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 فاعلية توظيف الوسائل و املنشآت الر�ضية يف حتقيق أهداف
الرتبية البدنية والر�ضية يف الطور املتوسط"   

مستغامن معهد الرتبية البدنية والر�ضية   مناد فوضيل      أستاذ مساعد قسم "أ" ا.  
 

 ملخص:
قت مضى، لقد أصبحت الر�ضة يف العصر احلديث تكتسي أمهية كبرية أكثر من أي و      

حىت أضحت احد املعايري اليت يقاس 5ا تقدم الدول وحتضرها، وذلك لكو-ا فرضت نفسها من 
خالل أثرها اإلجيايب والفعال على ممارسيها نساء ورجال صغارا وكبارا، أصحاء ومرضى، األمر 

ل له الذي جعلها تعرف L-ا علم وفن يف الوقت ذاته، وعرفها البعض L-ا نظام خدمايت متكام
آليات عمل خاص به وأهداف حمددة نرجوها وأغراضا واضحة ينشدها، فالر�ضة Tعتبارها جمال 
خصب غين مبختلف النشاطات والفعاليات الر�ضية تعطي فرصة للفرد إلبراز قدراته وإمكانياته، 

hضة حتتوي جماالت متعددة فهي تدعوا اجلميع إىل ممارستها ألن أي فرد سيجد ا�ال وألن الر
املناسب له ولقدراته وحاجاته، إذ تضم الر�ضة الرتوحيية للجميع دون استثناء والنخبوية لألبطال 
واحملرتفني وعالجية للمرضي واملكيفة للمعاقني واملدرسية ملن هم للمؤسسات الرتبوية، من خالل 

 هذا  كان التساؤل العام كما يلي:
ضية و مدى فاعليتها يف حتقيق بعض أهداف ما هو واقع توظيف املنشآت والوسائل الر� - 

 الرتبية البدنية  والر�ضة مبؤسسات التعليم املتوسط على مستوى والية مستغامن؟
استخدم الباحث املنهج الوصفي Tألسلوب املسحي وذلك من خالل استبيان موجه إىل      

دف. ومتثلت عينة البحث ) سنة لنفس اهل15-14أساتذة الرتبية البدنية، وأخر موجه للتالميذ (
، حيث مت 164ب  يف  أساتذة الرتبية البدنية يف التعليم املتوسط بوالية مستغامن واملقدر عددهم 

) 15- 14تلميذ من التعليم املتوسط (450 اختيارهم بطرقة مقصودة. كما مشلت عينة البحث 
  سنة.

  والر�ضية، الطور املتوسط.الوسائل، املنشآت الر�ضية، الرتبية البدنية  الكلمات الدالة:

  



 

  لعلوم وتقن�ات االنشطة البدن�ة والر�اض�ة المجلة العلم�ة                        

 2013د�سمبر  31  العاشر العدد                    

   

 

مجلة علمیة سنویة محكمة 
یة تصدر عن معھد التربیة البدن
نموالریاضیة  جامعة مستغا  

212 

Résumé : 
      Le sport a acquis au sein de la société contemporaine une énorme importance 
sans équivalent auparavant, au point d'être considéré comme étant l'un des 
critères permettant de mesurer le progrès des états et leur évolution. Cette 
importance est due à l'impact positif du sport sur ses pratiquants  soient-ils jeunes 
ou vieux, malades ou saints, de sexe féminin ou masculin, d’où cette tendance à 
attribuer à cette pratique,  une  double définition, à la fois, scientifique et 
artistique. Pour certains, il s'agit d'un système de services auto-complémentaires 
ayant ses propres mécanismes de travail et visant des objectifs spécifiques et clairs. 
Le sport étant considéré comme un domaine de grande richesse  quant   aux 
diverses activités et nombreux événements sportifs qu’il englobe, constitue  une 
opportunité ouverte à chaque individu afin qu’il puisse mettre en relief ses 
capacités et ses potentiels. Et c'est à travers cette diversité et multiplicité que 
chacun se  sentira invité à pratiquer le sport qu'il estime approprié à ses besoins et 
capacités, sachant que les  sports de loisirs sont ouverts pour tous les individus, et 
sans aucune exception,   allant de l'élitisme pour les champions et les 
professionnels, le thérapeutique pour les patients, l’adapté pour les handicapés, au 
scolaire pour les établissements d'éducation. C’est pour ces raisons que nous 
avons posé  la question suivante: 
Comment a-t-on utilisé, en réalité les installations et les moyens sportifs?  Et à 
quel point sont- ils efficaces pour la réalisation de certains objectifs de l'éducation 
physique et sportive dans les  institutions d'enseignement moyen au niveau de la 
wilaya de Mostaganem? 
Le chercheur a opté pour la méthode descriptive basée sur la technique  
d'enquête à travers l'usage de deux questionnaires: l'un destiné à un groupe de 
professeurs d'éducation physique au cycle moyen à la wilaya de Mostaganem  
formant ainsi un échantillon de 164  professeurs.  Et l'autre,  dirigé aux étudiants 
(âgés de 14 à 15 ans) afin d'atteindre la même finalité. Ce dernier échantillon est 
composé également 450 collégiens scolarisés au niveau de la même wilaya.     

Mots clés: moyens, infrastructures sportives, éducation physique et sportive,  
enseignement moyen. 
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Abstract: 
The sport has taken such an importance in the modern era to the point that it is 
considered as one of the parameters that allow you to measure the progress and 
the development of some countries. It is imposed by its positive impact on 
individuals: men, women, young people, adults, sick, and in good health. A  
domain that some experts characterize him as both as a science and an art, while 
others define it as a set of complementary services that answers to the 
mechanisms of specific work aimed very specific objectives and goals expected. 
Sport as a vast and fertile domain, which covers different activities and sports 
event, enables every individual to flourish and to develop its capabilities and its 
potential. On the one hand the professional sport for the elites, the sport of 
recreation for everyone, the handisport for the disabled, the therapy through the 
sport for the physiotherapists and finally the physical education and sport for the 
school. 
This fact raises the following question:  "What are the reality and the impact of 
employment and the use of means and sports infrastructures and its effectiveness 
to achieve the objectives set by the physical education and sports in middle 
education in Mostaganem? »  
To lead this study the researcher has used the descriptive method and 
investigation through a questionnaire sent to EPS professors (164), and another 
questionnaire to pupils of the third level (14-15) years (450). 

Key words: the means, sports Infrastructures, Physical Education and Sports, 
Middle school. 
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  مقدمة: -
تكتسي الر�ضة يف عصرÀ احلديث أمهية كبرية أكثر من أي وقت مضى، حىت أضحت      

احد املعايري اليت يقاس 5ا تقدم الدول و حتضرها، وذلك لكو-ا فرضت نفسها من خالل أثرها 
االجيايب والفعال على ممارسيها نساء ورجال صغارا و كبارا، أصحاء و مرضى، األمر الذي 
جعلها تعرف L-ا علم وفن يف الوقت ذاته، وعرفها البعض L-ا نظام خدمايت متكامل له آليات 
عمل خاص به وأهداف حمددة نرجوها وأغراضا واضحة ينشدها، فالر�ضة Tعتبارها جمال 
خصب غين مبختلف النشطات والفعاليات الر�ضية تعطي فرصة للفرد إلبراز قدراته وإمكانياته 

�ضة حتتوي جماالت متعددة فهي تدعوا اجلميع إىل ممارستها ألن أي فرد سيجد اhال وألن الر 
املناسب له ولقدراته وحاجاته، إذ تضم الر�ضة الرتوحيية للجميع دون استثناء والنخبوية لألبطال 

، (خطابية واحملرتفني وعالجية للمرضي واملكيفة للمعاقني واملدرسية ملن هم للمؤسسات الرتبوية.
1997(  

وعليه ميكننا القول أن الر�ضة Æمكا-ا استعان كل شرائح اhتمع ويف ظل هذا التنوع      
للر�ضة وهذه اhاالت املتعددة اجته نظر الطالب الباحث إىل أحد أهم وابرز اhاالت والذي 

ن الر�ضة اليت متارس نعين به الر�ضة املدرسية أو ما يعرف Tلرتبية البدنية والر�ضة، هذا النوع م
يف املؤسسات الرتبوية بصفة عامة من قبل التالميذ بطريقة مدروسة ومنظمة. والرتبية البدنية 
والر�ضية هلا أهداف حمددة والثابتة تنحصر بصفة عامة يف االرتقاء Tلتلميذ بدنيا وعقليا ونفسيا 

ك إىل إخراج التلميذ من الروتني واجتماعيا وخلقيا، قصد تكوين املواطن الصاحل واليت ترمي كذل
اليومي والتخفيف من ضغط اجلهد العقلي، إضافة إىل استعماهلا كوسيلة النتقاء وتوجيه املواهب 
الشابة كنقطة إعداد أوىل للر�ضة النخبوية واملنتخبات الوطنية يف خمتلف الر�ضات اجلماعية 

  منها والفردية.
لبدنية والر�ضية األمر الذي جعل الكثري من دول العامل وعليه يتضح مدى أمهية الرتبية ا     

السيما املتقدمة منها تويل الكثري من االهتمام هلا حيث عملت على توفري كل ما من شأنه 
حتقيق أهداف الرتبية البدنية والر�ضة، حيث وفرت اإلطارات املؤهلة علما هلذا االختصاص 

ئل واملنشآت الر�ضية الالزمة ملمارسة الرتبية البدنية وهيئت الربامج املناسبة كذلك وفرت الوسا



 

  لعلوم وتقن�ات االنشطة البدن�ة والر�اض�ة المجلة العلم�ة                        

 2013د�سمبر  31  العاشر العدد                    

   

 

مجلة علمیة سنویة محكمة 
یة تصدر عن معھد التربیة البدن
نموالریاضیة  جامعة مستغا  

215 

والر�ضية، إضافة إىل تنظيم امللتقيات العلمية ليتضح مدى االهتمام 5ذه الر�ضة من خالل 
  األموال الكبرية اليت تصرف يف سبيل حتقيق األهداف املنشودة ملادة الرتبية البدنية والر�ضية.

الدول السائرة يف طريق النمو فهي تنشد التطور كبقية الدول املتقدمة  واجلزائر Tعتبارها أحد     
األمر الذي جعلها تويل للرتبية البدنية كل الرعاية واالهتمام خاصة أ-ا متلك جمتمع شاب يعترب 
نقطة قوة لدفع عجلة النمو، ولذلك فقد أقامت معاهد الرتبية البدنية والر�ضية لتخريج إطارات 

ضعت مناهج خاصة مبنية على أسس علمية وبطريقة مدروسة وهادفة، إضافة إىل ذات كفاءة وو 
حرصها على توفري الوسائل واملنشآت الر�ضية الالزمة ملمارسة الرتبية البدنية والر�ضية، حيث 
هذه األخرية اليت تعترب من املتطلبات األساسية للمادة وأحد ابرز العوامل اليت من شأ-ا إعطاء 

إجيايب للرتبية البدنية والر�ضية. فاملنشآت الر�ضية من قاعات ومالعب ومركبات دفع قوي و 
املعدة Lحدث التقنيات إضافة إىل الوسائل الر�ضية املختلفة ذات اجلودة العالية جتلب التالميذ 

 .وتشجعهم على ممارسة الرتبية البدنية والر�ضية وتتيح هلم فرصة إلبراز كل قدراÔم وإمكانياÔم
  )1994(اخلويل، 

وعليه حياول الطالب الباحث يف هذا البحث دراسة العالقة املوجودة بني متغريين مها املتغري      
املستقل واملتمثل يف الوسائل واملنشآت الر�ضية، واملتغري التابع املتمثل يف الرتبية البدنية والر�ضية 

  ومعرفة مدى أثر املتغري املستقل على التابع.

  كالة:شم -
لقد عرفت الرتبية البدنية والر�ضية تطورات هائلة نتيجة اخلدمات اليت أداها الكثري من      

الباحثني من املختصني يف جمال الرتبية البدنية والر�ضية الذين سامهوا يف دفع هذه األخرية حنو 
الذي كان سببه  التقدم والتطور لتصبح يف العصر احلديث علما وفنا يف نفس الوقت. هذا التقدم

البحث العلمي املستمر الذي ميثل عجلة التطور اليت تسري عليها خمتلف العلوم وعلى رأسها 
)        1970(عالم،  الرتبية البدنية والر�ضية واليت تنفع وتفيد بقدر االهتمام والرعاية 5ا.

         
حركات اإلنسان املنظمة يف إن الرتبية البدنية والر�ضية من املصطلحات اليت تعرب عن      

مستواها التعليمي والرتبوي البسيط يف املدرسة. وقد تعددت مفاهيم الرتبية البدنية والر�ضية عند 
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العلماء واملختصني وقد عرف فايز الرتبية البدنية والر�ضية L-ا فن من فنون الرتبية Ôدف إىل 
يا،يف حني تعرفها اجلامعة األمريكية L-ا إعداد املواطن جسميا، عقليا، خلقيا، اجتماعيا ونفس

جزء متكامل من الرتبية العامة وميدان جترييب هدفه تكوين املواطن الالئق من الناحية البدنية 
والعقلية واالنفعالية واالجتماعية وذلك عن طريق ألوان من النشاط البدين،وعموما فالرتبية البدنية 

على أشكال خمتلفة Ôدف إىل تكوين املواطن الصاحل  والر�ضية هي جمموعة من أنشطة منظمة
(مهنا،  (تربو�،صحيا،نفسيا،اجتماعيا وعقليا) الذي ميكنه أن يساهم يف ارتقاء وتطوير وطنه.

1977(   
والدولة اجلزائرية وسعيا منها لتنمية مستوى املمارسة الر�ضية عملت على توفري كل ما من      

بدنية والر�ضية وحتقيق أهدافها، ومع إدراج الرتبية البدنية والر�ضية شأنه تفعيل دور الرتبية ال
ضمن املواد اليت يدرسها التالميذ يف الطور املتوسط والثانوي خاصة بعد اإلصالحات اليت مست 
املنظومة الرتبوية، حني دخلت مادة الرتبية البدنية والر�ضية ضمن املواد اليت ميتحن فيها التلميذ 

ة  والبكالور�، األمر الذي يدل على األمهية الكبرية اليت توليها الدولة للرتبية البدنية ما يف مسابق
يدل على استيعاب املختصني حلقيقة الرتبية البدنية والر�ضية ودورها  الفعال يف إكساب التلميذ 

وق الفاعل يف آليات التفاعل النفسي واالجتماعي اإلجيايب وصوال به الشخصية املتزنة والفرد اخلل
بناء جمتمعه مستقبال إضافة إىل الدور الكبري للرتبية البدنية والر�ضية  يف اكتشاف املواهب 

  )1991(رابح،  الشابة اليت هي أساس ونواة املنتخبات الوطنية.
ولكن البد من  توفري املناخ املناسب والشروط املساعدة اليت من شأ-ا حتقيق أهداف الرتبية      
ة والر�ضية، بدءا بتكوين اإلطارات املؤهلة للعملية التعليمية، تسطري الربامج واملناهج البدني

الدراسية اليت تتماشى وحاجة التالميذ وسنهم، إضافة إىل توفري الوسائل واملنشآت الر�ضية 
  .الالزمة اليت تعترب أهم وأبرز العوامل املساعدة على حتقيق أهداف الرتبية البدنية والر�ضية

والوسائل الر�ضية تشمل كافة األدوات املساعدة على التعليم والتدريب املعينة على االرتقاء      
Tلتلميذ مهار� وبدنيا. أما املنشآت الر�ضية فتشمل املالعب والقاعات متعددة الر�ضات 

واملنشآت (مسابح، ميادين..) املهيأة للنشاط الر�ضي.وعليه فالدولة مطالبة بتوفري الوسائل 
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  الر�ضية واملعينة يف حتقيق أهداف الرتبية البدنية والر�ضية. الر�ضية الالزمة للممارسة
  )1999(الشافعي، 

وهذا ما تعززه النصوص القانونية املتعلقة 5ذا الشأن، حيث جاء يف بعض مضمو-ا أن      
كيفة مع متطلبات خمتلف أشكال الدولة تسهر على Ôيئة الوسائل واملنشآت الر�ضية املتنوعة وامل

ومن خالل ما جاء يف بعض املواد القانونية فإن الدولة  )1993(وطنية،  املمارسة الر�ضية.
اجلزائرية تشرتط أن تكون املنشأة الر�ضية منجزة طبقا للمواصفات التقنية واملقاييس األمنية، 

ل الر�ضية الالزمة، إضافة إىل وتصر على تكثيف املنشآت الر�ضية والتوفري الكامل للوسائ
حرصها على صيانة هذه الوسائل واملنشآت الر�ضية كما جاء يف املواد القانونية من قانون الرتبية 
البدنية، وما كل هذا احلرص على الوسائل واملنشآت الر�ضية من قبل املختصني إال إدراكا منهم 

داف الرتبية البدنية، وقد جاء يف اجلريدة ملدى فاعلية الوسائل واملنشآت الر�ضية لتحقيق أه
أن الوسائل واملنشآت  1977أوت  6لـ  177- 77الرمسية للجمهورية اجلزائرية يف املرسوم رقم 

  الر�ضية تساهم يف رفع مستوى الرتبية وتكوين الشباب وتعمل على رفع الروح الر�ضية.
نشاط ومحاس التالميذ، فضال على أ-ا  كما أن أدوات درس الرتبية البدنية والر�ضية تثري      

إحدى الوسائل الرئيسية للتنويع يف التمرينات واأللعاب وأبرز األسباب املساعدة على التحكم يف 
السري احلسن حلصة الرتبية البدنية، بل تعترب الوسائل واملنشات الر�ضية من متطلبات درس الرتبية 

ارها وتوظيفها فإ-ا تساعد على رفع املردود الر�ضي البدنية والر�ضية اليت إذا ما أحسن اختي
لدى التالميذ، وتزيد احلصة تشويقا ومرحا وتقود مباشرة إىل حتقيق األهداف املرجوة من املمارسة 
الر�ضية، عكس املدرسة اليت ختلو من الوسائل واملنشآت الر�ضية حيث يكون درس الرتبية 

عوبة ما يعوق حتقيق أهداف الرتبية البدنية والر�ضية، وTلتايل البدنية والر�ضية ممل وغاية يف الص
فقد أصبحت الوسائل واملنشآت الر�ضية من مستلزمات الرتبية البدنية والر�ضية احلديثة، ومن 

-G) أكثر الوسائل املسامهة يف حتقيق أهداف الرتبية البدنية والر�ضية (هذه األخرية). 

POULIART, 1987)  
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ما يربز العالقة القوية املوجودة بني توفر الوسائل واملنشآت الر�ضية من جهة وحتقيق  وهذا     
أهداف الرتبية البدنية والر�ضية من جهة أخرى، ومها متغريي البحث  الذي يتناوله الطالب 

  الباحث Tلدراسة اليت بنيت على التساؤل التايل:

  التساؤل العام: -
ت.ب.ر سائل الر�ضية و مدى فاعليتها يف حتقيق بعض ما هو واقع توظيف املنشآت والو  -

 مبؤسسات التعليم املتوسط على مستوى والية مستغامن؟

 التساؤالت الفرعية : -
  ؟ت.ب.ر هل توفر الوسائل واملنشآت الر�ضية له çثري إجيايب يف حتقيق أهداف  -
 ؟ ت.ب.رما مدى çثري فاعلية الوسائل واملنشآت الر�ضية يف حتقيق أهداف  -

 * األهداف:
التعرف على واقع توظيف املنشآت و الوسائل الر�ضية يف الطور التعليم املتوسط بوالية  - 

 مستغامن.
معرفة مدى فاعلية توظيف املنشآت و الوسائل الر�ضية يف حتقيق بعض أهداف الرتبية البدنية  - 

 والر�ضية يف  الطور التعليم املتوسط .
األساتذة يف توظيف املنشآت والوسائل الر�ضية ومستوى الر�ضي معرفة العالقة بني حتكم  - 

  للتالميذ.

  * الفرضيات:
  الفرضية العامة: -
إن واقع املنشآت والوسائل الر�ضية يعرتض طريقه مجلة من السلبيات  والصعوTت، وإن  - 

 سط.توظيفها له فاعلية يف حتقيق بعض من أهداف الرتبية البدنية يف طور التعليم املتو 

  الفرضيات اجلزئية: -
 .إن الوسائل و املنشآت الر�ضية غري متوفرة Tلشكل الالزم يف طور التعليم املتوسط - 
إن توفر املنشآت والوسائل الر�ضية يتسم Tلفاعلية يف حتقيق بعض أهداف الرتبية البدنية  - 

  والر�ضية  ضمن طور التعليم املتوسط.
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  املفاهيم * حتديد
 وهنا التفصيل، من بنوع النظري اجلانب يف املفهوم هذا إىل نتعرضلبدنية والر�ضية: ا أ.الرتبية

 االندماج عميق تربوي نظام هو‘‘ والذي اجلزائر يف البدنية الرتبية مفهوم إعطاء سنحاول فقط
 الرفع إىل والرامية بلوغها إىل الرتبية تسعى اليت الغا�ت لنفس وختضع الشامل، الرتبوي Tلنظام

كما تعرف L-ا " مادة Tلغة  .)1984(صاحل،  الصاحل واملواطن اإلنسان تكوين شأن من
األمهية يف تربية الطفل جبميع قواه العقلية واخللقي واجلسمانية، قصد إëرة انفعاالته وحتريك 

ى كما ير    )1976(خوري،  عواطفه حملبة القيم اإلنسانية السامية والتعلق Tملثل العليا للوطن ".

أن الرتبية البدنية هي جمموع األنشطة البدنية لإلنسان اليت اختربت كأنواع ونقدت وليامز "

وقد عرفها تشارلز بيوتشر L-ا :" ميدان جترييب هدفه تكوين  )1990(اخلويل م.، . "احلصائل
ع من املواطن الالئق من الناحية البدنية والعقلية واالنفعالية واالجتماعية وذلك عن طريق أنوا 

ومن خالل هذه التعاريف  )1997(عبده، النشاط البدين اختريت بغرض حتقيق املهام .
نستخلص أن الرتبية البدنية والر�ضية هي ممارسة منظمة أللوان من النشاطات البدنية، 5دف 

   تنمية اإلمكاÀت البدنية والعقلية والنفسية واالنفعالية وغريها .

تنظيم  يف مهامها تنحصر إدارية، عمومية مؤسسات عن رةعبا وهيالر�ضية:  ب.املنشآت
اهليئات  إىل Tإلضافة (واجلامعية املدرسية اجلماهريية، التنافسية،) الر�ضية املمارسات وتسيري

املتعددة  القاعات ويف القدم بكرة اخلاصة املالعب يف الر�ضية املنشآت أيضا وتشكل العسكرية
 قاعة /اجلمباز قاعة /املسبح قاعة /الطائرة كرة /السلة كرة /اليد كرة (قاعة الر�ضات

   )1980(الطاوي،  اخل)...اجليدو
الر�ضية  الرتبية درس يف التالميذ يستعملها اليت األدوات كل ابه ونعين :الر�ضية ج.الوسائل

كرات  امللونة، الشرائط األطواق، سويدية، مقاعد والطويلة، القصرية اخلشبية، احلبال السالمل :من
مضارب  للوثب، مقسمة صناديق طبية، كرات Tلرمل، معبأة أكياس خمتلفة،  Lحجام
 )1980(الطاوي،  .اخل...خشبية



 

  لعلوم وتقن�ات االنشطة البدن�ة والر�اض�ة المجلة العلم�ة                        

 2013د�سمبر  31  العاشر العدد                    

   

 

مجلة علمیة سنویة محكمة 
یة تصدر عن معھد التربیة البدن
نموالریاضیة  جامعة مستغا  

220 

يعرفها الطالب الباحث إجرائيا L-ا مدى حرص على االستغالل املنشآت الر�ضية:  .د
ر�ضي تبعا العقالين السليم يف توظيف املنشآت الر�ضية حسب ما تقتضيه طبيعة املوقف ال

 لألهداف املنشودة.
 : السابقة الدراسات -6

إىل الدراسات املشا5ة ملوضوع البحث هو لتحديد ما  قإن اهلدف األساسي من التطرق    
سبق إمتامه، وخاصة ما يتعلق مبشكلة البحث املطلوب دراستها ألجل تفادي تكرار البحث أو 

ة أمام الباحث إلجناز حبثه على حنو دراسة مشكلة سبق دراستها. إىل جانب إñحة الفرص
أفصل. ويذكر حممد حسن عالوي وأسامة كامل راتب أن الفائدة من التطرق إىل الدراسات 
السابقة تكمن " يف أ-ا تدل الباحث على املشكالت اليت مت إجنازها من قبل أو املشكالت اليت 

ما أ-ا توضح للباحث خمتلف ال زالت يف حاجة إىل دراسة أو حبث، وما الذي ينبغي إجنازه ك
اجلوانب اليت تكون البحوث املرتبطة قد عاجلتها Tلنسبة ملشكلة البحث احلالية، أو توضح 
للباحث عما إذا كانت مشكلة البحث قد عوجلت بقدر كاف من قبل، األمر الذي قد ال 

راجعة قام الباحث مبيستدعي إجراء مزيد من البحث يف هذه املشكلة". وعلى هذا األساس 
تبني حيث  على مستوى املكتبات املركزية لبعض اجلامعات اجلزائرية،األحباث العلمية املشا5ة 

L-ا قليلة إىل درجة تكاد تنعدم يف هذا االختصاص الر�ضي نظرا ألن املوضوع أصيل كما أن 
  التالية: لدى اكتفى الباحث Tلدراسات هذا االختصاص يف حد ذاته حديث النشأة 

عملية تسيري املنشآت والوسائل الر�ضية Tملؤسسات  ):2007حممد( دراسة براهيمي - 6-1
 بن يوسف بن والر�ضية، جامعة البدنية الرتبية التعليمية.(رسالة ماجستري غري منشورة)، معهد

 خدة اجلزائر.

 على فرضيات صياغة مت اإلشكالية يف طرحها مت اليت التساؤالت من انطالقا:الفرضيات  -
 :التايل لنحوا

املؤسسات  يف الر�ضية والوسائل املنشآت تسيري عملية ووضعية وواقع العامة: الفرضية : أوال -
  .التعليمية
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 : الفرعية الفرضيات : eنًيا -
 .الثانوي التعليم لتالميذ الر�ضي املردود رفع يف يساهم الر�ضية والوسائل املنشآت توفر - 
 .للتالميذ الر�ضي املردود رفع إىل يؤدي الر�ضية ئلوالوسا املنشآت تسيري حسن - 
رفع  يف هاًما دورًا يلعب الر�ضية والوسائل املنشآت يف (األساتذة) املؤطرين حتكم درجة - 

  .للتالميذ الر�ضي املردود

 على çثريها الر�ضية ومدى والوسائل املنشآت أمهية ):2008دراسة زاوي عقيلة( - 6-2
  . (رسالة ماجستري ) الثانوي الطور لتالميذ لبدنية و الر�ضيةا الرتبية ممارسة

 mدف هذه الدراسة إىل: -
الوصول إىل جمموعة من احلقائق حول العالقة املوجودة بني عملية التسيري املنشآت والوسائل  - 

 الر�ضية، واملردود الر�ضي يف إحدى الثانو�ت املتخصصة.
شآت والوسائل الر�ضية يف هذه الثانوية الر�ضية، وçثريها التعرف على منط تسيري هذه املن - 

 على املردود الر�ضي للتلميذ.

  فرضيات البحث:
 للمنشآت و الوسائل الر�ضية çثري على ممارسة الرتبية البدنية لتالميذ الطور الثانوي. - 
تالميذ الطور توفر املنشآت الر�ضية و حسن تسيريها يؤدي إىل رفع املردود الر�ضي لدى  - 

 الثانوي.
حتكم أساتذة الطور الثانوي وتوظيفهم للمنشآت والوسائل الر�ضية يساهم يف رفع املردود  - 

 الر�ضي.

: مدى انعكاس القيادة اإلدارة للمنشآت الر�ضية على  2004دراسة  بورزامة رابح  - 6-3
  .جناعة املردود الر�ضي

  نشآت الر�ضية انعكاس على جناعة املردود الر�ضي.للقيادة اإلدارية للم الفرضية العامة: -

  الفرضيات اجلزئية: -
من بني األمناط املختلقة املختلفة للقيادة اإلدارية: _ منط أوتو قراطي _ منط فوضوي _ منط  - 

  مستبد _  منط دميقراطي حيث هذا األخري له انعكاس على جناعة املردود الر�ضي.
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  اري للمنشآت الر�ضية انعكاس على جناعة املردود الر�ضي.لسمات شخصية  القائد اإلد - 
لالتصال بني القائد وعماله رؤساء النوادي الر�ضية داخل املنشآت، انعكاس على جناعة  - 

  املردود الر�ضي.

  التعليق على الدراسات: -7
لدراسات من نواتج اويشري الطالب الباحث أنه من خالل الدراسات السابقة مت االستفادة      

العلمية السابقة يف تصميم خطة البحث مبكوÔÀا األساسية من مشكلة وأهداف وفرضيات 
البحث، وحتديد عينة البحث وكذا اإلجراءات، واألدوات الضرورية. وإىل كيفية معاجلة النتائج 

  اإلحصائية.
 ومن مت إصدار أحكام موضوعية حول الظاهرة موضوع البحث.   
لدراسات على أمهية املتغريات مثل: املنشآت والوسائل الر�ضية كمتغري كما اتفقت معظم ا  - 

،حتقيق أهداف الرتبية البدنية .مستقل، بينما املتغري التابع جتلى يف جناعة املردود الر�ضي
  الثانوي. الطور لتالميذ البدنية والر�ضية الرتبية ممارسةوالر�ضية، أو 

  املنهج الوصفي Tألسلوب املسحي. اتفقت معظم الدراسات على استخدام - 
اتفقت معظم الدراسات على استخدام االستبيان واملقابلة املباشرة كوسيلة وصوال إىل حتقيق  - 

  أهداف الدراسات السابقة املوضحة أعاله.
 2اتفقت معظم الدراسات على استخدام النسبة املئوية واختبار حسن املطابقة كا - 
وصياÔا على ضرورة اجناز دراسات من هذا النوع مبختلف اتفقت الدراسات يف ابرز ت - 

 .املستو�ت الرتبوية
وهلذا الغرض وبغية الوصول إىل نتيجة مهمة، فقد وضع الطالب الباحث خطة ملعاجلة  - 

موضوع البحث واليت مشلت Tبني إحدامها نظري واألخر تطبيقي، إضافة اىل اجلانب التمهيدي 
  للبحث كل على حنو التايل:

  الدراسة االستطالعية: (استبيان موجه ألساتذة الرتبية البدنية) -
  وقد جتلت أغراض التجربة االستطالعية فيما يلي:

  الكشف عن واقع املنشآت والوسائل Tملؤسسات الرتبوية من االستغالل والتوظيف. - 
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نتائج  الوصول إىل أفضل الطرق لتطبيق أدوات البحث اليت تؤدي بدورها إىل احلصول على - 
  صادقة.

  معرفة الصعوTت واملشاكل اليت قد تواجه الطالب الباحث خالل الدراسة األساسية. - 
 اختيار الوسائل اإلحصائية املناسبة. - 

لقد شرع الباحث خالل هذه الدراسة يف الوقوف على الصعوTت اليت قد تواجه األساتذة      
من أحد أدوات املسح اهلامة لتجميع البياÀت والتالميذ يف فهم أسئلة االستبيان، الذي يعترب 

املرتبطة مبوضوع البحث، وذلك من خالل إعداد جمموعة من األسئلة املكتوبة، حيث يقوم 
املبحوث Tإلجابة عليها بنفسه. وقد مشلت أسئلة مغلقة وتكون اإلجابة عليها بنعم أو ال، 

جوب حرية اإلجابة دون التقيد، بشكل مفتوح ويرتك للمست وأسئلة مفتوحة حيث يطرح السؤال
وأسئلة أخرى مغلقة مفتوحة وهي متتاز Tلكفاءة يف احلصول على معلومات. كما مت إعطاء 
للمستجوب فرصة إلبداء رأيه.  ويشري الباحث أنه خالل عملية إعداد هلذه األداة مت األخذ 

  Tالعتبارات التالية:
  الستبيان.مراجعة الدراسات السابقة املرتبطة مبضمون ا - 
  مراجعة اإلطار النظري للبحث احلايل.  - 
  حمتوى االستبيان جذاب وقصري حبيث ال ùخذ وقت طويل يف اإلجابة. - 
  إرتبط كل سؤال يف االستبيان مبشكلة البحث وهذا  يساعد على حتقيق أهداف البحث. - 
 تشعر كما حرص الباحث على الصياغة الدقيقة للسؤال دون غموض أو çويل، حىت ال  - 

  املبحوث Tحلرج. سواء يف االستبيان األول أو الثاين.
  مت صياغة األسئلة بطريقة يسهل معها تفريغها واستخالص نتائجها.  - 
كما مت ترتيب األسئلة بشكل متسلسل. وذلك من خالل التدرج من العام إىل اخلاص، والبدء   - 

املستجوب ومشجعة على تكملة اإلجابة  Tألسئلة السهلة فالصعبة إىل السهلة املستثرية الهتمام
مت حتكيم أدايت البحث على جمموعة من األساتذة  وكصدق الظاهريعلى بقية أسئلة االستبيان. 
مت حساب ثبات االستمارة وذلك خالل إعادة تطبيقها بعد وفور  والدكاترة (صدق احملكمني)،

تالميذ من نفس الطور  10توسط  وأساتذة الرتبية البدنية من طور التعليم امل 10على أسبوعني 
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وبعد املعاجلة  وهم من نفس اhتمع األصلي، حيث مت اختيارهم بطريقة عشوائيةبوالية مستغامن، 
اإلحصائية Tستخدام معامل اإلرتباط البسيط لكارل بريسون مت تقدمي قيمة معامل الثبات 

 حسب كل حمور، كما هي موضحة يف اجلدول التايل:
صدق حمور االستبيان املوجهة01جدول رقم ( ألساتذة الرتبية البدنية  ) يوضح قيم معامل ثبات و

  والر�ضية وتالميذ التعليم املتوسط.
األسس العلمية 
 لالستبيان

 عينة البحث
  معامل االرتباط  معامل الثبات  حماور االستبيان

عرض و مناقشة نتائج 
االستمارة املوجهة  

  للتالميذ
 

 0,86 0,93  انيات اليت تتوفر عليها املتوسطةاحملور األول �إلمك

حمور الثاين: فاعلية املنشآت والوسائل الر�ضية يف 
  حتقيق بعض أهداف درس ت.ب.ر

0,90 0,81 

عرض و مناقشة نتائج 
االستمارة املوجهة  

  للتالميذ

احملور األول: خاص �مكانيات اليت تتوفر عليها 
  املتوسطة

0,95 0,91 

: فاعلية املنشآت والوسائل الر�ضية احملور الثاين
  لتحقيق بعض أهداف درس ت.ب.ر

0,87 0,75 

لقد تبني من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول أعاله أن مجيع قيم "ر" احملسوبة متيزت     
، مما يشري إىل وجود ارتباط قوي بني النتائج القبلية T1رتباط عايل نظرا القرتا5ا من القيمة 

 .وعليه  خلص الباحث إال  أن أدايت البحث  تتمتعان بثبات وصدق عايل والبعدية،

 الدراسة التطبيقية: -

  استخدم الباحث املنهج الوصفي Tألسلوب املسحي.  منهج البحث: -1

أساتذة الرتبية البدنية والر�ضية يف التعليم املتوسط  متثلت عينة البحث يف عينة البحث:  -2
، حيث مت اختيارهم بطريقة مقصودة وتالميذ التعليم 164ر عددهم بوالية مستغامن واملقد

، ويشري الطالب الباحث أن حجم اhتمع 450) سنة املقدر عددهم ب 15-14املتوسط (
-2008تلميذ وهذا طبقا إلحصائيات سنة    9610األصلي على مستوى والية هو  

  من اhتمع األصلي. %5يعادل  . أي أن حجم العينة 2009
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 جماالت البحث: -3
 :ا�ال البشري -
  فرد موزعة كالتايل:  614ب قدر حجم عينة البحث  - 
  .450و البالغ عددهم  )سنة15- 14(تالميذ التعليم املتوسط  - 
  أستاذ. 164يف التعليم املتوسط لوالية مستغامن و البالغ عددهم  أستاذ للرتبية البدنية - 

 ا�ال املكاين: -
ساتذة فإن أغلب االستبياÀت املسرتجعة أو األ تالميذTلنسبة للن: سواء Tلنسبة لالستبيا - 

  وزعت مبتوسطات والية مستغامن. 
وكذلك مت توزيع على هامش امللتقى الرتبوي املنظم من طرف مفتش مادة الرتبية البدنية لطور  - 

 التعليم املتوسط مبديرية الرتبية بوالية مستغامن .

إىل غاية  15/02/2009فرتة الدراسة امليدانية هلذا البحث من  امتدت ا�ال الزمين: -
 الضبط اإلجرائي ملتغريات البحث.. وقد 05/06/2009

لقد تطلب اجناز هذا البحث العلمي املتواضع استخدم بعض األدوات أدوات البحث:  -4
  التالية: 

واملراجع العربية     اإلملام النظري حول موضوع البحث من خالل الدراسة يف كل من املصادر - 
                                   .  واألجنبية، اhالت، احملاضرات وامللتقيات العلمية، واالنرتنت.                       

  استبيان موجه ألساتذة الرتبية البدنية. - 
 استبيان موجه للتالميذ.  -

ع البياÀت يف البحوث املسحية، وهي تعتمد  تعترب املالحظة أحد الطرق اهلامة جلم املالحظة: -
على املشاهدة الدقيقة اهلادفة للظواهر موضع الدراسة Tستخدام الوسائل املناسبة، والضبط 
العلمي املالئم سواء للقائم Tملالحظة أو األشياء موضع املالحظة أو موقف املالحظة. ويف هذا 

  نية على مستوى بعض املدارس.الز�رات امليداالشأن قام الباحث بتنظيم بعض 
هي حمادثة موجهة يقوم 5ا فرد مع أخر أو مع أفراد 5دف املقابالت الشخصية املباشرة:  -

احلصول على أنواع من املعلومات الستخدامها يف حبث علمي أو لالستعانة 5ا يف عمليات 
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ية مباشرة مع قام الباحث بعدة لقاءات شخصالتوجيه والتشخيص والعالج. ويف هذا الشأن 
جمموعة من األساتذة والدكاترة بغرض األخذ þرائهم واالستفادة من خرباÔم يف إجناز هذا 

  البحث العلمي على حنو أفضل.
  الدراسة األساسية: -
أستاذ للرتبية البدنية يف التعليم املتوسط، وقد مت اسرتجاع كل  164مت توزيع استبان على  - 

 . % 100 اي ما يعادلاالستمارات 
 480) سنة واملقدر عددهم 15- 14(مت توزيع استبان على عينة من تالميذ التعليم املتوسط  - 

ب من اhتمع األصلي الذي قدر عدده على مستوى والية مستغامن  %5أي ما يعادل تلميذ، 
 تلميذ. 9610

املتحصل لقد اعتمد الباحث خالل املعاجلة اإلحصائية للنتائج اخلام  :الوسائل اإلحصائية -5
  عليها على استخدام بعض  الوسائل اإلحصائية نوجزها فيما يلي:  

  النسبة املئوية. - 
  2حسن املطابقة كامقاييس الداللة:  ومتثلت يف اختبار  -

 األشكال البيانية ( املدرجات التكرارية) - 

  وقد تضمن ما يلي:* عرض ومناقشة نتائج البحث: 
  املوجهة  لألساتذةعرض و مناقشة نتائج االستمارة  -
  احملور اخلاص Tإلمكانيات اليت تتوفر عليها املتوسطة - 
 هل تتوفر مؤسستكم على املنشآت والوسائل الر�ضية الالزمة ملمارسة ت.ب.ر؟ - 

) يوضح مدى وفرة املؤسسات الرتبوية على املنشآت والوسائل الر�ضية ملمارسة 01جدول رقم (
  والر�ضيةوحتقيق أهداف الرتبية البدنية 

  السؤال     
 اإلجابة

 توفر املنشآت والوسائل الر�ضية الالزمة ملمارسة الرتبية البدنية والر�ضية

 نعم ال

 28 136  األساتذة عينة

 %17,07 %82,93 %%%%النسبة 

 71,12 2كا
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  السؤال     
 اإلجابة

تطلبات الضرورية إذا كان اجلواب بنعم فهل تليب هذه املنشآت والوسائل الر�ضية مجيع امل .1
 لتحقيق هدف درس الرتبية البدنية والر�ضية؟

  ال  نعم

 18 10  عينة األساتذة

 %64,29 %35,71 %%%%النسبة 

 2,29 2كا

أستاذا، أي ما  136لقد تبني من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول أعاله أن      
ل الر�ضية الالزمة إىل افتقار مؤسساÔم  للمنشآت والوسائيشريون   %82,93يعادل 

يؤكدون عكس  %17,07أستاذا أي ما يعادل  28ملمارسة الرتبية البدنية والر�ضية.بينما 
وللتأكد من مدى معنوية الفروق احلاصلة مت معاجلة النتائج اخلام املتحصل عليها ذلك. 

-عند درجة حرية (ن  T2ستخدام اختبار حسن املطابقة، حيث وTلكشف عن قيمة كا
. ومن خالل  3,84، اتضح أ-ا تساوي 0,05ومستوى الداللة اإلحصائية  1)=1

تبني أن هذه األخرية أكرب من  71,12ب مقارنة القيمة اجلدولية Tلقيمة احملسوبة املقدرة 
أن الفرق بني القيم املشاهدة والقيم احملسوبة مل  %95اجلدولية، وعليه تبني وبدرجة ثقة 

املنشآت والوسائل  رجع إىل أن معظم املؤسسات تفتقر إىلحيدث نتيجة الصدفة، وإمنا ي
  الر�ضية الالزمة ملمارسة الرتبية البدنية والر�ضية. 

 حمور الثاين: فاعلية املنشآت والوسائل الر�ضية يف حتقيق بعض أهداف درس ت.ب.ر - 
ن حلصة هل تعتربون نقص املنشآت والوسائل الر�ضية يف مؤسستكم  يؤثر على السري احلس - 

 الرتبية البدنية والر�ضية؟
) يوضح نقص املنشآت والوسائل الر�ضية يف مؤسستكم  يؤثر على السري  02اجلدول رقم ( 

  احلسن حلصة ت.ب.ر
  السؤال       
 اإلجابة

 نقص املنشآت والوسائل الر�ضية يف مؤسستكم  يؤثر على السري احلسن حلصة ت.ب.ر

 نعم ال

 128 36 عينة أألساتذة

 %78,05 %21,95 %النسبة 

  51,61 2كا
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أستاذ أي ما يعادل  128قد تبني من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول أعاله أن       
إىل نقص املنشآت والوسائل الر�ضية يف مؤسسة  يؤثر على السري احلسن يشريون   78,05%

وللتأكد من لك. يؤكدون عكس ذ  %21,95أستاذ أي ما يعادل  36حلصة ت.ب.ر. بينما 
مدى معنوية الفروق احلاصلة مت معاجلة النتائج اخلام املتحصل عليها Tستخدام اختبار حسن 

ومستوى الداللة  1)=1- عند درجة حرية (ن  2املطابقة، حيث وTلكشف عن قيمة كا
. ومن خالل مقارنة القيمة اجلدولية Tلقيمة 3,84، اتضح أ-ا تساوي 0,05اإلحصائية 

تبني أن هذه األخرية أكرب من اجلدولية، وعليه تبني وبدرجة ثقة  51,61ب ة املقدرة احملسوب
أن الفرق بني القيم املشاهدة والقيم احملسوبة مل حيدث نتيجة الصدفة، وإمنا يرجع إىل أن  95%

يعتربون نقص املنشآت والوسائل الر�ضية يف املؤسسات الرتبوية يؤثر على السري  األساتذةمعظم 
 سن لدرس ت.ب.راحل

  عرض و مناقشة نتائج االستمارة املوجهة  للتالميذ - 
 احملور األول: -
خاص Æمكانيات اليت تتوفر عليها املتوسطة: هل تعترب الرتبية البدنية والر�ضية  مادة ëنوية  -

 ميكن االستغناء عنها؟
 أساسية ال ميكن االستغناء عنها) يوضح مدى أمهية الرتبية البدنية والر�ضية  كمادة 03اجلدول رقم (

  السؤال         
 اإلجابة

 الرتبية البدنية والر�ضية  مادة eنوية ميكن االستغناء عنها

 نعم ال

 52 398 عينة  التالميذ

 %11,56 %88,44 %%%%النسبة 

 266,04 2كا

يعادل تلميذ أي ما  398لقد تبني من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول أعاله أن       
من عينة البحث أجابوا Lن مادة الرتبية البدنية والر�ضية مادة أساسية ال ميكن  % 88,44

وللتأكد من يؤكدون عكس ذلك.   % 11,56تلميذ أي ما يعادل 52. بينما االستغناء عنها
مدى معنوية الفروق احلاصلة مت معاجلة النتائج اخلام املتحصل عليها Tستخدام اختبار حسن 

ومستوى الداللة  1)=1-عند درجة حرية (ن 2ابقة، حيث وTلكشف عن قيمة كااملط
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. ومن خالل مقارنة القيمة اجلدولية Tلقيمة  3,84، اتضح أ-ا تساوي 0,05اإلحصائية 
تبني أن هذه األخرية أكرب من اجلدولية، وعليه تبني وبدرجة ثقة  266,04ب احملسوبة املقدرة 

ملشاهدة والقيم احملسوبة مل حيدث نتيجة الصدفة، وإمنا يرجع إىل أن أن الفرق بني القيم ا 95%
  .التالميذ على العموم يولون أمهية Tلغة ملادة الرتبية البدنية و الر�ضية معظم

  احملور الثاين: فاعلية املنشآت والوسائل الر�ضية لتحقيق بعض أهداف درس ت.ب.ر -
  �ضية إلستعاب كل تالميذ القسم خالل درس ت.ب.ر) يوضح قدرة املنشآت الر 04اجلدول رقم (

  السؤال
 اإلجابة

 قدرة املنشآت الر�ضية إلستعاب كل تالميذ القسم خالل حصة ت.ب.ر

 نعم ال

 19 431 عينة  التالميذ

 %4,22 %95,78 %%%%النسبة 

  377,21 2كا

  
  هل منشأتكم الر�ضية تتسع إلستعاب كل تالميذ القسم خالل حصة ت.ب.ر؟

 تلميذ أي ما يعادل  431لقد تبني من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول أعاله أن      
أن منشأة الر�ضية ال تتسع إلستعاب كل تالميذ القسم  من عينة البحث أجابوا%95,78

يؤكدون عكس  % 4,22تلميذا أي ما يعادل 19 بينما خالل حصة الرتبية البدنية والر�ضية.
معنوية الفروق احلاصلة مت معاجلة النتائج اخلام املتحصل عليها  وللتأكد من مدىذلك. 

 1)=1-عند درجة حرية (ن T2ستخدام اختبار حسن املطابقة، حيث وTلكشف عن قيمة كا
. ومن خالل مقارنة القيمة اجلد 3,84، اتضح أ-ا تساوي 0,05ومستوى الداللة اإلحصائية 

تبني أن هذه األخرية أكرب من اجلد ولية وعليه تبني  377,21ب ولية Tلقيمة احملسوبة املقدرة 
، وعليه يرى الطالب الباحث أن الفرق ليس عشوائي، وإمنا يرجع حقيقة %95وبدرجة ثقة 

مفادها أن غالبية املنشآت الر�ضية املتوفرة يف املؤسسات الرتبوية لوالية مستغامن ال تتسع 
   البدنية والر�ضية.إلستعاب كل تالميذ القسم خالل حصة الرتبية 

  

 االستنتاجات: -
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  املتوسطات حمل الدراسة تعاين نقصا كبريا يف وجود الوسائل الر�ضية كما وكيفا. - 
  حتقيق أهداف ت.ب.ر له عالقة مباشرة و قوية بتوفري املنشآت والوسائل  الر�ضية . - 
ة وما هو متوفر ال يتمتع املنشآت الر�ضية غري موجودة Tلشكل الالزم واملطلوب، كو-ا قليل - 

  بقدر الكايف من الصالحية.
االستغالل األمثل للوسائل واملنشآت الر�ضية من قبل األستاذ وحتكمه فيها إضافة إىل حسن  - 

  توظيفها، يعتربان من أبرز العوامل املساعدة على حتقيق أهداف الرتبية البدنية والر�ضية.
 سلبا على جلب التلميذ حنو درس ت.ب.ر.  نقص الوسائل واملنشآت الر�ضية تؤثر - 
 هناك حتسيس األساتذة للتالميذ على أمهية املنشآت والوسائل الر�ضية يف إجناح ت.ب.ر.  - 
إن املنشآت والوسائل الر�ضية مل تؤخذ بعني االعتبار من طرف املسؤولني عنها، من حيث  - 

  وفرÔا أو صيانتها.
 ان من املتطلبات األساسية ملمارسة ت.ب.ر. الوسائل واملنشآت الر�ضية تعترب  - 

 مناقشة النتائج �لفرضيات: -
إن اختيار الباحث ألدوات مجع البياÀت يتوقف على العديد من العوامل، فطبيعة املشكلة      

. وعليه فبعد اإلجناز  )2000والفروض تتحكمان يف عملية اختيار األدوات ( إخالص حممد، 
أنسب الوسائل العلمية ملعاجلة مشكلة البحث اليت متت صياغتها بدقة  املنظم ملراحل توظيف

ووضوح سيهتم الباحث مبناقشة والتأكد من صحة الفروض املوضوعة كحلول مقرتحة للمشكلة 
قيد البحث أو نفيها، لكون أن "الفرض ال يزيد على كونه مجلة ال هي صادقة وال هي كاذبة" ( 

ض جمموعة من االستنتاجات املستخلصة من الدراسة ) كما سيتم عر 1995عمار بوحوش,
  ومن مت استخالص الفرض املستقبلي. األساسية، مث إىل عرض اخلامتة العامة للبحث 

  ومن أجل التحقق من صدق الفروض حبث املصاغة على النحو التايل:     

  الفرضية العامة:
السلبيات  والصعوTت وإن إن واقع املنشآت والوسائل الر�ضية يعرتض طريقه مجلة من  - 

 توظيفها له فاعلية يف حتقيق بعض من أهداف الرتبية البدنية يف طور التعليم املتوسط.

  الفرضيات اجلزئية:



 

  لعلوم وتقن�ات االنشطة البدن�ة والر�اض�ة المجلة العلم�ة                        

 2013د�سمبر  31  العاشر العدد                    

   

 

مجلة علمیة سنویة محكمة 
یة تصدر عن معھد التربیة البدن
نموالریاضیة  جامعة مستغا  

231 

 إن الوسائل واملنشآت الر�ضية غري متوفرة Tلشكل الالزم يف طور التعليم املتوسط. - 
حتقيق بعض أهداف الرتبية البدنية إن توفر املنشآت والوسائل الر�ضية يتسم Tلفاعلية يف  - 

 والر�ضية  ضمن طور التعليم املتوسط.

مناقشة الفرضية االوىل: إن الوسائل واملنشآت الر�ضية غري متوفرة �لشكل الالزم يف  -
 طور التعليم املتوسط.

مكانيات من خالل النتائج املعروضة يف اجلداول املرقمة على النحو التايل واخلاصة Tحملور اإل     
اليت تتوفر عليها املتوسطة، املوزعة على التالميذ املتوسطات بوالية مستغامن فكانت على النحو 

  التايل:
بعد حتليل احملور اخلاص Tإلمكانيات اليت تتوفر عليها املتوسطات وتتلخص يف السؤال      

ئل الر�ضية الالزمة األول املوجه إىل األساتذة وهو: هل تتوفر مؤسساتكم على املنشآت والوسا
أستاذ بـ ال بنسبة  136أستاذ قد أجاب  164ملمارسة الرتبية البدنية والر�ضية فمن جمموع 

وTستعمال داللة الفرق   %17.07بنسبة  28أما األساتذة الذين أجابوا بـ نعم  82.93%
اجلدولية  2وهو فرق ذا داللة إحصائية Tملقارنة مع كا 17.12من بني اإلجابة نعم و ال  2كا

، ومنه 0.05ومستوى الداللة اإلحصائية  1) = 1- عند درجة احلرية ( ن 3.84اليت بلغت 
يستنتج الطالب الباحث أن معظم متوسطات والية مستغامن ال تتوفر على املنشآت والوسائل 

توصلت الر�ضية الالزمة للممارسة الرتبية البدنية والر�ضية Tلشكل اجليد، هذه النتيجة تؤكد ما 
إليه الباحثة الزاوي عقيلة يف دراستها املعنونة Lمهية املنشآت والوسائل الر�ضية ومدى çثريها 
على ممارسة الرتبية البدنية والر�ضية لتالميذ الطور الثانوي، حبيث توصلت إىل أن املنشآت 

  احلة.والوسائل الر�ضية تكاد تكون منعدمة يف الثانو�ت وإن وجدت ففعاليتها غري ص
نقص العتاد الر�ضي داخل  29كما تبني لقد تبني من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول       

تلميذ أي ما يعادل   287املتوسطة مشكل تعاين منه كل املتوسطات اhاورة  حيث  أن
من عينة البحث يعتربون نقص العتاد الر�ضي داخل املتوسطة مشكل ال تعاين منه  % 63,78

يؤكدون عكس ذلك.   % 36,22تلميذ أي ما يعادل  163طات اhاورة. بينما كل املتوس
أن الوسائل الر�ضية املتوفرة غري   24كذلك اتضح من خالل النتائج املتوصل اليها يف اجلدول 
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من  92%تلميذ أي ما يعادل  414كافية مقارنة مع عدد تالميذ القسم الواحد، حيث أن 
 36ئل الر�ضية غري كافية مقارنة مع عدد تالميذ القسم. بينما Lن الوسا عينة البحث أجابوا

يؤكدون عكس ذلك. كما تبني من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول  %8تلميذا أي ما يعادل 
Lن التالميذ جيدون صعوبة االنتباه لشرح األستاذ يف ظل انعدام الوسائل الر�ضية، حيث  35
L-م يصعب عليهم االنتباه لشرح  عينة البحث أجابوامن 86% تلميذ أي ما يعادل 387أن 

يؤكدون  % 14تلميذ أي ما يعادل63األستاذ بسبب عدم استخدامه لوسائل ر�ضية.بينما 
  عكس ذلك.

ومما سبق  يستنتج الطالب الباحث إن الفرضية األوىل قد حتققت جزئيا يف السؤال األول      
ضية اخلاص Tحملور األول. كما نتطرق يف نفس احملور يف املوجه ألساتذة الرتبية البدنية والر�

السؤال الرابع الذي كان حمتواه ينص على أن: هل املنشآت والوسائل الر�ضية اليت تتوفر عليها 
مؤسساتكم صاحلة ملمارسة خمتلف أنشطة الرتبية البدنية والر�ضية ؟ وبعد تفريغ االستمارات 

أستاذ أجابوا بـ نعم  41و %75بـ ال بنسبة مئوية تقدر بـ  أستاذ أجابوا 123حتصلنا على أن 
 41الذي يقيم الفرق بني اإلجابتني نعم و ال وجدÀه يساوي  2وبعد الرجوع كا %25بنسبة 

ومنه يستنتج الطالب  0.05عند مستوى الداللة  3.84وهي القيمة أكرب من اجلد ولية 
فر عليها املؤسسات التابعة لوالية مستغامن غري الباحث أن املنشآت والوسائل الر�ضية اليت تتو 

صاحلة ملمارسة أنشطة الرتبية البدنية والر�ضية، وTلرجوع إىل الدراسات املشا5ة هذه النتيجة 
تنفي ما توصل إليها الباحث إبراهيم حممد يف دراسته حتت عنوان عملية تسيري املنشآت 

كانت Tلثانوية الر�ضية Tلدرارية، حيث توصل أن والوسائل الر�ضية يف املؤسسات التعليمية  و 
توفر ëنوية درارية على املنشآت والوسائل الر�ضية الضرورية ملمارسة الرتبية البدنية والر�ضية ألن 
ëنوية الدرارية تعترب ëنوية ر�ضية منوذجية للتالميذ املرحلة الثانوية لذا وفر هلا كل املنشآت 

  مارسة الر�ضة عكس املتوسطات املوجودة يف والية مستغامن.والوسائل الضرورية مل
  ومنه يستنتج الطالب الباحث أن الفرضية األوىل قد حتققت جزئيا يف السؤال الرابع. - 

أما فيما خيص االستمارة املوجهة للتالميذ، ويتحقق من الفرضية األوىل أن الوسائل      
زم يف املتوسطات على مستوى والية مسستغامن، إن واملنشآت الر�ضية غري متوفرة Tلشكل الال
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معظم األسئلة مرتابطة فيما بينها واهلدف خيدم احملور األول اخلاص Tإلمكانيات املتوفرة يف 
تلميذ  450) الذي ينب أن من جمموع 22املتوسطات لوالية مستغامن ارجع إىل اجلدول رقم (

بنسبة مئوية  85الميذ الذين أجابوا بـ نعم أما الت %81.11أجابوا بـ ال بنسبة مئوية  365
وهذه العينة أكرب من   174.22الذي بلغ  2وتتضح هذه الفروق من خالل كا 18.89%

، ومنه يستنتج الطالب الباحث أن معظم 0.05عند مستوى الداللة  3.84اجلدولية  2كا
والوسائل الر�ضية التالميذ املستجوبني بعد تفريغ االستمارات أ-م غري راضون عن املنشآت 

املتوفرة Tملتوسطة، هذا يدل على أن املنشآت والوسائل الر�ضية تكاد تكون منعدمة يف 
  املؤسسات لوالية مستغامن.

هذه النتيجة çكد ما توصلت إليه الباحثة زاوي عقيلة يف دراستها حتت عنوان أمهية      
الرتبية البدنية والر�ضية لتالميذ الطور املنشآت والوسائل الر�ضية ومدى çثريها على ممارسة 

الثانوي، Lن هناك نقص ملحوظ يف الوسائل واملنشآت الر�ضية يف ëنو�ت العاصمة وLن 
التالميذ غري راضون بسبب عدم توفر املنشآت والوسائل الضرورية لسري احلسن حلصة الرتبية 

ضية األوىل قد حتققت جزئيا يف احملور البدنية والر�ضية، ومنه يستنتج الطالب الباحث أن الفر 
األول اخلاص Tلوسائل واملنشآت الر�ضية املوجهة إىل التالميذ، ومما سبق ميكن للطالب الباحث 
أن يستخلص أن الفرضية األوىل القائلة إن الوسائل واملنشآت الر�ضية غري متوفرة Tلشكل الالزم 

ققت كليا يف احملور األول اخلاص Tإلمكانيات يف املتوسطات على مستوى والية مستغامن قد حت
والوسائل الر�ضية يف االستبيان املوجه لألساتذة الرتبية البدنية والر�ضية والتالميذ للمتوسطات 

  والية مستغامن.

مناقشة الفرضية الثانية: القائلة إن توفر الوسائل واملنشآت الر�ضية هلا فاعلية يف حتقيق  -
  ة البدنية والر�ضية لطور التعليم املتوسط .بعض أهداف الرتبي

بعد املعاجلة اإلحصائية أمكن الطالب الباحث الوصول إىل جمموعة من النتائج املدونة يف      
) اخلاص Tحملور الثاين بفاعلية املنشآت والوسائل الر�ضية يف حتقيق بعض 3.2.1اجلداول رقم (

ني هذه اهلداف تقليل من انفعاالت التالميذ خالل أهداف الرتبية البدنية والر�ضية، ومن ب
حصة الرتبية البدنية والر�ضية المتصاص بعض االنفعاالت السلبية لذا التالميذ فمن جمموع 
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على أن املنشآت والوسائل الر�ضية هلا دور فعال من تقليل  %100أستاذ بنسبة  164
وهي قيمة أكرب من القيمة  164حيث بلغت قيمتها احملسوبة  2االنفعاالت، كما يؤكد كا

وهذه النتيجة تتماشى ما توصل إليه الطالب  0.05عند مستوى الداللة  3.84اجلدولية 
الباحث إبراهيم حممد يف دراسته حتت عنوان عملية تسيري املنشآت والوسائل الر�ضية يف 

�ضية هلا دور فعال املؤسسات التعليمية، حبيث توصل إىل أن توفر أن توفر املنشآت والوسائل الر 
من التقليل االنفعاالت يف املرحلة الثانوية. ومما سبق ميكننا االستنتاج أن الفرضية الثانية قد 

  حتققت جزئيا يف احملور الثاين املوجه ألساتذة الرتبية البدنية والر�ضية.
ية والر�ضة: هل وبعد تفريغ السؤال الثاين من احملور الثاين املوجه ألساتذة الرتبية البدن     

املنشآت والوسائل الر�ضية دور يف تنمنية املهارات احلركية ورفع اللياقة البدنية للتلميذ فأجاب  
على أن توفر املنشآت والوسائل الر�ضية تلعب دور يف تنمية  %100كل األساتذة  بنسبة 

ة فنجد أن هذه النتيجة املهارات احلركية ورفع اللياقة البدنية، وTلرجوع إىل الدراسات املشا5
تتماشى ما توصلت إليه الطالبة الباحثة زاوي عقيلة، حبيث توصلت إىل أن املنشآت والوسائل 
الر�ضية إذا توفرت يف الثانو�ت تلعب دورا كبري يف حتقيق بعض أهداف الرتبية البدنية والر�ضية 

ور الثاين املوجه ألساتذة  الرتبية ومنه ميكننا استنتاج أن الفرضية الثانية قد حتققت جزئيا للمح
البدنية والر�ضية. أما السؤال الثالث الذي كان يتمحور حول توفر املنشآت والوسائل الر�ضية 

) أن 20ترفع من روح املنافسة وTلتايل ز�دة العمل يف الفريق وبعد تفريغ راجع اجلدول رقم ( 
 30أما البقية وعددهم  %71.81بة قد أجابوا بـ نعم وذلك بنس 164أستاذ من بني  134
وهي أكرب  65.96اليت بلغت  2قد أجابوا بـ ال ويتجلى ذلك من خالل كا  %18.29بنسبة 

، هذا ما يدل على أنه هناك فرق معنوي دال 0.05عند مستوى الداللة  3.14من اجلدولية 
ن الروح املنافسة وز�دة إحصائيا وينب أن املنشآت والوسائل الر�ضية تلعب دورا كبريا يف الرفع م

  العمل يف الفريق.
وهذه النتيجة ما توصلت إليه الطالبة الباحثة زاوي عقيلة أن مسؤول املنشآت والوسائل      

الر�ضية الذي يتسم بروح حسنة  ويتحمل املسؤوليات ويشجع املتعاملني من التالميذ وأساتذة 
عملهم، وTلتايل يساهم يف رفع املردود  على أداء مهامهم على أحسن وجه وجيعلهم جديني يف
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تلميذ أي ما   313أن 28الر�ضي للتلميذ. كما تبني من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول 
من عينة البحث أجابوا أ-م خطر يف Tهلم تغيري املؤسسة جتاه أخرى تتوفر 69,56% يعادل 

يؤكدون   30,44%يعادل تلميذا أي ما 137على وسائل ر�ضية حديثة ومتنوعة. بينما 
عكس ذلك. وعليه يرى الطالب الباحث أن الفرق ليس عشوائي، وإمنا يرجع حقيقة مفادها أن 
معظم التالميذ يرغبون يف تغيري املؤسسة جتاه أخرى تتوفر على وسائل ر�ضية حديثة ومتنوعة، 

لى أن غالبية التالميذ وهذا يف ظل افتقار املؤسسة األصلية للوسائل الر�ضية احلديثة مما يدل ع
  هلم اهتمام حبصة الرتبية البدنية والر�ضية. 

املربز ملدى  فاعلية استخدام الوسائل  30لقد تبني من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول     
 % 71,11تلميذ أي ما يعادل  320الر�ضية يف حتسني اجلانب املعريف للتالميذ حيث  أن

طريقة استخدامهم للوسائل الر�ضية أفادÔم يف إثراء معلوماÔم  من عينة البحث  أجابوا Lن
يؤكدون عكس ذلك.و نفس   % 28,89تلميذ أي ما يعادل130بينما  . وتكوين بنيتهم

) املوضح لرغبات التالميذ  يف التعلم بدرس ت.ب.ر  32السياق تبني من خالل اجلدول رقم (
 تلميذ أي ما يعادل  450تبني أن كلما توفرت الوسائل واملنشآت الر�ضية، حيث 

من عينة البحث أجابوا L-م تزداد رغبتهم للتعلم كلما توفرت الوسائل واملنشآت %100
  الر�ضية. 

املوضح ألراء املستجوبني حول نوعية احلصص املستخدم  33كما تبني من خالل اجلدول       
يث رأيهم حول احلصة الر�ضية من التالميذ أجابوا من ح %43فيها الوسائل ر�ضية أن نسبة

اليت تستعمل فيها وسائل ر�ضية L-ا حصة جيدة لكن األمر متوقف كليا على خصوصية 
من املستجوبني أي  %30األستاذ من حيث حسن استعمال الوسائل الر�ضية املتوفرة، يف حني 

من  %27ما تلميذ كان رأيهم حول احلصة  أ-ا مشوقة وممتعة و حيوية.بين 136ما يعادل 
التالميذ أمجعوا على أ-م ينتظرو-ا بفارق الصرب نظرا للعائد املنتظر على اجلسم. كما توصل 
الطالب الباحث ونفس سياق الفرضية الثانية أن الوسائل واملنشآت الر�ضية املتوفرة كمثري يزيد 

 37 اجلدول من محاس التالميذ على املمارسة الر�ضية، وهذا من خالل النتائج املوضحة يف
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Lن توفر الوسائل  من عينة البحث أجابوا 100% تلميذ أي ما يعادل 450حيث تبني أن 
  واملنشآت الر�ضية يزيد من محاسهم للعمل.

 تلميذ أي ما يعادل 400أن  38كما تبني من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول      
لرتبية البدنية والر�ضية يعود من عينة البحث أجابوا أن صعوبة يف استيعاب حصص ا%88,89

يرجعون الصعوبة يف  %  11,11تلميذا أي ما يعادل50إىل نقص األجهزة والوسائل . بينما 
  طريقة األساتذة.

ومنه ميكن االستنتاج أن الفرضية الثانية قد حتققت جزئيا يف السؤال الثالث اخلاص      
بعض أهداف الرتبية البدنية والر�ضية، ومما Tملنشآت والوسائل الر�ضية له دور فعال يف حتقيق 

سبق ميكن للطالب الباحث أن يستخلص أن الفرضية الثانية القائلة إن توفر املنشآت والوسائل 
الر�ضية هلا فعالية بتحقيق أهداف الرتبية البدنية والر�ضية قد حتققت. وعلى ضوء النتائج 

تذة الرتبية البدنية وتالميذ التعليم املتوسط، خلص املتوصل إليها من خالل االستبيان املوجه ألسا
الطالب الباحث إىل أن واقع تسيري املنشآت والوسائل الر�ضية تعرتض طريقه مجلة من السلبيات  
واملشاكل وإن توظيفها له فاعلية يف حتقيق بعض من أهداف الرتبية البدنية يف طور التعليم 

 قت.املتوسط.و منه الفرضية العامة قد حتق

 الفرضيات املستقبلية:
للمنشآت و اهلياكل الر�ضية çثري على أداء الفرق الر�ضية النخبوية على مستوى والية  - 

  مستغامن. 
توفر املنشآت واهلياكل الر�ضية وحسن تسيريها يؤدي إىل رفع أداء الفرق الر�ضية النخبوية  - 

  على مستوى والية مستغامن.
واهلياكل الر�ضية يلعب دورا هاما يف رفع أداء الفرق الر�ضية  حتكم املسري يف املنشآت - 

  النخبوية على مستوى الوالية. 
  

صة العامة:  * اخلال
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بعد هذا العرض املفصل حملتوى  البحث الذي حاول فيه الطالب الباحث دراسة العالقة      
غري التابع املتمثل يف حتقيق بني  املتغري املستقل واملتمثل يف الوسائل واملنشآت الر�ضية واملت

أهداف الرتبية البدنية والر�ضية، وTلنظر إىل ما مت تقدميه وانطالقا من النتائج اليت توصل إليها 
الباحث فتأثري املتغري املستقل يف املتغري التابع çثري كبري وإجيايب، وهذا األمر ذاته اليت توصلت 

املختصني يف اhال كما جاء يف جانب النظري من إليه الدراسات املشا5ة وأكده الكثري من 
  البحث.

وانطالقا من هذا كله ميكننا التأكيد وبقوة على صحة حقيقية هامة وëبتة ال شك فيها،      
وهي أن الوسائل واملنشآت الر�ضية هلا çثري إجيايب وفعال يف حتقيق أهداف الرتبية البدنية 

نقص كبري يف توفري هذه الوسائل وتلك املنشآت الر�ضية يف والر�ضية، ويف الوقت نفسه هناك 
  املؤسسات التعليمية.  

وعليه يتضح جاليا مدى تقصريÀ يف حق الوسائل واملنشآت الر�ضية رغم علمنا Lمهيتها      
ا ودوراها اإلجيايب والفعال يف حتقيق أهداف الرتبية البدنية والر�ضية، األمر الذي جيعلنا نقول أنن

مطالبون Tملزيد من الرعاية واالهتمام Tلوسائل واملنشآت الر�ضية كل يف مكان ختصصه وحسب 
قدرته، فالباحث مطالب Tملزيد من البحث والدراسة للوقوف على حقيقة هذه اخلرية وكيفية 
االستفادة منها Tلشكل الصحيح لتحقيق أهداف الرتبية البدنية والر�ضية،واملسئول مطالب 

عيل ما توصل إليه الباحث وجعله واقعا نفرا، أما التالميذ فعليهم احملافظة عل هذه الوسائل بتف
واملنشآت الر�ضية، وهكذا و5ذه الطريقة ميكننا فعال االستفادة التامة والكاملة والصحيحة من 

  الوسائل واملنشآت الر�ضية يف حتقيق أهداف الرتبية البدنية والر�ضية.
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