04 2 0.08بُت اجملموعات 

1.58 

 

0,21 

داؿ 
إحصائيا 

 
 0.02 42 1.06داخل اجملموعات 

  44 1.14اجملموع 

اٞترم 
ا١تكوكي 

 )اث(

  0.18 2 0.37بُت اجملموعات 

1.83 

 

0,17 

داؿ 
إحصائيا   0.10 42 4.30داخل اجملموعات 

  44 4.67اجملموع 

ثٍت اٞتذع 
من الوقوؼ 

 )سم(

  9.15 2 18.31بُت اجملموعات 

2.31 

 

0,11 

 

داؿ 
 3.95 42 166.26داخل اجملموعات  إحصائيا

  44 184.57اجملموع 

الوثب 
داخل 
الدكائر 
 )اث(ا١ترقمة 

  0.07 2 0.15بُت اجملموعات 

0.68 

 

0,50 

داؿ 
إحصائيا   010 42 4.59داخل اجملموعات 

  44 4.74اجملموع 

الوقوؼ 
على قدـ 

كفتل اٞتذع 
   اثنية15

  5.06 2 10.13بُت اجملموعات 

2.11 

 

0,13 

 

داؿ 
 2.39 42 100.66داخل اجملموعات  إحصائيا

  44 110.80اجملموع 



 

الوثب داخل الدكائر ، كُب اختبار )0.11(ٔتستول معنوية  )2.31( بلغت ثٍت اٞتذع من الوقوؼاختبار 
كُب اختبار الوقوؼ على قدـ كفتل اٞتذع ٯتينا كيسارا ، )0.50(ٔتستول معنوية  )0.68(بلغت ا١ترقمة 
، ىذا ما )0.05(، ٦تا يبُت أف قيم مستول ا١تعنوية أكرب من )0.13(ٔتستول معنوية  )2.11(بلغت 

يوضح أنػو ال توجػد فركؽ ذات داللػة إحصائيػة، ٦تا يػدؿ علػى أف ىناؾ ٕتانس مابُت اجملموعات ُب كل 
                               :  ُب اٞتدكؿ اآلٌب Levenا١تهارات كللتوضيح أكثر سوؼ يتم التطرؽ إٔب إحصائية

  للعينة ذكوركاٟتركيةتغَتات البدنية آب ُب إحصائية ليفن(: 46)اجلدول رقم 

                                                                                                                              
 الثبلثة  بُت اجملموعات0.05عند مستول الداللة  عدـ كجود فركؽ دالة إحصائيامن اٞتدكؿ نبلحظ 

التعلم التعاك٘ب (، اجملموعة التجريبية الثانية )التعلم التعاك٘ب(اجملموعة الضابطة، اجملموعة التجريبية األكٔب 
ا٨تصرت ك ،)ليفن ( LEVEN إحصائية اناستخدـ، حيث بدنية كاٟتركية ُب متغَتات اؿ)كالتعلم ابللعب

 30 ُب متغَت عدك مسافة ، حيث بلغت قيمة التباين)0.77(كأعبل قيمة  )0.15(أدٗب قيمة  قيمة التباين
) 0.98 (قيمة اٞترم ا١تكوكيُب متغَت بلغت ، ك)0.77(ٔتستول ا١تعنوية  )0.26(مًت من الوقوؼ 
 )0.22(ٔتستول معنوية  )1.56 (قيمة ثٍت اٞتذع من الوقوؼُب متغَت بلغت ك ،)0.38(ٔتستول معنوية 

ُب متغَت بلغت ك ،)0.25(ٔتستول معنوية  )1.40 (قيمة الوثب داخل الدكائر ا١ترقمةُب متغَت بلغت ك
٦تا يبُت أف قيم مستول ا١تعنوية أكرب ، )0.15(ٔتستول معنوية  )1.92 (كاحدة قيمة الوقوؼ على قدـ

 اجملموعات ُب ىذه ا١تتغَتاتبُت   أف ىناؾ ٕتانس يشَت إٔبىذا ماك، )0.05(من 

ا١تعنوية درجة اٟترية ا١تقاـ درجة اٟترية البسط  leven(ا١تتغَتات 

  0.26 مًت من الوقوؼ 30عدك مسافة 

 

2 

 

 

42 

0.77 

 0.38 0.98 )الثانية (اٞترم ا١تكوكي 

 0.22 1.56 )سم(ثٍت اٞتذع من الوقوؼ 

 0.25 1.40 )الثانية(الوثب داخل الدكائر ا١ترقمة 

 0.15 1.92اث                        15الوقوؼ على قدـ كفتل اٞتذع 



 

:                                                                                                              القبلية البعدية لكل رلموعةالنتائج عرض ومناقشة -3-2
 نتائج ا١تقارنة القبلية البعدية للعينة الضابطة(: 47)اجلدول رقم 

                                                                                                                    
  بُت متوسطات نتائجذات داللة إحصائيةنبلحظ من خبلؿ النتائج ا١توضحة ُب اٞتدكؿ أف ىناؾ فركؽ 

، حيث من  اليت استعمل معها طريقة الشرح أك عرض النموذجلعينة الضابطةؿ االختبارات القبلية البعدية
داللة الفركؽ اختبار أجل إصدار أحكاـ على نوعية الفركؽ عمل الباحث على معاٞتة النتائج ابستخداـ 

) 2.14( اٞتدكلية 'ت'اٞتدكلية، حيث بلغت قيمة ' ت'احملسوبة أكرب من قيم ' ت  'قيم   أفتبُت )ت(
 ُب متغَتات البحث للعينة إانث كذكور كوف أف أصغر قيمة 14 كدرجة اٟترية 0.05عند مستول الداللة 

لدل العينة إانث، بينما للعينة ذكور بلغت أصغر قيمة  )14.00(كأعبل قيمة بلغت  )2.78( بلغت

متوسط اٞتنس  االختبارات
الفركؽ 

اال٨تراؼ 
ا١تعيارم 

ا٠تطأ 
ا١تعيارم 

ت 
 احملسوبة

ت 
اٞتدكلية 

 مًت 30عدك مسافة 
 من الوقوؼ

  3.18 0.07 0.27  0.22الذكور 

 

 

 

 

2.14 

 8.18 0.04 0.18 0.39اإلانث 

             اٞترم ا١تكوكي 
 )الثانية (

 9.04 0.09 0.35 0.82الذكور 

 7.76 0.04 0.16 0.33اإلانث 

ثٍت اٞتذع من الوقوؼ 
 )سم(

 10.24 0.19 0.75 2.00-الذكور 

 14.00 0.13 0.51 1.86-اإلانث 

الوثب داخل الدكائر 
 )الثانية(ا١ترقمة 

 2.39 0.05 0.22 0.14الذكور 

 2.78 0.09 0.36 0.26اإلانث 

الوقوؼ على قدـ كفتل 
  اٞتذع ٯتينا كيسارا

 9.08 0.38 1.50 3.53-الذكور 

 7.99 0.19 0.74 1.53-اإلانث 

 0.05 عند مستول الداللة 14بلغت درجة اٟترية *



 

 استخداـ الطريقة االعتيادية إٔبكيعزك الباحث ىذه النتيجة  ،)10.24(كأعبل قيمة بلغت  )2.39(
مع اجملموعة الضابطة قد سا٫تت ُب ٖتسُت مستول األداء، حيث أف استخداـ  )الشرح كعرض ٪توذج(

ا١تعلم ألسلوب التدريس عن طريق الشرح اللفظي كعرض ٪توذج للمهارات، كتقدٙب التغذية الراجعة عن 
األداء بطريقة جيدة، أم ىناؾ ٖتسن ُب عن األداء من قبل ا١تعلم مكن من توصيل ا١تعلومات ا٠تاصة 

دراسة كبَت كىذا يتفق مع د الضابطة إال أف مستول التحسن ٓب يكن أفضل إٔب ح مستول أداء اجملموعة
أف التعلم يتحقق اليت بينت ) 2002،شرؼ(، )2006،قنصوه(، )2003،عزمي(، )2003،الضهراكم(

إذا كانت البيئة منظمة بشكل  " )1988االلوسي،( كيؤكد من خبلؿ طريقة تدريس معينة يقـو هبا ا١تعلم،
نو يهتم فيها كتصبح عنصرا مهما ُب إدراكو ٢تا أما إذا كانت قائمة أك إتثَت بعض حاجات الفرد كدكافعو ؼ

منظمة بشكل ال تتعلق ابىتماماتو أك حاجاتو فإنو ال يدركها، فحاجات الطفل كاىتماماتو ٗتتلف عن 
حاجات كاىتمامات الشخص الكبَت كعليو فاف البيئة الصاٟتة لنمو قدرات الطفل ىي البيئة ا١تناسبة 

 تعود ٔبإ أداء ٖتسُت ُب  كذلكالسبب الباحث كيعزك ، )1988االلوسي، (" إلشباع حاجاتو كاىتماماتو 
 كقد جهدىم قصارل بذلوا أهنم كما ٢تم تدرس اليت العلمية ا١تواد ابقي ُب ا١تتبعة الطريقة ىذه على تلميذاؿ

 ُب إ٬تابية أيضا حققت فقد النموذج، أداء أك التقليدية الشرح الطريقة استخدمتتفوقت اجملموعة اليت 
 على الطريقة ىذه جدكل ُب يكمن، حققتو الذم التقدـ أف الباحث كيرل الدراسة، قيد للمهارات التعلم
 تدريب ٍب ا١تتميزين تبلميذاؿ أحد أك ذاألستا خبلؿ من ٢تا ٪توذج كأداء ا١تتعلمة للمهارات اللفظي الشرح
إٔب  )2005(فقد أشار األجنف ، للمتعلمُت األخطاء بتصحيح درسآب يقـو تبلميذاؿ قبل من ا١تهارة على

 فضبل عن كوهنا فًتة ،أف مرحلة الطفولة فًتة حرجة، حيث ٘تثل أخصب فًتات النمو ا١تهارم اٟتركي
ف أم أانتقالية من أداء ا١تهارات اٟتركية األساسية إٔب مرحلة أداء ا١تهارات ا١ترتبطة ابألنشطة الرايضية، ك

تقصَت ُب تطور ٪تو ا١تهارات اٟتركية األساسية هبذه الفًتة العمرية يؤثر سلبا على مراحل النمو اٟتركي 
 أف ىدؼ كل مدرس ىو إيصاؿ ا١تادة كقد اتفقت نتائج البحث مع الدراسات السابقة اليت بينت البلحقة

 أبفضل الوسائل كالطرؽ التعليمية حىت يكوف التعلم فعاال كسريعا كدقيقا، كعليو البد تبلميذالتعليمية إٔب اؿ
 أفرادا ك٣تموعات متقاربة تبلميذع أساليب كاسًتاتيجيات التدريس حىت يتمكن من التعامل مع اؿممن تنو

 التدريس ا١تناسبة سيعكس إلسًتاتيجيةبدال من التعامل معهم كمجموعة كاحدة حيث أف اختيار ا١تعلم 
 ،)2005،السويلمُت( ،)1995،عبد الكرٙب(كىذا ما يتفق مع رؤاي سليمة للمهارة لدل ا١تتعلمُت 

، أنو ال )mosston & ashworth,2002(  )2005،اٟتمورم، اٟتايك(، )2002،شلتوت(
 مع ٚتيع التبلميذ ُب ٚتيع الظركؼ كٞتميع ا١تهارات ُب ىا ٯتكن استخداـةيوجد إسًتاتيجية تدريسية مثإب

 ا١تتغَتات ُب البعدم كلصاّب كالبعدم، القبلي القياس بُت فركؽ كجود كنستنتج من ذلك. الوقت نفسو
                                                                                                               أفراد العينة الضابطة لدل ا١تدركسة



 

:   )التعلم التعاك٘ب( نتائج ا١تقارنة القبلية البعدية للعينة التجريبية األكٔب (:48)اجلدول رقم 

                                                                                                                        
 بُت متوسطات ذات داللة إحصائية أف ىناؾ فركؽ  نبلحظمن خبلؿ النتائج ا١توضحة ُب اٞتدكؿ أعبله

، حيث من أجل إصدار أحكاـ  بُت االختبارات القبلية البعدية)التعلم التعاك٘ب(نتائج العينة التجريبية األكٔب 
 'قيم  أفتبُت  )ت(داللة الفركؽ اختبار على نوعية الفركؽ عمل الباحث على معاٞتة النتائج ابستخداـ 

 عند مستول الداللة )2.14(اٞتدكلية، حيث بلغت قيمة ت اٞتدكلية ' ت'احملسوبة أكرب من قيم ' ت 
) 4.06( ُب متغَتات البحث عند الذكور كاإلانث  كوف أف أصغر قيمة بلغت 14 كدرجة اٟترية 0.05

 قيمة بلغت الكأع )6.26(لدل اإلانث، بينما للعينة ذكور بلغت أصغر قيمة  )9.79(كأعلى قيمة بلغت 
الذات عند التبلميذ، كينمي   زايدة تقديراتألداء إٔب مستول اُب ىذه النتيجةكيعزك الباحث ، )24.81(

اال٨تراؼ ا١تتوسط اٞتنس االختبارات 
ا١تعيارم 

ا٠تطأ 
ا١تعيارم 

ت 
 احملسوبة

ت اٞتدكلية 

 مًت من 30عدك مسافة 
الوقوؼ 

  24.81 0.04 0.16 1.08الذكور 

 

 

 

 

2.14 

 5.44 0.09 0.37 0.52اإلانث 

 8.82 0.11 0.44 1.01الذكور  )الثانية (اٞترم ا١تكوكي 

 9.79 0.07 0.29 0.75اإلانث 

ثٍت اٞتذع من الوقوؼ 
 )سم(

 6.99 0.41 1.62 2.93-الذكور 

 8.50 0.46 1.79 3.93-اإلانث 

الوثب داخل الدكائر 
 )الثانية(ا١ترقمة 

 6.26 0.07 0.29 0.47الذكور 

 4.36 0.09 0.36 0.40اإلانث 

الوقوؼ على قدـ كفتل 
 اٞتذع ٯتينا كيسارا 

 9.64 0.60 2.35 5.86-الذكور 

 4.06 0.67 2.60 2.73-اإلانث 

 0.05 عند مستول الداللة 14بلغت درجة اٟترية *



 

ف العبلقة الًتابطية ا١تشًتكة بُت ٣تموعات التبلميذ أإتاىات التبلميذ اال٬تابية ٨تو أنفسهم ك٨تو زمبلئهم إذ 
، فعند تداخل ا١تعلومات بُت  إٔب استخداـ التعلم التعاك٘بخر بصورة ا٬تابيةآتتطلب اعتماد تلميذ على 

٣تموعتُت أك أكثر ٬ترم تعلم مهارات فردية فضبل عن مهارات كٝتات ٥تتلفة مثل الثقة ابلنفس كاٗتاذ 
ف النجاح ُب ا١تهمات احملددة كا١تعدة سابقا يتوقف على التعاكف بدال من التنافس كما إهنم أالقرار، ك

 الذين تبلميذأف اؿ )Huang,2000(ما أشار إليو كىذا  مسئولوف عن ا٧تاز عمل لكل فرد ُب اجملموعة
كالتعاكف  يتعلموف ُب ٣تموعات تكوف نتائج أفضل من الذم يتعلموف بشكل فردم ألنو يزيد من التفاعل

أف العمل التعاك٘ب يساعد ُب زايدة الدافعية ٨تو األداء ٦تا  )2007( القوابعة أكدهكتبادؿ ا١تعلومات، ما 
، )2003الضهراكم،(، )2006ا١تقداد،(  مع النتائجكاتفقت اٟتركي  األداء مستوليساىم ُب ٖتسُت

، أف التعلم التعاك٘ب يساعد على ٖتسُت كزايدة مستول األداء ا١تهارم )2006شاىُت، ()2004اٟتايك،(
اليت  (Sarita,1997; Cai,1997; Dyson,2002)كاٟتركي، كاتفقت النتائج كذلك مع دراسة 

كما  أف التعلم التعاك٘ب كاف أكثر ٧تاحا، حيث أف التبلميذ يساعدكف بعضهم البعض لتعلم أفضل،بينت 
أف مدرسي الًتبية البدنية كالرايضية شجعوا على استخداـ التعلم التعاك٘ب ُب  إٔب )Dyson) 2002أشار 

  ا١تهارة كا١تعرفةتبلميذ ١تا لو من دكر ىاـ ُب إكساب اؿ،التدريس كمصدر للتغيَت ُب دركس الًتبية الرايضية
أنو ٯتكن استخداـ التعلم التعاك٘ب ُب كل ا١توضوعات، كعلى  (Antil & all,1998) أشار كل منو

   ىذا ما يتشابو مع نتائج البحوث ، بعضهم البعض٥luتتلف ا١تستوايت التعليمية، حيث يعمل التبلميذ 
(McHale, 2002; Güne, 2007; Goudas and Magotsiou,2009) إليو أشار، ك 

 اٞتماعة أفراد ٚتيع لتسع أف كىو ،)1992(الذيب  ،)2001(، اٟتيلة )1992(ؾ كوج من كل
 ٦تا اثبت ١تعيار كفقا ابلتساكم اٞتماعة أعضاء على يوزع تعزيز على كاٟتصوؿ ك٤تدد كاحد ىدؼ لتحقيق

 ديفيد من كل يشَت الصدد ىذا كَب ٦تكنة، فًتة ألطوؿ ابلتعلم االحتفاظ مع التعلم ٨تو تبلميذاؿ ٭تفز
 ا١تهارات اكتساب على كبَتا أتثَتا لو ألف التعاك٘ب التعلم أ٫تية إٔب )1998 (جونسوف ركجرت ك جونسوف

 كالدافعية الزمبلء ٨تو إ٬تابية إتاىات ككجود التعلم ُب لديهن الرغبة زايدة إٔب ابإلضافة ،تبلميذاؿ لدل
 حسانُت يوسف، ـ)2000( بدر ٤تمود نفيق من كلو  دراسة نتائج مع يتفق كىذا مشًتكة، أىداؼ إل٧تاز

 أ٫تية السابقة الدراسات ٚتيع أثبت حيث، )2003( ا١تتوٕب إبراىيم، )2002(حلمي نشوة، )2002(
، )1995أكسنت،( ،)2002ا١تالكي،(، )1998يوسف،( دراسة نتائج مع كاختلفت، التعاك٘ب التعلم
 ٮتضعوف زمبلئهم أبف شعركا الضابطة اجملموعة طبلب يكوف كرٔتا التجربة مدة قصر إٔب يرجع السبب كلعل

 القبلي كالبعدم، القياس بُت فركؽ كمنو نستنتج كجود .إتاىهم على أثر ٦تا التدريس ُب جديدة لتجربة
.)التعلم التعاك٘ب (أفراد العينة التجريبية األكٔب  لدل ا١تدركسة ا١تتغَتات ُب البعدم كلصاّب



 

 )التعلم التعاك٘ب كالتعلم ابللعب(اثنية نتائج ا١تقارنة القبلية البعدية للعينة التجريبية اؿ(: 49) اجلدول رقم 

                                                                                                                     
بُت متوسطات ذات داللة إحصائية  أف ىناؾ فركؽ  نبلحظمن خبلؿ النتائج ا١توضحة ُب اٞتدكؿ أعبله

حيث من أجل ،  ُب االختبارات القبلية البعدية)التعلم التعاك٘ب كالتعلم ابللعب(نتائج العينة التجريبية الثانية 
 )ت(داللة الفركؽ اختبار إصدار أحكاـ على نوعية الفركؽ عمل الباحث على معاٞتة النتائج ابستخداـ 

 عند )2.14(اٞتدكلية، حيث بلغت قيمة ت اٞتدكلية ' ت'احملسوبة أكرب من قيم ' ت  'قيم  أفتبُت 
 ُب متغَتات البحث عند الذكور كاإلانث كوف أف أصغر قيمة 14 كدرجة اٟترية 0.05مستول الداللة 

لدل العينة إانث، بينما للعينة ذكور بلغت أصغر قيمة  )11.24( قيمة بلغت الكأع )5.99( بلغت
 الباحث ىذه النتائج معتمدا على حقيقة أساسية كىي كيفسر، )18.84(كأعلى قيمة بلغت  )9.01(

اال٨تراؼ ا١تتوسط اٞتنس االختبارات 
ا١تعيارم 

ا٠تطأ 
ا١تعيارم 

ت اٞتدكلية  Tت 

 مًت من 30عدك مسافة 
الوقوؼ 

  13.53 0.09 0.35 1.24الذكور 

 

 

 

2.14 

 6.64 0.12 0.49 0.84اإلانث 

 18.84 0.07 0.29 1.43الذكور  )الثانية (اٞترم ا١تكوكي 

 10.83 0.08 0.32 0.91اإلانث 

ثٍت اٞتذع من الوقوؼ 
 )سم(

 12.04 0.37 1.45 4.53-الذكور 

 11.24 0.50 1.95 5.66-اإلانث 

الوثب داخل الدكائر 
 )الثانية(ا١ترقمة 

 9.01 0.07 0.27 0.64الذكور 

 5.99 0.08 0.34 0.52اإلانث 

الوقوؼ على قدـ كفتل 
 )اث(اٞتذع ٯتينا كيسارا

 12.83 0.59 2.29 7.60-الذكور 

 7.85 0.62 2.43 4.93-اإلانث 

 0.05 عند مستول الداللة 14بلغت درجة اٟترية *



 

استعمالو إسًتاتيجية التعلم التعاك٘ب كالتعلم ابللعب اليت تعترب من أفضل اإلسًتإتيات التعليمية ُب ا١ترحلة 
االبتدائية، فضبل عن كوهنم اإلسًتاتيجيات ا١تثلى لدفع الًتبية الفردية عن طريق استعماؿ التلميذ للحركات 
ا١تتعددة هبدؼ حل ا١تشكبلت اٟتركية كاليت تتطلب ابلضركرة مشاركتو اال٬تابية، إذ البد من الًتكيز على 
تنفيذ النشاط التعليمي من الدرس إبسًتاتيجية التعلم التعاك٘ب كالتعلم ابللعب عن طريق استعراض اٟتلوؿ 
من ا١تتعلمُت كالقياـ ابلتكرار كالتدريب للمهمة اٟتركية إٔب جانب االستفادة من زمن التنفيذ ُب الدرس 

لقد أصبح الًتبويوف ُب يعتنوف ابلكيفية اليت  )2000(كُب ىذا السياؽ يقوؿ العمر  ،كٖتقيق زايدة الفاعلية
.  من ٖتقيق تعلم أفضل أكثر من عنايتهم ابلكيفية اليت ٘تكن ا١تعلم من تقدٙب درس أفضلتبلميذ٘تكن اؿ

كلقد ٧تم عن ىذا التبدؿ ُب التوجو حدكث انتقاؿ من األنشطة التعليمية اليت تتمحور حوؿ ا١تعلم الذم 
يقود الدرس من خبلؿ اإللقاء كا١تناقشة، إٔب األنشطة اليت تتمحور حوؿ الطالب نفسو، التعلم التعاك٘ب، 

 النفسية، كيساعده على اكتساب  الطفلللعب يشبع حاجاتاأن ) 2000،رحيم(كيقوؿ  ،التعلم ابللعب
ا٠تربات االجتماعية كاٟتركية كالًتبوية، ٯتكن القوؿ إف اللعب ُب ىذه ا١ترحلة العمرية يعترب ضركرة من 

ت اٟتياة للطفل ١تا لو من دكر ُب بناء شخصية الطفل، كتعزيز ثقتو بنفسو، كتفريغ الطاقة اٟتركية ايضركر
كبناء على ما  )2006عوض،(كيقوؿ لديو، إضافة إٔب أهنا كاحدة من كسائل التعبَت عما ٬توؿ ٓتاطره، 

تقدـ ٬تب على ا١تعلمُت أف ٬تعلوا األنشطة اٟتركية ركنا أساسيا ُب حياة الطفل اليومية، ألف الطفل يتعلم 
ابٟتركة ك٬تب أف يعطى الوقت الكاُب للتحرؾ خبلؿ درس الًتبية البدنية كالرايضية، حيث تظهر اٟتاجة 
ملحة للعب عندما ٬تتمع عدد من األطفاؿ مع بعضهم البعض، فالطريقة اليت يقضي فيها الطفل أكقاتو 
تساىم ُب صنع رجل ا١تستقبل فإذا أعطى الطفل الفرصة الستثمار كقتو بطريقة بناءة ينمو لديو الشعور 

كسيكوف لذلك األثر الفّعاؿ ُب ٖتقيق النضج العاطفي، كالفكرم،  اب١تسؤكلية، كاالعتماد على النفس
إٔب أف الكفاءة البدنية تتحقق لدل األطفاؿ ابستخداـ  )(Roberton,1984 كتشَتكاالجتماعي، 

االسًتاتيجيات اال٬تابية ُب برامج األداء اٟتركي ا١تتمثل ُب اٞترم كالوثب كالرمي كالقفز كاٟتجل كالركل، 
كأشارت النتائج إٕب فاعلية برانمج الًتبية اٟتركية كأنشطتو ُب انتماء الطفل إٔب اٞتماعة كالوطن، كتتفق مع 

، )2010عبد الفتاح،(، )1999لركمي،ا(، )2004نرباس،( )2010،فؤاد(، )2000دالؿ، (دراسة 
عبيدات، (كاختلفت النتائج مع دراسة ، ((Thyssen,2003 )1999جاسم،( ،)2001عبد الرازؽ،(

 نستنتج أنو توجد كمن ذلك .اليت بينت إٔب عدـ كجود أثر للتعلم ابللعب على التحصيل للتبلميذ )2005
أفراد العينة التجريبية الثانية  لدل ا١تدركسة ا١تتغَتات ُب البعدم كلصاّب كالبعدم، القبلي القياس بُت فركؽ

                                                                                                         )التعلم ابللعب كالتعلم التعاك٘ب(



 

:                                                                               بٌن كل رلموعتٌن البعدية عرض ومناقشة النتائج- 3-3
                                               والعينة التجريبية األوىلالضابطةبٌن العينة ادلقارنة البعدية - 3-3-1

 )التعلم التعاك٘ب( بُت العينة الضابطة كالتجريبية األكٔب  البعديةنتائج ا١تقارنة( :50)اجلدول رقم 

 
 

االختبارات 

 
 
اٞتنس 

الداللة  للفركؽ " ت" اختبار اختبار ليفن  
F  

 فيشر 
مستول 
ا١تعنوية 

ت 
 احملسوبة

ت 
اٞتدكلية 

اال٨تراؼ ا١تتوسط  
ا١تعيارم  

 ـ من 30عدك 
 )اثنية(الوقوؼ 

  10.54 0.80 0.06ذكور 
 
 
 
 
 
 
 

1.70 

 داؿ 0.10 0.09

 داؿ  0.11 0.34 2.84 0.23 1.46إانث 

اٞترم ا١تكوكي            
 )اثنية(

 داؿ 0.08 0.77 8.68 0.00 8.28ذكور 

 داؿ 0.07 0.49 6.80 0.58 0.30إانث 

ثٍت اٞتذع من 
 )سم(الوقوؼ 

 داؿ 0.53 3.26- 6.10 0.56 0.34ذكور 

 داؿ 0.67 2.06- 3.06 0.01 6.46إانث 

الوثب داخل 
 )اثنية(الدكائر

 داؿ 0.04 0.41 9.08 0.16 2.08ذكور 

 داؿ 0.05 0.16 3.19 0.30 1.10إانث 

الوقوؼ على 
قدـ كفتل 

                            )اثنية(اٞتذع

 داؿ 0.68 5.00- 7.25 0.16 2.06ذكور 

داؿ  0.48 2.26- 4.67 0.87 0.02إانث 

                                                                                                                       
بُت اجملموعتُت العينة الضابطة تشَت النتائج إٔب كجود فركؽ ذات داللة إحصائية من ا١تبلحظ ُب اٞتدكؿ 
 ا١تتغَتات ا١تدركسةُب  للعينة ذكور كإانث  ُب اإلختبارات البعدية)التعلم التعاك٘ب(كالعينة التجريبية األكٔب 

 عند مستول الداللة اٞتدكلية' ت'احملسوبة أكرب من قيم ' ت  'قيم  أفظهر  )ت(ابستخداـ اختبار كذلك 
عند  )2.84( عند الذكور ك )10.54 ( ـ من الوقوؼ30هتا ُب اختبار عدك ، إذ بلغت قيم)0.05(

ثٍت عند اإلانث، كُب اختبار  )6.80( عند الذكور، ك )8.68(اٞترم ا١تكوكي بلغت اإلانث، كُب اختبار 



 

الوثب داخل الدكائر عند اإلانث، كُب اختبار  )3.06( عند الذكور، ك6.10)( بلغت اٞتذع من الوقوؼ
) 7.22( الوقوؼ على قدـ كفتل اٞتذع ٯتينا كيسارا ، كُب اختبار)3.19(عند الذكور، ك )9.08(ا١ترقمة 

) 28(عند درجة حرية ) 1.70(اٞتدكلية ' ت'عند اإلانث، حيث بلغت قيمة  )4.67(  كعند الذكور،
بُت اجملموعتُت الضابطة كالتجريبية ٦تا يشَت إٔب كجود فركؽ ذات داللة إحصائية ، )0.05(كمستول داللة 

٦تا يدؿ  ا١تدركسة ا١تتغَتات ُب )التعلم التعاك٘ب(اجملموعة التجريبية األكٔب  كلصاّباألكٔب للعينة ذكور كإانث، 
التنافس اٞتماعي الذم ٬تعل كيعزك الباحث ذلك إٔب على معنوية الفركؽ بُت اجملموعتُت ُب ىذه ا١تتغَتات، 

التلميذ يعمل ضمن اجملموعة كيتعاكف معهم من خبلؿ اإلفادة من قدرات اجملموعة الواحدة ٦تا يؤدم إٔب 
 كثَت من األْتاث بدراسة اإلسًتاتيجية اندماج ىذه القدرات لتحقيق ا٢تدؼ النهائي، كتتفق النتائج مع

مقارنة بعضها ابلبعض اآلخر أك عرب مقارنتها بنظاـ التعلم التقليدم، كقد أظهرت ىذه األْتاث نتائج 
) 1998ىوبركرس،(، )2000بدر،(، )2004كيونس، أمُت(من  كلو  دراسة مع  النتائج كتتفق،متباينة

 تفوؽ إٔب أشارت اليت، )1998درايل، توب( ،)2003ا١تتوٕب،( ،) 2002حلمي،( ،)2002حسانُت،(
 القدرة كتنمية كاإلتقاف الفهم على مساعدة من بو يتميز ١تا كذلك للتدريس كإسًتاتيجية التعاك٘ب التعلم
 كالتعاكف اإلاثرة من الطريقة ىذه بو ٗتتص ما ّتانب جديدة مواقف ُب التبلميذ يتعلمو ٦تا تطبيق على

 ٦تا التبلميذ من جديد كتنظيم ٣تموعات ُب العمل شكل ذلك إٔب كيضاؼ النهائي كاإل٧تاز كالدافعية
 إٔب التعرؼ كأيضا أخرل إٔب مهارة من ٣تموعة كل أفراد يتباد٢تا اليت األدكار ككذلك ابلعمل شغف أحدثو

 تزيد التعاكنية الطريقةأف (Hall.1990)   إليو كما أشارخاصا،  اىتماما كإعطائهم الضعاؼ التبلميذ
 ككذلك الفردم، التنافس كليس اٞتماعي تنافس جلأ من الواحدة اجملموعة أفراد بُت كالتشجيع التعاكف من
 القلق من كيقلل الفعالة كا١تشاركة اإلبداع من يزيد أنو كما الواحدة اجملموعة عضاءأ بُت العاطفة يزيد

 معُت اال٧تاز لؿع اٟتصوؿ ُب النجاح  "أف (Celcie.1984 ) كيؤكد." تبلميذاؿ لبعض كاالنطوائية
 كمساعدهتم الستمتاعهم نتيجة النجاح ك٭ترزكف تعاك٘ب ٚتاعي سلوؾ ُب اجملموعة اشًتاؾ نتيجة ٭تصل

إسًتاتيجيات تدريس ينبغي أف ىناؾ  )2007(، كيؤكد السوطرم كالتطبيق التعمق على ابعض بعضهم
للمعلمُت ٘تثلها كاستخدمها كتطبيقها، حيث ٕتعلهم قادرين على ٖتقيق أىداؼ تعليمية تتجاكز حفظ 

ا١تعلومة، كتركز على القدرات كا١تهارات، فالتطور ُب كسائل التكنولوجيا فرض االٕتاه ٨تو استخداـ 
  )1998يوسف،(، )1995عبابنة، ( مع دراسة ائجكٓب تتفق ىذه النت ،اسًتاتيجيات تدريس حديثة

 ُب السبب كلعل  (Mirzeoglu 2000) (Güne,2007) ;، )1999رايف،( ،)2002ا١تالكي،(
 ك٦تا ال شك فيو أف مرحلة ،جيدة نتائج تعط فلم كالتلميذ ا١تعلم على جديدة اإلسًتاتيجية أف ىو ذلك

برز ا١تراحل العمرية ُب حياة اإلنساف كأ٫تها، ْتيث ٯتكن القوؿ أف الفرد رىُت طفولتو أالطفولة من 
بُت اجملموعتُت الضابطة كالتجريبية  فركؽ ذات داللة إحصائية كمنو نستنتج أف ىناؾ )2003الشلوؿ، (



 

٦تا يدؿ على معنوية الفركؽ بُت اجملموعتُت ُب ىذه ا١تتغَتات  ،للعينة ذكور كإانث )التعلم التعاك٘ب(األكٔب 
                                                                                               .)التعلم التعاك٘ب(اجملموعة التجريبية األكٔب  كلصاّب

                                    التجريبية الثانية و الضابطةادلقارنة البعدية بٌن  -3-3-2
) التعلم ابللعبالتعلم التعاك٘ب ك(ا١تقارنة بُت العينة الضابطة كالتجريبية الثانية نتائج  (:51)اجلدول رقم 

 
 

االختبارات 

 
 
اٞتنس 

الداللة  للفركؽ " ت" اختبار  فرؽ اختبار ليفن
F  

 فيشر 
مستول 
ا١تعنوية 

ت 
 احملسوبة

ت 
اٞتدكلية  

متوسط 
الفركؽ 

اال٨تراؼ  

 ـ من 30عدك 
 )اث(الوقوؼ 

  10.54 0.80 0.06ذكور 
 
 
 
 
 
 
 

1.70 

داؿ  0.10 1.09

داؿ  0.10 0.56 5.59 1.00 0.00إانث 

اٞترم ا١تكوكي            
 )الثانية(

داؿ  0.05 0.77 8.68 0.00 8.28ذكور 

داؿ  0.07 0.72 9.73 0.75 0.10إانث 

ثٍت اٞتذع من 
 )سم(الوقوؼ 

داؿ  0.53 3.26- 6.10 0.56 0.34ذكور 

داؿ  0.70 3.93- 5.60 0.05 3.96إانث 

الوثب داخل 
 )اثنية(الدكائر 

داؿ  0.04 0.41 9.06 0.16 2.08ذكور 

داؿ  0.06 0.35 5.63 0.87 0.02إانث 

الوقوؼ على 
قدـ كفتل اٞتذع 

                            )اث15(

داؿ  0.68 5.00- 7.25 0.16 2.06ذكور 

داؿ  0.52 4.06- 7.72 0.64 0.22إانث 

                                                                                                                   
 ≥ α(تشَت النتائج إٔب كجود فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول الداللة من ا١تبلحظ ُب اٞتدكؿ 

 )التعلم التعاك٘ب كالتعلم ابللعب(لثانية كالتجريبية ا )التعلم التقليدم( بُت العينتُت، العينة الضابطة )0,05
 أفظهر  )ت(ابستخداـ اختبار  كذلك للعينة ذكور كإانث ُب االختبارات البعدية ُب ا١تتغَتات ا١تدركسة،

ُب ' ت'ة ، إذ بلغت قيم)0.05( عند مستول الداللة اٞتدكلية' ت'احملسوبة أكرب من قيم ' ت  'قيم 



 

اٞترم عند اإلانث، كُب اختبار  )5.59(عند الذكور ك )10.54 ( ـ من الوقوؼ30اختبار عدك 
 بلغت ثٍت اٞتذع من الوقوؼعند اإلانث، كُب اختبار  )9.73(عند الذكور، ك )8.68(ا١تكوكي بلغت 

عند  )9.06(الوثب داخل الدكائر ا١ترقمة عند اإلانث، كُب اختبار  )5.60( عند الذكور، ك6.10)(
 عند الذكور، )7.25( الوقوؼ على قدـ كفتل اٞتذع ٯتينا كيسارا ، كُب اختبار)5.63(الذكور، ك

كمستول داللة  )28(عند درجة حرية ) 1.70(اٞتدكلية ' ت'عند اإلانث، حيث بلغت قيمة  )7.72(ك
 )التعلم التقليدم(بُت اجملموعتُت الضابطة ٦تا يشَت إٔب كجود فركؽ ذات داللة إحصائية ، )0.05(

 اجملموعة التجريبية الثانية ُب  كلصاّبللعينة ذكور كإانث )التعلم التعاك٘ب كالتعلم ابللعب(كالتجريبية الثانية 
 ىذهكيعزك الباحث ٦تا يدؿ على معنوية الفركؽ بُت اجملموعتُت ُب ىذه ا١تتغَتات، ا١تدركسة،  ا١تتغَتات
 زكااي من ا١تشكبلت رؤية خبلؿ من مبدع بشكل التفكَت على التبلميذ ساعد اٟتإب الربانمج أبف النتيجة
 القرار، كاٗتاذ للمشكبلت، كحلوؿ أفكار كتوليد كاٞتديدة ا١تبدعة األفكار من العديد كامتبلؾ عديدة،
 ا١تدركسة مراحلها بناء حيث من تساعد األلعاب ىذه مثل أف حيث ابلنفس، عالية انفذة كثقة ببصَتة
 قدر أكرب كفر اٟتإب الربانمج أف إٔب النتيجة ىذه تعزل كقد منظم، بشكل اٞتوانب ىذه تنمية على بعناية

 تدرج خبلؿ من عميقا، كتفكَتا مضاعفا جهدا تتطلب اليت العليا التفكَت مراحل ُب كخاصة ا١تنافسة من
 ك٧تد أف هتم،قدرا إلثبات التبلميذ يستهوم الوضع كىذا الصعوبة، درجة ُب األلعاب على شكل ٣تموعات

يؤكد بعض ا١تهتمُت ٔتجاؿ اللعب ، ك)٤2006تسب،(ىذه ا١تهارات تساعد علي النمو ا١تتوازف للجسم 
عند األطفاؿ أف اإلنساف الذم ال يلعب ال ٯتكن أف يكوف إنساان كىذه مقولة صحيحة بل ىي تبدك 

 )2006فهمي،(حقيقة ال ٯتكن ٕتاىلها فنحن نلمح كجودىا من اٞتميع عند أصغر ا١تراحل العمرية 
إٔب أف الكفاءة البدنية تتحقق لدل األطفاؿ ابستخداـ  ) Roberton.H ,1984 (كتشَت دراسة 

، االسًتاتيجيات اال٬تابية ُب برامج األداء اٟتركي ا١تتمثل ُب اٞترم كالوثب كالرمي كالقفز كاٟتجل كالركل
كاتفقت ، كأشارت النتائج إٔب فاعلية برانمج الًتبية اٟتركية كأنشطتو ُب انتماء الطفل إٕب اٞتماعة كالوطن

 اليت أكدت على أ٫تية إكساب األطفاؿ بنية حركية ، )2010فؤاد (، )2000فتحي،(النتيجة مع دراسة 
متنوعة تساعدىم على مواجهة متطلبات اٟتياة ا١تدرسية كالبيئة كتؤىلهم ١ترحلة ا١تمارسات ا١تهارية 

 ، )2006عبيد،(، )2008علي،( ،)2006شرؼ،(، كدراسة ا١تتخصصة ُب األلعاب الرايضية

 (Cincia & all,2010 ; (Michel & all,2006) ; (Thomas & all.,2009) 
(Tim & Dean,2009) ; (Shappard & all,2006) 

التعلم التعاك٘ب (بُت اجملموعة الضابطة كالتجريبية الثانية  فركؽ ذات داللة إحصائية كمنو نستنتج أف ىناؾ
 ُب )التعلم التعاك٘ب كالتعلم ابللعب(التجريبية الثانية اجملموعة  كلصاّبللعينة ذكور كإانث،  )كالتعلم ابللعب



 

                                       .٦تا يدؿ على معنوية الفركؽ بُت اجملموعتُت ُب ىذه ا١تتغَتات ا١تدركسة ا١تتغَتات
                                            والتجريبية الثانيةاجملموعة التجريبية األوىل ادلقارنة البعدية بٌن  -3-3-3

 كالتجريبية الثانية   التجريبية األكٔب اجملموعةنتائج(:52)اجلدول رقم 

 
 

االختبارات 

 للفركؽ " ت" اختبار اختبار ليفن للفركؽ 
F   مستول  فيشر

ا١تعنوية 
ت 

 احملسوبة
ت 

اٞتدكلية  
متوسط 
الفركؽ 

الداللة  اال٨تراؼ  

 ـ من 30عدك 
الوقوؼ 

  1.72 0.01 6.14ذكور 
 
 
 
 

1.70 

داؿ  0.08 0.14

داؿ  0.11 0.22 1.84 0.23 1.46إانث 

اٞترم ا١تكوكي            
 )الثانية(

داؿ  0.08 0.37 4.21 0.00 10.01ذكور 

داؿ  0.06 0.23 3.55 0.75 0.09إانث 

ثٍت اٞتذع من 
 )سم(الوقوؼ 

داؿ  0.54 1.40- 2.56 0.55 0.35ذكور 

داؿ  0.49 1.86- 3.77 0.58 0.30إانث 

الوثب داخل 
 )اثنية(الدكائر 

داؿ  0.53 0.22 4.26 0.45 0.58ذكور 

داؿ  0.05 0.18 3.35 0.26 1.31إانث 

الوقوؼ على 
قدـ كفتل 

                            )اث15 (اٞتذع

داؿ  0.47 1.60- 3.33 0.34 0.91ذكور 

داؿ  0.49 1.80- 3.66 0.46 0.56إانث 

 بُت اجملموعتُت )α ≤ 0,05(تشَت النتائج إٔب كجود فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول الداللة 
 ُب االختبارات إانث للعينة ذكور ك)التعلم ابللعب(لثانية كالتجريبية ا )التعلم التعاك٘ب(التجريبية األكٔب 

' ت'احملسوبة أكرب من قيم ' ت  'قيم  أفظهر  )t(ابستخداـ اختبار  كذلك البعدية ُب ا١تتغَتات ا١تدركسة،
) 4.21(اٞترم ا١تكوكي بلغت  ُب اختبار، حيث بلغت قيمتها )0.05( عند مستول الداللة اٞتدكلية

 عند الذكور، 2.56)( بلغت ثٍت اٞتذع من الوقوؼعند اإلانث، كُب اختبار  )3.55(عند الذكور، ك
عند  )3.35(عند الذكور، ك )4.26(الوثب داخل الدكائر ا١ترقمة عند اإلانث، كُب اختبار  )3.77(ك



 

عند  )3.66( كعند الذكور، )3.33( الوقوؼ على قدـ كفتل اٞتذع ٯتينا كيسارا اإلانث، كُب اختبار
، ٦تا )0.05(كمستول داللة  )28(عند درجة حرية ) 1.70(اٞتدكلية ' ت' حيث بلغت قيمة ،اإلانث

 )التعلم ابللعب(اجملموعة التجريبية الثانية  كلصاّبيدؿ على معنوية الفركؽ بُت اجملموعتُت ُب ىذه ا١تتغَتات، 
عند الذكور  )1.72(هتا إذ بلغت قيم كبينت النتائج إٔب كجود فركؽ غَت معنوية ا١تدركسة ا١تتغَتات ُب
ٖتسن كالتطور ُب أداء ا١تهارات اٟتركية كىذا  كيعزك الباحث ىذه النتيجة إٔب اؿعند اإلانث، )1.84(ك

التعلم (التحسن كالتطور ُب األداء ٓب أيٌب صدفة بل من خبلؿ استخداـ إسًتاتيجيات التدريس اٟتديثة 
ا١تستخدمة كاليت تتبلئم مع ىذه الفئات العمرية كيؤكد العلماء كالباحثوف على  )التعاك٘ب كالتعلم ابللعب

استخداـ ا١تنهج العلمي اٞتيد ألنو يساعد على عملية التعلم بشكل فعاؿ كخاصة من خبلؿ تعليم 
أف غرس مفهـو التعاكف خبلؿ اللعب يسهم ُب توعية األطفاؿ  )2007 (ةا١تهارات، كىذا ما أكدتو ٛتود

٫تية العمل اٞتماعي لتحقيق ىدؼ مشًتؾ، بدال من ا١تنافسة، كما يتعلموف مساعدة بعضهم البعض أل
 ),Palhares, Ferreira 2008(، )2007شحركرم،( دراسةكتتفق مع  أبسلوب منهجي منظم،

 كاٟترص بنفسو، التلميذ ثقة بتنمية كألعاب من ٭تتويو ٔتا قاـ )التعلم التعاك٘ب كالتعلم ابللعب( الدليل ا١تقًتحك
 تقـو اليت األنشطة، ىذه مثل ١تمارسة حصة ٗتصيصكالتمييز،  على كقدرتو كأ٫تيتو، الوقت استغبلؿ على

، طوؿ جراء لديهم القائم التوتر كتفريغ التبلميذ، ٫تم كٕتديد بكسر الركتُت،  كراتبة ا١تعلومات، كتكرار اليـو
 )2004عوض،(، )2003ا٠تطيب،(، )2007الداىرم،(دراسة   مع النتيجة ىذه اتفقت ا١تكاف، كقد

رعاية األطفاؿ بدنيا كتعويدىم العادات الصحية السليمة كمساعدهتم على  أف )2010شحاتو،( يقوؿك
ا١تعيشة كالعمل كاللعب مع اآلخرين كتذكؽ ا١توسيقى كالفن كٚتاؿ الطبيعة كتعويدىم التضحية ببعض 
رغباهتم ُب سبيل صاّب اٞتماعة، فاأللعاب تعترب ٤تفزة بشكل جيد ليست فقط للتسلية، بل تساعد 

) 1993الناشف،( كتقوؿ، األطفاؿ على تطوير مهاراهتم اليت تؤثر على تطورىم، كمشاركتهم ُب ا١تدرسة
التخطيط للعب األطفاؿ يشمل األىداؼ كاألنشطة، الطريقة اليت علي أساسها يتم تنظيم ا١تواد كا١تلعب ك

 ، )2008علي،(، )2006شرؼ،(، )2006فهمي،( مع دراسةأكقات كأماكن اللعب كتتفق النتائج 
(Cincia & all.,2010) النتائج مع بينتو دراسات تكاختلف )Carrier & Sales,1987(  

 ُب التعلم التعاك٘ب كبُت التبلميذ ُب التعلم الفردم، تبلميذأنو ٓب يكن ىناؾ فرؽ ُب التعلم بُت درجات اؿ
 أف التعلم التعاك٘ب  بينت، اليت)Berg,1993( ،)Chambers,1991(كاختلفت كذلك مع دراسة 

 كمنو نستنتج أف ىناؾ، يفوؽ كثَتا التعلم الفردم التنافسي، كيساعد التبلميذ ُب بناء إتاه جيد ٨تو التعلم
للعينة  )التعلم ابللعبالتعلم التعاك٘ب ك(بُت اجملموعتُت الضابطة كالتجريبية الثانية فركؽ ذات داللة إحصائية 

التجريبية الثانية اجملموعة   كلصاّبذكور كإانث، ٦تا يدؿ على معنوية الفركؽ بُت اجملموعتُت ُب ىذه ا١تتغَتات
                                                          ا١تدركسة     ا١تتغَتات ُب )التعلم ابللعبالتعلم التعاك٘ب ك(



 

                                                       البعدية بٌن اجملموعات الثالثة النتائج عرض ومناقشة- 3-4
                                                                                                           اإلانث البعدية بٌن اجملموعات الثالثة للعينة النتائج -3-4-1

 التوزيع الطبيعي للبياانت للعينة إانث                                                                                                      (: 53)اجلدول رقم 

 Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilkا١تتغَتات              

درجة اإلحصائية 
اٟترية 

مستول 
ا١تعنوية 

درجة اإلحصائية 
اٟترية 

مستول 
ا١تعنوية 

  0.10الطوؿ 

 

 

45 

0.20 0.98  

 

 

45 

0.65 

 0.03 0.94 0.02 0.14الوزف 

 0.00 0.63 0.00 0.34العمر 

 مًت من 30عدك مسافة 
 الوقوؼ

0.07 0.20 0.97 0.32 

 0.02 0.94 0.04 0.13 )الثانية (اٞترم ا١تكوكي  

ثٍت اٞتذع من الوقوؼ 
 )سم(

0.16 0.00 0.91 0.00 

الوثب داخل الدكائر ا١ترقمة 
 )الثانية(

0.15 0.01 0.93 0.01 

الوقوؼ على قدـ كفتل 
 )اثنية(اٞتذع 

0.11 0.19 0.96 0.13 

                                                                                                                         
 ، ًب التأكد من أف عينات البحث من ٣تتمع البحث تتوزع توزيعا طبيعيا ٖتليل التباين٘تهيدا لتطبيق اختبار

من خبلؿ النتائج ا١توضحة ُب اٞتدكؿ أعبله تبُت أف اجملموعات الثبلثة للعينة إانث تتوزع توزيعا طبيعيا                                                                                                                                                        ؼ



 

  مًت 30 عدك مسافة نتائج ا١تقارنة البعدية بُت اجملموعات للعينة إانث ُب متغَت(: 54)اجلدول رقم

٣تموع اجملموعات ا١تهارات 
ا١تتوسطات 

درجة 
اٟترية 

 Fا١تتوسط 
احملسوبة 

F 
اٞتدكلية 

الداللة  

عدك مسافة 
 مًت من 30

الوقوؼ 

  1.20 2 2.40بُت اجملموعات 

12.39 

 

3.22 

داؿ 
إحصائيا   0.09 42 4.07داخل اجملموعات 

  44 6.47اجملموع 

                                                                                                                                                                                        
لكن ال ٯتكن  كضحة ُب اٞتدكؿ أعبله تبُت أف ىناؾ فركؽ بُت اجملموعات الثبلثة،آبنتائج اؿمن خبلؿ 

اعتبار أف ىذا اٟتكم صحيحا كموضوعيا إال بعد استخداـ اختبار ؼ فيشر، حيث بعد ا١تعاٞتة اإلحصائية 
، 0,05 عند مستول الداللة اإلحصائية 12.39جملموع النتائج ا١تتحصل عليها، بلغت قيمة ؼ احملسوبة 

، كعلى أساس ىذا التحصيل اإلحصائي أيخذ الباحث ابلتفسَت أف قيمة 3.22كبلغت قيمة ؼ اٞتدكلية 
ؼ احملسوبة أكرب من قيمة ؼ اٞتدكلية ،كوف أف الفركؽ الظاىرية اٟتاصلة بُت عينات البحث ٢تا داللة 

ٖتسن كتطور ُب كيعزك الباحث أف ، )التعلم التعاك٘ب كالتعلم ابللعب(إحصائية لصاّب العينة التجريبية الثانية 
األداء للمهارات اٟتركية كىذا التحسن كالتطور ُب األداء ٓب أيٌب صدفة بل من خبلؿ الدليل  ابستخداـ 

إسًتاتيجيات التدريس كالذم يتبلئم مع ىذه الفئات العمرية كيؤكد العلماء كالباحثوف على استخداـ ا١تنهج 
 فرصة اللعب ،العلمي اٞتيد ألنو يساعد على عملية التعلم بشكل فعاؿ كخاصة من خبلؿ تعليم ا١تهارات

 كيرجع ذلك إٔب أتثَت توظيف على شكل ٣تموعات قد أسهم ُب إكساب التبلميذ ا١تهارات ا١تختلفة،
كاليت سا٫تت ُب  اكتساب ا١تهارات  )٘تارين بدنية، العاب كحركات(األنشطة اٟتركية ٔتختلف أشكا٢تا 

كما أصبحت األلعاب من الوسائل ا٢تامة اليت تساعد ُب تنمية القيم ا٠تلقية،  اٟتركية كخربات جديدة،
 ُب ٪توىم البد٘ب كاٟتركي كالنفسي كاالجتماعي كالعقلي تبلميذمساعدة اؿككتطوير العبلقات االجتماعية، 

فاللعب ُب شكل ٣تموعات قد حقق لؤلطفاؿ ا١تتعة كالتعلم ُب آف كاحد، كىو طريقهم ، )2007السايح،(
من الوسائل ا٢تامة ا١تستخدمة ُب ق أف )2001شرؼ،(كيقوؿ فضو٢تم،  للتعلم ألنو يليب حاجاهتم كيرضي

عملية تربية األطفاؿ، حيث عن طريق اللعب أك األنشطة اٟتركية الرايضية يتعلم الكثَت، كيكتسب العديد 
من ا٠تربات اليت تساعده ُب النمو، ألف الًتبية ُب العصر اٟتديث تعٍت اكتساب ا٠تربات، فالفوائد اليت 
ستعود على الطفل كنتيجة طبيعية ١تمارسة األنشطة اٟتركية الرايضية ال حصر ٢تا فمنها شعوره اب١تتعة 



 

كالسركر كالسعادة عند ٦تارسة اللعب، ابإلضافة إٔب إعداد الطفل اجتماعيا، كإكسابو صفة االعتماد على 
 ،)2009الويسي،،نزار(  ،كىذا يتفق مع ما توصلت إليو دراسةالذات كغَتىا من األمور العديدة، 

كٗتتلف ىذه النتيجة ، (Gurvitch & Metzler,2010; Dyson & all,2010) ،)2009ٜتيس،(
كمن ىذا نستنتج أف ، اليت بينت عدـ تفوؽ إسًتاتيجية التعلم ابللعب، )2005عبيدات، (مع دراسة 

الدليل التعليمي ا١تقًتح ابستخداـ إسًتاتيجية التعلم التعاك٘ب كالتعلم ابللعب ساىم ُب عملية الكشف عن 
 كللتوضيح أكثر أنظر الشكل البيا٘ب.  مًت من الوقوؼ لدل اإلانث30ا١تتفوقُت ُب متغَت عدك مسافة 

                      مًت لدل اإلانث 30 عدك مسافة ُب يوضح ا١تقارنة بُت اجملموعات (:42)الشكل البياين رقم          
 بُت اجملموعات البعدم االختبار ُب اٟتسابية ا١تتوسطات بُت عنويةـ الفركؽ  أفيتضح أعبله الشكل من

 بعد نتائجها أتثرت )التعلم التعاك٘ب كالتعلم ابللعب( الثانية التجريبية العينة أف القوؿ ٯتكن منوالثبلثة ك
للدليل  استخدامها قبل العينة نفس بنتائج اب١تقارنة النتائج تؤكده ما ذاقكالدليل التعليمي ا١تقًتح،  تطبيق

 ُب ٖتليل )H0 ( نرفض الفرض العدمي أعبلهكيشَت الباحث بناءا على النتائج ا١تستخلصة ُب اٞتدكؿ 
أم  كجود فركؽ أك اختبلؼ ُب متوسطات عينات البحث التباين ُب إتاه كاحد  كنقبل ابلفرض البديل 

 حيث ًب الشركع ُب استخداـ االختبارات البعدية ،الثبلث، كمن أجل معرفة معنوية الفركؽ كلصاّب من
                                      :منتائج التفريغ ما يلاؿللمقارانت ا١تتعددة لتحديد مصدر االختبلؼ، أف أفرزت 

أقل فرق معنوي مقارنة فروق ادلتوسطات ابستخدام اختبار

7.63 
7.29 7.07 



 

 توكام لداللة الفركؽ بُت اجملموعات الثبلثة للعينة اإلانث  اختبار(:55)اجلدول رقم 
متوسط اجملموعات ا١تتغَت 

الفركؽ 
ا٠تطأ 

ا١تعيارم 
٣تاؿ الثقة 

اٟتد األقصى اٟتد األدٗب 

 

 

عدك 
 30مسافة 
مًت من 
الوقوؼ 

 

الضابطة  
  *0.34التجريبية األكٔب 

 

0.11 

0.06 0.61 

 0.83 0.28 *0.56التجريبية الثانية 

التجريبية 
األكٔب 

 0.06- 0.61- *0.34-الضابطة 

 0.49 0.05- 0.22التجريبية الثانية 

التجريبية 
الثانية  

 0.28- 0.83- *0.56-الضابطة 

 0.05 0.49- 0.22-التجريبية األكٔب 

 تشَت إٔب كجود فرؽ ذم داللة إحصائية بُت متوسطي الفئتُت )*(

إٔب كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بُت اجملموعات  )*( تشَت قيم فركؽ ا١تتوسطات ا١تشار إليها ابلرمز 
الثبلثة ْتيث أف الداللة لصاّب اجملموعتُت التجريبينت، فقد كانت ىنالك فركؽ ذات داللة إحصائية بُت 

حيث ٓب تكوف ىناؾ فركؽ بُت اجملموعتُت التجريبيتُت ُب اختبار  اجملموعة الضابطة كاجملموعتُت التجريبيتُت،
ك١تعرفة مصادر الفركؽ ًب تطبيق اختبار توكام  حسب اٞتدكؿ أعبله،  مًت من الوقوؼ30عدك مسافة 

                                                                  .لبلختبارات البعدية ١تعرفة الفركؽ بُت ا١تتوسطات
  يوضح تقسيم اجملموعات كترتيبها حسب متوسطاهتا(: 56)اجلدول رقم 

 2اجملموعة  1اجملموعة حجم العينة اجملموعات ا١تتغَت 

 

عدك مسافة 
 مًت من 30

الوقوؼ 

  7.07 15  الثانيةالعينة

  7.29 15 األكٔب العينة

 7.63  15 الضابطة العينة

) Sig(  0.15 0.85 



 

 ٔتستول معنوية 7.63 فمن خبلؿ اٞتدكؿ نبلحظ أف بلغت قيمة ا١تتوسط اٟتسايب للمجموعة الضابطة 
 ، كبلغ 0.15 ٔتستول معنوية 7.29  )التعلم التعاك٘ب(، كبلغ للمجموعة التجريبية األكٔب 0.85

، ٦تا يدؿ على أف ىناؾ 0.15 ٔتستول 7.07 )التعلم التعاك٘ب كالتعلم ابللعب(للمجموعة التجريبية الثانية 
فركؽ بُت اجملموعتُت التجريبيتُت مقارنة مع اجملموعة الضابطة، كٓب تظهر الفركؽ بُت اجملموعتُت التجريبيتُت 

، ىذا ما يوضح أف  مًت من الوقوؼ30عدك مسافة ُب اٞتدكؿ أعبله حسب متوسطاهتا، ُب اختبار 
، كمنو نستنتج أف الدليل ا١تقًتح )التعلم التعاك٘ب كالتعلم ابللعب(أحسن ٣تموعة ىي اجملموعة الثانية 

قد كاف لو أتثَت كبَت كساىم ُب  )التعلم التعاك٘ب كالتعلم ابللعب(ابستخداـ إسًتاتيجيات التدريس اٟتديثة 
                                                              .الكشف عن ا١تتفوقُت ُب اجملاؿ النفس حركي

  ُب اٞترم ا١تكوكيإانث الثبلثة للعينة موعاتج ا١تقارنة البعدية بُت ا١تجئنتا(: 57)اجلدول رقم 

٣تموع اجملموعات ا١تهارات 
ا١تتوسطات 

درجة 
اٟترية 

 Fا١تتوسط 
احملسوبة 

F 
اٞتدكلية 

الداللة 
اإلحصائية 

اٞترم 
ا١تكوكي               

 )الثانية (

  2.08 2 4.16بُت اجملموعات 

55.88 

 

3.22 

داؿ 
إحصائيا   0.03 42 1.59داخل اجملموعات 

  44 5.75اجملموع 

،  اٞترم ا١تكوكيمن خبلؿ مقارنة النتائج كما ىي موضحة ُب اٞتدكؿ أعبله بُت عينات البحث ُب متغَت
لكن ال ٯتكن اعتبار أف ىذا اٟتكم صحيحا كموضوعيا إال بعد  تبُت أف ىناؾ فركؽ بُت اجملموعات الثبلثة،

استخداـ اختبار ؼ  فيشر، حيث بعد ا١تعاٞتة اإلحصائية جملموع النتائج ا١تتحصل عليها ُب اٞتدكؿ أعبله 
، كبلغت قيمة ؼ اٞتدكلية 0.05 عند مستول الداللة اإلحصائية 55.88بلغت قيمة ؼ احملسوبة 

، كعلى أساس ىذا التحصيل اإلحصائي أيخذ الباحث ابلتفسَت أف قيمة ؼ احملسوبة أكرب من 3.22
قيمة ؼ اٞتدكلية، كوف أف الفركؽ الظاىرية اٟتاصلة بُت عينات البحث ُب متغَت اٞترم ا١تكوكي ٢تا داللة 

ىذا التطور  كيعزك الباحث سبب ،)التعلم التعاك٘ب كالتعلم ابللعب(إحصائية لصاّب العينة التجريبية الثانية 
إٔب برانمج الدليل ابستخداـ التعلم التعاك٘ب كالتعلم ابللعب أسهم من خبلؿ معطياتو اٟتركية ُب إكساب 

التبلميذ خربات حركية كاستكشافية أتيح ٢تم الفرصة ُب ٦تارسة ٣تموعة من ا١تهارات اٟتركية األساسية اليت 
كاليت بدكرىا ٪تت قدرات التبلميذ على التفكَت كأكسبتهم  ) الوثب، الرمي،اٞترم(تضمنت مهارات 

جوانب ا٬تابية الكتشاؼ اٟتركات من خبلؿ ٖتليل ا١تواقف اٟتركية كالبحث عن طرائق جديدة إلعادة 



 

تنظيم ا١تواقف، فضبل عن كوف الدليل التعليمي يشجع على التفكَت العلمي كُب تنمية التوجيو الذاٌب ُب 
أف اللعب من خبلؿ تشكيل ٣تموعات " إٔب  )2002اٟتيا٘ب كالركمي،(٤تاكالت تعلم ا١تهارات،كما أشار 

يعد كسيطا ُب إاتحة فرص النمو اٟتركي كا١تعرُب لؤلطفاؿ فمن خبللو يستطيع الطفل التعرؼ على كيفية 
حل ا١تشكلة اٟتركية كالتعامل معها كىذا يساىم ُب تسريع ٣تاالت النمو اٟتركي ا١توازية للمهارات اٟتركية 

 كيرجع ذلك إٔب استخداـ األلعاب ُب شكل ٣تموعات اليت تنمي قدراهتم ،"اليت عمل الطفل على تنفيذىا 
اٟتركية، كتشبع حاجاهتم، كتنمي مهارهتم اٟتركية، كتثَت رغبتهم ُب ٖتدم إمكانياهتم كطاقاهتم، لذلك تعد 

األلعاب أبنواعها ا١تختلفة إحدل طرؽ كسائل التعلم، إذا استطاع ا١تعلم استخداـ األلعاب ٔتا يناسب 
٧تح أتعترب األلعاب من  )1999الديرم،(قدرات كمستول نضج األطفاؿ الذم يتعامل معهم، كيقوؿ 

الوسائل الًتبوية ألطفاؿ االبتدائي، ألف الطفل ُب ىذه ا١ترحلة ْتاجة ملحة إٔب اٟتركة كالنشاط الدائمُت، 
 ،)2013عبود،(، )2012بثينة،(،)2013حسوف،( ،)2013مراـ،(كىذا ما يتفق مع دراسة 

  )2014كآخركف،وليد ( ،)2012القبإب،( ،)٤2013تمود،(

 ( Shappard & all,2006 ; Danish & all 2002 ; Richards,2000) 

كمن ىذا نستنتج أف الدليل التعليمي ا١تقًتح ابستخداـ إسًتاتيجية التعلم التعاك٘ب كالتعلم ابللعب ساىم ُب 
: كللتوضيح أكثر أنظر الشكل البيا٘بعملية الكشف عن ا١تتفوقُت ُب متغَت اٞترم ا١تكوكي لدل اإلانث، 

 
 ُب اٞترم ا١تكوكييوضح ا١تقارنة بُت اجملموعات الثبلثة للعينة إانث(:43)الشكل البياين رقم     

12.46

6 11.96 11.73 



 

 بُت اجملموعات البعدم االختبار ُب اٟتسابية ا١تتوسطات بُت عنويةـ الفركؽ  أفيتضح أعبله الشكل من
 بعد نتائجها أتثرت )التعلم التعاك٘ب كالتعلم ابللعب( الثانية التجريبية العينة أف القوؿ ٯتكن منوالثبلثة ك

 للوحدات استخدامها قبل العينة نفس بنتائج اب١تقارنة النتائج تؤكده ما ذاقكالدليل التعليمي ا١تقًتح،  تطبيق
 ُب )H0 (كيشَت الباحث بناءا على النتائج ا١تستخلصة ُب اٞتدكؿ أعبله نرفض الفرض العدمي ، التعليمية

أم كجود فركؽ أك اختبلؼ ُب متوسطات عينات ٖتليل التباين ُب إتاه كاحد كنقبل ابلفرض البديل 
 حيث ًب الشركع ُب استخداـ االختبارات ،البحث الثبلثة، كمن أجل معرفة معنوية الفركؽ كلصاّب من

                                                                                                              :                        نتائج ما يلياؿ للمقارانت ا١تتعددة لتحديد مصدر االختبلؼ، أين أفرزت البعدية
                                                                                                                      أقل فرق معنوي مقارنة فروق ادلتوسطات ابستخدام اختبار

 اختبار توكام لداللة الفركؽ بُت العينات للعينة اإلانث ١تتغَت اٞترم ا١تكوكي(: 58)اجلدول رقم 

متوسط اجملموعات ا١تتغَت 
الفركؽ 

ا٠تطأ 
ا١تعيارم 

مستول 
ا١تعنوية 

٣تاؿ الثقة 

األقصى األدٗب 

 

اٞترم 
ا١تكوكي 

 )الثانية(

 العينة
الضابطة 

  *0.49األكٔب  العينة

 

 

0.71 

 

0.02 0.32 0.67 

 0.90 0.55 0.01 *0.72الثانية  العينة

 العينة
كٔب ألا

 0.32- 0.67- 0.02 *0.49-الضابطة 

 0.40 0.05 0.02 *0.23الثانية  العينة

 العينة
الثانية 

 0.55- 0.90- 0.01 *0.72-الضابطة 

 0.05- 0.40- 0.02 *0.23-األكٔب  لعينةا

 تشَت إٔب كجود فرؽ ذم داللة إحصائية بُت متوسطي الفئتُت )*(

                                                                                                                         
إٔب كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بُت اجملموعات  )*(تشَت قيم فركؽ ا١تتوسطات ا١تشار إليها ابلرمز 

نتائج ، حسب اؿ)التعلم التعاك٘ب كالتعلم ابللعب(  الثانيةةالتجرييب ةالثبلثة ْتيث أف الداللة لصاّب اجملموع
كمعرفة مصادر الفركؽ ًب تطبيق اختبار توكام لبلختبارات  كللتوضيح أكثر  أعبله، ا١تدكنة ُب اٞتدكؿ

                                       البعدية ١تعرفة الفركؽ بُت ا١تتوسطات



 

  ُب اٞترم ا١تكوكييوضح تقسيم اجملموعات كترتيبها حسب متوسطاهتا(: 59)اجلدول رقم  

 ت قيمتو، كبلغ12.46 من خبلؿ اٞتدكؿ نبلحظ أف بلغت قيمة ا١تتوسط اٟتسايب للمجموعة الضابطة 
التعلم ( للمجموعة التجريبية االثانية ت قيمتو، كبلغ11.96 )التعلم التعاك٘ب(للمجموعة التجريبية األكٔب 

، ٦تا يدؿ على أف ىناؾ فركؽ بُت اجملموعات الثبلثة حسب متوسطاهتا 11.73 )التعاك٘ب كالتعلم ابللعب
 التعلم التعاك٘ب كالتعلم ابللعب(، حيث تبُت أف أحسن ٣تموعة ىي اجملموعة الثانية اٞترم ا١تكوكيُب اختبار 

 )التعلم التعاك٘ب كالتعلم ابللعب(كمنو نستنتج أف الدليل ا١تقًتح ابستخداـ إسًتاتيجيات التدريس اٟتديثة 
                                                                                                                                                                                                                                                                       .ساىم ُب الكشف عن ا١تتفوقُت ُب اجملاؿ النفس حركي

  ُب متغَت ثٍت اٞتذع من الوقوؼإانثج ا١تقارنة البعدية بُت العينات للعينة ئنتا(: 60)اجلدول رقم 

٣تموع اجملموعات ا١تهارات 
ا١تتوسطات 

درجة 
اٟترية 

 Fا١تتوسط 
احملسوبة 

F 
اٞتدكلية 

لداللة ا
 اإلحصائية

ثٍت اٞتذع 
من الوقوؼ 

 )سم(

  58.06 2 116.13بُت اجملموعات 

19.50 

 

3.22 

 

داؿ 
 2.97 42 125.06داخل اجملموعات  إحصائيا

  44 228.44اجملموع 

                                                                                                                 
تبُت أف ىناؾ فركؽ ، ثٍت اٞتذع من الوقوؼ من خبلؿ نتائج اٞتدكؿ أعبله بُت عينات البحث ُب متغَت

لكن ال ٯتكن اعتبار أف ىذا اٟتكم صحيحا كموضوعيا إال بعد استخداـ اختبار  وبُت اجملموعات الثبلثة،
 عند مستول 19.50ؼ  فيشر، حيث بعد ا١تعاٞتة اإلحصائية جملموع النتائج، بلغت قيمة ؼ احملسوبة 

، كعلى أساس ىذا التحصيل اإلحصائي 3.22، كبلغت قيمة ؼ اٞتدكلية 0.05الداللة اإلحصائية 

 3اجملموعة  2اجملموعة  1 اجملموعةحجم العينة اجملموعات ا١تتغَت 

اٞترم 
ا١تكوكي     

 )الثانية (

 اثنية اؿالعينة 

15 

11.73   

  11.96  األكٔب ةعُتاؿ

 12.46   الضابطة ةالعُت

 Sig( 1.00( مستول الداللة 



 

أيخذ الباحث ابلتفسَت أف قيمة ؼ احملسوبة أكرب من قيمة ؼ اٞتدكلية، كوف أف الفركؽ الظاىرية بُت 
التعلم التعاك٘ب كالتعلم (عينات البحث ُب متغَت ا١تركنة ٢تا داللة إحصائية لصاّب العينة التجريبية الثانية 

كيعزك الباحث ىذه النتيجة إٔب تفاعل التبلميذ مع الدليل التعليمي من خبلؿ إسًتاتيجية التعلم ، )ابللعب
التعاك٘ب كالتعلم ابللعب الذم ساعد على زايدة التشويق ُب أداء الدرس كما أف برانمج الدليل ا١تقًتح ٚتع 

إف الطفل ٭تب ا١تنافسة كلكن نظرا لسرعة تعبو " ما بُت ا١تنافسة ُب األداء كركح البهجة كالسركر، حيث 
٘تكن ا١تعلم أف يدخل ألعاب ا١تنافسة على أف ال يكوف من النوع اجملهد بل بسيطة كخفيفة كال يتخللها 

 العمرية اليت تعترب األساس كالقاعدة الصحيحة ُب البناء ةالقدرات الشكلية، كيرجع ذلك أيضا إٔب ا١ترحل
اٟتركي حيث ٯتكن اعتبارىا أغٌت مرحلة ٯتكن للطفل فيها استيعاب الواجب اٟتركي للمهارة، كما أف قابلية 

 سنوات ٕتعلو أكثر قدرة 10التعلم تكوف سريعة جدا فضبل عن ارتفاع اللياقة البدنية عند األطفاؿ بعمر 
على تنفيذ اٟتركات بسرعة كابلتإب القدرة على تنفيذ الواجبات بشكل جيد من أجل ٖتقيق أفضل إ٧تاز، 

إٔب أف مرحلة الطفولة فًتة حرجة، حيث ٘تثل أخصب فًتات النمو ا١تهارم  )2005(فقد أشار األجنف 
 فضبل عن كوهنا فًتة انتقالية من أداء ا١تهارات اٟتركية األساسية إٔب مرحلة أداء ا١تهارات ا١ترتبطة ،اٟتركي

ف أم تقصَت ُب تطور ٪تو ا١تهارات اٟتركية األساسية هبذه الفًتة العمرية يؤثر سلبا أابألنشطة الرايضية، ك
، )2013حكيم،(، )2013جواد،(كىذا ما يتفق مع دراسة ، على مراحل النمو اٟتركي البلحقة

                  (Emilie,2013) ; (Vallet 2007)، )2013حيدر، ()2008علي،( )2009ٛتود،(
كمن ىذا نستنتج أف الدليل التعليمي ا١تقًتح ابستخداـ إسًتاتيجية التعلم التعاك٘ب كالتعلم ابللعب ساىم ُب 

 :كللتوضيح أكثر أنظر الشكل لدل اإلانث، ثٍت اٞتذع من الوقوؼعملية الكشف عن ا١تتفوقُت ُب متغَت 

                                                 للعينة إانث ثٍت اٞتذع من الوقوؼا١تقارنة بُت اجملموعات الثبلثة ُب متغَت (:44)ل البياين رقم الشك

5.33 
7.60 

9.46 



 

بُت اجملموعات  البعدم االختبار ُب اٟتسابية ا١تتوسطات بُت ا١تعنوية الفركؽ  أفيتضح أعبله الشكل من
 ما كىذا، ابأللعاب تعليمياؿ  الدليلتطبيق بعد نتائجها أتثرت التجريبية العينة أف القوؿ ٯتكن منوك الثبلثة،
كيشَت الباحث بناءا على ، التعليمية للوحدات استخدامها قبل العينة نفس بنتائج اب١تقارنة النتائج تؤكده

ؿ ابلفرض ب ُب ٖتليل التباين ُب إتاه كاحد كنق)H0 (النتائج ُب اٞتدكؿ أعبله نرفض الفرض العدمي 
أم  كجود فركؽ أك اختبلؼ ُب متوسطات عينات البحث الثبلث، كمن أجل  معرفة معنوية البديل 

 للمقارانت ا١تتعددة لتحديد مصدر ة حيث ًب الشركع ُب استخداـ االختبارات البعدم،الفركؽ كلصاّب من
                                                                                    :االختبلؼ، أين أفرزت نتائج التفريغ ما يلي 
                                                                                                           أقل فرق معنوي مقارنة فروق ادلتوسطات ابستخدام اختبار

   اختبار توكام لداللة الفركؽ بُت اجملموعات الثبلثة للعينة اإلانث(:61)اجلدول رقم 
متوسط اجملموعات ا١تتغَت 

الفركؽ 
ا٠تطأ 

ا١تعيارم 
٣تاؿ الثقة 

األقصى اٟتد األدٗب 

 

 

ثٍت اٞتذع من 
 (سم(الوقوؼ 

 اجملموعة
الضابطة 

  *2.06-األكٔب  اجملموعة

 

 

0.71 

 

-3.59 -0.53 

 2.40- 5.46- *3.93-الثانية  اجملموعة

 اجملموعة
كٔب ألا

 3.59 0.53 *2,06الضابطة  اجملموعة

 0.33- 3.39- *1,86-الثانية  اجملموعة

 اجملموعة
الثانية 

 5.46 2.40 *3.93الضابطة  اجملموعة

 3.39 0.33 *1,86األكٔب  اجملموعة

 تشَت إٔب كجود فرؽ ذم داللة إحصائية بُت متوسطي الفئتُت )*(

                                                                                                                        
إٔب كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بُت اجملموعات  )*(تشَت قيم فركؽ ا١تتوسطات ا١تشار إليها ابلرمز 

التعلم ( التجريبة الثانية ة ْتيث أف الداللة لصاّب اجملموع ُب متغَت ثٍت اٞتذع من الوقوؼ للعينة إانث،الثبلثة
معرفة مصادر الفركؽ ًب تطبيق اختبار للتوضيح أكثر ك ك، حسب اٞتدكؿ أعبله،)التعاك٘ب كالتعلم ابللعب

                                                                                                توكام لبلختبارات البعدية ١تعرفة الفركؽ بُت ا١تتوسطات



 

 يوضح تقسيم اجملموعات كترتيبها حسب متوسطاهتا(: 62)اجلدول رقم 

، كبلغت 5.33 فمن خبلؿ اٞتدكؿ نبلحظ أف بلغت قيمة ا١تتوسط اٟتسايب للمجموعة الضابطة قيمة 
التعلم (، كبلغت للمجموعة التجريبية االثانية 7.60قيمة  )التعلم التعاك٘ب(للمجموعة التجريبية األكٔب 

 قيمة، ٦تا يدؿ على أف ىناؾ فركؽ بُت اجملموعات الثبلثة حسب 9.46 )التعاك٘ب كالتعلم ابللعب
، حيث تبُت أف أحسن ٣تموعة ىي اجملموعة التجريبية الثانية ثٍت اٞتذع من الوقوؼمتوسطاهتا، ُب اختبار 

التعلم (، كمنو نستنتج أف الدليل ابستخداـ إسًتاتيجيات التدريس اٟتديثة )التعلم التعاك٘ب كالتعلم ابللعب(
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           .ساىم ُب الكشف عن ا١تتفوقُت ُب اجملاؿ النفس حركي )التعاك٘ب كالتعلم ابللعب

  ُب متغَت الوثب داخل الدكائر ا١ترقمةإانثج ا١تقارنة البعدية بُت اجملموعات للعينة ئنتا (:63)اجلدول رقم 

٣تموع اجملموعات ا١تهارات 
ا١تتوسطات 

درجة 
اٟترية 

  F  ا١تتوسط 
احملسوبة 

F 
اٞتدكلية 

الداللة 
اإلحصائية 

الوثب داخل 
الدكائر 
ا١ترقمة 

 )الثانية(

  0.46 2 0.93بُت اجملموعات 

19.22 

 

3.22 

داؿ 
إحصائيا   0.02 42 1.02داخل اجملموعات 

  44 1.96اجملموع 

                                                                                                             
الوثب داخل  نتائج كما ىي موضحة ُب اٞتدكؿ أعبله بُت عينات البحث ُب متغَتاؿمن خبلؿ مقارنة 

لكن ال ٯتكن اعتبار أف ىذا اٟتكم صحيحا  وتبُت أف ىناؾ فركؽ بُت اجملموعات الثبلثة، ،الدكائر ا١ترقمة
فيشر، حيث بعد ا١تعاٞتة اإلحصائية جملموع النتائج ا١تتحصل '  ؼ' كموضوعيا إال بعد استخداـ اختبار 

 عند مستول الداللة 19.22احملسوبة ' ؼ'عليها كما ىي موضحة ُب اٞتدكؿ أعبله بلغت قيمة 

 3اجملموعة  2اجملموعة  1 اجملموعةحجم العينة اجملموعات ا١تتغَت 

 

ثٍت اٞتذع من 
 )سم(الوقوؼ 

  الضابطةالعينة 

15 

5.33   

  7.60  األكٔب ةلعُتا

 9.46   الثانية ةالعُت

 Sig( 1.00(مستول الداللة 



 

، كعلى أساس ىذا التحصيل اإلحصائي أيخذ 3.22، كبلغت قيمة ؼ اٞتدكلية 0,05اإلحصائية 
الباحث ابلتفسَت أف قيمة ؼ احملسوبة أكرب من قيمة ؼ اٞتدكلية، كوف أف الفركؽ الظاىرية بُت عينات 

، )التعلم التعاك٘ب كالتعلم ابللعب(البحث ُب متغَت ا١تركنة ٢تا داللة إحصائية لصاّب العينة التجريبية الثانية 
االستفادة من ٦تيزات كفوائد ىاتُت اإلسًتاتيجيتُت ُب ٣تاؿ التدريس ك النتائج ٢تذا الدليلكيعزك الباحث ىذه 

 كا١تدرس مع بعضهم من خبلؿ النقاش تبلميذكاستثمار أكقات الدرس، كالوصوؿ لدرجة اإلتقاف، كتفاعل اؿ
كاٟتوار كاكتشاؼ األخطاء الفنية نتيجة احملاكالت ا١تتكررة كالتعاكف اٞتمعي ُب التغذية الراجعة كتصحيح 

األخطاء الفنية بُت أفراد اجملموعة الواحدة كاجملموعات األخرل كالتوجيو كاإلرشاد من قبل ا١تدرس ٦تا يؤدم 
إٔب تراكم ا٠تربات الًتبوية التعليمية التعلمية ُب االستنتاج كبناء العبلقات بُت أجزاء ا١تهارات ا١تركبة كانتقاؿ 

 أف التأثَت الفعاؿ كاإل٬تايب أللعاب الربانمج حيث أثر التعلم من مهارة إٔب أخرل، كيرجع الباحث ذلك إٔب
بنيت األلعاب على أسس علمية صحيحة كما ٘تيزت بعنصر التشويق كاإلاثرة كالتنويع ُب أدكات اللعب 

أف الربامج اٟتركية اليت تصمم  )2006(كما يبُت النجار ىذا ما أدل إٔب تطوير ا١تهارات البدنية كاٟتركية، 
خصيصا ٢تذه ا١ترحلة العمرية بطريقة منهجية، كمنظمة تؤدم إٔب ٖتسن، كتطور ا١تهارات اٟتركية بشكل 

كبَت، كما أف البيئة التعليمية ضركرية للتدريس الفعاؿ، كالتأكيد من كجود مثل ىذه البيئة فاف األمر يستلـز 
، )2011ٛتداف،(، )2011عبيد،(، )2008العامرم،( التخطيط كالتنظيم، كىذا ما يتفق مع دراسة

كمن ىذا نستنتج أف الدليل ، (Peters & Viola,2003 ; Kruger,2003) )2008جودة،(
التعليمي ا١تقًتح ابستخداـ إسًتاتيجية التعلم التعاك٘ب كالتعلم ابللعب ساىم ُب عملية الكشف عن ا١تتفوقُت 

 :، كللتوضيح أكثر أنظر الشكل البيا٘ب التإبُب متغَت الوثب داخل الدكائر ا١ترقمة لدل اإلانث

                                           الوثب داخل الدكائر ا١ترقمة يوضح ا١تقارنة بُت اجملموعات للعينة إانث ُب(:45)الشكل البياين رقم   

4.26 4.09 

3.90 



 

 بُت اجملموعات البعدم االختبارين ُب اٟتسابية ا١تتوسطات بُت ا١تعنوية الفركؽ  أفيتضح أعبله الشكل من
 تعليميةاؿ الوحدات تطبيق بعد زادت حيث نتائجها أتثرت التجريبية العينة أف القوؿ ٯتكن منوك ،الثبلثة
 ابأللعاب ا٠تاصة التعليمية للوحدات استخدامها قبل العينة نفس بنتائج اب١تقارنة النتائج تؤكده ما كىذا

 ُب ٖتليل التباين ُب إتاه )H0 (بناءا على النتائج ا١تستخلصة ُب اٞتدكؿ أعبله نرفض الفرض العدمي
 انحيث استخدـ أم كجود فركؽ ُب متوسطات عينات البحث الثبلث،كاحد كنقبل ابلفرض البديل 

                                   :                                                       للمقارانت ا١تتعددة لتحديد مصدر االختبلؼ، أين أفرزت نتائج التفريغ ما يلياالختبارات البعدية
 اختبار توكام لداللة الفركؽ بُت اجملموعات الثبلثة للعينة اإلانث  (:64)اجلدول رقم 

متوسط اجملموعات ا١تتغَت 
الفركؽ 

ا٠تطأ 
ا١تعيارم 

٣تاؿ الثقة 

األقصى األدٗب 

الوثب 
داخل 
الدكائر 
ا١ترقمة 

 )الثانية(

 

 العينة
الضابطة 

  *0.16األكٔب  العينة

 

 

0.71 

 

0.02 0.30 

 0.49 0.21 *0.35الثانية  العينة

 العينة
األكٔب 

 0.02- 0.30- *0.16-الضابطة  العينة

 0.21- 0.49- *0.18الثانية  العينة

 العينة
الثانية 

 0.07- 0.30- *0.35-الضابطة  العينة

 0.04- 0.32- *0.18-األكٔب  العينة

 تشَت إٔب كجود فرؽ ذم داللة إحصائية بُت متوسطي الفئتُت )*(

                                                                                                                               
 معنوية ُب إٔب كجود فركؽ ) * (قيم ا١تشار إليها ابلرمز  اؿتشَتمن خبلؿ النتائج ا١تدكاة ُب اٞتدكؿ أعبله 

  داللة ىناؾ فركؽأفتبُت  حيث  الوثب داخل الدكائر ا١ترقمة للعينة إانث،متغَت االختبارات البعدية ُب
، كاجملموعة )التعلم التعاك٘ب(بُت اجملموعات الثبلثة اجملموعة الضابطة، اجملموعة التجريبية األكٔب  إحصائية

التعلم التعاك٘ب كالتعلم (  التجريبية الثانيةةلصاّب اجملموع، )التعلم التعاك٘ب كالتعلم ابللعب(التجريبية الثانية 
معرفة مصادر الفركؽ ًب تطبيق اختبار توكام لبلختبارات البعدية ١تعرفة الفركؽ كللتوضيح أكثر ك ، )ابللعب

                                                                                                   بُت ا١تتوسطات



 

 يوضح تقسيم اجملموعات كترتيبها حسب متوسطاهتا(: 65)اجلدول رقم 

                                                                                                                          
، كبلغت للمجموعة 4.26 بلغ ا١تتوسط اٟتسايب للمجموعة الضابطة قيمة قمن خبلؿ اٞتدكؿ نبلحظ أف

التعلم التعاك٘ب كالتعلم ( ، كبلغ للمجموعة التجريبية االثانية 4.09قيمة  )التعلم التعاك٘ب(التجريبية األكٔب
، ٦تا يدؿ على أف ىناؾ فركؽ بُت اجملموعات الثبلثة حسب متوسطاهتا ُب اختبار 3.90قيمة  )ابللعب

التعلم ( حيث تبُت أف أحسن ٣تموعة ىي اجملموعة التجريبية الثانية ،)الثانية(الوثب داخل الدكائر ا١ترقمة 
التعلم التعاك٘ب (، كمنو نستنتج أف الدليل ابستخداـ إسًتاتيجيات التدريس اٟتديثة )التعاك٘ب كالتعلم ابللعب

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 .ساىم ُب الكشف عن ا١تتفوقُت ُب اجملاؿ النفس حركي )كالتعلم ابللعب
  ُب متغَت الوقوؼ على قدـ كفتل اٞتذع إانثللعينة  ج ا١تقارنة بُت اجملموعاتئنتا(: 66)اجلدول رقم 

٣تموع اجملموعات ا١تهارات 
ا١تتوسطات 

درجة 
اٟترية 

 Fا١تتوسط 
احملسوبة 

F 
اٞتدكلية 

الداللة 
اإلحصائية 

الوقوؼ 
على قدـ 

كفتل اٞتذع 
                            ) اثنية15(

  62.28 2 124.57بُت اجملموعات 

33.08 

 

3.22 

 

داؿ 
 1.88 42 79.06داخل اجملموعات  إحصائيا

  44 235.64اجملموع 

                                                                                                                        
 تبُت الوقوؼ على قدـ كفتل اٞتذع ٯتينا كيسارا من خبلؿ نتائج اٞتدكؿ أعبله بُت عينات البحث ُب متغَت

لكن ال ٯتكن اعتبار أف ىذا اٟتكم صحيحا كموضوعيا إال بعد  كأف ىناؾ فركؽ بُت اجملموعات الثبلثة،
 ُبفيشر، حيث بعد ا١تعاٞتة اإلحصائية جملموع النتائج ا١تتحصل عليها كما ىي '  ؼ' استخداـ اختبار 

 3اجملموعة  2اجملموعة  1 اجملموعةحجم العينة اجملموعات ا١تتغَت 

الوثب داخل الدكائر 
 )الثانية(ا١ترقمة 

 

  الثانيةالعينة 

15 

3.90   

  4.09  األكٔب العينة

 4.26   الضابطة العينة

 1.00  (sig)مستول الداللة 



 

، كبلغت قيمة ؼ 0.05 عند مستول الداللة اإلحصائية 33.08احملسوبة ' ؼ'اٞتدكؿ بلغت قيمة 
، كعلى أساس ىذا التحصيل اإلحصائي أيخذ الباحث ابلتفسَت أف قيمة ؼ احملسوبة أكرب 3.22اٞتدكلية 

من قيمة ؼ اٞتدكلية ،كوف أف الفركؽ الظاىرية بُت عينات البحث ُب متغَت ا١تركنة ٢تا داللة إحصائية 
كيعزك الباحث سبب ىذه النتائج من فاعلية ، )التعلم التعاك٘ب كالتعلم ابللعب(لصاّب العينة التجريبية الثانية 

 أف ( 1998 ) عطواف يشَت كأ٫تية الدليل ا١تقًتح، كاٞتو النفسي ا١تبلئم أثناء الوحدات التعليمية، حيث
 يوفر البيئة فاللعب مبلحظتهم، كيقوم األطفاؿ مدارؾ كينمي كا١تهارات، ا٠تربات اكتساب ُب يزيد اللعب
 على إقبا٢تم خبلؿ من كا١تعلومات، األفكار خبل٢تا من كيكتسبوف األطفاؿ، معها يتعامل اليت النشطة
 بُت كا١تثابرة ا١تنافسة من جو خلق على التعليمية األلعاب عملت قد ك للتعلم، دافعيتهم إاثرة ٍب اللعب،

 ٕتلت كاليت ا١تتعلمُت إبداعات من ٦تكن قدر أكرب إطبلؽ إٔب أدل األمر كىذا الفوز، أجل من ا١تتعلمُت
حيث حرص الباحث على أف تكوف العبلقة بينو كبُت تبلميذ ، كالًتكيب التحليل :مستويي ُب تفوقهم ُب

اجملموعة التجريبية عبلقة تتسم ابٟتب كا١تودة كالتقبل آلرائهم، حيث أف التبلميذ ُب ىذه ا١ترحلة ْتاجة إٔب 
تقدير اآلخرين ٢تم، كساعد أسلوب التعزيز اإل٬تايب، كالتغذية الراجعة اليت ًب استخدامها ُب الدليل التعليمي 

ا١تقًتح ُب جعل كحدات الربانمج كحدات مر٭تة تبعث االطمئناف كالثقة ُب نفوس التبلميذ كتسمح ْترية 
اٟتركة ُب جو من ا١تتعة، ٦تا كاف لو األثر ُب الكشف عن ا١تتفوقُت، ككذلك يرجع ذلك التطور إٔب الربانمج 
الذم أسهم من خبلؿ معطياتو اٟتركية ُب إكساب التبلميذ خربات حركية كاستكشافية أتيح ٢تم الفرصة ُب 

كاليت بدكرىا  )اٞترم، الوثب، كالرمي(٦تارسة ٣تموعة من ا١تهارات اٟتركية األساسية اليت تضمنت مهارات 
٪تت قدرات التبلميذ على التفكَت كأكسبتهم جوانب ا٬تابية الكتشاؼ اٟتركات من خبلؿ ٖتليل ا١تواقف 

ككذلك توفَت الفرص البلزمة للقياـ ٔتختلف  اٟتركية كالبحث عن طرائق جديدة إلعادة تنظيم ا١تواقف،
االستجاابت اٟتركية كذلك ١تا ٖتدثو من أتثَتات ا٬تابية ُب تطوير كل من النمو اٟتركي كالبد٘ب لتبلميذ ىذه 

أف اللعب يعترب أداه تركيض لتطوير جسم الطفل كإ٪تائو، كتشكيل أعضائو  )2002(ا١ترحلة، كأكد اٟتيلة 
كيؤكد جرىاـ كآخركف علي ، كإنضاجها، كإكساهبا ا١تهارات اٟتركية ا١تختلفة اليت تنطوم على أىداؼ تربوية

أف الطفل تشكل اٟتركة ٤تور نشاطو ُب اٟتياة فأثناء اٟتركة يتعلم التكيف مع ظركؼ اٟتياة كيتقن ا١تهارات 
 ، كىذا ما يتفق مع دراسة)Graham & all,1993(اٟتركية األساسية كيكتسب الثقة ابلنفس 

  )2010فؤاد،( ،)2006شرؼ،(
(Cincia & all,2010 ; Thomas & all,2009 ; Tim &Dean,2009)            

كمن ىذا نستنتج أف الدليل التعليمي ا١تقًتح ابستخداـ إسًتاتيجية التعلم التعاك٘ب كالتعلم ابللعب ساىم ُب  
، كللتوضيح أكثر أنظر عملية الكشف عن ا١تتفوقُت ُب متغَت الوثب داخل الدكائر ا١ترقمة لدل اإلانث

:الشكل البيا٘ب التإب  



 

 
                                  يوضح ا١تقارنة بُت اجملموعات الثبلثة ُب متغَت التوازف للعينة إانث(:46)الشكل البياين رقم                                  
 تطبيق بعد نتائجو أتثرت التجريبية العينة أف القوؿ ٯتكن منو بُت اجملموعات الثبلثة كالبعدم االختبار ُب اٟتسابية ا١تتوسطات بُت ا١تعنوية الفركؽ يتضح أعبله الشكل من

كيشَت الباحث بناءا على النتائج ، التعليمية للوحدات استخدامها قبل العينة نفس بنتائج اب١تقارنة النتائج تؤكده ما كىذا، من طرؼ الباحث الدليل التعليمي ا١تقًتح
أم كجود فركؽ أك اختبلؼ ُب كنقبل ابلفرض البديل  )ANOVA(  ُب ٖتليل التباين ُب إتاه كاحد) H0 (ا١تستخلصة ُب اٞتدكؿ أعبله نرفض الفرض العدمي 

 للمقارانت  )POST HOC( حيث ًب الشركع ُب استخداـ االختبارات البعدية ،متوسطات عينات البحث الثبلث، كمن أجل معرفة معنوية الفركؽ كلصاّب من
                                                                         :             ا١تتعددة لتحديد مصدر االختبلؼ، أين أفرزت نتائج التفريغ ما يلي 

5.80 

8.06 

9.86 



 

  اختبار توكام لداللة الفركؽ بُت العينات الثبلثة للعينة اإلانث (:67)اجلدول رقم 
متوسط اجملموعات ا١تتغَت 

الفركؽ 
ا٠تطأ 

ا١تعيارم 
٣تاؿ الثقة 

اٟتد األقصى اٟتد األدٗب 

 

 

الوقوؼ 
على قدـ 

كفتل اٞتذع 
                            ) اثنية15(

 العينة
الضابطة 

  *0.49األكٔب  العينة

 

 

0.71 

 

-3.48 -1.04 

 2.84- 5.25- *0.72الثانية  العينة

 العينة
كٔب ألا

 3.48 1.04 *0.49-الضابطة  العينة

 0.58- 3.01- *0.23الثانية  العينة

 العينة
الثانية 

 5.25 2.84 *0.72-الضابطة  العينة

 3.01 3.58 *0.23-األكٔب  االعينة

                                                                                                                      
إٔب كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بُت اجملموعات  )*(تشَت قيم فركؽ ا١تتوسطات ا١تشار إليها ابلرمز 

التعلم التعاك٘ب كالتعلم ابللعب، حسب اٞتدكؿ ( التجريبة الثانية ةالثبلثة ْتيث أف الداللة لصاّب اجملموع
                                                                        ك١تعرفة مصادر الفركؽ ًب تطبيق اختبار توكام لبلختبارات البعدية ١تعرفة الفركؽ بُت ا١تتوسطاتأعبله، 

 يوضح تقسيم اجملموعات كترتيبها حسب متوسطاهتا(: 68)اجلدول رقم 

                                                                                                                       
، كبلغت للمجموعة 5.80 بلغ ا١تتوسط اٟتسايب للمجموعة الضابطة قيمة قف خبلؿ اٞتدكؿ نبلحظ أفـ

 3اجملموعة  2اجملموعة  1اجملموعة حجم العينة اجملموعات ا١تتغَت 

الوقوؼ على قدـ 
كفتل اٞتذع ٯتينا 

 ) اث15(كيسارا

  الضابطة العينة

15 

5.80   

  8.06  األكٔب العينة

 9.86   الثانية العينة

 Sig( 1.00 (مستول الداللة 



 

التعلم التعاك٘ب كالتعلم (، كبلغت للمجموعة التجريبية الثانية 8.06قيمة  )التعلم التعاك٘ب(التجريبية األكٔب 
، ٦تا يدؿ على أف ىناؾ فركؽ بُت اجملموعات الثبلثة حسب متوسطاهتا ُب اختبار 9.86قيمة  )ابللعب

، حيث تبُت أف أحسن ٣تموعة ىي اجملموعة التجريبية ) اث15(الوقوؼ على قدـ كفتل اٞتذع ٯتينا كيسارا
 كمنو نستنتج أف الدليل ابستخداـ إسًتاتيجيات التدريس اٟتديثة ،)التعلم التعاك٘ب كالتعلم ابللعب(الثانية 

                                  .ساىم ُب الكشف عن ا١تتفوقُت ُب اجملاؿ النفس حركي )التعلم التعاك٘ب كالتعلم ابللعب(
                                    ذكور ج البعدية بٌن اجملموعات الثالثة للعينة ئنتاال  عرض ومناقشة-3-4-2

 :                                                                                 ذكوردراسة التوزيع الطبيعي للبياانت للعينة
                                                                                               يبُت التوزيع الطبيعي للبياانت للعينة ذكور(:69)اجلدول رقم 

                                                                                                                             
  ًب التأكد من أف عينات البحث احملسوبة من ٣تتمعٖتليل التباينكيشَت الباحث أنو ٘تهيدا لتطبيق اختبار 

من خبلؿ النتائج ا١توضحة ُب اٞتدكؿ أعبله تبُت أف اجملموعات الثبلثة تتوزع ، ؼالبحث تتوزع توزيعا طبيعيا
 توزيعا طبيعيا

 Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilkا١تتغَتات 

درجة اإلحصائية 
اٟترية 

مستول 
ا١تعنوية 

درجة اإلحصائية 
اٟترية 

مستول 
ا١تعنوية 

  0.21الطوؿ 

 

 

45 

0.00 0.89  

 

 

45 

0.00 

 0.01 0.93 0.00 0.17الوزف 

 0.00 0.63 0.00 0.35العمر 

 0.08 0.95 0.20 0.10  مًت من الوقوؼ30عدك مسافة 

 0.03 0.94 0.12 0.11 )الثانية (اٞترم ا١تكوكي 

 0.00 0.87 0.00 0.21 )سم(ثٍت اٞتذع من الوقوؼ 

 0.00 0.90 0.20 0.10 )الثانية(الوثب داخل الدكائر ا١ترقمة 

 0.02 0.94 0.00 0.15                            )اث15(الوقوؼ على قدـ كفتل اٞتذع 



 

  مًت30عدك مسافة  ُب متغَت ذكورج ا١تقارنة البعدية بُت اجملموع الثبلثة للعينة ئنتا(: 70)اجلدول رقم 

٣تموع اجملموعات ا١تهارات 
ا١تتوسطات 

درجة 
اٟترية 

 Fا١تتوسط 
احملسوبة 

F 
اٞتدكلية 

الداللة 
اإلحصائية 

عدك مسافة 
 مًت من 30

الوقوؼ 

 

  5.32 2 10.65بُت اجملموعات 

83.83 

 

3.22 

داؿ 
إحصائيا   0.06 42 2.66داخل اجملموعات 

  44 13.20اجملموع 

 30 عدك مسافة من خبلؿ مقارنة النتائج كما ىي موضحة ُب اٞتدكؿ أعبله بُت عينات البحث ُب متغَت
لكن ال ٯتكن اعتبار أف ىذا اٟتكم صحيحا  تبُت أف ىناؾ فركؽ بُت اجملموعات الثبلثة،مًت من الوقوؼ، 

كموضوعيا إال بعد استخداـ اختبار  ؼ  فيشر، حيث بعد ا١تعاٞتة اإلحصائية جملموع النتائج ا١تتحصل 
، 0.05 عند مستول الداللة اإلحصائية 83.83عليها كما ىي موضحة أعبله بلغت قيمة ؼ احملسوبة 

 كعلى أساس ىذا التحصيل اإلحصائي أيخذ الباحث ابلتفسَت أف قيمة 3.22كبلغت قيمة ؼ اٞتدكلية 
ؼ احملسوبة أكرب من قيمة ؼ اٞتدكلية، كوف أف الفركؽ الظاىرية اٟتاصلة بُت عينات البحث ُب متغَت 

، كيعزك الباحث )التعلم التعاك٘ب كالتعلم ابللعب(السرعة ٢تا داللة إحصائية لصاّب العينة التجريبية الثانية 
ىذا التحسن إٔب أف االدليل التعليمي ا١تقًتح القائم على األلعاب اٟتركية كالًتبوية ُب شكل ٣تموعات كفر 
فرصا إ٬تابية كمناسبة لتفاعل طبلب أفراد اجملموعة التجريبية مع ا٠تربة التعليمية، حيث إهنم كانوا مشاركُت 

فعالُت ُب عملية التعلم، كليس مستقبلُت للمعلومات، كقد أاتح الدليل ا١تقًتح للتبلميذ فرصة ٦تارسة 
خربات ا١تهارات اٟتركية كالبدنية ٦تارسة فعلية، كيرجع ذلك إٔب ما ٭تتويو الدليل من ٘ترينات كحركات ٤تببة 
إٔب نفس التلميذ كبسيطة يستطيع أداؤىا بسهولة إضافة إٔب عوامل التشويق كالتشجيع كالًتغيب ك٦تارسة 

مبدأ الثواب دكف العقاب لكي يشعر التلميذ ابألماف، كىنا البد لنا أف نشَت إٔب أف التلميذ ُب ىذه ا١ترحلة 
٭تب حركات ا١تشي كالركض كالرمي كالقفز كيفضل األلعاب اليت تكثر فيها ىذه اٟتركات، كما أف إدخاؿ 

إٔب  )2007السايح،( كينظر عامل ا١تنافسة ُب األلعاب قد ساعد على تطوير ا١تهارات البدنية كاٟتركية،
األلعاب اٟتركية كالًتبوية كإحدل الوسائل اليت تصبغ درس الًتبية البدنية بطابع السركر كا١ترح كاالسًتخاء، 

كما ينظر إليها كإحدل الوسائل ذات األىداؼ الًتبوية كالتعليمية العامة، ابإلضافة إٔب إسهامها بقدر 
كما تعترب إحدل مظاىر الًتبية الرايضية حيث . كافر ُب االرتقاء ابلقدرة الوظيفية ١تختلف أجزاء اٞتسم

ٖتتل مكانة كبَتة بُت األنشطة الرايضية ا١تتعددة، لذا أصبحت أساس من األسس اليت ال غٌت عنها ُب أم 



 

برانمج من برامج الًتبية الرايضية سواء كانت برامج تعليمية أك ترك٭تية أك عبلجية، كما أصبحت األلعاب 
الصغَتة من الوسائل ا٢تامة اليت تساعد ُب تنمية القيم ا٠تلقية كتطوير العبلقات االجتماعية، ابإلضافة إٔب 
مساعدة التبلميذ ُب ٪توىم البد٘ب كاٟتركي كالنفسي كاالجتماعي كالعقلي، كتتفق ىذه النتيجة مع دراسة 

  ، )2007العسكرم،(، )2011عبلء،(، )2013اضل، ؼ(، )2006صادؽ،(

(Lord,2003 ; Lyons & Lyons,2002 ; Michel & all,2006)  

كمن ىذا نستنتج أف الدليل التعليمي ا١تقًتح ابستخداـ إسًتاتيجية التعلم التعاك٘ب كالتعلم ابللعب ساىم ُب 
ذكور، كللتوضيح أكثر أنظر الشكل  لدل اؿ مًت30العدك ١تسافة عملية الكشف عن ا١تتفوقُت ُب متغَت 

 :البيا٘ب التإب

 مًت للعينة ذكور                                 30 يوضح ا١تقارنة بُت اجملموعات الثبلثة ُب عدك مسافة (:47) الشكل البياين رقم  
 بُت اجملموعات البعدم االختبار ُب اٟتسابية ا١تتوسطات بُت ا١تعنوية الفركؽ  أفيتضح أعبله الشكل من

 الدليل التعليمي ا١تقًتح تطبيق بعد زادت حيث نتائجها أتثرت التجريبية العينة أف القوؿ ٯتكن منوك الثبلثة،
كيشَت ، ابأللعاب التعليمية للوحدات استخدامها قبل العينة نفس بنتائج اب١تقارنة النتائج تؤكده ما ىذاك

 ُب ٖتليل التباين ) H0 (الباحث بناءا على النتائج ا١تستخلصة ُب اٞتدكؿ أعبله نرفض الفرض العدمي 
أم  كجود فركؽ أك اختبلؼ ُب متوسطات عينات البحث الثبلث، كنقبل ابلفرض البديل  ُب إتاه كاحد

للمقارانت كمن أجل معرفة معنوية الفركؽ كلصاّب من، حيث ًب الشركع ُب استخداـ االختبارات البعدية 
:                                                               ا١تتعددة لتحديد مصدر االختبلؼ، أين أفرزت نتائج التفريغ ما يلي

7.82 

6.86 6.72 



 

 :                                                        أقل فرق معنوي مقارنة فروق ادلتوسطات ابستخدام اختبار
                                                                              مًت30 عدك مسافة توكام لداللة الفركؽ بُت اجملموعات للعينة ذكور ١تتغَت اختبار (:71)اجلدول رقم 

إٔب كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بُت اجملموعات  )*( تشَت قيم فركؽ ا١تتوسطات ا١تشار إليها ابلرمز 
الثبلثة، فقد تبُت أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بُت اجملموعة الضابطة كاجملموعتُت التجريبيتُت، بينما 

ك١تعرفة مصادر ٓب يتبُت أف ىناؾ فركؽ بُت اجملموعتُت التجريبيتُت ُب متغَت السرعة حسب اٞتدكؿ أعبله، 
 الفركؽ ًب تطبيق اختبار توكام لبلختبارات البعدية ١تعرفة الفرةؽ بُت ا١تتوسطات

 يوضح تقسيم اجملموعات كترتيبها حسب متوسطاهتا(: 72)اجلدول رقم 

متوسط اجملموعات ا١تتغَت 
الفركؽ 

ا٠تطأ 
ا١تعيارم 

مستول 
الداللة 

٣تاؿ الثقة 

األقصى اٟتد األدٗب 

عدك 
مسافة 

30 
مًت من 
الوقوؼ 

 

 العينة
الضابطة 

  *0.95األكٔب  العينة

 

0.09 

0.00 0.72 1.17 

 1.31 0.87 0.00 *1.09الثانية  العينة

 العينة
األكٔب 

 0.72- 1.17- 0.00 *0.95-لضابطة  العينة

 0.36 0.08- 0.27 0.14الثانية  العينة

 العينة
الثانية 

 0.08- 1.31- 0.00 *1.09-العينة الضابطة 

 0.08 0.36- 0.27 0.14-األكٔب  العبنة

تشَت إٔب كجود فرؽ ذم داللة إحصائية بُت متوسطي الفئتُت   )*(

 2اجملموعة   1اجملموعة حجم العينة اجملموعات ا١تتغَت 

 

 30عدك مسافة 
مًت من الوقوؼ 

  الثانية العينة

15 

6.72  

  6.86 األكٔب العينة

 7.82  الضابطة  العينة

Sig 0.27 0.73 



 

، كالتجريبية األكٔب 7.82من خبلؿ اٞتدكؿ نبلحظ أنو بلغ ا١تتوسط اٟتسايب للمجموعة الضابطة قيمة  
 ، ٦تا يدؿ 6.72قيمة   )التعلم التعاك٘ب كالتعلم ابللعب(، كالتجريبية الثانية 6.86قيمة  )التعلم التعاك٘ب(

أف ىناؾ فركؽ بُت اجملموعتُت التجريبيتُت مقارنة مع اجملموعة الضابطة، كٓب تظهر الفركؽ بُت اجملموعتُت 
، كمنو نستنتج  مًت من الوقوؼ30عدك مسافة التجريبيتُت ُب اٞتدكؿ أعبله حسب متوسطاهتا ُب اختبار 

ساىم ُب الكشف عن  )التعلم التعاك٘ب كالتعلم ابللعب(أف الدليل ابستخداـ إسًتاتيجيات التدريس اٟتديثة 
                                                                           .ا١تتفوقُت ُب اجملاؿ النفس حركي

  ُب اٞترم ا١تكوكيذكورج ا١تقارنة البعدية بُت اجملموعات الثبلثة للعينة ئنتا(: 73)اجلدول رقم

٣تموع اجملموعات ا١تهارات 
ا١تتوسطات 

درجة 
اٟترية 

 Fا١تتوسط 
احملسوبة 

F 
اٞتدكلية 

الداللة 
اإلحصائية 

اٞترم 
ا١تكوكي               

 )الثانية (

  2.25 2 4.51بُت اجملموعات 

30.92 

 

3.22 

داؿ 
إحصائيا   0.07 42 3.06داخل اجملموعات 

  44 7.57اجملموع 

                                                                                                                        
 اٞترم ا١تكوكي، من خبلؿ مقارنة النتائج كما ىي موضحة ُب اٞتدكؿ أعبله بُت عينات البحث ُب متغَت

لكن ال ٯتكن اعتبار أف ىذا اٟتكم صحيحا كموضوعيا إال بعد  تبُت أف ىناؾ فركؽ بُت اجملموعات الثبلثة،
استخداـ اختبار ؼ فيشر، حيث بعد ا١تعاٞتة اإلحصائية جملموع النتائج ا١تتحصل عليها كما ىي موضحة 

، كبلغت قيمة ؼ اٞتدكلية 0.05 عند مستول الداللة اإلحصائية 30.92أعبله بلغت قيمة ؼ احملسوبة 
، كعلى أساس ىذا التحصيل اإلحصائي أيخذ الباحث ابلتفسَت أف قيمة ؼ احملسوبة أكرب من 3.22

قيمة ؼ اٞتدكلية، كوف أف الفركؽ الظاىرية اٟتاصلة بُت عينات البحث ُب متغَت اٞترم ا١تكوكي ٢تا داللة 
كيعزك الباحث سبب ىذا التفوؽ ، )التعلم التعاك٘ب كالتعلم ابللعب(إحصائية لصاّب العينة التجريبية الثانية 

إٔب الدليل التعليمي كما أتيح للتبلميذ من فرصة ١تمارسة األلعاب ا١تختلفة كا١تهارات اٟتركية األساسية اليت 
قدمت ٢تم، ككذلك ١تا احتوتو من حركات أساسية كقدرات حركية ٥تتلفة كمتنوعة من مشي كركض كقفز 

كرمي كتوافق كرشاقة كتوازف كمركنة، فضبل عن إعطاء الفرصة للتبلميذ، ُب أف يتعرفوا على إمكانياهتم 
اٞتسمية ٦تا ساعدىم على تطور النمو اٟتركي ككل، إذ أف احتواء األلعاب على الركض كاٟتجل ابلتبادؿ 

كاٟتجل برجل كاحدة قد ساعد على تقوية عضبلت الرجلُت مع اكتساب عامل السرعة ٦تا أدل إٔب 



 

 التمارين إذا أحسن انتقاؤىا ككضع برا٣تها كاستخدامها ف، أ)2007رشا طالب،(تطورىا،  إذ تذكر 
الفكرة  كتقوٯتها تستطيع أف تشوؽ البلعب كتثَت ٫تتو كتوسع خرباتو كتساعده ُب الفهم فهي تشحذ

 ،)2013كليد اٟتمورم،(، كىذا ما يتفق مع دراسة "كتساعده ُب تعليم ا١تهارات كُب تنمية االٕتاىات
 ) 2009الزىَتم،(، )2013عارؼ شوكة،(، )2010،انىده الدليمي(، )2013ربيع ٚتيل،(

(Taylor & Steel,2002 ; Michel & all,2006 ; Tardif,2006) 

كمن ىذا نستنتج أف الدليل التعليمي ا١تقًتح ابستخداـ إسًتاتيجية التعلم التعاك٘ب كالتعلم ابللعب ساىم ُب 
 :ذكور كللتوضيح أكثر أنظر الشكل التإبعملية الكشف عن ا١تتفوقُت ُب متغَت اٞترم ا١تكوكي لدل اؿ

                                     للعينة ذكوراٞترم ا١تكوكي يوضح ا١تقارنة بُت اجملموعات الثبلثة ُب متغَت (:48)الشكل البياين رقم    
 بُت اجملموعات البعدم االختبار ُب اٟتسابية ا١تتوسطات بُت ا١تعنوية الفركؽ  أفيتضح أعبله الشكل من

 الدليل التعليمي ا١تقًتح تطبيق بعد زادت حيث نتائجها أتثرت التجريبية العينة أف القوؿ ٯتكن منوك الثبلثة،
كيشَت ، ابأللعاب التعليمية للوحدات استخدامها قبل العينة نفس بنتائج اب١تقارنة النتائج تؤكده ما ىذاك

 ُب ٖتليل التباين ُب )H0 (الباحث بناءا على النتائج ا١تستخلصة ُب اٞتدكؿ أعبله نرفض الفرض العدمي 
  كجود فركؽ أك اختبلؼ ُب متوسطات عينات البحث الثبلث، كمن إتاه كاحد كنقل ابلفرض البديل أم

 للمقارانت  حيث ًب الشركع ُب استخداـ االختبارات البعدية ،أجل معرفة معنوية الفركؽ كلصاّب  من
:                                                                    ا١تتعددة لتحديد مصدر االختبلؼ، أين أفرزت نتائج التفريغ ما يلي 

 

12.40 11.70 
11.32 



 

   توكام لداللة الفركؽ بُت اجملموعات الثبلثة للعينة ذكور ١تتغَت اٞترم ا١تكوكي  اختبار(:74)اجلدول رقم 

متوسط اجملموعات ا١تتغَت 
الفركؽ 

ا٠تطأ 
ا١تعيارم 

مستول 
ا١تعنوية 

٣تاؿ الثقة 

األقصى األدٗب 

 

اٞترم 
ا١تكوكي 

 )الثانية(

 العينة
الضابطة 

  *0.40األكٔب  العينة

 

0.09 

0.00 0.16 0.64 

 1.01 0.53 0.00 *0.77-الثانية  العينة

األكٔب  العينة
 0.16- 0.64- 0.00 *0.40-الضابطة  العينة

 0.61 0.13 0.00 *0.37الثانية  العينة

الثانية  العينة
 0.53- 1.01- 0.00 *0.77-الضابطة  العينة

 0.13- 0.61- 0.00 *0.37-األكٔب  العينة

 تشَت إٔب كجود فرؽ ذم داللة إحصائية بُت متوسطي الفئتُت )*(

إٔب كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بُت اجملموعات  )*( تشَت قيم فركؽ ا١تتوسطات ا١تشار إليها ابلرمز 
، حسب اٞتدكؿ )التعلم التعاك٘ب كالتعلم ابللعب( التجريبة الثانية ةالثبلثة ْتيث أف الداللة لصاّب اجملموع

 ك١تعرفة مصادر الفركؽ ًب تطبيق اختبار توكام لبلختبارات البعدية ١تعرفة الفركؽ بُت ا١تتوسطات                                                                                           أعبله، 
 يوضح تقسيم اجملموعات كترتيبها حسب متوسطاهتا(: 75)اجلدول رقم 

 3اجملموعة  2اجملموعة  1اجملموعة حجم العينة اجملموعات ا١تتغَت 

اٞترم 
ا١تكوكي               

 )الثانية (

 الثانية  العينة

15 

11.32   

  11.70  األكٔب العينة

 12.40   الضابطة العينة

 Sig( 0.85(مستول الداللة 



 

، كللمجموعة 12.40 من خبلؿ اٞتدكؿ نبلحظ أنو بلغ ا١تتوسط اٟتسايب للمجموعة الضابطة قيمة 
التعلم التعاك٘ب كالتعلم (، كللمجموعة التجريبية الثانية 11.70قيمة  )التعلم التعاك٘ب(التجريبية األكٔب 

، ٦تا يدؿ على أف ىناؾ فركؽ بُت اجملموعات الثبلثة حسب متوسطاهتا، ُب اختبار 11.32قيمة  )ابللعب
التعلم التعاك٘ب كالتعلم (، حيث تبُت أف أحسن ٣تموعة ٢تي اجملموعة ىي التجريبية الثانية اٞترم ا١تكوكي

) التعلم التعاك٘ب كالتعلم ابللعب(، كمنو نستنتج أف الدليل ابستخداـ إسًتاتيجيات التدريس اٟتديثة )ابللعب
                                                                .ساىم ُب الكشف عن ا١تتفوقُت ُب اجملاؿ النفس حركي

  ُب ثٍت اٞتذع من الوقوؼذكورج ا١تقارنة البعدية بُت اجملموعات الثبلثة للعينة ئنتا(: 76)اجلدول رقم 

٣تموع اجملموعات ا١تهارات 
ا١تتوسطات 

درجة 
اٟترية 

 Fا١تتوسط 
احملسوبة 

F 
اٞتدكلية 

الداللة  

ثٍت اٞتذع 
من الوقوؼ 

 )سم(

  40.28 2 80.57بُت اجملموعات 

18.99 

 

3.22 

 

داؿ 
 2.12 42 89.06داخل اجملموعات  إحصائيا

  44 169.64اجملموع 

                                                                                                                          
تبُت أف ،  ثٍت اٞتذع من الوقوؼكضحة ُب اٞتدكؿ أعبله بُت عينات البحث ُب متغَتآبمن خبلؿ النتائج 

لكن ال ٯتكن اعتبار أف ىذا اٟتكم صحيحا كموضوعيا إال بعد  ىناؾ فركؽ بُت اجملموعات الثبلثة،
استخداـ اختبار  ؼ  فيشر، حيث بعد ا١تعاٞتة اإلحصائية جملموع النتائج كما ىي موضحة ُب اٞتدكؿ 

، كبلغت قيمة ؼ اٞتدكلية 0.05 عند مستول الداللة اإلحصائية 18.99بلغت ؼ احملسوبة قيمة 
، كعلى أساس ىذا التحصيل اإلحصائي أيخذ الباحث ابلتفسَت أف قيمة ؼ احملسوبة أكرب من 3.22

قيمة ؼ اٞتدكلية، كوف أف الفركؽ الظاىرية اٟتاصلة بُت عينات البحث ُب متغَت ثٍت اٞتذع من الوقوؼ ٢تا 
كيعزك الباحث ذلك إؿ ، )التعلم التعاك٘ب كالتعلم ابللعب(داللة إحصائية لصاّب العينة التجريبية الثانية 

التأثَت الفعاؿ كاال٬تايب لربانمج الدليل ا١تقًتح حيث بٍت ىذا الدليل على أسس علمية صحيحة، كما ٘تيزت 
بعنصر التشويق كاإلاثرة كالتنافس كالتنويع ُب أدكات اللعب ما أدل إٔب تطوير ا١تهارات اٟتركية، حيث أكد 

لعاب أأف الطفل ٭تب ا١تنافسة كلكن نظرا لسرعة تعبو ٘تكن ا١تعلم أف يدخل " إٔب   )1963معوض،(
كيرجع إٔب ، ا١تنافسة على أف ال يكوف من النوع اجملهد بل بسيطة كخفيفة كال يتخللها القدرات الشكلية

           كاليت سا٫تت ُب تنمية  )لعاب كحركاتأ٘تارين بدنية، (أتثَت توظيف األنشطة اٟتركية ٔتختلف أشكا٢تا 



 

أنو ٬تب أف يتميز برانمج  )1999(أشار راتب كما  كاكتساب ا١تهارات اٟتركية كالبدنية كخربات جديدة،
الًتبية اٟتركية لؤلطفاؿ بتنوع األنشطة كمقابلة احتياجات األطفاؿ، كذلك ١تا يتصفوف بو من ضعف ُب 

ايقة البدنية، ٦تا يقودان إٔب االىتماـ ابألنشطة اٟتركية، اليت من شأهنا ٖتسُت الكفاءة البدنية كاٟتركية ؿاؿ
  ،)2004أبو العبل،( ،)2009صبحي،( ،)2006الصفهاف،(، كىذا ما يتفق مع دراسةلؤلطفاؿ، 

(hattie & Purdie,1996 ; Enon,1996 ; Weinstein Ouellet, 1997) 

كمن ىذا نستنتج أف الدليل التعليمي ا١تقًتح ابستخداـ إسًتاتيجية التعلم التعاك٘ب كالتعلم ابللعب ساىم ُب 
ذكور كللتوضيح أكثر أنظر الشكل  لدل اؿثٍت اٞتذع من الوقوؼعملية الكشف عن ا١تتفوقُت ُب متغَت 

 :البيا٘ب التإب

         
  للعينة ذكورثٍت اٞتذع من الوقوؼ ا١تقارنة بُت اجملموعات الثبلثة ُب متغَت (:49)الشكل البياين رقم 

 بُت اجملموعات البعدم االختبار ُب اٟتسابية ا١تتوسطات بُت ا١تعنوية الفركؽ  أفيتضح أعبله الشكل من
 الدليل التعليمي ا١تقًتح تطبيق بعد زادت حيث نتائجها أتثرت التجريبية العينة أف القوؿ ٯتكن منوك الثبلثة،

يشَت ، كابأللعاب التعليمية للوحدات استخدامها قبل العينة نفس بنتائج اب١تقارنة النتائج تؤكده ما ىذاك
 ُب ٖتليل التباين ُب )H0 (الباحث بناءا على النتائج ا١تستخلصة ُب اٞتدكؿ أعبله نرفض الفرض العدمي 

أم  كجود فركؽ أك اختبلؼ ُب متوسطات عينات البحث الثبلثة كمن إتاه كاحد كنقبل ابلفرض البديل 
للمقارانت  حيث ًب الشركع ُب استخداـ االختبارات البعدية ،أجل  معرفة معنوية الفركؽ كلصاّب من

:                                                      ا١تتعددة لتحديد مصدر االختبلؼ، أين أفرزت نتائج التفريغ ما يلي

4.20 

6.06 

7.46 



 

ثٍت اٞتذع من الوقوؼ اختبار توكام لداللة الفركؽ بُت اجملموعات للعينة ذكور ١تتغَت (: 77)اجلدول رقم 

                                                                                                                      
إٔب كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بُت اجملموعات  )*(تشَت قيم فركؽ ا١تتوسطات ا١تشار إليها ابلرمز 

، حسب اٞتدكؿ )التعلم التعاك٘ب كالتعلم ابللعب( التجريبة الثانية ةالثبلثة ْتيث أف الداللة لصاّب اجملموع
.                                                                               ك١تعرفة مصادر الفركؽ ًب تطبيق اختبار توكام لبلختبارات البعدية ١تعرفة الفركؽ بُت ا١تتوسطاتأعبله، 

يوضح تقسيم اجملموعات كترتيبها حسب متوسطاهتا (: 78)اجلدول رقم 

متوسط اجملموعات ا١تتغَت 
الفركؽ 

ا٠تطأ 
ا١تعيارم 

٣تاؿ الثقة 

اٟتد األقصى اٟتد األدٗب 

 

ثٍت اٞتذع من 
 )سم(الوقوؼ 

 العينة
الضابطة 

  *1.86-األكٔب   العينة

 

 

0.53 

 

-3.15 -0.57 

 1.97- 4.55- *3.26-الثانية   العينة

  العينة
األكٔب 

 3.15 0.57 *1.86الضابطة   العينة

 0.10- 2.69- *1.40-الثانية   العينة

  العينة
الثانية 

 4.55 1.97 *3.26الضابطة   العينة

 2.69 0.10 *1.40األكٔب  العينة

 تشَت إٔب كجود فرؽ ذم داللة إحصائية بُت متوسطي الفئتُت )*(

 3اجملموعة  2اجملموعة  1اجملموعة حجم العينة العينات ا١تتغَت 

 

ثٍت اٞتذع من 
 )سم(الوقوؼ 

  الضابطة  العينة

15 

4.20   

  6.06  األكٔب  العينة

 7.46   الثانية  العينة

 Sig( 0.80(مستول الداللة  



 

، كللمجموعة التجريبية 4.20 من اٞتدكؿ نبلحظ أنو بلغ ا١تتوسط اٟتسايب للمجموعة الضابطة قيمة 
قيمة  )التعلم التعاك٘ب كالتعلم ابللعب( كللمجموعة التجريبية الثانية 6.06قيمة  )التعلم التعاك٘ب(األكٔب 
ثٍت اٞتذع من ، ٦تا يدؿ على أف ىناؾ فركؽ بُت اجملموعات الثبلثة حسب متوسطاهتا، ُب اختبار 7.46
التعلم التعاك٘ب كالتعلم (، حيث تبُت أف أحسن ٣تموعة ىي اجملموعة ىي اجملموعة التجريبية الثانية الوقوؼ
التعلم التعاك٘ب كالتعلم (، كمنو نستنتج أف الدليل ا١تقًتح ابستخداـ إسًتاتيجيات التدريس اٟتديثة )ابللعب
                                                                                                                              قد كاف لو أتثَت كبَت كساىم ُب الكشف عن ا١تتفوقُت ُب اجملاؿ النفس حركي )ابللعب

  ُب متغَت الوثب داخل الدكائر ا١ترقمةذكورج ا١تقارنة البعدية بُت اجملموعات للعينة ئنتا (:79)اجلدول رقم 

٣تموع اجملموعات ا١تهارات 
ا١تتوسطات 

درجة 
اٟترية 

 Fا١تتوسط 
احملسوبة 

F 
اٞتدكلية 

الداللة  

الوثب داخل 
الدكائر 
 )اث(ا١ترقمة 

  0.65 2 1.31بُت اجملموعات 

37.01 

 

3.22 

داؿ 
إحصائيا   0.01 42 0.74داخل اجملموعات 

  44 2.06اجملموع 

                                                                                                                          
تبُت  الوثب داخل الدكائر ا١ترقمة، كضحة ُب اٞتدكؿ أعبله بُت عينات البحث ُب متغَتآبمن خبلؿ النتائج 

لكن ال ٯتكن اعتبار أف ىذا اٟتكم صحيحا كموضوعيا إال بعد  أف ىناؾ فركؽ بُت اجملموعات الثبلثة،
 فيشر، حيث بعد ا١تعاٞتة اإلحصائية جملموع النتائج ا١تتحصل عليها كما ىي موضحة 'ؼ'استخداـ اختبار 

، كبلغت قيمة 0,05 عند مستول الداللة اإلحصائية 37.01ُب اٞتدكؿ أعبله بلغت ؼ احملسوبة قيمة 
، كعلى أساس ىذا التحصيل اإلحصائي أيخذ الباحث ابلتفسَت أف قيمة ؼ احملسوبة 3.22ؼ اٞتدكلية 

أكرب من قيمة ؼ اٞتدكلية ،كوف أف الفركؽ الظاىرية اٟتاصلة بُت عينات البحث ُب متغَت التوافق ٢تا داللة 
 أف كيعزك الباحث نتيجة ذلك على، )التعلم التعاك٘ب كالتعلم ابللعب(إحصائية لصاّب العينة التجريبية الثانية 

بعض القدرات البدنية كاٟتركية،  كتطوير األداء زمن ٖتسُت إٔب أدت  الدليل التعليميُبا١تقًتحة  التمارين
إعطاء الوحدات التعليمية دكف أف يشعر التلميذ أف ذلك كاجب حركي عليو أداؤه، ذلك إٔب كيرجع 

السيما كأف التلميذ ُب ىذه ا١ترحلة العمرية ٭تب التقليد، فهو يقلد اٟتركة الصحيحة إذا عرضت بشكلها 
أف اللعب  )2007(الصحيح كيقلد اٟتركة ا٠تاطئة إذا ما عرضت بشكلها ا٠تاطئ، كىذا ما أكده اٟتيلة 

إذا أحسن استغبللو فإنو يلعب دكرا إ٬تابيا كفاعبل ُب بناء الشخصية ا١تتوازنة ا١تتكاملة للطفل، فهو يسهم 



 

ُب بناء اٞتانب اٞتسمي كالفسيولوجي عن طريق األلعاب اٟتركية أبنواعها ا١تختلفة، كيسهم ُب بناء اٞتانب 
العقلي كا١تعرُب من خبلؿ التفاعل النشط مع مؤثرات البيئة، كعناصرىا ا١تادية كالبشرية كما ينتج عن ذلك 

من معارؼ كاكتشافات كمهارات، كذلك من خبلؿ اللعب التعاك٘ب، الذم ٯتارس ضمن ٣تموعات اللعب، 
كمن خبلؿ ما يتطلبو من تعاكف كتنافس كٖتمل ا١تسؤكلية كضبط لبلنفعاالت كتواصل بُت أفراد اجملموعة 

أٝتاء  (،)2008عبلء  العامرم،(كتتفق ىذه النتيجة مع دراسة  كمعرفة القواعد كالقوانُت كااللتزاـ هبا،
،  )2012ابىرة علواف،مناىل عبد اٟتميد، ()2012٭تي القبإب،(، )2008جودة،

(Tardif, 2006 ; Rhine,2002; Emilie,2013 ; martin,2004) 

كمن ىذا نستنتج أف الدليل ا١تقًتح ابستخداـ إسًتاتيجية التعلم التعاك٘ب كالتعلم ابللعب ساىم ُب عملية 
: كللتوضيح أنظر الشكل البيا٘ب التإبالكشف عن ا١تتفوقُت ُب متغَت الوثب داخل الدكائر ا١ترقمة 

 

                                          للعينة ذكورالوثب داخل الدكائر ا١ترقمة  يوضح ا١تقارنة بُت اجملموعات ُب متغَت (:50)الشكل البياين رقم 
 بُت اجملموعات البعدم االختبار ُب اٟتسابية ا١تتوسطات بُت ا١تعنوية الفركؽ  أفيتضح أعبله الشكل من

 الدليل التعليمي ا١تقًتح تطبيق بعد زادت حيث نتائجها أتثرت التجريبية العينة أف القوؿ ٯتكن منوك الثبلثة،
كيشَت ، ابأللعاب التعليمية للوحدات استخدامها قبل العينة نفس بنتائج اب١تقارنة النتائج تؤكده ما ىذاك

 ُب ٖتليل التباين ) H0 (الباحث بناءا على النتائج ا١تستخلصة ُب اٞتدكؿ أعبله نرفض الفرض العدمي 
أم  كجود فركؽ أك اختبلؼ ُب متوسطات عينات البحث الثبلثة، ك ُب إتاه كاحد كنقبل ابلفرض البديل 

، للمقارانت  حيث ًب الشركع ُب استخداـ االختبارات البعدية ،من أجل معرفة معنوية الفركؽ كلصاّب  من
                       : ا١تتعددة لتحديد مصدر االختبلؼ، أين أفرزت نتائج التفريغ ما يلي

4.17 
3.98

8 

3.75 



 

  الوثب داخل الدكائر                                                ُب اختبار نوكام لداللة الفركؽ بُت اجملموعات للعينة ذكور (:80)اجلدول رقم 

                                                                                                                          
إٔب كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بُت اجملموعات  )*(تشَت قيم فركؽ ا١تتوسطات ا١تشار إليها ابلرمز 

، حسب اٞتدكؿ )التعلم التعاك٘ب كالتعلم ابللعب( التجريبة الثانية ةالثبلثة ْتيث أف الداللة لصاّب اجملموع
ك١تعرفة مصادر الفركؽ ًب تطبيق اختبار توكام لبلختبارات البعدية ١تعرفة الفركؽ بُت ا١تتوسطات                                                             أعبله، 

  يوضح تقسيم اجملموعات كترتيبها حسب متوسطاهتا(:81)اجلدول رقم 

متوسط اجملموعات ا١تتغَت 
الفركؽ 

ا٠تطأ 
ا١تعيارم 

٣تاؿ الثقة 

اٟتد األقصى اٟتد األدٗب 

 

الوثب داخل 
الدكائر ا١ترقمة 

 )الثانية(

 

 العينة
الضابطة 

  *3.40-األكٔب  العينة

 

0.61 

-4.89 -1.90 

 3.50- 6.49- *5.00-الثانية  العينة

 العينة
األكٔب 

 4.89 1.90 *3.40العينة الضابطة 

 0.10- 3.09- *1.60-الثانية  العينة

 العينة
الثانية 

 6.49 3.50 *5.00الضابطة  العينة

 3.09 0.10 *1.60األكٔب  العينة

 تشَت إٔب كجود فرؽ ذم داللة إحصائية بُت متوسطي الفئتُت )*(

 3 اجملموعة 2 اجملموعة 1 اجملموعةحجم العينة اجملموعات ا١تتغَت 

الوثب داخل 
الدكائر ا١ترقمة 

 )الثانية(

  الثانيةالعينة 

15 

3.75   

  3.98  األكٔب العينة

 4.17   الضابطة العينة

 Sig( 0.70 (مستول الداللة 



 

، كللمجموعة التجريبية 4.17 من اٞتدكؿ نبلحظ أف ا١تتوسط اٟتسايب للمجموعة الضابطة بلغ قيمة 
قيمة  )التعلم التعاك٘ب كالتعلم ابللعب(، كللمجموعة التجريبية االثانية 3.98قيمة  )التعلم التعاك٘ب(األكٔب 
الوثب داخل  ٦تا يدؿ على أف ىناؾ فركؽ بُت اجملموعات الثبلثة حسب متوسطاهتا ُب اختبار 3.75

التعلم التعاك٘ب كالتعلم  ( حيث تبُت أف أحسن ٣تموعة ىي اجملموعة التجريبية الثانية الدكائر ا١ترقمة،
) التعلم التعاك٘ب كالتعلم ابللعب(، كمنو نستنتج أف الدليل ا١تقًتح ابستخداـ إسًتاتيجيات التدريس )ابللعب

                                                                                                                              .كاف لو أتثَت كبَت كساىم ُب الكشف عن ا١تتفوقُت ُب اجملاؿ النفس حركي
  ُب متغَت الوقوؼ على قدـ كفتل اٞتذع ذكورج ا١تقارنة بُت اجملموعات للعينة ئنتا (:82)اجلدول رقم 

الوقوؼ على قدـ كفتل اٞتذع  كضحة ُب اٞتدكؿ أعبله بُت عينات البحث ُب متغَتآب النتائج خبلؿمن 
لكن ال ٯتكن اعتبار أف ىذا اٟتكم صحيحا  تبُت أف ىناؾ فركؽ بُت اجملموعات الثبلثة، ، ٯتينا كيسارا

كموضوعيا إال بعد استخداـ اختبار  ؼ فيشر، حيث بعد ا١تعاٞتة اإلحصائية جملموع النتائج ا١تتحصل 
 عند مستول الداللة اإلحصائية 34.46عليها كما ىي موضحة ُب اٞتدكؿ أعبله بلغت ؼ احملسوبة قيمة 

 كعلى أساس ىذا التحصيل اإلحصائي أيخذ الباحث ابلتفسَت 3.22، كبلغت ؼ اٞتدكلية قيمة 0.05
على قدـ كفتل الوقوؼ أف قيمة ؼ احملسوبة أكرب من قيمة ؼ اٞتدكلية، كوف أف الفركؽ ظاىرية ُب متغَت 

فسر كم، )التعلم التعاك٘ب كالتعلم ابللعب(٢تا داللة إحصائية لصاّب العينة التجريبية الثانية ، )اث15( اٞتذع
اليت  ) كالتعلم ابللعب٘بالتعلم التعاك(نتائج معتمدا على حقيقة أساسية كىي استخداـ الدليل اؿالباحث 

٘تثبل من أفضل اإلسًتاتيجيات التعليمية ُب مرحلة التعليم االبتدائي، فضبل عن كوهنم اإلسًتاتيجيات األمثل 
لدفع الًتبية الفردية عن طريق استعماؿ التلميذ للحركات ا١تتعددة هبدؼ أداء ا١تهارة اٟتركية كاليت تتطلب 

ابلضركرة مشاركتو اال٬تابية، كىذا يعٍت إعطاء أ٫تية كبَتة ُب تنفيذ النشاط التعليمي ابستعماؿ األلعاب، إذ 
البد من الًتكيز على تنفيذ النشاط التعليمي من الدرس عن طريق استعراض اٟتلوؿ من ا١تتعلمُت كالقياـ 

 ابلتكرار للمهمة اٟتركية إٔب جانب االستفادة القصول من زمن التنفيذ ُب الدرس كٖتقيق زايدة الفاعلية

٣تموع اجملموعات ا١تهارات 
ا١تتوسطات 

درجة 
اٟترية 

 Fا١تتوسط 
احملسوبة 

F 
اٞتدكلية 

الداللة  

الوقوؼ 
على قدـ 

 كفتل اٞتذع
                            )اث15(

  97.80 2 198.60بُت اجملموعات 

34.46 

 

3.22 

 

 

داؿ 
 إحصائيا

 2.83 42 119.20داخل اجملموعات 

  44 314.80اجملموع 



 

 القدرات النفس  تكوين إٔب ا١تؤدية الوسائل أىم أحد يعترب اللعب أف " )2000 (٣تيد ريساف كيذكر
 تساعد ا١تدرسية األنشطة الرايضية أف إٔب أشار كما كاألحداث، منهم األطفاؿ كخاصة األفراد حركية لدل

 عليها كاٟتفاظ العامة الصحة كتقوية الطبيعي  البد٘ب كالنمو اٟتركية للمهارات الشامل التطور ُب الفرد
 إٔب إكساب هتدؼ ا١تدرسية الرايضية األنشطة أف )1998( فهيم نيلى سعد، انىد من كل كتوضح
ا١تختلفة، كإٔب  بعناصرىا البدنية اللياقة تنمية خاصة اٞتسما٘ب كالنمو عامة النمو ٖتسُت اٟتركية، ا١تهارات

 من العبلقات كتنمية االجتماعية الصفات الرايضية كٖتسُت التمرينات ٦تارسة ُب االستمرارية ركح غرس
كىذا ما  ،ا١تسؤكلية كٖتمل ابلنفس كالثقة كالقيادة كالتعاكف النظاـ اٞتماعية ككذلك إٔب تعزيز األلعاب خبلؿ

 ) 2014كآخركف،علي (، )2012بثينة،( يتفق مع دراسة

(Cincia & all.,2010 ; Thomas & all,2009 ; Tim & Dean,2009) 

أف الربامج اٟتركية اليت تصمم خصيصا ٢تذه ا١ترحلة العمرية بطريقة منهجية،  )2006(كما يبُت النجار 
كمنظمة تؤدم إٔب ٖتسن، كتطور ا١تهارات اٟتركية بشكل كبَت، كما أف البيئة التعليمية ضركرية للتدريس 

دراسة حسُت ، كتتفق مع الفعاؿ، كالتأكيد من كجود مثل ىذه البيئة فاف األمر يستلـز التخطيط كالتنظيم
أف األلعاب ٯتكن أف تستخدـ بدال من التمارين البدنية لتنمية الفرد كتطويره بدنيا، كحركيا،  )2003(

 كما تعد األلعاب كسيلة مهمة للتعلم كاالستكشاؼ فهي تساعد ا١تعلم ُب التعرؼ ، كفكراي، كاجتماعيا
كمن ىذا نستنتج أف الدليل ا١تقًتح ، النفسي كالعقلي كالثقاُبك  البد٘ب من حيث تكوهنمتبلميذعلى اؿ

ابستخداـ إسًتاتيجية التعلم التعاك٘ب كالتعلم ابللعب ساىم ُب الكشف عن ا١تتفوقُت ُب متغَت الوقوؼ على 
 :، كللتوضيح أكثر أنظر الشكل البيا٘ب التإبقدـ كفتل اٞتذع

                                        للعينة ذكورالوقوؼ على رجل كاحدة يوضح ا١تقارنة بُت اجملموعات ُب متغَت (:51)الشكل البياين رقم 

6.26 

9.66 

11.29 



 

 بُت اجملموعات البعدم االختبار ُب اٟتسابية ا١تتوسطات بُت ا١تعنوية الفركؽ  أفيتضح أعبله الشكل من
 الدليل التعليمي ا١تقًتح تطبيق بعد زادت حيث نتائجها أتثرت التجريبية العينة أف القوؿ ٯتكن منوك الثبلثة،

يشَت ، كابأللعاب التعليمية للوحدات استخدامها قبل العينة نفس بنتائج اب١تقارنة النتائج تؤكده ما ىذاك
 ُب ٖتليل التباين ُب )H0 (الباحث بناءا على النتائج ا١تستخلصة ُب اٞتدكؿ أعبله نرفض الفرض العدمي 

أم كجود فركؽ أك اختبلؼ ُب متوسطات عينات البحث الثبلث، إتاه كاحد   كنقبل ابلفرض البديل 
للمقارانت  حيث ًب الشركع ُب استخداـ االختبارات البعدية ،كمن أجل معرفة معنوية الفركؽ كلصاّب من

:                                                     ا١تتعددة لتحديد مصدر االختبلؼ، أين أفرزت نتائج التفريغ ما يلي 
 الوقوؼ على قدـ كفتل اٞتذع اختبار توكام لداللة الفركؽ بُت اجملموعات ١تتغَت (: 83)اجلدول رقم 

متوسط اجملموعات ا١تتغَت 
الفركؽ 

ا٠تطأ 
ا١تعيارم 

٣تاؿ الثقة 

اٟتد األقصى اٟتد األدٗب 

الوقوؼ 
على قدـ 

كفتل اٞتذع 
 ٯتينا كيسارا

                            ) اثنية15(

 العينة
الضابطة 

  *3.40-األكٔب  العينة

 

0.61 

-4.89 -1.90 

 3.50- 6.49- *5.00-الثانية  العينة

 العينة
كٔب ألا

 4.89 1.90 *3.40-الضابطة  العينة

 0.10- 3.09- *1.60-الثانية  العينة

 العينة
الثانية 

 6.49 3.50 *5.00الضابطة  العينة

 3.09 0.10 *1.60كٔب ألا العينة

                                                                                                                       
 معنوية ُب إٔب كجود فركؽ ) * (قيم ا١تشار إليها ابلرمز  اؿتشَتمن خبلؿ النتائج ا١تدكاة ُب اٞتدكؿ أعبله 

                           ) اثنية15( الوقوؼ على قدـ كفتل اٞتذع ٯتينا كيسارا متغَت االختبارات البعدية بُت اجملموعات الثبلثة ُب
بُت اجملموعات الثبلثة اجملموعة الضابطة، اجملموعة   إحصائية داللة ىناؾ فركؽأفتبُت  حيث للعينة إانث،

لصاّب ، )التعلم التعاك٘ب كالتعلم ابللعب(، كاجملموعة التجريبية الثانية )التعلم التعاك٘ب(التجريبية األكٔب 
١تعرفة مصادر الفركؽ ًب تطبيق كللتوضيح أكثر  ، )التعلم التعاك٘ب كالتعلم ابللعب(  التجريبية الثانيةةاجملموع

                                                                                                 اختبار توكام لبلختبارات البعدية ١تعرفة الفركؽ بُت ا١تتوسطات



 

 يوضح تقسيم اجملموعات كترتيبها حسب متوسطاهتا(: 84)رقم اجلدول 

، كللمجموعة التجريبية 6.26 من اٞتدكؿ نبلحظ أف ا١تتوسط اٟتسايب للمجموعة الضابطة بلغ قيمة 
قيمة  )التعلم التعاك٘ب كالتعلم ابللعب( كللمجموعة التجريبية االثانية 9.66قيمة  )التعلم التعاك٘ب(األكٔب 

الوقوؼ على  ٦تا يدؿ على أف ىناؾ فركؽ بُت اجملموعات الثبلثة حسب متوسطاهتا ُب اختبار 11.29
التعلم التعاك٘ب ( حيث تبُت أف أحسن ٣تموعة ىي اجملموعة التجريبية الثانية قدـ كفتل اٞتذع ٯتينا كيسارا

التعلم التعاك٘ب (، كمنو نستنتج أف الدليل ا١تقًتح ابستخداـ إسًتاتيجيات التدريس اٟتديثة )كالتعلم ابللعب
             .قد كاف لو أتثَت كبَت كساىم ُب الكشف عن ا١تتفوقُت ُب اجملاؿ النفس حركي )كالتعلم ابللعب

                                                             ابلنسب ادلقررة ذلا يف منحىن التوزيع الطبيعيحتديد ادلستوايت ادلعيارية ومقارنتها - 3-5
عها ،كيؤكد على ذلك أف جمإف الدرجة ا١تعيارية ٗتتلف عن الدرجة ا٠تاـ فهي موحدة ُب كحداهتا كإبمكاف 

" الدرجة ا٠تاـ ُب حد ذاهتا ليس ٢تا أم مدلوؿ إال إذا ٖتولت إٔب درجة معيارية ٖتدد معٌت ىذه الدرجة
، كُب ىذا الصدد فإف تطبيق االختبارات كالقياسات ُب ىذا البحث )154،ص2000عبلكم كرضواف،(

أعطى درجات خاـ حيث تنوعت كحداهتا من الثانية ابلنسبة الختبارات  العدك  كأخرل مسجلة ابلسنتمًت  
لذا لـز على الباحث خبلؿ ىذه ا١ترحلة األساسية من البحث العمل .اْب ..كا١تًت كما ُب اختبار الوثب 

على  ٖتويل ىذه الدرجات  ا٠تاـ إٔب درجة معيارية  ألجل الوصوؿ إال ٖتديد مستوايت معيارية بغية 
، ٍب إٔب مقارنة النسب اليت ٖتصلت عليها عينة كاتسن )10-8(ضماف انتقاء موضوعي للتبلميذ ا١تتفوقُت 

البحث ابلنسب ا١تقررة ٢تا ُب منحٌت التوزيع الطبيعي، كقد اختار الباحث ستة مستوايت معيارية كما ىي 
كىي كالتإب ٦تتاز، جيد جدا، جيد، مقبوؿ، ضعيف  )توزيع كاكس (٤تددة ُب قانوف التوزيع الطبيعي 

                                                                                          :ة، كبعد ا١تعاٞتة اإلحصائية ُب متغَت حصيلة األداء  ًب التوصل إٔب النتائج التإب ،ضعيف جدا

 3 اجملموعة 2 اجملموعة 1 اجملموعةحجم العينة العينات ا١تتغَت 

الوقوؼ على قدـ 
كفتل اٞتذع ٯتينا 

                            ) اث15(كيسارا

  الضابطة العينة

15 

6.26   

  9.66  األكٔب العينة

 11.29   الثانية العينة

 Sig( 0.85 (مستول الداللة 



 

 ا١تقررة كالنسب معيارم مستول كل حسب ا١تقابلة ا١تئوية كالنسب التبلميذ عدد يبُت (:85) رقم دولاجل
 لبلختبارات  الكلي حصيلة األداء عن ا١تعربة ا١تعيارية الدرجات ٣تموع ُب الطبيعي التوزيع منحٌت ضمن ٢تا

اٞتنس  الدرجات ا٠تاـ      عدد التبلميذ النسبة   الدرجات ا١تعيارية ا١تستوايت ا١تعيارية

ذكور  332.50 306.10 1 2.22
٦تتاز  84-100 

إانث  303.68 286.56 1 2.22

ذكور  304.45 278.05 5 11.11
 83-67 جيد جدا

إانث  285.49 268.37 2 4.44

ذكور  276.40 249.77 18 40.00
 66-50 جيد

إانث  267.30 250.18 16 35.56

ذكور  248.35 221.95 14 31.11
 49-33 مقبوؿ

إانث  249.11 231.99 22 48.89

ذكور  220.30 193.90 6 13.33
 32-16 ضعيف

إانث  230.92 213.80 3 6.67

ذكور  192.25 167.50 1 2.22
 15-0 ضعيف جدا

إانث  212.73 196.68 1 2.22

 اجملموع 45 100,00

إف عملية الكشف عن ا١تتفوقُت  هتدؼ أساسا إٔب اختيار أفضل الناشئُت ١تمارسة نشاط رايضي معُت 
"  نتيجة اختبلؼ التبلميذ ُب استعداداهتم البدنية كا١تهارية، كضمن ىذا السياؽ يؤكد دمحم صبحي حسانُت
أف التبلميذ ٮتتلفوف فيما بينهم من حيث القدرات العقلية كا١تقاييس  اٞتسمية  كاالستعدادات كا١تيوؿ 

كاالٕتاىات كالقدرة على األداء البد٘ب كعندما ٨تاكؿ أف نفسر ىذه االختبلفات كنقيسها كنصنفها فإننا 
كمن ىذا  )20دمحم صبحي حسانُت،،ص(" بذلك نكوف أخضعنا ىذه الفركؽ الفردية للدراسة  كالبحث



 

ا١تنطلق عمل الباحث على معاٞتة النتائج ا٠تاـ ذات الوحدات ا١تختلفة ا١تتحصل عليها جراء تطبيق 
االختبارات ا١تقًتحة كىذا من خبلؿ ٖتويلها إٔب درجات معيارية ذات معٌت يسهل ٚتعها، حيث النتيجة 
ا١تتحصل عليها بعد ىذه العملية تعرب عن حصيلة األداء الكلي، كُب ىذا الصدد بلغ ا١تتوسط اٟتسايب ُب 

 ± 250.18 ب،أما ابلنسبة لئلانث  قدر  27.49 ± 249.77 قيمة ىذا ا١تتغَت لدل عينة الذكور
 أين بلغت *ك١تعرفة مدل إعتدالية نتائج عينة البحث من حيث التوزيع ًب حساب معامل االلتواء 17.82

٤تصورتُت ضمن  كٔتا أف كلتا القيمتُت 467.08 أما لدل الذكور قدر 478.75بقيمتو ابلنسبة لئلانث 
 ٖتديد مستوايت معيارية كمنو فإنو إبمكاف  فإف ىذا يعٍت أف البياانت موزعة توزيعا اعتدا ليا، 3± اجملاؿ 

                                                                                            ٢تذا ا١تتغَت ا١تعرب عن حصيلة األداء الكلي قصد ضماف عملية الكشف عن ا١تتفوقُت ُب اجملاؿ النفس حركي
ب  أف أعلى نسبة لدل الذكور سجلت عند ا١تستول جيد كعلى إثر ا١تعاٞتة اإلحصائية للنتائج ا٠تاـ تبُت

جملموع   ا١تقابلة 66-50  تلميذ، كىذا عند الدرجة ا١تعيارية ما بُت18 أم ما يعادؿ % 40.00
 ا١تقابل للدرجة مقبوؿكما سجلت اث٘ب أعلى نسبة من النتائج عند ا١تستول  250 الدرجات ا١تعيارية

بينما أدٗب نسبة سجلت عند تلميذ،  14أم ما يعادؿ  % 31.11  كىذا بقيمة49-33ا١تعيارية 
 2.22بقيمة  كىذا 167.50ك٣تموع الدرجات  15- 0ا١تستول ضعيف جدا ا١تقابل للدرجة ا١تعيارية 

، سجلت نسبة من 100-84 تلميذ، أما عند ا١تستول ٦تتاز ا١تقابل للدرجة ا١تعيارية 1 أم ما يعادؿ  %
 306.10  بتلميذ، كىذا عند ٣تموع الدرجات ا١تعيارية ا١تقدر  1أم ما يعادؿ  2,22%الذكور بقيمة 

 تلميذ ،ك ىذا عند الدرجة 5 أم ما يعادؿ %11.11ب ُب حُت سجلت عند ا١تستول جيد جدا نسبة 
كما .ا١تعرب عن مستول اال٧تاز الرايضي ٣278.05تموع الدرجات ا١تعيارية  ك83-67 ا١تعيارية ما بُت

نسبة  193.90 ك٣تموع الدرجات ا١تعيارية 32-16سجل عند ا١تستول ضعيف ا١تقابل للدرجة ا١تعيارية 
                                                                                                  . تبلميذ6 أم ما يعادؿ % 13.33بمن الذكور قدرت 

 22 أم ما يعادؿ % 40.89ب أما ابلنسبة لئلانث فقد تبُت أف أعلى نسبة سجلت عند ا١تستول مقبوؿ 
كما سجلت ٣231.99تموع الدرجات ا١تعيارية  ك49-33كىذا عند الدرجة ا١تعيارية ما بُت  تلميذة،

 % 35.66 كىذا بقيمة 66-50ا١تقابل للدرجة ا١تعيارية جيد اث٘ب أعلى نسبة من النتائج عند ا١تستول 
 بينما أدٗب نسبة سجلت عند ١تستول ٣250.18تموع الدرجات ا١تعيارية  كة تلميذ16أم ما يعادؿ 

 أم ما يعادؿ تلميذة كاحدة % 2.22بقيمة كىذا 196.68ضعيف جدا ا١تقابل للدرجات ا١تعيارية 
 286.56أما عند ا١تستول ا١تعيارم ٦تتاز ا١تقابل للدرجة ا١تعيارية  15-0حيث نتائجهم ىي ضمن ٣تاؿ 
،حيث نتائجهم ا٨تصرت ضمن  تلميذة كاحدة أم ما يعادؿ  %2.22 سجلت نسبة من التبلميذ بقيمة

، 83-67 ُب حُت سجلت عند ا١تستول ا١تعيارم جيد جدا  ا١تقابل للدرجة ا١تعيارية 100-٣84تاؿ 
 تلميذة،كما سجل 2 أم ما يعادؿ % 4.44ب نسبة من التبلميذ قدرت  ٣268.37تموع الدرجات ك



 

 تلميذة كىذا عند 3أم ما يعادؿ % 6.67 بالباحث عند ا١تستول ضعيف نسبة من التبلميذ قدرت 
، كمن خبلؿ مقارنة نسب نتائج عينة البحث مع  213.80ك٣تموع الدرجات  32-16الدرجة ا١تعيارية 

 الكلي األداء عن حصيلة ا١تعربة ا١تعيارية الدرجات  ُب ٣تموعالنسب ا١تئوية ا١تقررة ٢تا ُب ا١تنحٌت الطبيعي
                                                                :                      لبلختبارات ا١تقًتحة تبُت ما يلي

 2.22 بنت كىذا بنسبة 1ب بلغ عدد اإلانث ضمن ىذا ا١تستول ا١تعيارم : ادلستوى ادلعياري شلتاز -
 كيشَت الباحث أف كلتا النسبتُت ،% 2.22 تلميذ كىذا بنسبة 1ب ، أما عند الذكور فقد بلغ العدد %

                                                                                                          % 2.14  ب٫تا أعلى من النسبة ا١تقررة ٢تا ُب منحٌت التوزيع الطبيعي ا١تقدرة 
 كىي أقل من النسبة ا١تقررة ٢تا ُب % 4.44تلميذة أم ما يعادؿ  2مشل : ادلستوى ادلعياري جيد جدا -

 تلميذ أم 5 ببينما عند الذكور بلغ العدد عند ىذا ا١تستول   %13.59ب منحٌت التوزيع الطبيعي ا١تقدرة 
.                                                                                    %13.59ب  كىي أقل من النسبة ا١تقررة ٢تا ُب منحٌت التوزيع الطبيعي ا١تقدرة % 11.11ما يعادؿ 

سجل عند ىذا ا١تستول ارتفاع عدد التبلميذ ُب كبل اٞتنسُت حيث عند : ادلستوى ادلعياري جيد –
تلميذ ما يعادؿ  18ب  أما لدل الذكور قدر العدد  % 35.56  كىذا بنسبة تلميذة16اإلانث بلغ 

، كيشَت الباحث أف كلتا النسبتُت ٫تا أعلى من  النسبة ا١تقررة ٢تا ُب منحٌت التوزيع الطبيعي % 40 نسبة
                                                                                          % 34.13 با١تقدرة 

لقد سجل فيو ٘تركز أكرب عدد من التبلميذ رفقة ا١تستول السابق حيث عند : ادلستوى ادلعياري مقبول -
أم ما يعادؿ  تلميذ 14عند الذكور قدر العدد بينما ، %  48.89 كىذا بنسبة 22اإلانث بلغ العدد 

 كيشَت الباحث كلتا النسبتُت ٫تا أعلى من  النسبة ا١تقررة ٢تا ُب منحٌت التوزيع الطبيعي % 31.11نسبة 
                                                                                                  % 34.13 با١تقدرة 

، كما بلغ عدد التبلميذ ذكور %6.67 كىذا بنسبة 3ب بلغ عدد اإلانث : ادلستوى ادلعياري ضعيف- 
 ٦تا يبُت أف كلتا النسبتُت ٫تا أقل من النسبة ا١تقررة ٢تا ُب منحٌت التوزيع ،%13.33 أم ما يعادؿ نسبة 6

.                                                                                                                        %13.59 بالطبيعي ا١تقدرة 
 1، أم ما يعادؿ %2.22بلغت النسبة عند ىذا ا١تستول قيمة : جدا دلستوى ادلعياري ضعيفا- 

 تلميذ، كيشَت الباحث أف كلتا 1، أم ما يعادؿ %2.22 بتلميذة، أما لدل الذكور  قدرت النسبة 
  الحظ الشكل .%2.14 بمن النسبة ا١تقررة ٢تا ُب منحٌت التوزيع الطبيعي ا١تقدرة النسبتُت ٫تا أعلى 



 

 
 يوضح ا١تنحٌت ا١تعيارم للعينة ذكور (:52)الشكل البياين رقم 

 
 ا١تنحٌت ا١تعيارم للعينة إانث يوضح (:53)الشكل البياين رقم 

:                                                                                                  ك٦تا سبق خلص الباحث إٔب ما يلي
أغلبية نتائج عينة البحث ُب متغَت ٣تموع الدرجات ا١تعيارية ا١تعربة عن األداء الكلي ىي منحصرة ضمن  -

.                                                                                                                      ا١تستول ا١تعيارم مقبوؿ كجيد
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أنثى ضمن ا١تستول  )22(كلد ضمن ا١تستول ا١تعيارم جيد، ك )18(كجود عدد من التبلميذ الناشئُت  -
ا١تعيارم مقبوؿ حيث ٘تيزكا عن أقراهنم ُب ٚتيع مفردات االختبارات ا١تقًتحة كاليت ٕتلت متطلباهتا ُب مدل 

 عطا(دراسة كفرة أك ٘تتع ا١تخترب ابلقدرات البدنية كاٟتركية كيشَت الباحث أف ىذه النتائج قد اتفقت مع 
            (Sarwar & others,2009)،)2010، منادم(، )2009كديرانية، العمرم(، )2008هللا،
كعليو ًب انتقاء فئة التبلميذ حسب العدد ا١تشار إليو أعبله، كُب ىذا السياؽ اتفقت النتائج ا١تتحصل  -

، )2011عبيد،( ،)2012فتحي كفرحات،(، )2012القبإب،(، )2012سامر كإٝتاعيل،( عليها مع
عملية االختيار أتٌب عندما ٨تصل على "كذلك اتفقت مع رأم ٥تتار حنيفي على أف ، )2011ٛتداف،(

أم أنو سوؼ   ٯتتلك القابلية على تكميل التدريب بنجاح،تفوؽفكرة ذات احتماؿ عإب كوف ىذا آب
                                                                                    )171،ص1992حنيفي،(يستمر ُب ا١تستقبل للحصوؿ على مستول عإب كجيد 

:                                                                                                               مناقشة النتائج ابلفرضيات -3-6
                                                                                            :                        الفرضية األوىل- 3-6-1

ُب نتائج ) α=0.05(عند مستول داللة ذات داللة إحصائية توجد فركؽ كاليت افًتض فيها الباحث أنو 
، فمػن  لصاّب النتائج البعدية على مستول كل ٣تموعة من ٣تموعات البحث القبلية البعديةاالختبارات

الحظنا أف ىناؾ داللة إحصائية على كجود ، )49، 48، 47(: خبلؿ النتائج ا١تدكنػة ُب اٞتداكؿ اآلتية
توجد  أنػو بُتفركؽ بُت االختبػار القبلػي كالبعدم على مستول كل ٣تموعة من ٣تموعات البحث، كالتػي ت

 النتائج البعدية ُب نتائج االختبارات لصاّب) α = 0.05 (داللة عند مستولذات داللة إحصائية فركؽ 
، حيث كانت ىناؾ داللػة  على مستول كل ٣تموعة من ٣تموعات البحث التجريبية األكٔب كالثانية

 تفوؽ اجملموعة الضابطة ُب إحصائيػة علػى كجود فركؽ بُت االختبارين فػي ٚتيع ا١تهارات، كيعزك الباحث
االختبارات القبلية البعدية راجع إٔب ا١تمارسة الرايضية ابستخداـ الطريقة التقليدية ُب التدريس اليت يكوف 

ا١تعلم فيها سيد ا١توقف ك٤تور العملية التعليمية كالتلميذ يقـو ابلتنفيذ فقط ألكامر ا١تعلم، كيعزك تفوؽ 
 من اسًتاتيجيات التدريس اٟتديثة اليت زاد يعد كالذمالتعلم التعاك٘ب اجملموعة التجريبية األكٔب ابستخداـ 

االىتماـ هبا ُب السنوات األخَتة ١تا ٢تا من نتائج فعالة كإ٬تابية ُب العملية التعليمية اليت تركز على زايدة دكر 
كفاعلية ا١تتعلم ُب الدرس من خبلؿ تفاعلو مع زمبلئو ُب اٗتاذ القرارات كالوصوؿ إٔب ا١تشاركة بشكل 

إٔب أف العديد من الباحثُت أكدكا على أف مدرسي الًتبية  )Dyson) 2002كما أشار  ٚتاعي كتعاك٘ب،
البدنية كالرايضية شجعوا على استخداـ التعلم التعاك٘ب ُب التدريس كمصدر للتغيَت ُب دركس الًتبية 

ة، كىذا ما يتفق مع دراسة اليت بينت أف التعلم الرايضية، ١تا لو من دكر ىاـ ُب إكساب الطلبة ا١تهارة كا١تعرؼ
وليد (ا١تهارات اٟتركية كالبدنية كضركرة استخدامو، ُب درس الًتبية البدنية كالرايضية، التعاك٘ب لو أتثَت ُب تعلم

 ،)2006الشؤيفي كالزبيدم،(، )٤2009تمود،(، )2011ذايابت كآخركف،(، ، )2014كآخركف،



 

(Dyson & all,2010; Attle & all,2007)  كيعزك الباحث سبب تفوؽ اجملموعة الثانية
إٔب الربانمج التعليمي كتنوع إسًتاتيجيات التدريس ساعد التبلميذ على  )التعلم ابللعب كالتعلم التعاك٘ب(

إتقاف بعض ا١تهارات ُب اجملاؿ النفس حركي، ما أدل إٔب استخداـ إسًتاتيجيات تركز على ذاتية التبلميذ 
كتراعي الفركؽ الفردية بُت ا١تتعلمُت، ٦تا ُب اٟتصوؿ على ا١تعرفة كا١تعلومات كجعلها ٤تور العملية التعليمية 

يضيف جو من ا١ترح كالسركر خبلؿ العملية التعليمية، كابلتإب يزيد من الدافعية ٨تو التعلم ك٨تو األداء، 
 إسًتاتيجيات تدريس ينبغي  أف ىناؾ)2007السوطرم،(كالعمل بركح الفريق ُب إطار ٚتاعي، ما أكده 

للمعلمُت ٘تثلها كاستخدمها كتطبيقها، حيث ٕتعلهم قادرين على ٖتقيق أىداؼ تعليمية تتجاكز حفظ 
ا١تعلومة، كتركز على القدرات كا١تهارات، فالتطور ا١تذىل ُب كسائل التكنولوجيا فرض االٕتاه ٨تو استخداـ 

، )2006طبلؿ كآخركف،(، )2013رحيم،(اسًتاتيجيات تدريس حديثة، كىذا ما يتفق مع دراسة 
  ،)2008علي،( ،)2012القبإب،(

(Emilie lottici,2013 ; Georgia & Aggeliki,2007 ; theodoraki,2007)  

 كأ٫تيتها ُب تطوير  البدنية كالرايضية  كاليت بينت تفوؽ إسًتاتيجيات التدريس اٟتديثة ُب درس الًتبية
                    كمنو نستنتج أف الفرضية ٖتققتا١تهارات اٟتركية البدنية كالرايضية للتبلميذ ُب التعليم االبتدائي

:                                                                                                                      الفرضية الثانية- 3-6-2
 ُب نتائج )α =0.05( عند مستول داللة ذات داللة إحصائيةتوجد فركؽ كاليت افًتض فيها الباحث أنو 

، فمن خبلؿ االختبارات البعدية بُت كل من اجملموعة الضابطة كاجملموعات التجريبية لصاّب ىذه األخَتة
الحظنا أف ىناؾ داللة إحصائية علػى كجود فركؽ ُب ، )51، 50( :النتائج ا١تدكنة ُب اٞتدكؿ اآلتية

التعلم التعاك٘ب (كاجملموعة التجريبية الثانية  )التعلم التعاك٘ب(االختبار البعدم بُت اجملموعة التجريبية األكٔب 
 عند ذات داللة إحصائيةتوجد فركؽ ، ٦تا يدؿ علػى ٖتقق الفرضية الثانية اليت تظهر أنو )كالتعلم ابللعب
 ُب نتائج االختبارات البعدية بُت كل من اجملموعة الضابطة كاجملموعات )α =0.05(مستول داللة 

 ، كمػن ىنا نستنتج أف الفرضيػة التجريبية لصاّب ىذه األخَتة ُب بعض متغَتات اجملاؿ النفس حركي
ساعد التبلميذ على ٖتققت، كيعزك الباحث ىذه النتيجة إٔب التمارين ا١تقًتحة ابستخداـ التعلم التعاك٘ب 

االرتقاء اب١تستول ا١تهارم، كمستول ا١تشاركة الفعالة ُب الدرس، كالعمل معا كفريق، كمساعدة الزمبلء 
اختيار احملتول كاألنشطة  سبب التفوؽ إٔب )2007عبدهللا، البدكم، ( كما يوضح اآلخرين ُب التعلم،

الرايضية اليت تعمل على ٖتقيق األغراض كاألىداؼ من خبلؿ تنمية اٞتانب البد٘ب كاالجتماعي كالنفسي 
كا١تعرُب للتلميذ، فهي ٣تموعة من ا٠تربات تؤدم ٦تارستها إٔب إحداث تغَتات ُب سلوؾ التبلميذ، كىذا ما 

، )2004أمُت كيونس،(، )2011ٛتداف،(، )2011عبيد،(، )2008العامرم،(يتفق مع دراسة 



 

 (Dayson,2002 ; hadwi& Purdie,1996 ; Weinstein,1997)) 2008جودة،(
إٔب الدكر الفاعل كالنشط  )التعلم التعاك٘ب كالتعلم ابللعب(كيعزك الباحث سبب تفوؽ اجملموعة الثانية 

للتبلميذ يستدعي ضركرة التنويع ُب استخداـ إسًتاتيجيات التدريس كاالبتعاد عن الطرؽ التقليدية الشائعة 
لقد أصبح الًتبويوف ُب القرف اٟتادم  )2000(كاليت تتمحور حوؿ ا١تدرس، كُب ىذا السياؽ يقوؿ العمر 

كالعشرين يعتنوف ابلكيفية اليت ٘تكن التبلميذ من ٖتقيق تعلم أفضل أكثر من عنايتهم ابلكيفية اليت ٘تكن 
ا١تعلم من تقدٙب درس أفضل، كلقد ٧تم عن ىذا التبدؿ ُب التوجو حدكث انتقاؿ من األنشطة التعليمية اليت 
تتمحور حوؿ ا١تعلم الذم يقود الدرس من خبلؿ اإللقاء كا١تناقشة، إٔب األنشطة اليت تتمحور حوؿ الطالب 

أف ٖتقيق عملية تعلم كإتقاف مهارة معينة  )1996عزمي (نفسو، التعلم التعاك٘ب، التعلم ابللعب، كيؤكد 
لذلك فإف تعلم ١تهارة ما كاالستجابة اإل٬تابية كالرغبة الكبَتة كالعمل اٞتماعي  تسهل أداء مهارة الحقة، 

كزايدة ُب عدد التكرارات كما أسهمت ُب زايدة الدافعية على التعلم كمن ثػم  الذم كاف سائدا بُت اجملموعة
أٛتد (، )2006النعيمي كسعيد،(، )2012بعلواف،مناىل،(ٖتقيق ا٢تدؼ، كىذا ما يتفق مع دراسة 

 ; (Rhine,2002)) 2005عويس كأبو النور،(، )2006كآخركف، مهدم (،)2006كآخركف،
(Mequire,2001)خبلؿ ما تقدـ نستنتج أف الفرضية ٖتققت ، كمنو                                                                 

:                                                                                                                   الفرضية الثالثة- 3-6-3
 ُب نتائج )α =0.05( عند مستول داللة ذات داللة إحصائيةتوجد فركؽ كاليت افًتض فيها الباحث 

االختبارات البعدية بُت اجملموعة التجريبية األكٔب كالثانية ُب بعض متغَتات اجملاؿ النفس حركي لصاّب 
، فمن خبلؿ النتائج ا١تدكنة اجملموعة التجريبية الثانية ا١تستخدمة إلسًتاتيجييت التعلم التعاك٘ب كالتعلم ابللعب

 داللة إحصائية بيػن االختبارات البعدية بُت اجملموعة التجريبية كجود، الحظنا )52(:  اآلٌبُب اٞتدكؿ
 عند مستول داللة ذات داللة إحصائيةتوجد فركؽ حيث تبُت أنو ، التجريبية الثانية اجملموعة األكٔب ك

)0.05= α( ُب نتائج االختبارات البعدية بُت اجملموعة التجريبية األكٔب كالثانية ُب بعض متغَتات اجملاؿ 
، ٦تا النفس حركي لصاّب اجملموعة التجريبية الثانية ا١تستخدمة إلسًتاتيجييت التعلم التعاك٘ب كالتعلم ابللعب 

ٖتسن كالتطور ُب أداء ا١تهارات اٟتركية كىذا يدؿ على ٖتقق الفرضية، كيعزك الباحث ىذه النتيجة إٔب اؿ
التعلم (التحسن كالتطور ُب األداء ٓب أيٌب صدفة بل من خبلؿ استخداـ إسًتاتيجيات التدريس اٟتديثة 

ا١تستخدمة من قبل الباحث كاليت تتبلئم مع ىذه الفئات العمرية كيؤكد العلماء  )التعاك٘ب كالتعلم ابللعب
كالباحثوف على استخداـ ا١تنهج العلمي اٞتيد ألنو يساعد على عملية التعلم بشكل فعاؿ كخاصة من 

خبلؿ تعليم ا١تهارات، كيرل الباحث كذلك أف ىذه  ا١تراحل العمرية تعترب األساس كالقاعدة الصحيحة ُب 
البناء اٟتركي حيث ٯتكن اعتبارىا أغٌت مرحلة ٯتكن للطفل فيها استيعاب الواجب اٟتركي للمهارة، كما أف 

  سنوات ٕتعلو أكثر 10قابلية التعلم تكوف سريعة جدا فضبل عن ارتفاع اللياقة البدنية عند األطفاؿ بعمر 



 

قدرة على تنفيذ اٟتركات بسرعة كابلتإب القدرة على تنفيذ الواجبات بشكل جيد من أجل ٖتقيق أفضل 
أف غرس مفهـو التعاكف من خبلؿ اللعب يسهم ُب توعية األطفاؿ  )2007 (ةإ٧تاز، كىذا ما أكدتو ٛتود

٫تية العمل اٞتماعي لتحقيق ىدؼ مشًتؾ، بدال من ا١تنافسة، كما يتعلموف أ٫تية مساعدة بعضهم أل
أنو من خبلؿ األلعاب اليت تتم إٔب ) 2005( عويس كأبو النواركيوضحالبعض أبسلوب منهجي منظم، 

 الكثَت من األشياء، كتعود ابلنفع على تكوينو اٞتسمي كالعقلي  الطفلُب نطاؽ ٚتاعة األقراف، يتعلم
معٌت االلتزاـ ككالوجدا٘ب، فيتعلم التعاكف مع اٞتماعة، كتقدير حقوقو، كيكتسب قواعد اللعب كأحكامو، 

) 2008علي،( ،)2006شرؼ،(ابلنظاـ، كاالنضماـ إٔب اٞتماعة لتحقيق ذات، كىذا يتفق مع دراسة 
كمن خبلؿ ما تقدـ نستنتج أف الفرضية ٖتققت                                                     ،)2004ربيع،( ،)2006عبيد،(
:                                                                                                                   رابعةالفرضية ال -3-6-4

ُب نتائج ) α =0.05(عند مستول داللة ذات داللة إحصائية توجد فركؽ كاليت افًتض فيها الباحث 
االختبارات البعدية بُت اجملموعات البحث الثبلث لصاّب اجملموعة التجريبية الثانية ا١تستخدمة إلسًتاتيجييت 

: ، فمن خبلؿ النتائج ا١تدكنة ُب اٞتدكؿ اآلتية)الدليل التعليمي ا١تقًتح(التعلم التعاك٘ب كالتعلم ابللعب 
، 45، 44، 43( كاألشكاؿ البيانية التالية )82، 79، 76، 73، 70، 66، 63، 60، 57، 54(

 الحظنا أف ىناؾ داللة إحصائية على كجود فركؽ معنوية بيػن ،)51، 50، 49، 48، 47، 46
كاجملموعة  )التعلم التعاك٘ب(اجملموعة الضابطة، كاجملموعة التجريبية األكٔب : االختبارات البعدية بُت اجملموعات

عند مستول ذات داللة إحصائية توجد فركؽ ، حيث تبُت )التعلم التعاك٘ب كالتعلم ابللعب(التجريبية الثانية 
 الثانية  لصاّب اجملموعة التجريبيةةُب نتائج االختبارات البعدية بُت اجملموعات الثبلث) α =0.05(داللة 

، ٦تا يدؿ على ٖتقق )الدليل التعليمي ا١تقًتح(ا١تستخدمة إلسًتاتيجييت التعلم التعاك٘ب كالتعلم ابللعب 
إٔب ٖتسن  )التعلم التعاك٘ب كالتعلم ابللعب(كما يرجع الباحث سبب التفوؽ جملموعة البحث الثانية الفرضية، 

كتطور ُب األداء للمهارات اٟتركية كىذا التحسن كالتطور ُب األداء ٓب أيٌب صدفة بل من خبلؿ استخداـ 
ا١تعتمد من قبل الباحث كالذم يتبلئم مع  )التعلم التعاك٘ب كالتعلم ابللعب(إسًتاتيجيات التدريس اٟتديثة 

ىذه الفئات العمرية كيؤكد العلماء كالباحثوف على استخداـ ا١تنهج العلمي اٞتيد ألنو يساعد على عملية 
التعلم بشكل فعاؿ كخاصة من خبلؿ تعليم ا١تهارات، كيعزك كذلك إٔب ما أتيح للتبلميذ من فرصة ١تمارسة 
التدريس بواسطة األلعاب ا١تختلفة كا١تهارات اٟتركية األساسية اليت قدمتها ىذه األلعاب، ككذلك ١تا ٖتتويو 

من حركات أساسية كقدرات حركية ٥تتلفة كمتنوعة من مشي كركض كقفز كرمي كتوافق كرشاقة كتوازف 
كمركنة، فضبل عن إعطاء الفرصة للتبلميذ ُب التعرؼ على إمكانياهتم اٞتسمية ٦تا ساعدىم على تطور 

 خبلؿ أبدائهم التبلميذ قاـ اليت التطبيقية التدريبات أثر إٔب الفركؽ ىذه تعزم كما، النمو اٟتركي ككل



 

) 2011ذايابت كآخركف،( التعليمية ا١تقًتحة ُب الدليل، كىذا ما يتفق مع دراسة كل من الوحدات
  )2012القبإب،(، )2013رحيم،(، )2014كآخركف،علي (، )2012بثينة،(

(Dyson & all,2010 ; Emilie lottici,2013 ; Cincia & all,2010 ; Thomas & all,2009) 

 كمن خبلؿ ما تقدـ نستنتج أف الفرضية ٖتققت                                                                            
:                                                                                                    الفرضية اخلامسة- 3-6-5

التعلم التعاك٘ب (تنويع ُب استخداـ بعض االسًتاتيجيات النشطة اؿالعمل على كاليت افًتض فيها الباحث أف 
، فمن خبلؿ  الكشف عن التبلميذ ا١تتفوقُت ُب حصة الًتبية البدنية كالرايضيةيساىم ُب )كالتعلم ابللعب

 )85 ، 82، 79، 76، 73، 70، 66، 63، 60، 57، 54(النتائج ا١تدكنة ُب اٞتداكؿ اآلتية 
، ال حظنا أف )53 ، 52، 51، 50، 49، 48، 47، 46، 45، 44، 43(كاألشكاؿ البيانية التالية 

التنويع ُب استخداـ إسًتاتيجيات التدريس اٟتديثة يساىم بقدر كبَت ُب التعرؼ على التبلميذ ا١تتفوقُت ُب 
درس الًتبية البدنية كالرايضية، كيعزك الباحث ىذه النتيجة إٔب استخداـ إسًتاتيجيات اليت تركز على ذاتية 

كتراعي الفركؽ الفردية بُت ا١تتعلمُت، ٦تا التبلميذ ُب اٟتصوؿ على ا١تعرفة كجعلها ٤تور العملية التعليمية 
يضيف جو من ا١ترح كالسركر خبلؿ العملية التعليمية، ك ابلتإب يزيد من الدافعية ٨تو التعلم ك٨تو األداء، 

 ىذه النتيجة استجابة ١تا اندل بو الًتبويوف ُب ٣تاؿ  كذلككيرجع، كالعمل بركح الفريق ُب إطار ٚتاعي
 التدريس كاليت تركز على ا١تتعلم كمحور للعملية التعليمية، كما أكدت عليو ا١تؤ٘ترات إسًتاتيجيةطرؽ ك

 الًتبوية اٟتديثة، كذلك بضركرة التأكيد على تغيَت كتطوير ا١تناىج كتعديلها ٔتا يتناسب مع متطلبات العصر
سًتاتيجيات تدريسية حديثة تناسب حاجات كميوؿ ا١تتعلمُت كتتناسب مع قدراهتم إككذلك البحث عن 

 اليت تتم ،أنو من خبلؿ األلعابإٔب ) 2005(  عويس كأبو النواربينوىذا ما ك ،كتتماشى مع نتائج األْتاث
 الطفل يتعلم الكثَت من األشياء، كتعود ابلنفع على تكوينو اٞتسمي كالعقلي فإفُب نطاؽ ٚتاعة األقراف، 

معٌت االلتزاـ ككالوجدا٘ب، فيتعلم التعاكف مع اٞتماعة، كتقدير حقوقهم، كيكتسب قواعد اللعب كأحكامو، 
 بغية أف )2007 عامر،( كىذا ما أكده ابلنظاـ، كأ٫تية االنضماـ إٔب اٞتماعة، كاالنتماء إليها، لتحقيق ذاتو

 ا٠تاصة الربامج كتعديل قدراهتم لتنمية ٢تم ا٠تدمات أنسب كتوفَت تفوقهم إٔب تؤدم اليت العوامل إٔب التوصل
 نتائج ٕتمع ك، ٦تكن حد أقصى إٔب الثركة ىذه تنمية على تساعد اليت ا١تناسبة ا٠تدمات تقدٙب ليتسٌت هبم

 أقصى ٖتقيق ُب ٮتفقوف ٢تم ا١تصممة الًتبوية الفرص من ٭ترموف الذين ا١تتفوقُت  التبلميذأف على البحوث
، )2013غاكم،(كتتفق ىذه النتيجة مع دراسة ، )1997كاٟتديدم، ا٠تطيب (طاقاهتم بو تسمح ما
  (martin, 2004) ; (Dyson, et all,2010) (2006، كآخركفعبدهللا طبلؿ (،)2005العقاد، (

 (lottici ,2013) (Peters et Viola, 2003)بينت ٬تب التنويع ُب استخداـ إسًتاتيجيات  اليت 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           .التدريس من أجل الكشف عن ا١تتفوقُت ُب التعليم االبتدائي، كمنو نستنتج أف الفرضية ٖتققت
:                                                                                                                      الفرض العام- 3-6-6

التعلم (كاليت افًتض فيها الباحث أف الدليل ا١تقًتح ابستخداـ بعض اإلسًتإتيات التدريسية النشطة 
 ُب اٞتانب النفس كاتسن )10 -8(يساىم ُب الكشف عن التبلميذ ا١تتفوقُت  )التعاك٘ب كالتعلم ابللعب

، 57، 54، 52، 51، 50، 49، 48، 47(: حركي، فمػن خبلؿ النتائج ا١تدكنة فػي اٞتدكؿ اآلتية
، 47، 46، 45، 44، 43(كاألشكاؿ البيانية التالية ، )82، 79، 76، 73، 70، 66، 63، 60
الحظنا أف الدليل ا١تقًتح ابستخداـ إسًتاتيجيات التدريس ساىم ُب الكشف عن ، )51، 50، 49، 48

ا١تتفوقُت ُب بعض متغَتات اجملاؿ النفس حركي، كابلتإب الفرضية ٖتققت، كيعزك الباحث سبب ىذه 
 اليت تراعي سيكولوجية ا١تتعلمُت، فمن خبلؿ  النشطةاإلسًتاتيجيات التدريسيةالنتيجة إٔب استخدامو 

سم بو التعلم ابللعب ابلتفاعل بُت يتاللعب يصبح للتلميذ دكر إ٬تايب يتميز بكونو عنصرا فعاال كنشطا، ١تا 
، كيعترب نشاطا موجها أك حر يؤديو األطفاؿ من أجل ٖتقيق ا١تتعة Orlick (1981) تلميذا١تعلم كاؿ

ا١تشاركة الفاعلة  يتيح ، كالتعلم التعاك٘ب"كالتسلية كيستغلو الكبار عادةن ُب تنمية سلوؾ األطفاؿ كشخصياهتم
يؤدم  ْتيث الواحدة اجملموعة ُب الطلبة قدرات من االستفادة خبللو من يتم الذم البناء كالتعاكف للتبلميذ
 عن مسؤكلوف أهنم كيشعركف الواحدة اجملموعة أفراد منها ليستفيد كاحدة ٤تصلة ُب القدرات ىذه اندماج

 نظرائهم من أكثر بفاعلية كٛتاس شديدين التعلم على فيقبلوف ٚتاعي ىدؼ ٖتقيق كعن فرد كل إ٧تاز
 ا١تعلم  فعاليةEnon 1996)(إنوف  كما يقوؿ ا٢تادفة، كا١تشاركة التعاكف من ٗتلو بطريقة يتعلموف اللذين

 أف حُت ُب الفعلي، التدريسي كالسلوؾ التدريسية االسًتاتيجيات استعماؿ حوؿ معتقداتو على تؤثر قد
 على أتثَتىا مدل لنعرؼ بعد إثباهتا يتم ٓب ا١تعلمُت تدريب كمستول التدريس كخربة الكامنة العوامل

بتطوير عملية الكشف عن  : )2008(كما يدعو صبلح الدين فرج عطا هللا ابلفعالية،  ا١تعلم إحساس
تصور كحدة الكشف عن ا١تتفوقُت، كأسلوب مقًتح إلجراءات الكشف عن : األطفاؿ ا١تتفوقُت، كمن أ٫تها

 كلما تنوعت كتعددت مصادر البياانت، كلما ):2010(األطفاؿ ا١تتفوقُت، كىذا يؤكده رمضاف إبراىيم 
قلت نسبة ا٠تطأ ُب عملية االختيار، خصوصا إذا ما ٘تت معاٞتة ىذه البياانت أبساليب علمية سليمة، 
كحىت ٖتقق الغاية ا١ترجوة من استخداـ عدة معايَت ُب الكشف عن ا١تتفوقُت البد من االنتباه ٠تصائص 

كىذا ما القياس النفسي لبلختبارات ا١تستخدمة ُب الكشف عن ا١تتفوقُت مع األخذ ٔتبدأ الفركؽ الفردية، 
 (Suk & Moon,2006) ،)2012،إٝتاعيل،رساـ(، )2011الزعيب،سلطاف،(يتفق مع دراسة 

(Sarwar & all,2009)  ،    كمن خبلؿ ما تقدـ نستنتج أف الفرضية ٖتققت 



 

                                                                                                                                     :االستنتاجات- 3-7
 لصاّب النتائج البعدية على  القبلية البعديةذات داللة إحصائية ُب نتائج االختباراتكجود فركؽ - 1

 .                                                                      مستول كل ٣تموعة من ٣تموعات البحث
ذات داللة إحصائية ُب نتائج االختبارات البعدية بُت كل من اجملموعة الضابطة كجود فركؽ - 2

.                                              كاجملموعات التجريبية لصاّب ىذه األخَتة ُب بعض متغَتات اجملاؿ النفس حركي
ذات داللة إحصائية ُب نتائج االختبارات البعدية بُت اجملموعة التجريبية األكٔب كالثانية ُب كجود فركؽ - 3

.                                                                                                                                لتعلم التعاك٘ب كالتعلم ابللعب ؿبعض متغَتات اجملاؿ النفس حركي لصاّب اجملموعة الثانية ا١تستخدمة 
ُب نتائج االختبارات البعدية بُت اجملموعات الثبلثة لصاّب اجملموعة  ذات داللة إحصائية كجود فركؽ -4

                    )                                                                                 الدليل التعليمي ا١تقًتح(التجريبية الثانية ا١تستخدمة إلسًتاتيجييت التعلم التعاك٘ب كالتعلم ابللعب 
يساىم ُب  )التعلم التعاك٘ب كالتعلم ابللعب(إف الدليل مقًتح ابستخداـ بعض اإلسًتإتيات التدريسية - 5

                                                 ُب اٞتانب النفس حركيكاتسن )10-8(الكشف عن التبلميذ ا١تتفوقُت 
:                                                                                                       توصياتاقرتاحات و- 3-8
                                                                     .كضع معايَت كاضحة لقبوؿ التبلميذ ُب ا١تدارس الرايضية -1
                                                               . مراحل مبكرةابستخداـ ٤تكات متنوعة ُبالكشف عن التبلميذ ا١تتفوقُت - 2
                                                                                                                    . ُب تطوير مقاييس للكشف عن التبلميذ ا١تتفوقُتكزارة التعليم العإب ك الوطنيةبُت كزارة الًتبيةالتنسيق  -3
كشف ؿأساليب احوؿ عقد الندكات كالدكرات التكونية  رفع كفاءة ا١تدراء كا١تعلمُت كذلك من خبلؿ- 4

                                                                                                         .التبلميذ ا١تتفوقُتعن 
                                                   .اختيار ا١تعلمُت األكفاء من ذكم ا٠تربة لتدريس التبلميذ ا١تتفوقُت- 5
                                                          .ا٠تربات الًتبوية العربية كالعا١تية ُب ٣تاؿ رعاية ا١تتفوقُت نقل- 6
                                                                                                   .توفَت مناىج دراسية خاصة تبلئم خصائص التبلميذ ا١تتفوقُت- 7
                                                                                                               . التبلميذ ا١تتفوقُترغبات تثَت دريسيةاستخداـ ا١تعلمُت السًتاتيجيات ت- 8
                         .تطبيق نظاـ اليـو الدراسي الكامل حىت تتوفر ساعات التطبيق العملية البلزمة لتنمية التفوؽ- 9

                      .عقد ا١تؤ٘ترات كاألايـ الدراسية كالندكات ا٠تاصة بتنمية ا١توىبة كالتفوؽ ابلتعاكف مع اٞتامعات- 10
                                                  .التعاكف كالتواصل الفعاؿ بُت ا١تدرسة كأسرة التلميذ ا١تتفوؽ- 11
                                                 .تزكيد ا١تدارس االبتدائية ابألدكات كاألجهزة ا١تناسبة ١تمارسة النشاط الرايضي- 12
                                                       .إحداث تغيَت ُب نظاـ القبوؿ ْتيث يستند إٔب أكثر من ٤تك- 13
                                                                  .العمل على إثراء كتغيَت بعض ا١تناىج لتبلءـ التبلميذ ا١تتفوقُت- 14
 لزايدة كعي التبلميذ ا١تتفوقُت بذاهتم كمهارات التعلم التدريس النشطةضركرة تطبيق إسًتاتيجية  -15



 

.                                                                                                                                                    الذاٌب لتنمية مواىبهم ُب ٥تتلف األنشطة الرايضية
 ُب مدارسهم، من خبلؿ إسًتاتيجيات التدريستشجيع مديرم ا١تدارس حوؿ فكرة تطبيق مفهـو  -16

                                                                                                                                   . عقد ندكات توضح ىذه التجػربة، كالفوائد ا١تستفادة منها ُب رفع العملية التعليمية
                                                              .نشر ثقافة ا١توىبة كالتفوؽ كاٞتودة بُت أفراد اجملتمع اٞتزائرم ُب ٥تتلف اجملاالت الرايضية -17
.                                                            كشف عن ا١تتفوقُتللارات بختدليل خاص ابالتزكيد ا١تدارس كا١تؤسسات الًتبوية ب -18
 إعطاء برامج تكوينية للمعلمُت فيما ٮتص كيفية الكشف عن التبلميذ ا١تتفوقُت بدرس الًتبية البدنية -19

 

:                                                                                                                        اخلالصة العامة
إف التطور الكبَت الذم شهده العآب كمازاؿ يشهده ُب ٥تتلف ٣تاالت اٟتياة،كاف لو األثر الكبَت ُب دفع 
حياة اإلنساف إٔب ماىو أرقى كأحسن، كاجملاؿ الرايضي كاف لو اٟتظ الوافر ُب ىذا التطور، حيث أصبح 

أداة فعالة لتحقيق أغراض اجملتمع، كٓب يعد عبارة عن مفاىيم حركية يتعلمها الفرد كيكتسػب بتكرارىا كفاءة 
معتربة، ىذا ما أدل إٔب اىتماـ الباحثُت كا١تختصُت ىذا اجملاؿ للبحث ُب نقاط الضعف ُب األداء كالعمل 
على الوصوؿ إٔب فاعلية النشاط الرايضي، إٔب أف توصلوا أف التقدـ ُب األداء يرتبط ارتباطا كثيقا اب١تهارة 

الرايضية ككجدكا ٢تا أسس كمبادئ لتعلمهػا ككذا التدريب عليها، ك٢تذا فإف معرفة اٟتركات أمر ضركرم ال 
ٯتكن االستغناء عنو، حيث ٬تب على ا١تدرس بصفة رئيسية على توجيو كمساعدة ا١تتعلم الكتساب 

ا١تهارات اٟتركية ا١تختلفة، ككل من يتتبع تطور الًتبية عرب التاريخ، يدرؾ ٖتركها ُب مسار ال ينتهي، حىت 
تواكب تقدـ اجملتمعات، كتطور العلـو ُب ٚتيع، خاصة علم النفس الًتبوم الذم أدل إٔب تغيَتات متتالية 

ُب ا١تناىج، كالطرائق، كاألساليب، كالوسائل، كىذا التغيَت مس أيضػا األفكار اليت كانت ُب كقت سابق 
تعترب من اٟتقائق العلمية، فأصبحت ُب خرب كاف، كمن خبلؿ ما تقدـ خلص للباحث تصميم دليل مقًتح 

ابستخداـ بعض إسًتاتيجيات التدريس للكشف عن ا١تتفوقُت ُب اجملاؿ النفس حركي كتوصل إٔب نتائج، 
فمن خبلؿ الدراسة استخلصنا أف الدليل التعليمي ا١تقًتح ابستخداـ بعض إسًتاتيجيات التدريس ساىم 

للكشف عن ا١تتفوقُت ُب اجملاؿ النفس حركي، كٯتكن القوؿ أف الدليل التعليمي ابستخداـ اإلسًتاتيجيات 
كاف لو دكر كبَت ُب تعلم ا١تهارات اٟتركية كالبدنية  )التعلم التعاك٘ب كالتعلم ابللعب(التدريسية النشطة 

التعلم  كيعتربسنوات ُب اٞتانب النفس حركي  )10-8(كساىم ُب عملية الكشف عن التبلميذ ا١تتفوقُت 
 العملية ىم ُب لفاعليتـ ظهر استخدامواليت اٟتديثة دريسية التالسًتاتيجيات من اابللعب كالتعلم التعاك٘ب

 التخفيف من مشكبلت ُب حيث يسا٫توف ،ارؼ عليهاػ التقليدية ا١تتع كاألساليب كبديل للطرؽالتعليمية
تعلم ا١تهارات اٟتركية كالبدنية، كاٞتديد الذم يسعى إليو الطالب  ىم ُب مناالستفادة كٯتكنالعادم، التعليم 



 

علم ابللعب لزايدة كعي التبلميذ ا١تتفوقُت بذاهتم تضركرة تطبيق إسًتاتيجية التعلم التعاك٘ب كاؿالباحث ىو 
نشر ثقافة ا١توىبة كالتفوؽ كاٞتودة بُت ك ،كمهارات التعلم الذاٌب لتنمية مواىبهم ُب ٥تتلف األنشطة الرايضية

كا٢تدؼ الرئيسي الذم يسعى إليو الطالب   ا١تختلفة،أفراد اجملتمع اٞتزائرم ُب ٥تتلف اجملاالت الرايضية
 ألهنم جيل األمة  التبلميذ ا١تتفوقُت مع قدراتتبلءـم ؿ إصدار منهاج تعليميالعمل علىالباحث ّتدية ىو 

 اٟتاجات من العديد لديهم أف كٓتاصة كرعايتها، ٘تيزىم تك٣تاال قدراهتم تنمية إٔب ٭تتاجوف فهم لذا
 ىؤالء أف السائد االعتقاد عكس على كذلك العاديُت، تبلميذلل كما كا١تتمايزة ا٠تاصة كاإلرشادية النمائية

، أبنفسهم مشكبلهتم كحل أمورىم تدبر كيستطيعوف قادركف ألهنم خاص، اىتماـ إٔب ٭تتاجوف ال تبلميذاؿ
 الًتبوية الفرص من ٭ترموف الذين ا١تتفوقُت التبلميذ أف على العلمية البحوث نتائج ٕتمع عاـ كبوجو

 مشكلة كتتمثل، )1997 كاٟتديدم، ا٠تطيب(طاقاهتم  بو تسمح ما أقصى ٖتقيق ُب ٮتفقوف ٢تم ا١تصممة
 لتنميتها ا١تناسب ا١تناخ كتوفَت أكال، مواىبهم على التعرؼ على القدرة ُب العربية ٣تتمعاتنا ُب ا١تتفوقُت
 نسقا بصفتها ا١تدرسة ، كتؤدمأبسره اجملتمع كعلى نفسو تلميذاؿ على ابلفائدة يعود ٔتا اثنيا، كتطويرىا
 كينبغياألسرة،  بعد الطفل هبا يلتحق اليت األكٔب الًتبوية ألهنا ا١تؤسسة اإلطار، ىذا ُب مهما دكرا اجتماعيا

 ّتد ا٢تواايت أك اب١تيوؿ ىنا ا١تقصود كليس ا١تتفوقُت، عن للكشف ا١تعلم ابىتماـ تلميذاؿ ىواايت ٖتظى أف
 اللذين كالرغبة اإلطبلع حب أف ،كماتلميذلل ا١تعرفية اآلفاؽ سعة على دليل كتنوعها كفرهتا كلكن ذاهتا

 مبلحظة عند اٟتسباف ُب أيخذىا أف اب١تعلم، ٭تسن اليت ا١تهمة ا١تؤشرات إحدل تعترباف ا١تتفوقوف يبديهما
كأخَتا أنمل أف نكوف قد أسهمنا هبذا العمل ا١تتواضع بشكل  كقدراهتم، ىواايهتم عن كالكشف تبلميذه

إ٬تايب لعرض كمعاٞتة اٞتوانب ا١تتعلقة ابلدراسة، كالشك أف أمور كانت تستحق منا التفسَت كالتعمق، إال 
                                .أننا ٓب نوافيها حقها، كنرجو أننا أٖتنا أفاقا جديدة ألْتاث كدراسات ُب ىذا ا١توضوع
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:                                                                                                    ادلراجع ابللغة العربية
دار ا١تسَتة للطباعة كالنشر : عماف. 2علم النفس الًتبوم، ط . ) 2000(. أبو جادك صاّب دمحم علي- 1

                                                                                                                    .كالتوزيع
اجمللة ا١تصرية . اإلٕتاىات ا١تعاصرة ُب التعرؼ على الطبلب ا١توىوبُت. )2000(. أبو نياف فواز فهد- 2

                                                                      .188- 158، ص )27العدد ( للدراسات النفسية
دار ا١تسَتة :  عماف.أساليب تدريس الًتبية الفنية كا١تهنية كالرايضية). 2008(. أٛتد ٚتيل عايش- 3

                                                                                                                   .للنشر كالتوزيع
       .دار الفكر العريب:  القاىرة.األىداؼ الًتبوية ُب اجملاؿ النفس حركي). 1996(. أٛتد سليماف الركيب- 4
ٖتديد مدل شيوع بعض مظاىر التفوؽ ُب آراء عينة من الًتبويُت . )1996(. أسامة حسن معاجيٍت- 5

                                                                  ).40العدد ( اجمللة الًتبوية. ُب بعض دكؿ ا٠تليج العريب
                                                                             . القاىرة.علم نفس الرايضة ا١تفاىيم كالتطبيقات). 1995(. أسامة كامل راتب- 6
                          .دار القلم:  الكريت .الطفل من اٟتمل إٔب الرشد). 1989(. إٝتاعيل دمحم عماد الدين- 7
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                 .عآب الكتاب:  القاىرة .التدريس رؤية ُب طبيعة ا١تفهـو). 1997(. حسن حسُت زيتوف- 32
دار :  القاىرة.تصنيف األىداؼ التدريسية ). 1995(. حسن حسُت زيتوف، كماؿ عبد اٟتميد- 33

                                                                                                                                .ا١تعارؼ
 .معجم ا١تصطلحات الًتبوية كالنفسية). 2003(. حسن شحاتة ك زينب النجار ك عمار حامد- 34

                                                                                                           .دار ا١تصرية: القاىرة
                             .دار الفكر العريب:  القاىرة.كرة القدـ للناشئُت). 1992(. حنفي ٤تمود ٥تتار- 35
             .مكتبة العبلج:  الكويت.ألعاب أطفاؿ ما قبل ا١تدرسة). 1996(. حنورة أٛتد، عباس شفيقة- 36
سيكولوجية العبلج ابللعب مع األطفاؿ ذكم اإلحتياجات ). 2008(. خطاب دمحم، كٛتزة أٛتد- 37

                                                                                           .دار الثقافة:  عماف .ا٠تاصة
دار الفكر :  عماف.ا١توىبة كالتفوؽ). 2004(. خليل عبد الرٛتن ا١تعايطة، دمحم عبد السبلـ البواليز- 38

                                                                                         .للطباعة كالتشر كالتوزيع
                                          .دار الفكر العريب:  القاىرة.علم نفس اللعب ُب الطفولة ا١تبكرة). 2002(. خليل عزة- 39
دار ا١تسَتة للنشر :  عماف.اٞتودة الشاملة ُب ا١تناىج كطرؽ التدريس ). 2011(. رافدة اٟتريرم- 40

                                                                                                        .كالتوزيع كالطباعة
دار :  عماف.)اإلصدار العريب(اإلنضباط التعاك٘ب ). 2008(. ربيع دمحم، طارؽ عبد الرؤكؼ- 41

                                                                                                                    .اليازكرم
                                   .مكتبة اجملتمع العريب:  عماف.اللعب كالطفولة ). 2008(. ادمالو  عبدربيع- 42
:  عماف.ا١توىوبُت أساليب رعايتهم كأساليب تدريسهم ). 2008(. رمضاف عبد اٟتميد الطنطاكم- 43

                                                                                                       .دار الثقافة للنشر كالتوزيع
                                 .دار الشركؽ:  عماف .1ألعاب اٟتركة، ط ). 2000(. ريساف ٣تيد خريبط- 44
ا١تركز العريب : دمشق )ايسُت عطوؼ، ا١تًتٚتوف( .تعليم ا١توىوبُت كا١تتفوقُت). 2001(. رٙب كدافيس- 45

                                                                                   .للتعريب كالًتٚتة كالتأليف كالنشر
:  القاىرة .)ا١توىبة كالتفوؽ كاإلبداع(أطقاؿ عند القمة ). 2002(. زكرايء الشربيٍت، يسرل صادؽ- 46

                                                                                                      .دار الفكر العريب
               .دار الكتاب اٞتامعي:  اإلمارات .اإلبداع ماىيتو اكتشافو كتنميتو). 2004(. زيد ا٢تويدم- 47
طرؽ تدريس الًتبية الرايضية، األسس ). 2008(. زينب علي عمر، غادة جبلؿ عبد اٟتكيم- 48



 

                                                                 .دار الفكر العريب:  القاىرة.النظرية كالتطبيقات العلمية
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                          .عآب الكتاب:  القاىرة.علم نفس التعلم التعاك٘ب). 2005(. دمحم مصطفى الذيب- 119
            .ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية:  اٞتزائر .علم النفس اإلجتماعي). 2001(. دمحم مصطفى زيداف- 120
 .اإلحصاء اإلستدالٕب ُب علـو الًتبةم البدنية كالرايضية). 2003(. دمحم نصر الدين رضواف- 121
                                                                                                                 .دار الفكر العريب: القاىرة
مركز :  القاىرة.ا١تدخل إٔب القياس ُب الًتبية البدنية كالرايضية). 2006(. دمحم نصر الدين رضواف- 122

.                                                                                                  الكتاب للنشر
                                                                                                الكتب عآب. األردف. ا١تعاصرة التدريس كأساليب طرائق.) 2006(. مالربيع سلماف داكد مودمح- 123
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 01ادللحق رقم 



 

 أدوات البحث

                                   االبتدائي ١تعلمي الطور الثا٘ب من التعليم موجهة ا١تعلومات ٞتمع استمارة- 
                                                                           ٖتكيم بعض متغَتات اجملاؿ النفس حركي استمارة- 
                                                                                   ٖتكيم بعض إسًتاتيجيات التدريس استمارة- 
 ترشيح االختبارات استمارة- 



 

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي                                                                                                        
 مستغاًل جامعة عبد احلميد بن ابديس

 والرايضية البدنية الرتبية معهد      
 
 
 

 االبتدائي  الثاين من التعليمالطوري دلعلم موجهة ادلعلومات جلمع استمارة
 
 

 طيبة حتية
 دكتوراه لشهادة التحضًن إطار يف تندرج اليت دراستنا يف مهمة  كدراسة استطالعيةتعد االستمارة ىذه

تصميم دليل مقرتح ابستخدام بعض اإلسرتاتيجيات التدريسية احلديثة للكشف عن  :حتت عنوان
 سنة يف اجلانب النفس حركي  (10-8)ادلتفوقٌن 

 ،االستمارة تتضمنها اليت األسئلة عن والدقيقة ادلوضوعية إبجابتكم ادلساعدة منكم يرجى لذا
 .ثبح علمي لغرض إال تستعمل لن هبا تدلون اليت ادلعلومات أن علما وضليطكم

 
 :منكم ادلطلوب

 .سؤال لكل ادلتأنية القراءة -
  ادلناسبة اإلجابة إطار داخل (X) عالمة ضع-
 
 
 

  إشراف                                                                       الباحثالطالب
 براىيمي قدور                                                                  بن سي قدور حبيب

 
 
 



 

 :شخصية بياانت
  أنثى             ذكر :اٞتنس- 
 .....................السن- 
 ............ا١تهنية ا٠تربة- 
 .....................................................عليها ا١تتحصل  العلميةالشهادة- 

االبتدائي  الطور يف البدنية الرتبية حصة :األول احملور
 .الدراسي الربانمج ضمن كالرايضية البدنية الًتبية مادة ترل كيف.1س
 ضركرية غَت-                          جدا ضركرية-                              ضركرية- 
 ُب منصوص عليو ىو ١تا كفقااألخرل  ا١تواد قياكب كالرايضية البدنية الًتبية ُب امتحاانت ٕتركف ىل.2س

 ا١تنهاج؟
 رٝتي امتحاف إجراء- 
 شكلي امتحاف إجراء- 
 ا١تبلحظة طريق عن تقييم- 
إطبلقا  امتحاف أجرم ال- 

 .....................................................................................شيء آخر 
 كالرايضية؟ البدينة الًتبية حصة على إشرافك أثناء شعورؾ يكوف كيف.3س
النفسية  كالراحة كالنشاط اٟتيوية-                       كاإلرىاؽ كالتعب ا١تلل- 

 .....................................................................................شيء آخر 
 كالرايضية؟ البدنية الًتبية ٟتصة التلميذ حاجة تقيم كيف.4س
إليها  ماسة حاجة ُب ليس-                            إليها ماسة حاجة ُب- 

 .....................................................................................شيء آخر 
 كالرايضية؟ البدنية الًتبية حصة أثناء التبلميذ يفضل ماذا. 5س
 اٞتماعي اللعب إٔب ا١تيل-                    الفردم اللعب إٔب ا١تيل- 
 ؟للتحقيق األىداؼ ا١تنشودة  كاؼ للحصة ا١تخصص الزمٍت اٟتجم ىل.6س
كاؼ  غَت-                                  كاؼ-

 ............................................................  ؟ حسب خربتكم ما ىي االقًتاحات
 للتبلميذ؟ كافية األسبوع ُب كاحدة حصة ىل.7س
كافية  غَت-                               كافية- 



 

 اسرتاتيجيات التدريس يف الرتبية البدنية والرايضية :ينالثا احملور-
 الرايضي؟ للنشاط خصيصا مهيأة مساحة أك ملعب ٔتدرستكم يوجد ىل.10س
 ال                        - نعم- 
                                                                                                                               ىل أنتم على إطبلع  ابالسًتاتيجيات التدريسية اٟتديثة ُب الًتبية البدنية كالرايضية؟  . 11س
                                                                                                     ال- نعم                         - 

............................................................                                          إذا كانت اإلجابة بنعم  فما ىي
ىل تستخدموف اسًتاتيجيات معينة على مستول بقية ا١تواد األخرل ؟                                                             . 12س
                                                                                                                ال- نعم                          - 

إذا كانت اإلجابة بنعم  فماىي ؟         
                                          .............................................................................

استخداـ إسًتاتيجيات  ُب ٕتدكهنا العراقيل اليت بُت من تعترب كالتجهيزات الوسائل نقص ىل. 13س
                                                                                                                       ؟التدريس اٟتديثة

ال                                                                                                                                    - نعم                 - 
 ؟                                                  أثناء اٟتصة ُب التبلميذ مع التعامل عند تواجهوهنا الصعوابت اليت نوع ما. 14س
                                                                                                                                    .ا٠تجل                                    - .كالتقاليد العادات- 
 اجملاؿ ُب كا١تعرُب البد٘ب ا١تستول ضعف                                    - .العائلية األسباب- 

                                                                                                 .الرايضي
                                                                                                                           .........................................................................أخرل أسباب
                                                            أسس الكشف عن التلميذ ادلتفوق رايضيا:  الرابعاحملور

                                                                                  ؟ىل ا١تعلم مدعم بدليل للكشف عن التبلميذ ا١تتفوقُت. 15س
ال                                                                                                                    - نعم                              - 
                                                                          ؟على ماذا تعتمدكف ُب عملية الكشف عن التبلميذ ا١تتفوقُت. 16س
 القياسات األنًتبومًتية                                                                - اختبارات مهارية                     - اختبارات بدنية                   - 
                                                                                            ؟ىل ىي مناسبة للكشف عن التبلميذ ا١تتفوقُت. 17س
ال                                                                                                             - نعم                             - 
                                                                                 ؟على ماذا يتم الًتكيز ُب اٟتصة للكشف عن ا١تتفوقُت. 18س
اٞتانب ا١تهارم                                                                      -  اٞتانب البد٘ب                   - 



 

            ؟ىل تركف أف تواجد أستاذ ٥تتص ُب الًتبية البدنية كالرايضية يكوف أفضل للكشف ا١تتفوقُت. 19س
ال                                                                                                              - نعم                           - 
                                                                          ؟ىل زمن اٟتصة كاُب للممارسة الرايضية ك الكشف التبلميذ ا١تتفوقُت. 20س
ال                                                                                                       - نعم                             - 
                                                                            ؟كيف تركف دكر حصة الًتبية البدنية كالرايضية ابلنسبة للتبلميذ.  21س
 ترفيهي                                  - تعليمي                      - تربوم                         - 

                                                           ؟ىل من الضركرم االىتماـ ابٟتصة من أجل تطوير كرعاية التبلميذ ا١تتفوقُت. 22 س
ال                                                                                           - نعم                              - 
                                                                                        ؟ىل تتوافر لديكم مناىج خاصة للتبلميذ ا١تتفوقُت. 23س
ال                                                                                             - نعم                               - 

                                                                        ؟ىل تتوافق ا١تناىج مع قدرات التبلميذ ا١تتفوقُت. إذا كانت اإلجابة بنعم 
ال                                                                                     - نعم                                 - 
                                                                  ؟ىل تراعي طرؽ كاسًتاتيجيات التدريس إ٧تازات التبلميذ ا١تتفوقُت. 24س
ال                                                                                                    - نعم                                 - 
                                                               ؟ىل تعطوف الفرصة للتبلميذ من أجل إظهار إ٧تازاهتم كمهاراهتم التعليمية. 25س
ال                                                                                      - نعم                               - 
                                                               ؟ىل ا١توارد كاإلمكاانت ا١توجودة اب١تدرسة كافية للكشف عن التبلميذ ا١تتفوقُت. 26س
ال                                                                                            - نعم                                 - 
 ؟ىل تستخدموف إسًتاتيجيات تعليمية تساعد التبلميذ ا١تتفوقُت على اإلبداع. 27س

 ال                                                                                                            - نعم                               - 

 
 

 



 

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي                                                                                
 مستغاًل جامعة عبد احلميد بن ابديس

 والرايضية البدنية الرتبية معهد
 

 
 

 بعض متغًنات اجملال النفس حركيحتكيم  استمارة
 
 

طيبة  حتية
 
 التحضَت إطار ُب تندرج اليت دراستنا تتضمن ٣تموعة من القدرات اليت ٯتكن استخدامها ُب االستمارة ىذه

تصميم دليل مقًتح ابستخداـ بعض اإلسًتاتيجيات التدريسية اٟتديثة  :ٖتت عنواف دكتوراه لشهادة
 سنة ُب اٞتانب النفس حركي  )10-8(للكشف عن ا١تتفوقُت 

  ا١تناسبة اٞتانب النفس حركي قدرات بعضالختيار كالدقيقة ا١توضوعية إبجابتكم ا١تساعدة منكم يرجى لذا
 لن هبا تدلوف اليت ا١تعلومات أف علما ك٨تيطكم سنوات، )10-8(ٯتكن تنميتها للمرحلة العمرية  اليت

 .ْتث، كنرجو منكم إفادتنا أبم إضافات أك نصائح مناسبة علمي لغرض إال تستعمل
 
 
 
 
 
 
 

                إشراف                                                            الباحث الطالب
براىيمي قدور                                                                     بن سي قدور حبيب 

 



 

أمام القدرة اليت ديكن تنميتها ذلذه ادلرحلة العمرية واليت تروهنا  (X)نرجى منكم سيدي بوضع عالمة 
 مناسبة ذلذا البحث وتتماشى مع قدرات تالميذ التعليم االبتدائي

 
مالحظة   متغًنات اجملال النفس حركي مناسبة غًن مناسبة

 القوة العضلية   

 السرعة   

 الرشاقة   

 ادلرونة   

 التوافق   

التوزن    

 

............................................................................... :اقرتاحات أخرى
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................

............................................................................................... 

 
 
 
 



 

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي                                                                               
 مستغاًل جامعة عبد احلميد بن ابديس

 والرايضية البدنية الرتبية معهد
 

 
 

 بعض إسرتاتيجيات التدريس حتكيم  استمارة
 

 
طيبة  حتية
 
 يف تندرج اليت دراستنا تتضمن رلموعة من اإلسرتاتيجيات اليت ديكن استخدامها يف االستمارة ىذه
تصميم دليل مقرتح ابستخدام بعض اإلسرتاتيجيات  :حتت عنوان دكتوراه لشهادة التحضًن إطار

 سنوات يف اجلانب النفس حركي  (10-8)التدريسية احلديثة للكشف عن ادلتفوقٌن 
ديكن استخدامها  اليت الختيار اإلسرتاتيجيات والدقيقة ادلوضوعية إبجابتكم ادلساعدة منكم يرجى لذا

 لن هبا تدلون اليت ادلعلومات أن علما وضليطكم سنوات، (10-8)يف الكشف عن التالميذ ادلتفوقٌن 
 .حبث، ونرجو منكم إفادتنا أبي إضافات أو نصائح مناسبة علمي لغرض إال تستعمل

 
 
 
 
 
 

                                       إشراف                                الباحثالطالب 
براىيمي قدور                                                                   بن سي قدور حبيب 

 
 



 

أمام اإلسرتاتيجية ادلناسبة ذلذه ادلرحلة العمرية واليت تتماشى مع  (X)نرجو منكم سيدي وضع عالمة 
 موضوع البحث

 
مالحظة   إسرتاتيجيات التدريس مناسبة غًن مناسبة

التعلم ابللعب    

 التعلم التعاوين   

 التعلم الذايت   

 لعب األدوار   

 التفكًن الناقد   

 التفكًن اإلبداعي   

العصف الذىين    

 

..................................................................................:اقرتاحاأتخرى
...............................................................................................
...............................................................................................

.................................................................................. 

 

 

 



 

  لالسرتاتيجياتمساء احملكمٌنقائمة أب

الكلية واجلامعة  الوظيفة  االسم 

ة جامعة السوداف  مكلية الًتبية البدنية كالرايض مشارؾ  أستاذ  إٝتاعيل على إٝتاعيل

 كلية الًتبية الرايضية اٞتامعة األردنية أستاذ دكتور صادؽ اٟتايك

 معهد الًتبية البدنية كالرايضية جامعة مستغاٖب أستاذ دكتور بن قبلكز تواٌب

ة جامعة السوداف مكلية الًتبية البدنية كالرايض مشارؾ  أستاذ  حلوا٘بعمر 

 معهد الًتبية البدنية كالرايضية جامعة مستغاٖب دكتور زيتو٘ب عبد القار

 معهد الًتبية البدنية كالرايضية جامعة ا١تسيلة أستاذ دكتور بوسكرة أٛتد

 ة جامعة السودافمكلية الًتبية البدنية كالرايض ٤تاضر  أستاذ  إبراىيمعبد ا١تنعم 

 جامعة الزقازيق. كلية الًتبية الرايضية أستاذ دكتور اندية السيد شوشة

 ة جامعة السوداف مكلية الًتبية البدنية كالرايضأستاذ ٤تاضر   ٛتزة أما٘ب

 جامعة الزقازيق. كلية الًتبية الرايضية أستاذ دكتور أماؿ الزغلوؿ

 ة جامعة السوداف مكلية الًتبية البدنية كالرايض  مشارؾ أستاذ إبراىيم دمحم أماؿ

 معهد الًتبية البدنية كالرايضية جامعة مستغاٖب أستاذ دكتور بن سي قدكر حبيب

Didier Delignières د.أ Ufr staps Universite de montpellier  

Kristin lankaff د.أ Ufr staps université de paris sud 

 
 



 

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي                                                                                               
 مستغاًل جامعة عبد احلميد بن ابديس

 والرايضية البدنية الرتبية معهد
 

  
 
 

ترشيح االختبارات  استمارة
 

 
 طيبة حتية
 إطار يف تندرج اليت دراستنا تتضمن رلموعة من االختبارات اليت ديكن استخدامها يف االستمارة ىذه

تصميم دليل مقرتح ابستخدام بعض اإلسرتاتيجيات التدريسية  :حتت عنوان دكتوراه لشهادة التحضًن
 سنوات يف اجلانب النفس حركي  (10-8)احلديثة للكشف عن ادلتفوقٌن 

ديكن  اليت الختيار االختبارات ادلناسبة والدقيقة ادلوضوعية إبجابتكم ادلساعدة منكم يرجى لذا
 لن هبا تدلون اليت ادلعلومات أن علما وضليطكم سنوات، (10-8)تطبيقها على ادلرحلة العمرية 

 .حبث، ونرجو منكم إفادتنا أبي إضافات أو نصائح مناسبة علمي لغرض إال تستعمل
 
 
 
 
 
 

                        إشراف                                                  الباحث الطالب
براىيمي قدور                                                                        بن سي قدور حبيب         

 
 



 

 : اختبارات السرعة
  من الوقوف مرتا30 اجلري:  االختبار األول- 1

ساعة إيقاؼ ، ثبلث خطوط متوازية مرسومة على األرض ا١تسافة بُت ا٠تط األكؿ كالثا٘ب  : األدوات
 . مًت )30(قدـ كبُت الثا٘ب كالثالث  )10(

 : مواصفات األداء
  يقف ا١تخترب خلف ا٠تط األكؿ عند ٝتاع إشارة البدء يقـو ابلعدد إٔب أف يتخطى ا٠تط الثالث -
 . ـ )30(٭تسب الزمن ا١تخترب ابتداء من ا٠تط الثا٘ب حىت كصوؿ ا٠تط الثالث  -

 : الشروط
 .يؤدم كل متسابقُت االختبار معا لضماف توافر عامل ا١تنافسة-
 . يتخذ ا١تخترب كضع البدء العإب عند خط البدء األكؿ -على كل ٥تترب أف ٬ترم ُب اٟتارة ا١تخصصة لو-

  مًت من ا٠تط الثا٘ب إٔب الثالث )30(يسجل للمخترب الزمن الذم يستغرقو ُب قطع : التسجيل
م                                                                                                                         20اختبار اجلري دلسافة : االختبار الثاين- 2

                                                                                                         .قياس السرعة االنتقالية:-الغرض من االختبار- 
                                                                                                                                   .، ساعة توقيت )1( صفارة عدد :-األدوات- 
:-                                                                                                                                          مواصفات األداء- 
                                                                                                          .يقف ا١تخترب ُب األماكن احملددة كىي خلف خط االنطبلؽ- 
كعند ٝتاع صوت الصافرة يبدأ ا١تخترب ابلركض  )البداية العالية(يقف ا١تخترب لبلنطبلؽ من الوقوؼ  -

                                                                                                                                                               . كابلسرعة القصول لنهاية ا١تسافة احملددة
٦تكن أف يؤدم عدد من ا١تختربين االختبار ُب الوقت نفسو ُب حالو كجود عدد من احملكمُت كعدد من - 

                                                                                                   .ساعات التوقيت
                                                                                                                       اثنية0.1الوقت الذم يستغرقو لقطع ا١تسافة بُت خط البداية إٔب خط النهاية ألقرب : التسجيل- 
 مرت                                                                            5× 10اختبار اجلرى ادلكوكي :  االختبار الثالث- 3

                                                .قياس السرعة كالرشاقة يهدؼ االختبار إٔب :اذلدف من االختبار
 ـ ٤تددة ٓتطُت، كمن كضع البدء العإب كيقـو ا١تخترب ابٞترم 5حارة االختبار طو٢تا  :شرح االختبار

                              .) ـ5×  مرات 10( ـ 50 مرات كاحد تلو األخر ٔتا يعادؿ  قطع مسافة 10االرتدادم 
                .) مًت50(يتم حساب الزمن الذم يستغرقو ا١تخترب ُب أداء االختبار : طريقة التسجيل



 

                                                                                                   : اختبارات التوافق
                                                                       الوثب داخل الدوائر ادلرقمة: االختبار األول- 1

  . قياس التوافق بُت الرجلُت كالعينُت :الغرض من االختبار
                                                                                                      .  ساعة إيقاؼ األدوات

 .)8 : 1(سنتيمًتا ، ترقم الدكائر من  )60(يرسم على األرض ٙتا٘ب دكائر على أف يكوف قطر كل منها -
 : مواصفات األداء

، عند ٝتاع إشارة البدء يقـو ابلوثب ابلقدمُت معا إٔب الدائرة رقم  )1(يقف ا١تخترب داخل الدائرة رقم  -
 )8(كىكذا حىت الدائرة رقم  )4(ٍب إٔب الدائرة رقم  )3(ٍب إٔب الدائرة رقم  )2(

 : الشروط
                                                                      . كابلًتتيب )8(كاالنتهاء ابلدائرة رقم  )1(البدء ابلدائرة رقم  -
  . أف يتم األداء أبقصى سرعة ٦تكنة -

                                                  . يسجل للمخترب الزمن الذم يستغرقو ُب االنتقاؿ عرب الثما٘ب دكائر: التسجيل
( .                                                                                                                8)اختبار اجلري على شكل : االختبار الثاين- 2

                                                                                                              .قياس التوافق  : الغرض من االختبار- 
، توضع عليهما عارضة ابرتفاع  كسط ا١تخترب ، ساعة  )ـ2(قائما كثب عإب ا١تسافة بينهما : األدوات - 

                                                                                                            .توقيت
يقف ا١تخترب على اٞتانب األٯتن ألحد القائمُت ، كعند ٝتاع إشارة البدء يقـو : مواصفات األداء - 

                                                                                                                        .، حيث يقـو ا١تخترب بعمل دكرتُت  )8(ابٞترم على شكل 
                                             يتم تسجيل الزمن الذم يقطع فيو ا١تخترب دكرتُت :التسجيل– 

:                                                                                                                                                     اختبارات ادلرونة
 اختبار ثين اجلذع من الوقوف:االختبار األول- 1

 . قياس مركنة العمود الفقرم على احملور األفقي :الغرض من االختبار
سم  )100(مسطرة غَت مرنة مقسمة من صفر إٔب  – سم )50(مقعد بدكف ظهر ارتفاعو  :األدوات

موازاي للحافة السفلية  )10(موازاي لسطح مسطرة كرقم  )50(مثبتة عموداي على ا١تقعد ْتيث يكوف رقم 
 .مؤشر خشيب يتحرؾ على سطح ا١تقعد – للمقعد

 : مواصفات األداء
يقف ا١تخترب فوؽ ا١تقعد كالقدمُت مضمومتاف مع تثبيت أصابع القدمُت على حافة ا١تقعد مع االحتفاظ  -



 

ابلركبتُت مفركدتُت ، يقـو ا١تخترب بثٍت اٞتذع لؤلماـ كألسفل ْتيث يدفع ا١تؤشر أبطراؼ أصابعو إٔب أبعد 
  . مسافة ٦تكنة على أف تثبت عند آخر مسافة يصل ٢تا ١تدة اثنيتُت

 : الشروط- 
 . ٬تب عدـ ثٍت الركبتُت أثناء األداء -
 . للمخترب ٤تاكلتُت يصل إحدا٫تا -
 . ٬تب أف يتم ثٍت اٞتذع ببطئ -
                                                                 . ٬تب الثبات عند آخر مسافة يصل إليها ا١تخترب ١تدة اثنيتُت -
      . تسجل للمخترب ا١تسافة اليت حققها ُب احملاكلتُت كٖتسب لو ا١تسافة األكرب ابلسنتيمًت: التسجيل- 
                                                                             اختبار ثىن اجلذع من اجللوس: االختبار الثاين- 2

.                                                                                                 يهدؼ االختبار إٔب قياس ا١تركنة كٖتديدا مركنة أسفل الظهر كأكاتر العضبلت:اذلدف من االختبار- 
كاآلف يستخدـ على نطاؽ  )ـ1952(ىذا االختبار ألكؿ مرة كصفها كيلز ديلوف : شرح االختبار- 

 كفيو يقـو ا١تخترب ابٞتلوس طوال مع مد الرجلُت كامبلن أماـ صندكؽ متدرج ،نو اختبار للمركنةأكاسع على 
                                                            .القياس ابلسنتيمًت، ك٭تاكؿ ا١تخترب الوصوؿ ٔتقدمة الكفُت ألبعد نقطة ٦تكنة لؤلماـ

حساب ا١تسافة اليت يصلها مقدمة الكفُت على تدريج الصندكؽ مع احملافظة على مد  :طريقة التسجيل
                                                                                                   الرجلُت

                                                                                                   : اختبارات الرشاقة
                                                                                                                                                                اجلري ادلكوكي:  األولاالختبار- 1

 . قياس الرشاقة  : الغرض من االختبار
 .  مًت10ا١تسافة بينهما  – خطاف متوازايف – ساعة إيقاؼ :األدوات

يقف ا١تخترب خلف خط البدء عند ٝتاع إشارة البدء يقـو ابٞترم أبقصى سرعة إٔب : مواصفات األداء
ا٠تط ا١تقابل ليتجاكز بكلتا قدميو ا٠تط ٍب يستدير ليقـو مرة أخرل ليتخطى خط البداية بنفس األسلوب ٍب 

  . مًت ذىااب كعودة )40(يكرر العمل مرة أخرل أم أف ا١تخترب ٬ترم 
 .٬تب أف يتخطى ا١تخترب خط البداية كا٠تط ا١تقابل بكلتا قدميو: الشروط

من خط إشارة البدء  )ـ10×4(تسجل للمخترب الزمن الذم يقطعو ُب جرم ا١تسافة احملددة  : التسجيل
                                                                      مًت ذىااب كعودة )40(حىت يتجاكز خط البداية بعد أف يكوف قطع مسافة 

 . الركض ادلتعرج بٌن احلواجز ابألرقام ادلعدل :االختبار الثاين- 2
 . ػ قياس الرشاقة:الغرض من االختبار



 

 . شريط قياس -4حواجز عدد - ساعة إيقاؼ - ـ15ـ كبعرض 15مسافة بطوؿ : األدوات الالزمة
  :موصفات األداء

 . ـ1يرسم خط للبداية بطوؿ  - 
 ـ من خط البداية كبصورة موازية لو3.60يثبت اٟتاجز األكؿ على بعد  -
ـ من اٟتاجز األكؿ كبصورة مائلة كموازية لو ْتيث تقاس ا١تسافة 1.80تثبت بقية اٟتواجز على بعد  -

 . احملددة مابُت ا١تركز األكؿ كالبداية للحاجز الثا٘ب
 )2(ككما مبُت ُب الشكل رقم  )9-1(ترقم اٟتواجز مع خط البداية ابألرقاـ من  -
 )2(يقف ا١تخترب عند نقطة البداية كعند ٝتاع إشارة يبدأ ابلركض ابالٕتاه ا١توضح ُب الشكل رقم  -
   اثنية30يستمر ا١تخترب ابلركض دكف توقف ١تدة  -

 ـ:الشروط 
 . ٬تب إتباع خط السَت ا١توضح ابلشكل -
 ف ٭تصل على مدة كافية من الراحةأإذا أخطأ ا١تخترب ٓتط السَت ٬تب كقف االختبار كإعادتو بعد  -
 .  اثنية كالبلعب بُت رقمُت يسجل لو الرقم األقل30عند انتهاء  -
 . ٬تب عدـ ١تس اٟتواجز أثناء الركض -

 ػ:التسجيل 
   اثنية30يسجل للمخترب الرقم الذم يصل إليو كا١تثبت على األرض عند انتهاء   -
  درجات10ٖتسب عدد الدكرات الكاملة كتعطى لكل دكرة  -
                       الرقم الذم يصل إليو ا١تخترب كا١تثبت على األرض × 10× عدد الدكرات = درجة ا١تخترب  -
.                                                                                                                   (اختبارا جلري حول الدائرة)  :االختبار الثالث- 3

                                                                                                            .قياس الرشاقة  : الغرض من االختبار- 
                                                                                                       .صفارة ، ساعة توقيت ، طباشَت : األدوات - 
:                                                                                                                                  مواصفات األداء - 
                                                                                                                  .ـ  )2(رسم دائرة على األرض قطرىا - 
يقف ا١تخترب عند احد بداايت قطر الدائرة كعد ٝتاع صفارة البدء يركض ا١تخترب مع امتداد نصف - 

الدائرة مركرا بقطر الدائرة كٍب يكمل الركض مع امتداد منحٌت نصف الدائرة الثا٘ب مركرا أيضا بقطر الدائرة 
                                                                                                                                      .كصوال إٔب نقطة بداية االنطبلؽ ، علما إف ركض نصفي الدائرة يعد ركض للدائرة مرة كاحدة

                      . يسجل الزمن الذم يقطعو ا١تخترب عند ركض الدائرة ١ترتُت متتاليتُت : حساب الدرجات - 



 

:                                                                                                               التوازناختبارات
                 اختبار الوقوؼ على قدـ كاحدة كمد الذراعُت للجانب كفتل اٞتذع ٯتينا كيسارا: االختبار األول- 1
                                                                        .قياس التوازف اٟتركي للجسم: الغرض من االختبار -
                                                                                    .ساعة توقيت,صفارة: األدوات -

يقف ا١تخترب على قدـ كاحدة مع مد الذراعُت للجانبُت كعند ٝتاع إشارة البدء يقـو : مواصفات األداء
                                                                                                  .ا١تخترب بفتل اٞتذع ٯتينا كيسارا

اثنية كعدـ حساب احملاكالت )15(يتم حساب احملاكالت الناجحة بفتل اٞتذع ٯتينا كيسارا  :التسجيل –
الفاشلة ا١تتمثلة بفتل اٞتذع للجانبُت مع ١تس القدـ اٟترة لؤلرض اك الفتل القليل للجذع الذم يقدره احملكم 

.                                                                                          علما اف كل فتل ٯتينا كيسارا يعد ٤تاكلة كاحدة
                                                                                  .الوقوف على مشط القدم: االختبار الثاين -2

                                                                                          .قياس مهارة االتزاف من الثبات: اذلدف من االختبار
.                                                                                                        ساعة توقيت، صافرة:األدوات

يتخذ الطالب كضع الوقوؼ على احد القدمُت كيفضل أف تكوف قدـ االرتقاء، ٍب يقـو : طريقة األداء
بوضع الرجل اٟترة على اٞتانب الداخلي لركبة الرجل الذم يقف عليها كيقـو بوضع اليدين ُب الوسط، 
كعند إعطاء إشارة من ا١تعلم يرع عقبو عن األرض ك٭تتفظ بتوازنو ألكرب فًتة ٦تكنة دكف أف ٭ترؾ أطراؼ 

                                                                                   .قدمو عن موضعها أك يلمس عقبو األرض
 ثبلث ٤تاكالت ٭تتسب أفضل زمن من احملاكالت الثبلث كىو الزمن الذم يبدأ تلميذيعطى اؿ: التسجيل

                                                  .من ٟتظة رفع العقب عن األرض حىت بعض األخطاء ُب األداء كفقد التوازف
اختبار فالمنجو                                                                                             : االختبار الثالث- 3

                                                      .يهدؼ ىذا االختبار إٔب قياس التوازف :اذلدف من االختبار
                                                                                                   .  سم3 سم كعرضها 5 سم كارتفاعها 50 الوقوؼ نصفا مع ثبات على عارضة طو٢تا :شرح االختبار

                                   . اثنية األكٔب فيتم تسجيل صفر للمخترب30 مرة َب 15 حالة فقد االتزاف لعدد ُبمع مراعاة 
 . اثنية60ُب  )السقوط( يتم حساب عدد مرات اليت يفقد فيها البلعب االتزاف :طريقة التسجيل

 

 أي إضافات أو تعديالت أخرى أو أي نصائح قيمة وشكرا على تعاونكم: مالحظة

 



 

 

 

 

 

 

 ادللحق الثاين
 

  االسًتاتيجيات التدريسية اٟتديثة بعضابستخداـقًتح اٟتركي آب ليلداؿ- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

:                                                                                                                                                 مقدمة
عترب الطفولة من أىم ا١تراحل النمائية اليت ٯتر هبا اإلنساف، فهي ٘تثل نقطة البدء ُب النمو ٔتختلف مظاىره ت

اٞتسمية كالعقلية كاالنفعالية كاالجتماعية، كما أهنا األساس ُب بناء الشخصية كُب اكتساب ا١تعارؼ 
 على -كٓتاصة التحليليُت منهم - كا١تهارات، كُب تكوين ا١تيوؿ كاالٕتاىات، كمن ىنا يؤكد علماء النفس 

ضركرة العناية ٔترحلة الطفولة كهتيئة البيئة ا١تناسبة إلاثرة دكافع الطفل كإبداعاتو انطبلقا من البيئة ا١تنزلية ٍب 
بيئة الركضة فالبيئة ا١تدرسية، إذ أف ىذه البيئات ىي مصدر اإل٢تاـ اإلبداعي للطفل كىي ا١تسؤكلة عن ٪توه 
كارتقائو أك إحباطو كفشلو، فإذا كانت البيئة خصبة ثرية مشجعة تثَت دكافع الطفل كتشبع حاجاتو العضوية 

على  كالنفسية كاالجتماعية كٕتيب على تساؤالتو، كيسودىا االطمئناف النفسي كالثقة ابلنفس كتتوافر أيضا
اإلمكاانت ا١تادية ا١تناسبة للمرحلة العمرية، فإف ذلك ييسر عملية اإلبداع، فتنمو ا١توىبة كتًتعرع صاعدة 
٨تو الكماؿ لتحقيق اإل٧تازات ا٢تائلة مستقببل، كأما إذا كانت فقَتة معدمة ُب مثَتاهتا الفكرية كيسودىا 
ركح التسلط كا٠توؼ كتنعدـ فيها الثقة ابلنفس كال تتوافر على العناصر ا١تادية، كالثقافية البلزمة للعملية 

                                                                                                                                  اإلبداعية، فغالبا ما تكوف سببا ُب إحباطات ا١توىوب كفشلو
أما ٨تن فواجبنا أف نسعى الكتشاؼ ىذه ا١تواىب كتوفَت أقصى ما نستطيع من دعم لرعايتها كتنميتها، 

حىت يتم االستفادة منها مستقببل ابلشكل الصحيح، فهذه ا١تواىب تعترب من الثركات البشرية اليت تفوؽ ُب 
ف اإلنساف ىو الذم يصنع التقدـ كالعلم كاٟتضارة، كبدكف االستفادة من ىذا ألأ٫تيتها الثركات األخرل، 

العنصر ا٢تاـ كرعايتو كتوجيو ابلشكل ا١تبلئم، سيظل مصَت األمة التبعية كالتخلف كالضياع ُب عآب دائم 
                                                                                                                                         التطور كالتقدـ

:                                                                                                             الدليل صميماألسباب اليت دعت لت
 اليت ٖتث على استخداـ طرؽ تدريسية كأساليب  اٞتزائرالعمل على ٖتقيق أىداؼ سياسة التعليم ُب- 1

                                                                                                                 .تعُت على تنمية التفكَت لدل التبلميذ
                                                    .الطرؽ التقليدية ُب التدريس                     علىاستخداـ كثَت من ا١تعلمُت -2
الرغبة ُب إ٬تاد اسًتاتيجيات كأساليب تثَت دافعية التلميذ للتعلم كتشوقو للمادة الدراسية كتعزز انتمائو - 3

                                                                                                              .للمدرسة، كٕتعلو كاثقا بنفسو، قادرا على التعلم الذاٌب
                          .ضعف إ١تاـ بعض ا١تعلمُت ابسًتاتيجيات التدريس اليت ٕتعل التلميذ ٤تورا نشطا ُب العملية التعليمية- 4
                                                                        . التبلميذضعف العمل التعاك٘ب كالعمل بركح الفريق لدل - 5
                                     .٬تعل ا١تعلم عاجزا عن ا١تتابعة كالتوجيو ُب ضل استخدامو للطرؽ التقليدية أعداد التبلميذ ٦تاكثرة - 6
 اسًتاتيجيات التدريس، ككسائل التعلم اليت إستخداـ على كيفية ا١تعلمُتاٟتاجة إٔب تدريب - 7

                                                                                                                          يستخدمها ا١تتعلموف أثناء تعلمهم



 

كأساليبو كالتنوع ُب كإسًتاتيجياتو االٕتاىات اٟتديثة اليت ظهرت ُب الًتبية كارتبطت ٔتبادئ التدريس - 8
                                                                                                        الطرائق كالوسائل

                                                         يتناسب مع قدرات التبلميذ ا١تتفوقُتٔتا ا١تناىج الدراسية ٔتا ٮتدـ االسًتاتيجيات اٟتديثة كقصور - 9
                                                                                                                        :اذلدف العام للدليل

 تطوير ٦تارسات ا١تعلمُت التدريسية، اليت تشمل إسًتاتيجيات كأساليب التدريس كطرائقو، كا١تواقف التعليمية
ة، كالكشف عن التبلميذ ا١تتفوقُت ُب من أجل اٟتصوؿ على نواتج تعليمية جيد  كخارجها،١تدرسةداخل ا

                                                                                                                     .درس الًتبية البدنية كالرايضية
                                                                                                             : األىداف الثانوية للدليل

تزكيد ا١تعلمُت بذخَتة من مهارات التدريس كأساليبو، ٘تكنهم من اختيار اإلسًتاتيجية ا١تناسبة للموقف  -1
                                                                                                                    . التعليمي

تطوير مهارات ا١تعلمُت كأساتذة التعليم االبتدائي، ُب ٣تاؿ اسًتاتيجيات التدريس كالكشف عن - 2
                                                                                                      .التبلميذ ا١تتفوقُت

  كدكرىا ُب الكشف عن التبلميذ ا١تتفوقُتنشر الوعي ُب اجملتمع الًتبوم حوؿ اسًتاتيجيات التدريس- 3
                                                                                                                                                 . كبياف عوائدىا على عملية التعلم

إاثرة دافعية ا١تتعلمُت، كخلق جو تعاك٘ب بينهم ُب حصة الًتبية البدنية كالرايضية، كمساعدة التبلميذ - 4
                                                                                                                    على اإلبداع كالكشف عن قدراهتم كإبراز مواىبهم

                                    إعادة صياغة ا١تناىج الدراسية ٔتا ٮتدـ االسًتاتيجيات اٟتديثة كيتناسب مع قدرات التبلميذ ا١تتفوقُت- 5
                                                                            . تعويد التبلميذ من ا١تراحل األكٔب على أساليب البحث كاالكتشاؼ- 6
                                   . انتقاء االسًتاتيجيات ا١تناسبة لكل موضوع مع ما يتناسب مع البيئة ا١تدرسية كالتجهيزات ا١تتاحة- 7
                                                                                             الكشف عن ا١تبدعُت ُب اجملاالت األدبية كالعلمية كالفنية كالرايضية - 8
ين منذ سن مبكرة من قبل متخصصُت ُب اجملاؿ النفسي كالًتبوم تفوؽالكشف عن األطفاؿ آب -9

ُب  ابستخداـ أدكات كأساليب موضوعية، كالتعرؼ على خصائصهم الشخصية، كمظاىر اإلبداع لديهم
                                                                                                .٣تاؿ كاحد أك أكثر

 طرؽ كأساليب منهجية منظمة كبرامج تعليمية إبتباعين تفوؽتنمية التفكَت اإلبداعي لدل األطفاؿ آب- 10
                                                                                                                                 .ةموجهة كفق خطة علمي

ين من النواحي اٞتسمية كالعقلية كاالنفعالية كاالجتماعية ٔتا يكفل تفوؽٖتقيق النمو ا١تتكامل للم- 11
حسن التوافق النفسي كاالجتماعي مع البيئة ا١تنزلية كا١تدرسية كخلق بيئة مناسبة إلبراز ا١تواىب كاألنشطة 

تفوقُت                                                                                                      اإلبداعية للم



 

  . ابالٕتاىات الًتبوية اٟتديثةاألخذ- 12
                                                      . ا١تناسبةاإلمكانيات مع توفَت  ُب الكشف ا١تتفوقُت ا١تدرسي الرايضيالنشاطدكر  إبراز -13
  .إعادة صقل كتدريب ا١تعلم ١تهاـ الرايدة الًتبوية -14
  . .استخداـ أساليب تقوٙب متطورة كحديثة- 15
                                                           . االىتماـ البلـز لنجاحهاكإعطاؤىا ، بصورة مستمرة كمكثفةتفعيل كعودة الرايضة ا١تدرسية- 16
 من ابحثُت متخصصُت كأخصائيُت نفسيُت تفوقُتدعوة اجملتمع بفئاتو كمؤسساتو ذات العبلقة ابٓب- 17

ين من األطفاؿ كالشباب كاٗتاذ التدابَت تفوؽكمعلمُت كمربُت كأكلياء أمور كصانعي القرار إٔب العناية ابٓب
                                                                                                                                   .  ابعتبارىم ثركة قومية ٬تب العناية هبا كاستثمارىاتفوقُتالتعليمية كالقانونية لتنمية آب

 ُب ا١تدارس، كالعمل على تفوقُت كالتأكيد على ضركرة رعاية آب كالتفوؽ ٔتفاىيم ا١توىبةعلمُتتوعية آب- 18
                                                                                                     إبراز القدرات اإلبداعية كالتعريف هبا ُب كافة الوسائل اإلعبلمية ا١ترئية كا١تسموعة كا١تقركءة

                                                                                                           : إجيابيات الدليل ادلقرتح
                                                             .تبلميذطرح فكر جديد كاسًتاتيجيات جديدة هتتم بتنمية التفكَت لدل اؿ- 1
                                                                                    . شرح مفاىيم غامضة على ا١تعلمُت كتوضيحها- 2
                                                                              . تدريس بكوف التلميذ ىو احملور األساسي ُب عميلة اؿ ابلتلميذ ا١تتفوؽاالىتماـ- 3
                                                                     .  يساعد على جعل العميلة التعليمية التعلمية عملية مشوقة كمثَتة-4
                                                                  .توفَت البديل للطرؽ التقليدية للكشف عن ا١تتفوقُت كاالبتعاد عن احملسوبية- 5

                                                                                                                       : مقرتحات لتطوير الدليل
                                                                                                 . كاالبتعاد على احملسوبيةتعميم الدليل- 1
 كضع حوافز للمعلم ا١تطبق لبلسًتاتيجيات ٟتث ا١تتعلمُت على التطبيق كالعمل هبا، كنقلهم من النمط -2

                                                                                                     .التقليدم
                                                             . االبتدائية التدريس ُب ا١تدارس مناىجإدراج ىذه االسًتاتيجيات ضمن - 3
                                                                      . إعادة إثراء ا١تنهاج ا١تقرر ٠تدمة التبلميذ ا١تتفوقُت - 4

:                                                                                                            دور ادلعلم للكشف عن ادلتفوقٌن
تنمية قدرة الطفل على تقصي األشياء كدفعو للبحث عنها كاإلجابة عن تساؤالتو، كمشاركتو ُب اٟتوار - 1

                                                                                             . بعناية كتوجيهو إٔب مصادر اٟتصوؿ على ا١تعلومات كاٟتديث ككذلك اإلصغاء إليو
شجيع الطفل على حب االستطبلع كالتعرؼ على العآب من حولو بنفسو، كذلك لتكوين انطباعات ت -2

خاصة بو كخربات ذاتية، فذلك ينمي لديو القدرة على استيعاب كفهم ىذا العآب على ٨تو ٦تيز كىذا أحد 



 

                                                                                                   . مقومات اإلبداع
 كٖتفزه على النشاط كا١تثابرة ،االختيار اٞتيد للعب الطفل ْتيث تكوف مناسبة لعمره كذات قيمة تربوية- 3

                                                                                                                                      . عليو كال ٘تثل خطورة
                                                                                                                                       ، لتعليم التفكَت كاإلبداعةدرسآبإاتحة الفرصة للمبدعُت على تنمية قدراهتم من خبلؿ - 4
                                                                                        ُب مدرستو  كابرزينعلى ا١تعلم أف يتوقع كجود طلبة المعُت- 5
 تربواي خاصا مبلئما  تكوين٬تب أف يكوف ا١تعلم على قناعة اتمة أبف من حق ىؤالء النابغُت أف يتلقوا- 6

                                                                                                                                      .١تواىبهم كىذه مسألة تتعلق بضمَت ا١تعلم
أف يقتطع جزءا من كقتو يكوف فيو صورة شاملة عن كل طفل، ك٬تب أف يرغب ُب ، على ا١تعلم- 7

ف يكوف يقظا ٕتاه نوعية التفكَت الكامنة أالتحدث إٔب الطفل، كاألىم من ذلك عليو أف يصغي إلجاابتو ك
                                                                                                ." خلف ألفاظ ىذا الطفل

                                                             . تشجيع األطفاؿ على ٦تارسة األنشطة ا١تتنوعة غَت التقليدية ُب البيت أك الركضة- 8
مبلحظة سلوؾ األطفاؿ كنشاطاهتم ك٤تاكلة إاثرة دكافعهم كتوجيههم ٨تو التعرؼ على األشياء ْتواسهم - 9

                                                                                                                    الكتساب خربات مباشرة عنهم
                                                                . تعزيز ظاىرة حب االستطبلع كإظهار القدرة اللغوية لؤلطفاؿ كتعزيز خرباهتم ا٠تاصة- 10

                                                                                                                                  :الرؤاي ادلستقبلية
  لئلسهاـ ُب بناء ٣تتمع ا١تعرفة كٖتقيق التنمية ا١تستدامةتفوقُتٓب ؿقدٙب خدمات فريدةلتالرايدة ا١تتميزة - 1
تفوقُت                                                                       ا١تناىج على إعداد كتطوير مناىج نشاطات خاصة ابٓب إبعدادحرص ا١تختصوف- 2
 تفوؽٖتسُت العبلقة بُت األسرة كا١تدرسة ك٤تاكلة كضع نسق تربوم متكامل يهيئ فرص النمو للطفل آب- 3

                                                                      .ديوُب ا١تنزؿ كا١تدرسة، فبل ٭تدث تصادـ أك تعارض ُب دكر٫تا الًتبوم كاالجتماعي ُب تنمية اإلبداع ؿ
 كثركة بشرية ١تتفوقُت دكر إرشادم كتوعوم لؤلوسرة كا١تعلمُت كإدارات ا١تدارس كاجملتمع عموما أب٫تية ا-4

                                                                                                         . تسعى ٚتيع الدكؿ ا١تتقدمة كالنامية لبلىتماـ هبا كاحملافظة عليها ُب العصر اٟتديث
، كفيما يتبناه من سياسات كاسًتاتيجيات لتنمية تفوؽ كاألسرة اليت ٖتتضن آب ا١تدرسةربط العبلقة بُت- 5

ا١تواىب بُت األسرة كا١تدرسة من خبلؿ برامج التوعية كالتثقيف عرب كسائل اإلعبلـ كما يصدره من نشرات 
                                                                                                                   كملصقات كما يقـو بو من ندكات ك٤تاضرات 

 كالتعرؼ على طرؽ التفكَت لديهم ا١تتفوقُتتدريب ا١تعلمُت على إتقاف ا١تهارات األساسية ُب اكتشاؼ  -6
                                                                    .  ككذلك األساليب التقوٯتية اليت تتماشى مع ىذه الفئةهتمرعامؿكاستخداـ الطرائق التدريسية ا١تناسبة 

 القياـ بدكر التوعية كالتثقيف ا١توجو ٨تو ا١تعلمُت كأكلياء األمور كا١تؤسسات التعليمية هبدؼ التعريف -7
                                                                                                                           ا١توىوبُت كخصائصهم كسبل العناية هبم ، كذلك إبعداد ا١تطبوعات كالنشرات كا١تلصقاتك اب١تتفوقُت



 

 تفوقُتهتيئة ا١تناخ ا١تدرسي ا١تناسب للطفل من الناحية االجتماعية كالعقلية ٔتا يتيح الفرص لؤلطفاؿ آب- 8
                                                                                                                                     . من االكتشاؼ كالتعلم الذاٌب كاالنفتاح عن اجملتمع

توفَت برامج تعليمية كتدريبية لتنمية القدرات اإلبداعية ُب ٥تتلف األنشطة العلمية كالثقافية كالفنية - 9
                                                                                                          . ُب ا١تدرسة كالرايضيةكاالجتماعية

حقا لكل طفل،  قاببل للكشف عنو  قاببل للتوجيو كالرعاية ا١تناسبة، حقبل  نطمح أف يكوف اإلبداع -10
                                                                                                         .٥تططا منظما

٬تب العمل على ٕتميع كل اٞتهود كالكفاءات كا٠تربات كتوحيدىا للعمل معا كبشكل علمي - 11
.                                                                                                            كمدركس لصقل ىذه ا١تواىب كتنميتها ابلشكل ا١تبلئم الذم تستحقو

، كذلك تفوقُت٬تب العمل على تدريب ا١تعلمُت ُب ا١تدارس على كيفية التعامل مع الطلبة آب- 12
                                                                                                                                         .ابلتحاقهم بدكرات يشرؼ عليها ٥تتصوف ُب ىذا اجملاؿ

تفوقُت                                                                               ٬تب العمل على تعزيز دكر كسائل اإلعبلـ ُب دعم األطفاؿ آب-13
٬تب ك ٬تب العمل على تكثيف ا١تسابقات األدبية كالعلمية كالرايضية إضافة إٔب ا١تخيمات الصيفية، -14

                                                                  .العمل على توجيو ىؤالء األطفاؿ ابلتنسيق مع ا١تؤسسات ا١تعنية لتوفَت برامج لرعايتهم كتنمية مواىبهم
                                                     . مؤىلُت٥تتصُت  علمُت ُب ا١تدارس إبشراؼ ـالًتبية البدنية كالرايضيةزايدة عدد حصص - 15
تعزيز دكر الوزارات ا١تختلفة كوزارة الًتبية كالتعليم العإب، كزارة الثقافة كاإلعبلـ، كزارة الرايضة - 16

                                                                                                                         . بكافة الوسائل ا١تتاحةتفوقُتكالشباب، ُب دعم كمتابعة األطفاؿ آب
                                                                                                                                          :الرسالة

 كرعاية مواىبهم كتنميتها االبتدائيةهتيئة البيئة ا١تبلئمة للقياـ ابلتعرؼ على التبلميذ ا١تتفوقُت ٔتدارس - 1
                                                                                                            .كفقان ألحدث النظرايت العلمية كابستخداـ أساليب التعرؼ كالرعاية العا١تية

 كمتابعتهم كتطويرىم أبسلوب علمي تفوقُتالعمل على كضع برامج كخطط مستقبلية لرعاية األطفاؿ آب- 2
                                                                                                                                         .كمنظم، لتحقيق الفائدة القول من إمكانياهتم

                                                                                                                    من أبناء شعبنا تفوقُت إنشاء مراكز كمؤسسات ٣تانية متخصصة تعمل على توجيو كرعاية آب- 3
 على ٥تتلف ا١تستوايت العمرية كا١تراحل  ا١تتفوقُتتنميةك  ابكتشاؼإعداد ا٠تطط كالربامج ا٠تاصة -4

                                                                                                                                                    التعليمية بدء من رايض األطفاؿ كحىت ا١تراحل التعليمية العليا
                                                                                                                                     :مصطلحات الدليل

يعترب التدريس نشاط تفاعلي تواصلي بُت عناصر التدريس، يهدؼ إٔب إاثرة دافعية ا١تتعلم من : التدريس- 
أجل حدكث عملية التعلم، لذلك تتضمن عملية التدريس ٣تموعة من األفعاؿ كاإلجراءات ا١تقصودة 
كا١تخطط ٢تا بطريقة يتم من خبل٢تا استغبلؿ كافة اإلمكاانت ا١تادية كالبشرية إٔب أقصى درجة ٦تكنة 



 

كٯتكن اعتمادا على ما سبق تعريف التدريس أبنو عبارة عن اٞتهود ا١تقصودة ، ٟتدكث عملية التعلم
 كميولو، قكاستعداداتكا١تخطط ٢تا، اليت يبذ٢تا ا١تعلم من أجل مساعدة الطلبة على التعلم، كل كفق قدراتو 

كٯتكن كذلك تعريف التدريس أبنو عملية مقصودة ك٥تطط ٢تا تتم كفق تتابع معُت من اإلجراءات اليت يقـو 
                                                                                                                          . على التعلم كالنمو ا١تتكاملتبلميذ أك كليهما بقصد مساعدة اؿتبلميذهبا ا١تعلم أك اؿ

٣تموعة من األفعاؿ كتتابع ٥تطط لو من التحركات يقودىا ا١تعلم كتؤدم إٔب الوصوؿ إٔب  :اإلسرتاتيجية- 
                                                                                             نتائج معينة مقصودة كٖتوؿ دكف حدكث ما يعاكسها أك يناقضها                            

 كالطريقة ،)التكتيكات( كا١تناكرات كاإلجراءات ا٠تطة أك ا١تنحي ىي اإلسًتاتيجية:تراتيجية التدريسإس- 
 ذاٌب أك معرُب / ىو عقلي ما منها تعلم ٤تددة نواتج أك ٥ترجات إٕب للوصوؿ ا١تعلم يتبعها اليت كاألساليب

                                                                                                                                  على معلومات اٟتصوؿ ٣ترد أك حركي / نفسي أك  اجتماعي أك نفسي /
:                                                                                                                           يف الدليلاسرتاتيجيات التدريس ادلقرتحة

                                                                                                                                   :التعلم التعاوين
التعلم التعاك٘ب ٪توذج تدريسي فيو يقـو التبلميذ أبداء ا١تهارات ا١تتعلمة على بعضهم البعض مع ا١تشاركة "

لية التعلم كأثناء ىذا األداء عمُب الفهم كاٟتوار كا١تعلومات ا١تتعلقة اب١تهارات كما يساعد بعضهم البعض ُب 
التعلم التعاك٘ب يبٌت على " ك "ات الشخصية كاالجتماعية كاال٬تابيةءكالتفاعل الفعاؿ تنمو لديهم الكفا

 ٯتارسوف نشاطا تبلميذ) 6-4( على ٣تموعات صغَتة يكوف عدد أفرادىا بُت تبلميذأساس تقسيم اؿ
تعليميا يرمي إٔب ٖتقيق ىدؼ أك أىداؼ تعليمية اجتماعية تتصل هبم أفرادا ك٣تموعة بطريقة أفضل من 

".                                                                                                                           ٣تموع أعما٢تم الفردية
:                                                                     كتتمثل خصائص التعليم التعاك٘ب فيما يلي : خصائص التعليم التعاوين

.                                                  صيغة متعددة االسًتاتيجيات للتدريس تقـو على تنظيم الفصل الدراسي ُب صورة ٣تموعات صغَتة -
أفراد اجملموعة ٭تملوف ٚتيعا لتحقيق ا٢تدؼ كٖتقيق ىذا " كجود ىدؼ مشًتؾ للمجموعة حيث أف  -

ا٢تدؼ يكوف لصاّب كل أفراد اجملموعة كانو إل٧تاح ألم من أفراد اجملموعة إال إذا ٖتقق ا٢تدؼ ا١تنوط 
                                                                                                       " .   ابجملموعة ٖتقيقو معا ٘تاما كما ىو اٟتل ُب الفرؽ الرايضية

٬تعلو صيغة تعليمية ٦تيزة تعمل على تكامل "يعتمد على التفاعل اال٬تايب داخل اجملموعات الشيء الذم  -
" .                                                                                                      خربات ا١تتعلمُت كتساعد على ا٧تاز األىداؼ ُب مستول اإلتقاف

.                                                                                                             توزيع ا١تهاـ على ٚتيع أفراد اجملموعة  -
.                                                                                           ٦تارسة العمل التعاك٘ب كمهارات التواصل كالتدريب عليها -
إاتحة فرص متساكية تقريبا للطبلب للنجاح كيؤدم إٔب ٕتانس أفراد اجملموعة الواحدة بغض النظر عن  -



 

.                                                                                                             التباينات أاي كانت ، فالكل يعمل معا ٬تمعهم العمل كيدفعهم ٖتقيق أىدافو
.                                                                                   إاتحة الفرصة ألفراد اجملموعة الواحدة لتقوٙب جودة العمل  -

                   :                                                                  مكتتمثل ىذه العناصر فيما يل: العناصر األساسية للتعلم التعاوين
اٞتماعة من أجل الفرد كالفرد من أجل اٞتماعة ،ك يقوؿ جونسوف ك زمبلئو : االعتماد ادلتبادل االجيايب -

االعتماد ا١تتبادؿ اال٬تايب ىو شعور كل فرد من اجملموعة أنو ْتاجة إٔب بقية زمبلئو ، كليدرؾ أف " أبف 
" ٧تاحو أك فشلو يعتمد على اٞتهد ا١تبذكؿ من كل فرد ُب اجملموعة فأما أف ينجحوا سواي أك يفشلوا سواي 
كمن شأف ىذا الشعور دفع ا١تتعلمُت إٔب ٖتقيق أقصى ما ٯتكن من التعلم، كتقدٙب كل منهم ما ُب كسعو 

                                                    :                                          إٔب اآلخرين ك ٯتكن أف يكوف مثل ىذا  الشعور من خبلؿ
.                                                                                                                    كضع أىداؼ مشًتكة -
.                                                                                                                          إعطاء مكافآت مشًتكة -
 )لكل ٣تموعة كرقة أك لكل عضو جزء من ا١تعلومات البلزمة لآلراء العمل(ا١تشاركة ُب ا١تعلومات كا١تواد  -
 اجملموعة التعاكنية ٬تب أف تكوف مسؤكلة عن ٖتقيق أىدافها كقياس مدل :ادلسؤولية الفردية والزمرية -

كل عضو من أعضاء اجملموعة مسؤكؿ ابإلسهاـ " ٧تاحها ُب ذلك حيث يشَت جونسوف كزمبلئو أف 
بنصيبو ُب العمل كالتفاعل مع بقية أفراد اجملموعة اب٬تابية ، كليس لو اٟتق ابلتطفل على عمل اآلخرين  كما 

أف اجملموعة مسؤكلة عن استيعاب كٖتقيق أىدافها كقياس مدل ٧تاحها ُب ٖتقيق تلك األىداؼ كتقييم 
 كتعاد النتائج إٔب تلميذكتظهر ا١تسؤكلية الفردية عندما يتم تقييم أداء كل ، جهود كل فرد من أعضائها

                           اجملموعة كالفرد من أجل التأكد ٦تن ىو ُب حاجة إٔب مساعدة فيقـو أعضاء اجملموعة ٔتساعدتو 
أف كل فرد ُب اجملموعة " أك كما يسمى عند البعض ابلتفاعل ا١تعزز كجها لوجو ، كيعٍت :التفاعل ادلباشر -

يتفاعل مع زمبلئو ، كيشجع كل فرد منهم على بدؿ اٞتهد كاال٧تاز، كمنو يفرز بعضهم تعلم البعض 
األخر، فكل طالب يبدؿ جهدا ُب مساعدة اآلخرين على ٖتقيق النجاح من خبلؿ الدعم إببداء الرأم، 

فالتفاعل ا١تباشر " كالتشجيع اب١تدح كالثناء على كل جهد يبدلو الفرد ُب التعلم كتعليم اآلخرين ُب اجملموعة 
 كاليت تؤثر ا٬تابيا على تبلميذأك تعزيز التفاعل كما ٝتاه البعض األخر يؤدم إٔب تطوير التفاعبلت بُت اؿ

.                                                                                                                     ا١تردكد الًتبوم
أك ما يسمى اب١تهارات الشخصية : التعامل البيين الشخصي ومهارات التعامل واجملموعات الصغًنة -

كالزمرية أم االجتماعية فإهنا تساعد ُب بناء رابطة أساسية بُت التبلميذ، كإذا كاف على التبلميذ أف يتعاملوا 
معا لتحقيق كا٧تاز األىداؼ ا١تشًتكة فانو ٬تب عليهم امتبلؾ ا١تهارات الشخصية كالقيادة كاٗتاذ القرار 

ُب التعلم التعاك٘ب يتعلم " كبناء الثقة كاالتصاؿ كإدارة الصراع كالنزاع، حيث يشَت جونسوف كزمبلئو أنو 



 

الطبلب ا١تهاـ األكادٯتية إٔب جانب ا١تهارات االجتماعية البلزمة للتعاكف مثل مهارات القيادة كاٗتاذ القرار 
".                                                                                                                 كبناء الثقة ك إدارة الصراع كيعترب تعلم ىذه ا١تهارات ذك أ٫تية ابلغة لنجاح ٣تموعات التعلم التعاك٘ب 

ٖتتاج كل ٣تموعة إٔب ٗتصيص كقت ٤تدد ١تناقشة تقدمها ٨تو ٖتقيق أىداؼ : معاجلة عمل اجملموعة -
فا٢تدؼ من ا١تعاٞتة اٞتماعية ىو ٖتسُت " التعلم كُب حفاظها على العبلقات كل فاعلة بُت أعضائها، 

فاعلية األعضاء ُب الوصوؿ إٔب ا٢تدؼ ا١تنشود عن طريق ٖتديد كاجبات كل عضو فيها كاٗتاذ قراراتو 
 كل ما من شأنو توفَت أفضل مستول لالبلزمة شأف أم سلوؾ ٬تب االستمرار عليو أك االمتناع عنو ك عل

ىناؾ ثبلث أنواع : أنواع التعلم التعاوين  اجملموعة بعملها ابستمرارٙبمن التعاكف بُت أعضاء اجملموعة كتقو
                       :                                                                من اجملموعات التعليمية التعاكنية

يعمل التبلميذ معا ُب حالة ٣تموعات تعليمية تعاكنية رٝتية " : اجملموعات التعليمية التعاونية الرمسية -
من القاعة الواحدة ١تدة أسابيع كذلك لتحقيق أىداؼ تعلم مشًتكة كليكملوا مهاـ معينة ك يؤدكىا كاجبا 

٣تموعات قد تدـك من حصة صفية كاحدة إٔب عدة أسابيع كيعمل "، كيتفق جونسوف كزمبلئو أبهنا "٤تددا 
الطبلب فيها معا التأكد من أهنم كزمبلئهم ُب اجملموعة قد أ٘توا بنجاح ا١تهمة التعليمية اليت اسند إليهم كأم 
مهمة تعليمية ُب أم مادة دراسة ألم مهاـ ٯتكن أف تبٌت شكل تعاك٘ب كما أف أية متطلبات ألم مقرر أك 

كمنو فاف اجملموعات التعليمية ، "مهمة ٯتكن إعادة صياغتها لتتبلءـ مع اجملموعات ا١تتعلمة التعاكنية الرٝتية 
التعاكنية الرٝتية تبقى متماسكة حىت هناية ا١تهمة كاليت قد تدـك حصة صفية كاحدة كما أف ىذه ا١تهمة قد 

                            .                                                                      ٯتتد تنفيذىا ُب عدد من اٟتصص اليت قد تدـك عدة أسابيع
تعرؼ اجملموعات التعليمية التعاكنية غَت الرٝتية أبهنا قصَتة :  اجملموعات التعليمية التعاونية غًن الرمسية-

ا١تدل قد تدـك بضع دقائق إٔب حصة صفية كاحدة كىي ذات أغراض خاصة، ك٨تتاج إٔب ىذا النوع من 
اجملموعات التعليمية التعاكنية عندما تستخدـ إجراءات التعليم ا١تباشرة كأسلوب احملاضرة أك العرض كذلك 

بغية تركيز انتباه الطبلب إٔب ا١تادة اليت سيتم تعلمها كتكوين دافع للتعلم كا١تساعدة ُب كضع توقعات بشأف 
                                                                                                    .                     ما سيتم دراستو ُب اٟتصة كلضماف تصحيح ا٠تطأ كالفهم الغَت صحيح

٭تدد الطبلب ُب ٣تموعات تعليمية تعاكنية أساسية ُب " : اجملموعات التعليمية التعاونية األساسية -
بداية العاـ الدراسي أك يعاد ٕتميع ٚتاعات العاـ ا١تاضي كتستمر ىذه اجملموعات معا على األقل ك٪توذجيا 
أربعة أعواـ كا١تسؤكلية األكلية للمجموعات األساسية مد األعضاء بتدعيم كتشجيع كمساعدة ُب استكماؿ 

كمنو فاجملموعات التعليمية األساسية ىي ، التعيينات ككي ٭تققوا مسؤكليتهم ُب العمل من أجل التعلم
٣تموعات طويلة ا١تدل فهي دائمة كمستقرة أساسها دعم كتشجيع كمساعدة الطبلب لبعضهم البعض 

                                                                                .                                       )مرتُت ُب األسبوع(قصد التعلم ، ٢تا لقاءات منتظمة 



 

                                                                          : ٯتكن إ٬تاز ا١تبادئ األساسية ُب العناصر اآلتية :ادلبادئ األساسية للتعلم التعاوين
:                                                                                                                          ك يتضمن عنصرين ىامُت :التعلم -
.                                                                                                                              تعليم الفرد نفسو -
                                                                                                        .التأكد من أف ٚتيع األفراد قد تعلموا -
.                                                                                                   كيعٍت تشجيع الطلبة لتعليم بعضهم البعض: التعزيز -
كتعٍت أف يسأؿ كل فرد على إسهاماتو، كأف يعرؼ مستول كل فرد، كىل ىو ْتاجة إٔب : تقومي األفراد -

                                                                                                      .ا١تساعدة
                                                                       . ٔتعٌت أف كل فرد عليو أف يتدرب على كيفية التواصل مع اآلخرين:مهارة االتصال -
                                                                .كٔتعٌت تقوٙب عمل اجملموعة ككل كعمل كل فرد مستقل : التقومي اجلمعي -

                         :                                                        يتم التعليم التعاك٘ب بصورة عامة ُب ا١تراحل اآلتية : مراحل التعليم التعاوين
 حيث يتم ُب ىذه ا١ترحلة فهم ا١تهمة كٖتديد معطياهتا كا١تطلوب عملو ، كالوقت :مرحلة التعرف -

                                                                                                                . ا١تخصص للعمل ا١تشًتؾ ألدائها
:                                                                            يتم ُب ىذه ا١ترحلة ما يلي:مرحلة بلورة معايًن العمل اجلماعي- 
.                                                                                                                 ٖتديد األدكار ككيفية التعاكف -
.                                                                                          ٖتديد ا١تسؤكليات اٞتماعية ككيفية اٗتاذ القرار ا١تشًتؾ -
.                                                                ٖتديد كيفية االستجابة ألراء أفراد اجملموعة كا١تهارات البلزمة ال٧تاز ا١تهمة  -
.                                                  كيتم فيها التعاكف ُب ا٧تاز ا١تطلوب ْتسب األسس كا١تعايَت ا١تتفق عليها:مرحلة اإلنتاجية -
كيتم فيها كتابة التقارير إف كانت ا١تهمة تتطلب ذلك أك عرض ما توصل إليو اجملموعة : مرحلة اإلهناء-

بعد التوقف عن العمل كتعترب ىذه ا١تراحل خاصة إبسًتاتيجية التعلم التعاك٘ب، أما إسًتاتيجية التعليم 
                                                                                                            .           التعاك٘ب فتمر ٔتراحل أخرل ٯتكن ذكرىا 

ىناؾ عدة أشكاؿ كلكنها ٚتيعا تشًتؾ ُب أهنا تتيح للمتعلمُت فرصا للعمل معا : أشكال التعلم التعاوين
ُب ٣تموعات صغَتة ْتيث يساعدكف بعضهم البعض، كيشَت جونسوف كزمبلئو إٔب ثبلثة أشكاؿ من فرؽ 

).                                                                                                                                          46،ص2009،مرزكؽ(التعلم التعاك٘ب 
.                                             كفيها يتم التعلم بطريقة ٕتعل تعلم أعضاء اجملموعة الواحدة مسؤكلية ٚتاعية:فرق التعلم اجلماعية -
 يقسم ا١تتعلموف إٔب ٣تموعات متساكية، كٮتصص لكل عضو ُب اجملموعة جزءا من :الفرق ادلشاركة -

ا١توضوع، فيتبلقى أفراد اجملموعة ا١تسؤكلُت عن نفس اٞتزء من ٚتيع اجملموعات ُب لقاء ا٠ترباء، يتدارسوف 
اٞتزء ا١تخصص ٢تم ٍب يعودكف إٔب ٣تموعاهتم ليعلموىا ما تعلموه، كيتم تقوٙب اجملموعات ابختبارات فردية 



 

                                                                                                            .كتفوز اجملموعة اليت ٭تصل أعضائها على أعلى الدرجات 
ا١تعلم ىو من يدير الصف، كىو ا١تؤثر على اجملموعات التعلمية كىو :"  يف التعلم التعاويندور ادلعلم

ا١تكوف ٢تا، كىو من يقـو ١تتابعة كظائفها، كىو الذم يعلم التبلميذ التصورات األساسية كاالسًتإتيات، 
أقرانو عندما ٭تتاج  (كمهارات التعاكف كيزكدىم اب١تهاـ ا١تساعدة عندما ٭تتاجوف إليها كيوجو التلميذ 

ا١تساعدة كالتغذية الراجعة كالتقوية كالتأييد، كيتوقع من التبلميذ التفاعل اال٬تايب ا١تتبادؿ، كامتبلؾ 
ىذه كيكمن دكر ا١تعلم حسب ، "ق يستخدـ نظاـ التقييم للتدليل كالقياسأفا١تسؤكليات التعليمية، كما 

                              :                                                                           إعداد األىداؼ كصناعة القرارات -أ :سًتاتيجية كأقسامها إٔب ما يلياإل
.                                        حيث يوجد نوعاف من األىداؼ على ا١تعلم ٖتديدىا قبل بداية الدرس : ٖتديد األىداؼ التعليمية -ب
كٖتدد حسب مستوايت التبلميذ اٟتقيقية، كتؤدم ا١تستوايت التعليمية ا١تراد : األىداؼ األكادٯتية- 

.                                                                                                                الوصوؿ إليها عن طريق ٖتليلها حسب ما ٬تب تعلمو ُب كل حصة
كٖتدد ابلتفصيل ما مهارات التعاكف اليت سوؼ يركز عليها ا١تعلم خبلؿ الدرس : أىداؼ مهارات التعاكف -

ُب غالب األحياف ٭تدد ا١تعلموف األىداؼ األكادٯتية كيتجاىلوف أىداؼ مهارات التعاكف اليت ٢تا أثرىا 
" الكبَت كما سبق ذكر ذلك ُب عملية التعلم الشيء فهذا يعترب خطأ، حيث يتفق جونسوف كزمبلئو أبنو 
على ا١تعلم أف ٭تدد ا١تهارات التعاكنية كا١تهاـ األكادٯتية اليت يريد أف ٭تققها التبلميذ ُب هناية الفًتة من 

                                                                                        " خبلؿ عمل اجملموعة كعليو أف يبدأ اب١تهارات كا١تهاـ السهلة 
:  أعضاء 6 إٔب 2من ا١تعركؼ أف حجم ٣تموعة التعليم التعاك٘ب تكوف من : تقرير حجم اجملموعة -ج

بعض التبلميذ ال يكونوف جاىزكف جملموعات أكثر من أربعة كمن النصائح اٞتيدة " لكن ُب غالب األحياف 
أف يبدأ ا١تعلموف مع األقراف أك الثبلثة أعضاء كعندما يصبح التبلميذ أكثر خربة كمهارة سوؼ يكوف لديهم 

كلعل : القدرة على إدارة اجملموعات الكبَتة، فالستة أعضاء تكوف حدا أقصى جملموعات التعليم التعاك٘ب
فمن األخطاء ، "اإلكثار من األعضاء من شأنو أف يكوف معرقل الكتساب التبلميذ ا١تهارات االجتماعية 

الشائعة اليت يرتكبها ا١تعلمُت جعل التبلميذ يعملوف ُب ٣تموعات من ٜتسة أك ستة أعضاء قبل أف 
يقرر ا١تعلم " يكتسب التبلميذ ا١تهارات الكافية، كىذا ما يؤكده جونسوف كزمبلئو حيث كرد عنهم أبف 

عدد الطبلب ُب اجملموعة الواحدة، إال أف يتقن الطبلب مهارات التعاكف على ا١تعلم أف يبدأ بتكوين 
٣تموعات صغَتة من طالبُت أك ثبلثة ٍب يبدأ بزايدة العدد حُت يتدرب الطبلب على مهارات التعاكف إٔب 

                                                                                                                             ."أف يصل العدد ستة طبلب ُب اجملموعة الواحدة 
نوصي بوضع التبلميذ ذكل القدرات العليا ك ا١تتوسطة ك ا١تنخفضة " : حتديد التالميذ للمجموعات -د

داخل نفس ٣تموعة التعلم فالكثَت من التفكَت ا١تتفق ك الكثَت من النتائج ا١تعطاة ك تلقى الشرح ك أخد 



 

فتشكيل ا١تعلم أحسن ، "كجهات النظر القيمة ُب ا١تهمة ا١تبحوثة ٭تدث خبلؿ ٣تموعات التعلم ا١تختلفة 
٣تموعات التبلميذ عن طريق ٚتع أفضل ا١تتعلمُت ُب ٣تموعات، أك التحديد العشوائي للتبلميذ يضع نوعا 
ما مز٬تا جيدا من التبلميذ ُب كل ٣تموعة، أما االختيار الذاٌب للتبلميذ جملموعاهتم يكوف غَت جيد، حيث 

اجملموعات الغَت متجانسة أفضل كأكثر قوة من اجملموعات ا١تتجانسة فعلى " يقوؿ جونسوف كزمبلئو أف 
                                                                                                              " ا١تعلم اختيار تبلميذ اجملموعة من فئات التبلميذ ا١تختلفة كلتكن قدراهتم كمستوايهتم األكادٯتية ٥تتلفة أيضا

على ا١تعلم تنظيم اجملموعات التعليمية ْتيث تكوف بعيدة عن بعضها البعض حيث ال : ترتيب القاعة -ه
تتداخل فيما بينها، بينما يكوف أعضاء اجملموعة الواحدة متقاربُت حىت يتمكنوف من رؤية بعضهم البعض 

، حيث يقوؿ جونسوف ك زمبلئو ُب ىذا )توافر سهولة التواصل البصرم(كرؤية كفهم ا١تهاـ التكليفية ا١تناسبة 
لكي يكوف التواصل البصرم سهبل، على ا١تعلم توزيع الطبلب داخل غرفة الصف ْتيث ٬تلس " الشأف 

                                                                              ".طبلب كل ٣تموعة متقاربُت ُب مقاعدىم 
ا١تعلم ال يكوف ُب حاجة إٔب ترتيب ا١تهاـ ُب طرؽ ٤تدكدة : ختطيط ادلهام التعليمية لنجاح التعاون  -و

عندما تكوف اجملموعة انضجة كلديها خربة كأعضاءىا ٯتتلكوف قدرات عالية من مهارات االتصاؿ، أما 
عندما تكوف اجملموعة جديدة أك يكوف أعضاءىا ال ٯتلكوف القدرات كا١تهارات الكافية، يقـو ا١تعلم بتوزيع 

إما النجاح أك الفشل للجميع ُب ا١تواقف التعليمية  )ليست فردية(ا١تهاـ ُب طرؽ ٤تددة كاضحة كمرتبطة 
 :                                                                                                                   ثالث طرقكىناؾ 

إعطاء مهاـ كاحدة، كبعد تعود التبلميذ على التعاكف مع بعضهم يطلب  : االعتماد الداخلي للمهام -
.                                                                                                                              ا١تعلم من كل تلميذ أف يتعامل مع جزء فردم من ا١تهاـ

لكل عضو من أعضاء اجملموعة مهمة جزئية من ا١تهاـ البلزمة إلكماؿ : االعتماد الداخلي للمعلومات -
.                                                                                                   )توفر مصادر ا١تعلومات ا١تختلفة(ا١تهمة ا١تنوطة هبم كمشاركة كل عضو بغية ٧تاح اجملموعة 

ا١تهاـ ُب أشكاؿ مسابقة رٝتية من خبلؿ منافسة داخل اجملموعة بغية : االعتماد الداخلي للخصوم -
اٟتصوؿ على االعتماد الداخلي بُت أعضاء اجملموعة عن طريق تنافسهم مع تبلميذ من نفس مستول 

.                                                                                                   كتعترب اختيارية، كا٢تدؼ منها التأكيد للتبلميذ أهنم مًتابطُت مع بعضهم، القدرات من اجملموعات األخرل
ٖتديد األدكار التكاملية كا١تتصلة ألعضاء اجملموعة عن طريق : تعيٌن األدوار لتأكيد االعتماد الداخلي- ز

حيث  )1995(ٖتديد ا١تسؤكليات يعزز االعتماد الداخلي اال٬تايب، ىذا ما أكده جونسوف ك زمبلئو 
تعيُت األدكار بُت أفراد اجملموعة الواحدة يعزز االعتماد ا١تتبادؿ اال٬تايب بينهم، فعلى ا١تعلم " اتفقوا على أف 

توزيع األدكار بُت طبلب اجملموعة الواحدة لكي يضمن أف يقـو الطبلب ابلعمل سواي حيث كل طالب 
".                                                                                                                    يسهم بدكره كأف يكوف قارئ أك مسجل أك مسؤكؿ عن ا١تواد 



 

:                                   فحسب ما أشار إليو جونسوف ك زمبلئو فإنو ٯتتاز ٔتزااي ا٬تابية عديدة من أبرزىا:شليزات التعلم التعاوين
التعليمة                                                                                                       / جعل ا١تتعلم ٤تور العلمية التعليمية  -
ٯتكن استخدامو ُب تعليم الكثَت من ا١تواد التعليمية، كا١تراحل الدراسية ا١تختلفة                                                                     -
يسهم ُب تربية متكاملة كشاملة للفرد                                                                                                          -
يساعد على كشف ا١تيوؿ كتقوية كاضح االنتماء للجماعة                                                                                           -
                                                                                                تبلميذيساعد على تنمية ركح التعاكف كاٞتماعة بُت اؿ -
.                                                               ، ك كذلك زايدة القدرة على الًتكز تبلميذيؤدم إٔب ارتفاع التحصيل لدل اؿ -
.                                                                      يزيد من العبلقات اال٬تابية بُت الفئات غَت ا١تتجانسة من ا١تتعلمُت  -
.                                                                          ٨تو ا١تعلمُت كا١تادة الدراسية كا١تدرسة تبلميذينمى إتاىات اؿ -
.                                                          على اكتساب مهارات القيادة كاالتصاؿ كالتواصل مع اآلخر تبلميذيساعد اؿ -
.                                                      كلذلك لشيوع ركح التعاكف بينهم تبلميذيؤدم إٔب ا٩تفاض ا١تشكبلت االجتماعية بُت اؿ -
.                                                                   يعمل على زايدة اٟتافز الذاٌب ٨تو التعلم ك ينمي القدرة على التعلم التعاك٘ب  -
.                                                                                           تبلميذيساعد على ٖتسُت قدرات التفكَت عند اؿ -
.                                                              على حل ا١تشكبلت كتطبيق ما يتعلمو ُب مواقف جديدة تلميذينمى قدرة اؿ -
                 .               يؤدم إٔب تناقص التعصب للرأم كالذاتية، كتقبل االختبلؼ كاحًتاـ أراء اآلخرين كإبداء الرأم  -
.                                                                                        بذاتو، كالتوافق النفسي اال٬تايب تلميذيزيد من ثقة اؿ -
.                                                        خاصة ُب هناية ا١ترحلة اإلعدادية أك بداية ا١ترحل الثانوية " ٮتفف من انطوائية التبلميذ  -
.                                                                                   ينمى الشعور اب١تسؤكلية الفردية كاٞتماعية لدل ا١تتعلمُت  -
.                                                                       ٭تد من اإلحساس اب٠توؼ كالقلق الذم قد يصاحب عملية التعلم  -
.                                                                                                  ينمى ك يعزز التفاعل اال٬تايب بُت التبلميذ  -
.                                                                                                  يؤدم إٔب كسر الركتُت كخلق اٟتيوية كالنشاط  -
                                                                                                 .يزيد من الوقت ا١تستثمر، كيوفر اٞتهد للمعلم  -
لسة، كالتواصل االجتماعي، ا ٔتهارات اٟتوار، كيدرهبم على التحلي آبداب احملادثة، كا١تجتبلميذيزكد اؿ -

.                                                                                                                          كيدرهبم على حسن اإلصغاء عندما يتحدث اآلخركف 
                                                                                                :                                 التعلم ابللعب
ىو نشاط سلوكي ىاـ يقـو بدكر رئيس ُب تكوين شخصية :"عرفو اٟتماٛتي كعايدة أبنو: تعريف اللعب

الفرد كيعد ا١تيل إٔب اللعب أقول ميوؿ الطفل الفطرية ظهورا كأبقاىا ُب مراحل ٪توه ا١تختلفة، كقد يرجع 
  أبنو نشاط ٯتارسو األفراد ٚتاعات كفرادل chaplinذلك إٔب أف اللعب نشاط تلقائي ، كيعرفو شابلن 



 

بغرض االستمتاع كتعرفو كاترين اتيلور أبنو اللعب ٯتثل اٟتياة الطفل فهو يعترب ابلنسبة للطفل الًتبية 
 كيرل عبد اٟتميد شرؼ أبف ،كاالستكشاؼ كتعبَت عن الذات، كليس ٣ترد طريقة لتنمية الوقت كالعبث

اللعب ىو ميل فطرم موركث ُب كل فرد طبيعي كىو كسيلة للتعبَت عن الذات ابستغبلؿ طاقاتو كيدفع 
الفرد إٔب التجريب كالتقليد كاكتشاؼ طرؽ جديدة لعمل األشياء كبدلك يشعر الفرد فيو اب١تتعة كالسركر لو 

الفرد                                                                                 دكر كبَت ُب تكوين شخصية 
                                                                          :التالية اٟتقائق ضوء ُب اللعب أ٫تية إٚتاؿ كٯتكن: أمهية اللعب

                                                                                                   .١تزاكلتو اإلنساف يدفع طبيعي ميل اللعب يعد -
 كسيلتهم كىو للصيب كالشاب ا٠تربة، الكتساب الطفل طريق فهو لئلنساف، أساسية حاجة يشبع اللعب -

 اللعب ٕتعل ككاجبات مسئوليات من تتطلبها كما الكبار حياة أف كمع الزائدة، طاقتهم الستنفاذ الطبيعية
                                                                                                                      .إغفا٢تا ٯتكن ال لدرجة أساسية اللعب إٔب اٟتاجة أف إال الثا٘ب، ا١تكاف أيخذ

 سلك فإذا ا١تنظم، اللعب من أساسي غرض كىذا كتنميتها، ا١تتزنة الشخصية تكوين ُب اللعب يساىم- 
 كخلق العقلي، النمو على كيساعد الصحة، كٖتسُت اٞتسم تقوية علي يساعد فإنو الصحيح، الطريق اللعب

                                                                                                                                          .األخبلؽ كتقوٙب االجتماعي للتغيَت الفرصة كإاتحة ا١ترح، ركح
 اإلنساف ٬تد اللعب ففي القوم، ىذه تنمية إٔب كسبيل ا١تختلفة، اإلنساف لقوم طبيعي ٘ترين اللعب- 

 كاٟتركات تنميتها، ُب يساعد الذم األمر كعقلو، كحواسو أعضائو يستخدـ ٕتعلو اليت كالدكافع ا١تؤثرات
 من اٞتسم يكتسبو عما فضبل فيها، تكلف ال طبيعية متزنة التنمية ىذه ٕتعل اللعب تصاحب اليت الكثَتة
                                                                                        .البدنية اللياقة عناصر

                                                                                                            .السعادة ك٬تلب لو كاالستمتاع السركر ٭تقق لو كىذا نفسو، عن للتعبَت فرصة اللعب ُب ٬تد اإلنساف إف -
 ضمن لؤللعاب برامج بتنظيم ا٠ترباء اند ٍب كمن للعمل، اإلنساف يدفع اللعب يصاحب الذم السركر إف -

                                                                                                                                              .اإلنتاج لزايدة العمل ٣تاالت
 ُب كا١تعيشة الغَت، مع الطيبة العبلقات أساس ا١تتزنة فالشخصية اجملتمع، رفاىية علي اللعب يعمل- 

 اإلنسانية العبلقات ىذه لدعم تبارل ال اليت الفرص تتيح اللعب كٚتاعات اإلنساف، حياة سر ٚتاعات
                                                                                                      .كاالنسجاـ االٖتاد تولد اليت ا١تمتعة القوية كالصداقة اٞتميلة

                                                                                                                                 :النفسية اللعب قيمة
 األطفاؿ تشجيع ضركرة العملية للعب، ككذلك رأل أرسطو القيمة أدرؾ من أكؿ أفبلطوف، كاف أف يذكر
                                                                                                        .الكرب استخدامها ُب إٔب جهدا ٭تتاجوف سوؼ اليت ابألشياء اللعب علي
 النمو، مراحل ُب لعظمة أتثَته التقدير كل الباحثوف كيقدره كربل، أ٫تية ذا الطفولة مرحلة ُب اللعب كيعد

 كيفية ُب اإلنساف تكوين شخصية ُب الكبَت أتثَتىا كمدل الطفولة مرحلة قيمة ينكركف ال العلماء فمعظم



 

                                                                                                                                .اآلخرين مع معاملتو طريقة كُب منها كتوقعو للحياة مواجهتو
 ابٟترماف الذين يشعركف أكلئك أك نفسينا ا١تضطربُت األطفاؿ بُت كخاصة اللعب، كراء كمعٌت مغزل كيوجد

 أك الطبلؽ حاالت كما ُب منزلية، كاضطراابت أزمات نتيجة أك القسوة أك السيئة ا١تعاملة أك اإل٫تاؿ أك
 يؤتوف الذين فاألطفاؿ ا٠تركج للعمل، إٔب األـ اضطرار أك العسكرية ا٠تدمة ُب طويلة غيبة أك ا٠تمر شرب

.                                                                                                                                          عنها كالتنفيس ا٠تاصة عن مشكبلهتم للتعبَت ٢تم معُت أكرب اللعيب النشاط ُب ٬تدكف مضطربة منازؿ من
 األطفاؿ، مع كخاصة العبلجي، تعد من الطرؽ الفعالة للعبلج النفسي اللعب طريقة أف كجد كلقد

 العبلج أنواع ُب عن اللعب آرائو أف إال النفسي، العبلج ُب مصادفة مرة ألكؿ اللعب فركيد، كاستخدـ
 ذكل االضطراب األطفاؿ كطبقت على أاثرا مباشرة، ٢تا كاف النفسي التحليل نظرية من كا١تستمدة ا١تختلفة
                                                                                                                                     .ا٠تيإب التلقائي كاللعب اللعب فيها استخدـ العبلج من األنواع ىذه كمعظم النفسي،

 ما أف كافًتضت نفسيا، كقد استخدمت ميبل٘ب كلُت، اللعب التلقائي ُب لعبلج األطفاؿ ا١تضطربُت- 
                                                                                                                .الشعورية غَت كا١تخاكؼ كالصراعات الرغبات إٔب يرمز اٟتر اللعب خبلؿ الطفل بو يقـو

                                                                                                                             .األطفاؿ عند كالتوتر القلق حاالت لعبلج ا٠تيإب كآمن كرينسيوف، اللعب كقد استخدـ كل من سيموندس
 مبلحظتهم بغرض العقل ا١تضطريب مع األطفاؿ اللعب ظاىرةىلموث،  ىيوج ىَتمُت استخدمت كما-

.                                                                                                                             كفهمهم
                                                .الوقت ذلك ُب ا١تربُت بذلك اندل كلقد اللعب، أب٫تية االىتماـ زاد النهضة عصر بداية كمع

 أنواع أقدـ من يعد اللعب أف ىويز٧تا، على كيؤكد الفنوف، أصل ىو اللعب ، أفرسبنس ىربرت كيعترب
 ٚتيع العلمي، كالكشف كا١تهن كالفن االبتكارم اٟتضارة مستمد من اللعب، فمظاىر النشاط كأف الثقافة،

                                                                                                                      .اللعب إٔب كثيقة بصلة ٘تت األشياء ىذه
                                                                                                                                      .للطبيعة كفقا ابلًتبية منو إٯتاان كاللعب اٟتركة ُب كبَتة حرية الطفل ، ٔتنحكركس جاؾ جوف اندل فقد

 كلذا الكتب، طريق عن العقل ينمو كما اٟتركة، طريق عن ينمو أف ٬تب اٞتسم أف كومينوس، يرل ككاف
، فًتة للنمو العقلي، كفًتة: إٔب فًتات للطفل ا١تثإب اليـو قسم                                                                                      .األنواع ا١تتعدد البد٘ب للًتكيح فًتة للنـو
اللعب ُب العملية الًتبوية  أيضا كيفية االستفادة، كاقًتح للعب الفلسفي ا١تغزل أىر فقد، فركبل فريدريك أما

 ٣تموعها، ُب البشرية للحياة مثاؿ نفسو الوقت كُب كنفسي، تلقائي نشاط اللعب أف" :كالتعليمية، إذ يقوؿ
                                                                                                       ."العا١تي كالسبلـ كاٞتسمية النفسية كالراحة كالرضا كاٟترية ابلفرح كاف مقًتان دائمنا كلذلك

 يغلب األطفاؿ أف إذ سارة كأنو حالة االجتماعي، للنشاط ضركرم اللعب سإب، أف جيمس أكد كقد
                                                                                                        .السركر علي داللة ٔتثابة يكوف فالضحك لعبهم، أثناء الضحك عليهم
 كإذا ا١تناسب، الوقت ُب الضحك عن طريق يصرفها أف ٭تسن زائدة طاقة اإلنساف ُب لوينفيلد، أف كيقوؿ

                                                                                .التقدـ عن كتعوقو النمو العقلي فتعطلو علي سيء أثر ٢تا يكوف الطريق ىذه عن الطاقة ىذه تصرؼ ٓب



 

 كاستخداـ كألعاهبم حركاهتم ُب النطاؽ كاسعة حرية األطفاؿ إعطاء أ٫تية منتسورم، إٔب ماراي كأشارت
 اٟتسي كاإلدراؾ اٟتواس بتدريب اىتمت كالتوجيو، ككذلك اإلشراؼ عملية علي ا١ترىب عمل كاقتصر لعبهم،

                                                                                                       .األطفاؿ لدم
 لعآب  ىو مدخل كظيفي اللعب أف على الظاىرة، ىذه حوؿ أجريت اليت كالدراسات البحوث أكدت كقد

 النفس علماء اليت يتفق الفًتة تلك كىي طفولتو، سنوات ُب اإلنساف شخصية تشكيل ُب كيؤثر الطفولة،
                                                                                                                                 .ا١تتتالية ٪توه مراحل ُب لئلنساف النفسي للبناء أساسية كركيزة أ٫تيتها حوؿ
 ا٠تلقية كيعودىم ابلقيم إٯتاهنم ٭تقق الذم األطفاؿ، نفوس ُب الشريف اللعب حب غرس استطعنا فإذا

 .                                                                                 ٔتجتمعنا  النهوض ُب األثر عميق شيئنا حققنا قد نكوف فإننا القيم، ىذه كفق على السلوؾ
:                                                                                                                                األلعاب تطبيق خطوات

                                                                                                                                   : اإلعداد مرحلة -
                                                                                                      : األلعاب يف توافرىا الواجب ادلعايًن -
                                                                                                          .األلعاب استخداـ من ا٢تدؼ يتضح أف -
 ا٠تاصة العاـ، كاألىداؼ ا٢تدؼ يذكر أف ٬تب كلذلك الدراسي، اب١تنهج كاحملاكاة األلعاب ترتبط أف -

      التعليم من قدر أكرب البلعبوف ليكتسب ٥تتصرة اللعبة تنفيذ تعليمات تكوف كأف كاضح، بشكل للعبة
                                                                           . كاٞتسمي العقلي ٪توىم كمستول ،ذالتبلمي ألعمار األلعاب مناسبة -
                                                              . األشياء بُت كا١توازنة كا١تبلحظة، كالتفكَت، التأمل، :ـا١تتعل من اللعبة تتطلب أف -
                                                                                                         . العامة السبلمة ٣تاالت تراعي اللعبة أف -
 ا١تعلم كتعرؼ ا١تطلوبة، ا٠تربات اكتساب عند ا١تتعلم ٪تو مدل تشخيص على ا١تعلم األلعاب تساعد أف -

                                                                                                                 . لو ا١تناسب العبلج ليضع ا١تتعلم، ٖتصيل ُب الضعف أماكن على
                                                                                                                                             . ا١تدرسة كميزانية هبا، ا١تشًتكُت ا١تتعلمُت كأعداد اللعبة تتناسب أف -
                                                                                                       . اللعبة إلهناء ٤تددا الوقت يكوف أف -
                                                                                                               . مقننة بطريقة الواقع اللعبة ٘تثل أف -
 ينتقل منتظم تسلسل مهاراتو ُب أك قدرات ا١تتعلم، تنمية على تعمل حىت الصعوبة ُب اللعبة تتدرج أف -

                                                                                                                            . تعقيدا األكثر إٔب كالسهلة البسيطة ا١تستوايت من
                                                                                               . الصف حجرة داخل اللعبة تنفيذ إمكانية -
                                                                                                                            :اللعبة تصميم طريقة -
                                                                      . اللعبة تتضمنها اليت كالثانوية الرئيسية كاألفكار احملتول أك ا١توضوع اختيار- 



 

                                                         .للعبة دراستو بعد التلميذ يفعلو أف ٯتكن ما يوضح بشكل التعليمية األىداؼ ٖتديد -
                                                                                                       اسًتاتيجياهتا الرئيسية كبياف لدراسة اللعبة، البلـز الوقت ٖتديد -
                                                                                      . البلعبُت أدكار كبياف ، ا١تستهدفة الفئة خصائص ٖتديد- 
                                                                           . اللعبة لتنفيذ ا١تتوافرة كاإلمكانيات كاألجهزة ا١تواد كٖتديد كصف -
                                                                    . تعليمية كمواد كأجهزة أدكات من اللعبة ُب ستستخدـ اليت ا١تصادر ٖتديد  -
                                                                                                                . اللعبة ُب الفوز معايَت ٖتديد  -
                  .                                                              بعض اؿبعضهم مع التبلميذ تفاعل كيفية كبياف اللعبة قوانُت ٖتديد -
                                                                . تطبيقها أثناء تطرأ قد اليت ا١تشاكل حل بغرض التبلميذ من عينة على اللعبة ٕتربة  -
 لطبيعة اإلدراؾ األكٕب- : حوؿ عناصر ذلك كيتضمن اللعبة، من االنتهاء بعد اقًتاحات للمناقشة إعداد -

 ٨تو التبلميذ تقدـ ُب خطوة كل كأثر اللعبة، تنفيذ كخطوات إجراءات -  اللعبة ٪توذج -أ٫تيتها ك اللعبة
 كذلك متكامل، كنظاـ اللعبة الراجعة عن التغذية - التعلم إ٧تاز - ذاهتا اللعبة نتائج - ا٢تدؼ ٖتقيق

                                                                                    .اللعبة تنفيذ عن انٕتة انجحة أخرل أعماؿ إل٧تاز الدافعية كٕااثرة لتحسينها
                                                                                    : أييت ما اللعبة صالحية على خالذلا من حيكم اليت واحملكات ادلؤشرات ومن

                                                                                                                                . اللعبة تكلفة -
                                                                                                                  . للعبة ا١تستغرؽ الزمن -
                                                                                                               التبلميذ تنمية ُب مسا٫تتها مدل -
                                                                                                                              . كتطبيقها استخدامها سهولة -
                                                                                                                             استخدامها عند األماف توافر- 
                                                                  ابللعب                                                          التعلم يف ادلكان تنظيم -
 بشكل التبلميذ هبا يقـو أف يفضل أنشطة فهناؾ آخر، على ٪تطا ترجح األلعاب كنوعية النشاط طبيعة إف 

 أماـ دائرة نصف ُب جالسوف كىم التبلميذ ٞتميع القصة تسرد حُت ُب معينة، مفاىيم اكتساب مثل فردم
 فرصة لتتيح صغَتة ٣تموعات ُب تتم أف يفضل أنشطة الصفية، كىناؾ مقاعدىم على جالسوف أك ا١تعلم

 األ٪تاط ىذه استخداـ ا١تعلم ُب ينوع أف ا١تناسب الفنية، كمن األنشطة بعض مثل ا١تشكبلت كحل ا١تشاركة
 شركط توفَت أكال فينبغي الصف غرفة لتنظيم ابلنسبة أما .التبلميذ كخصائص النشاط يراعي طبيعة أف على

 من يكن مناسبة، كمهما كسائل ك لعب من التبلميذ يلـز ما بكل كٕتهيزىا فيها، كاألمن كالسبلمة الصحة
 يراعي أف كينبغي التبلميذ، جلوس كطريقة ا١تكاف تنظيم ٖتدد اليت ىي اللعبة كنوع النشاط طبيعة فإف أمر

 اٞتماعي، العمل ُب الرغبة :مثل معينة أسس كفق يتم صغَتة ٣تموعات ُب التبلميذ توزيع أف ا١تعلم
 العمل ُب رغب ا غَت داـ ما اجملموعة مع يتفاعل أف لتلميذ ٯتكن فبل أنفسهم التبلميذ بُت كالعبلقات



 

 لبلنطبلؽ كتعزيزه التلميذ تشجيع ٬تب ك٢تذا ؛ اجملموعة التبلميذ مع العمل ُب يرغب ال كاف أك اٞتماعي
 اللعب، جملموعة التلميذ اختياره ُب تتدخل كميولو فقدرات التلميذ التعليمي، اللعب ك٦تارسة اجملموعة ُب

 ىو ا١تهم ك فنية، ألعااب برفقتها ليؤدم أخرل ٣تموعة كينتقي لغوية، ألعااب معها ٯتارس ما ٣تموعة ٮتتار فقد
                                                                                          . الفوضى إحداث ٕتنب مراعاة مع كميولو شخصيتو يبلئم ٔتا للتفاعل للتلميذ اٟترية ترؾ
                                                                                                               :ادلعلم عليها يعتمد اليت األسس -
                                                                                                                       . التعليمية األىداؼ ٖتديد -
                                                                                                         . ْترية ابلتحرؾ للتبلميذ يسمح ٔتا ا١تكاف تنظيم -
                                                                                                           . ا١تكاف ُب كاألمن السبلمة توفَت من التأكد -
                                                                                          . للنشاط ا١تبلئمة التعليمية كاللعب الوسائل توفَت -
                                                                                                    . ا١تساعدة ُب كرغبتو قحاجات على ليتعرؼ يعمل كىو تلميذ كل رؤية ا١تعلم يستطيع ْتيث ا١تكاف تنظيم- 
                                                                     .ابلنشاط التبلميذ اىتماـ إلاثرة جذااب ٚتيبل ٬تعلو ٔتا ا١تكاف تنظيم تنويع- 
                                                                      . اجملاؿ ىذا آبرائهم ُب كاالستعانة ،فا١تكا تنظيم ُب التبلميذ إشراؾ- 

                                                                                                     : اإلعداد مرحلة ُب ا١تعلم لدكر ملخص أيٌب فيما
                                                                    . للعمل صبلحيتها من كالتأكد قوانينها، إلتقاف كذلك بدقة اللعبة دراسة- 
                                                                                 . مرارا فيها الصعبة النقاط كشرح التبلميذ على األدكار توزيع -
 .صبلحيتها من كالتأكد اللعبة، كقت ٖتديد -
 . فردية أـ ٚتاعية كوهنا حيث من اللعبة صفة االعتبار ُب األخذ مع للعبة ا١تكاف مبلءمة -
 . لعبة لكل البلزمة التجارب بعمل يقـو ْتيث األلعاب ٢تذه نفسو ا١تعلم هتيئة -
 . لعبة لكل ا١تتوفرة كا٠تربة ، اكتساهبا ا١تطلوب كا٠تربات ، التبلميذ أبٝتاء قائمة إعداد -
                                       . منهم ا١تطلوب يعرفوا حىت انتباىهم إاثرة مع التبلميذ أذىاف هتيئة -
 أف تلميذ لكل الفرصة كإاتحة النظاـ ٟتفظ كذلك الغَت على التعدم أك الشغب، إاثرة عدـ على اٟترص -

                                                                                                                              . ا١تطلوب التعلم ٭تقق
 يستخدمها، اليت الوسائل تقدٙب ُب كذكقو ا١تعلم ٓتطة التقدٙب طريقة ترتبط :الرتبوية اللعبة استخدام مرحلة
                                                                                                                                            : عليو ٬تب ا١تعلم ينجح كلكي

                                                       . التلقائية كا١تشاركة كاالستماع االنتباه إٔب التبلميذ يدفع ْتيث التقدٙب ُب ٚتاليا أسلواب يستخدـ -
                                                                                                . مناسبا كصوتو لطيفة ألفاظو تكوف أف على ٭ترص -
                                                                                        . القصة أك األسئلة كأسلوب للتقدٙب متنوعة أساليب يستخدـ -

:                                                                    األلعاب استخداـ ُب اآلٌب مراعاة ك٬تب



 

                                                                                    . فعلو منو نتوقع ما التلميذ يفعل أف ٔتعٌت ىادفان  االستخداـ يكوف أف -
                                                                                        . ا١تطلوب اٟتل إٔب يصل حىت للتلميذ فرصة ا١تعلم يًتؾ أف -
                                                                   . عليها الًتكيز ك٤تاكلة التبلميذ، بعض من تتكرر قد اليت األخطاء إٔب االنتباه -
                                                                 . اللعبة حسب ،راألدكا توزيع ُب كذلك التبلميذ، بُت العقلية ا١تستوايت مراعاة ٬تب -
 التلميذ يضيق ال حىت ،ـالتعلي من النوع ىذا تصاحب قد اليت اٟتركة ببعض القبوؿ ا١تعلم على ٬تب -

                                                                                                                                    . الطريقة هبذه التعلم ٔتتعة يذىب قاس نظاـ بفرض ذرعا
 تنويع على ا١تعلم كيعمل ا١تختلفة، ا١تراحل طواؿ التبلميذ متابعة إٔب جاىدا ا١تعلم يسعى :ادلتابعة مرحلة -

 ا٠تربة على اٟتصوؿ إٔب يؤدم الًتبوية ابأللعاب فالتنويع ابلتدرج ا٠تربة زايدة إٔب تؤدم اليت األساليب
                                                                                                           . التالية ا٠تربة إٔب ينتقل كبذلك األداء من ا١تناسب ا١تستول إٔب كصل التلميذ أف من نتأكد حىت نفسها

 يكوف ابللعب التعلم إسًتاتيجية ُب التقييم أبف نوضح كىنا التبلميذ، بتقييم ا١تعلم يقـو : التقييم مرحلة -
 من ككذلك ، ا١تعلم إٔب اللجوء دكف أدائو على التلميذ هبا ٭تكم مؤشرات خبلؿ من للتبلميذ كاضحا
 من كيقلل التلميذ ٫تة من يثبط أف شأنو ما كل عن االبتعاد ٬تب لذا إليها، ينتمي اليت اجملموعة خبلؿ
                                                                                                                                                 .التبلميذ من بغَته مقارنتو أك التلميذ ٤تاكالت أ٫تية من اإلقبلؿ :مثل اللعب من ينفر ٬تعلو أك عزٯتتو،
كىي العنصر األساسي كالشرط الضركرم الذم يتحقق بو ا٢تدؼ، ْتيث ٗتضع لنظاـ  :األلعاب أنواع

 ْتيث تصبح ،إٔب ٖتقيق أىداؼ مبنية ٔتنهجية علمية كفيلة بتطوير كٖتسُت كفاءات التلميذ مدركس يرمي
                                                                                                                                  : فضاءات حيوية كنشيطة ٢تا قوانينها كطرائقها ا١تميزة، كمن خلفياهتا الًتبوية

                                                .كاٟتياة اليومية  السماح للتلميذ إب٬تاد حلوؿ للمشاكل العملية ا١تطركحة اليت يواجهها ُب حياتو ا١تدرسية-
                                                                                          .٢تا قيمة ٖتفيزية تدفع ابلتلميذ للتطلع أكثر على اآلفاؽ ا١تستقبلية- 
                                                                 .) الوجدانية كاٟتركية،ا١تعرفية(ٗتدـ ٚتيع ٣تاالت التعلم، تستدعي كل طاقات التلميذ - 
                                                       .تفتح ٣تاؿ ا١تشاركة ٞتميع فئات التبلميذ بدكف ٘تييز حيث توفر ٢تم شركط العمل كالنجاح- 
                                                                            .٢تا قوة تنظيمية كتسيَتية كاندماجية تسمح ابلتغيَت التلقائي ُب كضعيات التعلم- 
                                                          .ٕتعل من التلميذ كاألستاذ شريكُت لبناء ا١تشركع العملي كتوسيع رقعة التشاكر بينهما- 

                                                                                                                                                  :نصنفها ُب
                                                                       .) توتر، ضغط،تعب( اليت تسمح ابالسًتجاع بعد فًتات العمل ،سًتجاعيةالاأللعاب ا- 
                                                                                            . النفسي للعمل كا١تنافسةابلتحضَت اليت تسمح ،االسًتخائيةاأللعاب - 
                                                                                                                                            ألعاب االكتشاؼ- ألعاب التكيف- ألعاب التحكم- ألعاب الًتكيح- 
 



 

 األلعـاب مـلحق

 

 :مناذج لبعض األلعاب ادلقرتحة يف الدليل

 

 

  

نقًتح ٣تموعة من األلعاب، ٯتكن ١تعلم ا١ترحلة االبتدائية االستعانة هبا لتحقيق أىدافو ا١تسطرة، كىي قابلة 
 .كما ىي مدرجة ُب كحدات التعلم التعاك٘ب كاللعب، لئلثراء كالتكييف حسب احمليط كالوسائل كا١تنشآت

    

 جرم السلم                    1             اللعبػة رقم
فناء ا١تدرسة          : ا١تكاف

 ـ                  10مسلك مسافتو حوإب : ا١تلعب

 تالميذ    8 فرق بـ 4: عدد التالميذ
، أقماع : .........الوسـائـل

الدقة يف ىبوط الرجلٌن أثناء العدو ألداء تردد عايل الرتكاز القدمٌن   : اذلدف
التشكيالت سيـر اللعـبة 

 قاطرات، شكل على منتظمة ٣تموعات أربع إٔب التبلميذ يقسم
ٮتصص ٦تر مرسـو على شكل سلم لكل ٣تموعة، كعند إشارة 

األستاذ ينطلق العنصر األكؿ من اجملموعة ابٞترم سريعا مع الًتكيز 
على الدقة ُب ىبوط الرجلُت أثناء العدك ألداء تردد عإب الرتكاز 

كىكذا حىت ينتهي ٚتيع أعضاء  الثا٘ب العنصر ينطلق القدمُت، ٍب
 آلخرينااليت أمكنت من إهناء ا١تهمة قبل  اجملموعة تفوز اجملموعة،

 

                    تردد االرتقاء      2             اللعبػة رقم
 تالميذ    8 فرق بـ 4: عدد التالميذفناء ا١تدرسة          : ا١تكاف

، أقماع : .........الوسـائـل



 

 

 ـ                  10مسلك مسافتو حوإب : ا١تلعب

العمل عل سرعة تردد االرتقاء                                                                                 : ا٢تدؼ

التشكيالت سيـر اللعـبة 

 قاطرات، شكل على منتظمة ٣تموعات أربع إٔب التبلميذ يقسم
ٮتصص ٦تر مرسـو على األرض لكل ٣تموعة، كعند إشارة األستاذ 

ينطلق العنصر األكؿ من اجملموعة ابٞترم سريعا مع الًتكيز على 
كىكذا حىت ينتهي  الثا٘ب العنصر ينطلق الدقة  ُب تردد االرتقاء، ٍب

  آلخرين   ا ا١تهمة قبل تأنواليت  اجملموعة تفوز ٚتيع أعضاء اجملموعة،

                   للقدمُت الدقة ُب ا٢تبوط  3             اللعبػة رقم
فناء ا١تدرسة          : ا١تكاف

 ـ                  10مسلك مسافتو حوإب : ا١تلعب

 تالميذ    8 فرق بـ 4: عدد التالميذ
، أقماع : .........الوسـائـل

حتسٌن دقة ىبوط القدمٌن : اذلدف
التشكيالت سيـر اللعـبة 

 قاطرات، شكل على ٣تموعات أربع إٔب التبلميذ يقسم
ٮتصص ٦تر مرسـو على األرض لكل ٣تموعة، كعند إشارة 
األستاذ ينطلق العنصر األكؿ من اجملموعة ابٞترم سريعا مع 

 العنصر ينطلق الًتكيز على ٖتسُت دقة ىبوط القدمُت، ٍب
 اجملموعة تفوز كىكذا حىت ينتهي ٚتيع أعضاء اجملموعة، الثا٘ب

 آلخرين   االيت أمكنت من إهناء ا١تهمة قبل 

 



 

                   

 
 

                    ا١تنحدرجرم  4             اللعبػة رقم
فناء ا١تدرسة          : ا١تكاف

 ـ                  10مسلك مسافتو حوإب : ا١تلعب

 تالميذ    8 فرق بـ 4: عدد التالميذ
، أقماع : .........الوسـائـل

الدقة يف ىبوط الرجلٌن أثناء العدو ألداء تردد عايل الرتكاز القدمٌن   : اذلدف
التشكيالت سيـر اللعـبة 

 شكل على منتظمة ٣تموعات أربع إٔب التبلميذ يقسم
ٮتصص ٦تر مرسـو على األرض لكل ٣تموعة على  قاطرات،

شكل منحدر، كعند إشارة األستاذ ينطلق العنصر األكؿ من 
اجملموعة ابٞترم سريعا مع الًتكيز على أداء أكرب تردد عإب 

كىكذا حىت ينتهي ٚتيع  الثا٘ب العنصر ينطلق للخطوات، ٍب
 كنت من إهناء ا١تهمة ًباليت  اجملموعة تفوز أعضاء اجملموعة،

 

                     كالدكرافرماِب 5             اللعبػة رقم
فناء ا١تدرسة          : ا١تكاف

 ـ                  10مسلك مسافتو حوإب : ا١تلعب

 تالميذ    8 فرق بـ 4: عدد التالميذ
، أقماع : .........الوسـائـل

حتسٌن بدأ الدوران من اجلانبٌن األدين واأليسر                                                              : اذلدف
التشكيالت سيـر اللعـبة 



 

 

ٮتصص  قاطرات، شكل على ٣تموعات أربع إٔب التبلميذ يقسم
٦تر بوضع قمع ُب بداية كقمع ُب النهاية مع كضع علم ُب 

منتصف ا١تسافة، كعند إشارة األستاذ ينطلق العنصر األكؿ من 
اجملموعة من العبلمة ُب ا١تنتصف ابٞترم سريعا كيدكر حوؿ 

القمع األكؿ ٍب ينطلق بسرعة للدكراف حوؿ القمع الثا٘ب كالعودة 
كىكذا حىت ينتهي  الثا٘ب العنصر ينطلق إٔب نقطة البداية، ٍب

  ا١تهمة تنوأاليت  اجملموعة تفوز ٚتيع أعضاء اجملموعة،
 

                    التتابع 6             اللعبػة رقم
فناء ا١تدرسة          : ا١تكاف

 ـ                  10مسلك مسافتو حوإب : ا١تلعب

 تالميذ    8 فرق بـ 4: عدد التالميذ
، أقماع : .........الوسـائـل

التأكيد على التسليم والتسلم فعال :  اذلدف
التشكيالت سيـر اللعـبة 

 قاطرات، شكل على منتظمة ٣تموعات أربع إٔب التبلميذ يقسم
ٮتصص ٦تر بوضع قمع ُب بداية كقمع ُب النهاية مع كضع علم 
ُب منتصف ا١تسافة، كعند إشارة األستاذ ينطلق العنصر األكؿ 
من نقطة البداية ابٞترم سريعا كيدكر حوؿ القمع ٍب ينطلق  

العنصر الثا٘ب بسرعة كيلتقيا عند نقطة ا١تنتصف لتسليمو الشاىد 
ٍب يعود العنصر األكؿ إٔب نقطة البداية بينما العنصر الثا٘ب يكمل 

اٞترم للدكراف حوؿ القمع كالعودة مع التأكيد على التسليم 
كىكذا حىت ينتهي ٚتيع  الثالث العنصر ينطلق كالتسلم فعاؿ، ٍب
  أهنت ا١تهمةاليت  اجملموعة تفوز أعضاء اجملموعة،

 



 

 

                    ا١تسلك 7             اللعبػة رقم
فناء ا١تدرسة          : ا١تكاف

 ـ                  10مسلك مسافتو حوإب : ا١تلعب

 تالميذ    8 فرق بـ 4: عدد التالميذ
، أقماع : .........الوسـائـل

 تردد عايل يف ادلسار التأكيد على :  اذلدف
التشكيالت سيـر اللعـبة 

يقسم التبلميذ إٔب فرؽ حسب العدد ٬ترم كل 
تلميذ عرب مسلك يًتاكح طوؿ مسافة السباؽ حوإب 

 مًت تقسم إٔب منطقة كاحدة للعدك بدكف عوائق 60
كالعدك فوؽ اٟتواجز كالعدك ا١تتعرج حوؿ حواجز 

حيث يستخدـ طوؽ ببلستيكي كعصا تتابع كعلى 
ٚتيع التبلميذ أف يبدؤكا السباؽ ابلدحرجة األمامية 
يفوز الفريق الذم قطع كل تبلميذ فريقو ا١تسلك ُب 

 أقل كقت

 

 

                    كثب العوائق 8             اللعبػة رقم
فناء ا١تدرسة          : ا١تكاف

 ـ                  10مسلك مسافتو حوإب : ا١تلعب

 تالميذ    8 فرق بـ 4: عدد التالميذ
، أقماع : .........الوسـائـل

جتريب وإتقان ختطي العوائق                                                                                : اذلدف



 

 

التشكيالت سيـر اللعـبة 

يقسم التبلميذ إٔب فرؽ حسب العدد ٬ترم كل تلميذ عرب 
مسلك دكرا٘ب تقسم إٔب منطقة كاحدة للعدك مع كجود 

عوائق ك٤تاكلة العدك ٍب الوثب فوؽ العوائق حيث يستخدـ 
عوائق ببلستيكية كعلى ٚتيع التبلميذ أف يبدؤكا السباؽ 

من البدء العإب، يفوز الفريق الذم قطع كل تبلميذ فريقو 
 ا١تسلك ُب أقل كقت

 

                    اٞترم الزجزاجي 9             اللعبػة رقم
فناء ا١تدرسة          : ا١تكاف

 ـ                  10مسلك مسافتو حوإب : ا١تلعب

 تالميذ    8 فرق بـ 4: عدد التالميذ
، أقماع : .........الوسـائـل

جتريب وإتقان اجلري الزجزاجي                                                                                           : اذلدف
التشكيالت سيـر اللعـبة 

 قاطرات، شكل على ٣تموعات أربع إٔب التبلميذ يقسم
ٮتصص ٦تر مرسـو على األرض لكل ٣تموعة، كعند إشارة 
األستاذ ينطلق العنصر األكؿ من اجملموعة ابٞترم سريعا مع 

 ينطلق الًتكيز على إتقاف اٞترم الزجزاجي بُت ا١تعآب، ٍب
 كىكذا حىت ينتهي ٚتيع أعضاء اجملموعة، الثا٘ب العنصر

 آلخرين   االيت أمكنت من إهناء ا١تهمة قبل  اجملموعة تفوز
 

                    اٞترم ُب ا١تنحٌت 10             اللعبػة رقم
فناء ا١تدرسة          : ا١تكاف

 ـ                  10مسلك مسافتو حوإب : ا١تلعب

 تالميذ    8 فرق بـ 4: عدد التالميذ
، أقماع : .........الوسـائـل

حتسٌن اجلري يف ادلنحىن :  اذلدف
التشكيالت سيـر اللعـبة 



 

 

 

 

 قاطرات، شكل على ٣تموعات أربع إٔب التبلميذ يقسم
ٮتصص ٦تر مرسـو على األرض لكل ٣تموعة، كعند 

إشارة األستاذ ينطلق العنصر األكؿ من اجملموعة ابٞترم 
اٞترم ابنتظاـ بقدر اإلمكاف ابلرغم سريعا مع الًتكيز على 

 العنصر ينطلق ، ٍبمن ا١تنحٌت، كا١تيل ٨تو إتاه ا١تنحٌت
 تفوز كىكذا حىت ينتهي ٚتيع أعضاء اجملموعة، الثا٘ب

 آلخرين   االيت أمكنت من إهناء ا١تهمة قبل  اجملموعة

 

                    التتابع ا١تكوكي 11             اللعبػة رقم
فناء ا١تدرسة          : ا١تكاف

 ـ                  10مسلك مسافتو حوإب : ا١تلعب

 تالميذ    8 فرق بـ 4: عدد التالميذ
، أقماع : .........الوسـائـل

التتابع ادلكوكي للعدو : اذلدف
التشكيالت سيـر اللعـبة 

 قاطرات، شكل على ٣تموعات أربع إٔب التبلميذ يقسم
ٮتصص ركاؽ لكل ٣تموعة، كعند إشارة األستاذ ينطلق 

  من البدء العإبالعنصر األكؿ من اجملموعة ابٞترم سريعا
مع الًتكيز على اجتياز عوائق منخفضة من خبلؿ اٞترم 

بسرعة عالية ك٤تاكلة قطع ا١تسافات البينية ُب خطوة 
كىكذا حىت ينتهي ٚتيع  الثا٘ب العنصر ينطلق كاحدة، ٍب

 



 

  

 

 

 

 ا١تهمة قبل تنوأاليت  اجملموعة تفوز أعضاء اجملموعة،
 آلخرين   ا

                    تنويع العوائق 12             اللعبػة رقم
فناء ا١تدرسة          : ا١تكاف

 ـ                  10مسلك مسافتو حوإب : ا١تلعب

 تالميذ    8 فرق بـ 4: عدد التالميذ
، أقماع : .........الوسـائـل

حتسٌن طريقة ختطي العوائق                                                                                 :  اذلدف
التشكيالت سيـر اللعـبة 

 قاطرات، شكل على ٣تموعات أربع إٔب التبلميذ يقسم
ٮتصص ركاؽ لكل ٣تموعة، كعند إشارة األستاذ ينطلق 

  من البدء العإبالعنصر األكؿ من اجملموعة ابٞترم سريعا
، )طويل- منخفض- عإب(تنويع العوائق مع الًتكيز على 

 الثا٘ب العنصر ينطلق  ، ٍبكتنويع ا١تسافات بُت العوائق
 اجملموعة تفوز كىكذا حىت ينتهي ٚتيع أعضاء اجملموعة،

 آلخرينااليت أمكنت من إهناء ا١تهمة قبل 
 

  كاجزاّب 13             اللعبػة رقم
 تالميذ    8 فرق بـ 4: عدد التالميذفناء ا١تدرسة          : ا١تكاف     



 

                                                                            

، أقماع : .........الوسـائـل ـ                  10مسلك مسافتو حوإب : ا١تلعب

تطوير السرعة بٌن االنطالق واحلاجز :  اذلدف
التشكيالت سيـر اللعـبة 

 قاطرات، شكل على ٣تموعات أربع إٔب التبلميذ يقسم
ٮتصص ركاؽ لكل ٣تموعة، كعند إشارة األستاذ ينطلق 

  من البدء العإبالعنصر األكؿ من اجملموعة ابٞترم سريعا
تنويع ا١تسافات بُت اٟتواجز، كاٞترم مع الًتكيز على 

، كاٞترم السريع حىت خط النهاية، كاٞترم )زكجي(ثنائي 
كىكذا  الثا٘ب العنصر ينطلق ٍبالسريع بعد ٗتطي اٟتاجز، 

اليت  اجملموعة تفوز حىت ينتهي ٚتيع أعضاء اجملموعة،
آلخرين    اأمكنت من إهناء ا١تهمة قبل 

 

                  تنويع ا٠تطوات 14             اللعبػة رقم
فناء ا١تدرسة          : ا١تكاف     

 ـ                  10مسلك مسافتو حوإب : ا١تلعب

 تالميذ    8 فرق بـ 4: عدد التالميذ
، أقماع : .........الوسـائـل

حتسٌن خطوة اجلري خالل ادلسافة بٌن احلواجز : اذلدف
التشكيالت سيـر اللعـبة 

 قاطرات، شكل على منتظمة ٣تموعات أربع إٔب التبلميذ يقسم
ٮتصص ركاؽ لكل ٣تموعة، كعند إشارة األستاذ ينطلق العنصر 

 مع الًتكيز  من البدء العإباألكؿ من اجملموعة ابٞترم سريعا
تنويع ا١تسافات، كالتدريب ٓتطوات جرم ٥تتلفة خبلؿ على 

 



 

 

 

 العنصر ينطلق ٍبطوؿ ا١تسافة، كاٟتفاظ على سرعة اٞترم، 
 اجملموعة تفوز كىكذا حىت ينتهي ٚتيع أعضاء اجملموعة، الثا٘ب

                                                                                            .   آلخرينااليت أمكنت من إهناء ا١تهمة قبل 

  ا١تطاردة  15             اللعبػة رقم
فناء ا١تدرسة          : ا١تكاف     

 ـ                  10مسلك مسافتو حوإب : ا١تلعب

 تالميذ    8 فرق بـ 4: عدد التالميذ
، أقماع : .........الوسـائـل

                    حتسٌن طريقة التعامل مع العصا  :  اذلدف
التشكيالت سيـر اللعـبة 

 قاطرات، شكل على ٣تموعات أربع إٔب التبلميذ يقسم
ٮتصص ركاؽ لكل ٣تموعة، كعند إشارة األستاذ ينطلق 

 مع  من البدء العإبالعنصر األكؿ من اجملموعة ابٞترم سريعا
تنويع األدكات كالسرعة، كاستخداـ اليد اليسرل الًتكيز على 

كىكذا حىت ينتهي ٚتيع  الثا٘ب العنصر ينطلق ٍبكاليمٌت، 
 آلخرينا ا١تهمة قبل تنوأاليت  اجملموعة تفوز أعضاء اجملموعة،

 

                    االستجابة لئلشارات  16             اللعبػة رقم
فناء ا١تدرسة          : ا١تكاف     

 ـ                  10مسلك مسافتو حوإب : ا١تلعب

 تالميذ    8 فرق بـ 4: عدد التالميذ
، أقماع : .........الوسـائـل

حتسٌن طريقة تبديل العصا واالستجابة إلشارة البدء السمعية أو البصرية : اذلدف



 

 

 

التشكيالت سيـر اللعـبة 

 قاطرات، شكل على ٣تموعات أربع إٔب التبلميذ يقسم
ٮتصص ركاؽ لكل ٣تموعة، كعند إشارة األستاذ ينطلق 

  من البدء العإبالعنصر األكؿ من اجملموعة ابٞترم سريعا
تغيَت اليدين ُب كبل اٞتانبُت، كزايدة مع الًتكيز على 

السرعة، كاٞترم ُب مسارات متغَتة على جانب تسليم 
 ٍبالعصا، كتصحيح حركة الذراع للمسك اٞتيد للعصا، 

كىكذا حىت ينتهي ٚتيع أعضاء  الثا٘ب العنصر ينطلق
 آلخرينا ا١تهمة قبل تنوأاليت  اجملموعة تفوز اجملموعة،

 

                    اٞترم كٗتطي اٟتواجز 17             اللعبػة رقم
فناء ا١تدرسة          : ا١تكاف     

 ـ                  10مسلك مسافتو حوإب : ا١تلعب

 تالميذ    8 فرق بـ 4: عدد التالميذ
، أقماع : .........الوسـائـل

الدقة يف ىبوط الرجلٌن أثناء العدو ألداء تردد عايل الرتكاز القدمٌن   : اذلدف
التشكيالت سيـر اللعـبة 



 

 

 كل ٣تموعتُت تتموضع ٣تموعات، أربع إٔب التبلميذ يوزع
 حواجز أربع على األكؿ ٭تتوم ٦ترين، ُب متقابل بشكل
 احملاذم الثا٘ب ا١تمر يبقى بينما متساكية، مسافة بينها تفصل
 كيتخطى بسرعة األكٔب اجملموعة من تلميذ ينطلق، فارغا

 الثانية اجملموعة من تلميذ ألكؿ الشاىد يسلم ٍب اٟتواجز
 سريعا ك٬تب الًتكيز على اٞترم الفارغ، ٦تره ُب اٞترم ليتم
 الزميل، ٍب من تسلم الشاىد فور أك االنطبلؽ إشارة عند

  آخر كصوؿ حىت اجملموعتُت بُت التناكب يستمر

 

                        السلسلة           18             اللعبػة رقم
فناء ا١تدرسة          : ا١تكاف     

 ـ                  10مسلك مسافتو حوإب : ا١تلعب

 تالميذ    8 فرق بـ 4: عدد التالميذ
، أقماع : .........الوسـائـل

   الرتكيز على السرعة يف التنفيذ مع مراعاة شروط اللعبة: اذلدف
التشكيالت سيـر اللعـبة 

 قاطرات، شكل على ٣تموعات أربع إٔب التبلميذ يقسم
 مًت لكل ٣تموعة، كعند إشارة األستاذ 20ٮتصص ٦تر طولو 

 ينطلق العنصر األكؿ من اجملموعة ابٞترم سريعا ك١تس العبلمة
 زميلو بيد ليمسك الثا٘ب العنصر ينطلق ٍب ر،ا١تم هناية عند
 اإلمساؾ حىت لثاث زميل يد ١تسك معا كالعودة العبلمة عند

من اجملموعة، حيث يضاؼ عنصر من اجملموعة  عنصر آبخر
 اجملموعة تفوز را١تم كاجهيت إحدل إٔب كلما كصلت السلسلة

  ا١تهمةتنوأاليت 

 



 

 

 

                   )أ( ا١تطاردة 19             اللعبػة رقم
فناء ا١تدرسة          : ا١تكاف     

 ـ                  10مسلك مسافتو حوإب : ا١تلعب

 تالميذ    8 فرق بـ 4: عدد التالميذ
، أقماع : .........الوسـائـل

         زميل  مطاردة: اذلدف
التشكيالت سيـر اللعـبة 

داخل فضاء اللعب يشكل األستاذ خطُت متوازيُت كمتباعدين 
 مًت من ا٠تط األكؿ، 20ٔتًتين، كخذ آخر الوصوؿ على بعد 

عند  )أ(، تنتظم اجملموعة )ب(ك  )أ(يقسم التبلميذ إٔب فوجُت 
على خط  )ب(خط االنطبلؽ األكؿ، بينما اجملموعة 

االنطبلؽ الثا٘ب، يعطي اإلشارة األستاذ فيحاكؿ عناصر الفريق 
قبل خط الوصوؿ، ٖتتسب  )ب(١تس عناصر الفريق  )أ(

 النقاط للفريق ا١تطارد بعدد العناصر ا١تلموسة من الفريق
 األدكار تستبدؿ ٍب ." أ "اجملموعة خانة ُب كتوضع .ا٢تارب

 

                   العدك السريع  20             اللعبػة رقم
فناء ا١تدرسة          : ا١تكاف     

 ـ                  10مسلك مسافتو حوإب : ا١تلعب

 تالميذ    8 فرق بـ 4: عدد التالميذ
، أقماع : .........الوسـائـل

 منتظمة غًن حواجز تتخللو شلر يف بسرعة اجلري :اذلدف
التشكيالت سيـر اللعـبة 



 

 

.                                                                                                                

داخل فضاء اللعب يشكل األستاذ خطُت متوازيُت كمتباعدين 
 مًت من ا٠تط األكؿ، 20ٔتًتين، كخذ آخر الوصوؿ على بعد 

عند  )أ(، تنتظم اجملموعة )ب(ك  )أ(يقسم التبلميذ إٔب فوجُت 
على خط االنطبلؽ  )ب(خط االنطبلؽ األكؿ، بينما اجملموعة 

 ثبلث تتخللها مًتا 40 طو٢تا ٦ترات ُب التبلميذ ٬ترم الثا٘ب
 تقريبا سم 45 كبعلو ا١تسافة متباينة حواجز

 

                    عدك اٟتواجز كالدكراف 21             اللعبػة رقم
فناء ا١تدرسة          : ا١تكاف

 ـ                  10مسلك مسافتو حوإب : ا١تلعب

 تالميذ    8 فرق بـ 4: عدد التالميذ
، أقماع : .........الوسـائـل

                          احلواجز وأختطى بسرعة  اجلري: اذلدف
التشكيالت سيـر اللعـبة 

يصطف التبلميذ أماـ ا١تمرات على شكل أربع ٣تموعات، 
ٍب يعطي األستاذ إشارات ٥تتلفة لبلنطبلؽ جراي مع ٗتطي 
اٟتواجز، عندما يصل ا١تتسابق يلتف ٣تددا كىكذا إٔب أف 
 ينتهي ا١تطاؼ ٍب يلمس يد زميلو الذم ينطلق بدكره، يفوز

  اآلخرين قبل اٞترم أهنى الذم الفريق

                    ٚتع األدكات 22             اللعبػة رقم
 تالميذ    8 فرق بـ 4: عدد التالميذفناء ا١تدرسة          : ا١تكاف     

، أقماع : .........الوسـائـل



 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

 ـ                  10مسلك مسافتو حوإب : ا١تلعب

 األدوات من عدد أكرب بسرعة ومجع  التنقل: اذلدف
التشكيالت سيـر اللعـبة 

توزيع التبلميذ إٔب أربع ٣تموعات متمركزة ُب أركاف مساحة 
اللعب، عند إشارة ٭تاكؿ كل تلميذ من اجملموعة اإلسراع ٨تو 

دائرة الوسط اللتقاط أداة أك أكثر كالعودة هبا إٔب منطقتو 
دكف إسقاطها، بينما يتم تعيُت تلميذ من الفريق ا١تنافس 

 مكاف ُب كاحتجازىم ا١تلتقط الفريق عنصر بلمس للقياـ
 اللعب مساحة خارج

 

                    ٖتسُت الرمي 23             اللعبػة رقم
فناء ا١تدرسة          : ا١تكاف

 ـ                  10مسلك مسافتو حوإب : ا١تلعب

 تالميذ    8 فرق بـ 4: عدد التالميذ
، أقماع : .........الوسـائـل

رمي أداة خفيفة ضلو اذلدف   :  اذلدف
التشكيالت سيـر اللعـبة 



 

 

 

 

 كيسلم البدء خط كراء بقاطرتُت الفريقاف يقف
 اإلشارة رمي األداة عند قاطرة كل من األكؿ التلميذ

من رمي األداة  اجملموعات قادة ابنطبلؽ اللعبة تبدأ
اٟتفاظ على التوازف، فوؽ اٟتاجز، ك٬تب الًتكيز على 

 الذم كالفريقكالسيطرة على ا٨تراؼ ا١تسار كالشدة، 
 .فائزا يعترب بسرعة اللعبة ينهي

 

                    انتظاـ الرمي 24             اللعبػة رقم
فناء ا١تدرسة          : ا١تكاف     

 ـ                  10مسلك مسافتو حوإب : ا١تلعب

 تالميذ    8 فرق بـ 4: عدد التالميذ
، أقماع : .........الوسـائـل

  حتسٌن دقة وانتظام الرمي  :  اذلدف
التشكيالت سيـر اللعـبة 

 التلميذ كيسلم البدء خط كراء بقاطرتُت الفريقاف يقف
 اللعبة تبدأ اإلشارة رمي األداة عند قاطرة كل من األكؿ

من رمي األدكات ا١تختلفة،  اجملموعات قادة ابنطبلؽ
اٟتفاظ على التوازف، تنويع األىداؼ ك٬تب الًتكيز على 

، كاستخداـ أدكات رمي )متوسطة– منخفضة – عالية (
 كالفريقمتنوعة، كأداء رميات طويلة أك قصَتة أك عشوائية، 

 فائزا يعترب بسرعة اللعبة ينهي الذم
 



 

 

                    الرمي كالتوازف 25             اللعبػة رقم
فناء ا١تدرسة          : ا١تكاف     

 ـ                  10مسلك مسافتو حوإب : ا١تلعب

 تالميذ    8 فرق بـ 4: عدد التالميذ
، أقماع : .........الوسـائـل

دقة الرمي واحلفاظ على توازن :  اذلدف
التشكيالت سيـر اللعـبة 

 التلميذ كيسلم البدء خط كراء بقاطرتُت الفريقاف يقف
 اللعبة تبدأ اإلشارة رمي األداة عند قاطرة كل من األكؿ

من رمي األداة، كا٢تدؼ ىنا  اجملموعات قادة ابنطبلؽ
القدرة على أداء رميات متنوعة بدقة ٨تو أىداؼ متنوعة، 

اٟتفاظ على التوازف، تنويع األىداؼ ك٬تب الًتكيز على 
، كاستخداـ أدكات رمي ) متوسطة-منخفضة- عالية(

 كالفريقمتنوعة، كأداء رميات طويلة أك قصَتة أك عشوائية، 
 فائزا يعترب بسرعة اللعبة ينهي الذم

 

                   )أ( دقة الرمي 26             اللعبػة رقم
فناء ا١تدرسة          : ا١تكاف     

 ـ                  10مسلك مسافتو حوإب : ا١تلعب

 تالميذ    8 فرق بـ 4: عدد التالميذ
، أقماع : .........الوسـائـل

دقة الرمي من أىداف سلتلفة :  اذلدف
التشكيالت سيـر اللعـبة 



 

 

 

 األكؿ التلميذ كيسلم البدء خط كراء بقاطرتُت الفريقاف يقف
 ابنطبلؽ اللعبة تبدأ اإلشارة رمي األداة عند قاطرة كل من

من رمي األداة، كا٢تدؼ ىنا القدرة على أداء  اجملموعات قادة
رميات أبدكات مشاهبة ٨تو أىداؼ ٥تتلفة، ك٬تب الًتكيز 

/ نقصاف / اٟتفاظ على التوازف، تنويع الرميات زايدة على 
عشوائية، كاستخداـ أدكات رمي متنوعة، كأداء رميات طويلة 

  بسرعة اللعبة ينهي الذم الفائز كالفريقأك قصَتة أك عشوائية، 
 

 )                   ب(دقة الرمي  27             اللعبػة رقم
فناء ا١تدرسة          : ا١تكاف     

 ـ                  10مسلك مسافتو حوإب : ا١تلعب

 تالميذ    8 فرق بـ 4: عدد التالميذ
، أقماع : .........الوسـائـل

حتسٌن دقة الرمي من أوضاع اثبتة جدا :  اذلدف
التشكيالت سيـر اللعـبة 

 األكؿ التلميذ كيسلم البدء خط كراء بقاطرتُت الفريقاف يقف
 ابنطبلؽ اللعبة تبدأ اإلشارة رمي األداة عند قاطرة كل من

من رمي األداة، كا٢تدؼ ىنا القدرة على أداء  اجملموعات قادة
اٟتفاظ على التوازف، تنويع رميات من أكضاع اثبتة، ك٬تب 

، كاستخداـ أدكات ) متوسطة- منخفضة-عالية(األىداؼ 
رمي متنوعة، كعند الرمي من اٞتانب لبلعب األٯتن فيجب 

 كالفريقإصابة اٞتزء األيسر من ا٢تدؼ كالعكس صحيح، 
 فائزا ىو بسرعة ينهي الذم

 



 

 

                    )ج(دقة الرمي  28             اللعبػة رقم
فناء ا١تدرسة          : ا١تكاف     

 ـ                  10مسلك مسافتو حوإب : ا١تلعب

 تالميذ    8 فرق بـ 4: عدد التالميذ
، أقماع : .........الوسـائـل

  ضلو اذلدف الرمي من ادلشييفالدقة : اذلدف
التشكيالت سيـر اللعـبة 

 األكؿ التلميذ كيسلم البدء خط كراء بقاطرتُت الفريقاف يقف
 ابنطبلؽ اللعبة تبدأ اإلشارة رمي األداة عند قاطرة كل من

من رمي األداة ٨تو ا٢تدؼ، كالقدرة على أداء  اجملموعات قادة
اٟتفاظ على رميات من أكضاع متحركة، ك٬تب الًتكيز على 

منخفضة – عالية (التوازف اٞتسم أثناء الرمي، تنويع األىداؼ 
، كاستخداـ أدكات رمي متنوعة، كعند الرمي من )متوسطة– 

اٞتانب لبلعب األٯتن فيجب إصابة اٞتزء األيسر من ا٢تدؼ 
 فائزا يعترب بسرعة اللعبة ينهي الذم كالفريقكالعكس صحيح، 

 

                    الدحرجة 29             اللعبػة رقم
فناء ا١تدرسة          : ا١تكاف

 ـ                  10مسلك مسافتو حوإب : ا١تلعب

 تالميذ    8 فرق بـ 4: عدد التالميذ
، أقماع : .........الوسـائـل

عليها  وأحافظ منعرج خط يف ابلقدم الكرة ةدحرج:  اذلدف
التشكيالت سيـر اللعـبة 



 

 

                                                  

 

 عشرة من ٣تموعات إٔب التبلميذ يوزع ا١تؤسسة ساحة ُب
 ا١تتعلم يقـو .كرشة أماـ ٣تموعة كل كتتموقع تبلميذ،
 اترة منعرج، خط ُب ٍب مستقيم خط ُب الكرة بدحرجة

النهاية،  خط إٔب يصل أف إٔب ابليسرل كاترة اليمٌت ابلقدـ
 على ا١توضوعة العبلمات بُت تتدحرج ٬تعلها ذلك بعد

 على أخرل كمرة اليمُت على مرة ٔتتابعتها كيقـو ا١تمر، طوؿ
 الكرة النهاية، ك٬تب الًتكيز على دحرجة خط حىت اليسار
 ا١تنعرجات بُت الكرة ُب الرجلُت، كالتحكم بكليت

 

                    ٖتسُت دقة الرمي 30             اللعبػة رقم
فناء ا١تدرسة          : ا١تكاف     

 ـ                  10مسلك مسافتو حوإب : ا١تلعب

 تالميذ    8 فرق بـ 4: عدد التالميذ
، أقماع : .........الوسـائـل

متباعدة     طانق من انطالقا طوقال داخل بدقة أداة رميالدقة يف : اذلدف
التشكيالت سيـر اللعـبة 

ينتظم التبلميذ على شكل أربع أفواج ُب أربع كرشات، ٭تاكؿ 
داخل دائرة  )كغ1كيس رمل بوزف (كل تلميذ ابلتوإب رمي 

 مًت، كتزداد مسافة الرمي تدر٬تيا بعد كل رمية ٔتًت 1قطرىا 
 داخل النتائج تدكف الست ٤تاكالتو التلميذكاحد، عندما يكمل 

 مسافات من بدقة اجملموعة، ك٬تب الًتكيز على الرمي خانة
 .الرمي طرؽ ، كتنويع تصاعدم بشكل متباعدة، كالرمي

 



 

 

                    اجتياز اٟتواجز 31             اللعبػة رقم
فناء ا١تدرسة          : ا١تكاف     

 ـ                  10مسلك مسافتو حوإب : ا١تلعب

 تالميذ    8 فرق بـ 4: عدد التالميذ
، أقماع : .........الوسـائـل

واحدة  رجل على ابالرتكاز دلسو دون احلاجز اجتياز: اذلدف
التشكيالت سيـر اللعـبة 

يقسم التبلميذ إٔب أربع، تعمل ٣تموعتاف ُب كرشة كاحدة 
٬تتاز عناصر اجملموعة ، مكونة من حواجز مائلة تصاعداي

رجل الدفع، (األكٔب ابلتوإب اٟتواجز جانبا بطريقة ا١تقص 
مع ٛتل األداة كاحدة لوضعها ُب العلبة،  )رجل االستقباؿ

كعليهم ٖتقيق أكرب عدد من النقط ُب ٤تاكلة، بينما يقـو 
عناصر اجملموعة الثانية اب١تبلحظة كاحتساب النقاط، يتم 

التنقيط حسب علو القفازات اليت أ٧تزىا عناصر كل 
 يقفز ٍب أداة التلميذ ٣تموعة، ك٬تب الًتكيز على أف ٭تمل

 العلبة ُب ليضعها العلو إٔب هبا

 

                                              اٞترم ابٟتبل 32             اللعبػة رقم
فناء ا١تدرسة          : ا١تكاف

 ـ                  10مسلك مسافتو حوإب : ا١تلعب

 تالميذ    8 فرق بـ 4: عدد التالميذ
، أقماع : .........الوسـائـل

إتقان الوثب ابحلبل مع اجلري :  اذلدف
التشكيالت سيـر اللعـبة 



 

 

 األكؿ التلميذ كيسلم البدء خط كراء بقاطرتُت الفريقاف يقف
 قادة ابنطبلؽ اللعبة تبدأ اإلشارة عندحبل  قاطرة كل من

٬تب أداء ا١تسابقة ُب أرضية انعمة كغَت زلقة ك اجملموعات،
 البلعب  كعلىك٬تب أف يتناسب طوؿ اٟتبل مع كل مشارؾ،

اٟتبل القياـ بتدكير اٟتبل كاحملافظة على التوافق بُت  استلم الذم
 ٚتيع ينتهي حىت اللعبة تستمر الذراعُت كالرجلُت كىكذا

ك٬تب الًتكيز على ابلقياـ بنفس اللعبة،  من الفريق أعضاء
، كتنويع )خطوط متعرجة-منحنيات(تكملة مسارات ٥تتلفة 

من الوثب ابلقدمُت معا إٔب اٞترم مع الوثب، كالوثب ابٟتبل 
  مع الزميل، كاٞترم كالوثب ُب كضع مستقيم كعمودم

 

 الوثب داخل ا١تربعات ا١تتقاطعة 33             اللعبػة رقم
فناء ا١تدرسة          : ا١تكاف

 ـ                  10مسلك مسافتو حوإب : ا١تلعب

 تالميذ    8 فرق بـ 4: عدد التالميذ
، أقماع : .........الوسـائـل

                                         االرتقاء بكلتا الرجلٌن مع استخدام التحكم العضلي واحلركي:  اذلدف
التشكيالت سيـر اللعـبة 

كيقـو التلميذ ابلوثب  البدء خط كراء بقاطرتُت الفريقاف يقف
٬تب أداء ا١تسابقة ُب ك داخل ا١تربعات ا١ترسومة على األرض،

القياـ ابلوثب كالقدمُت  التلميذ  كعلىأرضية انعمة كغَت زلقة،
 تستمر معا كاحملافظة على التوافق بُت الذراعُت كالرجلُت كىكذا

ابلقياـ بنفس اللعبة،  من الفريق أعضاء ٚتيع ينتهي حىت اللعبة
ك٬تب الًتكيز على الوثب ابلقدمُت معا، كتنويع من الوثب 

 



 

 

 

ابلقدمُت معا من اليمُت إٔب اليسار كمن األماـ إٔب ا٠تلف، 
 فائزا                                            يعترب بسرعة اللعبة ينهي الذم كالفريق

 االرتقاء ابلرجلُت                     34             اللعبػة رقم
فناء ا١تدرسة          : ا١تكاف     

 ـ                  10مسلك مسافتو حوإب : ا١تلعب

 تالميذ    8 فرق بـ 4: عدد التالميذ
، أقماع : .........الوسـائـل

                        االرتقاء بكلتا الرجلٌن الرتكيز على:  اذلدف
التشكيالت سيـر اللعـبة 

كيقـو التلميذ ابلوثب  البدء خط كراء بقاطرتُت الفريقاف يقف
٬تب أداء ا١تسابقة ُب ك داخل ا١تربعات ا١ترسومة على األرض،

القياـ ابلوثب كالقدمُت  التلميذ  كعلىأرضية انعمة كغَت زلقة،
 تستمر معا كاحملافظة على التوافق بُت الذراعُت كالرجلُت كىكذا

ابلقياـ بنفس اللعبة،  من الفريق أعضاء ٚتيع ينتهي حىت اللعبة
ك٬تب العمل على زايدة صعوبة األداء أكثر فأكثر، كٕتربة أنواع 

كالعودة، كٕتربة الدكراف  )مزدكج/ فردم(٥تتلفة من االرتقاء 
  اللعبة ينهي  الفائزكالفريقكالتوازف من االرتقاء ابلقدمُت، 

 

                                        الوثب فوؽ العوائق 35             اللعبػة رقم
فناء ا١تدرسة          : ا١تكاف     

 ـ                  10مسلك مسافتو حوإب : ا١تلعب

 تالميذ    8 فرق بـ 4: عدد التالميذ
، أقماع : .........الوسـائـل



 

 

                                                              التحكم يف أداء تسلسل حركي:  اذلدف
التشكيالت سيـر اللعـبة 

كيقـو التلميذ ابلوثب  البدء خط كراء بقاطرتُت الفريقاف يقف
٬تب أداء ا١تسابقة ُب ك فوؽ العوائق ا١توضوعة على األرض،

القياـ ابلوثب كالقدمُت  التلميذ  كعلىأرضية انعمة كغَت زلقة،
 تستمر معا كاحملافظة على التوافق بُت الذراعُت كالرجلُت كىكذا

ابلقياـ بنفس اللعبة،  من الفريق أعضاء ٚتيع ينتهي حىت اللعبة
الوثب لؤلماـ، البلعب يثب لؤلماـ ٍب ك٬تب الًتكيز على 

اليسار ٍب لؤلماـ ٍب لليمُت كىكذا من خبلؿ التوافق ابستخداـ 
 سلم اٞترم، كتغيَت مسار زجزاجي مع االرتقاء ابلقدمُت معا، 

 

                    إٔب اٞتانبُت                      الوثب 36             اللعبػة رقم
فناء ا١تدرسة          : ا١تكاف     

 ـ                  10مسلك مسافتو حوإب : ا١تلعب

 تالميذ    8 فرق بـ 4: عدد التالميذ
، أقماع : .........الوسـائـل

      التحكم يف احلجل للجانب واألمام:  اذلدف
التشكيالت سيـر اللعـبة 

كيقـو التلميذ ابٟتجل  خط كراء بقاطرتُت الفريقاف يقف
٬تب أداء ا١تسابقة ُب أرضية انعمة كغَت ك ٯتينا كيسارا،

القياـ ابٟتجل كالقدمُت معا كاحملافظة  التلميذ  كعلىزلقة،
 اللعبة تستمر على التوافق بُت الذراعُت كالرجلُت، كىكذا

 ابلقياـ بنفس اللعبة، من الفريق أعضاء ٚتيع ينتهي حىت
 ك٬تب الًتكيز على تنويع أشكاؿ ا١توانع أك العبلمات ْتيث 



 

 

 

تكوف مناسبة، كمصاحبة اٟتركة إبيقاع، كأداء ٖتركات 
  اللعبة ينهي الذم الفائز كالفريق٤تدكدة لؤلماـ كاٞتانب، 

 الوثب ابلقرفصاء 37             اللعبػة رقم
فناء ا١تدرسة          : ا١تكاف

 ـ                  10مسلك مسافتو حوإب : ا١تلعب

 تالميذ    8 فرق بـ 4: عدد التالميذ
، أقماع : .........الوسـائـل

الوثب بطريقة القرفصاء : اذلدف
التشكيالت سيـر اللعـبة 

كيقـو التلميذ ابلوثب بطريقة  خط كراء بقاطرتُت الفريقاف يقف
 ٬تب أداء ا١تسابقة ُب أرضية انعمة كغَت زلقة،ك القرفصاء،

القياـ ابلوثب كالقدمُت معا كاحملافظة على التوافق  التلميذ كعلى
 حىت اللعبة تستمر بُت الذراعُت كالرجلُت كالعينُت، كىكذا

ك٬تب  ابلقياـ بنفس اللعبة، من الفريق أعضاء ٚتيع ينتهي
كتناسق حركة   التوافق بُت الذراعُت كالرجلُت،الًتكيز على

كأداء ٖتركات ٤تدكدة  الرجلُت، كامتصاص الوثبة أثناء ا٢تبوط
  اللعبة ينهي الذم  الفائزالفريقلؤلماـ كاٞتانب، 

 

                        القفز من أعلى 38             اللعبػة رقم
فناء ا١تدرسة          : ا١تكاف

 ـ                  10مسلك مسافتو حوإب : ا١تلعب

 تالميذ    8 فرق بـ 4: عدد التالميذ
، أقماع : .........الوسـائـل



 

 

القفز من أعلى مع كيفية امتصاص القفزة يف مرحلة اذلبوط : اذلدف
التشكيالت سيـر اللعـبة 

كيقـو التلميذ ابلقفز  البدء خط كراء بقاطرتُت الفريقاف يقف
 ٬تب أداء ا١تسابقة ُب أرضية انعمة كغَت زلقة،ك من أعلى،

القياـ ابلقفز كالقدمُت معا كاحملافظة على  التلميذ كعلى
 اللعبة تستمر التوافق بُت الذراعُت كالرجلُت كالعينُت، كىكذا

 ابلقياـ بنفس اللعبة، من الفريق أعضاء ٚتيع ينتهي حىت
ك٬تب الًتكيز على القفز ٨تو ا٢تدؼ، كالربط بُت سلسلة 
القفزات ا١تتنوعة مع ا٢تبوط ألسفل، كالقفز ٦تسكا أبداة 

بدكف (، كامتصاص الوثبة أثناء ا٢تبوط)كرات،بطاقات(
 كالفريق، كأداء ٖتركات ٤تدكدة لؤلماـ كاٞتانب، )صوت
فائزا  يعترب بسرعة اللعبة ينهي الذم

 

                 التنقل ابلقدمُت معا 39             اللعبػة رقم
فناء ا١تدرسة          : ا١تكاف

 ـ                  10مسلك مسافتو حوإب : ا١تلعب

 تالميذ    8 فرق بـ 4: عدد التالميذ
، أقماع : .........الوسـائـل

                                               التعلم كيفية التنقل من خالل الوثب ابلقدمٌن معا  : اذلدف
التشكيالت سيـر اللعـبة 



 

 

كيقـو التلميذ  البدء خط كراء بقاطرتُت الفريقاف يقف
٬تب أداء ا١تسابقة ُب أرضية انعمة ك ابلتنقل ٨تو األماـ،

القياـ ابلتنقل لؤلماـ كالقدمُت معا  التلميذ  كعلىكغَت زلقة،
كاحملافظة على التوافق بُت الذراعُت كالرجلُت كالعينُت، 

 من الفريق أعضاء ٚتيع ينتهي حىت اللعبة تستمر كىكذا
 ك٬تب الًتكيز على التنويع ُب ٗتطيط ابلقياـ بنفس اللعبة،

األرضية، كالتنويع ُب ارتفاع الوثبات، كعدـ ثٍت الرجلُت 
                                                                                     فائزا  يعترب بسرعة ينهي الذم كالفريقبدرجة كبَتة، 

 

             تردد الرجلُت                    40             اللعبػة رقم
فناء ا١تدرسة          : ا١تكاف

 ـ                  10مسلك مسافتو حوإب : ا١تلعب

 تالميذ    8 فرق بـ 4: عدد التالميذ
، أقماع : .........الوسـائـل

                                           حتسٌن الدفع ابلقدمٌن  :  اذلدف
التشكيالت سيـر اللعـبة 

كيقـو التلميذ ابالرتقاء  خط كراء بقاطرتُت الفريقاف يقف
٬تب أداء ا١تسابقة ُب أرضية انعمة كغَت ك ٨تو األعلى،

التلميذ االرتقاء لؤلعلى كالقدمُت معا كاحملافظة   كعلىزلقة،
 تستمر على التوافق بُت الذراعُت كالرجلُت كالعينُت، كىكذا

ابلقياـ بنفس  من الفريق أعضاء ٚتيع ينتهي حىت اللعبة
 ك٬تب الًتكيز على مس ا٢تدؼ ابليد اليمٌت ٍب اليد اللعبة،

الدفع لؤلعلى ابلرجلُت حىت كاليسرل، كأداء كثبات ترددية، 
فائزا  يعترب بسرعة اللعبة ينهي الذم كالفريقأصابع القدمُت، 

 



 

 

 

                             ا١تعدات نقل 41             اللعبػة رقم
          فناء ادلدرسة: ا١تكاف     

                   م10مسلك مسافتو حوايل : ا١تلعب

   تالميذ  8 فرق بـ 4: عدد التبلميذ
، أقماع .........: الوسػائػل

   الًتكيز على الدكراف كتسليم الكرة الطبية: ا٢تدؼ
التشكيالت سيـر اللعـبة 

 لقائد كيسلم للشواخص مواجهُت قاطرات ُب تبلميذاؿ يقف
 ٨تو فريق كل من اجملموعة قائد ينطلق طبية، كرة ٣تموعة كل

 كتسليم اجملموعة ابٕتاه العودة ٓب حولو من كالدكراف الشاخص
 ينتقل ٍب الثا٘ب البلعب إٔب البدء خط اجتياز بعد الطبية الكرة

 حىت اللعبة كتستمر القاطرة آخر إٔب الكرة سلم الذم البلعب
 اجملموعة قائد يرفع اللعبة، فريق أكؿ إهناء كعند العب، آخر
   .فائزا أكال اللعبة يكمل الذم الفريق كيعترب عاليا، الكرة

 

 العارضة ٖتت ا١تركر 42             اللعبػة رقم
فناء ا١تدرسة          : ا١تكاف

 ـ                  10مسلك مسافتو حوإب : ا١تلعب

 تالميذ    8 فرق بـ 4: عدد التالميذ
، أقماع : .........الوسـائـل

    حتسٌن مرونة ورشاقة عضالتو :اذلدف
التشكيالت سيـر اللعـبة 



 

        

 

 تبدأ منسق بشكل البدء خط على متواجهاف الفريقاف يقف
 ٖتت من للمركر البلعبوف فينطلق ، ا١تدرس من إبشارة اللعبة

 فريق فيها يقف كاف األخرل اليت اٞتهة إٔب كاالنتقاؿ العارضة
 تكرر نقطة لو ٯتنح خصمو قبل ينتقل الذم كالفريق ا٠تصم،

 فائزا  يعترب نقاط ٭تقق الذم كالفريق عدة مرات اللعبة

   ا١تناكلة 43             اللعبػة رقم
فناء ا١تدرسة          : ا١تكاف

 ـ                  10مسلك مسافتو حوإب : ا١تلعب

 تالميذ    8 فرق بـ 4: عدد التالميذ
، أقماع : .........الوسـائـل

  تطوير مرونة عضالتو: اذلدف
التشكيالت سيـر اللعـبة 

  تبدأ )فريق كل من كاحد العب (العباف مربع كل ُب يقف
رقم  ا١تربع ُب يقفاف اللذين البلعبُت بُت كرة إبسقاط اللعبة

 يقف الذم لزميلو ٯتررىا الكرة على ٭تصل الذم كالبلعب )1(
 إٔب الكرة تنتقل حىت اللعبة تستمر كىكذا )2(رقم  ا١تربع ُب

 األكؿ  ا١تربع إٔب تعود ٍب الثبلثة ا١تربعات

    رمي الكرة من كضع اٞتثو 44             اللعبػة رقم
فناء ا١تدرسة          : ا١تكاف

 ـ                  10مسلك مسافتو حوإب : ا١تلعب

 تالميذ    8 فرق بـ 4: عدد التالميذ
، أقماع : .........الوسـائـل



 

     

 الرتكيز على الرمي ألبعد نقطة شلكنة: اذلدف
التشكيالت سيـر اللعـبة 

 األكؿ التلميذ كيسلم البدء خط كراء بقاطرتُت الفريقاف يقف
 قادة ابنطبلؽ اللعبة تبدأ اإلشارة عندكرة طبية  قاطرة كل من

الكرة القياـ برمي الكرة  استلم الذم البلعب كعلى اجملموعات،
 ٚتيع ينتهي حىت اللعبة تستمر الطبية من كضع اٞتثو، كىكذا

تساعد ىذه ا١تسابقة  القياـ بنفس اللعبة، من الفريق أعضاء
األطفاؿ الصغار على الرمي من كضع سهل حيث تتنقل القوة 
من اٟتوض كأف تكوف مركنة الكتف متطلب أساسي اختيار 

  اللعبة ينهي الذم  الفائزكالفريق ،كزف الكرة الطبية األخف

 

 رمي الكرة الطبية بيد كاحدة 45             اللعبػة رقم
فناء ا١تدرسة          : ا١تكاف     

 ـ                  10مسلك مسافتو حوإب : ا١تلعب

 تالميذ    8 فرق بـ 4: عدد التالميذ
، أقماع : .........الوسـائـل

   أداء حركة الرمي من اقرتاب قصًن  :  اذلدف
التشكيالت سيـر اللعـبة 

 كل من األكؿ التلميذ كيسلم خط كراء بقاطرتُت الفريقاف يقف
 كعلى ، اجملموعات قادة نطلقم اإلشارة عندكرة طبية  قاطرة

الكرة القياـ برمي الكرة الطبية من كضع  استلم الذم البلعب
 حىت اللعبة تستمر اٞتلوس ككضع اٞتثو بيد كاحدة، كىكذا

 ك٬تب الًتكيز القياـ بنفس اللعبة، من الفريق أعضاء ٚتيع ينتهي
 على تنويع مسك األداة، كاستخداـ أدكات رمي متنوعة 



 

 

 

، كتثبيت اٟتوض، كتوليد التسارع من كضع )الشكل كالوزف(
  اللعبة ينهي الذم  الفائزكالفريق التحرؾ للخلف ٍب لؤلماـ،

 فأبعد أبعد القفز 46             اللعبػة رقم
فناء ا١تدرسة          : ا١تكاف     

 ـ                  10مسلك مسافتو حوإب : ا١تلعب

 تالميذ    8 فرق بـ 4: عدد التالميذ
، أقماع : .........الوسـائـل

 النقط من عدد أكرب على للحصول ادلتعلم لقدرات ادلناسبة ادلمرات اختيار :  اذلدف
التشكيالت سيـر اللعـبة 

 هبا ٗتطط ٦ترات ستة من مكوف فضاء ُب ثنائيات إٔب التبلميذ يقسم
 ثبلث ُب ابلقفز الثنائي من األكؿ العنصر يقـو.ا١تسافة متفاكتة سواقي
 كل قيمة حسب النقط من عدد أكرب لتحقيق كذلك اختيارية ٦ترات

                                                   النقط كاحتساب اب١تبلحظة الثا٘ب العنصر يقـو بينما .٦تر
              .قيمتها كاحتساب القفزة صحة على ا١تصادقة :للمبلحظُت ابلنسبة

 سباؽ اٟتواجز 47             اللعبػة رقم
فناء ا١تدرسة          : ا١تكاف     

 ـ                  10مسلك مسافتو حوإب : ا١تلعب

 تالميذ    8 فرق بـ 4: عدد التالميذ
، أقماع : .........الوسـائـل

 إسقاطها دون احلواجز ختطي مع بسرعة اجلري :اذلدف
التشكيالت سيـر اللعـبة 



 

 

 

يقسم التبلميذ إٔب ٣تموعتُت تتنافسن داخل مطافُت دائرين ٭تتول كل 
 قنينات استعماؿٯتكن ( سم 30 حواجز بعلو 6كاحد منهما على 

، تنطلق عناصر )ببلستيكية فوقع قطع خشبية، علب من كرؽ ا١تقول
كل ٣تموعة ابلتوإب لقطع ا١تسافة مع ٗتطي اٟتواجز دكف إسقاطها 

 ا١تمرين بعد مركر ٚتيع استبداؿكالوصوؿ قبل الفريق اآلخر، مع إمكانية 
عناصر اجملموعة، عند إشارة األستاذ ينطلق التبلميذ جراي ابلتناكب لقطع 

ا١تطاؼ، مع ٗتطي اٟتواجز كتسليم الشاىد للزميل عند خط الوصوؿ 
 من عدد أبقل اإلهناء من عناصره ٚتيع يتمكن الذم كالفريق الفائز ىو

 اآلخر قبل األخطاء
 

           العقدة 48             اللعبػة رقم
فناء ا١تدرسة          : ا١تكاف     

 ـ                  10مسلك مسافتو حوإب : ا١تلعب

 تالميذ    8 فرق بـ 4: عدد التالميذ
، أقماع : .........الوسـائـل

 .سريعا والعودة مغايرة برجل ربطو مث ادلنديل عقدة وحل بسرعة اجلري: اذلدف
التشكيالت سيـر اللعـبة 

 قاطرة شكل على منهما كاحدة ؿؾ تقف ٣تموعتُت، إٔب التبلميذ يقسم
 األستاذ إشارة عند .كرسي هنايتو عند يوضع مًتا، عشركف طولو ٦تر أماـ

 إبحدل لَتبطو منديبل حامبل ٣تموعة كل من األكؿ التلميذ ينطلق
 يتابع الذم ا١توإب زميلو يد ليلمس مسرعا كالعودة الكرسي، أرجل

 اليت اجملموعة تفوز .مغايرة رجل ُب كربطو ا١تنديل عقدة ْتل ا١تنافسة
                                      .ا١تهمة عناصرىا استكمل

 

           الرمي ابليدين 49             اللعبػة رقم



 

 

 

 

 

 

فناء ا١تدرسة          : ا١تكاف     

 ـ                  10مسلك مسافتو حوإب : ا١تلعب

 تالميذ    8 فرق بـ 4: عدد التالميذ
، أقماع : .........الوسـائـل

 منطقة أبعد إىل الصدر من انطالقا معا ابليدين األداة رمي : اذلدف
التشكيالت سيـر اللعـبة 

 رمل، كيس( أداة رمي التلميذ ٭تاكؿ .٣تموعات أربع إٔب التبلميذ يقسم
 من ٥تتلفة قيم ذات مناطق إٔب مقسم ٣تاؿ داخل مدل أبعد إٔب )كرة

                                                          األستاذ يشكلها ٣تموعات أربع بُت التنافس يتم .نقط ٜتس إٔب نقطة

 

 للخلفرمي الكرة  50             اللعبػة رقم
فناء ا١تدرسة          : ا١تكاف     

 ـ                  10مسلك مسافتو حوإب : ا١تلعب

 تالميذ    8 فرق بـ 4: عدد التالميذ
، أقماع : .........الوسـائـل

   أداء حركة الرمي من اقرتاب قصًن  :  اذلدف
التشكيالت سيـر اللعـبة 

يقف التلميذ على ا٠تط كأمامو كرة سلة عند ٝتاع إشارة ا١تعلم 
يقـو بسرعة ْتمل الكرة ابلذراعُت كمرجحتها من أعلى الرأس 

كرميها للخلف مع ثٍت الركبتُت كرٔتا ٮتطو للخلف بعد أداء 
 ٤تاكلة الرمي 



 

                    إسًتاتيجية التعلم التعاك٘ب                                         اٞترم  ُب إ٧تاز سباؽزمبلؤه التلميذ مع شارؾأف م: اذلدف اإلجرائي(                   01)التعليمية رقم الوحدة 
    2014/2015 :السنة الدراسة               .ساحة ا١تؤسسة،شواخص،ساعة إيقاؼ،صفارة ،صناديق : أدوات ومكان االصلاز                    صاٯتي بومدين :ابتدائية 

                                                                                          .  أف يتمكن ا١تتعلم من ٕتنيد طاقاتو كالتدخل الصائب ١تواجهة ا١توقف:الكفاءة القاعدية
  . أف يتمكن ا١تتعلم من ترشيد إمكانياتو للقياـ بعمليات كأدكار فرداي كٚتاعيا:الكفاءة اخلتامية

 التوجيهات الوقت وضعيات التعلم ادلهام ادلراحل
 ا١ترحلة 

 التحضَتية
 شرح ا٢تدؼ اإلجرائي- ٖتضَت نفسي- 
إٛتاء خاص - إٛتاء عاـ العضبلت- 

 للعضبلت

اٞترم - شرح ىدؼ اٟتصة، االصطفاؼ، ا١تناداة، مراقبة البدلة، التحية
 ٘تارين إٛتاء عامة كخاصة للمفاصل كالعضبلت- حوؿ ا١تلعب

 
  د10

توضيح ا٢تدؼ الرئيسي ابلشرح كالتحليل الدقيق - 
اإلٛتاء اٞتيد لتفادم -    ٠تطوات األداء

 اإلصاابت
 
 

ا١ترحلة 
 التنفيذية   

 
 

 القدرة على التسيَت كالتنظيم 
 
 

 الًتكيز على اإلشارة السمعية
 

 اٞترم أبقصى سرعة ٦تكنة

على شكل خطُت كتعطى لكل  يقف التبلميذ فتحا :1ادلوقف التعليمي 
فريق كرة يقـو أكؿ تلميذ بتمريرىا من بُت أرجل التبلميذ من أعضاء فريقو 
إٔب أف تصل إٔب التلميذ األخَت فيقـو إبمساكها كالركض ليقف ُب ا١تقدمة 

ليمررىا من بُت أرجلهم كىكذا إٔب أف ينتهي ٚتيع أعضاء الفريق كالفائز من 
يصل أكال 

يقف التبلميذ على شكل خطُت متقابلُت كيعطي : 2ادلوقف التعليمي   
ا١تدرب لكل ٣تموعة اسم كعندما يذكر ا١تعلم اسم احد٫تا يقـو أعضاء 

الفريق اب٢تركب إٔب مكاف ٤تدد كأما أعضاء الفريق اآلخر يقـو ٔتطاردهتم 
                                                    .كاإلمساؾ هبم  كىكذا إٔب أف يبقى آخر فرد ُب الفريق فهو يكوف الفائز

كضع اٞتلوس ( ٬تلس التبلميذ على شكل خطُت :3ادلوقف التعليمي 
 كيعطى لكل فرد من الفريقُت رقم تسلسلو ُب الفريق كعندما )فتحاالطويل 

يذكر ا١تعلم رقم يقـو صاحب الرقم من كبل الفريقُت فَتكض من خلف 
الفريق ٍب ٯتر من أماـ الفريق كيقفز من بُت أقدامهم  كٖتسب نقطة للفريق 

                                      الفائز كالذم يصل أكال 

 
 

  د10
 
 

  د10
  د10

 
 

إعطاء كرقة الواجب كشرح  ماىو مطلوب من 
التبلميذ كنًتؾ ٢تم اختيار آلية التنفيذ 

ا١ترحلة 
 التقوٯتية

                                    .القياـ بتمارين االسًتخاء، مركنة خفيفة -    ٤تاكلة العودة إٔب السكوف 
                             .ا١تشي ك٘تارين االسًتخاء مع التنفس العميق  -
 القياـ ابلتحية الرايضية  ٚتع األدكات  -

 
  د5

التغذية الراجعة العكسية حوؿ ا١تشاركة كقياـ كل 
طالب بدكره احملافظة على النظاـ 

 
 



 

 إسًتاتيجية التعلم التعاك٘ب                           دقة الرمي من كضعيات ٥تتلفةزمبلؤه أف يشارؾ التلميذ :اذلدف اإلجرائي.                      (02)ادلذكـــــــــــرة رقم
            2014/2015: السنة الدراسة                 .    ساحة ا١تؤسسة،شواخص،ساعة إيقاؼ،صفارة ،لوحة:دوات ومكان االصلازأ                   صاٯتي بومدين:  ابتدائية 

                                                                                                       .  أف يتمكن ا١تتعلم من ٕتنيد طاقاتو كالتدخل الصائب ١تواجهة ا١توقف:الكفاءة القاعدية   
 أف يتمكن ا١تتعلم من ترشيد إمكانياتو للقياـ بعمليات كأدكار فرداي كٚتاعيا :الكفاءة اخلتامية

 التوجيهات الوقت وضعيات التعلم ادلهام ادلراحل
 ا١ترحلة 

 التحضَتية
شرح ا٢تدؼ -  ٖتضَت نفسي

-  إٛتاء عاـ العضبلت- اإلجرائي
 إٛتاء خاص للعضبلت

- جرم حوؿ ا١تلعب- شرح ىدؼ اٟتصة-  االصطفاؼ، ا١تناداة ، مراقبة البدلة، التحية- 
 ٘تارين إٛتاء عامة كخاصة للمفاصل كالعضبلت

 
  د10

توضيح ا٢تدؼ الرئيسي ابلشرح كالتحليل - 
 اإلٛتاء اٞتيد -الدقيق ٠تطوات األداء

 لتفادم اإلصاابت 
ا١ترحلة 

 التنفيذية   
.  اإلحساس اب١تسؤكلية -
 
القدرة على التسيَت كالتنظيم   -
 
 ديناميكية ا١تنافسة -

يقسم التبلميذ إٔب ٣تموعات متساكية كيقـو التلميذ برمي الكرة بشكل متصاعد  :1ادلوقف التعليمي 
للمتعلم الذم ٘تكن من  )+(إٔب األماـ على ارتفاع  مًتين تقريبا، كالتنقل إٔب األماـ الستقبا٢تا، ٘تنح عبلمة 
للمتعلم الذم ٘تكن من  )-(رمي الكرة كمْسكها مرتُت على األقل من أصل ثبلث ٤تاكالت، ك٘تنح عبلمة 

   رمي الكرة كمسكها مرة كاحدة
رمي كرة ا١تضرب ُب ثبلث  ب يقسم التبلميذ إٔب ٣تموعات متساكية كيقـو التلميذ:2ادلوقف التعليمي   

للمتعلم الذم استطاع أف ٯترر الكرة داخل الطوؽ مرتُت  )+(٘تنح عبلمة ، ٤تاكالت ٨تو الطوؽ كرمي الرمح
للمتعلم الذم استطاع أف ٯترر الكرة داخل الطوؽ مرة  )-(من أصل ثبلث ٤تاكالت، كما ٘تنح عبلمة 

   .كاحدة على األكثر
مي الكرة ابليدين بريقسم التبلميذ إٔب ٣تموعات متساكية كيقـو التلميذ  :3ادلوقف التعليمي    

، ٘تنح عبلمة ) أمتار على األقل3مسافة (انطبلقا من الصدر ُب إتاه متصاعد إٔب األماـ 
 )-(للمتعلم الذم استطاع أف ٯترر الكرة مرتُت من أصل ثبلث ٤تاكالت، ك٘تنح عبلمة  )+(

 ١تن استطاع ٘ترير الكرة مرة كاحدة
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  د10
 

  د10

 
. التأكد من ثبات اٞتسم-

 
. دقة حركة الرمي-
 
بقاء اٞتسم مستقيما بعد الرمي  -
 
 .النظر للمستول الذم ٖتقق -

ا١ترحلة 
 التقوٯتية

القياـ ابلتحية  -ا١تشي ك٘تارين االسًتخاء مع التنفس العميق  -القياـ بتمارين االسًتخاء-    ٤تاكلة العودة إٔب السكوف 
 الرايضية  ٚتع األدكات 

 
  د5

الشعور ابلتحسن اٞتيد كمناقشة اٟتصة - 
 .مع التبلميذ ٍب االنصراؼ بعد التحية 

 
 
 
 
 



 

                      إسًتاتيجية التعلم التعاك٘ب          من أجل رمي الكرة من كضعيات مناسبة             زمبلؤهأف يتعاكف التلميذ مع : اإلجرائياذلدف                    (.03)ادلذكـــــــــــرة رقم
                            2014/2015: السنة الدراسة.            صفارة ،أحباؿ ،ابلوف  ساحة ا١تؤسسة،شواخص،ساعة إيقاؼ،: أدوات ومكان االصلازصاٯتي بومدين                 : ابتدائية

                                                                                                                      .  أف يتمكن ا١تتعلم من ٕتنيد طاقاتو كالتدخل الصائب ١تواجهة ا١توقف: الكفاءة القاعدية
 أف يتمكن ا١تتعلم من ترشيد إمكانياتو للقياـ بعمليات كأدكار فرداي كٚتاعيا : الكفاءة اخلتامية

 التوجيهات الوقت وضعيات التعلم ادلهام ادلراحل
 ا١ترحلة 

 التحضَتية
شرح ا٢تدؼ - ٖتضَت نفسي- 

إٛتاء عاـ - اإلجرائي
 إٛتاء خاص - العضبلت

٘تارين - اٞترم حوؿ ا١تلعب- شرح ىدؼ اٟتصة، االصطفاؼ، ا١تناداة، مراقبة البدلة، التحية
 إٛتاء عامة كخاصة للمفاصل كالعضبلت

 
  د10

توضيح ا٢تدؼ الرئيسي ابلشرح كالتحليل - 
اإلٛتاء اٞتيد -  الدقيق ٠تطوات األداء

 لتفادم اإلصاابت 

 
ا١ترحلة 

 التنفيذية   

. اإلحساس اب١تسؤكلية 
 

القدرة على التسيَت كالتنظيم  
 

  ديناميكية ا١تنافسة                           

 ٨تو قذؼ الكرةب  تقسيم التبلميذ إٔب ٣تموعات كيقـو التلميذ األكؿ:1ادلوقف التعليمي 
٘تنح عبلمة ،  ٤تاكالت متتالية3 بواسطة القدـ ُب إتاه ا١ترمى ُب ا٢تدؼ ا١ترسـو على اٟتائط

للمتعلم الذم استطاع أف ٯترر الكرة داخل ا١ترمى مرتُت على األقل من أصل ثبلث  )+(
                                                                 ١تن استطاع ٘ترير الكرة داخل ا١ترمى مرة كاحدة على األكثر )-(٤تاكالت، ك٘تنح عبلمة 

 قاطرة كل من األكؿ التلميذ كيسلم خط كراء بقاطرتُت تبلميذاؿ يقف :2ادلوقف التعليمي 
الكرة القياـ برمي  استلم الذمالتلميذ  كعلى اجملموعات، قادة نطلقم اإلشارة عندكرة طبية 

القياـ  من الفريق أعضاء ٚتيع ينتهي حىت اللعبة تستمر الكرة الطبية من كضع اٞتلوس، كىكذا
الشكل ( ك٬تب الًتكيز على تنويع مسك األداة، كاستخداـ أدكات رمي متنوعة بنفس اللعبة،

 الفائز كالفريق ، كتثبيت اٟتوض، كتوليد التسارع من كضع التحرؾ للخلف ٍب لؤلماـ،)كالوزف
تقسيم التبلميذ إٔب ٣تموعات ك٭تاكؿ التلميذ أف  :3ادلوقف التعليمي الذم ينهي بسرعة 

يتعاكف مع زمبلؤه لرمي الكرة بواسطة الذراعُت ا١تمدكدتُت لكي ٘تر فوؽ حبل، ٘تنح عبلمة 
للمتعلم الذم استطاع أف ٯترر الكرة من فوؽ اٟتبل مرتُت على األقل من أصل ثبلث  )+(

للمتعلم الذم استطاع أف ٯترر الكرة من فوؽ اٟتبل مرة كاحدة  )-(٤تاكالت، كتنمح عبلمة 
 .على األكثر
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  د10
 
 
 

  د10

. اٞتلوس ُب كضع اثبت كمتزف 
 التوافق بُت اٞتذع ك الذراعُت-

ا١ترحلة 
القياـ ابلتحية - ا١تشي ك٘تارين االسًتخاء مع التنفس العميق - القياـ بتمارين االسًتخاء ٤تاكلة العودة إٔب السكوف التقوٯتية

 الرايضية ٚتع األدكات
 
  د5

التغذية الراجعة العكسية حوؿ ا١تشاركة 
كقياـ كل طالب بدكره احملافظة على النظاـ 

 
 إسًتاتيجية التعلم التعاك٘ب                  .مي الكرة من كضعيات ٥تتلفة ألبعد مسافة ر زمبلؤه أف يتعاكف التلميذ مع :اذلدف اإلجرائي              (.04)دلذكـــــــــــرة رقما



 

                                      2014/2015: السنة الدراسة.            صفارة ،أحباؿ ،ابلوف  ساحة ا١تؤسسة ،شواخص ،ساعة إيقاؼ،: أدوات ومكان االصلاز       .       صاٯتي بومدين: ابتدائية 
 أف يتمكن ا١تتعلم من ترشيد إمكانياتو للقياـ بعمليات كأدكار فرداي كٚتاعيا : الكفاءة اخلتامية                 . أف يتمكن ا١تتعلم من ٕتنيد طاقاتو كالتدخل الصائب ١تواجهة ا١توقف:الكفاءة القاعدية

 التوجيهات الوقت وضعيات التعلم ادلهام ادلراحل
ا١ترحلة 

 التحضَتية
شرح ا٢تدؼ - ٖتضَت نفسي- 

- إٛتاء عاـ العضبلت- اإلجرائي
 إٛتاء خاص 

- اٞترم حوؿ ا١تلعب- شرح ىدؼ اٟتصة، االصطفاؼ، ا١تناداة، مراقبة البدلة، التحية
 ٘تارين إٛتاء عامة كخاصة للمفاصل كالعضبلت

 
  د10

توضيح ا٢تدؼ الرئيسي ابلشرح كالتحليل - 
اإلٛتاء اٞتيد - الدقيق ٠تطوات األداء

 .لتفادم اإلصاابت
ا١ترحلة 

 التنفيذية   
 
.  اإلحساس اب١تسؤكلية -
 

. القدرة على التسيَت كالتنظيم 
 
 ديناميكية ا١تنافسة

 من األكؿ التلميذ كيسلم البدء خط كراء بقاطرتُت الفريقاف يقف :1ادلوقف التعليمي 
 تلميذاؿ كعلى اجملموعات، قادة ابنطبلؽ اللعبة تبدأ اإلشارة عندكرة طبية  قاطرة كل

 حىت اللعبة تستمر الكرة القياـ برمي الكرة الطبية من كضع اٞتثو، كىكذا استلم الذم
تساعد ىذه ا١تسابقة األطفاؿ  القياـ بنفس اللعبة، من الفريق أعضاء ٚتيع ينتهي

الصغار على الرمي من كضع سهل حيث تتنقل القوة من اٟتوض كأف تكوف مركنة 
 ينهي الذم  الفائزكالفريق ،الكتف متطلب أساسي اختيار كزف الكرة الطبية األخف

 التعاكف مع التلميذك٭تاكؿ   يقسم التبلميذ إٔب ٣تموعات:2ادلوقف التعليمي  اللعبة
يقـو بسرعة ْتمل الكرة ابلذراعُت كمرجحتها من أعلى الرأس كرميها للخلف ؿ زمبلؤه

 . مع ثٍت الركبتُت كرٔتا ٮتطو للخلف بعد أداء ٤تاكلة الرمي
 3بشكل متقابل تفصلهما مسافة تقسيم التبلميذ إٔب ٣تموعات : 3ادلوقف التعليمي  

 5 رميات ك5(أمتار يتوسطها حبل مرتفع من أجل تداكؿ الكرة فيما بينهما 
للمتعلم الذم استطاع أف ٯترر الكرة كأف (+) ، ٘تنح عبلمة )استقباالت لكل كاحد

يستقبلها من فوؽ اٟتبل ثبلث مرات على األقل من أصل ٜتس ٤تاالت، ك٘تنح عبلمة 
                                                                           للمتعلم الذم استطاع أف ٯترر الكرة كأف يستقبلها مرتُت على األكثر  )-(

 
 

  د10
 

 
  د10

 
 

  د10

. اٟتفاظ على التوازف - 
 
. ٖتقيق أكرب مسافة - 
 
. الًتكيز على ٣تاؿ الرمي- 
 

. التوافق بُت الذراعُت كالرجلُت أثناء الرمي- 
 
. عدـ فقداف التوازف - 

ا١ترحلة 
 التقوٯتية 

 ٤تاكلة العودة إٔب السكوف 
 

 
القياـ - ا١تشي ك٘تارين االسًتخاء مع التنفس العميق - القياـ بتمارين االسًتخاء 

 ٚتع األدكات- ابلتحية الرايضية 

 
الشعور ابلتحسن اٞتيد كمناقشة اٟتصة مع   د5

 .التبلميذ ٍب االنصراؼ بعد التحية 

 
 

      إسًتاتيجية التعلم التعاك٘ب                    سباؽ العدك ُب مسالك متنوعة                          زمبلؤه أف يشارؾ التلميذ :اذلدف اإلجرائي         (.              05)ادلذكـــــــــــرة رقم



 

                     2014/2015: السنة الدراسة                            .   صفارة ،أحباؿ ،ابلوف  ساحة ا١تؤسسة، شواخص،ساعة إيقاؼ،: أدوات ومكان االصلاز     صاٯتي بومدين              : ابتدائية
 أف يتمكن ا١تتعلم من ترشيد إمكانياتو للقياـ بعمليات كأدكار فرداي كٚتاعيا : الكفاءة اخلتامية                   .  أف يتمكن ا١تتعلم من ٕتنيد طاقاتو كالتدخل الصائب ١تواجهة ا١توقف:الكفاءة القاعدية

 التوجيهات الوقت وضعيات التعلم ادلهام ادلراحل
 ا١ترحلة 

 التحضَتية
- شرح ا٢تدؼ اإلجرائي- ٖتضَت نفسي- 

إٛتاء خاص -  .إٛتاء عاـ العضبلت
 للعضبلت

اٞترم حوؿ - شرح ىدؼ اٟتصة، االصطفاؼ، ا١تناداة، مراقبة البدلة، التحية
 ٘تارين إٛتاء عامة كخاصة للمفاصل كالعضبلت- ا١تلعب

 
  د10

توضيح ا٢تدؼ الرئيسي ابلشرح - 
                   كالتحليل الدقيق ٠تطوات األداء

 إلٛتاء اٞتيد لتفادم اإلصاابت - 
ا١ترحلة 

 التنفيذية   
.  اإلحساس اب١تسؤكلية -
 

. القدرة على التسيَت كالتنظيم 
 

 ديناميكية ا١تنافسة
 

 قاطرات، شكل على ٣تموعات أربع إٔب التبلميذ يقسم: 1ادلوقف التعليمي 
ٮتصص ركاؽ لكل ٣تموعة، كعند إشارة األستاذ ينطلق العنصر األكؿ من 

 مع الًتكيز على اجتياز عوائق منخفضة  من البدء العإباجملموعة ابٞترم سريعا
 من خبلؿ اٞترم بسرعة عالية ك٤تاكلة قطع ا١تسافات البينية ُب خطوة كاحدة، ٍب

 تنوأاليت  تفوز كىكذا حىت ينتهي ٚتيع أعضاء اجملموعة، الثا٘ب العنصر ينطلق
ا١تهمة 

 كل ٣تموعتُت تتموضع ٣تموعات، أربع إٔب التبلميذ يوزع: 2ادلوقف التعليمي 
 مسافة بينها تفصل حواجز أربع على األكؿ ٭تتوم ٦ترين، ُب متقابل بشكل

 األكٔب اجملموعة من تلميذ ينطلق، فارغا احملاذم الثا٘ب ا١تمر يبقى بينما متساكية،
 ليتم الثانية اجملموعة من تلميذ ألكؿ الشاىد يسلم ٍب اٟتواجز كيتخطى بسرعة
 أك االنطبلؽ إشارة عند سريعا ك٬تب الًتكيز على اٞترم الفارغ، ٦تره ُب اٞترم

                        آخر كصوؿ حىت التناكب يستمر الزميل، ٍب من تسلم الشاىد فور
اٞترم :  -  يقـو التلميذ إب٧تاز العمليات التالية ابلتتابع:3ادلوقف التعليمي 

 سنتمًتا دكف تغيَت اإليقاع 20 مًتا مع ٗتطي حاجز علوه 20بسرعة ١تسافة 
ابلرجلُت معا  )3( اٞترم كالقفز داخل األطواؽٍب.  كدكف إسقاط اٟتاجز

كرمي أداة داخل - .)يتأكد األستاذ من كضع القدمُت معا داخل الطوؽ(
يػتأكد األستاذ من رمي األداة داخل  ( مرات على بعد مًتين كنصف 3الطوؽ 
  .)الطوؽ

 
  د15
 

 
 

  د15
٤تاكلة اٟتفاظ على التوازف أثناء اٞترم -

. الزجزاج ك اجتياز اٟتواجز 
احملافظة على الشاىد كعدـ إسقاطو  - 
 

 اٞترم بسرعة للتلميذ األكؿ- 

ا١ترحلة 
 التقوٯتية 

 

- ا١تشي ك٘تارين االسًتخاء مع التنفس العميق -   القياـ بتمارين االسًتخاء    ٤تاكلة العودة إٔب السكوف 
 ٚتع األدكات- القياـ ابلتحية الرايضية 

 
الشعور ابلتحسن اٞتيد كمناقشة اٟتصة -   د5

 مع التبلميذ ٍب االنصراؼ بعد التحية 
 

 إسًتاتيجية التعلم التعاك٘ب                     اٞترم كالعودة ُب أقل كقت ٦تكن        زمبلؤهأف يشارؾ التلميذ : اذلدف اإلجرائي                  (        06)ادلذكـــــــــــرة رقم



 

.                             2014/2015: السنة الدراسةصفارة                       ساحة ا١تؤسسة،شواخص ،ساعة إيقاؼ،: أدوات ومكان االصلاز         صاٯتي بومدين              : ابتدائية
  أف يتمكن ا١تتعلم من ترشيد إمكانياتو للقياـ بعمليات كأدكار فرداي كٚتاعيا:الكفاءة اخلتامية                 .   أف يتمكن ا١تتعلم من ٕتنيد طاقاتو كالتدخل الصائب ١تواجهة ا١توقف:الكفاءة القاعدية

 التوجيهات الوقت وضعيات التعلم ادلهام ادلراحل
 ا١ترحلة 

 التحضَتية
شرح ا٢تدؼ - ٖتضَت نفسي- 

- إٛتاء عاـ العضبلت- اإلجرائي
 إٛتاء خاص 

- اٞترم حوؿ ا١تلعب- شرح ىدؼ اٟتصة، االصطفاؼ، ا١تناداة، مراقبة البدلة، التحية
 ٘تارين إٛتاء عامة كخاصة للمفاصل كالعضبلت

 
  د10

توضيح ا٢تدؼ الرئيسي ابلشرح - 
                  كالتحليل الدقيق ٠تطوات األداء

 اإلٛتاء اٞتيد لتفادم - 
ا١ترحلة 

 التنفيذية   
 
.  اإلحساس اب١تسؤكلية -

القدرة على التسيَت كالتنظيم  - 
 ديناميكية ا١تنافسة- 

اٞترم تقسيم التبلميذ إٔب ٣تموعات ك٭تاكؿ التلميذ ا١تشاركة ُب : 1ادلوقف التعليمي 
 6 حواجز متباعدة فيما بينها ب 3 مع اجتيازمًتا 40بسرعة ُب ٦تر مستقيم طولو 

للمتعلم الذم أدل اٞترم السريع بتناسق كانسجاـ ما بُت  )+(٘تنح عبلمة ، أمتار تقريبا
١تن ٓب يؤد  )-(أطرافو العليا كالسفلى دكف أف يسقط إحدل اٟتواجز، كما ٘تنح عبلمة 

                                                                      . اٞترم ا١تتناسق أكُب حاؿ أسقط أكثر من حاجز كاحد
 تقسيم التبلميذ إٔب ٣تموعات ك٭تاكؿ التلميذ مشاركة زمبلؤه ُب :2ادلوقف التعليمي 

 سم كا٢تبوط 40 أمتار، ٍب القياـ بقفزة فوؽ حاجز علوه 3اٞترم ُب ٦تر تقدر مسافتو بػ 
للمتعلم الذم استطاع أف يقفزدكف ١تس اٟتاجز كيهبط  )+(٘تنح عبلمة ، داخل طوؽ

للمتعلم  )-(ك٘تنح عبلمة . داخل الطوؽ مرتُت على األقل من أصل ثبلث ٤تاكالت
                                                              .الذم استطاع القياـ هبذه العملية مرة كاحدة على األكثر

 يقسم التبلميذ إٔب فرؽ حسب العدد ٬ترم كل تلميذ عرب مسلك :3ادلوقف التعليمي 
 مًت تقسم إٔب منطقة كاحدة للعدك بدكف عوائق 60يًتاكح طوؿ مسافة السباؽ حوإب 

كالعدك فوؽ اٟتواجز كالعدك ا١تتعرج حوؿ حواجز حيث يستخدـ طوؽ ببلستيكي 
كعصا تتابع كعلى ٚتيع التبلميذ أف يبدؤكا السباؽ ابلدحرجة األمامية يفوز الفريق 

 الذم قطع ا١تسلك ُب أقل كقت

 
  

  د15
 
 
 

الًتكيز كاٟتفاظ على طوؿ ا٠تطوة -   د15
لتكوف مبلئمة مع السلم  

 .العودة تكوف بسرعة - 

ا١ترحلة 
 التقوٯتية 

القياـ - ا١تشي ك٘تارين االسًتخاء مع التنفس العميق - القياـ بتمارين االسًتخاء -     ٤تاكلة العودة إٔب السكوف 
 ٚتع األدكات- ابلتحية الرايضية 

 
  د5

الشعور ابلتحسن اٞتيد كمناقشة اٟتصة - 
 .مع التبلميذ ٍب االنصراؼ بعد التحية 

 
 

 
 إسًتاتيجية التعلم التعاك٘ب                                        .  اٞترم فوؽ العوائقزمبلؤه أف يشارؾ التلميذ :اذلدف اإلجرائي                         (.07)ادلذكـــــــــــرة رقم



 

        2014/2015 :السنة الدراسة.        صفارة ،أحباؿ ،ابلوف  ساحة ا١تؤسسة ،شواخص ،ساعة إيقاؼ،: أدوات ومكان االصلاز                   صاٯتي بومدين: ابتدائية
أف يتمكن ا١تتعلم من ترشيد إمكانياتو للقياـ بعمليات كأدكار فرداي كٚتاعيا  : الكفاءة اخلتامية                . أف يتمكن ا١تتعلم من ٕتنيد طاقاتو كالتدخل الصائب ١تواجهة ا١توقف:الكفاءة القاعدية

 التوجيهات الوقت وضعيات التعلم ادلهام ادلراحل
 ا١ترحلة 

 التحضَتية
شرح ا٢تدؼ - ٖتضَت نفسي- 

-  إٛتاء عاـ العضبلت- اإلجرائي
 إٛتاء خاص للعضبلت

- اٞترم حوؿ ا١تلعب- شرح ىدؼ اٟتصة، االصطفاؼ، ا١تناداة، مراقبة البدلة، التحية
 ٘تارين إٛتاء عامة كخاصة للمفاصل كالعضبلت

 
  د10

توضيح ا٢تدؼ الرئيسي ابلشرح - 
- كالتحليل الدقيق ٠تطوات األداء

 اإلٛتاء اٞتيد لتفادم اإلصاابت 
 
 

ا١ترحلة 
 التنفيذية   

.  اإلحساس اب١تسؤكلية -
 

القدرة على التسيَت كالتنظيم  - 
 
 

 ديناميكية ا١تنافسة- 
 

 

 قاطرات شكل على منتظمة ٣تموعات أربع إٔب التبلميذ يقسم :1ادلوقف التعليمي 
ٮتصص ركاؽ لكل ٣تموعة، كعند إشارة األستاذ ينطلق العنصر األكؿ من اجملموعة 

تنويع ا١تسافات، كالتدريب ٓتطوات جرم  مع الًتكيز على  من البدء العإبابٞترم سريعا
كىكذا  الثا٘ب العنصر ينطلق ٍب٥تتلفة خبلؿ طوؿ ا١تسافة، كاٟتفاظ على سرعة اٞترم، 

اليت أمكنت من إهناء ا١تهمة قبل  اجملموعة تفوز حىت ينتهي ٚتيع أعضاء اجملموعة،
                                                                          .آلخرينا

كيقـو التلميذ ابلوثب فوؽ  البدء خط كراء بقاطرتُت الفريقاف يقف :2ادلوقف التعليمي 
  كعلى٬تب أداء ا١تسابقة ُب أرضية انعمة كغَت زلقة،ك العوائق ا١توضوعة على األرض،

 القياـ ابلوثب كالقدمُت معا كاحملافظة على التوافق بُت الذراعُت كالرجلُت كىكذا التلميذ
ابلقياـ بنفس اللعبة، ك٬تب الًتكيز على  من الفريق أعضاء ٚتيع ينتهي حىت اللعبة تستمر

الوثب لؤلماـ، البلعب يثب لؤلماـ ٍب اليسار ٍب لؤلماـ ٍب لليمُت كىكذا من خبلؿ 
                                                                                         التوافق ابستخداـ سلم اٞترم، كتغيَت مسار زجزاجي مع االرتقاء ابلقدمُت معا

تقسيم التبلميذ إٔب ٣تموعات ك٭تاكؿ التلميذ مشاركة مع زمبلؤه  :3ادلوقف التعليمي 
سم، ٘تنح عبلمة 10 أمتار كعرضو 5ُب ا١تشي فوؽ مستطيل من الورؽ ا١تقول طولو 

للمتعلم الذم استطاع أف ٯتر فوؽ مستطيل من الورؽ ا١تقول دكف ا٠تركج عن  )+(
. ١تن خرجت أقدامو عن حدكد  ا١تستطيل )-(حدكده، ك٘تنح عبلمة 

  د10
 
 

 
  د10 
 
 
 
 

  د10

. استقامة اٞتسم- 
 

استخداـ العضبلت جيدا لؤلداء  - 
 
 استخداـ الذراعُت أثناء االرتقاء-

ا١ترحلة 
 التقوٯتية 

 

القياـ - ا١تشي ك٘تارين االسًتخاء مع التنفس العميق - القياـ بتمارين االسًتخاء -     ٤تاكلة العودة إٔب السكوف 
 ابلتحية الرايضية  ٚتع األدكات

 
  د5

الشعور ابلتحسن اٞتيد كمناقشة - 
اٟتصة مع التبلميذ ٍب االنصراؼ بعد 

 .التحية 
 

 إسًتاتيجية التعلم التعاك٘ب                         ُب الوثب من كضعيات ٥تتلقة زمبلؤهأف يتعاكف التلميذ مع : اذلدف اإلجرائي     (                    08)ادلذكـــــــــــرة رقم



 

.                           2014/2015: السنة الدراسة                        ساحة ا١تؤسسة،شواخص،ساعة إيقاؼ،صفارة:أدوات ومكان االصلاز          صاٯتي بومدين               :ابتدائية 
  أف يتمكن ا١تتعلم من ترشيد إمكانياتو للقياـ بعمليات كأدكار فرداي كٚتاعيا : الكفاءة اخلتامية                .   أف يتمكن ا١تتعلم من ٕتنيد طاقاتو كالتدخل الصائب ١تواجهة ا١توقف:الكفاءة القاعدية

 
 إسًتاتيجية التعلم التعاك٘ب                              اٞترم كالعودة ُب أقل كقت          زمبلؤهأف يشارؾ التلميذ : اذلدف اإلجرائي                    (09)ادلذكـــــــــــرة رقم 

 التوجيهات الوقت وضعيات التعلم ادلهام ادلراحل
 ا١ترحلة 

 التحضَتية
شرح ا٢تدؼ - ٖتضَت نفسي- 

إٛتاء - إٛتاء عاـ - اإلجرائي
 .خاص العضبلت

٘تارين - اٞترم حوؿ ا١تلعب- شرح ىدؼ اٟتصة، االصطفاؼ، ا١تناداة، مراقبة البدلة، التحية
 إٛتاء عامة كخاصة للمفاصل كالعضبلت

 
  د10

توضيح ا٢تدؼ الرئيسي ابلشرح كالتحليل - 
-                   الدقيق ٠تطوات األداء

 اإلٛتاء اٞتيد لتفادم اإلصاابت 
 
 
 

ا١ترحلة 
 التنفيذية   

 
.  اإلحساس اب١تسؤكلية -

 
القدرة على التسيَت كالتنظيم   - 
 

 ديناميكية ا١تنافسة
 

 

كيقـو التلميذ ابلوثب بطريقة  خط كراء بقاطرتُت الفريقاف  يقف:1ادلوقف التعليمي 
القياـ ابلوثب  التلميذ  كعلى٬تب أداء ا١تسابقة ُب أرضية انعمة كغَت زلقة،ك القرفصاء،

 حىت تستمر كالقدمُت معا كاحملافظة على التوافق بُت الذراعُت كالرجلُت كالعينُت، كىكذا
 التوافق بُت الذراعُت ك٬تب الًتكيز على ابلقياـ بنفس اللعبة، من الفريق أعضاء ٚتيع ينتهي

كأداء ٖتركات ٤تدكدة لؤلماـ  كتناسق حركة الرجلُت، كامتصاص الوثبة أثناء ا٢تبوط كالرجلُت،
                                                                بسرعةينهي الذم  الفائزالفريقكاٞتانب، 

كيقـو التلميذ ابلوثب داخل  البدء خط كراء بقاطرتُت الفريقاف يقف: 2ادلوقف التعليمي 
 التلميذ  كعلى٬تب أداء ا١تسابقة ُب أرضية انعمة كغَت زلقة،ك ا١تربعات ا١ترسومة على األرض،

 حىت تستمر القياـ ابلوثب كالقدمُت معا كاحملافظة على التوافق بُت الذراعُت كالرجلُت كىكذا
ك٬تب الًتكيز على الوثب ابلقدمُت معا، ابلقياـ بنفس اللعبة،  من الفريق أعضاء ٚتيع ينتهي

 الذم كالفريقكتنويع من الوثب ابلقدمُت معا من اليمُت إٔب اليسار كمن األماـ إٔب ا٠تلف، 
  .                                                                     فائزا يعترب بسرعة ينهي

تقسيم التبلميذ إٔب ٣تموعات ك٭تاكؿ التلميذ مشاركو مع زمبلؤه ُب : 3ادلوقف التعليمي 
للمتعلم  )+(٘تنح عبلمة ،  قفزات متتالية ابلرجلُت معا داخل األطواؽ دكف توقف3أداء 

-(الذم ٘تكن من كضع الرجلُت معا داخل طوقُت من أصل ثبلثة على األقل، ك٘تنح عبلمة 
                                          ١تن ٘تكن من كضع الرجلُت معا داخل الطوؽ مرة كاحدة على األكثر )

 
 

  د10
 

 
 

  د 10
 
 
 

  د 10

 
. ٖتقيق أكرب مسافة ٦تكنة- 
 

 
. الًتكيز على قوة الدفع ك الطَتاف- 
 
  
 

   اٟتفاظ على الًتتيب كعدـ ا٠تلط - 
 
 
. اٟتفاظ على التوازف -

 
 .الًتكيز اٞتيد- 

ا١ترحلة 
 التقوٯتية 

 

    ٤تاكلة العودة إٔب السكوف 
 

 

القياـ ابلتحية - ا١تشي ك٘تارين االسًتخاء مع التنفس العميق -  القياـ بتمارين االسًتخاء 
الرايضية  ٚتع األدكات 

 

 
الشعور ابلتحسن اٞتيد كمناقشة اٟتصة مع   د5

 .التبلميذ ٍب االنصراؼ بعد التحية 



 

                                2014/2015: السنة الدراسةساحة ا١تؤسسة،شواخص،ساعة إيقاؼ،صفارة،أحباؿ،ابلوف              : أدوات ومكان االصلاز                     صاٯتي بومدين :ابتدائية
 أف يتمكن ا١تتعلم من ترشيد إمكانياتو للقياـ بعمليات كأدكار فرداي كٚتاعيا: لكفاءة اخلتاميةا                   .  أف يتمكن ا١تتعلم من ٕتنيد طاقاتو كالتدخل الصائب ١تواجهة ا١توقف:لكفاءة القاعديةا

 التوجيهات الوقت وضعيات التعلم ادلهام ادلراحل
 ا١ترحلة 

 التحضَتية
شرح ا٢تدؼ - ٖتضَت نفسي- 

-  إٛتاء عاـ العضبلت- اإلجرائي
 إٛتاء خاص للعضبلت

- اٞترم حوؿ ا١تلعب- شرح ىدؼ اٟتصة، االصطفاؼ، ا١تناداة، مراقبة البدلة، التحية
 ٘تارين إٛتاء عامة كخاصة للمفاصل كالعضبلت

 
  د10

توضيح ا٢تدؼ الرئيسي ابلشرح - 
-  كالتحليل الدقيق ٠تطوات األداء

 اإلٛتاء اٞتيد لتفادم اإلصاابت 
 ا١ترحلة التنفيذية   

 اإلحساس اب١تسؤكلية  -
 

القدرة على التسيَت كالتنظيم   - 
                                       

ديناميكية ا١تنافسة - 
 

ٮتصص  قاطرات، شكل على ٣تموعات أربع إٔب التبلميذ يقسم 1ادلوقف التعليمي 
٦تر مرسـو على األرض لكل ٣تموعة، كعند إشارة األستاذ ينطلق العنصر األكؿ من 

 العنصر ينطلق اجملموعة ابٞترم سريعا مع الًتكيز على ٖتسُت دقة ىبوط القدمُت، ٍب
اليت أمكنت من إهناء  اجملموعة تفوز كىكذا حىت ينتهي ٚتيع أعضاء اجملموعة، الثا٘ب

   آلخرين اا١تهمة قبل 
، ك٭تاكؿ قاطرات شكل على ٣تموعات أربع إٔب التبلميذ  يقسم:2ادلوقف التعليمي   

 60ـ داخل ٦تر عرضو 20سريع كمتناسق ١تسافة اؿرم اِب التلميذ التعاكف مع زمبلؤه ُب
للمتسابق الذم أدل اٞترم السريع بتناسق كانسجاـ األطراؼ  )+(٘تنح عبلمة ، سنتم

١تن ٓب يؤد اٞترم ا١تتناسق  )-(العليا كالسفلى دكف أف يتجاكزحدكد ا١تمر، ك٘تنح عبلمة 
. ككذلك ُب حاؿ ا٠تركج عن حدكد ا١تمر

، فينتشر التبلميذ ُب ا١تكاف احملددتقسيم التبلميذ إٔب ٣تموعات،  :3ادلوقف التعليمي  
 التبلميذ ابلركض أبعده إبطبلؽ صافرتو كإشارة بيده ٨تو إتاه ٤تدد فيبدكيقـو ا١تعلم 

                             .عكس إشارتو

  د10
 
 
 

  د10
 

  د10

. عدـ النظر للقدمُت- 
 
 

. اٟتفاظ على سرعة اٞترم- 
 
 
 

                   .احًتاـ ا١تسافات ا١تعطاة- 
 احًتاـ إشارة ا١تعلم- 

 ا١ترحلة التقوٯتية 
القياـ - ا١تشي ك٘تارين االسًتخاء مع التنفس العميق - القياـ بتمارين االسًتخاء  ٤تاكلة العودة إٔب السكوف 

 ٚتع األدكات- ابلتحية الرايضية
 
الشعور ابلتحسن اٞتيد كمناقشة اٟتصة   د5

 .مع التبلميذ ٍب االنصراؼ بعد التحية 
 
 
 
 

 
 إسًتاتيجية التعلم التعاك٘ب                .           أف يشارؾ التلميذ فريقو اٞترم من كضعيات كمسالك ٥تتلفة: اذلدف اإلجرائي(                       10)دلذكـــــــــــرة رقما



 

                             2014/2015: السنة الدراسةصفارة ،أحباؿ ،ابلوف           ساحة ا١تؤسسة ،شواخص ،ساعة إيقاؼ،:  ومكان االصلازأدوات                    صاٯتي بومدين: ابتدائية
  أف يتمكن ا١تتعلم من ترشيد إمكانياتو للقياـ بعمليات كأدكار فرداي كٚتاعيا :الكفاءة اخلتامية                  . أف يتمكن ا١تتعلم من ٕتنيد طاقاتو كالتدخل الصائب ١تواجهة ا١توقف:الكفاءة القاعدية

 التوجيهات الوقت وضعيات التعلم ادلهام ادلراحل
 ا١ترحلة 

 التحضَتية
شرح ا٢تدؼ - ٖتضَت نفسي- 

-  إٛتاء عاـ العضبلت- اإلجرائي
 إٛتاء خاص للعضبلت

.- اٞترم حوؿ ا١تلعب- شرح ىدؼ اٟتصة، االصطفاؼ، ا١تناداة، مراقبة البدلة، التحية
 ٘تارين إٛتاء عامة كخاصة للمفاصل كالعضبلت

 
  د10

توضيح ا٢تدؼ الرئيسي ابلشرح - 
            كالتحليل الدقيق ٠تطوات األداء

 اإلٛتاء اٞتيد لتفادم اإلصاابت - 
ا١ترحلة 

 التنفيذية   

.  اإلحساس اب١تسؤكلية -
 

القدرة على التسيَت كالتنظيم  - 
 

 ديناميكية ا١تنافسة- 

 قاطرات، شكل على منتظمة ٣تموعات أربع إٔب التبلميذ يقسم :1ادلوقف التعليمي 
ٮتصص ٦تر مرسـو على األرض لكل ٣تموعة على شكل منحدر، كعند إشارة األستاذ 

ينطلق العنصر األكؿ من اجملموعة ابٞترم سريعا مع الًتكيز على أداء أكرب تردد عإب 
 تفوز كىكذا حىت ينتهي ٚتيع أعضاء اجملموعة، الثا٘ب العنصر ينطلق للخطوات، ٍب

   كنت من إهناء ا١تهمةًباليت  اجملموعة
 قاطرات، شكل على منتظمة ٣تموعات أربع إٔب التبلميذ يقسم: 2ادلوقف التعليمي 

ٮتصص ٦تر بوضع قمع ُب بداية كقمع ُب النهاية مع كضع علم ُب منتصف ا١تسافة، كعند 
إشارة األستاذ ينطلق العنصر األكؿ من نقطة البداية ابٞترم سريعا كيدكر حوؿ القمع ٍب 
ينطلق  العنصر الثا٘ب بسرعة كيلتقيا عند نقطة ا١تنتصف لتسليمو الشاىد ٍب يعود العنصر 
األكؿ إٔب نقطة البداية بينما العنصر الثا٘ب يكمل اٞترم للدكراف حوؿ القمع كالعودة مع 

كىكذا حىت ينتهي ٚتيع  الثالث العنصر ينطلق التأكيد على التسليم كالتسلم فعاؿ، ٍب
.                                             أهنت ا١تهمةاليت  اجملموعة تفوز أعضاء اجملموعة،

 يقف التبلميذ على شكل خطُت كيعطى لكل فريق كيس يقـو :3ادلوقف التعليمي 
التلميذ األكؿ بلبس الكيس ْتيث يكوف طرؼ الكيس ا١تغلق ٖتت األقداـ كالطرؼ 

اآلخر ا١تفتوح ٦تسوؾ بيديو عند صدره يقـو ا١تعلم إبطبلؽ صافرتو فينطلق ا١تتسابقوف إٔب 
نقطة النهاية كالعودة اثنية إلعطاء الكيس إٔب ا١تتسابق الذم يليو ليستمر ابلسباؽ كىكذا 

 إٔب أف ينتهي كل الفريق فيفوز الفريق األسرع
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  د10
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اٟتفظ على التوازف ُب اٞترم ٤تاكلة - 
    ا١تنحدر

                                         -
   اٟتفاظ على السرعة

 
  لدكرافالربط بُت السرعة كا- 
 

صحة األداء على كبل اٞتانبُت  - 
 

 متابعة العدك - 

ا١ترحلة 
 التقوٯتية 

٤تاكلة العودة إٔب السكوف - 
 

                                   .ا١تشي ك٘تارين االسًتخاء مع التنفس العميق -  القياـ بتمارين االسًتخاء- 
 ٚتع األدكات- اـ ابلتحية الرايضية مالق- 

 
  د5

الشعور ابلتحسن اٞتيد كمناقشة اٟتصة - 
 .مع التبلميذ ٍب االنصراؼ بعد التحية 

 
                     إسًتاتيجية التعلم التعاك٘ب كالتعلم ابللعب                 اٞترم       أف يتعاكف التلميذ مع فريقو ُب إ٧تاز سباؽ: اذلدف اإلجرائي                      (01)الوحدة التعليمية رقم 

      2014/2015: السنة الدراسة           .ساحة ا١تؤسسة،شواخص،ساعة إيقاؼ،صفارة ،صناديق : أدوات ومكان االصلاز          صاٯتي بومدين                :ابتدائية



 

  . أف يتمكن ا١تتعلم من ترشيد إمكانياتو للقياـ بعمليات كأدكار فرداي كٚتاعيا:الكفاءة اخلتامية                أف يتمكن ا١تتعلم من ٕتنيد طاقاتو كالتدخل الصائب ١تواجهة ا١توقف  :الكفاءة القاعدية 
 التوجيهات الوقت وضعيات التعلم ادلهام ادلراحل
 ا١ترحلة 

 التحضَتية
شرح ا٢تدؼ - ٖتضَت نفسي- 

إٛتاء - إٛتاء عاـ العضبلت- اإلجرائي
 خاص للعضبلت

-                   شرح ىدؼ اٟتصة، االصطفاؼ، ا١تناداة، مراقبة البدلة، التحية
 ٘تارين إٛتاء عامة كخاصة للمفاصل كالعضبلت- اٞترم حوؿ ا١تلعب
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توضيح ا٢تدؼ الرئيسي ابلشرح - 
                  كالتحليل الدقيق ٠تطوات األداء

 اإلٛتاء اٞتيد لتفادم اإلصاابت- 
ا١ترحلة 

 التنفيذية   
 

القدرة على التسيَت كالتنظيم  
 ديناميكية ا١تنافسة

 
 اٟتفاظ على السرعة- 
 اٞترم ُب ا١تسار-

 عدـ سقوط العصا- 
 
 
 

 اٟتفاظ على اٞترم مع الزميل- 
 اٟتفاظ على سرعة التنقل- 

ٮتصص  قاطرات، شكل على ٣تموعات أربع إٔب التبلميذ يقسم :1ادلوقف التعليمي
٦تر مرسـو على األرض لكل ٣تموعة، كعند إشارة األستاذ ينطلق العنصر األكؿ من 

اٞترم ابنتظاـ بقدر اإلمكاف ابلرغم من ا١تنحٌت، اجملموعة ابٞترم سريعا مع الًتكيز على 
كىكذا حىت ينتهي ٚتيع أعضاء  الثا٘ب العنصر ينطلق ، ٍبكا١تيل ٨تو إتاه ا١تنحٌت

                                                  آلخرين  االيت أمكنت من إهناء ا١تهمة قبل  اجملموعة تفوز اجملموعة،
 ٣تموعات أربع إٔب التبلميذ يقسم :لعبة االستجابة لإلشارات:2ادلوقف التعليمي 

ٮتصص ركاؽ لكل ٣تموعة، كعند إشارة األستاذ ينطلق العنصر  قاطرات، شكل على
تغيَت اليدين ُب كبل  مع الًتكيز على  من البدء العإباألكؿ من اجملموعة ابٞترم سريعا

اٞتانبُت، كزايدة السرعة، كاٞترم ُب مسارات متغَتة على جانب تسليم العصا، 
كىكذا حىت ينتهي  الثا٘ب العنصر ينطلق ٍبكتصحيح حركة الذراع للمسك اٞتيد للعصا، 

                                                                    آلخرينا ا١تهمة قبل تنوأاليت  اجملموعة تفوز ٚتيع أعضاء اجملموعة،
 شكل على ٣تموعات أربع إٔب التبلميذ يقسم: لعبة السلسلة: 3ادلوقف التعليمي 

 مًت لكل ٣تموعة، كعند إشارة األستاذ ينطلق العنصر 20ٮتصص ٦تر طولو  قاطرات،
 الثا٘ب العنصر ينطلق ٍب ر،ا١تم هناية عند األكؿ من اجملموعة ابٞترم سريعا ك١تس العبلمة

 آبخر اإلمساؾ حىت لثاث زميل يد ١تسك معا كالعودة العبلمة عند زميلو بيد ليمسك
 إٔب من اجملموعة، حيث يضاؼ عنصر من اجملموعة كلما كصلت السلسلة عنصر
  ا١تهمةتنوأاليت  اجملموعة تفوز را١تم كاجهيت إحدل
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إعطاء كرقة الواجب كشرح ماىو 

مطلوب من التبلميذ كنًتؾ ٢تم اختيار 
آلية التنفيذ 

ا١ترحلة 
 التقوٯتية 

    ٤تاكلة العودة إٔب السكوف 
 

 

ديد الذراع اليمٌن، وديثل البحر، - يقف القائد أمام زمالئو-السمػكة كالبحػر: لعبػة
ديرر اليد اليسرى اليت دتثل السمكة، اترة حتت - بينما ديثل الذراع الشمال السمكة
 ال يصفق التالميذ إال عند مرور السمكة فوق -اليمىن اليت دتثل البحر واترة فوقها

 دتارين ادلرونة.يعلن يف النهاية عن الفائز- يقصى كل تلميذ خيطئ- البحر
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التغذية الراجعة العكسية حوؿ ا١تشاركة 
كقياـ كل طالب بدكره احملافظة على 

النظاـ 

 
 إسًتاتيجية التعلم التعاك٘ب كالتعلم ابللعب                             أف يشارؾ التلميذ فريقو دقة الرمي من كضعيات ٥تتلفة: اذلدف اإلجرائي.                     (02)ادلذكـــــــــــرة رقم

    2014/2015 :السنة الدراسة                .      ساحة ا١تؤسسة،شواخص،ساعة إيقاؼ،صفارة ،لوحة:دوات ومكان االصلازأ                   صاٯتي بومدين :ابتدائية 



 

أف يتمكن ا١تتعلم من ترشيد إمكانياتو للقياـ بعمليات كأدكار فرداي كٚتاعيا : الكفاءة اخلتامية                 أف يتمكن ا١تتعلم من ٕتنيد طاقاتو كالتدخل الصائب ١تواجهة ا١توقف  :الكفاءة القاعدية 
 التوجيهات الوقت وضعيات التعلم ادلهام ادلراحل
 ا١ترحلة 

 التحضَتية
شرح ا٢تدؼ -  ٖتضَت نفسي- 

إٛتاء - إٛتاء عاـ العضبلت- اإلجرائي
 خاص للعضبلت

جرم حوؿ - شرح ىدؼ اٟتصة- االصطفاؼ، ا١تناداة ، مراقبة البدلة، التحية- 
 ٘تارين إٛتاء عامة كخاصة للمفاصل كالعضبلت- ا١تلعب
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توضيح ا٢تدؼ الرئيسي ابلشرح - 
                                     كالتحليل الدقيق ٠تطوات األداء

 اإلٛتاء اٞتيد لتفادم اإلصاابت - 
ا١ترحلة 

 التنفيذية   
 

 الًتكيز أثناء الرمي- 
 اٟتفاظ على التوازف-
 
 
 ٖتسُت دقة الرمي-

 تنويع الرميات - 
 
 
.  اإلحساس اب١تسؤكلية -
القدرة على التسيَت كالتنظيم  -
 ديناميكية ا١تنافسة-

 البدء خط كراء بقاطرتُت الفريقاف يقف :لعبة اجلري والتوازن :1ادلوقف التعليمي
 قادة ابنطبلؽ اللعبة تبدأ اإلشارة رمي األداة عند قاطرة كل من األكؿ التلميذ كيسلم

من رمي األداة، كا٢تدؼ ىنا القدرة على أداء رميات متنوعة بدقة ٨تو  اجملموعات
- عالية(اٟتفاظ على التوازف، تنويع األىداؼ أىداؼ متنوعة، ك٬تب الًتكيز على 

، كاستخداـ أدكات رمي متنوعة، كأداء رميات طويلة أك قصَتة أك ) متوسطة-منخفضة
  فائزا يعترب بسرعة اللعبة ينهي الذم كالفريقعشوائية، 

 البدء خط كراء بقاطرتُت الفريقاف يقف :(أ)لعبة دقة الرمي   :2ادلوقف التعليمي
 قادة ابنطبلؽ اللعبة تبدأ اإلشارة رمي األداة عند قاطرة كل من األكؿ التلميذ كيسلم

من رمي األداة، كا٢تدؼ ىنا القدرة على أداء رميات أبدكات مشاهبة ٨تو  اجملموعات
/ نقصاف / اٟتفاظ على التوازف، تنويع الرميات زايدة أىداؼ ٥تتلفة، ك٬تب الًتكيز على 

عشوائية، كاستخداـ أدكات رمي متنوعة، كأداء رميات طويلة أك قصَتة أك عشوائية، 
بسرعة  اللعبة ينهي الذم الفائز كالفريق

 من األكؿ التلميذ كيسلم البدء خط كراء بقاطرتُت الفريقاف يقف :ادلوقف التعليمي 
من رمي األداة،  اجملموعات قادة ابنطبلؽ اللعبة تبدأ اإلشارة رمي األداة عند قاطرة كل

اٟتفاظ على التوازف، تنويع كا٢تدؼ ىنا القدرة على أداء رميات من أكضاع اثبتة، ك٬تب 
، كاستخداـ أدكات رمي متنوعة، كعند الرمي من ) متوسطة- منخفضة-عالية(األىداؼ 

 كالفريقاٞتانب لبلعب األٯتن فيجب إصابة اٞتزء األيسر من ا٢تدؼ كالعكس صحيح، 
 فائزا ىو بسرعة ينهي الذم
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. التأكد من ثبات اٞتسم-

 
. دقة حركة الرمي-
 
 
بقاء اٞتسم مستقيما بعد الرمي  -
 
 
 .النظر للمستول الذم ٖتقق-

ا١ترحلة 
 التقوٯتية

                                   .ا١تشي ك٘تارين االسًتخاء مع التنفس العميق -  القياـ بتمارين االسًتخاء-     ٤تاكلة العودة إٔب السكوف 
 ٚتع األدكات- اـ ابلتحية الرايضية مالق- 

 
  د5

الشعور ابلتحسن اٞتيد كمناقشة اٟتصة 
 .مع التبلميذ ٍب االنصراؼ بعد التحية 

  إسًتاتيجية التعلم التعاك٘ب كالتعلم ابللعبأف يتعاكف التلميذ مع فريقو من أجل رمي الكرة من اٟتركة كالثبات             : اإلجرائياذلدف                 (.03)ادلذكـــــــــــرة رقم
                           2014/2015: السنة الدراسة.          صفارة ،أحباؿ ،ابلوف  ساحة ا١تؤسسة،شواخص،ساعة إيقاؼ،: أدوات ومكان االصلاز             صاٯتي بومدين      :ابتدائية

 ـ بعمليات كأدكار فرداي كٚتاعيا أف يتمكن ا١تتعلم من ترشيد إمكانياتو للقيا: الكفاءة اخلتامية               .  أف يتمكن ا١تتعلم من ٕتنيد طاقاتو كالتدخل الصائب ١تواجهة ا١توقف:الكفاءة القاعدية



 

 
 

 إسًتاتيجية التعلم التعاك٘ب كالتعلم ابللعب                                         .ا١تختلفة ٕتاكز اٟتواجز أف يتعاكف التلميذ مع فريقو :اذلدف اإلجرائي           (.04)ادلذكـــــــــــرة رقم
                                      2014/2015: السنة الدراسة.            صفارة ،أحباؿ ،ابلوف   ساحة ا١تؤسسة ،شواخص ،ساعة إيقاؼ،:أدوات ومكان االصلاز   صاٯتي بومدين             :ابتدائية 

  للقياـ بعمليات كأدكار فرداي كٚتاعيا أف يتمكن ا١تتعلم من ترشيد إمكانياتو: الكفاءة اخلتامية                   . أف يتمكن ا١تتعلم من ٕتنيد طاقاتو كالتدخل الصائب ١تواجهة ا١توقف:الكفاءة القاعدية

 التوجيهات الوقت وضعيات التعلم ادلهام ادلراحل
 ا١ترحلة 

 التحضَتية
شرح ا٢تدؼ - ٖتضَت نفسي- 

             إٛتاء عاـ العضبلت- اإلجرائي
 إٛتاء خاص للعضبلت- 

- اٞترم حوؿ ا١تلعب- شرح ىدؼ اٟتصة، االصطفاؼ، ا١تناداة، مراقبة البدلة، التحية
 ٘تارين إٛتاء عامة كخاصة للمفاصل كالعضبلت

 
  د10

توضيح ا٢تدؼ الرئيسي ابلشرح - 
 كالتحليل الدقيق ٠تطوات األداء

 اإلٛتاء اٞتيد لتفادم اإلصاابت -
ا١ترحلة 

. اإلحساس اب١تسؤكلية  التنفيذية   
. القدرة على التسيَت كالتنظيم 

ديناميكية ا١تنافسة      
  
 ٤تاكلة رمي ُب الدائرة -
 زايدة ا١تسافة بعد كل رمية-
 
 
 
 الرمي إٔب أبعد نقطة ٦تكنة-

                     الًتكيز على الرمي ابليدين- 

 من األكؿ التلميذ كيسلم البدء خط كراء بقاطرتُت الفريقاف يقف :1ادلوقف التعليمي
من رمي األداة ٨تو  اجملموعات قادة ابنطبلؽ تبدأ اإلشارة رمي األداة عند قاطرة كل

اٟتفاظ على ا٢تدؼ، كالقدرة على أداء رميات من أكضاع متحركة، ك٬تب الًتكيز على 
، كاستخداـ )متوسطة– منخفضة – عالية (التوازف اٞتسم أثناء الرمي، تنويع األىداؼ 

أدكات رمي متنوعة، كعند الرمي من اٞتانب لبلعب األٯتن فيجب إصابة اٞتزء األيسر 
                                 فائزا يعترب بسرعة ينهي الذم كالفريقمن ا٢تدؼ كالعكس صحيح، 

ينتظم التبلميذ على شكل أربع أفواج ُب : لعبة حتسٌن دقة الرمي :2ادلوقف التعليمي
داخل دائرة قطرىا  )كغ1كيس رمل بوزف (أربع كرشات، ٭تاكؿ كل تلميذ ابلتوإب رمي 

 التلميذ مًت، كتزداد مسافة الرمي تدر٬تيا بعد كل رمية ٔتًت كاحد، عندما يكمل 1
 من بدقة اجملموعة، ك٬تب الًتكيز على الرمي خانة داخل النتائج تدكف الست ٤تاكالتو

                                                                          الرمي طرؽ ، كتنويع تصاعدم بشكل متباعدة، كالرمي مسافات
 ٭تاكؿ .٣تموعات أربع إٔب التبلميذ يقسم :لعبة الرمي ابليدين :3ادلوقف التعليمي

 ذات مناطق إٔب مقسم ٣تاؿ داخل مدل أبعد إٔب )كرة رمل، كيس( أداة رمي التلميذ
                                                          ٣تموعات أربع بُت التنافس يتم، نقط ٜتس إٔب نقطة من ٥تتلفة قيم
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. اٞتلوس ُب كضع اثبت كمتزف 
 التوافق بُت اٞتذع ك الذراعُت-

ا١ترحلة 
 التقوٯتية 

 ٤تاكلة العودة إٔب السكوف 
ينتظم اٞتميع ُب شكل دائرة يكلف تلميذ بتنفيذ ٘تارين :لعبة مكتشف مصدر اٟتركة- 

 للمجموعة بُت اخر ٭تاكؿ اكتشاؼ من ا١تسَت 
                                   .ا١تشي ك٘تارين االسًتخاء مع التنفس العميق -  القياـ بتمارين االسًتخاء

 ٚتع األدكات- اـ ابلتحية الرايضية مالق- 
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التغذية الراجعة العكسية حوؿ ا١تشاركة 
كقياـ كل طالب بدكره احملافظة على 

النظاـ 



 

 التوجيهات الوقت وضعيات التعلم ادلهام ادلراحل
 ا١ترحلة 

 التحضَتية
شرح ا٢تدؼ -  ٖتضَت نفسي- 

إٛتاء - إٛتاء عاـ العضبلت- اإلجرائي
 خاص للعضبلت

اٞترم حوؿ - شرح ىدؼ اٟتصة، االصطفاؼ، ا١تناداة، مراقبة البدلة، التحية
٘تارين إٛتاء عامة كخاصة للمفاصل كالعضبلت .- ا١تلعب

    )61ارجع أب اللعبة ( .ادلوالية الزاوية ضلو بسرعة مجاعة  اجلريتغيَت األماكن: لعبة
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توضيح ا٢تدؼ الرئيسي ابلشرح كالتحليل - 
-                 الدقيق ٠تطوات األداء

 اإلٛتاء اٞتيد لتفادم اإلصاابت 
ا١ترحلة 

 التنفيذية   
 

 ٤تاكلة التنافس ُب مسار دائرم- 
 عدـ إسقاط اٟتواجز- 
 
.  اإلحساس اب١تسؤكلية -

. القدرة على التسيَت كالتنظيم 
 

ديناميكية ا١تنافسة 
 
 

 اٟتفاظ على السرعة - 
 اٟتفاظ على ا١تسافة بُت الفوجُت-
 عدـ إسقاط اٟتواجز-

داخل   تتنافساتيقسم التبلميذ إٔب ٣تموع :لعبة احلواجز: 1ادلوقف التعليمي
ٯتكن ( سم 30 حواجز بعلو 6مطافُت دائرين ٭تتول كل كاحد منهما على 

، تنطلق ) قنينات ببلستيكية فوقع قطع خشبية، علب من كرؽ ا١تقولاستعماؿ
عناصر كل ٣تموعة ابلتوإب لقطع ا١تسافة مع ٗتطي اٟتواجز دكف إسقاطها 

 ا١تمرين بعد مركر ٚتيع عناصر استبداؿكالوصوؿ قبل الفريق اآلخر، مع إمكانية 
اجملموعة، عند إشارة األستاذ ينطلق التبلميذ جراي ابلتناكب لقطع ا١تطاؼ، مع 

 الذم ٗتطي اٟتواجز كتسليم الشاىد للزميل عند خط الوصوؿ كالفريق الفائز ىو
                                                                           اآلخر قبل األخطاء من عدد أبقل اإلهناء من عناصره ٚتيع يتمكن

، تعمل ٣تموعتاف ُب كرشة كاحدة مج4 يقسم التبلميذ إٔب:2ادلوقف التعليمي
 األكٔب ابلتوإب اٟتواجز جانبا مج٬تتاز عناصر ، مكونة من حواجز مائلة تصاعداي

بطريقة ا١تقص مع ٛتل األداة كاحدة لوضعها ُب العلبة، كعليهم ٖتقيق أكرب عدد 
                                                                                              الثانية اب١تبلحظة كاحتساب النقاط مجمن النقط ُب ٤تاكلة، بينما يقـو عناصر 

 داخل فضاء اللعب يشكل األستاذ :لعبة العدو السريع :3ادلوقف التعليمي
 مًت من ا٠تط 20خطُت متوازيُت كمتباعدين ٔتًتين، كخذ آخر الوصوؿ على بعد 

عند خط  )أ(، تنتظم اجملموعة )ب(ك  )أ(األكؿ، يقسم التبلميذ إٔب فوجُت 
 ُب التبلميذ ٬ترم على خط االنطبلؽ الثا٘ب )ب(االنطبلؽ األكؿ، بينما اجملموعة 

 تقريبا سم 45 كبعلو ا١تسافة متباينة حواجز ثبلث تتخللها مًتا 40 طو٢تا ٦ترات
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  د10
 
 
 
 

  د10

 
 

. اٟتفاظ على التوازف - 
 

 
. قصر كقت ٦تكنٖتقيق أ- 
 
. اجتياز اٟتواجزالًتكيز على - 
 
. عدـ فقداف التوازف - 

ا١ترحلة 
 التقوٯتية 

 

    ٤تاكلة العودة إٔب السكوف 
 

 
اٞتميع  )ْتر (ك عند ٝتاع )بر(يقف التبلميذ على فوؽ الرصيف  بر و حبر: لعبـة 

 ٘تارين ٘تطيط.يعلن ُب النهاية عن الفائز - يقفز قرب الرصيف ك ا١تخطئ يقصى
 
الشعور ابلتحسن اٞتيد كمناقشة اٟتصة -   د5

 .مع التبلميذ ٍب االنصراؼ بعد التحية 
 إسًتاتيجية التعلم التعاك٘ب كالتعلم ابللعب                             أف يشارؾ التلميذ فريقو ُب سباؽ العدك ُب مسالك متنوعة     :اذلدف اإلجرائي            (.       05)ادلذكـــــــــــرة رقم

                     2014/2015: السنة الدراسة        .        صفارة ،أحباؿ ،ابلوف  ساحة ا١تؤسسة، شواخص،ساعة إيقاؼ،: أدوات ومكان االصلاز                      صاٯتي بومدين :ابتدائية
 ـ من ترشيد إمكانياتو للقياـ بعمليات كأدكار فرداي كٚتاعيا أف يتمكن ا١تتعل: الكفاءة اخلتامية                . أف يتمكن ا١تتعلم من ٕتنيد طاقاتو كالتدخل الصائب ١تواجهة ا١توقف:الكفاءة القاعدية

 التوجيهات الوقت وضعيات التعلم ادلهام ادلراحل



 

 ا١ترحلة 
 التحضَتية

شرح ا٢تدؼ - ٖتضَت نفسي- 
-  .إٛتاء عاـ العضبلت- اإلجرائي

 إٛتاء خاص للعضبلت

- اٞترم حوؿ ا١تلعب- شرح ىدؼ اٟتصة، االصطفاؼ، ا١تناداة، مراقبة البدلة، التحية
 ٘تارين إٛتاء عامة كخاصة للمفاصل كالعضبلت

 
  د10

توضيح ا٢تدؼ الرئيسي ابلشرح - 
-     كالتحليل الدقيق ٠تطوات األداء
 إلٛتاء اٞتيد لتفادم اإلصاابت 

ا١ترحلة 
 التنفيذية   

.  اإلحساس اب١تسؤكلية -
. القدرة على التسيَت كالتنظيم 

 ديناميكية ا١تنافسة
 
 الًتكيز على التنويع ُب الوثبات- 
 التنويع ُب العوائق -
 
 

 التنويع ُب مسافات بُت اٟتواجز - 
 اٟتفاظ على نفس التسارع-

يقسم التبلميذ إٔب فرؽ حسب العدد ٬ترم كل تلميذ عرب مسلك  :1ادلوقف التعليمي
دكرا٘ب تقسم إٔب منطقة كاحدة للعدك مع كجود عوائق ك٤تاكلة العدك ٍب الوثب فوؽ 

العوائق حيث يستخدـ عوائق ببلستيكية كعلى ٚتيع التبلميذ أف يبدؤكا السباؽ من البدء 
                                                                        العإب، يفوز الفريق الذم قطع كل تبلميذ فريقو ا١تسلك ُب أقل كقت

 شكل على ٣تموعات أربع إٔب التبلميذ يقسم :لعبة تنويع العوائق:2ادلوقف التعليمي 
ٮتصص ركاؽ لكل ٣تموعة، كعند إشارة األستاذ ينطلق العنصر األكؿ من  قاطرات،

- منخفض- عإب(تنويع العوائق  مع الًتكيز على  من البدء العإباجملموعة ابٞترم سريعا
كىكذا حىت ينتهي ٚتيع  الثا٘ب العنصر ينطلق  ، ٍب، كتنويع ا١تسافات بُت العوائق)طويل

 . ا١تهمةأهنتاليت  اجملموعة تفوز أعضاء اجملموعة،
 شكل على ٣تموعات أربع إٔب التبلميذ  يقسم:لعبة جري احلواجز :3ادلوقف التعليمي

ٮتصص ركاؽ لكل ٣تموعة، كعند إشارة األستاذ ينطلق العنصر األكؿ من  قاطرات،
تنويع ا١تسافات بُت اٟتواجز،  مع الًتكيز على  من البدء العإباجملموعة ابٞترم سريعا

، كاٞترم السريع حىت خط النهاية، كاٞترم السريع بعد ٗتطي )زكجي(كاٞترم ثنائي 
 اجملموعة تفوز كىكذا حىت ينتهي ٚتيع أعضاء اجملموعة، الثا٘ب العنصر ينطلق ٍباٟتاجز، 

 آلخرين   االيت أمكنت من إهناء ا١تهمة قبل 
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٤تاكلة اٟتفاظ على التوازف أثناء اٞترم -
. الزجزاج ك اجتياز اٟتواجز 

احملافظة على الشاىد كعدـ إسقاطو  - 
 اٞترم بسرعة للتلميذ األكؿ- 

ا١ترحلة 
 التقوٯتية 

 

    ٤تاكلة العودة إٔب السكوف 
 

 

ػ ٯتد الذراع اليمُت، كٯتثل البحر، بينما . يقف القائد أماـ زمبلئو ـالسمـكة والبحـر: لعبـة
ػ ٯترر اليد اليسرل اليت ٘تثل السمكة، اترة ٖتت اليمٌت اليت .ٯتثل الذراع الشماؿ السمكة

.  ػ ال يصفق التبلميذ إال عند مركر السمكة فوؽ البحر. ٘تثل البحر كاترة فوقها
 ٘تارين التمطيط.ػ يعلن ُب النهاية عن الفائز.ػ يقصى كل تلميذ ٮتطئ

 
الشعور ابلتحسن اٞتيد كمناقشة -   د5

اٟتصة مع التبلميذ ٍب االنصراؼ بعد 
 التحية

 
  إسًتاتيجية التعلم التعاك٘ب كالتعلم ابللعب    أف يشارؾ التلميذ فريقو اٞترم ُب كضعيات ٥تتلفة كالعودة ُب أقل كقت ٦تكن        : اذلدف اإلجرائي          (     06)ادلذكـــــــــــرة رقم

.                             2014/2015: السنة الدراسةصفارة                       ساحة ا١تؤسسة،شواخص،ساعة إيقاؼ،: أدوات ومكان االصلاز         صاٯتي بومدين                :ابتدائية
  كأدكار فرداي كٚتاعياأف يتمكن ا١تتعلم من ترشيد إمكانياتو للقياـ بعمليات: الكفاءة اخلتامية                 . أف يتمكن ا١تتعلم من ٕتنيد طاقاتو كالتدخل الصائب ١تواجهة ا١توقف:الكفاءة القاعدية

 التوجيهات الوقت وضعيات التعلم ادلهام ادلراحل



 

 ا١ترحلة 
 التحضَتية

شرح ا٢تدؼ - سيٖتضَت نف- 
                       .إٛتاء عاـ العضبلت- اإلجرائي

 إٛتاء خاص للعضبلت- 

- اٞترم حوؿ ا١تلعب- شرح ىدؼ اٟتصة، االصطفاؼ، ا١تناداة، مراقبة البدلة، التحية
 ٘تارين إٛتاء عامة كخاصة للمفاصل كالعضبلت

 
  د10

توضيح ا٢تدؼ الرئيسي ابلشرح - 
           كالتحليل الدقيق ٠تطوات األداء

  اإلصاابتاإلٛتاء اٞتيد لتفادم - 
ا١ترحلة 

 التنفيذية   
.  اإلحساس اب١تسؤكلية -

القدرة على التسيَت كالتنظيم  - 
ديناميكية ا١تنافسة - 
 
 

 الًتكيز على تنويع ا٠تطوات- 
 اٟتفاظ على السرعة ُب ا١تنحٌت-
 

 ٤تاكلة مطاردة الزميل ُب خط مستقيم - 
 اٟتفاظ على التنظيم ُب العمل- 

 قاطرات، شكل على منتظمة ٣تموعات أربع إٔب التبلميذ  يقسم:1ادلوقف التعليمي
ٮتصص ركاؽ لكل ٣تموعة، كعند إشارة األستاذ ينطلق العنصر األكؿ من اجملموعة 

تنويع ا١تسافات، كالتدريب ٓتطوات جرم  مع الًتكيز على  من البدء العإبابٞترم سريعا
كىكذا  الثا٘ب العنصر ينطلق ٍب٥تتلفة خبلؿ طوؿ ا١تسافة، كاٟتفاظ على سرعة اٞترم، 

اليت أمكنت من إهناء ا١تهمة قبل  اجملموعة تفوز حىت ينتهي ٚتيع أعضاء اجملموعة،
. آلخرينا

 شكل على ٣تموعات أربع إٔب التبلميذ  يقسم:لعبة ادلطاردة: 2ادلوقف التعليمي 
ٮتصص ركاؽ لكل ٣تموعة، كعند إشارة األستاذ ينطلق العنصر األكؿ من  قاطرات،

تنويع األدكات كالسرعة،  مع الًتكيز على  من البدء العإباجملموعة ابٞترم سريعا
كىكذا حىت ينتهي ٚتيع أعضاء  الثا٘ب العنصر ينطلق ٍبكاستخداـ اليد اليسرل كاليمٌت، 

 . ا١تهمةتنوأاليت  اجملموعة تفوز اجملموعة،
 داخل فضاء اللعب يشكل األستاذ خطُت :(أ)لعبة ادلطاردة   :3ادلوقف التعليمي

 مًت من ا٠تط األكؿ، يقسم 20متوازيُت كمتباعدين ٔتًتين، كخذ آخر الوصوؿ على بعد 
عند خط االنطبلؽ األكؿ، بينما  )أ(، تنتظم اجملموعة )ب(ك  )أ(التبلميذ إٔب فوجُت 

على خط االنطبلؽ الثا٘ب، يعطي اإلشارة األستاذ فيحاكؿ عناصر الفريق  )ب(اجملموعة 
قبل خط الوصوؿ، ٖتتسب النقاط للفريق ا١تطارد بعدد  )ب(١تس عناصر الفريق  )أ(

األدكار  تستبدؿ ٍب ." أ "اجملموعة خانة ُب كتوضع .ا٢تارب العناصر ا١تلموسة من الفريق
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  د10
 
 
 

  د10

الًتكيز كاٟتفاظ على طوؿ ا٠تطوة - 
لتكوف مبلئمة مع السلم  

 .العودة تكوف بسرعة - 

ا١ترحلة 
 التقوٯتية 

 

    ٤تاكلة العودة إٔب السكوف 
 

 
اٞتميع يقفز  )ْتر (ك عند ٝتاع )بر(يقف التبلميذ على فوؽ الرصيف  :بر و حبر: لعبـة

 ٘تارين ٘تطيط.يعلن ُب النهاية عن الفائز- قرب الرصيف ك ا١تخطئ يقصى 
 
  د5

الشعور ابلتحسن اٞتيد كمناقشة - 
اٟتصة مع التبلميذ ٍب االنصراؼ بعد 

 .التحية 
 إسًتاتيجية التعلم التعاك٘ب كالتعلم ابللعب                           . ُب مواقف ٥تتلفةاٞترم زمبلؤه أف يشارؾ التلميذ مع : اذلدف اإلجرائي                         (.07)ادلذكـــــــــــرة رقم

                 2014/2015: السنة الدراسة            .   صفارة ،أحباؿ ،ابلوف  شواخص،ساعة إيقاؼ، ساحة ا١تؤسسة،: أدوات ومكان االصلاز       صاٯتي بومدين             : ابتدائية
 ترشيد إمكانياتو للقياـ بعمليات كأدكار فرداي كٚتاعيا أف يتمكن ا١تتعلم من : الكفاءة اخلتامية                  . أف يتمكن ا١تتعلم من ٕتنيد طاقاتو كالتدخل الصائب ١تواجهة ا١توقف:الكفاءة القاعدية

 التوجيهات الوقت وضعيات التعلم ادلهام ادلراحل



 

  
ا١ترحلة 

 التحضَتية

شرح ا٢تدؼ - ٖتضَت نفسي- 
-  إٛتاء عاـ العضبلت- اإلجرائي

 إٛتاء خاص للعضبلت

- اٞترم حوؿ ا١تلعب- شرح ىدؼ اٟتصة، االصطفاؼ، ا١تناداة، مراقبة البدلة، التحية
 ٘تارين إٛتاء عامة كخاصة للمفاصل كالعضبلت
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توضيح ا٢تدؼ الرئيسي ابلشرح - 
        كالتحليل الدقيق ٠تطوات األداء

 اإلٛتاء اٞتيد لتفادم اإلصاابت- 
ا١ترحلة 

 التنفيذية   
.  اإلحساس اب١تسؤكلية -

القدرة على التسيَت كالتنظيم  - 
ديناميكية ا١تنافسة - 
 
 الًتكز على اٞترم ُب ا٠تط -

 الًتكيز على عدـ سقوط الكرة - 
 

 اٟتفاظ على توازف اٞتسم - 

يصطف التبلميذ أماـ ا١تمرات على شكل أربع ٣تموعات، ٍب  :1ادلوقف التعليمي
يعطي األستاذ إشارات ٥تتلفة لبلنطبلؽ جراي مع ٗتطي اٟتواجز، عندما يصل ا١تتسابق 
 يلتف ٣تددا كىكذا إٔب أف ينتهي ا١تطاؼ ٍب يلمس يد زميلو الذم ينطلق بدكره، يفوز

.                                                                                   اٞترم أهنى الذم الفريق
 مواجهُت قاطرات ُب تبلميذاؿ يقف: لعبة نقل ادلعدات: 2ادلوقف التعليمي 

 ٨تو فريق كل من اجملموعة قائد ينطلق طبية، كرة ٣تموعة كل لقائد كيسلم للشواخص
 اجتياز بعد الطبية الكرة كتسليم اجملموعة ابٕتاه العودة ٓب حولو من كالدكراف الشاخص

 القاطرة آخر إٔب الكرة سلم الذم البلعب ينتقل ٍب الثا٘ب البلعب إٔب البدء خط
 الكرة اجملموعة قائد يرفع اللعبة، فريق أكؿ إهناء كعند العب، آخر حىت اللعبة كتستمر
 .ال أك اللعبة يكمل الذم  الفائزكالفريق عاليا،

 خط على متواجهاف الفريقاف  يقف:لعبة ادلرور حتت العارضة :3ادلوقف التعليمي
 ٖتت من للمركر البلعبوف فينطلق ، ا١تدرس من إبشارة اللعبة تبدأ منسق بشكل البدء

 الذم كالفريق ا٠تصم، فريق فيها يقف كاف األخرل اليت اٞتهة إٔب كاالنتقاؿ العارضة
 يعترب نقاط ٭تقق الذم كالفريق عدة مرات اللعبة تكرر نقطة لو ٯتنح خصمو قبل ينتقل
  فائزا
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استقامة اٞتسم  - 
 

استخداـ العضبلت جيدا لؤلداء - 
  
 استخداـ الذراعُت أثناء االرتقاء-

    ٤تاكلة العودة إٔب السكوف  ا١ترحلة التقوٯتية
 

 

ينتظم اٞتميع ُب شكل دائرة يكلف تلميذ بتنفيذ ٘تارين :لعبة مكتشف مصدر احلركة 
   .التنفس العميق ا١تشي ك٘تارين االسًتخاءللمجموعة بُت اخر ٭تاكؿ اكتشاؼ من ا١تسَت 

 .ٚتع األدكات- اـ ابلتحية الرايضية مالق- 
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الشعور ابلتحسن اٞتيد كمناقشة - 
اٟتصة مع التبلميذ ٍب االنصراؼ بعد 

 .التحية 
 
 

 إسًتاتيجية التعلم التعاك٘ب كالتعلم ابللعب                                   أف يتعاكف التلميذ مع فريقو الوثب من كضعيات ٥تتلقة :اذلدف اإلجرائي     (             08)ادلذكـــــــــــرة رقم
   2014/2015 :السنة الدراسةساحة ا١تؤسسة،شواخص،ساعة إيقاؼ،صفارة،                           : أدوات ومكان االصلاز           صاٯتي بومدين         : ابتدائية

   من ترشيد إمكانياتو للقياـ بعمليات كأدكار فرداي كٚتاعيا  أف يتمكن ا١تتعلم:الكفاءة اخلتامية                 . أف يتمكن ا١تتعلم من ٕتنيد طاقاتو كالتدخل الصائب ١تواجهة ا١توقف:الكفاءة القاعدية
 التوجيهات الوقت وضعيات التعلم ادلهام ادلراحل



 

 إسًتاتيجية التعلم التعاك٘ب كالتعلم ابللعبأف يشارؾ التلميذ مع فريقو ُب اٞترم السريع كالعودة ُب أقل كقت                         : اذلدف اإلجرائي               (.09)ادلذكـــــــــــرة رقم 
         2014/2015: السنة الدراسةساحة ا١تؤسسة،شواخص،ساعة إيقاؼ،صفارة،أحباؿ،ابلوف                  : أدوات ومكان االصلاز                 صاٯتي بومدين: ابتدائية 
  ترشيد إمكانياتو للقياـ بعمليات كأدكار فرداي كٚتاعياأف يتمكن ا١تتعلم من: لكفاءة اخلتاميةا                 .  أف يتمكن ا١تتعلم من ٕتنيد طاقاتو كالتدخل الصائب ١تواجهة ا١توقف:لكفاءة القاعديةا

 التوجيهات الوقت وضعيات التعلم ادلهام ادلراحل

 ا١ترحلة 
 التحضَتية

شرح ا٢تدؼ -  ٖتضَت نفسي- 
- إٛتاء عاـ العضبلت- اإلجرائي

 إٛتاء خاص للعضبلت

- اٞترم حوؿ ا١تلعب-  شرح ىدؼ اٟتصة، االصطفاؼ، ا١تناداة، مراقبة البدلة، التحية
 ٘تارين إٛتاء عامة كخاصة للمفاصل كالعضبلت
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توضيح ا٢تدؼ الرئيسي ابلشرح - 
                 كالتحليل الدقيق ٠تطوات األداء

 اإلٛتاء اٞتيد لتفادم اإلصاابت - 
 
 
 

ا١ترحلة 
 التنفيذية   

.  اإلحساس اب١تسؤكلية -
القدرة على التسيَت كالتنظيم   - 
ديناميكية ا١تنافسة -
 
 
 الًتكيز على القفز ألبعد نقطة ٦تكنة-
 

 الًتكيز ُب تنويع الوثبات - 
 التنقل ابلقدمُت معا- 

كيقـو التلميذ ابالرتقاء ٨تو  خط كراء بقاطرتُت الفريقاف يقف :1ادلوقف التعليمي
التلميذ االرتقاء لؤلعلى   كعلى٬تب أداء ا١تسابقة ُب أرضية انعمة كغَت زلقة،ك األعلى،

 اللعبة تستمر كالقدمُت معا كاحملافظة على التوافق بُت الذراعُت كالرجلُت كالعينُت، كىكذا
 ك٬تب الًتكيز على مس ا٢تدؼ ابليد اليمٌت ٍب اليد ،الفريق أعضاء ٚتيع ينتهي حىت

 الذم كالفريقالدفع لؤلعلى ابلرجلُت حىت أصابع القدمُت، كاليسرل، كأداء كثبات ترددية، 
  فائزا    بسرعة اللعبة ينهي

 من مكوف فضاء ُب ثنائيات إٔب التبلميذ يقسم: لعبة القفز ألبعد فأبعد: 2دلوقف التعليمي 
 ٦ترات ثبلث ُب ابلقفز الثنائي من األكؿ العنصر يقـو.ا١تسافة متفاكتة سواقي هبا ٗتطط ٦ترات ستة

 اب١تبلحظة الثا٘ب العنصر يقـو بينما .٦تر كل قيمة حسب النقط من عدد أكرب لتحقيق كذلك اختيارية
                                               .قيمتها كاحتساب القفزة صحة على ا١تصادقة :للمبلحظُت ابلنسبة  .النقط كاحتساب

كيقـو  البدء خط كراء بقاطرتُت الفريقاف  يقف:لعبة التنقل ابلقدمٌن:3 ادلوقف التعليمي
 التلميذ  كعلى٬تب أداء ا١تسابقة ُب أرضية انعمة كغَت زلقة،ك التلميذ ابلتنقل ٨تو األماـ،

القياـ ابلتنقل لؤلماـ كالقدمُت معا كاحملافظة على التوافق بُت الذراعُت كالرجلُت كالعينُت، 
 ك٬تب ابلقياـ بنفس اللعبة، من الفريق أعضاء ٚتيع ينتهي حىت اللعبة تستمر كىكذا

الًتكيز على التنويع ُب ٗتطيط األرضية، كالتنويع ُب ارتفاع الوثبات، كعدـ ثٍت الرجلُت 
                                                                                             فائزا  يعترب ينهي الذم كالفريقبدرجة كبَتة، 
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 .ٖتقيق أكرب مسافة ٦تكنة- 
. الًتكيز على قوة الدفع ك الطَتاف- 
 .اٟتفاظ على الًتتيب كعدـ ا٠تلط - 
 .اٟتفاظ على التوازف -

 .الًتكيز اٞتيد- 

ا١ترحلة 
 التقوٯتية 

 

    ٤تاكلة العودة إٔب السكوف 
 

 

ػ يقف القائد أماـ   يقف من أعلى الذراع الكرة نقل : راعذلعبة نقل الكرة من اعلى ال
    55 ارجع أب اللعبة )عاليا الذراعاف -فتحا الوقوؼ( بوضع  بقاطرتُت، فريقاف.زمبلئو

ا١تشي ك٘تارين -   القياـ بتمارين االسًتخاء- )كضع االنفراج ُب الرجلُت مع ا٢تدكء(
 ٚتع األدكات- اـ ابلتحية الرايضية مالق- االسًتخاء مع التنفس العميق 

 
الشعور ابلتحسن اٞتيد كمناقشة -   د5

اٟتصة مع التبلميذ ٍب االنصراؼ بعد 
 .التحية 



 

  
ا١ترحلة 

 التحضَتية

شرح ا٢تدؼ - ٖتضَت نفسي- 
-  إٛتاء عاـ العضبلت- اإلجرائي

 إٛتاء خاص للعضبلت

.- اٞترم حوؿ ا١تلعب-  شرح ىدؼ اٟتصة، االصطفاؼ، ا١تناداة، مراقبة البدلة، التحية
 ٘تارين إٛتاء عامة كخاصة للمفاصل كالعضبلت
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توضيح ا٢تدؼ الرئيسي ابلشرح - 
                كالتحليل الدقيق ٠تطوات األداء

 اإلٛتاء اٞتيد لتفادم اإلصاابت - 
 
 
 

ا١ترحلة 
 اإلحساس اب١تسؤكلية  - التنفيذية   

القدرة على التسيَت كالتنظيم    - 
ديناميكية ا١تنافسة - 
 
الًتكيز على دحرجة الكرة ُب خط -

 مستقيم
الًتكيز على إكماؿ ا١تسارات -

 ا١تتنوعة 
 التنويع ُب الوثب ابلقدمُت معا-
 
 اٞترم مع الوثب-

 توزيع التبلميذ إٔب أربع ٣تموعات متمركزة ُب أركاف مساحة اللعب، :1ادلوقف التعليمي
عند إشارة ٭تاكؿ كل تلميذ من اجملموعة اإلسراع ٨تو دائرة الوسط اللتقاط أداة أك أكثر 

 كالعودة هبا إٔب منطقتو دكف إسقاطها، بينما يتم تعيُت تلميذ من الفريق ا١تنافس للقياـ
                                                         اللعب مساحة خارج مكاف ُب كاحتجازىم ا١تلتقط الفريق عنصر بلمس

 ٣تموعات، إٔب التبلميذ يوزع ا١تؤسسة ساحة  ُب:لعبة الدحرجة: 2 ادلوقف التعليمي
 خط ُب ٍب مستقيم خط ُب الكرة بدحرجة ا١تتعلم يقـو .كرشة أماـ ٣تموعة كل كتتموقع
 ٬تعلها ذلك النهاية، بعد خط إٔب يصل أف إٔب ابليسرل كاترة اليمٌت ابلقدـ اترة منعرج،
 كمرة اليمُت على مرة ٔتتابعتها كيقـو ا١تمر، طوؿ على ا١توضوعة العبلمات بُت تتدحرج

 بُت الكرة ُب ، كالتحكم الكرة النهاية، ك٬تب الًتكيز على دحرجة خط حىت اليسار على
                                                                             ا١تنعرجات

 كيسلم خط كراء بقاطرتُت الفريقاف  يقف:لعبة اجلري ابحلبل: 3ادلوقف التعليمي 
 اجملموعات، قادة ابنطبلؽ اللعبة تبدأ اإلشارة عندحبل  قاطرة كل من األكؿ التلميذ

٬تب أداء ا١تسابقة ُب أرضية انعمة كغَت زلقة ك٬تب أف يتناسب طوؿ اٟتبل مع كل ك
اٟتبل القياـ بتدكير اٟتبل كاحملافظة على التوافق بُت  استلم الذم البلعب  كعلىمشارؾ،

ابلقياـ بنفس  من الفريق أعضاء ٚتيع ينتهي حىت اللعبة تستمر الذراعُت كالرجلُت كىكذا
، كتنويع )خطوط متعرجة-منحنيات(ك٬تب الًتكيز على تكملة مسارات ٥تتلفة اللعبة، 

من الوثب ابلقدمُت معا إٔب اٞترم مع الوثب، كالوثب ابٟتبل مع الزميل، كاٞترم كالوثب 
ُب كضع مستقيم كعمودم 
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. عدـ النظر للقدمُت- 
 

. اٟتفاظ على سرعة اٞترم- 
 

 .احًتاـ ا١تسافات ا١تعطاة- 

ا١ترحلة 
 التقوٯتية 

 ٤تاكلة العودة إٔب السكوف 
ػ ٯتد الذراع اليمُت، كٯتثل البحر، بينما . يقف القائد أماـ زمبلئو:السمـكة والبحـر: لعبـة

ػ ٯترر اليد اليسرل اليت ٘تثل السمكة، اترة ٖتت اليمٌت اليت .ٯتثل الذراع الشماؿ السمكة
.  ػ ال يصفق التبلميذ إال عند مركر السمكة فوؽ البحر. ٘تثل البحر كاترة فوقها

 ٘تارين التمطيط.ػ يعلن ُب النهاية عن الفائز.ػ يقصى كل تلميذ ٮتطئ

 
الشعور ابلتحسن اٞتيد كمناقشة -   د5

اٟتصة مع التبلميذ ٍب االنصراؼ بعد 
 .التحية 

 إسًتاتيجية التعلم التعاك٘ب كالتعلم ابللعب.                   أف يتعاكف التلميذ مع فريقو ألداء كثبات ألبعد مسافة ٦تكنة: اذلدف اإلجرائي               (            10)ادلذكـــــــــــرة رقم 
                             2014/2015: السنة الدراسةصفارة ،أحباؿ ،ابلوف         ساحة ا١تؤسسة ،شواخص ،ساعة إيقاؼ،:أدوات ومكان االصلاز                       صاٯتي بومدين: ابتدائية

  ترشيد إمكانياتو للقياـ بعمليات كأدكار فرداي كٚتاعيا أف يتمكن ا١تتعلم من: الكفاءة اخلتامية                   . أف يتمكن ا١تتعلم من ٕتنيد طاقاتو كالتدخل الصائب ١تواجهة ا١توقف:الكفاءة القاعدية
 التوجيهات الوقت وضعيات التعلم ادلهام ادلراحل



 

 ا١ترحلة 
 التحضَتية

شرح ا٢تدؼ - ٖتضَت نفسي- 
- إٛتاء عاـ العضبلت- اإلجرائي

 إٛتاء خاص للعضبلت

اٞترم حوؿ -  شرح ىدؼ اٟتصة، االصطفاؼ، ا١تناداة، مراقبة البدلة، التحية
 ٘تارين إٛتاء عامة كخاصة للمفاصل كالعضبلت.- ا١تلعب

 
  د10

توضيح ا٢تدؼ الرئيسي ابلشرح كالتحليل - 
 اإلٛتاء اٞتيد   -الدقيق ٠تطوات األداء

 لتفادم اإلصاابت 
 
 
 
 

ا١ترحلة 
 التنفيذية   

 
                 . اإلحساس اب١تسؤكلية -

-  القدرة على التسيَت كالتنظيم - 
ديناميكية ا١تنافسة 

 
 
احملافظة على التوافق بُت الذراعُت ك -

 الرجلُت
 
 
 
 
 الًتكيز على القفز ٨تو ا٢تدؼ-

 الربط بُت سلسلة القفزات ا١تتنوعة- 

كيقـو التلميذ ابلوثب  البدء خط كراء بقاطرتُت الفريقاف قفم: 1ادلوقف التعليمي
 ٬تب أداء ا١تسابقة ُب أرضية انعمة كغَت زلقة،ك داخل ا١تربعات ا١ترسومة على األرض،

القياـ ابلوثب كالقدمُت معا كاحملافظة على التوافق بُت الذراعُت كالرجلُت  التلميذ كعلى
ك٬تب ابلقياـ بنفس اللعبة،  من الفريق أعضاء ٚتيع ينتهي حىت اللعبة تستمر كىكذا

/ فردم(العمل على زايدة صعوبة األداء أكثر فأكثر، كٕتربة أنواع ٥تتلفة من االرتقاء 
  الفائز الذمكالفريقكالعودة، كٕتربة الدكراف كالتوازف من االرتقاء ابلقدمُت،  )مزدكج
  .اللعبة ينهي

 خط كراء بقاطرتُت الفريقاف يقف :لعبة الوثب إىل اجلانبٌن: 2ادلوقف التعليمي  
 ٬تب أداء ا١تسابقة ُب أرضية انعمة كغَت زلقة،ك كيقـو التلميذ ابٟتجل ٯتينا كيسارا،

القياـ ابٟتجل كالقدمُت معا كاحملافظة على التوافق بُت الذراعُت كالرجلُت،  التلميذ كعلى
 ك٬تب الًتكيز ابلقياـ بنفس اللعبة، من الفريق أعضاء ينتهي حىت اللعبة تستمر كىكذا

على تنويع أشكاؿ ا١توانع أك العبلمات ْتيث تكوف مناسبة، كمصاحبة اٟتركة إبيقاع، 
                                                                             كأداء ٖتركات ٤تدكدة لؤلماـ كاٞتانب، 

 البدء خط كراء بقاطرتُت الفريقاف يقف: لعبة القفز ابلقدمٌن:3ادلوقف التعليمي 
  كعلى٬تب أداء ا١تسابقة ُب أرضية انعمة كغَت زلقة،ك كيقـو التلميذ ابلقفز من أعلى،

القياـ ابلقفز كالقدمُت معا كاحملافظة على التوافق بُت الذراعُت كالرجلُت كالعينُت،  التلميذ
 ك٬تب ابلقياـ بنفس اللعبة، من الفريق أعضاء ٚتيع ينتهي حىت اللعبة تستمر كىكذا

الًتكيز على القفز ٨تو ا٢تدؼ، كالربط بُت سلسلة القفزات ا١تتنوعة مع ا٢تبوط ألسفل، 
، )بدكف صوت(، كامتصاص الوثبة أثناء ا٢تبوط)كرات،بطاقات(كالقفز ٦تسكا أبداة 

 فائزا يعترب بسرعة اللعبة ينهي الذم كالفريقكأداء ٖتركات ٤تدكدة لؤلماـ كاٞتانب، 
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٤تاكلة الشعور إبيقاع دكف تفكَت - 
  .اٟتفاظ على السرعة- 
 . الربط بُت السرعة كاالجتياز- 
 .صحة األداء على كبل اٞتانبُت- 
 .متابعة العدك عقب اٟتواجز- 

ا١ترحلة 
 التقوٯتية 

 
اٞتميع يقفز  )ْتر (ك عند ٝتاع )بر(يقف التبلميذ على فوؽ الرصيف  :بر وحبر: لعبـة ٤تاكلة العودة إٔب السكوف- 

 ٘تارين ٘تطيط.يعلن ُب النهاية عن الفائز- قرب الرصيف ك ا١تخطئ يقصى 

 
الشعور ابلتحسن اٞتيد كمناقشة اٟتصة -   د5

 .مع التبلميذ ٍب االنصراؼ بعد التحية 



 

 
 

 ادللحق الثالث
 

spsالنتائج ا٠تاـ ك ا١تعاٞتة االحصائية  بنظاـ - 



 

 التجاًس فً الوتغٍرات البذًٍة والحركٍة للعٌٍة ركور- 

Test d'homogénéité des variances 

 Statistique de Levene ddl1 ddl2 Signification 

 772, 42 2 261, السرعة
 256, 42 2 1,406 التوافق

 383, 42 2 981, الترشاقة
 159, 42 2 1,920 التوازى
 220, 42 2 1,568 الوروًة

ANOVA à 1 facteur 

 Somme des carrés ddl Moyenne des carrés F Signification 

 السرعة

Inter-groupes ,080 2 ,040 1,584 ,217 

Intra-groupes 1,060 42 ,025   
Total 1,140 44    

 التوافق
Inter-groupes ,150 2 ,075 ,686 ,509 
Intra-groupes 4,596 42 ,109   
Total 4,747 44    

 الترشاقة
Inter-groupes ,375 2 ,187 1,830 ,173 
Intra-groupes 4,303 42 ,102   
Total 4,678 44    

 التوازى
Inter-groupes 10,133 2 5,067 2,114 ,133 
Intra-groupes 100,667 42 2,397   
Total 110,800 44    

 الوروًة

Inter-groupes 7,244 2 3,622 1,505 ,234 

Intra-groupes 101,067 42 2,406   
Total 108,311 44    

 
 التجاوس للعٍىة إواث

Test d'homogénéité des variances 

 Statistique de Levene ddl1 ddl2 Signification 

 171, 42 2 1,845 الطول
 476, 42 2 755, الوزى
 1,000 42 2 000, السي
 104, 42 2 2,390 السرعة
 847, 42 2 167, التوافق
 670, 42 2 404, الوروًة
 709, 42 2 346, الترشاقة
 206, 42 2 1,641 التوازى

ANOVA à 1 facteur 

 Somme des carrés ddl Moyenne des carrés F Signification 

 الطول

Inter-groupes 6,978 2 3,489 ,465 ,631 

Intra-groupes 314,933 42 7,498   
Total 321,911 44    

 الوزى
Inter-groupes 6,533 2 3,267 ,518 ,599 
Intra-groupes 264,667 42 6,302   
Total 271,200 44    

 السي
Inter-groupes ,044 2 ,022 ,083 ,920 
Intra-groupes 11,200 42 ,267   
Total 11,244 44    

 السرعة
Inter-groupes ,333 2 ,166 1,196 ,313 
Intra-groupes 5,848 42 ,139   
Total 6,181 44    

 التوافق
Inter-groupes ,059 2 ,030 ,206 ,815 
Intra-groupes 6,064 42 ,144   
Total 6,124 44    

 الوروًة
Inter-groupes ,178 2 ,089 ,018 ,982 
Intra-groupes 209,067 42 4,978   
Total 209,244 44    

 الترشاقة
Inter-groupes ,156 2 ,078 1,395 ,259 
Intra-groupes 2,341 42 ,056   
Total 2,496 44    

 التوازى

Inter-groupes 8,711 2 4,356 ,957 ,392 

Intra-groupes 191,200 42 4,552   
Total 199,911 44    

 

 



 

 لمجمىعة األولى التجرٌثٍة للعٍىة إواث القثلً والثعدي لالمقاروة تٍه -
Statistiques pour échantillons appariés 

 Moyenne N Ecart-type Erreur standard moyenne 

Paire 1 
 08680, 33617, 15 7,8113 1السرعة

 09651, 37377, 15 7,2907 2السرعة

Paire 2 
 09967, 38603, 15 4,5007 1التوافق
 03071, 11894, 15 4,0920 2التوافق

Paire 3 
 57459, 2,22539 15 3,6667 1الوروًة
 32071, 1,24212 15 7,6000 2الوروًة

Paire 4 
 05551, 21499, 15 12,7273 1الرشاقة
 04449, 17231, 15 11,9693 2الرشاقة

Paire 5 
 65222, 2,52605 15 5,3333 1التوازى

 31573, 1,22280 15 8,0667 2التوازى

Test échantillons appariés 

 Différences appariées t ddl Sig. (bilatérale) 

Moyenne Ecart-type Erreur standard 
moyenne 

Intervalle de confiance 95% de la 
différence 

Inférieure Supérieure 

Paire 1 000, 14 5,447 72570, 31563, 09560, 37024, 52067, 2السرعة - 1السرعة 
Paire 2 001, 14 4,360 60971, 20762, 09374, 36304, 40867, 2التوافق - 1التوافق 
Paire 3 000, 14 8,503- 2,94123- 4,92544- 46257, 1,79151 3,93333- 2الوروًة - 1الوروًة 
Paire 4 000, 14 9,793 92402, 59198, 07741, 29979, 75800, 2الرشاقة - 1الرشاقة 
Paire 5 001, 14 4,065- 1,29127- 4,17539- 67236, 2,60403 2,73333- 2التوازى - 1التوازى 

 ذكىرلمجمىعة األولى التجرٌثٍة للعٍىة  القثلً والثعدي لالمقاروة تٍه -
Statistiques pour échantillons appariés 

 Moyenne N Ecart-type Erreur standard moyenne 

aire 1 
 03906, 15127, 15 7,9560 1السرعة

 04352, 16856, 15 6,8687 2السرعة

Paire 2 
 09089, 35201, 15 4,4547 1التوافق
 03794, 14695, 15 3,9833 2التوافق

Paire 3 
 43498, 1,68466 15 3,1333 1الوروًة
 37118, 1,43759 15 6,0667 2الوروًة

Paire 4 
 06861, 26574, 15 12,7180 1الرشاقة
 08136, 31512, 15 11,7000 2الرشاقة

Paire 5 
 51824, 2,00713 15 3,8000 1التوازى

 30342, 1,17514 15 9,6667 2التوازى

 
 
 
 
 
 
 
 

Corrélations pour échantillons appariés 

 N Corrélation Sig. 

Paire 1 084, 460, 15 2السرعة & 1السرعة 
Paire 2 213, 342, 15 2التوافق & 1التوافق 
Paire 3 019, 594, 15 2الوروًة & 1الوروًة 
Paire 4 501, 188,- 15 2الرشاقة & 1الرشاقة 
Paire 5 527, 177, 15 2التوازى & 1التوازى 

Corrélations pour échantillons appariés 

 N Corrélation Sig. 

Paire 1 100, 441, 15 2السرعة & 1السرعة 
Paire 2 022, 586, 15 2التوافق & 1التوافق 
Paire 3 079, 468, 15 2الوروًة & 1الوروًة 
Paire 4 527, 177,- 15 2الرشاقة & 1الرشاقة 
Paire 5 915, 030,- 15 2التوازى & 1التوازى 

 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 إواث التجرٌثٍة للعٍىة ثاوٍةلمجمىعة ال القثلً والثعدي لالمقاروة تٍه

Test échantillons appariés 

 Différences appariées t ddl Sig. (bilatérale) 

Moyenne Ecart-type Erreur standard moy. Intervalle de confiance 95% de la diff. 

Inférieure Supérieure 

Paire 1 000, 14 6,646 1,11547 57119, 12688, 49142, 84333, 2السرعة - 1السرعة 
Paire 2 000, 14 5,994 71874, 33993, 08831, 34202, 52933, 2التوافق - 1التوافق 
Paire 3 000, 14 11,244- 4,58580- 6,74754- 50395, 1,95180 5,66667- 2الوروًة - 1الوروًة 
Paire 4 000, 14 10,836 1,09891 73576, 08466, 32788, 91733, 2الرشاقة - 1الرشاقة 
Paire 5 000, 14 7,850- 3,58549- 6,28118- 62843, 2,43389 4,93333- 2التوازى - 1التوازى 

 ذكىر التجرٌثٍة للعٍىة ثاوٍةلمجمىعة ال القثلً والثعدي لالمقاروة تٍه
Statistiques pour échantillons appariés 

 Moyenne N Ecart-type Erreur standard moy. 

Paire 1 
 03859, 14945, 15 7,9693 1السرعة

 07044, 27281, 15 6,7260 2السرعة

Paire 2 
 09660, 37412, 15 4,4027 1التوافق
 03788, 14672, 15 3,7547 2التوافق

Paire 3 
 45216, 1,75119 15 2,9333 1الوروًة
 40079, 1,55226 15 7,4667 2الوروًة

Paire 4 
 06494, 25153, 15 12,7667 1الرشاقة
 03365, 13032, 15 11,3287 2الرشاقة

Paire 5 
 30342, 1,17514 15 3,6667 1التوازى

 37118, 1,43759 15 11,2667 2التوازى

 

Test échantillons appariés 

 Différences appariées t ddl Sig. (bilatérale) 
Moyenne Ecart-type Erreur standard moy Intervalle de confiance 95% de la diff. 

Inférieure Supérieure 

Paire 1 000, 14 24,812 1,18132 99334, 04382, 16973, 1,08733 2السرعة - 1السرعة 
Paire 2 000, 14 6,266 63268, 30999, 07523, 29135, 47133, 2التوافق - 1التوافق 
Paire 3 000, 14 6,995- 2,03387- 3,83280- 41937, 1,62422 2,93333- 2الوروًة - 1الوروًة 
Paire 4 000, 14 8,825 1,26542 77058, 11536, 44679, 1,01800 2الرشاقة - 1الرشاقة 
Paire 5 000, 14 9,643- 4,56176- 7,17157- 60841, 2,35635 5,86667- 2التوازى - 1التوازى 

Statistiques pour échantillons appariés 

 Moyenne N Ecart-type Erreur standard moy 

Paire 1 
 12361, 47876, 15 7,9133 1السرعة

 07101, 27503, 15 7,0700 2السرعة

Paire 2 
 09988, 38685, 15 4,4360 1التوافق
 04600, 17815, 15 3,9067 2التوافق

Paire 3 
 53630, 2,07709 15 3,8000 1الوروًة
 37628, 1,45733 15 9,4667 2الوروًة

Paire 4 
 06612, 25606, 15 12,6560 1الرشاقة
 04726, 18302, 15 11,7387 2الرشاقة

Paire 5 
 55606, 2,15362 15 4,9333 1التوازى

 37628, 1,45733 15 9,8667 2التوازى

Corrélations pour échantillons appariés 

 N Corrélation Sig. 

Paire 1 388, 241, 15 2السرعة & 1السرعة 
Paire 2 079, 467, 15 2التوافق & 1التوافق 
Paire 3 106, 434, 15 2الوروًة & 1الوروًة 
Paire 4 750, 090,- 15 2الرشاقة & 1الرشاقة 
Paire 5 635, 134, 15 2التوازى & 1التوازى 

Corrélations pour échantillons appariés 

 N Corrélation Sig. 

Paire 1 181, 365,- 15 2السرعة & 1السرعة 
Paire 2 001, 765, 15 2التوافق & 1التوافق 
Paire 3 014, 617, 15 2الوروًة & 1الوروًة 
Paire 4 702, 108,- 15 2الرشاقة & 1الرشاقة 
Paire 5 040, 536,- 15 2التوازى & 1التوازى 

 



 

 
Test échantillons appariés 

 Différences appariées t ddl Sig. (bilatérale) 

Moyenne Ecart-type Erreur standard 
moyenne 

Intervalle de confiance 95% de la 
différence 

Inférieure Supérieure 

Paire 1 000, 14 13,536 1,44034 1,04633 09185, 35574, 1,24333 2السرعة - 1السرعة 
Paire 2 000, 14 9,013 80220, 49380, 07189, 27844, 64800, 2التوافق - 1التوافق 
Paire 3 000, 14 12,048- 3,72629- 5,34038- 37628, 1,45733 4,53333- 2الوروًة - 1الوروًة 
Paire 4 000, 14 18,846 1,60165 1,27435 07630, 29552, 1,43800 2الرشاقة - 1الرشاقة 
Paire 5 000, 14 12,838- 6,33026- 8,86974- 59201, 2,29285 7,60000- 2التوازى - 1التوازى 

 

 إواث للعٍىة الضاتطةلمجمىعة  القثلً والثعدي لالمقاروة تٍه
Statistiques pour échantillons appariés 

 Moyenne N Ecart-type Erreur standard 
moyenne 

Paire 1 
 07094, 27475, 15 8,0220 1السرعة

 07110, 27538, 15 7,6320 2السرعة

Paire 2 
 09469, 36674, 15 4,5213 1التوافق
 04259, 16497, 15 4,2600 2التوافق

Paire 3 
 61464, 2,38048 15 3,6667 1الوروًة
 59255, 2,29492 15 5,5333 2الوروًة

Paire 4 
 06078, 23540, 15 12,8000 1الرشاقة
 05804, 22480, 15 12,4673 2الرشاقة

Paire 5 
 41937, 1,62422 15 4,2667 1التوازى

 36775, 1,42428 15 5,8000 2التوازى

 
Test échantillons appariés 

 Différences appariées t ddl Sig. (bilatérale) 

Moyenne Ecart-type Erreur standard 
moyenne 

Intervalle de confiance 95% de la 
différence 

Inférieure Supérieure 

Paire 1 000, 14 8,186 49218, 28782, 04764, 18451, 39000, 2السرعة - 1السرعة 
Paire 2 015, 14 2,783 46277, 05990, 09392, 36375, 26133, 2التوافق - 1التوافق 
Paire 3 000, 14 14,000- 1,58070- 2,15264- 13333, 51640, 1,86667- 2الوروًة - 1الوروًة 
Paire 4 000, 14 7,766 42454, 24080, 04283, 16589, 33267, 2الرشاقة - 1الرشاقة 
Paire 5 000, 14 7,990- 1,12175- 1,94492- 19190, 74322, 1,53333- 2التوازى - 1التوازى 

 
 
 
 
 
 
 
 

Corrélations pour échantillons appariés 

 N Corrélation Sig. 

Paire 1 001, 775, 15 2السرعة & 1السرعة 
Paire 2 383, 243, 15 2التوافق & 1التوافق 
Paire 3 000, 976, 15 2الوروًة & 1الوروًة 
Paire 4 002, 741, 15 2الرشاقة & 1الرشاقة 
Paire 5 000, 889, 15 2التوازى & 1التوازى 



 

 ذكىر للعٍىة الضاتطةلمجمىعة  القثلً و الثعدي لالمقاروة تٍه
Statistiques pour échantillons appariés 

 Moyenne N Ecart-type Erreur standard 
moyenne 

Paire 1 
 04508, 17460, 15 8,0513 1السرعة

 07648, 29622, 15 7,8220 2السرعة

Paire 2 
 06554, 25385, 15 4,3147 1التوافق
 02622, 10154, 15 4,1733 2التوافق

Paire 3 
 29601, 1,14642 15 2,2000 1الوروًة
 35456, 1,37321 15 4,2000 2الوروًة

Paire 4 
 10753, 41648, 15 12,9313 1الرشاقة
 08267, 32020, 15 12,1040 2الرشاقة

Paire 5 
 34457, 1,33452 15 2,7333 1التوازى

 58119, 2,25093 15 6,2667 2التوازى

 
Test échantillons appariés 

 Différences appariées t ddl Sig. (bilatérale) 

Moyenne Ecart-type Erreur standard 
moyenne 

Intervalle de confiance 95% de la 
différence 

Inférieure Supérieure 

Paire 1 007, 14 3,188 38362, 07505, 07194, 27861, 22933, 2السرعة - 1السرعة 
Paire 2 031, 14 2,396 26786, 01481, 05899, 22847, 14133, 2التوافق - 1التوافق 
Paire 3 000, 14 10,247- 1,58138- 2,41862- 19518, 75593, 2,00000- 2الوروًة - 1الوروًة 
Paire 4 000, 14 9,047 1,02347 63120, 09145, 35417, 82733, 2الرشاقة - 1الرشاقة 
Paire 5 000, 14 9,089- 2,69959- 4,36708- 38873, 1,50555 3,53333- 2التوازى - 1التوازى 

 

:لمقاروة تٍه المجمىعة التجرٌثٍة األولى والثاوٍة للعٍىة إواثا  
Statistiques de groupe 

 N Moyenne Ecart-type Erreur standard moyenne الوجووعة 

 السرهة
 09651, 37377, 7,2907 15 1الفوج

 07101, 27503, 7,0700 15 2الفوج

 التوافق
 03071, 11894, 4,0920 15 1الفوج
 04600, 17815, 3,9067 15 2الفوج

 الوروًة
 32071, 1,24212 7,6000 15 1الفوج
 37628, 1,45733 9,4667 15 2الفوج

 الرشاقة
 04449, 17231, 11,9693 15 1الفوج
 04726, 18302, 11,7387 15 2الفوج

 التوازى
 31573, 1,22280 8,0667 15 1الفوج

 37628, 1,45733 9,8667 15 2الفوج

 
 
 
 
 

Test d'échantillons indépendants 

Corrélations pour échantillons appariés 

 N Corrélation Sig. 

Paire 1 148, 393, 15 2السرعة & 1السرعة 
Paire 2 103, 437, 15 2التوافق & 1التوافق 
Paire 3 000, 835, 15 2الوروًة & 1الوروًة 
Paire 4 028, 564, 15 2الرشاقة & 1الرشاقة 
Paire 5 001, 762, 15 2التوازى & 1التوازى 



 

 Test de Levene sur 
l'égalité des variances 

Test-t pour égalité des moyennes 

F Sig. t ddl Sig. 
(bilatérale) 

Différence 
moyenne 

Différence 
écart-type 

Intervalle de confiance 95% de la 
différence 

Inférieure Supérieure 

 السرهة
Hypothèse de variances égales 1,466 ,236 1,842 28 ,076 ,22067 ,11982 -,02477 ,46611 

Hypothèse de variances inégales   1,842 25,723 ,077 ,22067 ,11982 -,02575 ,46709 

 التوافق
Hypothèse de variances égales 1,317 ,261 3,351 28 ,002 ,18533 ,05531 ,07204 ,29863 
Hypothèse de variances inégales   3,351 24,411 ,003 ,18533 ,05531 ,07129 ,29938 

 الوروًة
Hypothèse de variances égales ,308 ,584 -3,776 28 ,001 -1,86667 ,49441 -2,87943 -,85391 
Hypothèse de variances inégales   -3,776 27,314 ,001 -1,86667 ,49441 -2,88057 -,85276 

 الرشاقة
Hypothèse de variances égales ,099 ,756 3,554 28 ,001 ,23067 ,06491 ,09771 ,36362 
Hypothèse de variances inégales   3,554 27,899 ,001 ,23067 ,06491 ,09769 ,36364 

 التوازى
Hypothèse de variances égales ,560 ,461 -3,665 28 ,001 -1,80000 ,49119 -2,80616 -,79384 

Hypothèse de variances inégales   -3,665 27,180 ,001 -1,80000 ,49119 -2,80753 -,79247 

 المقاروة تٍه المجمىعة األولى التجرٌثٍة والثاوٍة التجرٌثٍة للعٍىة ذكىر
Statistiques de groupe 

 N Moyenne Ecart-type Erreur standard moy الوجووعة 

 السرهة
 04352, 16856, 6,8687 15 1الفوج

 07044, 27281, 6,7260 15 2الفوج

 التوافق
 03794, 14695, 3,9833 15 1الفوج
 03788, 14672, 3,7547 15 2الفوج

 الوروًة
 37118, 1,43759 6,0667 15 1الفوج
 40079, 1,55226 7,4667 15 2الفوج

 الرشاقة
 08136, 31512, 11,7000 15 1الفوج
 03365, 13032, 11,3287 15 2الفوج

 التوازى
 30342, 1,17514 9,6667 15 1الفوج

 37118, 1,43759 11,2667 15 2الفوج

 
Test d'échantillons indépendants 

 Test de Levene sur 
l'égalité des variances 

Test-t pour égalité des moyennes 

F Sig. t ddl Sig. 
(bilatérale) 

Différence 
moyenne 

Différence 
écart-type 

Intervalle de confiance 95% de la 
différence 

Inférieure Supérieure 

 السرهة
Hypothèse de variances égales 6,145 ,019 1,723 28 ,096 ,14267 ,08280 -,02694 ,31228 

Hypothèse de variances inégales   1,723 23,329 ,098 ,14267 ,08280 -,02848 ,31382 

 التوافق
Hypothèse de variances égales ,584 ,451 4,265 28 ,000 ,22867 ,05362 ,11884 ,33850 
Hypothèse de variances inégales   4,265 28,000 ,000 ,22867 ,05362 ,11884 ,33850 

 الوروًة
Hypothèse de variances égales ,359 ,554 -2,563 28 ,016 -1,40000 ,54627 -2,51899 -,28101 
Hypothèse de variances inégales   -2,563 27,837 ,016 -1,40000 ,54627 -2,51928 -,28072 

 الرشاقة
Hypothèse de variances égales 10,019 ,004 4,217 28 ,000 ,37133 ,08805 ,19098 ,55169 
Hypothèse de variances inégales   4,217 18,653 ,000 ,37133 ,08805 ,18682 ,55585 

 التوازى
Hypothèse de variances égales ,914 ,347 -3,337 28 ,002 -1,60000 ,47942 -2,58204 -,61796 

Hypothèse de variances inégales   -3,337 26,934 ,002 -1,60000 ,47942 -2,58380 -,61620 

 المقاروة تٍه المجمىعة الضاتطة والتجرٌثٍة الثاوٍة للعٍىة إواث

 
Statistiques de groupe 



 

 
 

Test d'échantillons indépendants 

 Test de Levene sur 
l'égalité des variances 

Test-t pour égalité des moyennes 

F Sig. t ddl Sig. 
(bilatérale) 

Différence 
moyenne 

Différence 
écart-type 

Intervalle de confiance 95% de la 
différence 

Inférieure Supérieure 

 السرهة
Hypothèse de variances égales ,000 1,000 5,593 28 ,000 ,56200 ,10049 ,35616 ,76784 

Hypothèse de variances inégales   5,593 28,000 ,000 ,56200 ,10049 ,35616 ,76784 

 التوافق
Hypothèse de variances égales ,025 ,874 5,636 28 ,000 ,35333 ,06269 ,22492 ,48175 
Hypothèse de variances inégales   5,636 27,836 ,000 ,35333 ,06269 ,22488 ,48178 

 الوروًة
Hypothèse de variances égales 3,962 ,056 -5,604 28 ,000 -3,93333 ,70192 -5,37116 -2,49551 
Hypothèse de variances inégales   -5,604 23,712 ,000 -3,93333 ,70192 -5,38297 -2,48370 

 الرشاقة
Hypothèse de variances égales ,100 ,754 9,735 28 ,000 ,72867 ,07485 ,57535 ,88199 
Hypothèse de variances inégales   9,735 26,895 ,000 ,72867 ,07485 ,57506 ,88227 

 التوازى
Hypothèse de variances égales ,222 ,641 -7,729 28 ,000 -4,06667 ,52614 -5,14442 -2,98891 

Hypothèse de variances inégales   -7,729 27,985 ,000 -4,06667 ,52614 -5,14445 -2,98889 

 

 المقاروة تٍه المجمىعة الضاتطة والتجرٌثٍة الثاوٍة للعٍىة ذكىر
Statistiques de groupe 

 
 N Moyenne Ecart-type Erreur standard الوجووعة

moyenne 

 السرهة
 07648, 29622, 7,8220 15 1الفوج

 07044, 27281, 6,7260 15 2الفوج

 التوافق
 02622, 10154, 4,1733 15 1الفوج
 03788, 14672, 3,7547 15 2الفوج

 الوروًة
 35456, 1,37321 4,2000 15 1الفوج
 40079, 1,55226 7,4667 15 2الفوج

 الرشاقة
 08267, 32020, 12,1040 15 1الفوج
 03365, 13032, 11,3287 15 2الفوج

 التوازى
 58119, 2,25093 6,2667 15 1الفوج

 37118, 1,43759 11,2667 15 2الفوج

 
 

Test d'échantillons indépendants 

 Test de Levene sur 
l'égalité des variances 

Test-t pour égalité des moyennes 

 
 N Moyenne Ecart-type Erreur standard الوجووعة

moyenne 

 السرهة
 07110, 27538, 7,6320 15 1الفوج

 07101, 27503, 7,0700 15 2الفوج

 التوافق
 04259, 16497, 4,2600 15 1الفوج
 04600, 17815, 3,9067 15 2الفوج

 الوروًة
 59255, 2,29492 5,5333 15 1الفوج
 37628, 1,45733 9,4667 15 2الفوج

 الرشاقة
 05804, 22480, 12,4673 15 1الفوج
 04726, 18302, 11,7387 15 2الفوج

 التوازى
 36775, 1,42428 5,8000 15 1الفوج

 37628, 1,45733 9,8667 15 2الفوج



 

F Sig. t ddl Sig. 
(bilatérale) 

Différence 
moyenne 

Différence 
écart-type 

Intervalle de confiance 95% de la 
différence 

Inférieure Supérieure 

 السرهة
Hypothèse de variances égales ,062 ,805 10,541 28 ,000 1,09600 ,10398 ,88301 1,30899 

Hypothèse de variances inégales   10,541 27,812 ,000 1,09600 ,10398 ,88295 1,30905 

 التوافق
Hypothèse de variances égales 2,080 ,160 9,088 28 ,000 ,41867 ,04607 ,32430 ,51304 
Hypothèse de variances inégales   9,088 24,908 ,000 ,41867 ,04607 ,32377 ,51357 

 الوروًة
Hypothèse de variances égales ,343 ,563 -6,105 28 ,000 -3,26667 ,53512 -4,36280 -2,17053 
Hypothèse de variances inégales   -6,105 27,590 ,000 -3,26667 ,53512 -4,36354 -2,16980 

 الرشاقة
Hypothèse de variances égales 8,282 ,008 8,686 28 ,000 ,77533 ,08926 ,59249 ,95817 
Hypothèse de variances inégales   8,686 18,514 ,000 ,77533 ,08926 ,58818 ,96249 

 التوازى
Hypothèse de variances égales 2,065 ,162 -7,251 28 ,000 -5,00000 ,68961 -6,41259 -3,58741 

Hypothèse de variances inégales   -7,251 23,792 ,000 -5,00000 ,68961 -6,42393 -3,57607 

 المقاروة تٍه المجمىعة الضاتطة والتجرٌثٍة األولى للعٍىة إواث
Statistiques de groupe 

 
 N Moyenne Ecart-type Erreur standard الوجووعة

moyenne 

 السرهة
 07110, 27538, 7,6320 15 1الفوج

 09651, 37377, 7,2907 15 2الفوج

 التوافق
 04259, 16497, 4,2600 15 1الفوج
 03071, 11894, 4,0920 15 2الفوج

 الوروًة
 59255, 2,29492 5,5333 15 1الفوج
 32071, 1,24212 7,6000 15 2الفوج

 الرشاقة
 05804, 22480, 12,4673 15 1الفوج
 04449, 17231, 11,9693 15 2الفوج

 التوازى
 36775, 1,42428 5,8000 15 1الفوج

 31573, 1,22280 8,0667 15 2الفوج

 
Test d'échantillons indépendants 

 Test de Levene sur l'égalité 
des variances 

Test-t pour égalité des moyennes 

F Sig. t ddl Sig. 
(bilatérale) 

Différence 
moyenne 

Différence 
écart-type 

Intervalle de confiance 95% de la 
différence 

Inférieure Supérieure 

 السرهة
Hypothèse de variances égales 1,461 ,237 2,847 28 ,008 ,34133 ,11987 ,09579 ,58688 

Hypothèse de variances inégales   2,847 25,739 ,009 ,34133 ,11987 ,09481 ,58785 

 التوافق
Hypothèse de variances égales 1,109 ,301 3,199 28 ,003 ,16800 ,05251 ,06044 ,27556 
Hypothèse de variances inégales   3,199 25,458 ,004 ,16800 ,05251 ,05995 ,27605 

 الوروًة
Hypothèse de variances égales 6,468 ,017 -3,067 28 ,005 -2,06667 ,67377 -3,44683 -,68651 
Hypothèse de variances inégales   -3,067 21,554 ,006 -2,06667 ,67377 -3,46566 -,66767 

 الرشاقة
Hypothèse de variances égales ,309 ,583 6,809 28 ,000 ,49800 ,07313 ,34819 ,64781 
Hypothèse de variances inégales   6,809 26,230 ,000 ,49800 ,07313 ,34774 ,64826 

 التوازى
Hypothèse de variances égales ,025 ,876 -4,677 28 ,000 -2,26667 ,48469 -3,25950 -1,27383 

Hypothèse de variances inégales   -4,677 27,373 ,000 -2,26667 ,48469 -3,26053 -1,27281 

 

 المقاروة تٍه المجمىعة الضاتطة والتجرٌثٍة األولى للعٍىة ذكىر
Statistiques de groupe 



 

 
 N Moyenne Ecart-type Erreur standard الوجووعة

moyenne 

 السرهة
 07648, 29622, 7,8220 15 1الفوج

 04352, 16856, 6,8687 15 2الفوج

 التوافق
 02622, 10154, 4,1733 15 1الفوج
 03794, 14695, 3,9833 15 2الفوج

 الوروًة
 35456, 1,37321 4,2000 15 1الفوج
 37118, 1,43759 6,0667 15 2الفوج

 الرشاقة
 08267, 32020, 12,1040 15 1الفوج
 08136, 31512, 11,7000 15 2الفوج

 التوازى
 58119, 2,25093 6,2667 15 1الفوج

 30342, 1,17514 9,6667 15 2الفوج

 
Test d'échantillons indépendants 

 Test de Levene sur 
l'égalité des variances 

Test-t pour égalité des moyennes 

F Sig. t ddl Sig. 
(bilatérale) 

Différence 
moyenne 

Différence 
écart-type 

Intervalle de confiance 95% de la 
différence 

Inférieure Supérieure 

 السرهة
Hypothèse de variances égales 2,307 ,140 10,833 28 ,000 ,95333 ,08800 ,77307 1,13359 

Hypothèse de variances inégales   10,833 22,206 ,000 ,95333 ,08800 ,77093 1,13573 

 التوافق
Hypothèse de variances égales ,064 ,802 4,120 28 ,000 ,19000 ,04612 ,09553 ,28447 
Hypothèse de variances inégales   4,120 24,886 ,000 ,19000 ,04612 ,09499 ,28501 

 الوروًة
Hypothèse de variances égales ,003 ,958 -3,636 28 ,001 -1,86667 ,51331 -2,91814 -,81519 
Hypothèse de variances inégales   -3,636 27,941 ,001 -1,86667 ,51331 -2,91824 -,81509 

 الرشاقة
Hypothèse de variances égales ,004 ,952 3,483 28 ,002 ,40400 ,11600 ,16639 ,64161 
Hypothèse de variances inégales   3,483 27,993 ,002 ,40400 ,11600 ,16639 ,64161 

 التوازى
Hypothèse de variances égales 4,501 ,043 -5,186 28 ,000 -3,40000 ,65562 -4,74298 -2,05702 

Hypothèse de variances inégales   -5,186 21,104 ,000 -3,40000 ,65562 -4,76303 -2,03697 

 

 

 

 

 



 

 :المقاروة تٍه المجمىعات الثالثة إواث
ANOVA à 1 facteur 

 Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

F Signification 

 السرعة

Inter-groupes 2,405 2 1,203 12,390 ,000 

Intra-groupes 4,077 42 ,097   
Total 6,482 44    

 التوافق
Inter-groupes ,937 2 ,469 19,229 ,000 
Intra-groupes 1,023 42 ,024   
Total 1,960 44    

 الوروًة
Inter-groupes 116,133 2 58,067 19,500 ,000 
Intra-groupes 125,067 42 2,978   
Total 241,200 44    

 الرشاقة
Inter-groupes 4,161 2 2,080 54,880 ,000 
Intra-groupes 1,592 42 ,038   
Total 5,753 44    

 التوازى

Inter-groupes 124,578 2 62,289 33,088 ,000 

Intra-groupes 79,067 42 1,883   
Total 203,644 44    

 
 

Comparaisons multiples 

Variable 
dépendante 

(I) الوجووعات (J) الوجووعات Différence 
de 

moyennes 
(I-J) 

Erreur 
standard 

Sig Intervalle de confiance à 95% 

Borne 
inférieure 

Borne 
supérieure 

 السرعة

Test de 
Tukey 

 الضابطة الوجووعة
34133, اإلولى الوجووعة

*
 ,11376 ,012 ,0650 ,6177 

56200, الثاًٍة الوجووعة
*
 ,11376 ,000 ,2856 ,8384 

 اإلولى الوجووعة
34133,- الضابطة الوجووعة

*
 ,11376 ,012 -,6177 -,0650 

 4970, 0557,- 140, 11376, 22067, الثاًٍة الوجووعة

 الثاًٍة الوجووعة
56200,- الضابطة الوجووعة

*
 ,11376 ,000 -,8384 -,2856 

 0557, 4970,- 140, 11376, 22067,- اإلولى الوجووعة

LSD 

 الضابطة الوجووعة
34133, اإلولى الوجووعة

*
 ,11376 ,005 ,1118 ,5709 

56200, الثاًٍة الوجووعة
*
 ,11376 ,000 ,3324 ,7916 

 اإلولى الوجووعة
34133,- الضابطة الوجووعة

*
 ,11376 ,005 -,5709 -,1118 

 4502, 0089,- 059, 11376, 22067, الثاًٍة الوجووعة

 الثاًٍة الوجووعة
56200,- الضابطة الوجووعة

*
 ,11376 ,000 -,7916 -,3324 

 0089, 4502,- 059, 11376, 22067,- اإلولى الوجووعة

 التوافق

Test de 
Tukey 

 الضابطة الوجووعة
16800, اإلولى الوجووعة

*
 ,05700 ,014 ,0295 ,3065 

35333, الثاًٍة الوجووعة
*
 ,05700 ,000 ,2149 ,4918 

 اإلولى الوجووعة
16800,- الضابطة الوجووعة

*
 ,05700 ,014 -,3065 -,0295 

18533, الثاًٍة الوجووعة
*
 ,05700 ,006 ,0469 ,3238 

 الثاًٍة الوجووعة
35333,- الضابطة الوجووعة

*
 ,05700 ,000 -,4918 -,2149 

18533,- اإلولى الوجووعة
*
 ,05700 ,006 -,3238 -,0469 

LSD 

 الضابطة الوجووعة
16800, اإلولى الوجووعة

*
 ,05700 ,005 ,0530 ,2830 

35333, الثاًٍة الوجووعة
*
 ,05700 ,000 ,2383 ,4684 

 اإلولى الوجووعة
16800,- الضابطة الوجووعة

*
 ,05700 ,005 -,2830 -,0530 

18533, الثاًٍة الوجووعة
*
 ,05700 ,002 ,0703 ,3004 

 الثاًٍة الوجووعة
35333,- الضابطة الوجووعة

*
 ,05700 ,000 -,4684 -,2383 

18533,- اإلولى الوجووعة
*
 ,05700 ,002 -,3004 -,0703 

 الوروًة

Test de 
Tukey 

 الضابطة الوجووعة
2,06667- اإلولى الوجووعة

*
 ,63011 ,006 -3,5975 -,5358 

3,93333- الثاًٍة الوجووعة
*
 ,63011 ,000 -5,4642 -2,4025 

 اإلولى الوجووعة
2,06667 الضابطة الوجووعة

*
 ,63011 ,006 ,5358 3,5975 

1,86667- الثاًٍة الوجووعة
*
 ,63011 ,014 -3,3975 -,3358 

 الثاًٍة الوجووعة
3,93333 الضابطة الوجووعة

*
 ,63011 ,000 2,4025 5,4642 

1,86667 اإلولى الوجووعة
*
 ,63011 ,014 ,3358 3,3975 

LSD 

 الضابطة الوجووعة
2,06667- اإلولى الوجووعة

*
 ,63011 ,002 -3,3383 -,7951 

3,93333- الثاًٍة الوجووعة
*
 ,63011 ,000 -5,2049 -2,6617 

 اإلولى الوجووعة
2,06667 الضابطة الوجووعة

*
 ,63011 ,002 ,7951 3,3383 

1,86667- الثاًٍة الوجووعة
*
 ,63011 ,005 -3,1383 -,5951 

 الثاًٍة الوجووعة
3,93333 الضابطة الوجووعة

*
 ,63011 ,000 2,6617 5,2049 

1,86667 اإلولى الوجووعة
*
 ,63011 ,005 ,5951 3,1383 

 الرشاقة
Test de 
Tukey 

 الضابطة الوجووعة
49800, اإلولى الوجووعة

*
 ,07109 ,000 ,3253 ,6707 

72867, الثاًٍة الوجووعة
*
 ,07109 ,000 ,5559 ,9014 

 اإلولى الوجووعة
49800,- الضابطة الوجووعة

*
 ,07109 ,000 -,6707 -,3253 

23067, الثاًٍة الوجووعة
*
 ,07109 ,006 ,0579 ,4034 

 الثاًٍة الوجووعة
72867,- الضابطة الوجووعة

*
 ,07109 ,000 -,9014 -,5559 

23067,- اإلولى الوجووعة
*
 ,07109 ,006 -,4034 -,0579 

LSD 49800, اإلولى الوجووعة الضابطة الوجووعة
*
 ,07109 ,000 ,3545 ,6415 



 

72867, الثاًٍة الوجووعة
*
 ,07109 ,000 ,5852 ,8721 

 اإلولى الوجووعة
49800,- الضابطة الوجووعة

*
 ,07109 ,000 -,6415 -,3545 

23067, الثاًٍة الوجووعة
*
 ,07109 ,002 ,0872 ,3741 

 الثاًٍة الوجووعة
72867,- الضابطة الوجووعة

*
 ,07109 ,000 -,8721 -,5852 

23067,- اإلولى الوجووعة
*
 ,07109 ,002 -,3741 -,0872 

 التوازى

Test de 
Tukey 

 الضابطة الوجووعة
2,26667- اإلولى الوجووعة

*
 ,50100 ,000 -3,4839 -1,0495 

4,06667- الثاًٍة الوجووعة
*
 ,50100 ,000 -5,2839 -2,8495 

 اإلولى الوجووعة
2,26667 الضابطة الوجووعة

*
 ,50100 ,000 1,0495 3,4839 

1,80000- الثاًٍة الوجووعة
*
 ,50100 ,002 -3,0172 -,5828 

 الثاًٍة الوجووعة
4,06667 الضابطة الوجووعة

*
 ,50100 ,000 2,8495 5,2839 

1,80000 اإلولى الوجووعة
*
 ,50100 ,002 ,5828 3,0172 

LSD 

 الضابطة الوجووعة
2,26667- اإلولى الوجووعة

*
 ,50100 ,000 -3,2777 -1,2556 

4,06667- الثاًٍة الوجووعة
*
 ,50100 ,000 -5,0777 -3,0556 

 اإلولى الوجووعة
2,26667 الضابطة الوجووعة

*
 ,50100 ,000 1,2556 3,2777 

1,80000- الثاًٍة الوجووعة
*
 ,50100 ,001 -2,8111 -,7889 

 الثاًٍة الوجووعة
4,06667 الضابطة الوجووعة

*
 ,50100 ,000 3,0556 5,0777 

1,80000 اإلولى الوجووعة
*
 ,50100 ,001 ,7889 2,8111 

*. La différence moyenne est significative au niveau 0.05. 
 

 السرعة

 N Sous-ensemble pour alpha = 0.05 الوجووعات 

 1 2 

Test de Tukey
a
 

  7,0700 15 الثاًٍة الوجووعة
  7,2907 15 اإلولى الوجووعة
 7,6320  15 الضابطة الوجووعة

Signification  ,140 1,000 

 
 التىافق

 N Sous-ensemble pour alpha = 0.05 الوجووعات 

 1 2 3 

Test de Tukey
a
 

   3,9067 15 الثاًٍة الوجووعة
  4,0920  15 اإلولى الوجووعة
 4,2600   15 الضابطة الوجووعة

Signification  1,000 1,000 1,000 

 
 المرووة

 N Sous-ensemble pour alpha = 0.05 الوجووعات 

 1 2 3 

Test de Tukey
a
 

   5,5333 15 الضابطة الوجووعة
  7,6000  15 اإلولى الوجووعة
 9,4667   15 الثاًٍة الوجووعة

Signification  1,000 1,000 1,000 

 
 الرشاقة

 N Sous-ensemble pour alpha = 0.05 الوجووعات 

 1 2 3 

Test de Tukey
a
 

   11,7387 15 الثاًٍة الوجووعة
  11,9693  15 اإلولى الوجووعة
 12,4673   15 الضابطة الوجووعة

Signification  1,000 1,000 1,000 

 
 التىازن

 N Sous-ensemble pour alpha = 0.05 الوجووعات 

 1 2 3 

Test de Tukey
a
 

   5,8000 15 الضابطة الوجووعة
  8,0667  15 اإلولى الوجووعة
 9,8667   15 الثاًٍة الوجووعة

Signification  1,000 1,000 1,000 

 
 

 المقاروة تٍه المجمىعات الثالثة ذكىر
 

ANOVA à 1 facteur 



 

 Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

F Signification 

 السرعة

Inter-groupes 10,652 2 5,326 83,838 ,000 

Intra-groupes 2,668 42 ,064   
Total 13,320 44    

 التوافق
Inter-groupes 1,318 2 ,659 37,011 ,000 
Intra-groupes ,748 42 ,018   
Total 2,066 44    

 الوروًة
Inter-groupes 80,578 2 40,289 18,999 ,000 
Intra-groupes 89,067 42 2,121   
Total 169,644 44    

 الرشاقة
Inter-groupes 4,511 2 2,256 30,926 ,000 
Intra-groupes 3,063 42 ,073   
Total 7,575 44    

 التوازى

Inter-groupes 195,600 2 97,800 34,460 ,000 

Intra-groupes 119,200 42 2,838   
Total 314,800 44    

 
 

Comparaisons multiples 

Variable 
dépendante 

(I) الوجووعات (J) الوجووعات Différence de 
moyennes  

(I-J) 

Erreur 
standard 

Sig Intervalle de confiance à 95% 

Borne 
inférieure 

Borne 
supérieure 

 السرعة

Test de 
Tukey 

 الوجووعة
 الضابطة

95333, اإلولى الوجووعة
*
 ,09203 ,000 ,7297 1,1769 

1,09600 الثاًٍة الوجووعة
*
 ,09203 ,000 ,8724 1,3196 

 اإلولى الوجووعة
95333,- الضابطة الوجووعة

*
 ,09203 ,000 -1,1769 -,7297 

 3663, 0809,- 278, 09203, 14267, الثاًٍة الوجووعة

 الثاًٍة الوجووعة
1,09600- الضابطة الوجووعة

*
 ,09203 ,000 -1,3196 -,8724 

 0809, 3663,- 278, 09203, 14267,- اإلولى الوجووعة

LSD 

 الوجووعة
 الضابطة

95333, اإلولى الوجووعة
*
 ,09203 ,000 ,7676 1,1391 

1,09600 الثاًٍة الوجووعة
*
 ,09203 ,000 ,9103 1,2817 

 اإلولى الوجووعة
95333,- الضابطة الوجووعة

*
 ,09203 ,000 -1,1391 -,7676 

 3284, 0431,- 129, 09203, 14267, الثاًٍة الوجووعة

 الثاًٍة الوجووعة
1,09600- الضابطة الوجووعة

*
 ,09203 ,000 -1,2817 -,9103 

 0431, 3284,- 129, 09203, 14267,- اإلولى الوجووعة

 التوافق

Test de 
Tukey 

 الوجووعة
 الضابطة

19000, اإلولى الوجووعة
*
 ,04873 ,001 ,0716 ,3084 

41867, الثاًٍة الوجووعة
*
 ,04873 ,000 ,3003 ,5371 

 اإلولى الوجووعة
19000,- الضابطة الوجووعة

*
 ,04873 ,001 -,3084 -,0716 

22867, الثاًٍة الوجووعة
*
 ,04873 ,000 ,1103 ,3471 

 الثاًٍة الوجووعة
41867,- الضابطة الوجووعة

*
 ,04873 ,000 -,5371 -,3003 

22867,- اإلولى الوجووعة
*
 ,04873 ,000 -,3471 -,1103 

LSD 

 الوجووعة
 الضابطة

19000, اإلولى الوجووعة
*
 ,04873 ,000 ,0917 ,2883 

41867, الثاًٍة الوجووعة
*
 ,04873 ,000 ,3203 ,5170 

 اإلولى الوجووعة
19000,- الضابطة الوجووعة

*
 ,04873 ,000 -,2883 -,0917 

22867, الثاًٍة الوجووعة
*
 ,04873 ,000 ,1303 ,3270 

 الثاًٍة الوجووعة
41867,- الضابطة الوجووعة

*
 ,04873 ,000 -,5170 -,3203 

22867,- اإلولى الوجووعة
*
 ,04873 ,000 -,3270 -,1303 

 الوروًة

Test de 
Tukey 

 الوجووعة
 الضابطة

1,86667- اإلولى الوجووعة
*
 ,53174 ,003 -3,1585 -,5748 

3,26667- الثاًٍة الوجووعة
*
 ,53174 ,000 -4,5585 -1,9748 

 اإلولى الوجووعة
1,86667 الضابطة الوجووعة

*
 ,53174 ,003 ,5748 3,1585 

1,40000- الثاًٍة الوجووعة
*
 ,53174 ,031 -2,6919 -,1081 

 الثاًٍة الوجووعة
3,26667 الضابطة الوجووعة

*
 ,53174 ,000 1,9748 4,5585 

1,40000 اإلولى الوجووعة
*
 ,53174 ,031 ,1081 2,6919 

LSD 

 الوجووعة
 الضابطة

1,86667- اإلولى الوجووعة
*
 ,53174 ,001 -2,9398 -,7936 

3,26667- الثاًٍة الوجووعة
*
 ,53174 ,000 -4,3398 -2,1936 

 اإلولى الوجووعة
1,86667 الضابطة الوجووعة

*
 ,53174 ,001 ,7936 2,9398 

1,40000- الثاًٍة الوجووعة
*
 ,53174 ,012 -2,4731 -,3269 

 الثاًٍة الوجووعة
3,26667 الضابطة الوجووعة

*
 ,53174 ,000 2,1936 4,3398 

1,40000 اإلولى الوجووعة
*
 ,53174 ,012 ,3269 2,4731 

 الرشاقة

Test de 
Tukey 

 الوجووعة
 الضابطة

40400, اإلولى الوجووعة
*
 ,09861 ,001 ,1644 ,6436 

77533, الثاًٍة الوجووعة
*
 ,09861 ,000 ,5357 1,0149 

 اإلولى الوجووعة
40400,- الضابطة الوجووعة

*
 ,09861 ,001 -,6436 -,1644 

37133, الثاًٍة الوجووعة
*
 ,09861 ,001 ,1317 ,6109 

 الثاًٍة الوجووعة
77533,- الضابطة الوجووعة

*
 ,09861 ,000 -1,0149 -,5357 

37133,- اإلولى الوجووعة
*
 ,09861 ,001 -,6109 -,1317 

LSD 

 الوجووعة
 الضابطة

40400, اإلولى الوجووعة
*
 ,09861 ,000 ,2050 ,6030 

77533, الثاًٍة الوجووعة
*
 ,09861 ,000 ,5763 ,9743 

 اإلولى الوجووعة
40400,- الضابطة الوجووعة

*
 ,09861 ,000 -,6030 -,2050 

37133, الثاًٍة الوجووعة
*
 ,09861 ,001 ,1723 ,5703 



 

 الثاًٍة الوجووعة
77533,- الضابطة الوجووعة

*
 ,09861 ,000 -,9743 -,5763 

37133,- اإلولى الوجووعة
*
 ,09861 ,001 -,5703 -,1723 

 التوازى

Test de 
Tukey 

 الوجووعة
 الضابطة

3,40000- اإلولى الوجووعة
*
 ,61515 ,000 -4,8945 -1,9055 

5,00000- الثاًٍة الوجووعة
*
 ,61515 ,000 -6,4945 -3,5055 

 اإلولى الوجووعة
3,40000 الضابطة الوجووعة

*
 ,61515 ,000 1,9055 4,8945 

1,60000- الثاًٍة الوجووعة
*
 ,61515 ,034 -3,0945 -,1055 

 الثاًٍة الوجووعة
5,00000 الضابطة الوجووعة

*
 ,61515 ,000 3,5055 6,4945 

1,60000 اإلولى الوجووعة
*
 ,61515 ,034 ,1055 3,0945 

LSD 

 الوجووعة
 الضابطة

3,40000- اإلولى الوجووعة
*
 ,61515 ,000 -4,6414 -2,1586 

5,00000- الثاًٍة الوجووعة
*
 ,61515 ,000 -6,2414 -3,7586 

 اإلولى الوجووعة
3,40000 الضابطة الوجووعة

*
 ,61515 ,000 2,1586 4,6414 

1,60000- الثاًٍة الوجووعة
*
 ,61515 ,013 -2,8414 -,3586 

 الثاًٍة الوجووعة
5,00000 الضابطة الوجووعة

*
 ,61515 ,000 3,7586 6,2414 

1,60000 اإلولى الوجووعة
*
 ,61515 ,013 ,3586 2,8414 

*. La différence moyenne est significative au niveau 0.05. 
 

 السرعة

 N Sous-ensemble pour alpha = 0.05 الوجووعات 

 1 2 

Test de Tukey
a
 

  6,7260 15 الثاًٍة الوجووعة
  6,8687 15 اإلولى الوجووعة
 7,8220  15 الضابطة الوجووعة

Signification  ,278 1,000 

 
 

 التىافق

 N Sous-ensemble pour alpha = 0.05 الوجووعات 

 1 2 3 

Test de Tukey
a
 

   3,7547 15 الثاًٍة الوجووعة
  3,9833  15 اإلولى الوجووعة
 4,1733   15 الضابطة الوجووعة

Signification  1,000 1,000 1,000 

 
 

 المرووة

 N Sous-ensemble pour alpha = 0.05 الوجووعات 

 1 2 3 

Test de Tukey
a
 

   4,2000 15 الضابطة الوجووعة
  6,0667  15 اإلولى الوجووعة
 7,4667   15 الثاًٍة الوجووعة

Signification  1,000 1,000 1,000 

 
 

 الرشاقة

 N Sous-ensemble pour alpha = 0.05 الوجووعات 

 1 2 3 

Test de Tukey
a
 

   11,3287 15 الثاًٍة الوجووعة
  11,7000  15 اإلولى الوجووعة
 12,1040   15 الضابطة الوجووعة

Signification  1,000 1,000 1,000 

 
 

 التىازن

 N Sous-ensemble pour alpha = 0.05 الوجووعات 

 1 2 3 

Test de Tukey
a
 

   6,2667 15 الضابطة الوجووعة
  9,6667  15 اإلولى الوجووعة
 11,2667   15 الثاًٍة الوجووعة

Signification  1,000 1,000 1,000 

 
 

 



 

conception d'un guide proposer avec l'utilisation des certaines stratégies 

d'apprentissage moderne pour détecter les talentueux (8-10) ans du coté 

psychomoteur. 

Résumé : Cette étude vise à identifier l’effet de l’utilisation d’un guide 

proposer avec l’utilisation des certaines stratégies d’apprentissage 

moderne pour détecter les talentueux (8-10) ans du coté psychomoteur, 

on à supposé que le guide proposer avec l’utilisation des certaines 

stratégies d'apprentissage moderne (l'apprentissage coopérative, 

l'apprentissage avec des jeux) contribue à la détection des élèves 

talentueux (8-10) ans du coté psychomoteur, l'échantillon de l'étude 

comprenait 90 élèves d’enseignement scolaire primaire distribuer sur trois 

groupes du 30 élèves (15 masculins et 15 féminins ) Ils ont été choisis au 

hasard, on à utiliser certains tests (course 30m, flexion du tronc d'une 

position debout, course zigzaguer 4*10, sauter dans des cercles 

numérotés, tenir debout sur un seul pied et torsion de corps à droite et à 

gauche 15') nous avons trouvé que: le guide d'apprentissage proposer 

avec l'utilisation des certaines stratégies d'apprentissage actives 

(l'apprentissage coopérative, l'apprentissage avec des jeux) contribue à la 

détection des élèves talentueux (8-10) ans du coté psychomoteur, et à la 

suite de ça nous recommandons: la nécessité de l'application des 

stratégies d'apprentissage pour sensibiliser les élèves talentueux en eux-

mêmes et leurs compétences d'apprentissage par eux-mêmes pour 

développer leurs talents dans diverses activités sportives, encourager les 

directeurs des écoles sur l'application des stratégies d'apprentissage dans 

leurs écoles pour augmenter le niveau de l’opération d'apprentissage, 

fournir un guide des tests spécial pour détecter les talentueux dans les 

établissements d'enseignement, offrir des programmes de formation Pour 

les enseignants sur tous qui concerne la détection des élèves talentueux 

au cour de l'éducation physique et sportive. 

 

les mots clés: stratégie d'apprentissage, talentueux, domaine 

psychomoteur. 



 

design of a guide offering with the use of certain learning strategies 

modern to detect the talented (8-10) years on the psychomotor. 

Abstract : 

This study aims to identify the effect of the use of a guide offering with 

the use of certain learning strategies modern to detect the talented (8-10) 

years on the psychomotor, We to assume that the guide offer with the use 

of certain modern learning strategies (cooperative learning, learning with 

games), contributes to the detection of talented students (8-10) years side 

psychomotor, the sample of the study included 90 pupils of primary 

school distribute on three groups of 30 students (15 male and 15 female), 

They have been chosen at random, we use certain tests (30 m, flexion of 

the trunk from a standing position, race zigzag 4 * 10, jumping in 

numbered circles, stand on one foot and twisting right and left 15' body), 

We found that: the learning guide offer with the use of certain learning 

strategies active (cooperative learning, learning with games), contributes 

to the detection of talented students (8-10) years on the psychomotor, 

and as a result of this we recommend: the need of the application of 

learning strategies to educate talented students in themselves and their 

learning on their own skills to develop their talents in various sports 

activities, encourage the directors of the schools on the application of 

learning strategies in their schools to increase the level of operation of 

learning to provide a special guide to tests to detect the talented in 

learning institutions, offer training programmes for teachers on all that 

detection of talented students in the Court of sports and physical 

education 

 

key words: learning strategy, talent, psychomotor domain 

 

 

 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الىشر
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

س    س ية يف اجملال اميفس حريك (10-9)نوكضف ؾن املخفوكني احلدًثة ثوػَف تـغ اسرتاثَجَاث امخدٌر



 

وركةل                                                                                                . ر، خامـة كاظدي مرابخ .ة.، مـِد ثmimoune2008@hotmail.com، 06661282363. جراُميي كدور

                                                                                                                      ر خامـة ؾحد اذلَد جن ابدٌس مس خـامن.ة.مـِد ث .bensikaddourh@yahoo.fr 0775083597. جن يس كدور حدَة

 خامـة مس خلامن. مـِد امرتتَة امحدهَة وامرايضَة.خمرب ؿووم وحركة الإوسان

:   موخط امححر

سرتاثَجَة امخـمل امخـاوين كدمَل نوكضف ؾن امخالمِذ املخفوكني يف اجملال اميفس حريك،حِر افرتضيا اس خخدام  ىل ثوػَف اإ ُدفت ُذا امححر اإ

سرتاثَجَة امخـمل امخـاوين ٌسامه يف امكضف ؾن املخفوكني يف اجملال اميفس حريك، حِر مشوت ؾَية امححر ؿىل   ثومَذ من امخـومي الاتخدايئ 30اإ

لة امـضوائَة، حِر اس خخدمٌا تـغ الاخذحاراث  غ 10م من احلركة، اخذحار املفز املخـدد ل25ؿدو )ومت اخذَارمه ابمعًر خعواث، اموزة امـًر

ىل ب ن (من امثحاث، زين اجلدع من وضؽ اجلووس، اجلري املخـرح، اجلري تني املامئني ، وتـغ فـامَاث ب مـاة املوى ب ظفال، حِر ثوظويا اإ

ر اسرتاثَجَاث ثـومي مٌاس حة مخمنَة :اس خخدام اسرتاثَجَاث امخدٌرس احلدًثة ٌسامه يف امكضف ؾن املخفوكني، ومٌَ هويص  ترضورت  ثعٍو

ثراء ثـمل املخفوكني حة، وجساؿد ؿىل اإ ثرايئ مرهة من صب هنا ثوحَة احذَاخاث امخالمِذ املخفوكني، املُو رضورت ثعحَق -مؽ وضؽ جرامج ثـوميَة اإ

سرتاثَجَة امخدٌرس امخـاوين مزايدت وؾي امخالمِذ املخفوكني تذاهتم وهماراث امخـمل اذلايت مخمنَة مواُهبم يف خمخوف ال وضعة امرايضَة                                                                                                                                  اإ

سرتاثَجَة امخدٌرس: املكٌلث املفذاحِة   اجملال اميفس حريك- املخفوكني- اإ

 

Abstract 

Title: employ coopérative teaching strategy using kids athletics as a guide 

to detect the excellent pupils in the domain of psychomotor 

The purpose of this research is to employ coopérative teaching strategy as a 

guide to detect the excellent pupils in the domain of psychomotor. For this, 

we assumed that the use of teaching styles to reveal the excellent students 

in the field of psychomotor. In order to accomplish this research, we have 

selected randomly a sample of 30 participants, from a primary school, on 

which we made some considerable tests:(test of 25 meters run  from  

location, test of multi-jumps to 10 paces, test of standing broad-jump ,test 

of bending the trunk from a sitting position, test of winding run, test of 

running from and to cones). As a result, we determined that the use of 

modern teaching strategy help to detect the excellent students in physical 

education, therefore, we recommend that the importance for the 

development of appropriate physical education in order to improve the 

talents in terms of the application of rich and flexible teaching strategy that 
will meet the needs of gifted-students as well as to employ the 

cooperative teaching strategy for the sake of increasing the awareness of 
students excelling in themselves and self-learning skills to develop their 
talents in various sports activities 

Key words: learning strategy, excellent students, domain of psychomotor 
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                                                                                                   :                                             ملدمة

ىل حتلِلَ من  ىل امرىق وجتـل الاُامتم جرؿاًة امعفوةل وامض حاة ُدفا ب ساس َا جسـى اإ ثـد اجلزائر حامَا من ادلول اميت ثًضد امخلدم وجسـى اإ

ة وامفٌَة وحضد لك ما ًرثي اجلواهة امخـوميَة مضٌلن ثدٌرس مادت امرتتَة امحدهَة ؿىل حنو فـال مَمت  خالل ثوفري مجَؽ الإماكانث املامَة والإداًر

ؿدادا لئلا ًـود ابمليفـة ؿىل ادلَؽ،اإ  وثـخرب حرتَة امعفل امرتتَة املخاكمةل جحر ال ساس يف تياء اجملمتؽ املخحرض، حِر ب ن ظفل امَوم ُو  ؿدادمه اإ

ر                                                                                                          .صاة املس خلدل وب مل امحالد يف امحياء وامخعٍو

َ من ب وضعة ثويب حاخاث امعفل ومِوهل ؿامل ب سايس ل ميكن الاس خلياء ؾيَ يف حرتَة امعفل من مجَؽ    وثـخرب امرتتَة امحدهَة وامرايضَة مبا حتخًو

 امعحَحة امعفل ابمعورت دلى فذمنَة املدراث اميفس حركَةجساؿد ؿىل اهدماخَ يف اجملمتؽ  كٌل  (تدهَة ػ ؾلوَة ػ هفس َة ػ احامتؾَة  )اميوايح 

ا احلراكث وحمنَهتا ُذٍ ثوحَِ يف امخحكري خالل من امعفوةل مرحةل اس خلالل ًخعوة ُر  كدراث حمنَة يف ُام دور مِا مَكون امسومية ابمعورت وثعٍو

 امعفل ؿىل ًؤثر سومي ثضلك كري خاظئة اجتاُاث يف احلراكث ُذٍ حمنو ب ن املمكن من حِر ومـووماثَ، كدراثَ ذاثَ وحمنَة واكدضاف امعفل

ٌُلل ؾن ثًذج ال ظفال ثعُة كد اميت احلركَة والإؿاكاث املدراث، املوامِة، وضـف والاحنرافاث امـَوة من فامكثري كوامَ، وؿىل حِاثَ وؿىل  اإ

ة امفرتت ُذٍ ظالخ جمرد تـدُا وما املدرسة يف امحدهَة وامرايضَة امرتتَة جرامج جيـل اذلي ال مر امعفل ، من حِات امـمًر  ما وؿالح ما فسد اإ

ب مه
(1) ،

ر وثـدًل ههتذًة امالزمة احلركَة امخـوميَة اخلرباث يف اميلط ب و امفضل ب ن كٌل ىل ًؤدي كد و مفاُميِا ، ال ساس َة املِاراث احلركَة وثعٍو  اإ

ىل ًؤدي كد مما ثوافلِا وؿدم احلركة ؾضوائَة حداظاث ثؤدي ما كامحا واميت ابميفس امثلة واخنفاض نوملامرت ال ظفال دلى هلط امرقحة اإ يف  هفس َة اإ

ذا امس َاق ًذكر لك من امكرب، ؾيد ابل وضعة امرتوحيَة الاس متخاع يف ًيجح ب ن امفرد ؿىل امعـة من وجتـل وامض حاة، املراُلة مرحةل  ُو

 مذـعضني نوخـمل ال ظفال ب هَ كٌل ثوخد ؿالكة وزَلة ما تني اؾخحار اذلاث وادلافؽ مالجناز املدريس، فلامحا ما ٍكون 1989ص َفر وموامين 

د من املثاجرت ب كرث مما  ىل مًز ذٍ امرقحة يف ال داء اجلَد جسمى دافـَة الاجناز، وثؤدي ادلافـَة املرثفـة نوخحعَل وامرقحة يف اميجاخ اإ وامخحعَل، ُو

ىل ضـف امخحعَل، ومن ب س حاة ثدين دافـَة الاجناز ثدين  مََ امرقحة يف جتية امفضل، ب ما هلعان ادلافـَة مالجناز املدريس فِؤدي اإ ثؤدي اإ

ىل امخلوَل من كمية كدراهتم وامضـور تـدم امكفاءت يف امخحعَل  ثلدٍر اذلاث حِر ًـخلد ثالمِذ املدارس ب هنم كري كادٍرن ؿىل امخـمل وميَوون اإ

ادلرايس
(2)

سرتاثَجَاث امخدٌرس احلدًثة كادرت ؿىل حتلِق ال ُداف املرحوت من كدل وزارت امرتتَة كٌل يه مًضودت يف املهناح  فاإن ذلا،  ثوػَف اإ

ة املِمة ٍرثحط ما وخاظةامرتتوي وامواثئق املرفلة  س يواث ابؾخحار ب ن املرحةل  (10-9) تدمنَة كدراث امخومَذ اميفس حركَة يف ُذٍ املرحةل امـمًر

ا من اميت ثوهيا يه مرحةل املراُلة ال وىل، هؼرا ل ن ُاثَ ال خريت  دٍُر يه ؾحارت ؾن حعَةل من اخلرباث واملِاراث امخدٌرس َة خيععِا املدرس ًو

وتذكل ثـخرب موكفا ٍمتزي ابمخفاؿل وامخـاون تني ظرفني ملك مهنٌل ب دوار ميارسِا من ب خل تووغ  ب خل مساؿدت امخالمِذ ؿىل حتلِق ال ُداف،

ال ُداف املًضودت فويك ًخحلق ُذا اميوع من امخدٌرس لتد من امخفاؿل املمي تني املدرس وثالمِذٍ من انحِة ال داء امعادق واس خجاتة امخالمِذ 

ىل الإجياتَة  ىل مساؿدت ثالمِذٍ ؿىل امخحول من امسوحَة اإ مِذا ال داء يف ضوء مـاًري الامزتام، وؿىل ُذا ال ساس جية ؿىل املدرس ب ن ٌسـى اإ

ىل امفـامَة خالل خمخوف املوافق امخدٌرس َة ابس خخدامَ ال مثل نووسائل امخدٌرس َة املياس حة، ذلكل فوػَفة املدرس مُست ملذرصت  ومن ادلود اإ

ىل ب حسن ما ؾيدمه من  وة والآخر ضـَف، تل امـمل مؽ امخالمِذ مبس خوايهتم اخملخوفة وتب سس حدًثة ثؤدي اإ يف احلمك ؿىل ب ن ُذا امخومَذ مُو

سرتاثَجَة امخدٌرس الاس خـداد وامـعاء وامخفاؿل، ومن ب مه ال سس امـامة يف  يه اس خلالل امًضاط اذلايت نوخالمِذ حبَر جية ؿىل اس خخدام اإ

وفر هلم فرظة امخفكري وامـمل الإتداؾي والاؾامتد ؿىل  املدرس ب ن ٌسسك ثالمِذٍ يف ادلرس ابس خخدام ب وسة اموسائل امخدٌرس َة املساؿدت، ًو

جياد روخ  ىل اإ لِم ؿىل امـمل ل ثيفريمه مٌَ، واإ ىل جضًو اكِم تب وامر وهواٍ ل حاخة مِا، واإ ُر اميفس فامي ٌس خعَـون املِام تَ خالل ادلرس دون اإ

.                                                                                                امخـاون املخحادل تُهنم و تني املدرس نوهنوض هبم وتووغ ال ُداف املًضودت

دارت درس امرتتَة   ر اإ سرتاثَجَاث امخدٌرس مكدخل خدًد يف ثعٍو ىل ثب ظَل مفِوم اإ ومن ُيا حكدسة ُذٍ ادلراسة ب مهَهتا، مكوهنا جسـى اإ

سرتاثَجَاث امخدٌرس  امحدهَة، مػن حِر حتدًـد ال سامَة واملـاًري اميت ٍرحكز ؿوهيا، مث جسـى تـد ذكل نوخـرف ؿىل ادلور اذلي ميكن ب ن ثـوحَ اإ

ة تعفة ؿامة يف ادلرس ر املٌلرسة امرتتًو                                                               .يف ثعٍو

  

 

املاُرت  : دار امفكر امـريب. امرتتَة احلركَة نوعفل: (1998)ب مني ب هور اخلويل، و ب سامة اكمل راثة-1

َ محدي،اجلامـة . فهيا مضالكث ال ظفال واملراُلني وب سامَة املساؿدت. (1989)ص َفر، صارمز؛ مِوٌلن،ُوارد-2 حرمجة وس مية داوود، وىًز

 .ال ردن-الاردهَة، ؾٌلن

   



 

                                                                                                                                          :مضلكة امححر

من ال ؾٌلل اميت ثمت يف املدارس ثلوم ؿىل ب ساس ثيافيس فردي تني  %85ب صارث تـغ ادلراساث ذاث امـالكة تواكؽ امخـومي احلايل ب ن ب كرث من 

امخالمِذ، وب ن امخـاون وتياء املِاراث الاحامتؾَة ل حيؼى ابلُامتم امالزم، كٌل ب زحدت دراساث ب خرى ب ن ب مه ؾيرص يف فضل ال فراد يف ب داء 

ىل اميلط يف هماراهتم امخـاوهَة والاحامتؾَة ىل هلط يف كدراهتم امـومَة، ومكن اإ                                                                                      .وػائفِم ل ًـود اإ

ا من ب خل مساؿدت امخالمِذ ؿىل حتلِق ب ُداف    دٍُر ذلكل فاإن امخدٌرس ؾحارت ؾن حعَةل من اخلرباث واملِاراث امخدٌرس َة خيععِا املدرس ًو

و تذكل فِو ًـخرب موكفا ٍمتزي  ابمخفاؿل تني امعرفني ملك مهنٌل ب دوار ميارسِا من ب خل تووغ ال ُداف املًضودت ويف ُذا امضب ن ًذكر حٌفي  مـَية،

ميك ًخحلق امخدٌرس امخـاوين لتد من امخفاؿل املمي تني املدرس و ثالمِذٍ من انحِة ال داء امعادق و اس خجاتة امخالمِذ مِذا ال داء "ؾوض ب هَ 

"يف ضوء مـاًري الامزتام
(3)

ىل الإجياتَة ومن  ىل مساؿدت ثالمِذٍ ؿىل امخحول من امسوحَة اإ ، وؿىل ُذا ال ساس جية ؿىل املدرس ب ن ٌسـى اإ

ىل امفـامَة خالل خمخوف املوافق امخدٌرس َة ابس خخدامَ ال مثل نووسائل امخدٌرس َة املياس حة، و من مجوهتا سرتاثَجَة امخدٌرس ادلود اإ  اس خخدام اإ

ب ظحح الاجتاٍ احلدًر ًويل املدارس مس ئومَة مساؿدت امعالة ؿىل مذاتـة امخـمل ، والاُامتم تدضجَـِم ؿىل الإكدال ، و يف ُذا امضب ن امخـاوين

ذاكء روخ الاتخاكر والإتداع واملِادت  ىل ب مهَة امحُئة يف اإ ة اإ تداؿا ، وذلا وهجت اجلِود امرتتًو مؽ معوِم املدريس وؿىل ب مور حِاهتم تب سامَة ب كرث اإ

ػِار  دارت ادلرس، جلـل اجملموؿاث امخـوميَة ٍلوؿاث فاؿةل،كٌل ب ن مضلكة املـمل ال ساس َة يف امفعـل يه اإ وامخواظل وتياء امثلة واختاذ املراراث واإ

ة  ر ال حواء امخلوَدًة هبدف حمنَة كدراث امعفل وفق مـاًري حرتًو امرصامة، مَؼل امخالمِذ حمافؼني ؿىل اميؼام، تل ب ظحح دور املـمل ُو ثعٍو

مكن امواكؽ امخدٌريس يف سومية تلعد زايدت املردود ادلاخًل اذلي ًيعوق من رضورت حتدًد وثفـَل اسرتاثَجَاث حدًثة تدرس امرتتَة امحدهَة، 

حلل امرتتَة امحدهَة حامَا ب ظحح مـاكس متاما ملا ًًدلي ب ن ٍكون مكون ب هَ ؿىل امرمغ من زحوث ال مهَة امكدريت مِذٍ اخلرباث املِيَة يف ممارسة امـمل 

ىل كَفِة ثعحَلِا خالل  ىل مـرفهتا واإ ل ب ن امكثري من امـاموني يف احللل امرتتوي ل ٍزامون ؿىل حنو الافذلار اإ امخدٌريس تب سووة ؿومي و مهنجي، اإ

ذا هؼر ل ن امفِم مـموَة امخدٌرس ل ٍزال وحلد  درس امرتتَة امحدهَة ل خل الإؿداد امالئق نوخالمِذ وخاظة ؿىل مس خوى كدراهتم اميفس حركَة ُو

آخرون ب ن ُذٍ اموس َةل ل جساؿد ؿىل فِم ذكر موس خون وب ب ن معوَة امخفاؿل تني املدرس " الآن ملذرصا ؿىل تـغ اخلعوظَاث امفردًة، ًو

ىل حتلِق ال ُداف "وامخومَذ ثـكس دامئا سوواك ثدٌرس َا مـَيا، وسوواك ثـوميَا خاظا وب ن ما ًًذج ؾن مثل ُذٍ امسووكَاث ُو امخوظل اإ
(4)

 ويف ،

من ب مه ال سس امـامة نوخدٌرس امفـال يه اس خلالل امًضاط اذلايت نوخالمِذ حبَر جية ؿىل املدرس ب ن : " ب نحسن حشاثةُذا امضب ن ٌضري 

سرتاثَجَة امخدٌرس امخـاوين ٌسسك ثالمِذٍ يف ادلرس ابس خخدام ب وسة اموسائل امخدٌرس َة املساؿدت وخاظة مهنا  وفر اإ اذلي حيوي امخالمِذ، ًو

اكِم تب وامر و هواٍ ل حاخة مِا،  ُر ىل خاهة الاؾامتد ؿىل هفس فامي ٌس خعَـون املِام تَ خالل ادلرس و ؿدم اإ هلم فرظة امخفكري وامـمل الإتداؾي اإ

جياد روخ امخـاون املخحادل تُهنم و تني املدرس نوهنوض هبم و تووغ ال ُداف املًضودت ىل اإ لِم ؿىل امـمل ل ثيفريمه مٌَ، و اإ ىل جضًو "و اإ
(5)

ووفلا 

هخاحِة يف ب داء  ىل زايدت امخحعَل والإ لإسرتاثَجَة حووسون وزمالئَ ، فاإن امـمل امخـاوين، ابمللارهة مؽ امـمل امخيافيس وامـمل امفردي ، ًؤدي اإ

  .امخالمِذ ، وامخب كَد ؿىل امـالكاث الإجياتَة تُهنم، وحتسن امعحة اميفس َة وثلدٍر اذلاث

سرتاثَجَة امخدٌرس امخـاوينولك ُذا جية ب ن ًخـرف املـومون ؿىل  خدرتوا ؿىل اس خخداماهتا امعفِة ، مكوهنا واحدت من الاسرتاثَجَاث اإ ، ًو

اميت جساؿد امخالمِذ ؿىل زايدت ثـومِم وحمنَة كدراهتم اميفس حركَة واكدساهبـم املِاراث الاحامتؾَة امالزمة نويجاخ يف احلَات، وؿوََ ميكن حتدًد 

  ما ب ثر                                                                                              : مضلكة ادلراسة يف امسؤال امرئُيس امخايل

سرتاثَجَاث امخدٌرس احلدًثة كدمَل نوكضف ؾن املخفوكني ثوػَف حريك ومن ُذا هعرخ امدساؤلث  س ية يف اجملال اميفس (10-8) تـغ اإ

:     امفرؾَة امخامَة

سرتاثَجَة امخـمل امخـاوين وامخيافيس ٌسامه يف حمنَة تـغ املدراث اميفس حركَة دلى امخالمِذ -                                                                                                                                 ؟ س ية  (10-8)ُل ثفـَل اإ

سرتاثَجَة امخـمل امخـاوين وامخيافيس نوكضف ؾن امخالمِذ املخفوكني- سِام اإ       ؟س ية  (10-8)ما مدى اإ

  :ب ُداف امححر
سرتاثَجَة امخـمل امخـاوين وامخيافيس ٌسامه يف حمنَة تـغ املدراث اميفس حركَة دلى امخالمِذ - .    س ية (10-8)ثفـَل اإ

سرتاثَجَة امخـمل امخـاوين وامخيافيس ٌسامه يف امكضف ؾن امخالمِذ املخفوكني-                                                .س ية (10-8)ثوػَف اإ

                                                                 

                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                    

ق املاُرت.  امرتتَة و تياء اجملمتؽ: (1999)حٌَفي ؾوض-3                                                                                          .                         لكَة الآداة خامـة امزكاًز

آصورث-4                                                                       15ص. خامـة تلداد. حرمجة حٌلل ظاحل حسن وب خرون. ثدٌرس امرتتَة امرايضَة: (1991) موسواكموس خون، سارت ب

ة و امخعحَق، ادلار امـرتَة نوكذاة: (1998) حسن حشاثة-5                                                                                                                                            98ص. املاُرت . 1ط. املياجه ادلراس َة تني اميؼًر



 

  :فروض امححر

سرتاثَجَة امخـمل - ن ثفـَل اإ  س ية (10-8) يف حمنَة تـغ املدراث اميفس حركَة دلى امخالمِذ امخـاوين وامخيافيس ٌساؿداإ

سرتاثَجَة امخـمل - ن ثوػَف اإ   س ية (10-8) يف امكضف ؾن امخالمِذ املخفوكني امخـاوين وامخيافيس ٌسامهاإ

                                                                                                                                                 :ب مهَة امححر

 : ثًدؽ ب مهَة ُذٍ ادلراسة من ب هنا

ني ، وهيم كذكل ظاهـي - ثدٌاول موضوؿا حِوايا وخدًدا هيم املامئني ؿىل امـمل امرتتوي املَداين من مـومي ومدٍري مدارس ومسسفني حرتًو

ة ، من ب خل رفؽ املس خوى امرتتوي ثضلك ؿام                                                                                                . املراراث امرتتًو

دارت درس امرتتَة امحدهَة وحتلِق - ر اإ ثولي امضوء ؿىل امـيارص ال ساس َة املكوهة لإسرتاثَجَة امخدٌرس امخـاوين، ومدى الاس خفادت مهنا يف ثعٍو

امرتكزي ؿىل مفِػوم خدًد يف - املاايث املًضودت ، وحماوةل ثضََق امفجوت امياجتة ؾن املٌلرساث امخـوميَة امخلوَدًة اميت ثـعى املـمل ادلور اماكمل 

سرتاثَجَة امخـمل امخـاوين و اإ .                                                                                                              ُذا اجملال امرتتوي ُو

ىل ثوضَح فاؿوَة الاس خخدام ال مثل محـغ ب ساس َاث امخدٌرس احلدًر - حزوًد امـاموني يف امرتتَة امحدهَة هبذا املرحؽ امـومي اذلي ثعرق اإ

سرتاثَجَاث امخدٌرس احلدًثة                                                                                               وامفـال يف تياء درس امرتتَة امحدهَة واملمتثةل يف ثوػَف  اإ

ة املـارصت- سرتاثَجَة لإؿداد مدريس ثـمتد ؿىل مذعوحاث امخوهجاث امرتتًو .                                                                            ب مهَة وضؽ اإ

ومبا ب ن الإسرتاثَجَة يه ٍلوؿة اخلَاراث واحملاور واملساراث اميت ثعاغ ؿًل ضوء اخلعائط والاحذَاخاث والإماكهَاث وامعموحاث ال وسؽ يف -

ا املس خجدت ابموسط املدريس ، فاكن مزاما  امرؤاي املس خلدوَة  هبدف مواكحة امخعوراث يف مادت امرتتَة امحدهَة و امرايضَة  واميت ابمخب كَد ثرتك ب اثُر

سرتاثَجَة مـمل مس خلدًل حتددٍ ال ُداف املًضودت                                                                                                  .ؿوَيا ب ن خنعط معويا مضن اإ

ف - :                                                                                                           ملععوحاث امححرالإحرائَة امخـًر

س آخر معوَة ثفاؿل تني ظرفني ثضب ن موضوع ويه ثيعوي ؿىل ثب زري من خاهة"ًـرف تب هَ : امخدٌر "واس خجاتة من خاهة ب
(6)

ب ما دمحم زايد فريى ، 

ىل "تب هَ  معوَة احامتؾَة ثفاؿوَة ًمت خالمِا هلل مادت امخـمل سواء اكهت ُذٍ مـوومة ب و كمية ب و حركة ب و خرب من املرسل اذلي ُو ال س خاذ اإ

"املس خلدل اذلي ُو امخومَذ
(7)

. 

س- سرتاثَجَة امخدٌر يه ٍلوؿة الإحراءاث املس خخدمة من ظرف املـمل، مخحلِق ب ُداف خمعط مِا مس حلا تب كىص فاؿوَة ممكٌة وفق الإماكانث  :اإ

سرتاثَجَة  سرتاثَجَة امخـمل امخـاوين ب ي امـمل يف صلك ٍلوؿاث كري مذجاوسة واإ ىل امخيوع يف اس خخدام  لك من اإ حرائَا سًذعرق اإ املخاحة، واإ

 .امخـمل ابمليافسة ب ي لك املواكف امحَداقوحِة اميت س خعمم يف ظاتؽ املواهجة وامخيافس

 ًفوق كثريا ب كراهَ مما ٌس خدؾي  واحلركَة ًخفق امحاحثني حول امعفل املخفوق ب هَ ُو اذلي ًؼِر سوواك يف اجملالث امـلوَة واملـرفِة:املخفوق امخومَذ-

ىل حتلِق ب كىص حد ممكن جسمح تَ ظاكاثَ وكدراثَ ثدخال حرتواي لإثراء وحمنَة ُذٍ املدراث واموظول تَ اإ
(8)

املخفوكون مه ال ظفال ومما س حق ، 

ماكانث وكدراث تدهَة وحركَة متزيمه ؾن ب كراهنم ؼِرون حتعَال مرثفـا، ب و اإ  .اذلٍن ًمت حتدًدمه وامخـرف ؿوهيم يف مواكف انوـة وامليافسة ًو

ىل حمنَة  ُو اجملال اذلي ًخعل تدمنَة اجلواهة اجلسمَة احلركَة وامخًس َق تني احلراكث: اجملال اميفس حريك- وحسة ثعيَف ُارو سًذعرق اإ

اميت ثخعف ابملوت وامرصاكة واملروهة وامخحمل وذلكل فاإن ال ُداف هبذا املس خوى حركز ؿىل اهمنو اجلسمي امسومي نولِام حبراكث  املدراث اجلسمَة

 يف مس خوى ب ؿىل

-                                                                                                                                   :ادلراساث امساتلة

ىل امخـرف مهنا امِدف واكن امَد، كرت مادت ب ُداف مخحلِق امخدٌرس اسرتاثَجَاث تـغ اس خخدام فاؿوَة (2000 ) ظاحل دراسة  من لك فاؿوَة اإ

 املهنج امحاحثة واس خخدمت ،(اموخداهَة_ املـرفِة_ حركَة اميفس) امَد كرت مادت ب ُداف حتلِق يف املضالكث وحل وامخيافيس امخـاوين امخـومي

يب يل ثلس ميِم مث نوحياث امرايضَة امرتتَة لكَاث ال وىل من امفركة ظامحاث من ظامحة ( 60 ) ؿًل امـَية واص متوت امخجًر  مث ٍلوؿاث زالج اإ

 تب سووة امثامثة امخدٌرس نومجموؿة مت و امخيافيس امخـمل تب سووة امثاهَة نومجموؿة امخدٌرس ومت امخـاوين امخـمل ال وىل تب سووة نومجموؿة امخدٌرس

  

خون-6                                                                      24ص. ؿامل امكذة املاُرت1امخدٌرس رؤًة يف ظحَـة املفِوم، سوسةل ب ظول امخدٌرس، ط: (1997)حسن حسني ًز

سرتاثَجَاث هفس َة حدًثة، دار امرتتَة احلدًثة، ؾٌلن، ص: (1985)دمحم زايد محدان-7    23حرص َد امخدٌرس مبحادئ و اإ

-8 Patrick. (1996). l’athlétisme en eps (didacthlétisme 2). Paris: Vigot.1,p61  



 

يل اميخاجئ وب سفرث املضالكث، حل  ال ساس َة املِاراث تـغ مخـمل ال خرى الاسرتاثَجَاث من ب فضل حتسن وس حة ب ػِر امخـاوين امخـمل ب ن اإ

امَد  مكرت

 امِدف واكن ، املحارزت رايضَاث يف واملِاري امحدين ال داء مس خوى ؿىل وامخيافيس امخـاوين امخـمل اس خخدام ثب زري(: 2002)امـاظي ؾحد دراسة- 

ىل امخـرف مهنا  املهنج امحاحثة واس خخدمت املحارزت، رايضة يف واملِاري امحدين ال داء مس خوى ؿىل وامخيافيس امخـاوين امخـمل اس خخدام تفاؿًل اإ

يب يل ابمدساوي ثلس ميِم مت ابملاُرت نوحياث امرايضَة امرتتَة جلكَة ال وىل امفركة تياث ظامحة من (72)ؿىل  ادلراسة ؾَية واص متوت امخجًر  زالج اإ

يب ٍلوؾخني ٍلوؿاث  امخيافيس امخـمل ابس خخدام امثاهَة نومجموؿة امخدٌرس ومت امخـاوين امخـمل ابس خخدام ال وىل نومجموؿة امخدٌرس مث ثنيجتًر

لة مِا امخدٌرس مت ضاتعة امثامثة واجملموؿة ىل اميخاجئ وب سفرث امخلوَدًة، ابمعًر خِة اجملموؿة ثفوق اإ  امخـمل ابس خخدام درست اميت ال وىل امخجًر

  امخـاوين

سرتاثَجَة ابس خخدام امخـاوين امخـمل ب ثر(: 2002) امعمَدؾي دراسة-  ة ظامحاث دلى امـومَة امـموَاث هماراث يف مـا امخـمل اإ  يف املمتزياث اثهًو

ىل ادلراسة ُدفت " (املوظل مدًية  امراتؽ امعف ظامحاث دلى امـومَة امـموَاث هماراث حمنَة يف امخـاوين امخـمل اس خخدام ب ثر ؿىل امخـرف اإ

ة يف الإؿدادي يب، املهنج واس خخدمت ابملوظل، املمتزياث اثهًو ة يف ظامحة ( 24)من  امـَية وحكوهت امخجًر  امحاحثة واختذث نوحياث، املمتزياث اثهًو

حداُا ٍلوؾخني خِة اإ لة درست جتًر ا امخـمل) امخـاوين امخـمل تعًر ـً لة درست ضاتعة وب خرى ، (م  اجملموؾخني مباكفب ت امحاحثة وكامت .امخلوَدًة ابمعًر

حعائَا تَاانهتا امحاحثة وؿاجلت امـومَة، امـموَاث هماراث اخذحار فاكهت امححر ب دات تححهثا، ب ما ؿالكة ذاث ب هنا رب ث اميت ابملخلرياث  ابس خخدام اإ

حعائَا دال فرق وحود اميخاجئ وب ػِرث امخايئ الاخذحار خِة اجملموؾخني يف املمتزياث امعامحاث درخاث مذوسط تني اإ  هماراث يف وامضاتعة امخجًر

ة ، امخًدؤ هماراث كلك امـومَة امـموَاث خِة اجملموؿة ومعاحل والافرتاض وامخجًر                                                                                                                                      .امخجًر

جراُمي سوامين )دراسة-  ة ادلائري يف ثـمل تـغ املِاراث ال ساس َة ابمكرت (: 2003)خوَل اإ لة امخدًر ثب زري اس خخدام ب سووة امخـمل امخـاوين تعًر

دفت ُذٍ ادلراسة امعائرت ة ادلائري وال سووة املخحؽ يف ثـمل تـغ املِاراث ال ساس َة ، ُو لة امخدًر ثب زري اس خخدام ب سووة امخـمل امخـاوين تعًر

ة ادلائري وال سووة املخحؽ يف ثـمل تـغ املِاراث ال ساس َة ابمكرت ، ابمكرت امعائرت لة امخدًر امفرق يف اس خخدام ب سووة امخـمل امخـاوين تعًر

كسموا ؿىل ٍلوؾخني تواكؽ  (24)هحار وؿددمه  ال  احري امححر ؿىل ؾَية من ظالة املرحةل امثاهَة يف كسم امرتتَة امرايضَة جبامـةت، وامعائر

ة ادلائري (12) لة امخدًر ؿداد مهناح ثـوميي خاص ابملادت امخـوميَة وفق ب سووة امخـمل امخـاوين تعًر وذكل نوفرتت من ، ظامة ملك ٍلوؿة، ملد مت اإ

كٌلل ثـمل لك همارت ؿىل خ22/5/2002 ملاًة 1/3/2003 حراء الاخذحاراث امحـدًة ؾيد اإ لة دٍ، ومٌَ اس خًذج ب ن  مت اإ ب سووة امخـمل امخـاوين تعًر

ة ادلائري وال سووة امخلوَدي املخحؽ ٌُل ب سووابن فـالن يف ثـومي املحخدئني ال داء امفين نومِاراث ال ساس َة احملددت ابمكرت امعائرت ثفوق ،وامخدًر

ة ادلائري ؿىل ال سووة املخة لة امخدًر                                                                                 .يف ثـمل تـغ املِاراث ال ساس َة احملددت ابمكرت امعائرت (امخلوَدي) عب سووة امخـمل امخـاوين تعًر

يب جرانمج ب ثر ادلراسة ُذٍ  حفعت:2005 ))اجلوَل  ؾحد دراسة - ر يف ثدًر تداؾَة املدراث ثعٍو وتني من امعالة ؾَية دلى الإ  ابمعف املُو

خِة اجملموؿة اخذريث وكد ظامحا،60من   ادلراسة ؾَية ثب مفت .املكرمة مكة مبدًية الاتخدايئ اخلامس  امعالة من ظامًحا (30)وؿددُا امخجًر

وتني يب امربانمج املدرسة، وحكون تيفس امعالة املخفوكني من ظامحا (30)امضاتعة واجملموؿة الاتخدائَة اجن ماخة مبدرسة املُو ( 12)من امخدًر

يب امربانمج ثعحَق مت وكد امعالة، دلى وامخفعَالث وال ظاةل امعالكة واملروهة هماراث حمنَة يف ٌسِم ايمعل وضاظا خِة ؿىل امخدًر  اجملموؿة امخجًر

ر هبدف تداؾَة املدراث ثعٍو  وحود اميخاجئ  ب ػِرث.وتـدي كدًل اكخذحار (ة) منوذح امعوري وثوراوس امـلوَة املدراث ملِاس دلهيم وظحق الإ

حعائَا داةل فروق خِة اجملموؾخني تني اإ خِة اجملموؿة وامضاتعة معاحل امخجًر اميخاجئ  ب ػِرث كٌل امعوري، ثوراوس ملِاس ب تـاد مجَؽ ؿىل امخجًر

ًَا داةل فروق حعائ خِة، وب خريا معاحل امـلوَة املدراث مللِاس امـلوَة املدرت تـد ؿىل اإ خِة امربامج ثـممي ترضورت اموركة ب وظت اجملموؿة امخجًر  امخدًر

                           ادلراس َة املراحل دلَؽ امخفكري الإتداؾي هماراث مخمنَة

-  :                                                                                                                          ثـوَق ؾن ادلراساث

ثحاع ال سس امعحَحة واميت جسامه ثضلك خاد يف دمع ورؿاًة ورفؽ مس خوى ُذٍ امفئة  مـؼم ادلراساث ركزث يف ثـاموِا مؽ املخفوكني ؿىل اإ

ىل                                 :                                                                                         ومن ُيا ػِرث احلاخة اإ

ماكهَاهتا                                                                                                          - ػِور امربامج اخلاظة هبا، يف سخِل حتلِق ب ؿىل مس خوى من حِر الاس خفادت من ظاكاث واإ

                                                           :كٌل جرزث اجتاُاث سائدت حول س حل رؿاًة املخفوكني وميكن ثوخَط ُذٍ الاجتاُاث يف-

اجتاٍ ًيادي ترضورت دمج امخالمِذ املخفوكني، من ب خل احملافؼة ؿىل امخوزًؽ امعحَـي نولدراث وؿىل مس خوى امخفاؿل الاحامتؾي امعحَـي تني -

                                                                                                            (من ب خل ثيافس رشًف )املس خوايث امثالج 

                                                     - .اجتاٍ ًيادي ترضورت ؾزل امخالمِذ املخفوكني ؾن ب كراهنم امـادًني وفذح مدارس خاظة هلم-

اجتاٍ ًيادي ترضورت دمج امخالمِذ املخفوكني يف املدارس امـادًة مؽ ختعَط ظفوف خاظة هبم وكٌل جيمؽ امحاحثون ؿىل ب ن جرامج رؿاًة املخفوكني 

جية ب ن جسامه يف امخـرف املحكر كدر املس خعاع ؿىل حالث املخفوكني، مؽ الاس خخدام ال مثل ميخاجئ ؿدد من حماكث كِاس وجضخَط ملدراث 



 

ىل رضورت ثعممي جرامج موهجة مكضف ورؿاًة املخفوكني                                          .                                       املخفوكني واإ

حراءاث امححر :                                                                                                                                                    اإ

لة : مهنج امححر-  دػي ل ن ُو ال وسة حلل املضلكة حِر ًـخرب من ب كرث املياجه امـومِـة اميت حمتثل فهيا مـامل امعًر مقيا ابس خخدام املهنج امخجًر

.                                                                                                                                                 امـومَة تعورت واحضة

:                                                                                                                                            جممتؽ ؾَية امححر- 

 موزؿة  %40 ثومَذ تًس حة 75 ثومَذ من جممتؽ ب ظل 30س ية حِر توف جحمِا  (10-9) ؾَية امححر يف ثالمِذ امخـومي الاتخدايئ ذكورمتثوت

خِة كوام لك مهنٌل  لة ؾضوائَة،  ثومَذا15ؿىل ٍلوؾخني ضاتعة وب خرى جتًر                                                                                                                         . حِر مت اخذَار امـَية تعًر

-                                                                                                                             :      جمالث امححر- 

.                                                                                       ثومَذ من امخـومي الاتخدايئ مبدرسة مومود فرؾون تولًة سـَدت،30مشوت ؾَية امححر : اجملال امخسسي

                                                                                                       مدرسة مومود فرؾون تولًة سـَدت: اجملال املاكين- 

حراء امخجرتة يف امفرتت امزمٌَة من :اجملال امزمين-  ىل 2014- 11-26 مت اإ                                                            2015-03- 18 اإ

                                                                                                                             :امححر امضحط الإحرايئ نومخلرياث- 

سرتاثَجَاث امخدٌرس احلدًثة                                                                                                                                           : املخلري املس خلل ثوػَف تـغ اإ

                                                                                                                                         امكضف ؾن املخفوكني يف اجملال اميفس حريك : املخلري امخاتؽ

ن ادلراسة املَداهَة ثخعوة ضحعا نومخلرياث كعد امخحمك فهيا من هجة وؾزل تلِة املخلرياث ال خرى وتدون ُذا ثعحح : املخلرياث املضوصة اإ

عـة ؿىل امحاحر ب ن ًخـرض ؿىل املسخداث احللِلِة نويخاجئ،  ههيا امحاحر مس خـعَة ؿىل امخحوَل وامخعيَف وامخفسري ًو اميخاجئ اميت ًعل اإ

"تدون ممارسة امحاحر لإحراءاث امضحط امعحَحة 
(9 )

ب ن املخلرياث اميت ثؤثر يف املخلري امخاتؽ واميت من امواحة ضحعِا يه املؤثراث " ، كٌل 

ىل جممتؽ امـَية خِة، واملؤثراث اميت حرحؽ اإ ىل الإحراءاث امخجًر اخلارحِة، واملؤثراث اميت حرحؽ اإ
(10)

ضحط مجَؽ ، ويف ُذا امضب ن مت حماوةل 

انج، كٌل مت ضحط امسن  س ية مؽ  (10- 9)املخلرياث املرثحعة تـَية امححر من حِر ؿامل اجلًس، حِر مقيا ابخذَار اذلكور فلط ملةل امـَية اإ

 .  ؾزل املكررٍن وامخالمِذ امليخرظني يف ال هدًة امرايضَة

                                                                                                                                 :اميخاجئ املدوَة مـًَيت امححر  

خِة يف هخاجئ الاخذحاراث املدوَة: (02)دول رمق اجل                                                                                   ًوحض مدى امخجاوس تني امـَية امضاتعة و امخجًر
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آخرون.مٌاجه امححر يف امرتتَة وؿمل اميفس:(1985)دًوتدلة فان دامني-10              386ص .املاُرت.مكذحة ال جنوو املرصًة.حرمجة هخِل هوفل وب

                   امللاًُس الإحعائَة
 

الاخذحاراث 

خدول ًوحض اميخاجئ املدوَة مـًَيت امححر 
خِة امـَية امضاتعة  ث امـَية امخجًر

سوتة املح
مس خوى 

ادللةل 
ث 

ادللةل دومَة اجل
1س

 
1س 1ع

 
 1ع

  0.57 0.46 4.61 0.52 4.50 (اث)م من احلركة25ؿدو 
 
 
 
 

0.05 

 
 
 
 
 

2.045 
 

    

كري دال 
كري دال  0.18 0.78 2.69 0.89 2.75 اموزة امثاليث من امثحاث

لاموزة ال كري دال  0.24 0.22 1.36 0.56 1.32 (م) من امثحاثظًو
كري دال  017 1.85 3.13 2.04 3 (مس)زين اجلدع من وضؽ اجلووس

مام1ريم امكرت امعحَة  كري دال  0.31 0.17 6.06 1.15 5.95  كف مل 
كري دال  0.99 1.15 7.17 1.06 6.74  كف نوخوف1ريم امكرت امعحَة 

 كري دال 0.43 290 1385 360 1440 دكائق 6اجلري ملدت 

الإجناز 
 امراييض

كري دال  0,07 0,89 9,05 1,25 9,02  م من اجلووس 50ؿدو 
كري دال  0,33 1,75 9,25 2,13 9,5 كف 1دفؽ اجلةل 

ل من اجلري كري دال  0,4 1,05 3,15 0,85 3 اموزة امعًو
كري دال  0,12 39 251 46 249 م1000حري 



 

ملد ثحني من خالل املـاجلة الإحعائَة جملموع اميخاجئ اخلام املدوَة مـًَيت امححر ب ن مجَؽ كمي ث احملسوتة يه ب ظلر من املمية اجلدومَة مما ثؤكد  

حعائَة و ابمخايل فاإن ُذا امخحعَل  ة تني ُذٍ املخوسعاث ب ي ب ن امفروق احلاظةل تني املخوسعاث مُست مِا دلةل اإ ؿىل ؿدم وحود فروق مـيًو

امرسؿة مػ )الإحعايئ ًؤكد ؿىل مدى امخجاوس املامئ تني ؾًَيت امححر يف املخلري امحدين و الإجناز امرمقي يف تـغ فـامَاث ب مـاة املوى ب ظفال 

ل -كف1دفؽ اجلةل -م50                                                                                                                (1000حري – اموزة امعًو

                                                                         :ملد ثعوة اجناز ُذا امححر امـومي اس خخدم تـغ ال دواث امخامَة  :ب دواث امححر

املالحؼة - .   الإملام اميؼري حول موضوع امححر من خالل ادلراسة يف لك من املعادر واملراحؽ امـرتَة و ال حٌحَة، اجملالث، املوخلِاث امـومَة-

                                                                                                   (ؿدو،ريم،وزة،حري)مساتلاث خاظة تب مـاة املوى ب ظفال – الاخذحاراث امحدهَة - املَداهَة، امللاتةل امضخعَة 

متثوت ُذٍ اخلعوت ملِاس ظالحِة الاخذحاراث املراد اس خـٌلمِا يف امخجرتة ال ظوَة ملـرفة زحاث وظدق الاخذحاراث  :ادلراسة الاس خعالؾَة-

ضري امحاحر ب ن ُذٍ الاخذحاراث س حق حتكميِا من كدل ؿدد من ال ساثذت اخلرباء وكد ب جنزث امخجرتة ؿىل  س ية (10-9) ثالمِذ 6وموضوؾَهتا ٌو

ذا يف صلك اخذحار كدًل ًحني كمي امثحاث (: 01)اجلدول رمق   :تـدي ثفعوٌِل مدت ب س حوع  فاكهت اميخاجئ اكلآيت/ذكور من مدرسة مومود فرؾون ُو

  وظدق الاخذحاراث امحدهَة 

     امللاًُس الإحعائَة
 

املخلرياث 

 
    الاخذحاراث 

 
امعدق .مامثحاث .م امـَية 

 
الإحعائَة . م

 
 

 
املدراث امحدهَة 

. م من امحداًة املخحركة25ؿدو 

6 

دال  95,0 0,91
مام 1ريم امكرت امعحَة  دال  0,94 0,88 كف مل 
دال  0,91 0,82 كف نوخوف 1ريم امكرت امعحَة 

ل من امثحاث دال  0,96 0,92. اموزة امعًو
دال  0,94 0,89اموزة امثاليث من امثحاث 

دال  0,89 0,79 دكائق 6اجلري 
دال  0,83 0,69زين اجلذع من وضؽ اجلووس 

 
الإجناز امراييض 

 

دال  0,97 0,95  م من اجلووس 50اخذحار ؿدو 
دال  0,91 0,82 كف 1  دفؽ اجلةل 

ل من اجلري دال  0,93 0,87 اموزة امعًو
دال  0,95 0,9 م1000اخذحار حري 

ة ن0,05 ؾيد مس خوى ادللةل 0.707كمية ر اجلدومَة    =15- و درخة احلًر
ة )ملد ثحني من خالل اميخاجئ الإحعائَة املدوهة يف اجلدول ب ؿالٍ ب ن الاخذحاراث املرحشة جس خويف ؿىل امسسوط امـومَة  من حِر  (امس َكومرًت

                                                                                                                                 امثحاث وامعدق واملوضوؾَة

سرتاثَجَة امخـمل امخـاوين وفق هؼام ب مـاة املوى ب ظفال)امللرتخ امخـوميي  -                                                                                                                                                     :  اموحداث امخـوميَة امللرتحة تخوػَف اإ

ذٍ  ذا متَِدا ملهناح ثـوميي ملرتخ مس خلدال ُو سرتاثَجَة امخـمل امخـاوين ُو مقيا تخخعَط ٍلوؿة من اموحداث امخـوميَة منوذحِة موػفني فهيا اإ

دراح تـغ فـامَاث ب مـاة املوى اميت ثخضمن  (10-9)اموحداث ظحلت ؿىل ثالمِذ  س يواث ومـرفة ثب زرٍي يف حمنَة كدراهتم امحدهَة، حِر مت اإ

ة ُادفة مديَة ؿىل امخـاون ومراؿات نوفروكاث امفردًة ويف ُذا مت الاؾامتد ؿىل امواحداث  اجلري ،امريم، اموزة واميت ثخخووِا كذكل فـامَاث فكًر

احلركَة تياءا ؿىل ال ُداف املًضود حتلِلِا وؿىل ؿدد وكدراث امخالمِذ املضاركني، والإماكانث املَداهَة املخاحة من حِر املاكن واموكت 

سرتاثَجَة امخـمل امخـاوين وفق هؼام ب مـاة وال دواث،  وؿىل ضوء ال سس واحملاكث املوحضة مس حلا مت  ثعممي اموحداث امخـوميَة ابس خخدام اإ

خِة تواكؽ وحدثني ثـوميَخني يف ال س حوع و لك وحدت 20املوى ب ظفال، وكدر ؿددُا تػ   وحدت ثـوميَة، حِر مت ثيفِذُا مِداهَا ؿىل امـَية امخجًر

ىل زالزة ب كسام يه  (40)ثـوميَة ، اص متل املسم امخحضريي ؿىل هتَئة املسم والإحٌلء وامامتٍرن امحدهَة (امخحضريي،امرئُيس،اخلخايم)دكِلة ملسمة اإ

                                                                                                                                             ."ب ن ممارس هتا ًدِح نوخالمِذ فرظا مذيوؿة مالتخاكر"فامي ثضمن املسمني امرئُيس واخلخايم ؿددا من ال مـاة امعلريت حِر 

                                                                                                    :هخاجئ امللارهة املدوَة امحـدًة دلى ؾًَيت امححر

ة والاجناز امرمقي (: 03)دول رمق اجل  ًوحض اميخاجئ املدوَة وامحـدًة مالخذحاراث امحدهَة واملِاًر

         ملاًُس الإحعائَة 
 

الاخذحاراث 

خِة امـَية امضاتعة  امـَية امخجًر
1س

 
2س 1ع

 
. مم . ث 2ع

دلةل 
1س

 
2س 1ع

 
دلةل . مم  .ث 2ع

كري  1.13 0.42 4.45 0.52 4.50 (اث)م من احلركة25ؿدو 
دال  2.87 0.26 4.19 0.46 4.61دال 

كري  0.88 0.80 2.80 0.89 2.75اموزة امثاليث من امثحاث 
كري  2 0.85 3.15 0.78 2.69دال 

دال 



 

اجلدومَة مما ًحني ب ن ُياك فروق ذاث دلةل " ث"احملسوتة دلَؽ املِاراث املدروسة ب كرب من كمية " ث"من خالل اجلدول هالحغ ب ن كمية   

حعائَة تني الاخذحاراث املدوَة امحـدًة نومجموؾخني ماؿدا همارت اموزة امثاليث من امثحاث اكهت كمية  اجلدومَة " ث"احملسوتة ب كل من " ث"اإ

حعائَة يف ُذٍ املِارت ذا ما ًدل ؿىل ؿدم وحود فروق ذاث دلةل اإ                                                                  ،                       ُو

يب اكن ابس خخدام اموسائل املياس حة هؼرا "و ٌضري كراهزت  :اثفاق هخاجئ  ىل رضورت مراكدة امخلدم ثضلك دوري ومٌخؼم يف ب ي موكف ثـوميي ب و ثدًر اإ

ثلاهَ مِا و ابمخايل مذاتـة ُذا امخعور يف ػل ثـدًالث مٌاس حة "ل ن لكٌل ثدرة امفرد ب كرث ؿىل هممة مـَية لكٌل زاد اإ
(11 )

ال وضعة  ب ن  كٌل ًؤكد

د من كدرهتم امحدهَة امعحَـَة، ومتدٍ  امرايضَة املدرس َة جساؿد ؿىل حتسني ال داء اجلسمي نوخالمِذ وحكس هبم امـدًد من املِاراث ال ساس َة، وحًز

ىل حمنَة مَاكهتم ال تدهَةابملخـة خالل ثب دٍهتم مخكل ال وضعة اميت ثمت من خالل ثـاون مضرتك ، ابلإضافة اإ
(12)

كٌل كال دمحم حسن ؿالوي ؿىل ب ن   ،

ة يف كثري من ال وضعة امرايضَة، وخاظة مساتلاث امريم يف ب مـاة املوى حِر حمتزي  املوت املمزيت ابمرسؿة ثـد من ب مه امعفاث امحدهَة امرضوًر

"مساتلهتا ابمخلري امرسًؽ املفاحئ، ب و زايدت دشؿة ادلوران مخحسني املس خوى امرمقي
(13)

املدرت امـضوَة ك حد "  وكذكل رب ي زيك دروٌش تب ن،

ة ب و املوت املمزيت ابمرسؿة ثوـة دورا ُاما خدا يف مجَؽ مساتلاث امريم ب هواع املوت امـضوَة، واميت ًعوق ؿوهيا مععوح املوت الاهفجاًر
(14)

.     

 

 

  

 

 

                                                                           

11-Miller , B and Power , S.D ( 1981) : Developing in Athletics Through the process of depth jumping , 

track and field Quarterly Review , 81,4,p31 

12-Frédéric (a.) ,thierry (b.), levicq (s.) (2004): athlétisme.2. les sauts. « de   l’école…aux association 

».éd.revue.eps.p23  

ة امراييض،امعحـة احلادًة ؾسس،دار املـارف،املاُرت:(1990)دمحم حسن ؿالوي-13                                                                                             67ص .ؿمل امخدًر

 358ص.موسوؿة امـاة املوى،امريم و املساتلاث املركحة، املاُرت دار املـارف:(1994)زيك دروٌش و ؿادل ؾحد احلافغ-14

ل من امثحاث كري  1.21 0.36 1.41 0.56 1.32 (م)اموزة امعًو
دال  3.42 0.32 1.78 0.22 1.36دال 

كري  1.41 1.04 4 2.04 3 (مس)زين اجلدع 
دال  12.45 0.78 8.23 1.85 3.13دال 

مام 1ريم امكرت امعحَة  كري  2.01 0.79 6.85 1.15 5.95كف مل 
دال  4.11 0.45 8.87 0.57 6.06دال 

كري  1.35 0.87 7.08 1.06 6.74ريم امكرت امعحَة نوخوف 
دال  2.79 0.95 9.19 1.15 7.17دال 

دال  17.93 315 1880 290 1385دال  2.13 180 1589 360 1440 دكائق 6اجلري ملدت 
2,1 9,5  م من اجلووس 50ؿدو 

3 
9,7

3 
1,6

3 
0,5

1 
كري 

دال 
9,0

5 
0,8

9 8,33 0,4
دال  2,19 1

0,8 3 كف 1دفؽ اجلةل 
5 

2,6
9 

0,8
5 

0,7
9 

كري 
دال 

9,2
5 

1,7
5 11,02 0,6

دال  6,48 8

ل من اجلري 1,1 28 246 46 249 اموزة امعًو
1 

كري 
دال 

3,1
5 

1,0
5 3,55 1,0

دال  2,19 5

2,1 9,5 م1000حري 
3 

9,7
3 

1,6
3 

1,4
3 

كري 
 5,42 18 226 39 251دال 

دال 

ذا ؾيد د خ 2,045خدومَة   تػػ . كدرث كمية ث   0,05 و مس خوى ادللةل 29  ُو



 

                                                                                                                             :اميخاجئ امحـدًة مـًَيت امححر

 ث–ًوحض هخاجئ امللارهة امحـدًة مـًَيت امححر ابس خخدام اخذحار دلةل امفروق (: 04)اجلدول رمق 

ىل  ذا راحؽ اإ حعائَة ُو اهعالكا من اميخاجئ املوحضة يف اجلدول ب ؿالٍ ثحني مـؼم امفروق احلاظةل تني ؾًَيت امححر يف امللارهة امحـدًة ذاث دلةل اإ

ىل امـدًد من امـوامل ـزى ذكل اإ ىل خعائط وممزياث امفئة  ظحَـة املخلري املس خلل كِد امححر، ابس خثٌاء اخذحار اموزة امثاليث من امثحاث ًو و اإ

ة  ذكر ٌرسان جمَد(10-9)امـمًر ن  املدراث اميفس حركَة دلى ال فراد وخاظة :" س ية، ًو ىل حكٍو ب ن انوـة ًـخرب ب حد ب مه اموسائل املؤدًة اإ

ة امعحة  ىل ب ن ال وضعة امرايضَة املدرس َة جساؿد امفرد يف امخعور امضامل نومِاراث احلركَة واهمنو امحدين امعحَـي  وثلًو ال ظفال ، كٌل ب صار اإ

"امـامة واحلفاظ ؿوََ
(15)

كساة املِاراث : "، ويف هفس امس َاق ثؤكد لك من انُد سـد،هَىل فِمي ىل اإ ب ن ال وضعة امرايضَة املدرس َة هتدف اإ

ىل حمنَة انوَاكة امحدهَة تـيارصُا اخملخوفة ،مؽ حزوًد امخالمِذ (...امخحمل، املوت،امرسؿة )احلركَة، وحتسني اهمنو ؿامة واهمنو اجلسٌلين خاظة، واإ

ىل حتسني امعفاث الاحامتؾَة وحمنَة ،ابملـرفة وثفِم ب ساس َاث احلركة ياث امرايضَة  واإ ة يف ممارسة اهمتًر ىل قرس روخ الاس متراًر كٌل هتدف اإ

ىل اكدساة امثلافة واموؾي ،امـالكاث من خالل ال مـاة ادلاؾَة،كٌل جسامه يف  ثـٍزز اميؼام وامخـاون واملِادت وامثلة ابميفس وحتمل املسؤومَة  واإ

ىل حمنَة املدرت ؿىل امخلِمي امضخيص.امراييض كجزء من امثلافة امـامة ضافة اإ " اإ
(16)

                                                                                                                            

                                                                                                                                                    :الاس خًذاخاث

خِة يف تـغ املدراث امحدهَة - حعائَة يف هخاجئ الاخذحاراث امحـدًة معاحل امـَية امخجًر  .                                 وحود فروق ذاث دلةل اإ

خِة يف الإجناز امراييض                                         - حعائَة يف هخاجئ الاخذحاراث امحـدًة معاحل امـَية امخجًر وحود فروق ذاث دلةل اإ

سرتاثَجَة امخدٌرس امخـاوين ٌسامه يف حمنَة تـغ املدراث امحدهَة دلى امخالمِذ - ن ثفـَل اإ .                                                                                                            س ية(10-9)اإ

سرتاثَجَة امخدٌرس امخـاوين تدرس امرتتَة امحدهَة ٌسامه يف حمنَة الإجنازاث امرايضَة  دلى امخالمِذ - ن ثفـَل اإ س ية                                                                                                                          (10-9)اإ

سرتاثَجَة امخدٌرس امخـاوين ب سِمت  كدمَل نوكضف ؾن امخالمِذ املخفوكني- ن اس خخدام اإ                                                                                                        .س ية(10-9)اإ

                                          :يف ضوء ما مت ؾرضَ من خالل ُذٍ ادلراسة مت اس خخالص مجةل من امخوظَاث و يه اكلآيت :امخوظَاث

ثراء ثـمل املخفوكني- حة، وجساؿد ؿىل اإ ر اسرتاثَجَاث ثـومي مٌاس حة مخمنَة املُو ثرائَة مرهة من صب هنا ثوحَة  .رضورت  ثعٍو مؽ وضؽ جرامج ثـوميَة اإ

                                                                                                                                   .احذَاخاث امخالمِذ املخفوكني

سرتاثَجَة امخدٌرس امخـاوين مزايدت وؾي امخالمِذ املخفوكني تذاهتم وهماراث امخـمل اذلايت مخمنَة مواُهبم يف خمخوف ال وضعة - رضورت ثعحَق اإ

.                                                                                                                                                     امرايضَة

جضجَؽ مدٍري املدارس حول فكرت ثعحَق مفِوم امخـمل امخـاوين يف مدارسِم ، من خالل ؾلد هدواث ثوحض ُذٍ امخجػرتة ، وامفوائد املس خفادت -

                                                                                                                                   . مهنا يف رفؽ امـموَة امخـوميَة

حة وامخفوق واجلودت تني ب فراد اجملمتؽ اجلزائري يف خمخوف اجملالث امرايضَة-                                                                  وسس زلافة املُو

ة ة -                                                               تنيقوثفكضف ؾن املنلاراث ةختدمَل خاص ابلحزوًد املدارس واملؤسساث امرتتًو

                                                                                                                                 .   ، دار امسسوق ، ؾٌلن1ب مـاة احلركة، ط : (2000)ٌرسان جمَد-15

       233املاُرت،ص.مركز امكذاة نوًسس. 1ط.ظرق امخدٌرس يف امرتتَة امرايضَة:(1998) انُد سـد، هَوًل رمزي فِمي-16

ملاًُس الإحعائَة 
 

الاخذحاراث 

الاخذحاراث امحـدًة 
خِة امـَية امضاتعة  . ثامـَية امخجًر

احملزستة 
. ثادللةل . م

اجلدومَة 
ادللةل 

الإحعائَة  2س
 

2س 2ع
 

 2ع

 * 2.10 0.26 4.19 0.92 5.26 (اث)م من احلركة25ؿدو 
 
 
 
 

0.05 

 
 
 
 
 

2.045 
 

    

دال 
كري دال  1.08 0.85 3.15 0.80 2.80اموزة امثاليث من امثحاث 
ل من امثحاث دال  2.77 0.32 1.78 0.36 1.41 (م)اموزة امعًو

دال  11.73 0.78 8.23 1.04 4 (مس)زين اجلدع 
مام 1ريم امكرت امعحَة  دال  8.01 0.45 8.87 0.79 6.85كف مل 
دال  5.91 0.95 9.19 87. 7.08 كف نوخوف 1ريم امكرت امعحَة 

دال  2.89 315 1880 180 1589 دكائق 6اجلري ملدت 
دال  *2,06 0,41 8,33 0,95 8,92  م من اجلووس 50ؿدو 

دال  *2,63 0,68 11,02 1,63 9,73 كف 1دفؽ اجلةل 
ل من اجلري دال  2,3* 1,05 3,55 0,85 2,69 اموزة امعًو

دال  2,17 18 226 28 246 م1000حري 



 

وتني و املخفوكني -                                                                              .اس خخدام ب دواث و ظرائق و ب سامَة ؿومَة يف امكضف ؾن املُو

ص حاع املَول وامِواايث يف مجَؽ اجملالث - دت ؾن املهنج لإص حاع اخلربت ومعلِا واإ ثرائَة فًر                                                                                                             .ثوفري نومخفوكني جرامج اإ

َوَة فاظةل ابملدرسني فامي خيط كَفِة امكضف ؾن امخالمِذ املخفوكني تدرس امرتتَة امحدهَة                                                    - ؾعاء جرامج ثبُ  اإ

                                                                                                          .جية ثوفري الإماكهَاث وامؼروف املالمئة حىت ميكن اس خلالل كدراث وظاكاث املخفوكني اماكمٌة يف وكت مدكر -

دماهجم يف اجتاُاث احامتؾَة  - حزوًد املدرسني ابملِاراث اميت متكهنم من املِام تدور املدرس املرصد و ب داء املِام الإمنائَة و اموكائَة نومخفوكني واإ

                                                                                                                                                  .مرقوتة مذعورت

داراث املدارس تب مهَة درس امرتتَة امرايضَة مُس نوخالمِذ فلط تل نومجمتؽ كلك واملسامهة اجلدًة يف حتمل املسؤومَة -                                                                                                                   . ثوؾَة اإ

دامهتا مخيفِذ درس امرتتَة امحدهَة امرايضَة                                                  - رضورت ثوفري ال هجزت واملـداث وامساحاث واملالؾة امرايضَة واإ

                                                                                                                                      . وال وضعة امعفِة وامالظفِة

                                                                                                                                                        :اخلالظة

ىل املس خوايث امرايضَة  ماكانثَ ًـخرب ب ساس وظوهل اإ ىل هوع امًضاط امراييض اذلي ًدٌاسة مؽ اس خـداداثَ واإ ومن املسمل تَ ب ن ثوحَِ املخفوق اإ

سرتاثَجَة امـامَة يف امرايضة امخيافس َة ، ذلا فاإن جناخ ب ي جرانمج اسرتاثَجي مخـومي املخفوكني مذوكف تدرخة كحريت ؿىل دكة امخـرف ؿوهيم،  فذيؼمي اإ

امخـمل امخـاوين وفق هؼام امـاة املوى ب ظفال مُس مـة كري موخَ ومضَـة نووكت يف ب وكاث امفراغ  تل ُو ختعَط وثيؼمي مس حق من كدل 

ُذا ما ب كدٍ اخملخعني ؾيدما ؾرفوا انوـة ؿىل ب هَ وضاط موخَ ب و وضاط حر ميارسَ املدرس موخَ من ب خل حمنَة خمخوف كدراث امخالمِذ 

سدمثٍر امكدار يف حمنَة سووك ال ظفال وخشعَاهتم ذا ُو ُدف من  ممارسة امـاة املوى ب ظفال فِيي ب مـاة ثـوميَة . ال ظفال هبدف امدسوَة ٌو ُو

ا ؾيد امخالمِذ من خالل وضوخ ال دوار واملواؿد واملواهني وال ُداف واحملاكث من  ة وامـلوَة وكرُي مناء املدراث امحدهَة واملِاًر جس خخدم تلرض اإ

سرتاثَجَة امخـمل امخـاوين وفق هؼام امـاة املوى ب ظفال تدرس امرتتَة امحدهَة وامرايضَة  وراء خمخوف امواحداث احلركَة املربجمة وؿوََ فاإن ثفـَل اإ

س ية يف تـغ فـامَاث ب مـاة املوى ب ظفال، كٌل سامه  كدمَل (10-9)سامه يف حمنَة تـغ املدراث امحدهَة الإجنازاث امرايضَة  دلى امخالمِذ 

                                                                                                                       س ية(10-9)نوكضف ؾن امخالمِذ املخفوكني 

                                                                                                                                      :كامئة املعادر و املراحؽ

املعادر و املراحؽ ابنولة امـرتَة                                                                                                                           

                                    املاُرت                       : دار امفكر امـريب. امرتتَة احلركَة نوعفل: (1998)ب مني ب هور اخلويل، و ب سامة اكمل راثة-1

خون-2 .                             ؿامل امكذة املاُرت1امخدٌرس رؤًة يف ظحَـة املفِوم، سوسةل ب ظول امخدٌرس، ط: (1997)حسن حسني ًز

ة و امخعحَق، ادلار امـرتَة نوكذاة: (1998)حسن حشاثة-3 .                                         املاُرت   . 1ط. املياجه ادلراس َة تني اميؼًر

ق املاُرت.  امرتتَة و تياء اجملمتؽ: (1999)حٌَفي ؾوض-4                           .                                                    لكَة الآداة خامـة امزكاًز

آخرون. مٌاجه امححر يف امرتتَة و ؿمل اميفس:(1985)دًوتدلة فان دامني-5                              .املاُرت. مكذحة ال جنوو املرصًة. حرمجة دمحم هخِل هوفل و ب

                             .                                                                            ؾٌلن ، دار امسسوق ،1ب مـاة احلركة، ط : (2000)ٌرسان جمَد-6

                                                                                 موسوؿة امـاة املوى،امريم و املساتلاث املركحة، املاُرت دار املـارف:(1994)زيك دروٌش و ؿادل ؾحد احلافغ-7

َ محدي،اجلامـة . فهيا مضالكث ال ظفال واملراُلني وب سامَة املساؿدت. (1989)ص َفر، صارمز؛ مِوٌلن،ُوارد-8 حرمجة وس مية داوود، وىًز

                                 .                                                                                                             ال ردن-الاردهَة، ؾٌلن

                              .                    املاُرت. دار امفكر امـريب. امححر امـومي يف اجملال امراييض: (1987)دمحم حسن ؿالوي،ب سامة اكمل راثة-9
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