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 منياج التربية البدنية تحديد العالقة بيفتيدؼ الدراسة إلى 

تـ طرح لتغير االجتماعي، كلتحقيؽ ذلؾ بيف اكالرياضيةلمطكر الثانكم، ك
 بيف منياج التربية البدنية كالرياضية  ارتباطيةىؿ تكجد عالقة: التساؤؿ التالي

كليذا الغرض اعتمد . ؟في ظؿ المقاربة بالكفاءات ك التغير االجتماعي
عينة  بأسمكب المسح اؿتـ اختيار الباحث عمى المنيج الكصفي التحميمي،ك

 كقد تـ بناء .أستاذا 186الشامؿ لكاليتي االغكاط ك بكمرداس ، ككاف عددىـ 
تكجد استبياف كأداة لمبحث كمف خالؿ تحميؿ النتائج ، تكصمنا الى انو ال 

 مكجبة بيف التغير االجتماعي كمنياج التربية البدنية ارتباطيوعالقة 
كعميو يكصي الباحث بمحاكلة ربط أىداؼ المنياج بالكاقع . كالرياضية
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 Abstract  

The study aims to determine the relationship between 

the physical education and sports curriculum of the 

secondary stage, and social change. For this purpose the 

researcher relied on the descriptive analytical method, and 

the sample was selected by the method of comprehensive 

survey of the provinces of Laghouat and Boumerdes, and 

the number of 186 professorsA questionnaire was 

constructed as a research tool and by analyzing the results, 

we concluded that there is no positive correlation between 

social change and the physical and sports education 

curriculum. Therefore, the researcher recommends trying 

to link the objectives of the curriculum with social reality 

and the nature of society. A questionnaire was built as a 

research tool. Therefore, the researcher recommends 

trying to link the objectives of the curriculum to social 

reality and the nature of society. 
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І - مقدمة  :
 الذم ال يتجزأ مف المنظكمة ءالجز كالرياضية  التربية البدنيةيعتبر منياج
 ك جكىريا في العممية التعميمية، أساسياعتبر ركنا كالذم م، تجددةكالـ التربكية المعاصرة

في تشكيؿ أسمكب حياة الفرد كتكيفو مع المجتمع الذم يعيش  لما لو مف تأثير فعاؿ
الدراسية كأكثرىا فعالية لدل المتعمميف في جميع المراحؿ   أحد أىـ المكادكفيو، كه

أحد المدخالت الرئيسية لمنظاـ التربكم، في القرف الكاحد كالعشركف ، كما يعتبر لعمريةا
الذم يتميز بعصر الثكرة التكنكلكجية ك السرعة ك التغيير كالتطكر في مناحي الحياة 

مناىج المعاصرة كميا، كلمكاجية التحديات التي يفرضيا الكاقع كجب عمينا إعداد 
مجابية صعكبات العصر، ة عمى تمبية حاجيات المتعمميف مف جية ك قادرمتطكرة

لذلؾ فالتحدم األساسي  مف جية أخرل،  بالتكيؼ مع معطيات الحاضر كالمستقبؿ
 .كالحقيقي ىك أف نجعؿ مف مناىجنا تتناكؿ أكجو الحياة التي تؤثر في الفرد كالمجتمع

التنفيذ  طبؽكالمقاربة بالكفاءات احد االستراتيجيات التي تبنتيا الدكلة الجزائرية  
كالذم كافؽ 2002 المنظكمة التربكية الذم أقره مجمس الكزراء في أفريؿإصالحمخطط 

في تطبيؽ ىذا 2003بغرفتيو، شرعت كزارة التربية الكطنية عاـ  عميو البرلماف
 عدة محاكر كإعادة تنظيـ المراحؿ التعميمة اإلصالحاتكقد شممت ىذه  .اإلصالح

دخاؿكتجديد الكتب المدرسية  جديدة تعتمد أساسا عمى مبدأ اكتساب   مناىجكا 
 .المتكاصؿ كالتغيير  تندرج في إطار مسار التجديداإلصالحاتكىذه ، الكفاءات

 حتى يتـ تطكير المناىج أف انو يجب"عمى "العزيز زىراف عبد ليمى" ك تؤكد 
 في يؤثر كاجتماعي كاقتصادم، كما سياسي بالمجتمع مف تطكر  يحدث مايساير

كتأثيره  التطكر العممي كالصناعي، دكلية كعالمية نتيجةمف ثقافات  المجتمع ك أفراده
 عمى يترتب الدكؿ المختمفة، كما ببفانتقاؿ المعارؼ ك المعمكمات   عمى سرعةالكبير

، كمف ذلؾ كاتجاىاتيـ األفراد ميكؿ كفي كحاجاتوالمجتمع   في ثقافةتغيراتذلؾ مف 
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 يحدث مطكرة بالمكازاة مع ما أىداؼ مع يتناسبمتطكر مناىج  األمر إعداد يتطمب
 .(124، صفحة 2002ليمى عبد العزيز، ) بالمجتمع

كقد تناكلت العديد مف الدراسات المحمية كالعربية مكضكع تقييـ منياج التربية 
 :البدنية كالرياضية مف زكايا مختمفة كمف بينيا

تقييـ فاعمية منياج التربية البدنية : "بعنكاف (2001)دراسة زيتكني عبد القادر-
 ".كالرياضية عمى طمبة التعميـ الثانكم في تحقيؽ بعض األىداؼ التعميمية

حركي - إقتراح بطارية اختبارات لعينة البحث في المجاليف الحسإلىتيدؼ الدراسة - 
الميذ التعميـ تكالمعرفي، كمعرفة مدل فاعمية منياج التربية البدنية كالرياضية عمى 

ناثا في تحقيؽ بعض األىداؼ التعميمية العامة في المجاؿ البدني  الثانكم ذككرا كا 
 151، كاشتممت العينة عمى (القكة العضمية،السرعة، الرشاقة، المركنة، المطاكلة)

 تمميذة بكالية سعيدة، كاستخدـ الباحث المنيج المسحي حيث كاف 50تمميذا ك 
 نتائج الدراسة كأسفرت لتطبيؽ ىذه الدراسة أدكات كاالختبارات كالقياسات ىي االستبياف
 :عما يمي

 (البدني كالميارم)حركية ببعدييا االثنيف  أظيرت معايير بطارية االختبارات الحس- 
 .كالمعرفية كفاءة عالية في تقييـ نتائج التعمـ لمقدرة أك درجة الميارة كما ككيفا

 العامة التعميمية األىداؼتبايف اتجاىات النتائج التحصيمية في تحقيؽ بعض  -
ألغمب الصفات البدنية لعينتي البحث بيف إظيار انتظاـ في التطكر المعنكم 

كالظاىرم، انعكست في التقييـ الكمي لممتغيرات التي ال تشكؿ جكىرا كفقا لتخطيط 
 .النمك لمتالميذ كالتقادـ لمرحمتيف تعميميتيف متتالية

 األبناء الجزائرية في تحفيز األسرةدكر " بعنكاف  (2014)دراسة بكبكر الصادؽ- 
 .دراسة ضمف التغير االجتماعي" عمى ممارسة النشاط البدني الرياضي
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 عمى األبناء تأثير المستكل االقتصادم كاالجتماعي عمى تحفيز إلىتيدؼ الدراسة 
ممارسة النشاط البدني الرياضي، ضمف التغيرات االجتماعية التي تطرأ عمى مجتمعنا 

. كاإلعالـعمى جميع الجكانب االقتصادية كالسياسية كتطكر كسائؿ التكنكلكجيا، 
 الباحث بالمنيج الكصفي التحميمي لتحميؿ الظاىرة ، كقد استعمؿ استعاف

 400االستبياف كأداة لجمع المعمكمات، أما بخصكص العينة فكانت القصدية بحجـ 
.  مف الجنسيفاألكلياءمفردة مف 

 المستكل االقتصادم كالمستكل الثقافي يساىماف إف:  كالتاليككانت نتائج الدراسة
 ممارسة الكالديف أف أضاؼ لممارسة النشاط البدني الرياضي، كما األبناء تحفيزعمى 

.   عمى الممارسةاألبناء يحفز أيضالمنشاط البدني الرياضي 
عمى مف خالؿ دراستنا ليذا المكضكع  كعمى ىذا األساس أردنا تسميط الضكء

كانطالقا مما ،معرفة عممية التأثير كالتأثر بيف المنياج الحالي كالتغير االجتماعي 
:  تساؤؿ رئيسي كاآلتيفي سبؽ ذكره تـ طرح إشكالية الدراسة 

منياج التربية البدنية كالرياضية في ظؿ المقاربة ما ىي العالقة المكجكدة بيف 
. التغير االجتماعي؟كبالكفاءات 

: ما قييف جزئيفكقد تفرع عف ىذا التساؤؿ العاـ تساؤؿ
ىؿ يحقؽ منياج التربية البدنية كالرياضية األىداؼ التعميمية مف جانبيا المعرفي - 1

 .كالنفس حركي كالكجداني حسب تقديرات أساتذة المادة؟
 بيف منياج التربية البدنية كالرياضية في ظؿ المقاربة  ارتباطيةىؿ تكجد عالقة- 2

 .بالكفاءات ك التغير االجتماعي؟
П - الطريقة وأدوات :
  : إجراءات الدراسة- 1
: المنهج المتبع في الدراسة- 1-1
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يساىـ في الكصكؿ إلى المعرفة الدقيقة "يعرؼ المنيج الكصفي التحميمي بأنو 
كالتفصيمية لعناصر المشكمة أك الظاىرة لمكصكؿ إلى فيـ أفضؿ كأدؽ، كييدؼ ىذا 
المنيج إلى تكفير البيانات كالحقائؽ عف المشكمة مكضكع البحث لتفسيرىا كالكقكؼ 

 (122، صفحة 1996الرفاعي حسيف، )"عمى دالالتيا
التحميمي الذم يتضمف األسمكب  عمى المنيج الكصفيالباحث  اعتمد كعميو

المسحي بجمع البيانات بكاسطة االستبيانات كالعمؿ عمى تحميميا إحصائيا باإلجابة 
الدراسة كىذا مف خالؿ التحميؿ الذم يساىـ في الكشؼ عف كجكد عالقات  عمى أسئمة

. ارتباطية ذات داللة
: مجتمع الدراسة وعينته- 2
مف جميع أساتذة التربية البدنية بحثنا  مجتمعيتككف :  مجتمع الدراسة-2-1

كالرياضية قي المرحمة الثانكية التابعيف لقطاع التربية الكطنية لمدينتي األغكاط 
، خالؿ الفترة الزمنية الممتدة مف 205 لألساتذةكبكمرداس، بحيث كاف العدد اإلجمالي 

ـ  2019ـ إلى 2018نياية 
تـ اختيار عينة بكاقع اإلمكانيات المتاحة ك بصفة مقصكدة بأسمكب :العينة- 2-2

  التربية البدنية كالرياضية مف الطكر الثانكم لكاليتي االغكاط أساتذةالمسح الشامؿ مف 
 استاذا كأستاذه مكزعيف عمى 204 ثانكية، ككاف عددىـ 90ك بكمرداس مكزعيف عمى

 مفردة كامتناع 16كبعد استبعاد العينة االستطالعية  (األغكاط ك بكمرداس)مدينتي 
 مفردة مستكفية 186 رأييـ، تـ التحصؿ عمى العينة الفعمية إبداء مف أستاذيف( 02)

 .لمشكط كمكتممة البيانات
 مف مدينة أساتذة 08اشتممت عينة الدراسة عمى :االستطالعيةالعينة - 2-3

 ، كقد تـ أستاذا 16 مف مدينة بكمرداس ، أم بإجمالي أساتذة 08األغكاط، ك
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اختيارىـ بطريقة عشكائية بغرض التأكد مف صالحية أداة الدراسة ككذلؾ الستخداميا 
. في حساب الصدؽ كثبات المقياس

 :مجاالت البحث- 4
 .أساتذة  التربية البدنية كالرياضية مف الطكر الثانكم:المجال البشري- 4-1
تمت الدراسة الميدانية عمى مستكل ثانكيات كاليتي األغكاط، :المجال المكاني - 4-2

 .كبكمرداس
تـ تقسيـ ىذا األخير إلى فترتيف، األكلى خصصت لمدراسة :المجال الزماني - 4-3

ـ، أما الثانية كالتي 2018ـ  كبداية 2019النظرية كقد تمت ما بيف نياية سنة 
ـ إلى أكاخر سنة 2018خصصت لمدراسة الميدانية فقد أجريت مف منتصؼ سنة 

2019.  
: متغيرات الدراسة - 5

. التغير االجتماعي: المتغير المستقؿ 
 .منياج التربية البدنية كالرياضية: المتغير التابع

 :واألسس العممية أداة الدراسة -6
بعد االطالع عمى أدبيات الدراسة كالدراسات السابقة ذات :أداة الدراسة- 6-1

، (2007بف عقيمة كماؿ، ):نا كالتي كاف مف بينيا دراسة كؿ مفالصمة بمكضكع
لزرؽ أحمد، )،(2014الصادؽ، )، (2008مجادم مفتاح، ) ،(2017مصطفى، )

 في  شكؿ مقياس ليكرت مكجية إلى األساتذة استبانو قاـ الباحث بتصميـ ، (2018
رائيـ نحك تقييـ أىداؼ منياج التربية البدنية كالرياضية في ظؿ المقاربة آلمتعرؼ عمى 
 كما استعاف الباحث بأجراء  مقابمة مع مفتش المادة كأداة داعمة، كعميو بالكفاءات،

 :تـ تحديد محاكر كعبارات الدراسة عمى الشكؿ التالي
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 خصص لممعمكمات ك البيانات الشخصية المتعمقة :المتغيرات األولية- ا
بخصائص الدراسة كالتي اشتممت عمى الجنس، الشيادة المتحصؿ عمييا، األقدمية في 

. العمؿ 
 تضـ فقرات االستمارة قسمت إلى ثالث محاكر :المتغيرات األساسية–  ب 

 عبارة مكزعة عمى محاكر االستبياف كما 36تابعة  شممت بيانات أساسية  مككنة مف 
:  يمي 

. الجانب المعرفي : المحكر األكؿ
.  الجانب الحس حركي: المحكر الثاني
. الجانب الكجداني : المحكر الثالث 

 كقد ىا،بيانات الالزمة لإلجابة عمى تساؤالتاؿ جمع كبعد ذلؾ تـ بناء االستبانة ك
:  عمى ما يمياالستبانةشممت 

عبارة أعدت لقياس اآلراء اتجاه  (12)يتككف كؿ محكر مف ىاتو المحاكر مف 
  closed questionذلؾ البعد، ك قد تبنى الباحث إعداد إستبانة الشكؿ المغمؽ 

 (likert– ليكرت  )الذم يحدد اإلجابات المحتممة لكؿ سؤاؿ كقد تـ استخداـ مقياس 
لمتدرج ثالثي إلجابات أفراد عينة الدراسة مف األساتذة ك التالميذ عمى العبارات 

:  األساسية لممحاكر مثؿ
مكافؽ )عف درجة  (03)حيث يعبر الرقـ  (مكافؽ بشدة، مكافؽ، غير مكافؽ  )
، ك (غير مكافؽ)عف اقؿ درجة  (01)كالرقـ ( مكافؽ)عف درجة  (02)، ك الرقـ (بشدة

. طمب مف المبحكثيف تحديد آرائيـ مف خالؿ المقياس المستخدـ 
 :األسس العممية لألداة- 6-2
باستخداـ طريقة التجزئة  (االستمارة)تـ احتساب تقدير ثبات الدراسة :ثبات األداة-

 لمتأكد مف ثبات االستمارة، كىذا باختباره عمى عينة (Splif half)النصفية 
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كبعد تطبيؽ طريقة التجزئة النصفية ثـ حساب .مبحكث (16)استطالعية قكاميا 
: المعامؿ التصحيحي تحصمنا عمى النتائج المكضحة في الجدكؿ التالي

التجزئة النصفية ألىداؼ منياج يبيف معامؿ ثبات الدراسة  :" (01)جدكؿ رقـ اؿ
 التربية البدنية كالرياضية

عبارات  الرقم
 االستمارة

عدد 
العبارات 

معامل 
 االرتباط

معامل االرتباط بعد التصحيح بأسموب 
 جوتمان

 0.892 18 النصف األول 1
0.959 

 0.847 18 النصف الثاني 2
( 0.05)دالة إحصائيا عند مستوى الداللة **: 

معامؿ ارتباط لتقدير ثبات االستمارة أف  (01)أكضحت بيانات الجدكؿ رقـ 
 نصؼلؿمعامؿ االرتباط أما0.892 االستمارة قد بمغ  األكؿ مفنصؼلؿمعامؿ االرتباط 

، 0.05 كىك داؿ إحصائيا عند مستكل الداللة 0.847  االستمارة قد بمغالثاني مف
 بمغ Guttman كبعد حساب معامؿ االرتباط التصحيحي باستخداـ أسمكب جكتماف

 كىذه القيمة المرتفعة شجعت عمى اعتماد 0.959معامؿ االرتباط التصحيحي 
االستمارة كتكزيعيا بشكؿ نيائي إلمكانية ثبات النتائج التي يمكف االعتماد عنيا كأداة 

. لمدراسة عند تطبيقيا
جرل التحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي عمى :صدق االتساق الداخمي لالستمارة-

كتـ حساب  (ك بكمرداساألغكاط )لمدينتي   ( أستاذا16)عينة استطالعية مككنة مف 
 بيف درجات كؿ محكر مف محاكر االستمارة ك الدرجة الكمية سبيرمافمعامؿ ارتباط 

 بيف كؿ فقرة مف فقرات المحكر سبيرمافلالستمارة، ككذلؾ تـ حساب معامؿ ارتباط 
 الحزمةتنتمي إليو كذلؾ باستخداـ كالدرجة الكمية لممحكر التي 

 .(SPSS.22)ةاإلحصائي
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يبيف معامؿ االتساؽ الداخمي كؿ محكر مف محاكر  : (02)الجدكؿ رقـ 
 .لو مع الدرجة الكمية المنياج (االستمارة)

( 0.05)دال إحصائي عند مستوى الداللة * : 
( 0.01)دال إحصائي عند مستوى الداللة ** : 

منياج بيف متغيرات " سبيرماف"مصفكفة معامؿ االرتباط  (02)يبيف الجدكؿ 
 (البعد المعرفي، البعد الحس حركي، البعد الكجداني)التربية البدنية كالرياضية

 القيـ تدؿ عمى ككجكد ارتباط قكم بيف كؿكباستعراض قيـ معامالت االرتباط نجد أف 
. المتغيرات 

:  أساليب المعالجة اإلحصائية- 7
عينة عمى عبارات أفراد اؿبعدما تـ جمع بيانات الدراسة عف طريؽ إجابات 

دخاؿ ىذه البيانات في الحاسب اآللي، تمت معالجتيا باستخداـ البرنامج  االستمارة، كا 
أم " Statistical Package for Social Sciences"، (SPSS)اإلحصائي 

 أهداف المنهاج بعد الحس حركي بعد الحس حركي البعد المعرفي متغيراتال

 1 البعد المعرفي
   

   

 
 بعد الحس  حركي

R=0.833** 
1 

  

Sig=0.000   

 
 البعد  الوجداني

R=0.681** R= 0.803** 
1 

 

Sig=0.004 Sig=0.000  

 
 أهداف المنهاج

R= -0.908** R=0.956** R=0.872** 

1 Sig=0.000   Sig=0.000 Sig=0.000 

N=16 
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 بمجمكعة مف األساليب االستعانةالحزمة اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية، كتـ 
: اإلحصائية اآلتية

 .( Sperman corrélations)معامؿ ارتباط سبيرماف - 1
 .التكرارات كالنسب المئكية لمتعرؼ عمى إجابات أفراد عينة الدراسة - 2
 .( WeightedMean)المتكسط المكزكف - 3
 .(Standard Déviation)االنحراؼ المعيارم - 4
 .( Split Half)طريقة التجزئة النصفية - 5
(. Guttman)أسمكب جكتماف : معامؿ التصحيح - 6
: معامؿ االنحدار الخطي البسيط - 7
 .(ANOVA)اختبار تحميؿ التبايف - 8

 .T( T.Test)اختبار - 9
. (F.test)اختبار فيشر- 10
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ІП –  النتائج  :
التغير )يبيف معامؿ االنحدار الخطي البسيط بيف متغير : (03)الجدكؿ رقـ
 منياج التربية البدنية كالرياضية ك  (االجتماعي

المتغير 
المستقل 

المتغير 
 x التابع 

معامل 
االرتباط 

(R) 

معامل 
التحديد 

(R2) 

معامل 
التجديد 
)المعدل
R2-) 

اختبار 
جودة 

النموذج 
(F.test) 

اختبار 
التأثير 
(T.test) 

sig 

التغير 
االجتماعي

  y 

الجانب 
 x1 المعرفي

0.005 0.000 -0.005 0.008 0.008 0.930 

 y =71.884+0.020x1 نموذج المعادلة

الجانب الحس 
 x2 حركي

0.005 0.000 -0.005 0.017 0.131 0.896 

y =71.718+0.020x2نموذج المعادلة  

الجانب 
 x3 الوجداني

0.005 0.000 -0.005 0.021 0.011 0.886 

y =73.029+0.032x3نموذج المعادلة  

المنهاج 
0.002 0.000 -0.005 0.001 0.032 0.974 

y =72.093+0.003xنموذج المعادلة  

( 0.05)دال إحصائيا عند مستوى الداللة**

: منهاج التربية البدنية والرياضيةتحميل نتائج تأثير التغير االجتماعي عمى - 1- 1
التغير  ) قمنا بحساب معامالت االرتباط بيف المتغير المستقؿ أفبعد 
، ثـ حساب  (منياج التربية البدنية كالرياضية) المتغير التابع أبعادك (االجتماعي
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النسبة التي تفسر كؿ متغير مستقؿ في التغير الحاصؿ عمى الجانب المعرفي كذلؾ 
 :باستخداـ معامؿ التجديد المعدؿ الذم قدرت بػ 

( -0.005= )(R2-)،ثـ حساب اختبار جكدة العالقة باستخداـ اختبار فيشير  
  ، ثـ التأكد مف معنكية تأثير التغير االجتماعي عمى الجانب 0.008: الذم قدر بػ 

 اإلحصائيةفقد جاءت ىذه القيـ أقؿ مف الداللة ، (T.test)المعرفي باستخداـ اختبار 
(sig) (. 0.930):  التي تقدر بػ

 عند مستكل معنكم إحصائيةال تكجد عالقة ارتباطية  مما يفسر عمى انو 
 ، حيث كاف معامؿ الجانب المعرفي بيف التغير االجتماعي ك0.05 أك 0.01
 عمى كجكد عالقة ارتباطيو طردية إحصائيا كىك غير داؿ 0.005 =(R )االرتباط

 كمما أك الجانب المعرفيتبيف أنو كمما ازدادت درجة التغير االجتماعي تزداد درجة
. انيةث تنخفض اؿاألكلى انخفضت

يحقؽ منياج التربية البدنية : كبالتالي لـ تتحقؽ الفرضية الجزئية األكلى كالقائمة
 .المعرفيكالرياضية األىداؼ التعميمية بفعالية مف جانبيا 

( -R2( =  )0.005-): الجانب الحس حركي،قدر معامؿ التجديد المعدؿ بػأما 
 التأكد مف معنكية تأثير التغير االجتماعيكبعد ، 0.017:اختبار جكدة العالقة قدر بػك

، فقد 0.131:  الذم قدربػ(T.test) باستخداـ اختبار الحس حركيعمى الجانب 
(. 0.930):  بػت التي تقدر(sig) اإلحصائيةجاءت ىذه القيـ أقؿ مف الداللة 

 أك 0.01 عند مستكل معنكم إحصائيةال تكجد عالقة ارتباطية  مما يدؿ عمى انو 
 ، حيث كاف معامؿ االرتباطالجانب الحس حركي بيف التغير االجتماعي ك 0.05

(R)= 0.005 عمى كجكد عالقة ارتباطيو طردية تبيف أنو إحصائيا كىك غير داؿ 
 كمما أك الجانب الحس حركيكمما ازدادت درجة التغير االجتماعي تزداد درجة

. انيةث تنخفض اؿاألكلى انخفضت
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يحقؽ منياج التربية البدنية : كبالتالي لـ تتحقؽ الفرضية الجزئية الثانية كالقائمة
 .الحس حركيكالرياضية األىداؼ التعميمية بفعالية مف جانبيا 

،  (0.005-= )(-R2): معامؿ التجديد المعدؿ بػ قدر الجانب الكجداني ، أما 
 التأكد مف معنكية تأثير التغير االجتماعي كبعد  ، 0.021: اختبار جكدة قدر بػ ك

، فقد جاءت 0.011:  الذم قدر بػ (T.test) باستخداـ اختبار الكجدانيعمى الجانب 
(. 0.886):  التي تقدر بػ (sig) اإلحصائيةىذه القيـ أقؿ مف الداللة 

 أك 0.01 عند مستكل معنكم إحصائيةال تكجد عالقة ارتباطية  مما يظير انو 
 (R ) ، حيث كاف معامؿ االرتباطالجانب الكجداني بيف التغير االجتماعي ك 0.05

 عمى كجكد عالقة ارتباطيو طردية تبيف أنو كمما إحصائيا كىك غير داؿ 0.005=
 األكلى انخفضت كمما أك الجانب الكجدانيازدادت درجة التغير االجتماعي تزداد درجة

. انيةثتنخفض اؿ
يحقؽ منياج التربية البدنية : كبالتالي لـ تتحقؽ الفرضية الجزئية الثالثة كالقائمة

 .الكجدانيكالرياضية األىداؼ التعميمية بفعالية مف جانبيا 
بعد حساب معامالت االرتباط بيف المتغير المستقؿ  ك المتغير التابع ، ثـ حساب ك

النسبة التي تفسر كؿ متغير مستقؿ في التغير الحاصؿ عمى المنياج ، الذم قدرت 
 ، 0.001:  حساب اختبار جكدة العالقة الذم قدر بػ كبعد، (0.002= ) (-R2) :بػ

 (T.test)ثـ التأكد مف معنكية تأثير التغير االجتماعي عمى المنياج باستخداـ اختبار 
 التي (sig) اإلحصائية، فقد جاءت ىذه القيـ أقؿ مف الداللة (0.032): الذم قدر بػ 

: األتييتضح  (03) الجدكؿ رقـإلى، كبالنظر (0.974): تقدر بػ 
 ارتباط 0.05 أك 0.01 عند مستكل معنكم إحصائيةال تكجد عالقة ارتباطية  

 بيف التغير االجتماعي ك منياج التربية البدنية كالرياضية ، حيث كاف معامؿ االرتباط
(R)= 0.002 عمى كجكد عالقة ارتباطيو طردية تبيف أنو إحصائيا كىك غير داؿ 
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 منياج التربية البدنية أىداؼكمما ازدادت درجة التغير االجتماعي تزداد درجة 
كبالتالي ال يمكف قبكؿ الفرضية . انيةث تنخفض اؿاألكلى انخفضت كمما أككالرياضية 

: العامة التي مفادىا
تكجد عالقة ارتباطية مكجبة بيف التغير االجتماعي كمنياج التربية البدنية "

". كالرياضية
ال تكجد عالقة ارتباطية مكجبة بيف التغير : " كنقبؿ الفرضية البديمة القائمة

". االجتماعي كمنياج التربية البدنية كالرياضية
VI –المناقشة :
يحقؽ منياج التربية البدنية كالرياضية )مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية األكلى - 1

 (:األىداؼ التعميمية بفعالية مف جانبيا المعرفي
 ال تكجد عالقة  أنوتضحا (03)في الجدكؿ رقـ ك مف خالؿ ما تـ عرضو 

ارتباطية  بيف التغير االجتماعي كالجانب المعرفي لممنياج يمكف إرجاع ىذه النتائج 
التي تعبر عمى النقص الكاضح لمجانب المعرفي لدل تالميذ الطكر الثانكم في التربية 
البدنية كالرياضية إلى ضيؽ الكقت المخصص لمحصة حيث أف حصة كاحدة فقط في 

األسبكع لمدة ساعتيف ال تكفي إلكساب التمميذ بعض المعارؼ المتعمقة بالنشاط 
، كأيضا عدـ اىتماـ األستاذ بالجانب المعرفي الف معظـ (....قكانيف، تكاريخ،)

األساتذة يعتمدكف في تدريسيـ لمتربية البدنية كالرياضية عمى تنمية الجانب الميارم 
 .كالحركي لمتمميذ، عمى حساب الجانب المعرفي 

تقييـ أىداؼ : " بعنكاف (2017)بكشيبة مصطفى: ىذا ما اتفقت عميو دراسة
منياج التربية البدنية ك الرياضية في ظؿ الحاجيات النفسية لدل تالميذ المرحمة 

َأف معظـ أساتذة التربية البدنية كالرياضية في الطكر حيث أظيرت النتائج " الثانكية
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 ليست ليـ دراية بأىداؼ منياج  كاف معظميـ.الثانكم ال ييتمكف بالجانب النفسي
 .التربية البدنية كالرياضية

دكر منياج : " بعنكاف (2018)دراسة لزرؽ أحمد- عمى عكس ما أظيرتو 
الجيؿ الثاني مف اإلصالحات في التربية البدنية كالرياضية في بمكغ الكفاءات 

كانت كجية نظر ،  حيث "المتكسطالمستيدفة لممنظكمة التربكية في مرحمة التعميـ 
 في التربية اإلصالحاتأساتذة التربية البدنية كالرياضية نحك دكر الجيؿ الثاني مف 

البدنية ك الرياضية في بمكغ الكفاءات المستيدفة لممنظكمة التربكية لدل تالميذ مرحمة 
 .أنيا دالة كمكجبة إحصائياالمتكسط 

يحقق منهاج التربية البدنية )مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية الثانية - 2
 (:والرياضية إلى تحقيق األهداف التعميمية بفعالية من جانبها الحس حركي

 ال تكجد عالقة  أنوتضحا (03)في الجدكؿ رقـ مف خالؿ ما تـ عرضو 
  رغـ الجيد المبذكؿ مف طرؼ الحس حركيارتباطية  بيف التغير االجتماعي كالجانب 

 منياج التربية البدنية كالرياضية ، كىذا القصكر أىداؼ كالسعي الجاد لتحقيؽ األساتذة
 ضيؽ الكقت المخصص لمحصة ، قمة الكسائؿ ك اإلمكانيات ، إلىيعزل ربما 

 . النفس حركيةاألىداؼصعكبة تحديد 
كيمكف إرجاع ىذه النتائج التي تعبر عمى ضعؼ تالميذ النيائي مف الناحية 

النفس حركية إلى عدـ مراعاة محتكل منياج التربية البدنية كالرياضية لقدرات التالميذ 
في ىذه المرحمة بدقة كىذا ما يصعب مف مأمكرية األستاذ في تحقيؽ ىذه األىداؼ 

كافي، فمف غير المعقكؿ  المسطرة في المنياج، كنظرا ألف الكقت المخصص غير
تقييـ التالميذ في مادة التربية البدنية ك الرياضية ك تنمية مياراتيـ الحركية  في ظؿ 

 . مف جية كالكثافة العدديةكاإلمكانياتالظركؼ ك الكسائؿ 
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تقكيـ : بعنكاف (1992)إبراىيـ خميفة كآخركف .د: ىذا ما اتفقت عميو دراسة
" بعض نكاتج التعميـ لمناىج التربية الرياضية المطكر بالمرحمة االبتدائية بدكلة قطر

- إلى التعرؼ عمى اثر منياج التربية الرياضية المطكر لممرحمة االبتدائيةحيث ىدفت 
 انحرافات ت الدراسةظير، كقد أعمى بعض نكاتج التعميـ الحس حركية- المطبؽ حاليا
 تالميذ المرحمة االبتدائية بدكلة قطر في كؿ قياسات المرحمة القبمية عاـ قكامية بأجساـ

 كأيضا ىناؾ اختالؼ في ترتيب ظيكر 1991 كالمرحمة البعدية عاـ 1984
دراسة تعارض ذلؾ مع دراسة كما . االنحرافات لدل العينة في القياسيف القبمي كالبعدم

تقييـ فاعمية منياج التربية البدنية كالرياضية عمى : "بعنكاف (2001)زيتكني عبد القادر
 ".طمبة التعميـ الثانكم في تحقيؽ بعض األىداؼ التعميمية

كفاءة  (البدني كالميارم)حركية ببعدىا -أظيرت معايير بطارية االختبارات الحس- 
 .عالية في تقييـ نتائج التعمـ لمقدرة أك درجة الميارة كما ككيفا

يحقق منهاج التربية البدنية )مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية الثالثة - 3
 (:والرياضية إلى تحقيق األهداف التعميمية بفعالية من جانبها الوجداني

 يتضح أف منياج التربية البدنية (03) في الجدكؿ رقـمف خالؿ ما تـ عرضو
يعنى أف ، إلى تحقيؽ األىداؼ التعميمية بفعالية مف جانبيا الكجدانييؤدم كالرياضية 

يعزل إلى طبيعة المادة كنشاط  ىا مف حركة بكما يرتبطالصفات كالقيـ االيجابية 
بعيدا عف التي تتسـ بالمرح كالحيكية كالنشاط ، كخصكصيتيا عمى غرار باقي المكاد ك

 .قاعات ك حجرات التدريس
كلما كاف مناىج التربية الرياضية مف أكثر كأخصب المناىج التي تنمي قيـ 

اليكية كالثقافة المتعمقة بتعزيز ركح الجماعة ك الركح الرياضية كاحتراـ الخصـ كاإلقداـ 
كالتسامح كالتعاكف كالتضحية كاألمانة كاحتراـ الذات كتقدير اآلخريف كالسعي نحك 
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االنجاز كتقبؿ النقد كاإلبداع كتحقيؽ الذات كتتقبؿ الفكز ك الخسارة كغيرىا مف القيـ 
 .(100، صفحة 2008ىشاـ، )كالمعايير االيجابية

توجد عالقة ارتباطية موجبة بين )مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية العامة - 4
 (:التغير االجتماعي ومنهاج التربية البدنية والرياضية

ال تكجد عالقة ارتباطية  يتضح (03) في الجدكؿ رقـمف خالؿ ما تـ عرضو
مكجبة بيف التغير االجتماعي كمنياج التربية البدنية كالرياضية، كحسب تصريحات 

 كاألساتذة أف منياج التربية البدنية ك الرياضية مف الجيؿ الثاني رغـ تعديمو كتطكير ق
 كالثقافيةرات االجتماعية  اإلصالحات كضركرة تنمكية فرضتيا التغیبوجاءت ما 

ـ ، إال انو لـ يكف 2005 – 2004 كىذا ابتداء مف المكسـ الدراسي كالتكنكلكجية
كاضح بالشكؿ الذم يجعمو سيؿ التطبيؽ، فيذه اإلصالحات كاف كثرت تبقى حسب 

 .تصريحات أساتذة المادة شكمية لـ ترؽ إلى مكاكبة التغيرات الجديدة
إف تدريس مادة التربية البدنية كالرياضية عممية مخططة كمقصكدة،  تيدؼ إلى 

في  (تربكية، معرفية، حركية، نفسية كاجتماعية  )إحداث تغيرات إيجابية مرغكبة 
 . (20، صفحة 1999محمد الحماحمي، )سمكؾ المتعمـ كفي تفكيره ككجدانو

كحسب مناقشة نتائج التغير االجتماعي كما أسفرت عنو إحصائيا ألفراد عينة الدراسة 
مف حيث التأثير أف منياج التربية البدنية كالرياضية لـ يتأثر بالتغيرات الحاصمة عمى 

 .المستكل الثقافي، العقمي، البدني، الصحي، النفسي، كاالجتماعي

عبد القادر زيتكني ( 2014)مساحمي الصغير أكدتو  دراسة كؿ مف كقد
كالتي اكدت جميعيا عمى  (1993)، محمد الحماحمي(2010) الكيتشي،(2008)

سمبي لمظاىر التغير الثقافي كالتي عدـ تحقيؽ اىداؼ المناىج لغاياتيا بفعؿ التاثير اؿ
التغير cuche(1998)كقد فسر ،أصبحت تتميز  بقيـ  االستقاللية كالتحرر النسبي
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الذم عرفو المجتمع الجزائرم ىك ناجـ عف احتكاؾ بيف ثقافتيف مختمفتيف ىما الثقافة 
الجزائرية التقميدية مف ناحية كالثقافة الغربية الحديثة  أم عبارة عف نكع مف 

كيتميز التغيير كالتحديث في الجزائر بعدة ،(cuche, 1998, p. 16)الالمتكافئ
 ,sari)خصائص أىميا نشأتو في ظؿ الييمنة األجنبية كلـ تكف نابعة مف الذات 

1993, p. 291) 

V –خاتمة  :
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى تقييـ منياج التربية البدنية كالرياضية في ظؿ 

يجاد العالقة بينيما، كبذلؾ كظؼ الباحث استبياف يقيس ما كضع  التغير االجتماعي كا 
مف أجمو، كزع عمى عينة مف أساتذة التربية البدنية كالرياضية مف التعميـ الثانكم 

 2018 أستاذا مكزعيف عمى كالية االغكاط كبكمرداس مطمع مارس 186قكاميا   
 كتكصمت الدراسة SPSS22كعكلجت البيانات إحصائيا باستخداـ الحزمة اإلحصائية 

 :إلى العديد مف النتائج أىميا
يحقؽ منياج التربية البدنية كالرياضية األىداؼ التعميمية بفعالية مف ال  -

 .جانبيا المعرفي

يحقؽ منياج التربية البدنية كالرياضية إلى تحقيؽ األىداؼ التعميمية ال  -
 .بفعالية مف جانبيا الحس حركي

يحقؽ منياج التربية البدنية كالرياضية إلى تحقيؽ األىداؼ التعميمية بفعالية  -
 .مف جانبيا الكجداني

 مكجبة بيف التغير االجتماعي كمنياج التربية ارتباطيوتكجد عالقة ال  -
 .البدنية كالرياضية

 :ىذه النتائج تقدـ الباحث ببعض االقتراحات كىي عمى النحك التالي ضكء في
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مقدار مف المعرفة كالحقائؽ كالمفاىيـ االىتماـ باكتساب التالميذ  -
األنشطة الرياضية التي تحتكييا مناىج التربية  بكافة كالمعمكمات المتصمة

 .البدنية كالرياضية المطكرة

عمى الجانب المعرفي كالصحي في مناىج التربية البدنية  التركيز  -
. كالرياضية

إعادة صياغة األىداؼ الخاصة بالمجاؿ المعرفي، الحس حركي كالكجداني  -
لكؿ مراحؿ التعميـ بأطكاره الثالثة صياغة إجرائية تتناسب كمتطمبات الفرد 

 .كالمجتمع
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