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االستراتیج�ات التدر�س�ة  �عض �استخداممقترح  لیلدصم�م ت

  للكشف عن المتفوقینالحدیثة 

  في الجانب النفس حر-ي واتسن )10- 8(
  على تالمیذ المدرسة االبتدائ�ة صا�مي بومدین بوال�ة سعیدةمیدان�ة  دراسة

  

  )2( بن سي قدور حبیبد. أ ،  )1( أ.براه�مي قدور

  
  )   m.cohotmail@mimoune2008 (،ورقلةجامعة �معهد التر��ة البدن�ة والراض�ة،   أستاذ - 1

 ) rf@yahoo.hbensikaddour (،جامعة مستغانم �معهد التر��ة البدن�ة والراض�ة، أستاذ - 2

  
  الملخص:

للكشف عن االستراتیج�ات التدر�س�ة الحدیثة  �عض خدام�استمقترح  لیلدتصم�م 

  في الجانب النفس حر-ي واتسن )10-8( المتفوقین

استخدام الدلیل �استخدام �عض إستراتیج�ات التدر�س  أثرهدفت هذه الدراسة إلى 

حیث ، ) سنوات في الجانب النفس حر-ي10 - 8( الحدیثة للكشف عن المتفوقین

تلمیذ من التعل�م االبتدائي  90شملت عینة الدراسة على و  ،بياستخدمنا المنهج التجر�

إناث)،  15ذ-ور و 15تلمیذ ( 30موزعین على ثالثة مجموعات قوام -ل مجموعة 

عدو مسافة اسنخدمنا مجموعة من اإلخت�ارات ( و ،وتم اخت�ارهم �الطر�قة العشوائ�ة

لوثب داخل الدوائر ا ،ثني الجذع من الوقوف ،الجرJ الم-و-ي متر من الوقوف، 30

حیث توصلنا إلى: أن الدلیل  )،الوقوف على قدم وفتل الجذع �مینا و�سارا ،المرقمة

التعل�مي المقترح �استخدام اإلستراتج�ات التدر�س�ة النشطة (التعلم التعاوني، التعلم 

) سنوات في الجانب النفس حر-ي، 10- �8اللعب) �ساهم في الكشف عن المتفوقین (

ضرورة تطبیM إستراتیج�ات التدر�س لز�ادة وعي التالمیذ المتفوقین  ومنه نوصي:
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                                     بذاتهم ومهارات التعلم الذاتي لتنم�ة مواهبهم في مختلف األنشطة الر�اض�ة

  المجال النفس حر-ي -المتفوقین -إستراتیج�ة التدر�سالكلمات المفتاح�ة: 
 

 

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 used the experimental method, 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,  

key words: learning strategy, talent, psychomotor domain 

Résumé :   

Cette étude vise à identifier l’effet de l’utilisation d’un guide pour  l’utilisation 

de certaines stratégies d’apprentissage moderne pour détecter les talents 

sportifs de (8-10) ans  domaine psychomoteur, Nous avons utilisé la méthode 

expérimentale. L'échantillon de l'étude comprenait 90 élèves de l’enseignement 

primaire réparti  sur trois groupes de 30 élèves (15 masculins et 15 féminins) 

Ils ont été choisis aléatoirement. Nous avons utilisé certains tests (course 30m, 

flexion du tronc d'une position debout, course en zigzag 4*10, saut dans des 

cercles numérotés, se tenir debout sur un seul pied et torsion du corps à droite 

et à gauche 15'). Les résultats ont montrés que: le guide d'apprentissage 

proposer lors de l’utilisation de certaines stratégies d'apprentissage actives 

(l'apprentissage coopérative, l'apprentissage avec les jeux) contribue à la 

détection des élèves talentueux (8-10) ans sur le plan psychomoteur. A la suite 

de ces résultats, nous recommandons: la nécessité de l'application des stratégies 

d'apprentissage pour sensibiliser les élèves talentueux  et la découverte de leurs 

compétences d'apprentissage par eux-mêmes pour développer leurs talents dans 

diverses activités sportives 

Mots clés: stratégie d'apprentissage, talent, domaine psychomoteur 
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  مقدمة:
�مر العصر الحالي بثورة علم�ة ضخمة وتغیرات وتحوالت عدیدة في 2افة مجاالت       

الح�اة األمر الذB �ستدعي مالحقة هذا التقدم، ومواجهة هذه التغیرات، ونظرا ألن 

لمؤسسات التر�و�ة 2إحدH وسائل التقدم، فقد مجتمعنا �سعى إلى التقدم من خالل ا

أص�حت المدرسة مطال�ة أكثر من أB وقت مضى أن تبذل 2ل جهد مم2ن لتر��ة 

اإلنسان العصرB القادر على التف2یر السل�م البناء، والمزود �المعارف والمهارات األساس�ة 

علـى المعلم  التي تم2نه من المالءمة الذ2�ة مع طب�عة عصره وخصائصه، و�قع العبء

�اعت�اره ر2یزة نشاW المدرسة والمحرك األساسي لجهودها، و�التالي �سعى العاملون فـي 

میدان المناهج وطرق التدرس التوصل إلى أسالیب تساعد المعلم على إدارة الموقف 

تعد الموه�ة عامال مهما في تقدم اإلنسان المعاصر، لذلك اهتم و  التعل�مي بنجاح،

امج رعا�ة الطل�ة الموهو�ین والمتفوقین ألن استثمار هذا العنصر ال�شرB التر�وین ببر 

استثمارا جیدا، وتنمیته �أسلوب علمي مدروس وفي مناخ تر�وB سل�م، �سهم في تنم�ة 

)، وهي المنفذ الذB تسعى خلفه 44،ص2011المجتمع وتطوره ونهضته (قطامي،

سهاماتها الواضحة في الحضارة ال�شرة المجتمعات ألن �2ون لها تارخـا، وأن �2ون لها إ

�أسرها، مما یجعل لها دورا �ارزا في تلك الحضارة، و�2سبها �التالي م2انة �ارزة بین 

األمم، و�التالي تعمل تلك المجتمعات جاهدة من خالل أسالیب علم�ة مقننة على الكشف 

هائلة في المجال  عن المتفوقین حتى تتم2ن من صقل مواهبهم، ألنهم �مثلون ثروة قوم�ة

  الراضي مثل العداء العالمي مرسلي و�ولمرقة سا�قا وغیرهم.

ومن هذا المنطلe تمثل رعا�ة المتفوقین على اختالف أنواعها األساس ونقطة      

االنطالق في سبیل ذلك إذ تمثل الرعا�ة استثمارا على المدH ال�عید، ومن ثم فإن ما یتم 

�ین ال �ض�ع ه�اء، بل �ظهر مردوده �عد سنوات عدیدة صدفة على أعضاء فئات الموهو 

علـى هیئة إسهامات وٕانجازات ومبتكرات متعددة في 2ل مجاالت الح�اة تقربـا، لذا یجب 

االهتمام �اكتشافهم ورعایتهم، وتقدیر م2انتهم وٕاثراء مناهجهم �ما یتفe مع استعداداتهم، 

دتهم على نمو إم2اناتهم،2ما أن وم2انتهم حتى �م2ن توجیههم �طرقة أفضل لمساع
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االهتمام بهم �عد حتم�ة حضارة �فرضها التحدB العلمي والتكنولوجي المعاصر في 

عصر اإلبداع ،2ما یتمیز العصر الحالي �الكثیر من التغیرات والتحوالت السرعة ، التي 

تجد من تستوجب إعادة النظر في المناهج وأسالیب التدرس للتأكد من مواكبتها لما �س

تطورات واتجاهات معاصرة، واألطفال المتفوقین هم الذین یتم التعرف علیهم من قبل 

أشخاص مؤهلین والذین لدیهم قدرة على األداء الرف�ع ، و�حتاجون إلى برامج تر�و�ة 

متمیزة وخدمات إضاف�ة فوق ما �قدمه البرنامج العادB بهدف تم2ینهم من تحقیe فائدة 

 وؤ2د النافع وآخرون على أهم�ة الت�2یر في ،)27،ص2010قطامي،( لهم وللمجتمع معا

المتفوقین وعدم االنتظار ألعمار متأخرة خوفا من اكتسابهم أسالیب وعادات التعرف على 

تعوق تك�فهم مع النظم التعل�م�ة المختلفة، �اإلضافة إلى ما یترتب على تأخیر اكتشافهم 

التفوق تعددت المح2ات التي تستخدم تعرفات د من تعرض طاقاتهم للهدر والفقد، و�تعد

            )20،ص2000وآخرون، (النافع التعرف على المتفوقین في

التحدیث في مجال طرائe واستراتیج�ات التدرس لم تعد مجال نقاش بل إن عمل�ة     

، ومطل�ا حیو�ا من أجل إحداث التوازن بین ة المقطوع �أهمیتهاأص�حت من األمور الملح

لح�اة سرعة التغیر في عصر العولمة، والدور الذB ین�غي أن تقوم �ه النظم التر�و�ة ا

والتعل�م�ة ف�ما �صب في مصلحة التلمیذ، و�عد المتعلم وفقا لهذه االستراتیج�ات، المحور 

التعل�م�ة، حیث یتم تطو�ع المنهج والتدرس، والتقو�م �حسب  للعمل�ة التعلم�ةاألساسي 

ة بین المتعلمین، واحترام قدراتهم ومیولهم، ومدH الكشف عن الطاقات الفروق الفرد�

  .ه، ومحاولة استثمار الكامنة لدیهم

  :المش-لة
إن ما یواجهه مجتمعنا حال�ا العدید من التحد�ات والقضا�ا والمش2الت، یجعلنا نوجه    

عم والمساندة لهم، اهتمامنا إلى اكتشاف أبنائنا المتفوقین والتعرف علیهم، وتقد�م سبل الد

في ضوء احت�اجاتهم وقدراتهم، �القدر الذB �م2نهم من استغالل طاقاتهم �ما �عود �النفع 

                                                                                          .على المجتمع والمساهمة في التغلب على مش2الته والقضا�ا التي تواجهنا

وتمیز عالم الیوم �التطورات المتالحقة في شتى المجاالت االجتماع�ة واالقتصاد�ة      
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والتكنولوج�ة، و�قدر زادة سرعة هذا التطور یزداد اهتمام المؤسسات التعل�م�ة �المستقبل، 

اهتمت في  و�الوسائل التي �م2ن إت�اعها إلعداد األج�ال القادمة، لدH نجد أن دول العالم

بدا�ة العقد األول من األلف�ة الثالثة �الموه�ة اإلنسان�ة وأهم�ة تنمیتها لدH األفراد، حتى 

تتم2ن من مسایرة التقدم العلمي والتقني المذهل في جم�ع المجاالت، وحتى تتم2ن من 

  تحقیe الجودة المطلو�ة للمنافسة العالم�ة    

 تهموتعتبر عمل�ة الكشف عن األطفال المتفوقین أحد أهم مدخالت برامج رعای           

وتوقف نجاح البرامج المقدمة  إذ أنها الخطوة األولى والمدخل الطب�عي لبرامج رعایتهم،

عمل�ة الكشف ونجاحها في تحدید الفئة المستهدفة، وتكمن أهم�ة هذه  على دقة لهم

ل�قدم له البرنامج المناسب، و�ذلك تؤثر هذه العمل�ة  المناسب العمل�ة في اخت�ار التلمیذ

    .في 2ل ما یت�عها من خطوات مستقبل�ة

وفي هذا الشأن تحرص دول العالم المتقدمة على توفیر برامج لرعا�ة المتفوقین وعلى     

وحرصا من الجزائر على  إصدار أدلة تكون مرشدا عمل�ا للعاملین في المجال الراضي،

أصدرت الدولة العدید من رعا�ة أبناءها المتفوقین وٕاسهاما منها في صقل مواهبهم فقد 

القرارات �شأن خلe سبل الرعا�ة لهؤالء الخامات، وتجلى ذلك في تدشین الثانو�ات 

الراض�ة، ثم أقسام خاصة �المتوسطات واصطلح علیها بـأقسام راضة ودراسة لكن 

عمل�ة الكشف ت�قى وٕالى یومنا هذا وانطالقا من نتائج الدراسات العلم�ة السا�قة �عیدة عن 

لموضوع�ة، لدH فالمیدان والمهد الحق�قي هو في الطور الثاني من التعل�م االبتدائي ا

للكشف عن المتفوقین وتوجیههم بناءا على مستوH قدراتهم النفس حر2�ة المرت�طة �التفوق 

 أهم أحد �عتبر اللعب مجید " أن رسان وذ2ر، الراضي إلى أقسام راضة ودراسة

نتكو  إلى المؤد�ة الوسائل  Hة لد�منهم األطفال وخاصة األفراد القدرات النفس حر2 

 الشامل التطور في الفرد تساعد المدرس�ة األنشطة الراض�ة أن إلى أشار 2ما واألحداث،

 علیها والحفاo العامة الصحة وتقو�ة الطب�عي  البدني والنمو الحر2�ة للمهارات

حدیث في مجال طرائe وعل�ه فإن عمل�ة التجدید والت ،)20،ص2000(رسان،

واستراتیج�ات التدرس لم تعد مجال نقاش بل أص�حت من األمور الملحة المقطوع 
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�أهمیتها بین المختصین، ومطل�ا حیو�ا ملحا، من أجل إحداث التوازن بین الح�اة سرعة 

التغیر، في عصر العولمة، والدور الذB ین�غي أن تقوم �ه النظم التر�و�ة والتعل�م�ة في 

في 2�ف�ة التعرف على المتفوقین  ه الدراسةشف عن المتفوقین، لدا تتحدد مش2لة هذالك

وتتضح مش2لة  وخصائصهم، وأسالیب الكشف عنهم في مراحل التعل�م االبتدائي �الجزائر

   التساؤل الرئ�سي التالي:ال�حث في 

�ساهم في الكشف  مقترح �استخدام �عض اإلستراتج�ات التدر�س�ةالالدلیل  هل        

   ) سنة في الجانب النفس حر-ي؟10- 8عن التالمیذ المتفوقین (

نتائج  في )α= 0.05عند مستوH داللة (ذات داللة إحصائ�ة  هل توجد فروق  - 

  ؟   من مجموعات ال�حثمجموعة  لكل القبل�ة ال�عد�ة االخت�ارات

في نتائج  )α= 0.05عند مستوH داللة ( ذات داللة إحصائ�ة فروق هل توجد   -  

  ؟  ةالمجموعات الثالث2ل االخت�ارات ال�عد�ة بین 

 ساهم� عب)م التعاوني والتعلم �الل(التعل هل استخدام �عض االستراتیج�ات النشطة  -   

     من الكشف عن التالمیذ المتفوقین في حصة التر��ة البدن�ة والراض�ة؟

   :أهداف ال�حث 
  الهدف الرئ�سي:       

ستراتیج�ات التدرس�ة اال �عض �استخداممقترح ال  لیلدمعرفة أثر ال                   

      .في الجانب النفس حر2ي واتسن )10-8( للكشف عن المتفوقین

  : األهداف الفرع�ة

نتائج  في )α= 0.05عند مستوH داللة (ذات داللة إحصائ�ة  فروق  معرفة وجود - 

    من مجموعات ال�حثمجموعة  لكل القبل�ة ال�عد�ة االخت�ارات

في نتائج  )α= 0.05عند مستوH داللة ( ذات داللة إحصائ�ة فروق  معرفة وجود - 

    ةالمجموعات الثالث2ل االخت�ارات ال�عد�ة بین 

في  م التعاوني والتعلم �اللعب)(التعل �عض االستراتیج�ات النشطةمعرفة مساهمة  - 

       حصة التر��ة البدن�ة والراض�ة الكشف عن التالمیذ المتفوقین في
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      :الفرض�ات

       الفرض الرئ�سي:

(التعلم التعاوني ةالدلیل المقترح �استخدام �عض اإلستراتج�ات التدرس�ة النشط إن  

) سنة في الجانب 10- 8�ساهم في الكشف عن التالمیذ المتفوقین ( والتعلم �اللعب)

  .   النفس حر2ي

  :           الفرض�ات الفرع�ة   

 نتائج االخت�ارات في )α= 0.05عند مستوH داللة (ذات داللة إحصائ�ة  توجد فروق  - 

   من مجموعات ال�حث لصالح االخت�ارات ال�عد�ة.مجموعة  لكل القبل�ة ال�عد�ة

في نتائج االخت�ارات  )α= 0.05عند مستوH داللة ( ذات داللة إحصائ�ة توجد فروق  - 

المستخدمة  لصالح المجموعة التجرب�ة الثان�ةة المجموعات الثالث2ل ال�عد�ة بین 

    .والتعلم �اللعب (الدلیل التعل�مي المقترح) إلستراتیجیتي التعلم التعاوني

 في �ساهم (التعلم التعاوني والتعلم �اللعب) استخدام �عض االستراتیج�ات النشطة   -

                                                                                                                              ي حصة التر��ة البدن�ة والراض�ةن فالكشف عن التالمیذ المتفوقی

    :ال�حث في دةالوار  المصطلحات
    :التدر�س إستراتیج�ة - 

 التي اإلرشاد�ة واألمور التدرس�ة العمل�ة توجه التي العرضة الخطوW من جموعةي مه

 �عرض ومتسلسل منظم �ش2ل تحدث والتي التدرس أثناء مالمعل عمل مسار وتوجه تحدد

 ال�احثان)، ومنه یرH 75،ص2001سا�قا" (السا�ح، المحددة التعل�م�ة األهداف یeتحق

، �ضعها المعلم خالل الدرس لتحقیe األهداف المحددة سا�قا2ل اإلجراءات التي هي ها أن

                                                                     لتعاوني والتعلم �اللعب ستراتیجیي التعلم اإإلى توظیف 2ل من  طرق نتسوفي هذا 

  إستراتیج�ة التعلم التعاوني:      -

                                                                                                               

) طالب �حیث �سمح للطالب 6- 2و�عني التعلم ضمن مجموعات صغیرة من الطالب (
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 e2ل فرد منهم وتحقی Hة ومساعدة �عضهم ال�عض لرفع المستو�ا و�فاعل�العمل سو�

 Hاس مد�قوم أداء الطالب �مقارنته �مح2ات معدة مس�قا لق�مي المشترك و�الهدف التعل

فراد المجموعة في أداء المهمات المو2لة إلیهم وهو إحدH تقن�ات التدرس التي تقوم تقدم أ

على تقس�م التالمیذ إلى مجموعات صغیرة تعمل معا من أجل تحقیe أهداف تعلمهم 

الصفي وهو القائم على التآزر االیجابي واالعتماد المت�ادل بین األعضاء المجموعة غیر 

التعل�م�ة التعاون�ة عن غیرها من أنواع المجموعات �سمات متجانسة، وتتمیز المجوعات 

      .)107،ص2008وعناصر أساس�ة (ع�اش،

      إستراتیج�ة التعلم �اللعب: -  

�أنه سلوك �قوم �ه الفرد بدون غا�ة عمل�ة مس�قة و�عد أحد األسالیب التي �عبر  و�عرف  

                                                                                               (Irwiw Hahn ,1991,p23)  بها الطفل عن نفسه

   المتفوق ر�اض�ا:  -

القدرات المتمیزة في الفن أو الموس�قى أو الراضة  B ذو  التالمیذهم  راض�ا المتفوقون و   

 & Mönks) ش2ل أعلى بوضوح من المتوس~ المناسب لمستوH عمره�

Pflüger,2005,p10) ظهر أداء، و� Bمرموق  هو ذلك الفرد الذ  Bصورة مستمرة في أ�

ذلك الفرد الذB یتعلم  وهو ،)199ص،2011مجال من المجاالت ذات األهم�ة (الدل�مي،

ن�ة، وقد �عرف عن هذه القدرة �قدرة وسرعة تفوق األفراد من أقرانه في نفس المرحلة الس

  ) 50،ص2006الفائقة على التعلم في المجال الراضي (ز2ي،

  المجال النفس حر-ي :  -

ن وتنم�ة المهارات التي تتطلب استخدام أو تنسیe و یهتم المجال النفس حر2ي بتك

عضالت الجسم في التداول والبناء والعمل و2ثیر من الخبرات التعل�م�ة التي تصنف 

                                                                                                 )162،ص21997مهارات ف�سیولوج�ة في اإلبداع وممارسة الفنون والراضة (2وجك،

  لدراسات المشابهة:ا

تأثیر استخدام �عض ): 2005دراسة -مال الدین ال�ارودJ وأ�من عبده محمد(-

                                                                              إستراتیج�ات التدرس على �عض المهارات األساس�ة في الكرة الطائرة                     
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ین �استخدام أسلوب التعلم یم�تهدف الدراسة إلى التعرف على تأثیر استخدام برنامجین تعل

التقلیدB على تعلم  �استخدام األسلوب التعاوني وتوج�ه األقران �اإلضافة إلى البرنامج

  ة الطائرة.  �عض مهارات الكر 

  

  فروض الدراسة:     

لصالح ق�اس ال�عدB توجد فروق دالة إحصائ�ا بین الق�اسین القبلي وال�عدB لصالح ال- 

لمجموعة التجرب�ة األولى (أسلوب التعلم بتوج�ه األقران) في تعلم �عض المهارات ا

األساس�ة في الكرة الطائرة.                                                                                                   

المنهج التجربي �التصم�م التجربي لثالثة مجموعات ان استخدم ال�احث :منهج ال�حث

�التصم�م التجربي  انتجرب�ة لمناسبته لطب�عة هذه الدراسة وأسلو�ها وقد استعان ال�احث

النتائج بین  الذB �عتمد على الق�اس القبلي والق�اس ال�عدB للمجموعات الثالثة ومقارنة

  في نها�ة مدة البرنامج التعل�مي.   قبل و  الق�اسات

مجتمع وعینة ال�حث: �مثل مجتمع ال�حث طالب الفرقة األولى �2ل�ة التر��ة الراض�ة   

ال�حث على عینة عمد�ة من وتم إجراء هذا  2005-2004جامعة أسیوW للعام الجامعي 

طالب وطال�ة وتم اخت�ار شعبتین لكل  )436طالب الفرقة األولى ال�الغ عددهم (

الطالب و  ینطالب و�عد است�عاد الطالب الالعب 120مجموعة تجرب�ة و�لغ عدد العینة 

طالب، 60ال�اقیین لإلعادة والطالب الغیر منتظمین في الدراسة أص�حت عینة ال�حث 

العمر  - الوزن  -الق�اسات األنثر�ومترة(الطول ال�احث مجموعة من االخت�ارات:واستخدم 

دفع 2رة طب�ة - الوثب العرض- الزمني) واالخت�ارات البدن�ة(الوثب العمودB من الث�ات

دفع 2رة طب�ة أل�عد مسافة �الید ال�سرH) واالخت�ارات المهارة - أل�عد مسافة �الید ال�منى

  اإلرسال من أعلى) - التمرر من أسفل على الحائ~-الحائ~(التمرر من أعلى على 

  التوص�ات ما یلي:   



 ISSN : 1112-4032          البدنية و الر�ضيةللنشاطات   ةتكنولوجياللعلوم و اا	لة العلمية 

  eISSN 2543-3776                                   م2017 الرابع عشر ديسمربلعدد ا 

 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/3         http://ristaps-ar.univ-mosta.dz/   

 جملة علمية

حمكمة  سنوية  

458 

موعات استخدام أسالیب التعلم الحدیثة في التدرس نظرا لزادة أعداد الطالب في المج-  

 Hة وتوفیر الجهد واالرتقاء �المستو�ساعد على استغالل المساحة الزمن�ة مما �سالتدر

  المهارH للطالب.  

تطبیe أسلو�ي توج�ه األقران والتعاوني على مهارات مر�2ة وأكثر صعو�ة وذلك -   

إلیجابي على تطور وتنم�ة وسرعة تعلم الطالب التعلم للمهارات الحر2�ة وٕاثراء ثیره اتأل

- عرف�ة واالنفعال�ة لدH الطالب.                                       مالجوانب ال

ضرورة إجراء المزد من الدراسات التي تستخدم أسالیب التدرس المختلفة �غرض رفع 

د تدرس المواد العلم�ة والعمل�ة �2ل�ات التر��ة الراض�ة                                                                      2فاءة العمل�ة التعل�م�ة عن

أثر اللعب التنافسي في تنم�ة الثقة �النفس لدH ): 2009دراسة الخفاف ودرو�ش ( -

   أطفال الروضة.

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر اللعب التنافسي في تنم�ة الثقة �النفس لدH طفل   

) 20العینة من ( الروضة ولتحقیe الهدف وضعت ال�احثة عددا من الفرض�ات، وتكونت

طفال وطفلة، وتم توزعهم عشوائ�ا إلى مجموعتین تجرب�ة وضا�طة، و�لغت 2ل مجموعة 

)10 Bبي الخاص ذا االخت�ار القبلي وال�عد) أطفال، وتم استخدام المنهج التجر

للمجموعة التجرب�ة والضا�طة، إذ تلقت المجموعة التجرب�ة التدرب على البرنامج أماا 

�قیت بدون تدرب وأعدت ال�احثة أداة لق�اس الثقة �النفس و�رنامج متكون من الضا�طة 

مجموعة من األلعاب التنافس�ة لتنم�ة ولتحلیل النتائج إحصائ�ا تم استخدام اخت�ار مان 

 Wوتني للعینات متوسطة الحجم واخت�ار ولكو2سن(اخت�ار إشارة الرتب) ومعامل ارت�ا

ود فروق ذات داللة إحصائ�ة بین المجموعتین التجرب�ة بیرسون وتوصلت الدراسة إلى وج

  والضا�طة ولصالح المجموعة التجرب�ة

:تطور دلیل أسالیب الكشف عن الموهو�ین )2008دراسة صالح الدین فرح عطا هللا( -

  في التعل�م األساسي    

تحرص دول العالم المختلفة التي توفر برامج لرعا�ة الموهو�ین والمتفوقین على إصدار   

أدلة �حیث �2ون الدلیل مرشدا عمل�ا للعاملین في المجال، حرصا من المنظمة العر��ة 
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ها في صقل مواهبهم للتر��ة والثقافة والعلوم على رعا�ة أبناء األمة الموهو�ین وٕاسهاما من

دلیل الكشف عن األطفال الموهو�ین في التعل�م األساسي،  1999فقد أصدرت في عام 

وقد 2ان هذا الدلیل طوال الفترة السا�قة خیر معین لل�احثین والممارسین في مجال الكشف 

عن الموهو�ین على امتداد الوطن العر�ي، ونتیجة للتطورات المعاصرة، وظل وجود تجر�ة 

ع�ة لبرامج الموهو�ین في المنطقة العر��ة تبرز الحاجة إلى مراجعة هذا الدلیل وتنق�حه واق

إذ أن التجدید سمة من سمات التر��ة، لذا فقد هدفت الدراسة الحال�ة إلى تقد�م إطار 

نظرB عن عمل�ة الكشف عن األطفال الموهو�ین وتوجهاتها المعاصرة خاصة مدخل 

األخطاء التي تقع فیها عمل�ة الكشف عن األطفال، ومح2ات  المح2ات المتعددة، متناولة

الكشف عن الموهو�ین ووسائل وأسالیب الكشف عن الموهو�ین المعتادة، وخالصة لدلیل 

) مقترحا لتحسین الدلیل وتحدیثه، 25المنظمة ، ثم توصلت الدراسة من 2ل ذلك إلى (

ن�ا تخص: األدوات واألسالیب ) مقترحا ف18) مقترحات إجرائ�ة عامة، (7منها بینها (

، والفئات التي یجب أن تشملها عمل�ة الكشف، و2فاءتهاوالوسائل والتحقe من فاعلیتها 

ومراحل الكشف، واستراتیج�ات معالجة ب�انات الكشف عن الموهو�ین، والمش2الت التي 

ن تقع فیها عمل�ة الكشف، وتقو�م عمل�ة الكشف عن الموهو�ین، وذلك في سبیل أن �2و 

  الدلیل مرشدا عمل�ا للمهنیین العاملین في هذا المجال

  :  التعلیM على الدراسات السا�قة

                     إن معظم الدراسات استخدمت المنهج التجربي وهذا یتفe مع منهج ال�احث.                    - 

، وأهمیتها في تطور المهارات إستراتیج�ات التدرستناولت معظم الدراسات موضوع  - 

الراض�ة، وفي تحسن الل�اقة البدن�ة، وتسلح الراضیین الش�اب �المعرفة والمهارات 

الضرورة، لتحقیe النجاح في الصعو�ات الحق�قة في الح�اة.                          

�الح� أن معظم الدراسات اعتمدت على تصم�م المجموعتین التجرب�ة والضا�طة،  - 

                                   �اإلضافة إلى الت�این في عینات الدراسات المستخدمة في الدراسات.

  وقد استفاد ال�احث من هذه الدراسات ما �أتي:     
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و�التالي تحدید االطالع على المجاالت التي فیها �حث أثر إستراتیج�ات التدرس،  - 

  . مجال مناسب ل�حثه

االطالع على التصام�م التجرب�ة المستخدمة بهدف تحدید التصم�م الذB یناسب  -   

                                         دراسته.

     تماد المنهج التجربي للق�اس القبلي وال�عدB.اع - 

   التوصل إلى اخت�ار عینة مناس�ة. -    

    حصول على األف2ار المساعدة في تفسیر النتائج وتوض�حها.ال - 

     تدع�م وتوثیe نتائج الدراسة بدراسات وأ�حاث أجرت سا�قا في المجال نفسه. - 

  القدرة على تصم�م البرنامج التعل�مي على أسس علم�ة.    - 

     مساعدة ال�احث في مناقشة نتائج دراسته. - 

   مساعدة ال�احث في ص�اغة اإلطار النظرB المتصل �موضوع الدراسة. - 

  نقد الدراسات السا�قة:  

ال�احث أن هذه الدراسة تمیزت عن  الطالب ، یرH ء الضوء على الدراسات�عد إلقا

  الدراسات �ما �أتي:  

وني والتعلم �اللعب �أسس علم�ة، م2ون من تصم�م دلیل مقترح قائم على التعلم التعا - 

) وحدة تعل�م�ة على مدار ثمان�ة أساب�ع، لتنم�ة المهارات الحر2�ة والبدن�ة األساس�ة 24(

   لتالمیذ المرحلة االبتدائ�ة.

، و2ذلك س�عمل على س�عمل الدلیل المقترح على الكشف عن التالمیذ المتفوقین -   

  تنم�ة المهارات الحر2�ة والبدن�ة. 

، حیث ال یوجد أستاذ وات) سن10 - 8ذ المرحلة االبتدائ�ة (تطبیe الدراسة على تالمی - 

   راض�ة لهذه المرحلة.الدن�ة و بالتر��ة ال في مختص

  بناء البرنامج التعل�مي �ما یتناسب مع هذه المرحلة العمرة.     - 

هدفت غالب�ة الدراسات إلى التعرف على واقع رعا�ة الطل�ة الموهو�ین والمتفوقین،  - 

  والطرق المستخدمة في الكشف عنهم والمش2الت التي تواجههم.  
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برامج رعا�ة المتفوقین، وأظهرت العدید من  مالئمةتوصلت الدراسات إلى  -      

   المش2الت التي تواجه تلك البرامج.

التي ط�قت فیها والمتغیرات اختلفت الدراسة الحال�ة عن الدراسات من حیث األماكن  - 

   .التي تناولتها

ومنه یرH الطالب ال�احث أن الدراسات السا�قة فتحت له الطرe لبناء خطة الدراسة، 

، والجدید الذB ار النظرB و�ناء أداة الدراسة وتفسیر النتائجفي إعداد اإلطمنها  استفادو 

جاءت �ه الدراسة الحال�ة هو التأكید على النتائج، وسوف تص�ح 2مرجع علمي �ستفاد 

منه في 2دراسة سا�قة في ال�حوث المستقبل�ة، وتعتبر 2سند لمساعدة المعلمین في بناء 

ف�ة التعامل مع األطفال ومراعاة الفروق خطة الدرس في التر��ة البدن�ة والراض�ة، و2�

الفرد�ة، ومساعدة المعلم في الكشف عن التالمیذ المتفوقین في سن م�2رة في المجال 

الراضي وٕابراز دور الدلیل التعل�مي المقترح �استخدام إستراتیج�ات التدرس النش~(التعلم 

�ة، ومساهمته في الكشف عن التعاوني والتعلم �اللعب) في تنم�ة القدرات البدن�ة والحر2

التالمیذ المتفوقین راض�ا لتوجیههم في المستقبل إلى نوع الراضة التخصص�ة، 

والنهوض لتطور الراضة المدرس�ة، ومنه بناء منهاج مستقبلي خاص للكشف عن 

  التالمیذ المتفوقین وأسالیب رعایتهم لتطور قدراتهم. 

  : منهج�ة ال�حث واإلجراءات المیدان�ة
  منهج ال�حث:- 1- 7

حیث �عتبر من أكثر  هال مش2لة �حثنا فإن المنهج التجربـي هو األنسب لحلمن خال  

ة التي تتمثل فیها معالم الطرقة العلم�ة �صورة واضحة، حیث ترH ( ـالمناهج العلمی

ة تجعل من المقارنة الوسیلة الوحیدة التي تسمح ـمادلین قراوتز):" أن إم2ان�ة التجر�

   .) (grawitz,1990,P47ي الملموس" ـلمعطـى الواقعللعلوم االجتماع�ة بتحلیـل ا

  :  مجتمع وعینة ال�حث- 7-2
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المجموعة الكل�ة من العناصر التي �سعى ال�احث إلى أن  هو مجتمع ال�حث:- 1- 2- 7

)، 127،ص1987ملكاوB،،�عمم علیها النتائج ذات العالقة �المش2لة المدروسة (عودة

  . يالتعل�م االبتدائ من تلمیذ 110ن المجتمع األصلي تكو و

   : عینة ال�حث- 2- 7-2

ى ـو الحصول علـه منهاتعتبر العینة من األدوات األساس�ة في ال�حوث العلم�ة والهدف 

ن ـمجموعة من األفراد تؤخذ م تعتبر ، 2ماب�انات على المجتمع األصليالالمعلومـات و 

وعل�ه  )،68،ص2009،األصـل �حیث تمثله تمث�ال صادقا" (بوداود،عطا هللا المجتمع

موزعین على ثالثة مجموعات ذ2ور وٕاناث  تلمیذ 90 الدراسة األساس�ة بـ شملت عینة

  ة. وتم اخت�ارهم �طرقة عشوائ�إناث)،  15ذ2ور و 15تلمیذ ( 30قوام 2ل منهما 

  مجاالت ال�حث:  - 7-3

7 -3 -1 - Jالمجال ال�شر:   

 ،علیهم االستمارات اإلستب�ان�ةمعلم وزعت  150 على ـالدراسة االستطالع�ة عینة شملت

 90شملت عینة الدراسة األصل�ة بـ و  ،% 75 نس�ةاستمارة إستب�ان�ة ب 100وتم استرجاع 

تلمیذ  30ن على ثالثة مجموعات قوام 2ل مجموعة منهما موزعیتلمیذ (ذ2ور وٕاناث) 

المنتقاة �فعل نخ�ة من  ط�قت علیهم �عض االخت�اراتأنثى)، و  15ذ2ور و  15(

   .المح2مین لق�اس �عض المتغیرات في المجال النفس حر2ي

المدرسة االبتدائ�ة  مستوH  على المیدان�ة، الدراسة أجرت لقد: الم-انيالمجال - 2- 7-3

 لسهولة المنطقة، لهذه اخت�ارنا وتم سعیدة، لوال�ة التر��ة لمدیرة التا�عة (صا�مي بومدین)

 وهذا ،و�جانب هذه المدرسة الوال�ة بهذه مق�م ألني وهذا بها �المعلمین العاملین االتصال

 مما التر��ة، مفتش مع الندوات �عض في وخاصة لمعلمینا بلة معالمقا عمل�ة سهل ما

   .نتعرف على �عض معلمي التعل�م االبتدائي جعلنا

   :المجال الزمني- 3- 7-3  

  عبر المراحل الزمن�ة التال�ة:    الدراسة وانتظمت
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                                                            2015- 01- 22ا�ة إلى غ 2013 - 01- 26امتدت من  الدراسة النظرة: - 

 2014 -04-25إلى غا�ة  2014 - 04- 04الدراسة االستطالع�ة: امتدت من  - 

  �النس�ة لالستمارة  

   2014 - 10- 08إلى   2014 - 10- 01األسس العلم�ة لألداة: امتدت من  - 

  05/12/2015إلى غا�ة  2015 -01- 04الدراسة األساس�ة: امتدت من  - 

  ل�حث:   أدوات ا -8

لقد استخدم ال�احث ألجل انجاز �حثه عن النحو األفضل وتحق�قا ألهدافه   

  األدوات التال�ة:   

الوسائل  - الدلیل التعل�مي المقترح - المصادر والمراجع العر��ة واألجنب�ة - 

                                                                    البیداغوج�ة

      الدرجة المع�ار�ة: - -1- 8

�عتبر الحصول على الدرجات الخام من األمور السهلة �النس�ة للق�اس، إال أن وجه 

ت�ار أن �طارة الدرجات وٕاعطائها معنى له داللة، �اعالصعو�ة �2من في تفسیر  

االخت�ارات المستخدمة في إطار التجر�ة األساس�ة تختلف في وحداتها، وفي هذا الشأن 

استخدم ال�احث اإلحصاء للتغلب على هذه المش2لة، وذلك عن طرe تحول الدرجات 

الخام إلى درجات مع�ارة �م2ن جمعها �حیث تدل الدرجة الكل�ة على األداء الكلي للفرد 

االخت�ارات المستخدمة، وقصد الوصول إلى تحقیe الهدف المنشود اختار في مجموع 

ال�احث طرقة توزع  "2وس" والمسمى �التوزع الطب�عي إلیجاد الدرجات المع�ارة حیث 

نزار، �ستخدم هذا األخیر في تحدید المستو�ات المع�ارة والدرجات المع�ارة (

       )101السمرائي،ب.ت،ص

  :   لالخت�اراتاألسس العلم�ة - 2- 8

ن المقومات ـیذ2ر نبیل عبد الهادB:" أن هذا األساس العلمي �عتبر م  :ات االخت�اراتث�

أعید استخدامـه مرة  األساس�ة لالخت�ار الجید حیث �فترض أن �عطي نفس النتائج إذا

) "Hفي هذا الصدد:"ث�ات االخت�ار  )،109ص،1999نبیل،أخـر ��قول مقدم عبد الحف�و
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ـي ة من األفراد فـهو مدH الدقة أو االنس�اق أو استقرار نتائجه ف�مـا لو طبe علـى عین

)، قمنا بإجراءات أول�ة وهذا من أجل حسـاب 18،ص1993،مناسبتین مختلفتین" (مقدم

إعادة اخت�ار)، حیث ط�قت االخت�ارات  - الث�ات لكل اخت�ار �طرقة (اخت�ار معامل

األولى على عینـة مـن التالمیذ تم اخت�ارهم �طرقة عشوائ�ة عن طرe السحب من 

مجتمع ال�حث، ثم ط�قنا االخت�ارات على مجموعة في یوم واحد، و�عـد أسبوع قمنا بإعادة 

خالل هذه الخطوة  تناول ال�احث تلك  من الظروف، في نفس االخت�ار على نفس األفراد

تالمیذ  7بـ  ةاالخت�ارات �التجرب للتأكد من ثقلها العملي، حیث ثم اخت�ار عینة مقدر 

سنة، وط�قت علیهم مجموعة االخت�ارات  10إلى  8إناث یتراوح سنهم من  7ذ2ـور و 

- 10- 01ة األولى بتارخ مرحلتین متتالیتین أین تمت المرحلة القبل�المستهدفة وعلى 

وفي نفس الظروف الزمان�ة  2014- 10-08بینما المرحلة ال�عد�ة تمت بتارخ  2014

                                                                          وقمنا بتجم�ع النتائج ومعالجتها إحصائ�ا تحصلنا على مایلي:والم2ان�ة للمرحلة األولى، 

 یوضح ث�ات االخت�ارات. ):37ل رقم (الجدو

           Wمعامل االرت�ا

  االخت�ارات
  الجنس

 متوس~

  الفروق 

االنحراف 

 Bار�المع  
  معامل الث�ات

 Hمستو

  المعنو�ة

متر من  30عدو مسافة 

  الوقوف

  0.68  0.82  0.01  0.00  -ورذ

  0.65  0.92  0.01  0.01  ناثإ

  0.59  0.90  0.01  0.00  -ورذ  الجرB الم2و2ي ( الثان�ة)

  0.38  0.79  0.32  0.11  ناثإ

  0.68  0.81  0.89  0.14  -ورذ  ثني الجذع من الوقوف

  0.77  0.85  1.13  0.42  ناثإ

الوثب داخل الدوائر 

  المرقمة (الثان�ة)

  0.58  0.87  0.01  0.00  -ورذ

  0.65  0.78  0.01  0.00  ناثإ

الوقوف على قدم وفتل 

ثا)        15الجذع �مینا و�سارا(

  0.60  0.89  1.11  0.28  -ورذ

  0.70  0.83  0.89  0.14  ناثإ
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تبین أن االخت�ارات تتمتع �معنو�ة عال�ة من الدقة واإلتقان، حیث  من خالل الجدول

هذا ما یبین أن  0.05نالح� أن مستوH المعنو�ة لجم�ع ق�م معامل ث�ات أكبر من 

  .  االخت�ارات تتمیز بدرجة ث�ات عال�ة

  : الصدق الذاتي

خت�ار الجید الذB یدل على مـدH تحقیe االختبـار لهدف �عتبر الصدق أهـم شروW اال

الصدق، �عني المدH الذB یؤدB ف�ه االخت�ار للفـرض الذB وضع من أجله، حیث 

یختلف الصدق وفقـا لألغراض الذB یود ق�اسهـا واالختبـار الذB یجرB إلث�اته" 

                 )                                           183،ص1995(حسانین،

  الصدق الذاتي لالخت�ارات): 38الجدول رقم (

  

  

  

        Wمعامل االرت�ا  

  االخت�ارات
  الجنس

 وس~مت

  الفروق 

االنحراف 

 Bار�المع  

الصدق الذاتي=    

  معامل الث�ات
 Hمستو

  المعنو�ة

متر من  30عدو مسافة 

  الوقوف

  0.68  0.90  0.01  0.00  -ورذ

  0.65  0.95  0.01  0.01  ناثإ

  0.59  0.94  0.01  0.00  -ورذ  الجرB الم2و2ي ( الثان�ة)

  0.38  0.88  0.32  0.11  ناثإ

  0.68  0.90  0.89  0.14  -ورذ  ثني الجذع من الوقوف

  0.77  0.92  1.13  0.42  ناثإ

الوثب داخل الدوائر المرقمة 

  (الثان�ة)

  0.58  0.93  0.01  0.00  -ورذ

  0.65  0.88  0.01  0.00  ناثإ

م وفتل الجذع الوقوف على قد

ثا)                           15�مینا و�سارا(

  0.60  0.94  1.11  0.28  -ورذ

  0.70  0.91  0.89  0.14  ناثإ

.Wة لمعامل االرت�ا�مة الجدول�الداللة  0.70بلغت الق Hة   0.05عند مستو  6ودرجة الحر
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لجدول أعاله أن 2ل ق�م الث�ات لقد تبین من خالل النتائج اإلحصائ�ة المدونة في ا

  20.95أدنى ق�مة إلى  0.88والصدق الذاتي المتحصل علیها والتي هي محصورة بین 

، إضافة إلى ذلك �شیر 21أعلى ق�مة تتمتع �ارت�اW قوB 2ون أنها تقترب نحو الق�مة 

ال�احث أن تلك الق�م الموضحة من نفس الجدول هي أكبر من الق�مة الجدول�ة لمعامل 

وعل�ه  6 ودرجة الحرة 0.05عند مستوH الداللة اإلحصائ�ة  0.70االرت�اW والتي بلغت 

  نستنتج أن االخت�ارات المستخدمة تتمتع بث�ات وصدق عالي ف�ما وضعت لق�اسه

  موضوع�ة االخت�ار:    

من التحیز أو التعصب، و عدم إدخال ن�قصد �الموضوع�ة التحرر                 

).2ما �قصد 332،ص2003ع�سوB،العوامل الشخص�ة ف�ما �صدر ال�احث من أح2ام، (

،  وحساب الدرجات والنتائج الخاصة بها وضوح التعل�مات الخاصة بتطبیe االخت�ار،

    وترجع موضوع�ة االخت�ار في األصل إلى النقاW التال�ة:

وضوح التعل�مات الخاصة بتطبیe االخت�ار وحساب الدرجات، حیث استخدم ال�احث  - 

جموعة من االخت�ارات سهلة وواضحة و2ذلك حساب الدرجات على مستوH 2ل اخت�ار م

                                         عن الصعو�ة  ا�عید

تمیزت �ال�ساطة والوضوح، وغیر فلغة التعامل في إطار عرض وتوج�ه المختبرن أما  -  

�ات االخت�ارات 2ما قدم لهم تعزز المفحوصین �2ل متطل تم�اإلضافة قابلة للتأول، 

   .عرض نموذجي مفصل لكل اخت�ار

التزم ال�احث خالل العمل المیداني �مراعاة �عض العوامل مثل الفترة الزمن�ة التي  - 

اد، إدارة االخت�ار، درجة الدافع�ة لدH المختبرن، المستوH �ستغرقها االخت�ار، طب�عة األفر 

    المهارB، أداء االخت�ارات أثناء التعب.

ت�ار و 2انت 2لها أما عن فترة الراحة البین�ة فقد توقفت على طب�عة ومتطل�ات 2ل اخ - 

   2اف�ة �النس�ة للمختبر للتعبیر عن قدراته في 2ل اخت�ار.

ا أما فرe ال�حث فقد تمیز بتجانس من حیث المؤهالت العلم�ة �اإلضافة إلى ذلك تلقو  - 

                                                                        توض�حا حول مضمون االخت�ارات والعروض النموذج�ة، و2�ف�ة الق�اس وتسجیل النتائج. 
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أنجزت االخت�ارات في نفس الظروف الم2ان�ة (ملعب المدرسة)، والزمان�ة  - 

ذ2ور والجو�ة (لم تعترض ال�احث راح سا) �النس�ة لإلناث وال15.30 - سا14.30(

    جو حار جدا). قو�ة، سقوW أمطار،

أما الجو التر�وB للمفحوصین تمیز في 2ل مراحل االخت�ارات �الحیو�ة واالستعداد دون  - 

  التأثر �متغیرات. 

تم إجراء التعد�الت حسب توجیهات المح2مین في ضوء نتائج الدراسة  -            

واستنادا على 2ل اإلجراءات المیدان�ة االستطالع�ة حتى یتحقe شرW الموضوع�ة، 

                     رات المقترحة تتمتع �موضوع�ة عال�ةستخلص أن االخت�ان

   :عل�ميالدلیل الت - 

 مرموقا م2انا المتحضر العالم دول في المدرس�ة الراض�ة األنشطة تحتل             

 التعل�م�ة المواد �2ق�ة أساس�ة مادة البدن�ة تعتبر التر��ة إذ المناهج المدرس�ة، بین

 منهاج وفe وتر�و�ا علم�ا مؤهل معلم إشراف تحت التالمیذ األخرH، وتدرس لجم�ع

 المراحل �اختالف تختلف التي الراض�ة والمهارات األنشطة البدن�ة على �حتوH  دراسي

من  التعل�مي بتخط�~ الدلیل ال�احثان امق، )43،ص2009،،سعادةنمرة و(أبالتعل�م�ة 

ط�قت على تالمیذ و  النشطةإستراتیج�ات التدرس مجموعة وحدات تعل�م�ة موظف فیها 

رجنا ، حیث أد) سنوات ومعرفة تأثیره في الكشف عن المتفوقین10-8الطور االبتدائي (

�ة على التعاون ومراعاة �عض األلعاب التي تتخللها فعال�ات حر2�ة وف2رة هادفة مبن

األهداف وفي هذا الشأن تم االعتماد خالل اخت�ار األلعاب على  الفروقات الفرد�ة

، واإلم2انات المیدان�ة المتاحة من حیث حق�قها وعلى عدد وقدرات التالمیذالمنشود ت

الم2ان والوقت واألدوات و�تحلیل طب�عة اللع�ة �م2ن تحدید المهارات الحر2�ة المتوقع 

تطورها، القدرات النفس حر2�ة المتوقع تدربها، واألهداف االجتماع�ة والنفس�ة والمعرف�ة 

ة من خبراء التر��ة عند عرض الوحدات المقترحة على مجموعو التي �م2ن تحق�قها، 

البدن�ة ، وتقو�مهم لها تم، تنفیذها في الفصل الدراسي الثاني من قبل أعضاء فرe العمل 

وحدة تعل�م�ة  20حیث شملت  11/3/2015 غا�ة إلى 04/1/2015المساعد وذلك من 
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أساب�ع بواقع وحدتین تعل�میتین في األسبوع، زمن 2ل وحدة تعل�م�ة  10استغرق تنفیذها 

دق�قة مقسمة إلى ثالثة أقسام هي (التحضیرB ، الرئ�سي ، الختامي) اشتملت  )45(

القسم التحضیرB على تهیئة القسم واإلحماء والتمارن البدن�ة ف�ما تضمن القسمین 

نوعة فرصا مت للتالمیذحیث "أن ممارستها یت�ح الرئ�سي والختامي عددا من األلعاب 

الفعال�ات الحر2�ة والف2رة لتحقیe أهداف ، وقد ب�عض  انال�احثلالبتكار" 2ما عززها 

طبe الدلیل المقترح على تالمیذ المجموعتین التجربیتین في حین أن الضا�طة قد 

    استخدم معها المنهاج التقلیدB المت�ع أساسا مع التالمیذ في المدرسة

  : أهم�ة الدلیل

لقي الضوء على العناصر األساس�ة الم2ونة ی -                                  

إلستراتیج�ات التدرس الحدیثة (التعلم التعاوني، التعلم �اللعب)، ومدH االستفادة منها في 

درس التر��ة البدن�ة وتحقیe الغا�ات المنشودة ، ومحاولة تضییe الفجوة  تطور إدارة

الناتجة عن الممارسات التعل�م�ة التقلید�ة التي تعطى المعلم الدور الكامل .                                                     

تم فیها التر2یز على مفهـوم جدید في هذا المجال قد تكون الدراسة األولى التي ی - 

.                                                                                                                     التر�وB وهو إستراتیج�ات التدرس (التعلم التعاوني، التعلم �اللعب)

 - س التر��ة البدن�ة بهذا المرجع العلمي الذB تطرق في تزود العاملین في حقل تدر

 )10- 8إستراتیج�ات التدرس الحدیثة للكشف عن المتفوقین (مضمونه إلى توظیف 

  لدا أطفال التعل�م االبتدائي  وات سن

                                                                                                           اقتراح الدلیل:دواعي 

لمتفوقین لإلسهام في بناء مجتمع المعرفة ل متمیزة في تقد�م خدمات فردةالرادة ال - 

                                                                                          وتحقیe التنم�ة المستدامة.                   

حرص المختصون �المناهج وطرق التدرس على إعداد وتطور مناهج نشاطات  - 

  خاصة �المتفوقین                                                  
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وضع نسe تر�وB متكامل یهیئ فرص  تحسین العالقة بین األسرة والمدرسة ومحاولة - 

النمو للطفل المتفوق في المنزل والمدرسة فال �حدث تصادم أو تعارض في دورهما 

 Bة اإلبداع التر�و�واالجتماعي في تنم.                                                                                                                    

المتفوقین والتعرف على على إتقان المهارات األساس�ة في اكتشاف تدرب المعلمین  - 

التف2یر لدیهم واستخدام اإلستراتیج�ات التدرس�ة المناس�ة لرعایتهم و2ذلك األسالیب  طرق 

  هم                التقو�م�ة التي تتماشى مع

، حقال قا�ال للتوج�ه والرعا�ة، ، قا�ال للكشفحقا لكل طفل نطمح أن �2ون اإلبداع - 

                                                                                                               مخططا منظما.

زادة عدد حصص التر��ة البدن�ة والراض�ة في المدارس بإشراف معلمین مختصین  - 

                                                مؤهلین.        

                                                                                                                             الرسالة:

بتدائ�ة ورعا�ة مواهبهم تهیئة البیئة المالئمة للتعرف على التالمیذ المتفوقین �مدارس اال - 

وتنمیتها وفقا ألحدث النظرات العلم�ة و�استخدام أسالیب التعرف والرعا�ة العالم�ة.                                              

طفال المتفوقین ومتا�عتهم العمل على وضع برامج وخط~ مستقبل�ة لرعا�ة األ - 

                                                                                                                             .وتطورهم �أسلوب علمي ومنظم، لتحقیe الفائدة القوH من إم2ان�اتهم

األطفال  رعا�ةمجان�ة متخصصة تعمل على  العمل على إنشاء مراكز ومؤسسات - 

                                                                                                             .المتفوقین

إعداد الخط~ والبرامج الخاصة �اكتشاف وتنم�ة المتفوقین على مختلف المستو�ات  - 

   .�ة بدء من راض األطفال وحتى المراحل التعل�م�ة العل�االعمرة والمراحل التعل�م

     التعل�مي: الدلیل برنامجالتوز�ع الزمني ل     

  أسبوع   10مدة تطبیe البرنامج المقترح  - 

  وحدات تعل�م�ة. 2عدد الوحدات التعل�م�ة األسبوع�ة  - 

  وحدة تعل�م�ة   20عدد الوحدات التعل�م�ة في البرنامج  - 

  دق�قة  45زمن الوحدة التعل�م�ة  - 
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    التعل�مي دلیلأهداف ال                     

  الحر-ي النفسي أهداف المجال 

                                                .الحر2ة أثناء والسرعة ال�طیئة السرعات بین الواضحة الفروق  �ظهر -    

                               .مختلفة طرق  في الحر2ة أثناء والمتعرجة والمنحن�ة، المستق�مة، المسارات بین �میز - 

                                                        األدوات أو األش�اء مع متنوعة عالقات الحر2ة أثناء �ظهر - 

                                           .ومنخفضة ومتوسطة مرتفعة، مستو�ات في المختلفة جسمه أجزاء �ضع - 

                                            .زمیل مع أو منفردا للجسم ومنثن�ة وواسعة، �قة،وض دائرة، أش2ال �2ون  - 

                                                                                .ناضج حر2ي نم~ مستخدما وتزحلe ،و�حجل �قفز، - 

                                                                              .شيء أو شخص الحر2ة (االنتقال)، أثناء یلقف، أو یتجنب - 

                                                      .ال�سرH) أو الحجل أو القدمین (ال�منى �استخدام الوثب یبدأ - 

                                         .للتكرار قابلة �ةحر2 سالسل في تؤدH ومر�2ة �س�طة حر2�ة أنماW رطو ت - 

                                                                                                  المعرفي: المجالأهداف 

                                                               .المطلو�ة الحر2�ة والمفاه�م والمهارات، الجسم، أجزاء �عرف - 

                                               .المختلفة الحر2�ة المهارات في المشار2ة  الحر2�ة المفاه�م على یتعرف - 

                                 .الحر2�ة المهارات أداء لتحسین الحر2ة مفاه�م استخدام فیها �م2ن التي الطرق  عرف� - 

 المهمة في: الرمي، العدو الوثب الحر2�ة والسالسل الحر2ي والتعبیر األلعاب، �صمم - 

                  .له �النس�ة

                                                                                                     الوجداني:  المجالأهداف  

                                                     .البدني النشاW في المشار2ة عن الناتجة لمشاعرا �عرف - 

                                          .                                                                 یتعاون مع اآلخرن - 

                                        .البدني النشاW في والفشل والنجاح، التحد�ات، عن الناتجة المشاعر یتقبل - 

       .لآلخرن البدني النشاW في والتشابهات االختالفات �قدر - 

  

                                                 یلي:2ما  اإلحصائ�ة األسالیبنا استخدم: الوسائل اإلحصائ�ة المستعملة - 9
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 - المتوس~ الحسابي - المع�ارB  االنحراف الحسابي، وس~متس النزعة المر2زة: الی�مقا - 

مقای�س داللة  - ثمعامل الصدق، الث�ا -بیرسون  ال�س�~ االرت�اW -ألنحراف المع�ارB ا

لمعرفة ما إذا 2ان   Bتو2ااخت�ار  - تحلیل الت�این األحادB 'ف' - الفروق اخت�ار "ت

                                                                هناك فروق ذات داللة إحصائ�ة 

                                                                                                               :عرض وتحلیل النتائج

  نتائج المقارنة القبل�ة ال�عد�ة للعینة الضا�طة): 03الجدول رقم (

متوس~   الجنس االخت�ارات

  الفروق 

االنحراف 

 Bار�المع  

الخطأ 

 Bار�المع  

ت 

  المحسو�ة

  ت الجدول�ة

متر من  30عدو مسافة 

 الوقوف

    3.18  0.07  0.27   0.22  الذ2ور

  

  

  

  

2.14 

  8.18  0.04  0.18  0.39  اإلناث

الجرB الم2و2ي 

  ( الثان�ة)

  9.04  0.09  0.35  0.82  الذ2ور

  7.76  0.04  0.16  0.33  اإلناث

ثني الجذع من الوقوف 

  (سم)

  10.24  0.19  0.75  2.00-  الذ2ور

  14.00  0.13  0.51  1.86-  اإلناث

الوثب داخل الدوائر 

 المرقمة (الثان�ة)

  2.39  0.05  0.22 0.14  الذ2ور

  2.78  0.09  0.36  0.26  اإلناث

الوقوف على قدم وفتل 

   الجذع �مینا و�سارا

  9.08  0.38  1.50  3.53-  الذ2ور

  7.99  0.19  0.74  1.53-  اإلناث

  0.05عند مستوH الداللة  14*بلغت درجة الحرة 

نالح� من خالل النتائج الموضحة في الجدول أعاله أن هناك فروق ظاهرة بین 

، حیث من أجل إصدار أح2ام على نوع�ة الفروق عمل متوسطات نتائج العینة الضا�طة

ت '  ق�م ' أن (ت) تبینداللة الفروق اخت�ار ال�احث على معالجة النتائج �استخدام 

عند مستوH ) 2.14�م 'ت' الجدول�ة، حیث بلغت ق�مة ت الجدول�ة (المحسو�ة أكبر من ق

في متغیرات ال�حث للعینة إناث وذ2ور 2ون أن أصغر  14ودرجة الحرة  0.05الداللة 

) لدH العینة إناث، بینما للعینة ذ2ور 14.00) وأعال ق�مة بلغت  (2.78ق�مة بلغت(
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                                                         ،)10.24) وأعال ق�مة بلغت (2.39بلغت أصغر ق�مة (

نتائج المقارنة القبل�ة ال�عد�ة للعینة التجرب�ة األولى (التعلم  ):04الجدول رقم (

  التعاوني):

االنحراف   المتوس~  الجنس  االخت�ارات

 Bار�المع  

الخطأ 

 Bار�المع  

  ةت الجدول�  Tت 

متر  30عدو مسافة 

  من الوقوف

    13.53  0.09  0.35  1.24  الذ2ور

  

  

    

2.14  

  6.64  0.12  0.49  0.84  اإلناث

الجرB الم2و2ي ( 

  الثان�ة)

  18.84  0.07  0.29  1.43  الذ2ور

  10.83  0.08  0.32  0.91  اإلناث

ثني الجذع من 

  الوقوف (سم)

 12.04  0.37  1.45  4.53-  الذ2ور

  11.24  0.50  1.95  5.66-  اإلناث

الوثب داخل الدوائر 

  المرقمة (الثان�ة)

  9.01  0.07  0.27 0.64  الذ2ور

  5.99  0.08  0.34  0.52  اإلناث

الوقوف على قدم 

  وفتل 

  ثا)الجذع �مینا و�سارا(

  12.83  0.59  2.29  7.60-  الذ2ور

  7.85  0.62  2.43  4.93-  اإلناث

 H0.05 الداللة عند مستو  14*بلغت درجة الحرة 

                                                                                                 

نالح� من خالل النتائج الموضحة في الجدول أعاله أن هناك فروق ظاهرة بین 

، حیث من أجل إصدار أح2ام متوسطات نتائج العینة التجرب�ة األولى (التعلم التعاوني)

(ت) داللة الفروق اخت�ار  على نوع�ة الفروق عمل ال�احث على معالجة النتائج �استخدام

ت ' المحسو�ة أكبر من ق�م 'ت' الجدول�ة، حیث بلغت ق�مة ت الجدول�ة  ق�م ' أنن تبی

في متغیرات ال�حث عند الذ2ور  14ودرجة الحرة  0.05عند مستوH الداللة  )2.14(

) لدH اإلناث، 9.79) وأعلى ق�مة بلغت (4.06واإلناث  2ون أن أصغر ق�مة بلغت (

                                              )24.81ق�مة بلغت ( ) وأعلى6.26بینما للعینة ذ2ور بلغت أصغر ق�مة (
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ثان�ة (التعلم التعاوني نتائج المقارنة القبل�ة ال�عد�ة للعینة التجرب�ة ال): 05الجدول رقم (

  والتعلم �اللعب)

االنحراف   المتوس~  الجنس  االخت�ارات

  مع�ارB ال

الخطأ 

 Bار�المع  

ت 

  المحسو�ة

ت 

  الجدول�ة

متر  30عدو مسافة 

  من الوقوف

    24.81  0.04  0.16  1.08  الذ2ور

  

  

  

  

2.14  

  5.44  0.09  0.37  0.52  اإلناث

الجرB الم2و2ي ( 

  الثان�ة)

  8.82  0.11  0.44  1.01  الذ2ور

  9.79  0.07  0.29  0.75  اإلناث

ثني الجذع من الوقوف 

  (سم)

  6.99  0.41  1.62  2.93-  الذ2ور

  8.50  0.46  1.79  3.93-  اإلناث

الوثب داخل الدوائر 

  المرقمة (الثان�ة)

  6.26  0.07  0.29 0.47  الذ2ور

  4.36  0.09  0.36  0.40  اإلناث

الوقوف على قدم وفتل 

  الجذع �مینا و�سارا 

  9.64  0.60  2.35  5.86-  الذ2ور

  4.06  0.67  2.60  2.73-  اإلناث

  0.05عند مستوH الداللة  14ت درجة الحرة *بلغ

نالح� من خالل النتائج الموضحة في الجدول أعاله أن هناك فروق ظاهرة بین 

حیث من أجل متوسطات نتائج العینة التجرب�ة الثان�ة (التعلم التعاوني والتعلم �اللعب)، 

اخت�ار استخدام إصدار أح2ام على نوع�ة الفروق عمل ال�احث على معالجة النتائج �

ت ' المحسو�ة أكبر من ق�م 'ت' الجدول�ة، حیث بلغت  ق�م ' أن(ت) تبین داللة الفروق 

في متغیرات  14ودرجة الحرة  0.05عند مستوH الداللة  )2.14ق�مة ت الجدول�ة (

) وأعلى ق�مة بلغت 5.99ال�حث عند الذ2ور واإلناث 2ون أن أصغر ق�مة بلغت(

) وأعلى ق�مة 9.01ناث، بینما للعینة ذ2ور بلغت أصغر ق�مة () لدH العینة إ11.24(

  .)18.84بلغت (

عند مستوH داللة  ذات داللة إحصائ�ة توجد فروق  :تحلیل ومناقشة الفرض�ة األولى

)0.05=α( ة نتائج االخت�ارات في�ة ال�عد�ة لصالح النتائج القبل�2ل على م ال�عد Hستو

، 03(ل النتائج المدونـة في الجداول اآلت�ة: ، فمـن خالمجموعة من مجموعات ال�حث
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الحظنا أن هناك داللة إحصائ�ة على وجود فروق بین االختبـار القبلـي ، )05، 04

ذات  توجد فروق أنـه  بین، والتـي تت ال�حثوال�عدB على مستوH 2ل مجموعة من مجموعا

 لصالحنتائج االخت�ارات  في )α = 0.05( داللة عند مستوH  داللة إحصائ�ة

، على مستوH 2ل مجموعة من مجموعات ال�حث التجرب�ة األولى والثان�ة ال�عد�ة النتائج

حیث 2انت هناك داللـة إحصائیـة علـى وجود فروق بین االخت�ارن فـي جم�ع المهارات، 

 ومنه نستنتج أن الفرض�ة تحققت

      ال�عد�ة بین المجموعات الثالثة النتائج عرض ومناقشة -

 متر 30عدو مسافة  في متغیر المقارنة ال�عد�ة بین المجموعات نتائج ):06الجدول رقم(

مجموع   المجموعات  المهارات  العینة

  المتوسطات

درجة 

  الحرة

 F  المتوس~

المحسو 

  �ة

F 

  الجدول�ة

  الداللة 

  

  ذ2ور

  

عدو 

مسافة 

متر  30

من 

  قوفالو 

  

بین 

  المجموعات

2.40 2 1.20  

12.39 

  

  

  

3.22 

  

 

  

  

دال 

إحصائ

  �ا

داخل 

  المجموعات

4.07 42 0.09  

   44 6.47 المجموع

  

  إناث

بین 

  المجموعات

10.65 2 5.32  

83.83 

داخل 

  المجموعات

2.66 42 0.06  

   44 13.20 المجموع

 

هناك فروق بین المجموعات الثالثة، حیث بلغت  من خالل النتائج في الجدول تبین أن

عند اإلناث،  �12.39لغت ق�مة ف المحسو�ة و  ذ2ور،ال عند 83.83ق�مة ف المحسو�ة 

وعلى أساس هذا  ،3.22، و�لغت ق�مة ف الجدول�ة 0,05عند مستوH الداللة اإلحصائ�ة 
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ن ق�مة ف التحصیل اإلحصائي �أخذ ال�احث �التفسیر أن ق�مة ف المحسو�ة أكبر م

الجدول�ة ،2ون أن الفروق الظاهرة الحاصلة بین عینات ال�حث لها داللة إحصائ�ة 

ومن هذا نستنتج أن ، لصالح العینة التجرب�ة الثان�ة (التعلم التعاوني والتعلم �اللعب)

الدلیل المقترح �استخدام إستراتیج�ة التعلم التعاوني والتعلم �اللعب ساهم في عمل�ة الكشف 

        متر من الوقوف.  30المتفوقین في متغیر عدو مسافة عن 

  الجرB الم2و2يفي الثالثة  مجموعاتج المقارنة ال�عد�ة بین الئنتا): 07الجدول رقم (

مجموع   المجموعات  المهارات  العینة

  المتوسطات

درجة 

  الحرة

 F  المتوس~

المحسو 

  �ة

F 

  الجدول�ة

الداللة 

  اإلحصائ�ة

  

  إناث

  

  

 Bالجر  

و2ي               الم2

 )

  الثان�ة)

بین 

  المجموعات

4.16 2 2.08    

55.88  

  

  

  

3.22  

  

  

  

  

دال 

  إحصائ�ا

داخل 

  المجموعات

1.59 42 0.03 

   44 5.75  المجموع

  

  ذ2ور

بین 

  المجموعات

4.51 2 2.25   

30.92  

داخل 

  المجموعات

3.06 42  0.07  

    44 7.57  المجموع

لكن ال  تبین أن هناك فروق بین المجموعات الثالثة،، ائج في الجدول أعالهالنت من خالل

�م2ن اعت�ار أن هذا الح2م صح�حا وموضوع�ا إال �عد استخدام اخت�ار ف  ف�شر، حیث 

لدH   �30.92لغت ق�مة ف المحسو�ة و  ناث،اإلعند  55.88بلغت ق�مة ف المحسو�ة 

وعلى ، ، 3.22، و�لغت ق�مة ف الجدول�ة 0.05عند مستوH الداللة اإلحصائ�ة  الذ2ور

أساس هذا التحصیل اإلحصائي �أخذ ال�احث �التفسیر أن ق�مة ف المحسو�ة أكبر من 

ق�مة ف الجدول�ة، 2ون أن الفروق الظاهرة الحاصلة بین عینات ال�حث لها داللة 
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ومن هذا ، إحصائ�ة لصالح العینة التجرب�ة الثان�ة (التعلم التعاوني والتعلم �اللعب)

المقترح �استخدام إستراتیج�ة التعلم التعاوني والتعلم �اللعب ساهم في  نستنتج أن الدلیل

 في متغیر الجرB الم2و2يعمل�ة الكشف عن المتفوقین 

  ج المقارنة ال�عد�ة بین العینات في متغیر ثني الجذع من الوقوفئنتا): 08الجدول رقم (

مجموع   المجموعات  المهارات  العینة

  لمتوسطاتا

درجة 

  الحرة

 F  المتوس~

المحسو 

  �ة

F 

  الجدول�ة

لداللة ا

  اإلحصائ�ة

  

  إناث

  

  

ثني 

الجذع 

من 

الوقوف 

  (سم)

بین 

  المجموعات

116.13 2 58.06   

19.50 

  

 

3.22 

 

  

  

دال 

 إحصائ�ا

داخل 

  المجموعات

125.06 42 2.97 

   44 228.44  المجموع

  

  ذ2ور

بین 

  المجموعات

80.57 2 40.28  

18.99 

داخل 

  المجموعات

89.06  42  2.12  

    44  169.64  المجموع

تبین ، ثني الجذع من الوقوف الجدول أعاله بین عینات ال�حث في متغیرج ن خالل نتائم

لكن ال �م2ن اعت�ار أن هذا الح2م صح�حا و أن هناك فروق بین المجموعات الثالثة،

�ة لمجموع ف  ف�شر، حیث �عد المعالجة اإلحصائ وموضوع�ا إال �عد استخدام اخت�ار

، و�لغت 0.05عند مستوH الداللة اإلحصائ�ة  19.50، بلغت ق�مة ف المحسو�ة النتائج

عند  18.99بلغت ف المحسو�ة ق�مة عند العینة إناث، ، 3.22ق�مة ف الجدول�ة 

س هذا ، وعلى أسا3.22، و�لغت ق�مة ف الجدول�ة 0.05مستوH الداللة اإلحصائ�ة 

التحصیل اإلحصائي �أخذ ال�احث �التفسیر أن ق�مة ف المحسو�ة أكبر من ق�مة ف 

ومن هذا نستنتج أن الدلیل المقترح �استخدام إستراتیج�ة التعلم التعاوني والتعلم الجدول�ة، 

                                                    ثني الجذع من الوقوف�اللعب ساهم في عمل�ة الكشف عن المتفوقین في متغیر 
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ج المقارنة ال�عد�ة بین المجموعات في متغیر الوثب داخل الدوائر ئنتا ):09ول رقم (الجد

 المرقمة

مجموع   المجموعات  المهارات  العینة

  المتوسطات

درجة 

  الحرة

  F    المتوس~

المحسو 

  �ة

F 

  الجدول�ة

الداللة 

  اإلحصائ�ة

  

  إناث

  

الوثب 

داخل 

الدوائر 

مة المرق

 (الثان�ة)

بین 

  المجموعات

0.93 2 0.46   

19.22 

  

  

  

3.22 

  

  

دال 

  إحصائ�ا

داخل 

  المجموعات

1.02 42 0.02 

   44 1.96  المجموع

  

  ذ2ور

بین 

  المجموعات

1.31 2 0.65   

37.01 

داخل 

  المجموعات

0.74 42  0.01  

    44 2.06  المجموع

لكن ال و تبین أن هناك فروق بین المجموعات الثالثة، ،نتائج في الجدول أعاله ن خاللم

�م2ن اعت�ار أن هذا الح2م صح�حا وموضوع�ا إال �عد استخدام اخت�ار ' ف'  ف�شر، 

 �37.01لغت ف المحسو�ة ق�مة و ، لدH اإلناث 19.22حیث بلغت ق�مة 'ف' المحسو�ة 

 ، 3.22جدول�ة ، و�لغت ق�مة ف ال0,05عند مستوH الداللة اإلحصائ�ة  لدH ذ2ور

على أساس هذا التحصیل اإلحصائي �أخذ ال�احث �التفسیر أن ق�مة ف المحسو�ة أكبر و 

ومن هذا نستنتج أن الدلیل �استخدام التعلم التعاوني والتعلم من ق�مة ف الجدول�ة ، 

  متغیر الوثب داخل الدوائر المرقمة�اللعب ساهم في عمل�ة الكشف عن المتفوقین 
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في متغیر الوقوف على قدم وفتل  المقارنة بین المجموعات جئنتا): 10الجدول رقم (

  الجذع 

مجموع   المجموعات  المهارات  العینة

  المتوسطات

درجة 

  الحرة

 F  المتوس~

المحسو 

  �ة

F 

  الجدول�ة

الداللة 

  اإلحصائ�ة

  

  إناث

  

الوقوف 

على قدم 

وفتل 

الجذع 

)15 

ثان�ة)                           

بین 

  المجموعات

124.57 2 62.28   

33.08 

  

  

  

3.22  

 

  

  

دال 

  إحصائ�ا

داخل 

  المجموعات

79.06 42 1.88 

   44 235.64  المجموع

  

  ذ2ور

بین 

  المجموعات

198.60 2 97.80  

34.46 

داخل 

  المجموعات

119.20  42  2.83  

    44  314.80  المجموع

لكن ال �م2ن و  وق بین المجموعات الثالثة،من خالل نتائج الجدول أعاله تبین أن هناك فر 

اعت�ار أن هذا الح2م صح�حا وموضوع�ا إال �عد استخدام اخت�ار ' ف'  ف�شر، حیث 

لدH  �34.46لغت ف المحسو�ة ق�مة و  لدH اإلناث 33.08بلغت ق�مة 'ف' المحسو�ة 

ى وعل 3.22، و�لغت ف الجدول�ة ق�مة 0.05عند مستوH الداللة اإلحصائ�ة الذ2ور 

أساس هذا التحصیل اإلحصائي �أخذ ال�احث �التفسیر أن ق�مة ف المحسو�ة أكبر من 

لها داللة إحصائ�ة لصالح العینة التجرب�ة الثان�ة 2ون أن الفروق ق�مة ف الجدول�ة، 

ومن هذا نستنتج أن الدلیل �استخدام التعلم التعاوني ، (التعلم التعاوني والتعلم �اللعب)

 على قدم وفتل الجذعالوقوف متغیر  في اهم في الكشف عن المتفوقینوالتعلم �اللعب س

  )ثا15(

عند مستوH داللة  ذات داللة إحصائ�ة توجد فروق : تحلیل ومناقشة الفرض�ة الثان�ة

)0.05 =α (ة في�الثالث لصالح بین المجموعات ال�حث  نتائج االخت�ارات ال�عد
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اتیجیتي التعلم التعاوني والتعلم �اللعب (الدلیل المستخدمة إلستر  الثان�ة المجموعة التجرب�ة

، 09، 08، 06،07(، فمن خالل النتائج المدونة في الجدول اآلت�ة: التعل�مي المقترح)

الحظنا أن هناك داللة إحصائ�ة على وجود فروق معنو�ة بیـن االخت�ارات ال�عد�ة )، 10

األولى (التعلم التعاوني)  بین المجموعات: المجموعة الضا�طة، والمجموعة التجرب�ة

ذات  توجد فروق والمجموعة التجرب�ة الثان�ة (التعلم التعاوني والتعلم �اللعب)، حیث تبین 

بین  نتائج االخت�ارات ال�عد�ة في) α= 0.05عند مستوH داللة (  داللة إحصائ�ة

التعلم  المستخدمة إلستراتیجیتي  الثان�ة الثالث لصالح المجموعة التجرب�ةالمجموعات 

  لفرض�ةا ، مما یدل على تحقe)�اللعب (الدلیل التعل�مي التعاوني والتعلم

�النسب المقررة لها في منحنى التوز�ع المستو�ات المع�ار�ة ومقارنتها  تحدید -

     الطب�عي

�اسات في هذا ال�حث أعطى درجات خام حیث في هذا الصدد فإن تطبیe االخت�ارات والق

لمتر تنوعت وحداتها من الثان�ة �النس�ة الخت�ارات  العدو  وأخرH مسجلة �السنتمتر  وا

لذا لزم على ال�احث خالل هذه المرحلة األساس�ة من ال�حث 2ما في اخت�ار الوثب ..الخ 

ل الوصول إال تحدید العمل على  تحول هذه الدرجات  الخام إلى درجة مع�ارة  ألج

، ثم واتسن )10- 8عي للتالمیذ المتفوقین (مستو�ات مع�ارة �غ�ة ضمان انتقاء موضو 

إلى مقارنة النسب التي تحصلت علیها عینة ال�حث �النسب المقررة لها في منحنى 

التوزع الطب�عي، وقد اختار ال�احث ستة مستو�ات مع�ارة 2ما هي محددة في قانون 

ممتاز، جید جدا، جید، مقبول، ضعیف  �عي ( توزع 2اوس) وهي 2التاليبالتوزع الط

، و�عد المعالجة اإلحصائ�ة في متغیر حصیلة األداء  تم التوصل إلى  ،ضعیف جدا

     :ةالنتائج التال�

 مستوH  2ل حسب المقابلة المئو�ة والنسب التالمیذ عدد یبین ):11( رقم لجدوال   

 Bار�ع منحنى ضمن لها المقررة والنسب مع المع�ارة الدرجات مجموع في الطب�عي التوز

  لالخت�ارات  الكلي حصیلة األداء عن المعبرة
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 الدرجات الخام      عدد التالمیذ النس�ة 
ات المستو�  الجنس

 المع�ارة
 الدرجات المع�ارة

  ذ2ور 332.50 306.10  1  2.22
 100-84  ممتاز

  إناث 303.68 286.56 1 2.22

  ذ2ور 304.45 278.05 5 11.11
 83-67 جید جدا

  إناث 285.49 268.37  2  4.44

  ذ2ور 276.40 249.77 18 40.00
 66-50 جید

  إناث 267.30 250.18  16  35.56

  ذ2ور 248.35 221.95 14 31.11
 49-33 مقبول

  إناث 249.11 231.99  22  48.89

  ذ2ور 220.30 193.90 6 13.33
 32-16 ضعیف

  إناث 230.92 213.80  3  6.67

  ذ2ور 192.25 167.50 1 2.22
 15-0 ضعیف جدا

  إناث 212.73 196.68  1  2.22

 المجموع 45 100,00

  

لى اخت�ار أفضل الناشئین لممارسة نشاW إن عمل�ة الكشف عن المتفوقین  تهدف أساسا إ

راضي معین نتیجة اختالف التالمیذ في استعداداتهم البدن�ة والمهارة، وضمن هذا 

الس�اق یؤ2د محمد ص�حي حسانین"  أن التالمیذ یختلفون ف�ما بینهم من حیث القدرات 

ة على األداء البدني العقل�ة والمقای�س  الجسم�ة  واالستعدادات والمیول واالتجاهات والقدر 

وعندما نحاول أن نفسر هذه االختالفات ونق�سها ونصنفها فإننا بذلك ن2ون أخضعنا هذه 

) ومن هذا المنطلe 20الفروق الفرد�ة للدراسة  وال�حث" (محمد ص�حي حسانین،،ص

عمل ال�احث على معالجة النتائج الخام ذات الوحدات المختلفة المتحصل علیها جراء 

خت�ارات المقترحة وهذا من خالل تحولها إلى درجات مع�ارة ذات معنى �سهل تطبیe اال

جمعها، حیث النتیجة المتحصل علیها �عد هذه العمل�ة تعبر عن حصیلة األداء الكلي، 

 249.77 ق�مة توس~ الحسابي في هذا المتغیر لدH عینة الذ2وروفي هذا الصدد بلغ الم
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ولمعرفة مدH إعتدال�ة نتائج  17.82 ± 250.18 ب ،أما �النس�ة لإلناث  قدر 27.49 ±

أین بلغت ق�مته �النس�ة لإلناث  *عینة ال�حث من حیث التوزع تم حساب معامل االلتواء

محصورتین ضمن 2لتا الق�متین  و�ما أن 467.08أما لدH الذ2ور قدر  478.75ب

تحدید  نه فإنه بإم2ان ومفإن هذا �عني أن الب�انات موزعة توزعا اعتدا ل�ا،  3± المجال 

مستو�ات مع�ارة لهذا المتغیر المعبر عن حصیلة األداء الكلي قصد ضمان عمل�ة 

                      الكشف عن المتفوقین في 

أن أعلى نس�ة لدH الذ2ور سجلت عند  وعلى إثر المعالجة اإلحصائ�ة للنتائج الخام تبین 

 لمیذ، وهذا عند الدرجة المع�ارة ما بینت 18أB ما �عادل  % 40.00ب المستوH جید 

2ما سجلت ثاني أعلى نس�ة من  250 لمجموع الدرجات المع�ارةالمقابلة   66- 50

 Hة  مقبولالنتائج عند المستوأB  % 31.11 وهذا �ق�مة 49-33المقابل للدرجة المع�ار

بل للدرجة المقا بینما أدنى نس�ة سجلت عند المستوH ضعیف جداتلمیذ،  14ما �عادل 

 1أB ما �عادل   % �2.22ق�مة وهذا  167.50ومجموع الدرجات  15 - 0المع�ارة 

، سجلت نس�ة من 100- 84تلمیذ، أما عند المستوH ممتاز المقابل للدرجة المع�ارة 

تلمیذ، وهذا عند مجموع الدرجات المع�ارة المقدر  1أB ما �عادل  2,22%الذ2ور �ق�مة 

 5أB ما �عادل  %11.11ب ت عند المستوH جید جدا نس�ة في حین سجل 306.10  ب

 278.05مجموع الدرجات المع�ارة و  83-67 تلمیذ ،و هذا عند الدرجة المع�ارة ما بین

المعبر عن مستوH االنجاز الراضي.2ما سجل عند المستوH ضعیف المقابل للدرجة 

 13.33بالذ2ور قدرت  نس�ة من 193.90ومجموع الدرجات المع�ارة  32- 16المع�ارة 

                                                                                                  تالمیذ. 6أB ما �عادل  %

أB  % 40.89ب أما �النس�ة لإلناث فقد تبین أن أعلى نس�ة سجلت عند المستوH مقبول 

مجموع الدرجات و  49- 33مع�ارة ما بین وهذا عند الدرجة ال تلمیذة، 22ما �عادل 

المقابل جید 2ما سجلت ثاني أعلى نس�ة من النتائج عند المستوH 231.99المع�ارة 

مجموع و  ةتلمیذ 16أB ما �عادل  % 35.66وهذا �ق�مة  66- 50للدرجة المع�ارة 

بینما أدنى نس�ة سجلت عند لمستوH ضعیف جدا المقابل  250.18الدرجات المع�ارة 
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أB ما �عادل تلمیذة واحدة حیث  % �2.22ق�مة وهذا 196.68للدرجات المع�ارة 

أما عند المستوH المع�ارB ممتاز المقابل للدرجة  15- 0نتائجهم هي ضمن مجال 

 تلمیذة واحدةأB ما �عادل   %2.22 سجلت نس�ة من التالمیذ �ق�مة 286.56المع�ارة 

ي حین سجلت عند المستوH المع�ارB ف 100- 84،حیث نتائجهم انحصرت ضمن مجال 

نس�ة من  268.37مجموع الدرجات ، و 83- 67جید جدا  المقابل للدرجة المع�ارة 

تلمیذة،2ما سجل ال�احث عند المستوH ضعیف  2أB ما �عادل  % 4.44ب التالمیذ قدرت 

تلمیذة وهذا عند الدرجة المع�ارة  3أB ما �عادل % 6.67 بنس�ة من التالمیذ قدرت 

، ومن خالل مقارنة نسب نتائج عینة ال�حث مع  213.80ومجموع الدرجات  32- 16

عن  المعبرة المع�ارة الدرجات في مجموع النسب المئو�ة المقررة لها في المنحنى الطب�عي

                                                 لالخت�ارات المقترحة تبین ما یلي:                       الكلي األداء حصیلة

بنت وهذا  1ب بلغ عدد اإلناث ضمن هذا المستوH المع�ارB المستو\ المع�ارJ ممتاز:  -

و�شیر  ،% 2.22تلمیذ وهذا بنس�ة  1ب ، أما عند الذ2ور فقد بلغ العدد % 2.22بنس�ة 

لتوزع الطب�عي ال�احث أن 2لتا النسبتین هما أعلى من النس�ة المقررة لها في منحنى ا

                                                                                                          % 2.14  بالمقدرة 

وهي أقل من  % 4.44تلمیذة أB ما �عادل  2شمل المستو\ المع�ارJ جید جدا:  - 

بینما عند الذ2ور بلغ   %13.59ب قدرة النس�ة المقررة لها في منحنى التوزع الطب�عي الم

 Hعادل  5 بالعدد عند هذا المستو�ما  Bوهي أقل من النس�ة المقررة  % 11.11تلمیذ أ

.                                                                                    %13.59ب لها في منحنى التوزع الطب�عي المقدرة 

: سجل عند هذا المستوH ارتفاع عدد التالمیذ في 2ال الجنسین مع�ارJ جیدالمستو\ ال –

 18ب أما لدH الذ2ور قدر العدد   % 35.56 وهذا بنس�ة تلمیذة 16حیث عند اإلناث بلغ 

، و�شیر ال�احث أن 2لتا النسبتین هما أعلى من  النس�ة % 40 تلمیذ ما �عادل نس�ة

                                                     % 34.13 بعي المقدرة المقررة لها في منحنى التوزع الطب�

: لقد سجل ف�ه تمر2ز أكبر عدد من التالمیذ رفقة المستوH المستو\ المع�ارJ مقبول - 

ذ2ور قدر عند البینما ، %  48.89وهذا بنس�ة  22السابe حیث عند اإلناث بلغ العدد 
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و�شیر ال�احث 2لتا النسبتین هما أعلى من   % 31.11أB ما �عادل نس�ة  تلمیذ 14العدد 

                                                          % 34.13 بالنس�ة المقررة لها في منحنى التوزع الطب�عي المقدرة 

، 2ما بلغ عدد %6.67وهذا بنس�ة  3ب بلغ عدد اإلناث \ المع�ارJ ضعیف: المستو  - 

مما یبین أن 2لتا النسبتین هما أقل من  ،%13.33أB ما �عادل نس�ة  6التالمیذ ذ2ور 

.                                                   %13.59 بالنس�ة المقررة لها في منحنى التوزع الطب�عي المقدرة 

، أB ما %2.22: بلغت النس�ة عند هذا المستوH ق�مة جدا لمستو\ المع�ارJ ضعیفا - 

تلمیذ، و�شیر  1، أB ما �عادل %2.22 بتلمیذة، أما لدH الذ2ور  قدرت النس�ة  1�عادل 

من النس�ة المقررة لها في منحنى التوزع الطب�عي  ال�احث أن 2لتا النسبتین هما أعلى

ومما سبe خلص ال�احث إلى ما یلي:                                                                                              ، %2.14 بالمقدرة 

عبرة عن األداء الكلي أغلب�ة نتائج عینة ال�حث في متغیر مجموع الدرجات المع�ارة الم - 

                                                                                                                    هي منحصرة ضمن المستوH المع�ارB مقبول وجید.  

نثى ) أ22) ولد ضمن المستوH المع�ارB جید، و(18وجود عدد من التالمیذ الناشئین ( - 

ضمن المستوH المع�ارB مقبول حیث تمیزوا عن أقرانهم في جم�ع مفردات االخت�ارات 

المقترحة والتي تجلت متطل�اتها في مدH وفرة أو تمتع المختبر �القدرات البدن�ة والحر2�ة 

 )، (العمرB 2008هللا، (عطادراسة و�شیر ال�احث أن هذه النتائج قد اتفقت مع 

  (Sarwar & others,2009))،2010، منادB)، (2009ودیران�ة،

                                                                                                    تحلیل ومناقشة الفرض�ة الثالثة:

(التعلم التعاوني والتعلم  تنو�ع في استخدام �عض االستراتیج�ات النشطةالالعمل على  أن

، ي حصة التر��ة البدن�ة والراض�ةالكشف عن التالمیذ المتفوقین ف في �ساهم �اللعب)

حظنا أن )، ال09،10،11، 08، 06،07(فمن خالل النتائج المدونة في الجداول اآلت�ة 

استخدام إستراتیج�ات التدرس الحدیثة �ساهم �قدر 2بیر في التعرف على التنو�ع في 

                         ومنه نستنتج أن الفرض�ة تحققتدن�ة والراض�ة، التالمیذ المتفوقین في درس التر��ة الب

الفرض العام:                                                                                                                  -
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(التعلم التعاوني والتعلم شطة الدلیل المقترح �استخدام �عض اإلستراتج�ات التدرس�ة الن أن

في الجانب النفس  وات) سن10 - 8عن التالمیذ المتفوقین (�ساهم في الكشف  �اللعب)

، 08، 03،04،05،06،07(حر2ي، فمـن خالل النتائج المدونة فـي الجدول اآلت�ة: 

الدلیل المقترح �استخدام إستراتیج�ات التدرس ساهم في الكشف الحظنا أن )، 09،10،11

.                                                                                                                   ن المتفوقین في �عض متغیرات المجال النفس حر2ي، و�التالي الفرض�ة تحققتع

                                                                                                                                     :االستنتاجات -
لصالح  القبل�ة ال�عد�ة نتائج االخت�ارات ذات داللة إحصائ�ة في  وجود فروق   -

.                                                        ل�حثعلى مستوH 2ل مجموعة من مجموعات اال�عد�ة  النتائج

بین المجموعات الثالثة  نتائج االخت�ارات ال�عد�ة في ذات داللة إحصائ�ة وجود فروق  - 

لتعلم التعاوني والتعلم �اللعب إلستراتیجیتي ا المستخدمة لصالح المجموعة التجرب�ة الثان�ة

                                                                              )                       (الدلیل التعل�مي المقترح

التعلم (التعلم التعاوني و الدلیل مقترح �استخدام �عض اإلستراتج�ات التدرس�ة  إن -  

الجانب النفس  ) سنة في10-8�ساهم في الكشف عن التالمیذ المتفوقین ( �اللعب)

       حر2ي

:                                                                                                       توص�اتاقتراحات و  -11
                                                               مراحل م�2رة. �استخدام مح2ات متنوعة فيالكشف عن التالمیذ المتفوقین  - 

                                                   اخت�ار المعلمین األكفاء من ذوB الخبرة لتدرس التالمیذ المتفوقین. - 

                                                          .الخبرات التر�و�ة العر��ة والعالم�ة في مجال رعا�ة المتفوقین نقل - 

                                                       توفیر مناهج دراس�ة خاصة تالئم خصائص التالمیذ المتفوقین. - 

عقد المؤتمرات واأل�ام الدراس�ة والندوات الخاصة بتنم�ة الموه�ة والتفوق �التعاون مع  - 

                                                                                          الجامعات.

                       كشف عن المتفوقینللارات �ختدلیل خاص �االتزود المدارس والمؤسسات التر�و�ة ب - 
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