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  كلمة العدد
ببالغ املوّدة واالعتزاز ، يسّر أسرة جملة علوم وتقنيات النشاط البدين الرياضي الصادرة عن معهد الرتبية البدنية 

 أن تضع بني يدْيكم العدد الرابع من جملتها الفتّية* وهران*والرياضية جامعة العلوم والتكنولوجيا حممد بوضياف 

قنواته البحثية ، وتكتسب ا�لة قيمتها العلمية ومكانتها األكادميية مبا اليت ستكون واجهة املعهد العلمية وإحدى 

تّتسم به من مواصفات علمية راقية ، لغرض نشر وتبادل املعارف واالهتمامات املشرتكة بني أعضائها واملرتبطة 

، وفتح ا�ال أمام مبجاالت علوم وتقنيات األنشطة البدنية والرياضية ،وكذا نشر الدراسات األكادميّية الرصينة

  .األقالم اجلاّدة واملتخّصصة إلثراء فسحة البحث واإلضافة يف تلك ا�االت

تعدُّ ا�الت العلمية احملكمة من أكثر القنوات فاعلية يف االتصال العلمي بني الباحثني والدارسني ، نظرًا للثقة اليت 

ملهم لنشر اإلنتاج العلمي للبحوث املتخصصة، فضًال عن حتظى �ا يف أوساط الباحثني، كو�ا املصدر املعلومايت ا

  .قدر�ا على استيعاب املعلومات احلديثة ومواكبتها للتطور السريع يف ا�االت البحثية املختلفة

وال شك أنَّ ا�الت العلمية احملكمة قد شهدت يف السنوات األخرية حتوالت كبرية على مستوى املعايري وإجراءات 

،ومن هذا املنطلق استعانت ا�لة يف سبيل تفعيل األحباث اليت تصلها .والتنافس يف خدمة املعرفةالتحكيم 

وحتكيمها بنخبٍة من خرية األساتذة املختّصني من داخل الوطن وخارجه ، الذين أبدوا تعاونا وكرما علمّيا ، كان له 

  .قوة فيها ، وتعديل ما يستوجب التعديَل فيهاالفضل يف االرتقاء بنوعّية األحباث ، بتأكيد نقاط التمّيز وال

ولتكريس قواعد البحث األكادميّي الرصني ، واستقطاب الكفاءات والطاقات العلمّية الواعدة ، تفتح أسرة ا�لة 

  .لنشر حبوثهم العلمية.ا�اَل واسعا وترّحب جبميع الباحثني واملهتّمني من داخل الوطن وخارجه

مجيعا يف سبيل االرتقاء مبجاالت البحث األكادميّي يف جامعاتنا اجلزائريّة  وعرب هذه  نأمل أن تتضافر جهودنا

 .الفسحة العلمّية 

وجتّدد أسرة ا�ّلة دعو�ا لكّل الباحثني بااللتفاف حول هذا املنرب األكادميي مبسامها�م العلمية، وهلم مّنا كل 

  .التقدير والعرفان

 

  

  رئيس التحرير -

  شنوف خالد/د
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  جملة علوم وتقنيات النشاط البدين الرياضي

   * وهران*جملة تصدر عن معهد الرتبية البدنية والرياضية جامعة العلوم والتكنولوجيا حممد بوضياف 

RSTAPS  
 )2018جوان (4رقم 

  .مديرة اجلامعة       بن حراث نصرية  .د.أ:                            المدير الشرفي 

  .لوح هشام                مدير املعهد.د          :ورئيس اللجنة العلمية مدير النشر 

  شنوف خالد.د                  :مدير المجلة ورئيس التحرير 

  :هيئة التحرير

 أمانة ا�لة (بوفادن عثمان .د(  

 بن شين حبيب .أ  

 ركاش مجال.د  

 غريسي هواري.أ  

 د صايف الشيخ  

 

  :اللجنة العلمية

  .بلقاسم                             جامعة العلوم والتكنولوجيا وهرانخياط .د.أ

  .رمعون حممد                              جامعة عبد احلميد بن باديس مستغامن.د.أ

  .جامعة عبد احلميد بن باديس مستغامن     ناصر عبد القادر                    .د.أ

  .جامعة حلوان مصر           حممود سيد هاشم علي        .د.أ

  .جامعة العلوم والتكنولوجيا وهران      قامسي بشري                          .د

  .جامعة العلوم والتكنولوجيا وهران       بن دمهة طارق                      .د

  .جامعة العلوم والتكنولوجيا وهران      قابورة عريب                          .د

  جامعة القاسم اخلضراء  العراق       علي خضري عبيس املوسوي        . د

  .جامعة العلوم والتكنولوجيا وهران       كرارمة أمحد                        .د

  .جامعة العلوم والتكنولوجيا وهران       قراش لعجال                        .د

  .جامعة العلوم والتكنولوجيا وهران     دربال فتحي                          .د

  .جامعة الزيتونة  ليبيا         عبداحلافظ املربوك غوار           .د

  .زمايل حممد                               جامعة العلوم والتكنولوجيا وهران.د
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  .جامعة العلوم والتكنولوجيا وهران                صغري نور الدين        .د

  .جامعة العلوم والتكنولوجيا وهران                           مهيدي حممد.د

  .حيياوي حممد                            جامعة العلوم والتكنولوجيا وهران.د

  .وجيا وهرانجامعة العلوم والتكنول       صياد احلاج                      .د

  وسام فالح عطية كاظم الساعدي    جامعة البصرة العراق. د

  .عسلي حسني                          جامعة العلوم والتكنولوجيا وهران.د

  .جامعة العلوم والتكنولوجيا وهران                          بلقادة هواري. أ

  .العلوم والتكنولوجيا وهرانجامعة                             سباعي أمني.أ

  .جامعة بسكرة                           عدة بن علي.أ

  .املركز اجلامعي  تيسمسيلت                             نغال حممد.د

  .جامعة سطيف       عوينيت هواري                   .د

  .جامعة زيان عاشور اجللفة           مسعودي الطاهر            .د

  املعهد العايل للرياضة بصفاقس تونس         .                  فريوز عزيز .د

  جامعة بغداد العراق         مازن ا�ري المي القريشي     .د

  .سنوسي عبد الكرمي                   جامعة عبد احلميد بن باديس مستغامن.د

  جامعة سوق أهراس                أمحد        بن حممد .د

 كلية الرتبية الرياضية جامعة األردن          صـادق خــالد احلــايك        .د

  جامعة قاصدي مرباح  ورقلة               عبد السالم مقبل الرميي/د
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  قواعد النشر في المجلة
عن معهد الرتبية البدنية والرياضية وهران باملقاالت تعىن جملة علوم وتقنيات النشاط البدين الرياضي الصادرة 

العلمية املختصة واملرتبطة مبجال علوم وتقنيات األنشطة البدنية والرياضية ،واليت تتسم باألصالة العلمية واجلدية 

رتم وجيب أن خيضع املقال املقدم للنشر ملعايري وشروط التحكيم املطلوبة يف املقال العلمي األكادميي ،وأن حي

   :القواعد التالية 

 اتسام املقال باجلدية ،بأن ال يكون منشورا أو مقدما للنشر يف جملة أخرى.  

  لويندوز جيب أن يودع املقال على هيئة ملف وورد)Word Windows (على الربيد   حصريا

  . iepsoran.rstaps@gmail.com: اإللكرتوين التايل

  كتابة املقال باللغة العربية يكون خبط)Arabic Traditional  14 مع ) للعناوين 16للنص و

أسطر كحد أدىن ،وتضمني امللخص ) 08(ملخص باللغة العربية وآخر باللغة االجنليزية ال يقل عن مثانية 

 .خبمس كلمات مفتاحية على األكثر

  أما إذا كان املقال باللغة االجنليزية أو الفرنسية أو األملانية فيكتب خبط)Times New-Roman 

أسطر  ) 08(مع ملخص بلغة املقال وملخص باللغة العربية ال يقل عن مثانية ) للعناوين 16للنص و 14

 .كحد أدىن ،وتضمني امللخص خبمس كلمات مفتاحية على األكثر

   حول كل ) سم 2.5(،وهامش مقداره ) سم1.0(اعداد الصفحات املتضمنة للمقال بفاصل خطوط

 .النص

   (عنوان املقال يف وسط الصفحة خبط )العربية(كانت لغة املقالتضم الصفحة األوىل اذاArabic 

Traditional حجم(؛ اسم ولقب املؤلف أو املؤلفني ؛الدرجة العلمية ،العنوان املهين) 18 ،حجم 

 .)14 حجم( ة؛ملخصا أوال بلغة املقال وثاين باإلجنليزي) 16

 أو الفرنسية أو األملانية عنوان املقال يف وسط  تضم الصفحة األوىل اذا كان املقال باللغة االجنليزية

؛ اسم ولقب املؤلف أو املؤلفني ؛الدرجة ) 18 حجم Times New-Roman(الصفحة خبط 

 .)14 حجم. (؛ ملخصا أوال بلغة املقال وثاين بالعربية.)16 حجم(العلمية ، العنوان املهين 

  منهج (، املناهج واألدوات )إشكالية(ة مقدم: جيب أن يقسم املقال حبسب أمناط التحرير العلمي

 . ، عرض النتائج وحتليلها ، ،التوصيات واالقرتاحات ،املراجع)البحث واإلجراءات امليدانية

 فوق اجلدول أو الشكل البياين مع الرتقيم.إدماج اجلداول واألشكال يف النص املرقم مرفوقة بالعناوين. 

 مزدوجني يف املرة األوىل للظهور بالنصاأللفاظ النادرة االستخدام جيب أن تشرح بني . 

  بالنسبة للمالحظات واإلحاالت البيبليوغرافية تطبق ا�لة معايري اجلمعية األمريكية لعلم النفس)APA  (

 .للمراجع البيبليوغرافية الطبعة السادسة
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  صفحة كأقصى حد من احلجم )20(صفحات وعشرين ) 10(تراوح عدد صفحات املقال ما بني عشر

 ).A4.(العادي 

 مراعاة القواعد اللغوية من سالمة اللغة وسالسة األسلوب. 

 إخضاع كل املقاالت للتحكيم السري من طرف اللجنة العلمية للمجلة. 

  يوما15التزام الباحث بإجراء التعديالت على مقاله وفق تقارير اخلرباء يف مدة ال تتجاوز. 

  تنبيهات هامة

  النشر غري مقبولة من طرف هيئة حترير ا�لةاملقاالت اليت ال حترتم شروط.  

 التزام الباحث بعدم ارسال مقاله ألي جهة أخرى للنشر.  

  امتالك ا�لة حقوق نشر املقاالت املقبولة فيها للنشر ،وعدم جواز نشرها لدى جهة أخرى إال بعد

  .احلصول على ترخيص رمسي من قبلها

  اللجنة العلمية وهيئة حترير ا�لةترتيب املقاالت خيضع العتبارات علمية حسب.  

 املقاالت املنشورة تعرب عن آراء أصحا�ا،وال متثل رأي ا�لة. 

  عنوان المجلة

  معهد الرتبية البدنية والرياضية 

  جامعة العلوم والتكنولوجيا حممد بوضياف 

  *لجزائرا*وهران  31000بئر اجلري 

  213.041.62.71.62:الهاتف
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  المحتويــــــــــات

 الرقم إسم الباحث/عنوان البحث الصفحة

8-18 
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والرياضية في ظل اصالحات الجيل الثاني من المقاربة بالكفاءات واقع تدريس التربية البدنية 

  .في الطور المتوسط من وجهة نظر المدرسين

  :اعداد

 ahceneahmed@hotmail.fr  معهد الرتبية البدنية والرياضية جامعة مستغامن  أحسن أمحد/ د.أ

 mustapha_bouchiba@yahoo.frمعهد الرتبية البدنية والرياضية جامعة مستغامن بوشيبة مصطفى/ د

       b.med51@yahoo.com   معهد الرتبية البدنية والرياضية جامعة مستغامن بناصر حممد/ د

    

  :ملخص البحث

مبحتوى املنهاج وفق املقاربة بالكفاءات لالعتماد عليه يف حتقيق  يتناول هذا البحث التعرف على مدى دراية املدرس

دراسة مدى امكانية استعمال طرق التدريس املعروفة يف تطبيق منهاج الرتبية البدنية والرياضية باملقاربة ، و  وحداته التعليمية

صعوبات سري العملية التعليمية وفق املقاربة بالكفاءات من حيث على التعرف ، و  بالكفاءات وأمهية التقومي يف جناح العملية

بطريقة  وااختري أستاذ الرتبية البدنية والرياضية  50 نة البحث علىواشتملت عيِّ  .االمكانات املتوفرة وعملية ادماج املتمدرسني

   .فيها على املنهج الوصفي حيث كان االستبيان أداًة لتطبيق هذه الدراسة تاعتمد. عشوائية

  :مت التوصل اىل نتائج أمهها،  وبعد اجراء عملية القياس واملعاجلة اإلحصائية

 مبحتوى املنهاج حيث يعتمدون عليه يف حتقيق الوحدات التعليمية وفق املقاربة بالكفاءات أن جل األساتذة هلم دراية. 

 واليت تشكل  العراقيل اليت تصعب مهمة األستاذ يف العملية الرتبوية تتمثل يف االمكانات املادية والبشرية املتوفرة يف املؤسسة أن

  .التعليميةعائقا أمام إدماج املتمدرسني يف سري الوحدة 

 ميكن استعمال الطرائق املعروفة عامة يف تطبيق املنهاج باملقاربة بالكفاءات. 

  .املقاربة بالكفاءات ، ملقاربةا ، الرتبية البدنية والرياضية : الكلمات المفتاحية

Astract:   
This study deals with the extent to which the teacher is aware of the 

content of the curriculum according to the approach of competencies to be relied 
on in achieving his educational units, and study the possibility of using the 
teaching methods known in the application of the curriculum of physical 
education and sports by the competency approach and the importance of 
evaluation in the success of the process. Where available facilities and the 
integration of teachers. The research sample included 50 physical education and 
sports teachers who were randomly chosen. In which the questionnaire was 
adopted as a tool for applying this study. 

After the process of measurement and statistical processing, the results 
were reached the most important: 
-  most teachers are familiar with the content of the curriculum where they rely 
on it in the achievement of educational units according to the approach 
competencies. 
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-  The obstacles that make the task of the professor difficult in the educational 
process are the physical and human resources available in the institution, which 
is an obstacle to the integration of teachers in the course of the educational unit. 
-  Methods generally known in the application of the curriculum can be used by 
competency approach. 
Keywords: physical education and sports, approach, competency approach 

 :مقدمة .1

يف احداث تغيريات يف املناهج الدراسية يف  2004-2003الرتبية الوطنية ابتداء من السنة الدراسية لقد شرعت وزارة 

خمتلف مراحل التعليم �دف حتقيق غايات ومقاصد التعليم وجعل هذه العملية أكثر انسجاما مع حاجات الفرد وفقا للتغريات 

جمال التكنولوجيا لالستفادة أكثر من هذا ا�ال يف زيادة فعالية عملية الثقافية للمجتمع اجلزائري ومتاشيا مع التطور احلادث يف 

  .التعليم والتعلم على مستوى املؤسسات التعليمية مبختلف أطوارها

، وهي حديثة التواصل ميدانيا يف املناهج الرتبوية اجلزائرية ومنها  ويعد التدريس باملقاربة بالكفاءات أحد أهم هذه التغيريات

رتبية البدنية والرياضية اليت أعطت بعدا تربويا وتصورا جديدا لعملية التدريس من خالل حتويل ممارسات التعلم اىل مناهج ال

  .  سلوكيات بناءة تتيح للمتعلم فرصا أكرب للتفكري يف تقدمي حلول متعددة ملشكلة واجدة من خالل بالتفكري االبداعي

موجها ومشرفا لتفعيل املواقف التعليمية �دف تنمية املواهب االبداعية لدى  ان التدريس بالكفاءات جيعل من املدرس عنصرا

التلميذ وتطوير أساليب املعاجلة الفكرية لديه حلل املشكالت من أجل املسامهة يف بناء األفكار وفهم احلركات وتقييم نفسه بنفسه 

فان االعتماد على عملية التلقني املباشر للتلميذ دون أي  ، وعليه انطالقا من الكفاءات القاعدية وصوال اىل الكفاءات النهائية

، كما أن مشاركة التلميذ الفعلية تتطلب دراية كافية من املدرس باملناهج احلديثة وطرق  مسامهة فعلية منه أصبحت ال تفي بالغرض

يتطلبه هذا الدور من مواصفات علمية التدريس املناسبة وخمتلف طرق ووسائل التقييم اضافة اىل املامه بطبيعة دوره كموجه وما 

  .ونفسية ومعرفية

، وانطالقا من املضمون النظري  سنة 11وقد مر على املمارسة امليدانية لعملية التدريس باملقاربة بالكفاءات ما يقارب 

وفق املقاربة بالكفاءات من حيث للمنهاج الوزاري باملرحلة املتوسطة تأيت دراستنا املتواضعة هذه لتقييم تطبيق منهاج الرتبية البدنية 

التداخل يف املفاهيم واملصطلحات وصعوبة التعامل معها وكذا أساليب املمارسة أو املعاجلة هلذه املفاهيم وما يواجهها من صعوبات 

 .، وذلك من وجهة نظر األساتذة املمارسني لعملية التدريس ميدانيا وعراقيل يف الواقع

  :مشكلة البحث  .2

، تظهر يف سلوكيات وتصرفات التلميذ  املدرسة اجلزائرية اىل جتديد مناهجها لبلوغ كفاءات مبختلف مستويا�اتسعى         

، وهذا يستدعي تغيري الطرق وجتديد احملتويات  عند مواجهته ملا يصادفه من إشكاالت يف مساره الدراسي ويف حياته اليومية العادية

، ويف إطار هذا التجديد مت تبين التدريس باملقاربة  واالجتماعية والثقافية للمجتمع اجلزائريمبا يتناسب والتغريات السياسية 

  . بالكفاءات يف مجيع املواد الدراسية ومنها الرتبية البدنية والرياضية

 ، فان فاعليته تظهر من خالل خصائص نشاطه ومواصفات ومبا أن املدرس هو املسئول األول على جناح هذه العملية

تأثرياته يف جمال تنظيم النشاط الرتبوي على أساس مراعاة اخلصائص املميزة لنمو شخصية التلميذ حيث أن طبيعة عمله مرتبطة 

، فهو القادر على رؤية  ، فاملدرس ليس ناقال للمعارف إمنا منظم وقائد خباصية التأثري املتبادل بينهما أثناء النشاط التعليمي

واختيار أحسن الطرق واألساليب وكذا تشِخيص وتصميم النشاط املعريف للتالميذ ، ويتوقع النتائج اليت ،  أسباب النجاح والفشل

  .ميكن احلصول عليها
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 ، وطرق للتدريس وعليه فمن واجب املدرس اإلملام اجليد جبميع ما يتعلق بالنشاط الرياضي املدرسي من مهارات رياضية

، حيث تفرض عليه الرتبية احلديثة )20:،ص2001زغلول،مصطفى السائح حممد، حممد سعد(، وأساليب حديثة يف التعليم 

منه أن يكون ُمعداً  يتطلب، إىل مساعدة التالميذ على حل مشاكلهم و الذي  الدور اجلديد الذي يتعدى نطاق املادة التعليمية

  .يب املناسبة وفق املقاربة بالكفاءات، وقادرا على الكشف عن نواحي ضعف املتعلم وإعداده باألسال ِإعداداً خاصاً هلا

كما أنه جيب أن يكون على دراية مبحتوى مناهج التدريس وفق املقاربة بالكفاءات ومدى مناسبة طرق التدريس املتبعة 

اربة معتمدا يف ذلك على عملية التقومي وفق االمكانات املتوفرة وهذا يعرب عن واقع تدريس الرتبية البدنية و الرياضية وفق املق

  :، وعليه نطرح التساؤالت التالية بالكفاءات

 هل للمدرس دراية كافية مبحتوى املنهاج وفق املقاربة بالكفاءات لالعتماد عليه يف حتقيق وحداته التعليمية؟  

 هل طرق التدريس املتبعة يف اخراج درس الرتبية البدنية والرياضية باملقاربة بالكفاءات مناسبة؟  

  املتوفرة وعملية ادماج املتمدرسني صعوبة يف سري العملية التعليمية وفق املقاربة بالكفاءات؟                                هل تشكل االمكانات

  :أهداف البحث .3

 مبحتوى املنهاج وفق املقاربة بالكفاءات لالعتماد عليه يف حتقيق وحداته التعليمية التعرف على مدى دراية املدرس  

 استعمال طرق التدريس املعروفة يف تطبيق منهاج الرتبية البدنية والرياضية باملقاربة بالكفاءات وأمهية  دراسة مدى امكانية

 .التقومي يف جناح العملية

 التعرف صعوبات سري العملية التعليمية وفق املقاربة بالكفاءات من حيث االمكانات املتوفرة وعملية ادماج املتمدرسني. 

  :فرضيات البحث .4

 مبحتوى املنهاج وفق املقاربة بالكفاءات مقبولة لالعتماد عليه يف حتقيق وحداته التعليمية راية املدرسان درجة د  

  هناك امكانية الستعمال طرق التدريس املعروفة يف تطبيق منهاج الرتبية البدنية والرياضية باملقاربة بالكفاءات أساسها

 .التقومي 

 ملتمدرسني صعوبة بدرج متوسطة يف سري العملية التعليمية وفق املقاربة تشكل االمكانات املتوفرة وعملية ادماج ا

  .بالكفاءات

  :مصطلحات البحث .5

 هي العملية الرتبوية اليت �دف إىل حتسني أداء الثانويني عن طريق وسيط وهو األنشطة البدنية :  التربية البدنية الرياضية

  .املختارة لتحضريهم لشهادة البكالوريا الرياضية

 هي طريقة يستعملها الفرد من أجل تعليم أو مساعدة فرد آخر أو جمموعة من األفراد من أجل اكتساب :  التدريس

أي تأثري يهدف إىل حتسني تعليم شخص "ولقد عرف التدريس بأنه , املعلومات واملعارف والقدرات الفنية والبدنية 

  " .آخر

 هي طريقة تناول موضوع ما ومتثل اإلطار النظري الذي يعاجل قضية ما ، وهي كيفية معينة لدراسة مشكلة أو :  المقاربة

إن  " : لوجندر " تناول موضوع ما بغرض الوصول إىل نتائج معينة ، وترتكز كل مقاربة على إسرتاتيجية عمل وضحها 

، وكل طريقة تتطلب تقنية أو تقنيات ، وكل تقنية كل مقاربة تتطلب إسرتاتيجية ، وكل إسرتاتيجية تتطلب طريقة 

     . تتطلب إجراء ، وهكذا حىت الوصول إىل الوصفة
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  املقاربة بالكفاءات املطلوبة هي السبل اليت ينتهجها املعلم للرفع من قدرات املتعلم يف توظيف : المقاربة بالكفاءات

حنو البناء املعريف  هسلوكياتيبين تعلمه الذايت و توجيه مفاهيم النشاطات الرتبوية مبختلف أهدافها و اليت جتعله 

 م2003كما تعرف باملنهاج اجلديد الذي يستعمله أستاذ الرتبية البدنية والرياضية يف التدريس ، وذلك منذ .االجتماعي

يعتمد باألساس على طبيعة املشكلة , يف جمال البحث العلمي إن اختيار املنهج السليم والصحيح  :منهج البحث .6

وقد استخدمنا املسح كأحد أمناط املنهج الوصفي لكونه أنسب املناهج للوصول إىل التحقق من أهداف , نفسها 

  . الدراسة

ت على مستوى مشلت عينة البحث األساتذة املشرفني على تدريس الرتبية البدنية و الرياضية باملتوسطا:  عينة البحث .7

  .أستاذا 50مدينة معسكر حيث مت اختيارهم عشوائيا وبلغ عددهم 

  : مجاالت البحث .8

 ةاألساتذة املشرفني على عملية تدريس الرتبية البدنية و الرياضية باملتوسط  :المجال البشري.  

 مدينة معسكراكماليات  : المجال المكاني .  

 2015مارس   - 2014سبتمرب :  المجال الزماني  

   :طرق و وسائل البحث .9

 وهي عملية سرد و حتليل املعطيات النظرية اليت ترتبط ارتباطا مباشرا مبوضوع البحث :  جمع وتحليل المادة الخبرية ,

إضافة إىل ,حيث اعتمدنا على املصادر و املراجع مبختلف أنواعها سواء عربية أو أجنبية , وتتناسب مع أهدافه 

   . الدراسات السابقة و املرتبطة

 تستعمل جلمع املعلومات املتعلقة , هو قائمة حتتوي على جمموعة أسئلة ترتبط بأهداف و فرضيات البحث :  االستبيان

 .بالظاهرة موضوع الدراسة وقد مت استعمال العبارات املوجبة

  :التجربة االستطالعية .10

  : مت تقدمي االستبيان �موعة من األساتذة باملعهد قصد التعرف على ما يلي : أوال

 سهولة العبارات ووضوحها  

 مناسبة املقياس لعينة البحث من حيث اللغة  

 حتديد أفضل طريقة لتطبيق املقياس. 

 حتديد طريقة التصحيح املناسبة  

وهي مناسبة ، حيث مت التأكيد على أن تكون  وقد اتفق األساتذة على أن العبارات سهلة وواضحة من حيث اللغة 

، أما فيما  ، كم مت االتفاق على استخدام التدريج اخلماسي يف عملية التصحيح كلها يف االجتاه املوجب لتسهيل عملية التصحيح

ختربين جيدا قبل خيص طريقة تطبيق املقياس فقد أكد األساتذة على ضرورة توفري نفس الظروف عند عملية التطبيق وكذا �يئة امل

  .، اضافة اىل ضرورة أن يكون االستبيان واضحا من حيث الكتابة عملية التطبيق

  :وذلك لألغراض التالية  10تطبيق االستبيان على عينة من أساتذة املرحلة املتوسطة عددها  وإعادةمت تطبيق  : ثانيا

  . معرفة مدى وضوح تعليمات االستبيان -1

  .األساتذة هلا معرفة وضوح العبارات و فهم -2
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  .التحقق من صدق و ثبات االستبيان -3

  :األسس العلمية لالستبيان  .11

وقد اتبعنا طريقة إعادة االختبار إلجياد ثبات االستبيان حيث قمنا بتطبيقه وإعادة تطبيقه  : ثبات االستبيان:  أوال

، وقد تراوح الثبات  رتباط بني التطبيقني، ومت إجياد معامالت اال أساتذة 10، على عينة مكونة من  بفاصل زمين قدره أسبوع

  ).01(، كما هو موضح يف اجلدول رقم  0.72و  0.65بالنسبة حملاور االستبيان بني 

  :وقد مت اجياد صدق املقياس بطريقتني:  صدق االستبيان:  ثانيا

ت العبارات على كما وضحناه سابقا من خالل عرض املقياس على اخلرباء، حيث حصل:  صدق المحتوى أو المضمون

  . موافقة أراء اخلرباء وبذلك فهي صادقة ومنطقية من حيث احملتوى واملضمون

،كما 0.87و 0.80، حيث تراوحت قيم معامالت الصدق لكل بعد بني  وذلك حبساب جذر الثبات : الصدق الذاتي

  ).01(يوضحه اجلدول رقم 

  .    وتعترب معامالت الصدق والثبات احملصل عليها مرضية بالنسبة هلذا النوع من املقاييس 

                 .يوضح معامالت الثبات والصدق الذايت لالستبيان بطريقة إعادة االختبار :)01(جدول  

  أسئلة االستبيان

  التطبيق الثاين  التطبيق األوىل  
معامل 

  الثبات

معامل 

الصدق 

  الذايت
  ع  سَ   ع  سَ   

دراية األستاذ مبحتوى املنهاج ومدى 

اعتماده عليه يف حتقيق أهداف 

  وحداته التعليمة

تكوين فكرة عن املنهاج اجلديد 

عند حتديد االهداف وفق املقاربة 

  بالكفاءات

18.63  4.3 19.06  3.37  0.65  0.80  

التداخل بني الكفاءات مبختلف 

أنواعها واألهداف التعليمية 

  واالجرائية

17.30  3.81  18.96  3.73  0.68  0.82  

مناسبة طرق التدريس املتبعة يف 

إخراج درس الرتبية البدنية والرياضية 

  باملقاربة بالكفاءات

اعتماد الطرائق املعوفة عامة يف 

  تطبيق املنهاج باملقاربة بالكفاءات
18.62  3.38 17.89  4.09  0.72  0.85  

التقومي أساس جناح التدريس 

  باملقاربة بالكفاءات
15.33  3.84  16.5  2.41  0.69  0.83  

العراقيل اليت تصعب مهمة األستاذ 

  يف عملية الرتبوية

توظيف حمتوى املنهاج حسب 

  االمكانات املتوفرة يف املؤسسة
17.34  2.88  18.31  3.32  0.71  0.84  

ادماج املتمدرسني يف سري الوحدة 

  التعليمية عمليا ونظريا
18.31  2.99  17.88  3.01  0.77  0.87  

، وطريقة تصحيح ثابتة ال خيتلف عليها احملكمون   وحيتوي االستبيان على تعليمات واضحة:  موضوعية االستبيان:  ثالثا

، وبالتايل فهو يتميز بدرجة  كما أنه يعتمد على اعطاء درجات لكل استجابة وفق سلم تدرجيي من أعلى اىل أدىن درجة

  .مقبولة من املوضوعية
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 :عرض النتائج ومناقشتها .12

  :الخصائص الشخصية والتنظيمية ألفراد عينة الدراسة. 1.12

 .يوضح اخلصائص الشخصية والتنظيمية ألفراد عينة الدراسة :)02( جدول 

  النسبة املئوية  التكرار  التوزيع  اخلصائص

 %26  13  شهادة الليسانس يف التعليم الثانوي  الشهادة احملصل عليها

 %74  37  أستاذ مساعد يف الرياضةشهادة 

 %58  29  أكثر من عشر سنوات   اخلربة املهنية

 %42  21  اقل من عشر سنوات 

اخلربة يف التدريس باملقاربة 

  بالكفاءات

 %92  46  فأكثر 7

 %08  04  7أقل من 

  

من احلاصلني على شهادة أستاذ  %74ذكور، ويوضح اجلدول أن نسبة  %100ان العينة اليت مت التعامل معها هي بنسبة 

هلم خربة أكثر  %58، وهناك نسبة  حاصلني على شهادة ليسانس يف التعليم الثانوي %26مساعد يف الرياضة بينما جند نسبة 

هلم خربة أقل من عشر سنوات، وفيما خيص اخلربة يف التدريس باملقاربة بالكفاءات جند  %42، بينما جند نسبة  من عشر سنوات

  .هلا خربة بدرجة مرتفعة %92كرب نسبة وهي أن أ

، كما أن أغلب  أ�م ميتازون خبربة طويلة يف التعليم املتوسط إال،  ونستنتج أن عينة الدراسة أغلبها مل يتلق تعليما جامعيا

اركة يف الندوات أفراد العينة لديهم خربة يف التدريس باملقاربة بالكفاءات من خالل عمليات التكوين اليت تلقوها وكذا املش

  .وامللتقيات التكوينية اضافة اىل اخلربة امليدانية

  :قياس المستوى حسب كل محور. 2.12

  يف حتقيق أهداف وحداته التعليمة دراية األستاذ مبحتوى املنهاج ومدى اعتماده عليه:  المحور األول

  .حتقيق أهداف وحداته التعليمةيوضح دراية األستاذ مبحتوى املنهاج ومدى اعتماده عليه يف  :)03(جدول 

  درجة منخفضة  درجة متوسطة  درجة مرتفعة    احملاور

تكوين فكرة عن املنهاج اجلديد عند حتديد 

  .األهداف وفق املقاربة بالكفاءات

  5  12  33  التكرار

  25.48  احملسوبة  2كا

  0.01 مستوى الداللة

دراسة التداخل بني الكفاءات مبختلف 

  التعليمية واإلجرائية أنواعها واألهداف

  9  11  30  التكرار

  16.12  احملسوبة  2كا

  0.01 مستوى الداللة

وعليه فان مستوى  0.01دالة احصائيا عند مستوى داللة  16.12و  25.48نالحظ من اجلدول أن القيم احملسوبة 

. والرياضية عند حتديد األهداف وفق املقاربة بالكفاءاتاألساتذة يف تكوينهم لفكرة عن املنهاج اجلديد يف تدريس الرتبية البدنية 

  .أن مستوى دراستهم لعملية التداخل بني الكفاءات مبختلف أنواعها واألهداف التعليمية واإلجرائية  مستوى متوسط اىل مرتفع
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وحدات التعليمية ونستنتج مما ذكر أعاله أن جل األساتذة هلم دراية مبحتوى املنهاج حيث يعتمدون عليه يف حتقيق ال

وفق املقاربة بالكفاءات ، وهذا كون هلم فكرة أو دراية عن املنهاج اجلديد يف تدريس الرتبية البدنية والرياضية عند حتديد األهداف 

  .وفق املقاربة بالكفاءات اضافة اىل دراستهم لعملية التداخل بني الكفاءات مبختلف أنواعها واألهداف التعليمية واإلجرائية

  ة والرياضية باملقاربة بالكفاءاتمناسبة طرق التدريس املتبعة يف إخراج درس الرتبية البدني: محور الثانيال

  يوضح آراء املدرسني حول مناسبة طرق التدريس املتبعة يف إخراج درس الرتبية البدنية والرياضية باملقاربة بالكفاءات :)05(جدول 

  منخفضة درجة  درجة متوسطة  درجة مرتفعة    احملاور

إمكانية استعمال الطرائق املعروفة عامة يف 

  تطبيق املنهاج باملقاربة بالكفاءات

  04  11  35  التكرار

  31.72  احملسوبة  2كا

  5.99 مستوى الداللة

التقومي أساس جناح التدريس باملقاربة 

  بالكفاءات

  07  14  29  التكرار

  15.22  احملسوبة  2كا

  0.01 مستوى الداللة

وهذا يعين  0.01دالة احصائيا عند مستوى داللة  15.22و  31.72أن القيم احملسوبة ) 05(نالحظ من اجلدول 

،  أن جل األساتذة يرون أن هناك امكانية الستعمال طرائق التدريس املعروفة ملادة الرتبية البدنية والرياضية وفق املقاربة بالكفاءات

  الكفاءات يعتمد أساسا على عملية التقوميوأن جناح عملية التدريس باملقاربة ب

ومنه نستنتج أن الطرق املتبعة يف تدريس الرتبية البدنية والرياضية مناسبة إلخراج الدرس باملقاربة بالكفاءات حيث هناك 

اءات كما أن التقومي يعترب إمكانية الستعمال الطرائق املعروفة عامة يف تدريس الرتبية البدنية والرياضية لتطبيق املنهاج باملقاربة بالكف

  . أساسا لنجاح هذه العملية

  العراقيل اليت تصعب مهمة األستاذ يف عملية الرتبوية: المحور الثالث

  .يوضح آراء األساتذة حول العراقيل اليت تصعب مهمة األستاذ يف عملية الرتبوية :)06(جدول 

  درجة منخفضة  درجة متوسطة  درجة مرتفعة    احملاور

حمتوى املنهاج حسب اإلمكانات توظيف 

  املتوفرة يف مؤسستكم

  25  23  02  التكرار

  19.48  احملسوبة  2كا

  0.1 مستوى الداللة

إدماج املتمدرسني يف سري الوحدة التعليمية 

  عمليا ونظريا

  05  18  27  التكرار

  14.67  احملسوبة  2كا

  0.01 مستوى الداللة

  

وهذا يعين ان  0.01دالة احصائيا عند مستوى   14.67و  19.48احملسوبة أن القيم ) 06(نالحظ من اجلدول 

االمكانات املتوفرة تشكل عائقا أمام توظيف حمتوى املنهاج يف أغلب املؤسسات وهذا أدى إىل وجود تفاوت يف توظيف حمتوى 

ن عملية ادماج املتمدرسني يف سري الوحدة كما ا. منهاج الرتبية البدنية والرياضية باملقاربة بالكفاءات ضمن العملية الرتبوية 

  .التعليمية عمليا ونظريا واليت يقوم عليها نظام املقاربة بالكفاءات تتم بصورة متوسطة اىل مرتفعة
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 العراقيل اليت تصعب مهمة األستاذ يف العملية الرتبوية تتمثل يف االمكانات املادية والبشرية املتوفرة يف املؤسسة ومنه نستنتج أن

الذي يشكل عائقا أمام إدماج املتمدرسني يف سري الوحدة التعليمية عمليا ونظريا لضمان جتسيد مهمة التدريس وفق املقاربة و 

  .بالكفاءات والرفع من قدرا�م يف توظيف املكتسبات واملهارات النظرية واملعرفية وبالتايل بناء شخصيتهم املستقبلية

 المهنيةارنة المستوى حسب الخبرة مق. 3.12

 دراية املدرس مبحتوى املنهاج ومدى اعتماده عليه يف حتقيق أهداف وحداته التعليمة:  المحور األول

يوضح مقارنة حسب اخلربة يف حمور دراية املدرس مبحتوى املنهاج ومدى اعتماده عليه يف حتقيق أهداف وحداته  : )07(جدول 

  .التعليمة

درجة     

  مرتفعة

درجة 

  متوسطة

درجة 

  منخفضة

  2كا

  احملسوبة

  2كا

  اجلدولية

تكوين فكرة عن املنهاج اجلديد 

عند حتديد األهداف وفق 

  .املقاربة بالكفاءات

    13.99  02  04  15  سنوات 10أقل من 

5.99  

  12.07  03  08  18  سنوات فأكثر 10  

  0.53  احملسوبة  2كا

  5.99 اجلدولية  2كا

دراسة التداخل بني الكفاءات 

أنواعها واألهداف مبختلف 

  التعليمية واإلجرائية

    02.57  04  07  10  سنوات 10أقل من 

  16.61  05  04  20  سنوات فأكثر 10  

  3.06  احملسوبة  2كا

  5.99  اجلدولية  2كا

  

غري دالة احصائيا وعليه فان اخلربة املهنية ال تؤثر يف ) 3.06(و ) 0.53(أن القيمة احملسوبة ) 07(يتضح من اجلدول 

، كما أ�ا ال تؤثر يف قدرة االستاذ على فهم عملية  تكوين فكرة عن املنهاج اجلديد عند حتديد األهداف وفق املقاربة بالكفاءات

  .التداخل املوجود بني الكفاءات واألهداف التعليمية ملنهاج الرتبية البدنية والرياضية وفق املقاربة بالكفاءات

ستاذ مبحتوى املنهاج ومدى اعتماده عليه يف حتقيق أهداف وحداته التعليمية ال يتأثر ونستنتج مما سبق ذكره أن دراية األ

  .باخلربة املهنية

  مناسبة طرق التدريس املتبعة يف إخراج درس الرتبية البدنية والرياضية باملقاربة بالكفاءات:  المحور الثاني

  الطرائق املعروفة عامة يف تطبيق املنهاج باملقاربة بالكفاءات استعمالإمكانية :  أوال
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  .يوضح مقارنة حسب اخلربة يف حمور مناسبة طرق التدريس يف إخراج الدرس وفق باملقاربة بالكفاءات :)08(جدول 

درجة     

  مرتفعة

درجة 

  متوسطة

درجة 

  منخفضة

  2كا

  احملسوبة

  2كا

  اجلدولية

إمكانية إستعمال الطرائق 

املعروفة عامة يف تطبيق املنهاج 

  باملقاربة بالكفاءات

    17.99  01  04  16  سنوات 10أقل من 

5.99  

  

  11.24  04  07  18  سنوات فأكثر 10

    1.48  احملسوبة  2كا

  5.99 اجلدولية  2كا

التقومي أساس جناح التدريس 

  باملقاربة بالكفاءات

    07.70  01  10  10  سنوات 10أقل من 

  13.72  06  04  19  فأكثرسنوات  10  

    7.35  احملسوبة  2كا

غري دالة احصائيا مما يعين عدم وجود فرق بني التكرارات ) 1.48(ان القيمة احملسوبة ) 08(يتضح من اجلدول 

ال تتأثر باخلربة  اءاتاملشاهدة والتكرارات املتوقعة ومنه فان إمكانية استعمال الطرائق املعروفة عامة يف تطبيق املنهاج باملقاربة بالكف

مما يعين وجود فرق بني التكرارات املشاهدة  0.05دالة احصائيا عند مستوى ) 7.35(بينما جند القيمة احملسوبة .املهنية

باخلربة املهنية لصاحل األساتذة الذين  يتأثر التقومي كأساس لنجاح التدريس باملقاربة بالكفاءات والتكرارات املتوقعة ومنه فان اعتبار

  .ديهم خربة أكثرل

ومنه نستنتج أن أراء األساتذة حول مناسبة طرق التدريس املتبعة يف إخراج درس الرتبية البدنية والرياضية باملقاربة 

بالكفاءات ال تتأثر باخلربة املهنية وهي درجة مرتفعة تدل على املوافقة، بينما جند أن اآلراء حول اعتبار عملية التقومي أساس لنجاح 

 س باملقاربة بالكفاءات تتأثر باخلربة املهنية مما يعين أن اخلربة املهنية تلعب دورا اجيابيا يف االعتماد على عملية التقومي لتحسنيالتدري

  .عملية التعلم

  العراقيل اليت تصعب مهمة األستاذ يف العملية الرتبوية:  المحور الثالث

  .مهمة األستاذ يف العملية الرتبوية يوضح مقارنة يف حمور العراقيل اليت تصعب) 09(جدول 

درجة     

  مرتفعة

درجة 

  متوسطة

درجة 

  منخفضة

  2كا

  احملسوبة

  2كا

  اجلدولية

توظيف حمتوى املنهاج حسب 

  اإلمكانات املتوفرة يف املؤسسة

    08.85  02  06  13  سنوات 10أقل من 

5.99  

  

  12.01  02  11  16  سنوات فأكثر 10

    2.62  احملسوبة  2كا

  5.99 اجلدولية  2كا

إدماج املتمدرسني يف سري 

  الوحدة التعليمية عمليا ونظريا

    12.28  1  06  14  سنوات 10أقل من 

  05.02  04  12  13  سنوات فأكثر 10  

    2.62  احملسوبة  2كا
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غري دالة احصائيا مما يعين عدم وجود فرق بني التكرارات املشاهدة ) 2.62(يتضح من اجلدول ان القيمة احملسوبة 

والتكرارات املتوقعة ومنه فان توظيف حمتوى املنهاج حسب اإلمكانات املتوفرة يف املؤسسة وكذا إدماج املتمدرسني يف سري الوحدة 

  .  خلربة املهنيةالتعليمية عمليا ونظريا ال يتأثر با

ومنه نستنتج أن اخلربة املهنية ال تؤثر على آراء األساتذة حول العراقيل اليت تصعب مهمة األستاذ يف العملية الرتبوية 

دماج املتمدرسني يف سري الوحدة التعليمية عمليا إواليت تتمثل يف االمكانات املتوفرة يف املؤسسة واليت تؤثر سلبا على عملية 

  .ونظريا

  :الستنتاجاتا .13

   ، أن جل األساتذة هلم دراية مبحتوى املنهاج حيث يعتمدون عليه يف حتقيق الوحدات التعليمية وفق املقاربة بالكفاءات

كون هلم دراية باملنهاج اجلديد يف تدريس الرتبية البدنية والرياضية عند حتديد األهداف وفق املقاربة بالكفاءات اضافة 

  .اخل بني الكفاءات مبختلف أنواعها واألهداف التعليمية واإلجرائية  اىل دراستهم لعملية التد

  أن الطرق املتبعة يف تدريس الرتبية البدنية والرياضية مناسبة إلخراج الدرس باملقاربة بالكفاءات حيث هناك إمكانية

الستعمال الطرائق املعروفة عامة يف تدريس الرتبية البدنية والرياضية لتطبيق املنهاج باملقاربة بالكفاءات كما أن التقومي 

  . يعترب أساسا لنجاح هذه العملية

 واليت  العراقيل اليت تصعب مهمة األستاذ يف العملية الرتبوية تتمثل يف االمكانات املادية والبشرية املتوفرة يف املؤسسة أن

تشكل عائقا أمام إدماج املتمدرسني يف سري الوحدة التعليمية عمليا ونظريا لضمان جتسيد مهمة التدريس وفق املقاربة 

  .توظيف املكتسبات واملهارات النظرية واملعرفية وبالتايل بناء شخصيتهم املستقبلية بالكفاءات والرفع من قدرا�م يف

 أن دراية األستاذ مبحتوى املنهاج ومدى اعتماده عليه يف حتقيق أهداف وحداته التعليمية ال يتأثر باخلربة املهنية.  

  البدنية والرياضية باملقاربة بالكفاءات ال تتأثر أن أراء األساتذة حول مناسبة طرق التدريس املتبعة يف إخراج درس الرتبية

باخلربة املهنية ، بينما جند أن اآلراء حول اعتبار عملية التقومي أساس لنجاح التدريس باملقاربة بالكفاءات تتأثر باخلربة 

  .ية التعلماملهنية مما يعين أن اخلربة املهنية تلعب دورا اجيابيا يف االعتماد على عملية التقومي لتحسني عمل

  أن اخلربة املهنية ال تؤثر على آراء األساتذة حول العراقيل اليت تصعب مهمة األستاذ يف العملية الرتبوية واليت تتمثل يف

 .دماج املتمدرسني يف سري الوحدة التعليمية عمليا ونظرياإاالمكانات املتوفرة يف املؤسسة مما يؤثر سلبا على عملية 

  :الخالصة العامة .14

يعترب منهاج الرتبية البدنية والرياضية من أهم املناهج الرتبوية اليت أدخل فيها التعديل والتحسني وفقا للتطور الذي شهدته 

املنظومة الرتبوية اجلزائرية بصفة عامة والرتبية البدنية والرياضية بصفة خاصة، من حيث أ�ا حتضى باهتمام متزايد يف خمتلف الدول، 

ملقاربة بالكفاءات أحد أهم هذه التغيريات، وهي حديثة التواصل ميدانيا يف مناهج الرتبية البدنية والرياضية اليت ويعد التدريس با

أعطت بعدا تربويا وتصورا جديدا لعملية التدريس من خالل حتويل ممارسات التعلم اىل سلوكيات بناءة تتيح للمتعلم فرصا أكرب 

  .  ة واحدة من خالل التفكري االبداعيللتفكري يف تقدمي حلول متعددة ملشكل

منه أن يكون قادرا على الكشف عن  يتطلبوهذا يستدعي من املدرس مساعدة التالميذ على حل مشاكلهم والذي 

نواحي ضعف املتعلم وإعداده باألساليب املناسبة وفق املقاربة بالكفاءات، وعلى دراية مبحتوى مناهج التدريس وفق املقاربة 

  .ومدى مناسبة طرق التدريس املتبعة معتمدا يف ذلك على عملية التقومي وفق االمكانات املتوفرة وهذا يعرب عنبالكفاءات 
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سنة، وانطالقا من املضمون النظري  14وقد مر على املمارسة امليدانية لعملية التدريس باملقاربة بالكفاءات ما يقارب 

املتواضعة هذه للتعرف على واقع تدريس الرتبية البدنية والرياضية وفق املقاربة  للمنهاج الوزاري باملرحلة املتوسطة تأيت دراستنا

بالكفاءات لتقييم تطبيق منهاج الرتبية البدنية والرياضية من حيث التداخل يف املفاهيم واملصطلحات وصعوبة التعامل معها وكذا 

ت وعراقيل يف الواقع، وذلك من وجهة نظر األساتذة املمارسني أساليب املمارسة أو املعاجلة هلذه املفاهيم وما يواجهها من صعوبا

  .لعملية التدريس ميدانيا

مدرسا يف جمال الرتبية البدنية والرياضية باملرحلة املتوسطة مبدينة معسكر، حيث استخدمنا املنهج  50ومشلت عينة الدراسة 

االستجابة على جمموعة من العبارات، وبعد املعاجلة الوصفي معتمدين على مقياس مت حتضريه وفق األسس العلمية يتطلب 

 :االحصائية والتحليل واملناقشة مت التوصل اىل نتائج أمهها

  أن جل األساتذة هلم دراية مبحتوى املنهاج حيث يعتمدون عليه يف حتقيق الوحدات التعليمية وفق املقاربة

  .بالكفاءات

 ة الرتبوية تتمثل يف االمكانات املادية والبشرية املتوفرة يف العراقيل اليت تصعب مهمة األستاذ يف العملي أن

  واليت تشكل عائقا أمام إدماج املتمدرسني يف سري الوحدة التعليمية املؤسسة

 ميكن استعمال الطرائق املعروفة عامة يف تطبيق املنهاج باملقاربة بالكفاءات  

  :التوصيات .15

 حتديد املصطلحات املستعملة وتوظيفها حسب املقاربة  اعتماد منهجية موحدة يف حتديد األهداف من خالل

  .بالكفاءات

 التنويع يف استخدام طرق التدريس مبا يتماشى والكفاءات املطلوبة لتحقيق األهداف املنشودة.  

 االعتماد على التقومي املستمر للكفاءات القاعدية والنهائية كأساس لنجاح العملية التعليمية.  

  املتوفرة واستغالهلا بصورة تسمح بتحقيق األهداف املطلوبة وفق املقاربة بالكفاءاتتوظيف االمكانات. 

  :المصادر والمراجع .16

دار : االسكندرية. املدخل اىل طرائق تدريس الرتبية الرياضية). 2008. (مريفت على خفاجة،مصطف السليح حممد .1

  .الوفاء لدنيا الطباعة و النشر

 .مطبعة جامعة املوصل: العراق .البحث العلمي و مناهجهطرق ). 1992. (وجيه حمجوب حاسم .2

وزارة الرتبية الوطنية، الوثيقة املرافقة ملناهج الرتبية البدنية والرياضية، السنة الثانية من التعليم الثانوي، الديوان الوطين   .3

  .84، ص2003للتعليم والتكوين عن بعد، ديسمرب 

ة ملناهج الرتبية البدنية والرياضية، السنة الثانية من التعليم املتوسط، الديوان الوطين وزارة الرتبية الوطنية، الوثيقة املرافق .4

  .84، ص2003للتعليم والتكوين عن بعد، ديسمرب 

املركز الوطين  ، البيداغوجية اجلديدة، بيداغوجية اإلدماج،، ا�لة اجلزائرية للرتبية05ا�لة اجلزائرية للرتبية، املريب، العدد  .5

  .15، ص2006فرباير  -، ينايرائق الرتبويةللوث

   60، ص 2002، مركز الكتاب للنشر، القاهرة، 1حممد سعد زغلول، مدخل الرتبية الرياضية، ط .6

 ، املركز الوطين للوثائق الرتبوية، اجلزائر17وزارة الرتبية الوطنية، البيداغوجيا بالكفاءات كبيداغوجيا إدماجية، العدد  .7
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  .لدى طلبة التربية البدنية والرياضية مقارنة بطلبة الطبمستوى السلوك الصحي 

  جامعة العلوم والتكنولوجيا حممد بوضياف ـ وهران ـ    

  معهد الرتبية البدنية والرياضية

  )طالب دكتوراه( زناقي سفيان                                                     )طالب دكتوراه(الشيخ يعقوب      

    
  :البحثملخص 

يهدف البحث اىل مقارنة مستوى السلوك الصحي لدى طلبة الرتبية البدنية والرياضية بطلبة الطب، حيث متثلت عينة 

، واستندنا يف حبثنا على الكتب وا�الت )طالب طب 136طالب تربية بدنية ورياضية و 149(طالب،  285البحث يف 

  .العلمية

، حيث )2011(مقياس السلوك الصحي الذي أعده صمادي الصمادي  استخدمنا املنهج الوصفي، واعتمدنا على

  .جمال العناية باجلسم، جمال العناية بالصحة العامة، جمال التعامل مع األدوية وا�ال النفس اجتماعي: يتكون من أربعة جماالت

  :توصلنا من خالل النتائج املتحصل عليها إىل

رتبية البدنية والرياضية وطلبة الطب لصاحل طلبة الرتبية البدنية والرياضية يف وجود فروق ذات داللة إحصائية بني طلبة ال -

 .جمال العناية باجلسم

وجود فروق ذات داللة إحصائية بني طلبة الرتبية البدنية والرياضية وطلبة الطب لصاحل طلبة الرتبية البدنية والرياضية يف  -

 . جمال العناية بالصحة العامة

لة إحصائية بني طلبة الرتبية البدنية والرياضية وطلبة الطب لصاحل طلبة الطب يف جمال التعامل مع وجود فروق ذات دال -

 .األدوية

وجود فروق ذات داللة إحصائية بني طلبة الرتبية البدنية والرياضية وطلبة الطب لصاحل طلبة الرتبية البدنية والرياضية يف  -

 .ا�ال النفس اجتماعي

  .التعامل مع األدوية -العناية بالصحة العامة   -العناية باجلسم   –السلوك الصحي  :الكلمات المفتاحية

Abstract: 
The aim of the research is to compare the level of health behavior of 

students of physical education and sports with medical students, the study 
sample consist of 285 students (149 students physical and sports education and 
136 medical students), our research was based on scientific books and journals. 

We used the descriptive approach, we have relied on the health behavior 
questionnaire prepared by SAMADI and ASAMADI (2011), it consists of four 
areas: Body care, public health care, medication handling and social psychology. 

We found the following results: 
- There are statistically significant differences between students of physical 

education and sports and medical students in favor of students of physical 
education and sports in the body care area. 
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- There are statistically significant differences between students of physical 
education and sports and medical students in favor of students of physical 
education and sports in public health care area. 

- There are statistically significant differences between students of physical 
education and sports and medical students in favor of medical students in the 
medication handling area. 

- There are statistically significant differences between students of physical 
education and sports and medical students in favor of students of physical 
education and sports in the social psychology area. 

Key words : health behavior - Body care - public health care - Medication 
handling. 

 :مقدمةال .1

تربية األفراد تربية متزنة متكاملة هدف من أهداف الرتبية العامة، ومطلب من املطالب االجتماعية اهلامة، اليت جيب  تعد

أن توليها هيئات ومؤسسات ا�تمع كل عنايتها ورعايتها يف سبيل تنمية وتطوير قدرا�م على أساس من املعارف واملعلومات 

  ..ماليةالعلمية وإكسا�م القيم اخللقية واجل

واجلامعة كو�ا واحدة من تلك املؤسسات فإن من واجبا�ا تربية الطلبة على العادات اليومية السوية، اليت تتأسس على 

، فيقع على عاتقها حل مشكالت الطلبة، ومنها اخنفاض الوعي الصحي، من خالل اكسا�م األمناط ..السمات اخللقية

وكما ال خيفى علينا فإن طلبة اجلامعة يتعرضون ملشكالت تسهم ). 2012يل وآخرون، عق. (السلوكية املالئمة وتنميتها لديهم

املشكالت النفسية كتدين الثقة بالذات، والتوتر : يف إعاقة تكيفهم وإعاقة حتقيق أهداف اجلامعة يف إعداد الكوادر املؤهلة، مثل

ألساتذة والطلبة، واملشكالت الدراسية كتدين مستوى النفسي، واملشكالت االجتماعية، كصعوبة تكوين عالقات إجيابية مع ا

التحصيل، وتنظيم الوقت واستخدام املكتبة، ومشكالت صحية أخرى كتناول األغذية غري الصحية، واللجوء اىل األدوية 

  ).2012سليمان، . (والعقاقري دون استشارة الطبيب، كل ذلك يؤثر بشكل سليب يف مستوى توافق الطالب وتكيفه

وك الصحي كغريه من أنواع السلوك يكتسبه الفرد يف سن مبكرة، وباستخدام أساليب متنوعة كاإلثابة والعقاب، والسل

وكلما استمرت عملية االثابة للسلوك املرغوب فيه، والعقاب بأنواعه املتباينة على السلوك غري املرغوب فيه، أدى ذلك إىل تكرار 

). 2006؛ احلجار، 2000؛ احلسن، 2000امليالدي، . (عن السلوك غري املرغوب فيهالقيام بالسلوك املرغوب فيه، واالبتعاد 

وحتتل مسألة السلوك الصحي لدى األفراد وتنميته أمهية متزايدة، ليس فيما يتعلق باجلوانب البدنية فحسب، وإمنا باجلوانب 

إىل حدوث حتوالت كبرية يف العقود الثالثة األخرية النفسية أيضا، حيث قاد الفهم املتزايد للعالقة الكامنة بني السلوك والصحة 

من القرن العشرين يف فهم الصحة وتنميتها، وإمكانية التأثري فيها على املستوى الفردي، ومل تعد الصحة مفهوما سلبيا ميكن 

. قيقها واحلفاظ عليهاحتقيقها يف كل األحوال، بل أصبحت مفهوما ديناميكيا، حيتاج إىل جهد وبذل من قبل األفراد يف سبيل حت

  ).2001؛ رضوان وريشكه، 1989صباريين وآخرون، (

وختصصا الرتبية البدنية والرياضية والطب، مها من أكثر التخصصات اهتماما بكل ما له عالقة بالصحة لدى االنسان، 

ة البدنية والرياضية سيكون وبالتايل البد أن يكون لدى طلبة هذين التخصصني مستوى مقبول يف السلوك الصحي، فطالب الرتبي

فهو قدوة ملن يدرسهم أو يدر�م فامتالكه للسلوك الصحي الصحيح ال شك أنه سينعكس .. يف املستقبل إما أستاذا أو مدربا

إجيابا على من يدرسهم، نفس األمر ينطبق على طالب الطب، فسيكون هو كذلك يف املستقبل طبيب يداوي الناس ويسهر 

كما أن سلوكيات . فكيف ينصح الناس بسلوكيات صحية، ومستوى سلوكه الصحي يف األصل منخفضعلى سالمة صحتهم، 
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االنسان الصحية تؤثر يف حياته وإنتاجه اىل حد كبري، هلذا �تم الدول واملؤسسات واألفراد بنشر العادات الصحية السليمة، 

. عديدة تؤثر يف مستوى الكفاءة السلوكية لدى األفرادوحماربة العادات الصحية اخلاطئة، حيث يتأسس على ذلك وجود عوامل 

  ).1979حممود، (

كما أنه وباطالعنا على خمتلف الدراسات وعلى حسب علم الباحثني، مل جند دراسات ترصد الفروق بني طلبة الرتبية 

، )2001(ان وريشكه البدنية والرياضية وطلبة الطب، والدراسات اليت أجريت على الطلبة حتدثت بصفة عامة كدراسة رضو 

كما أن بعض الدراسات ركزت   ،) "مقارنة بين طالب سوريين وألمان(السلوك الصحي واالتجاهات نحو الصحة " املعنونة بـ 

المعتقدات الصحية التعويضية وعالقتها بتنظيم الذات "، واليت كانت حتت عنوان )2010(على املوظفني كدراسة الداغستاين 

، )2015(ت اليت كانت يف ا�ال الرياضي فكانت حول األندية  الرياضية، كدراسة بشري أمحد العلوان ، أما الدراسا"الصحي 

، مما سبق ذكره ارتأينا إجراء مقارنة ملستوى السلوك الصحي بني "السلوك الصحي لدى العبي كرة الطائرة باألردن " املعنونة بـ 

  :ه قمنا بطرح التساؤالت التاليةطلبة الرتبية البدنية والرياضية وطلبة الطب، ومن

 :التساؤل العام -

، يف مستوى السلوك الصحي بني طلبة الرتبية البدنية 0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

  والرياضية وطلبة الطب، لصاحل طلبة الرتبية البدنية والرياضية؟

 :التساؤالت الفرعية -

، بني طلبة الرتبية البدنية والرياضية وطلبة الطب، يف 0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة   .1

 جمال العناية باجلسم، لصاحل طلبة الرتبية البدنية والرياضية؟

وطلبة الطب، يف ، بني طلبة الرتبية البدنية والرياضية 0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة   .2

  جمال العناية بالصحة العامة، لصاحل طلبة الرتبية البدنية والرياضية؟

، بني طلبة الرتبية البدنية والرياضية وطلبة الطب، يف 0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .3

 جمال التعامل مع األدوية، لصاحل طلبة الطب؟

، بني طلبة الرتبية البدنية والرياضية وطلبة الطب، يف 0.05ية عند مستوى الداللة هل توجد فروق ذات داللة إحصائ .4

 ا�ال النفس اجتماعي، لصاحل طلبة الرتبية البدنية والرياضية؟

  :أهداف البحث 1.1

 .معرفة العينة األفضل بني طلبة الرتبية البدنية والرياضية وطلبة الطب، يف جمال العناية باجلسم -

 .العينة األفضل بني طلبة الرتبية البدنية والرياضية وطلبة الطب، يف جمال العناية بالصحة العامةمعرفة  -

 .معرفة العينة األفضل بني طلبة الرتبية البدنية والرياضية وطلبة الطب، يف جمال التعامل مع األدوية -

 .ا�ال النفس اجتماعي معرفة العينة األفضل بني طلبة الرتبية البدنية والرياضية وطلبة الطب، يف -

 :المنهج .2

  : عينة البحث 1.2
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طالب وطالبة، حيث مت اختيارهم بالطريقة العشوائية، وبلغ عدد أفراد العينة  285بلغ عد أفراد عينة البحث 

، ويوضح اجلدول التايل خصائص عينة )طالب طب 12طالب تربية بدنية ورياضية، و 12(طالب وطالبة  24االستطالعية 

  :البحث

  .يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لعينة البحث 1جدول رقم 

  االنحراف المعياري للسن  المتوسط الحسابي للسن  العدد  التخصص

  إناث  ذكور  إناث  ذكور

  1.57  1.24  21.06  21.38  149  تربية بدنية ورياضية

  1.36  0.97  21.25  22.19  136  طب

  

  :أداة الدراسة .2.2

، حيث مت )2011(الدراسة استخدمنا مقياس السلوك الصحي، والذي أعده صمادي والصمادي بغية حتقيق أهداف 

جمال العناية : عبارة كلها موجبة، موزعة على أربعة جماالت وهي 45تصميمه لطالب اجلامعة األردنية، ويتكون املقياس من 

النفس اجتماعي، ووضع أمام كل فقرة تدرج مخاسي،  باجلسم، جمال العناية بالصحة العامة، جمال التعامل مع األدوية وا�ال

  :ويصحح كاآليت

 .نقاط 5: دائما -

 .نقاط 4: غالبا -

 .نقاط 3: أحيانا -

 .نقاط 2: نادرا -

  )01(نقطة واحدة : مطلقا -

  :األسس العلمية ألداة القياس 3.2

 كرونباخ ألفا معامل استخدام لفقراته مت الداخلي االتساق ومدى قياسه نريد ملا مناسب املقياس أن من التأكد أجل من

وهي معامالت عالية، يف حدود معنوية أقل  0.83و 0.72، وقد أظهرت النتائج أن معامالت الثبات للمجاالت ترتاوح بني 

  .، وهذا يعين أن كل األبعاد تتميز بدرجيت ثبات وصدق عاليتني0.05من 

  .يوضح معامالت الثبات ألبعاد المقياس 2جدول رقم 

 Sig  *كرونباخ  فاأل  د الفقراتعد  المجال

  0.000  0.75  08  العناية بالجسم

  0.000  0.83  13  العناية بالصحة العامة

  0.001  0.81  08  التعامل مع األدوية

  0.000  0.72  16  النفس اجتماعي

  .0.05بلغ مستوى الداللة *: 
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 :النتائج .3

إلجراء املعاجلة اإلحصائية، حيث قبل إجراء  22نسخة  SPSSبعد حتصلنا على النتائج قمنا بإدخاهلا يف برنامج 

املقارنة بني طلبة الرتبية البدنية والرياضية وطلبة الطب، قمنا بتطبيق اختبار كوملوغروف مسرينوف حلساب التوزيع الطبيعي للبيانات، 

  .وهذا حىت نتعرف على نوع االختبار الذي نستخدمه يف املقارنة

  :ياناتالتوزيع الطبيعي للب 1.3

  .التوزيع الطبيعي للبيانات يوضح نتائج اختبار 3جدول رقم 

  إختبار كولموغروف سميرنوف  العينة  المجال

  القيمة االحتمالية  العدد

  0.000  149  تربية بدنية ورياضية  العناية بالجسم

  0.200  136  طب

  0.200  149  تربية بدنية ورياضية  العناية بالصحة العامة

  0.200  136  طب

  0.000  149  تربية بدنية ورياضية  التعامل مع األدوية

  0.000  136  طب

  0.000  149  تربية بدنية ورياضية  النفس اجتماعي

  0.011  136  طب

  

بأن القيمة االحتمالية يف جمال العناية باجلسم لطلبة الرتبية  03نالحظ من خالل النتائج املتحصل عليها يف اجلدول رقم 

، وبالتايل نرفض الفرض الصفري ونقبل الفرض البديل القائل بأن بيانات جمال 0.05، وهي أصغر من 0.000والرياضية البدنية 

، 0.05وهي أكرب من  0.200العناية باجلسم ال تتبع التوزيع الطبيعي، وفيما خيص طلبة الطب فكانت القيمة االحتمالية 

ي القائل بأن بيانات جمال العناية باجلسم لطلبة الطب تتوزع توزيعا طبيعيا، وبالتايل نرفض الفرض البديل ونقبل الفرض الصفر 

وهي أكرب من  0.200وفيما خيص جمال العناية بالصحة العامة فقد بلغن القيمة االحتمالية لطلبة الرتبية البدنية والرياضية 

جمال العناية بالصحة العامة تتبع التوزيع الطبيعي، ، وبالتايل نرفض الفرض البديل ونقبل الفرض الصفري القائل بأن بيانات 0.05

، أي نرفض الفرض البديل ونقبل الفرض الصفري القائل 0.05وهي أكرب من  0.200وقدرت القيمة االحتمالية لطلبة الطب بـ 

لغت القيمة االحتمالية لطلبة بأن بيانات جمال العناية بالصحة العامة تتوزع توزيعا طبيعيا، أما بالنسبة �ال التعامل مع األدوية فب

، وهذا يعين أن بيانات هذا ا�ال ال تتوزع توزيعا طبيعيا، ونفس األمر 0.05وهي أصغر من  0.000الرتبية البدنية والرياضية 

، وفيما يتعلق با�ال النفس اجتماعي، فقد 0.05وهي أصغر من  0.000ينطبق على طلبة الطب، إذ بلغت القيمة االحتمالية 

، وهذا يعين أن البيانات ال تتبع التوزيع 0.05وهي أصغر من  0.000غت القيمة االحتمالية لطلبة الرتبية البدنية والرياضية بل

  .، وبالتايل فإن البيانات ال تتوزع توزيعا طبيعيا0.05وهي أصغر من  0.011الطبيعي، وقدرت القيمة االحتمالية لطلبة الطب بـ 

تقودنا النتائج املذكورة آنفا إىل استخدام اختبار ت لعينتني مستقلتني للمقارنة بني طلبة الرتبية البدنية والرياضية وطلبة 

الطب يف جمال العناية بالصحة العامة فقط ألن بياناته تتوزع توزيعا طبيعيا، أما ا�االت املتبقية وهي جمال العناية باجلسم، جمال 
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العامة وا�ال النفس اجتماعي، فسنستخدم اختبار مان ويتين للمقارنة بني العينتني، ألن بيانات هذه ا�االت ال 

  .يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري واختبار ليفين وقيمة ت وداللتها

المتوسط 

الحسا

  بي

االنحراف 

  المعياري

  اختبار ت

القيمة   قيمة ت

  *االحتمالية

45  6.71  2.275  0.024  

43.09  7.46  

  .يوضح المتوسط الحسابي لمجال العناية بالصحة العامة لطلبة التربية البدنية والرياضية وطلبة الطب

  
االحنراف املعياري �ال العناية بالصحة  ±

 1.323، وبلغت قيمة ف 43.09±7.46

، وبالتايل نرفض الفرض البديل ونقبل الفرض الصفري القائل بأن 

، وهي 0.024، عند قيمة احتمالية بلغت 

، أي نرفض الفرض الصفري ونقبل الفرض البديل القائل بأنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

42
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45
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العامة وا�ال النفس اجتماعي، فسنستخدم اختبار مان ويتين للمقارنة بني العينتني، ألن بيانات هذه ا�االت ال 

  :نتائج البحث

يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري واختبار ليفين وقيمة ت وداللتها 4جدول رقم 

  

درجة   العدد  

  الحرية 

المتوسط   اختبار ليفين

القيمة   قيمة ف

  االحتمالية

  0.251  1.323  148  149  طلبة الرتبية البدنية والرياضية

43.09  135  136  طلبة الطب

  .0.05بلغ مستوى الداللة 

يوضح المتوسط الحسابي لمجال العناية بالصحة العامة لطلبة التربية البدنية والرياضية وطلبة الطب

±، بأن املتوسط احلسايب 1والشكل رقم  4يتضح لنا من خالل اجلدول رقم 

43.09، وبلغ بالنسبة لطلبة الطب 6.71±45العامة لطلبة الرتبية البدنية والرياضية بلغ 

، وبالتايل نرفض الفرض البديل ونقبل الفرض الصفري القائل بأن 0.05وهي أكرب من  0.251عند قيمة احتمالية قدرت بـ 

، عند قيمة احتمالية بلغت 2.275عينتني متجانستني يف نتائج جمال العناية بالصحة العامة، وبلغت قيمة ت 

، أي نرفض الفرض الصفري ونقبل الفرض البديل القائل بأنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

  .لصاحل طلبة الرتبية البدنية والرياضية، يف جمال العناية بالصحة العامة 

  

تربیة بدنیة وریاضیة طب

العنایة بالصحة العامة

مجلة علوم و تقنیات النشاط البدني الریاضي                   
جامعة العلوم و التكنولوجیا محمد بوضیاف

وھران                      
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العامة وا�ال النفس اجتماعي، فسنستخدم اختبار مان ويتين للمقارنة بني العينتني، ألن بيانات هذه ا�االت ال العناية بالصحة 

  .تتبع التوزيع الطبيعي

نتائج البحث 2.3

جدول رقم 

  العينة  المجال

العناية 

بالصحة 

  العامة

طلبة الرتبية البدنية والرياضية

طلبة الطب

بلغ مستوى الداللة *: 

يوضح المتوسط الحسابي لمجال العناية بالصحة العامة لطلبة التربية البدنية والرياضية وطلبة الطب 1شكل رقم 

يتضح لنا من خالل اجلدول رقم 

العامة لطلبة الرتبية البدنية والرياضية بلغ 

عند قيمة احتمالية قدرت بـ 

عينتني متجانستني يف نتائج جمال العناية بالصحة العامة، وبلغت قيمة ت ال

، أي نرفض الفرض الصفري ونقبل الفرض البديل القائل بأنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 0.05أصغر من 

، يف جمال العناية بالصحة العامة 0.05الداللة 
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  .يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري واختبار مان ويتني وداللته

االنحراف 

  المعياري

  اختبار مان ويتني

  القيمة االحتمالية  *قيمة ز

9.58  -4.418  0.000  

5.95  

6.36  -2.716  0.007  

4.69  

7.24  -5.768  0.000  

8.81  

  .يوضح المتوسطات الحسابية لمجاالت العناية بالجسم، التعامل مع األدوية والمجال النفس اجتماعي

  
االحنراف املعياري �ال العناية باجلسم لطلبة الرتبية 

، عند قيمة 4.418-، وبلغت قيمة ز 

ات ، أي نرفض الفرض الصفري ونقبل الفرض البديل القائل بأنه توجد فروق ذ

، يف جمال العناية باجلسم لصاحل طلبة الرتبية البدنية والرياضية، وفيما خيص جمال التعامل 

- ، وبلغت قيمة ز 35.55±33.53االحنراف املعياري لطلبة الرتبية البدنية والرياضية 

، وبالتايل نرفض الفرض الصفري ونقبل الفرض البديل 

، يف جمال التعامل مع األدوية لصاحل طلبة الطب، أما 

، 7.24±69.08املعياري لطلبة الرتبية البدنية والرياضية بـ 

، وهي أصغر من 0.000عند قيمة احتمايل قدرت بـ 

 0.05، أي نرفض الفرض الصفري ونقبل الفرض البديل القائل بأنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
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يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري واختبار مان ويتني وداللته 5جدول رقم 

درجة   العدد  العينة

  الحرية

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

المعياري

9.58  29.15  148  149  الرتبية البدنية والرياضية

5.95  24.55  135  136  طلبة الطب

6.36  33.53  148  149  طلبة الرتبية البدنية والرياضية

4.69  35.55  135  136  طلبة الطب

7.24  69.08  148  149  طلبة الرتبية البدنية والرياضية

8.81  63.36  135  136  طلبة الطب

  .0.05بلغ مستوى الداللة 

يوضح المتوسطات الحسابية لمجاالت العناية بالجسم، التعامل مع األدوية والمجال النفس اجتماعي

االحنراف املعياري �ال العناية باجلسم لطلبة الرتبية  ±، بأن املتوسط احلسايب 2والشكل رقم  5يبني لنا اجلدول رقم 

، وبلغت قيمة ز 5.95±24.55، وبلغ بالنسبة لطلبة الطب 29.15±9.58

، أي نرفض الفرض الصفري ونقبل الفرض البديل القائل بأنه توجد فروق ذ0.05، وهي أصغر من 

، يف جمال العناية باجلسم لصاحل طلبة الرتبية البدنية والرياضية، وفيما خيص جمال التعامل 0.05داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

االحنراف املعياري لطلبة الرتبية البدنية والرياضية  ±مع األدوية، فقد بلغ املتوسط احلسايب 

، وبالتايل نرفض الفرض الصفري ونقبل الفرض البديل 0.05، وهي أصغر من 0.007حتمالية بلغت 

، يف جمال التعامل مع األدوية لصاحل طلبة الطب، أما 0.05القائل بأنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

املعياري لطلبة الرتبية البدنية والرياضية بـ االحنراف  ±بالنسبة للمجال النفس اجتماعي فقدر املتوسط احلسايب

عند قيمة احتمايل قدرت بـ  5.768-، أما قيمة ز فبلغت 63.36±8.81

، أي نرفض الفرض الصفري ونقبل الفرض البديل القائل بأنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

  .يف ا�ال النفس اجتماعي لصاحل طلبة الرتبية البدنية والرياضية

العنایة بالجسم التعامل مع األدویة النفس اجتماعي

مجلة علوم و تقنیات النشاط البدني الریاضي                   
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جدول رقم 

  المجال

الرتبية البدنية والرياضيةطلبة   العناية بالجسم

طلبة الرتبية البدنية والرياضية  التعامل مع األدوية

طلبة الرتبية البدنية والرياضية  النفس اجتماعي

بلغ مستوى الداللة *: 

يوضح المتوسطات الحسابية لمجاالت العناية بالجسم، التعامل مع األدوية والمجال النفس اجتماعي 2شكل رقم 

يبني لنا اجلدول رقم 

29.15البدنية والرياضية بلغ 

، وهي أصغر من 0.000احتمالية بلغت 

داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

مع األدوية، فقد بلغ املتوسط احلسايب 

حتمالية بلغت عند قيمة ا 2.716

القائل بأنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

بالنسبة للمجال النفس اجتماعي فقدر املتوسط احلسايب

63.36وبلغ لطلبة الطب 

، أي نرفض الفرض الصفري ونقبل الفرض البديل القائل بأنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 0.05

يف ا�ال النفس اجتماعي لصاحل طلبة الرتبية البدنية والرياضية
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  :الفرضيات  مناقشة .4

يتضح لنا من خالل النتائج املتحصل عليها وجود فروق دالة لصاحل طلبة الرتبية البدنية والرياضية يف جمايل العناية باجلسم 

نوعية التخصص حيث تتنوع فيه املقاييس بني النظرية والتطبيقية، ودائما ما والعناية بالصحة العامة، ونعزو سبب هذه األفضلية إىل 

يكون هلم نصيب من املمارسة الرياضية، كل أسبوع ثالث مرات على األقل، حيث توصلت إحدى البحوث إىل أن املمارسة 

وى السلوك الصحي لدى أفراد الرياضية املنتظمة كانت من بني األسباب اليت خفضت نسبة اإلصابة باألمراض وحسنت من مست

إذ خلقت ممارسة التمارين الرياضية بشكل دائم للطلبة روح العناية باجلسم وبالصحة العامة، حيث يذكر ). 2008تايلور، (العينة 

حية، يف هذا الصدد، بأنه يعتقد الكثري بأن ميدان الرتبية الرياضية يؤهل الفرد للعمل يف جمال الرتبية الص) 1997(�اء الدين 

  .ويعتقد آخرون بأن الرتبية الرياضية والرتبية الصحية برناجمان متحالفان

فطلبة الرتبية البدنية والرياضية عكس طلبة الطب ميارسون أنشطة بدنية منتظمة طيلة املوسم اجلامعي، وقد إحدى 

من بينها املمارسة املنتظمة للرياضة البحوث إىل أن الذين يتميزون مبستوى عال يف السلوك الصحي ميارسون سلوكيات إجيابية 

فالطالب حيتاج أن حيافظ على تناسب بني وزنه وطوله، وأن يتجنب األغذية الغنية بالدهون أو السكريات، ). 2007هاس، (

سهم حىت ال تتأثر نتائجه بسبب الزيادة يف الوزن، كما أن ختصص الطب ميتاز بالكثافة يف الربجمة، فطلبته عادة ما يراجعون درو 

  . حىت ساعات متأخرة من الليل، وبالتايل ال حيصلون على كفايتهم من النوم

أما فيما خيص جمال التعامل مع األدوية فقد كانت الفروق دالة لصاحل طلبة الطب، وهذا أمر منطقي حبكم طبيعة 

يز باحليطة واحلذر، كما أ�م التخصص، فهم يدرسون مساقات دراسية خاصة �ذا اجلانب، هلذا جند تعاملهم مع األدوية يتم

دائمي االحتكاك باألطباء، هلذا يسهل عليهم استشار�م قبل تناوله أو يف خلط نوعني من األدوية، كما أن بعض األمراض أو 

ية دون األوجاع ونظرا لكثرة اإلصابة �ا فقه الناس الدواء املناسب هلا كآالم الرأس مثال، ولكن هذا ال يعين أنه ميكن تعاطي األدو 

  .استشارة الطبيب

وبالنسبة للمجال النفس اجتماعي، فكانت الفروق دالة لصاحل طلبة الرتبية البدنية والرياضية، وهذا ألن النشاط الرياضي 

حيث يقودنا هذا إىل إرجاع سبب ). 1998عالوي، (له أثر واضح على اجلانب الصحي واالجتماعي والرتبوي والثقايف لإلنسان 

ىل املمارسة الرياضية، فالرياضة ختلق يف الذي ميارسها الروح الرياضية وتقبل القرارات واتباع القائد والتفاعل مع هذه الفروق إ

اجلماعة، أما يف الطب فالطالب عادة ما يكون يف عزلة عن زمالئه من أجل املذاكرة واالستعداد لالمتحانات، وبالتايل ال ينمى 

ما أن املمارسة الرياضية يف ختصص الرتبية البدنية والرياضية ختلق الثقة يف املمارس، ألن األغلبية لديه التوافق النفسي االجتماعي، ك

حيققون نتائج مقبولة، عكس ختصص الطب فالطالب وإن كان متفوق يف الثانوية، ونظرا لصعوبة التخصص جنده يعاين من أجل 

، إىل أن أفراد العينة حتسنوا يف )2012(وقد توصل خمتار وآخرون حتصيل نقاط متوسطة يف اجلامعة، وهذا ما يهز ثقته بنفسه، 

  .ا�ال النفس اجتماعي بعد ممارسة الرياضية

 :التوصيات .5

 .تشجيع طلبة الطب على املمارسة الرياضية املنتظمة -

 .العمل على تثقيف طلبة الرتبية البدنية والرياضية يف جمال التعامل مع األدوية -

 .حي لدى الطلبة بشكل دوريقياس مستوى السلوك الص -
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 فعالية تطوير سرعة األداء ومهارة الجري بالكرة بطريقة المقابالت المصغرة 

  سنة 15أقل من  عند العبي كرة القدم

  معهد التربية البدنية والرياضية مستغانم "ب"سنوسي عبد الكريم   أستاذ محاضر .د
  معهد التربية البدنية والرياضية مستغانم" أ"حرباش براهيم         أستاذ محاضر .د                        

  معهد التربية البدنية والرياضية تيسمسيلت" ب"مــــــــــــزوز غوثي         أستاذ مساعد. أ                        

  أستاذ التعليم العالي معهد التربية البدنية والرياضية مستغانم    بن قوة علي   . د /أ                        

  

  الملخص

  وذلك من خالل طريقة التدريب باملقابالت املصغرة  ،تطوير سرعة األداء، ومهارة اجلري بالكرةيهدف البحث إىل     

العبا من فريق مولودية   20وقد استخدم املنهج التجرييب باعتباره األنسب للبحوث من هدا القبيل ومتثلت عينة البحث يف

العبا من فريق وئام احلساسنة كعينة جتريبية وقد افرتض الباحثون أن التدريب بطريقة املقابالت  20احلساسنة كعينة ضابطة و

سنة، وبعد  15ة األداء  وكذا يف تنمية مهارة اجلري بالكرة عند العيب كرة القدم أقل من املصغرة يؤثر إجيابا يف تطوير سرع

احلصول على نتائج االختبارات القبلية والبعدية ومعاجلتها إحصائيا تبني أن هناك فروق دالة إحصائيا لصاحل االختبارات البعدية 

املقابالت املصغرة يؤثر إجيابا يف تطوير سرعة األداء  ويف تنمية مهارة ولصاحل العينة التجريبية مما يدل على أن التدريب بطريقة 

اجلري بالكرة عند الناشئني وقد أوصى الباحثون بضرورة تنويع الطرق التدريبية واالعتماد على املقابالت املصغرة بشكل كبري يف 

  .  التدريبات

  املصغرة املقابالت -اجلري بالكرة  -سرعة األداء  :الكلمات المفتاحية

Abstract: 
The purpose of the present study was to know the effect of a method of training 
constructed of small competition drills on the speed of action and speed of 
dribbling amongst youth football players, we used the experimental design with 
two samples, pilot group which was consisted by twenty players from 
MBHassanas under 15 club, and experimental group which consisted also by 
twenty players from WYAM under 15 club. after data have been gathered and 
statistically analyzed we found that there were a significant difference between 
pre and post test in the experimental group what can be explain by  an increase  
in speed of action and speed of dribbling of players whom took part in our 
experiment. thus .The researchers have recommended that training methods 
should be diversified and suggested that small competition drills should be 
widely used in training. 
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  :المقدمة

جيب أن  ، الالعبون أداء هذه املهارات قنيت حىت، و  احركا�ا و هارا�م نوعاليت تتميز بت اجلماعية كرة القدم من األلعاب      

خالل وإدراك املواقف السريعة واملفاجئة اليت حتدث  ني ،بسرعة وتوقيت مناسبها كنهم من تنفيذمتميتلكوا قدرات بدنية جيدة 

سرعة دورًا كبرياً  يف أداء املهارات أل�ا من القدرات البدنية املهمة يف كثري من األلعاب وختتلف احلاجة إليها من لعبة لول .املباراة

رى  بل من مهارة إىل أخرى وحسب متطلبات وخصوصية اللعبة واملهارة اليت يؤديها الالعب ، وتظهر أمهيتها يف لعبة كرة إىل أخ

 القدم لتميز األداء باملواقف املتغرية والسريعة يف ظروف املباراة واحتوائها على العديد من االستجابات السريعة ملتغريات غري متوقعة

احلركات واملهارات اليت ألداء بعض حركية وعليه سيحتاج الالعب إىل سرعة ,  يف نفس الفريق الواحد من املنافس أو الالعبني

 .تتطلب سرعة األداء املهاري كالدحرجة بالكرة

أصبح التدريب الرياضي عملية موجهة للنهوض مبستوى الالعب من خالل مؤشرات خمططة لغرض تنمية كفاءته يف أداء  حيث

ثة للعبة كرة القدم  وكأساس لبناء لياقة بدنية عالية اليت تؤهله للقيام األداء املهاري والواجبات اخلططية بصورة أكثر املتطلبات احلدي

فعالية واجيابية ملا يتطلبه األداء خالل املباراة  والنشاط احلركي لالعب كرة القدم أثناء املباريات والتدريب ليس جمرد جمموعة من 

أداء حركي متعدد ومتصل ومرتابط وعلى عالقة عضوية منظمة تتم يف ظل نظام ديناميكي خيضع ملبدأ   املهارات بقدر ما هو

، وميكن أن نضمن االحتفاظ باألداء الوظيفي لالعبني بدرجة من االستقرار والثبات والدقة يف ) التغذية الرجعية(االتصاالت املرتدة 

  )12 ،صفحة 1989.خاطر( رية واملفاجئة االجتاه الصحيح لألداء وخاصة يف املواقف املتغ

 ،هي من أهم عناصر التفوق يف أي مباراةو وتكمن أمهية البحث يف أن سرعة احلركية عامل مؤثر يف حسم نتيجة املباراة     

بشكل جيد، وسريع وفق  كالدحرجة بالكرةللعبة  ساعده يف أداء املهارات األساسية يامتالك الالعب سرعة حركية جيدة سوف و 

جاء نتيجة إتباع األساليب العلمية الصحيحة يف التدريب وإعداد الالعبني  اكبري  اتطور متطلبات كرة القدم اجلديثة، اليت تشهد 

سرعة ، و  جابةوان تنفيذ املهارات واحلركات ترتبط بإمكانية الالعبني يف سرعة االست, بشكل متكامل لالرتقاء مبستوى األداء 

والتوقيت املناسب لتنفيذ ذلك إذ أن سرعة أداء املهارات يتطلب من الالعبني امتالك  ، واختاذ القرارات الصحيحة احلركيداء األ

 . االستجابة احلركية الصحيحة والسريعة اليت تنسجم ومتطلبات املهارة 

ف على درجة ومستوى ثبات واستقرار املهارات بأن جناح األداء احلركي لالعب خالل املباراة يتوق 1989ويذكر مفيت إبراهيم     

  )77 ،صفحة .1989.مفيت(. احلركية لديه ومدى إتقانه هلا مهما تغريت ظروف ومواقف اللعب أثناء املباراة

استخدام املهارات األساسية لكرة القدم يف مواقف تنافسية مشا�ة ملا حيدث يف املباريات أمرا  أنمما سبق ذكره يتضح           

وبالنظر  هاما حيث قد تساعد تلك التدريبات  على تنمية املهارات وتطويرها ورفع مستوى األداء البدين لالعبني ، ومما تقدم

معرفة مدى حتديد موضوع دراسته يف اجتاه  ارتئ الباحثون انية املتواضعةامليد نيلنتائج الدراسات والبحوث السابقة وخلربة الباحث

سرعة األداء احلركي ومهارة اجلري ا حيدث يف املباريات على تطوير ماملصغرة  كتدريبات نوعية تشابه  قابالتتأثري التدريب بامل

  :التاليةيمكن طرح التساؤالت سنة وعليه ف 15أقل من  كرة القدم  بالكرة عند العيب

  ؟سنة 15أقل من  كرة القدم  سرعة األداء وتنمية مهارة اجلري بالكرة عند العيبعلى تطوير يؤثر  املصغرة  قابالتالتدريب باملهل 

:أهداف البحث  

 أقل من كرة القدم  سرعة األداء وتنمية مهارة اجلري بالكرة عند العيباملصغرة على تطوير  قابالتالتعرف على مدى تأثري امل -

  سنة 15

  سنة 15أقل من  كرة القدم  يف تنمية مهارة اجلري بالكرة عند العيب املصغرة  قابالتالتعرف على تأثري امل -
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  : الفرضية الرئيسية -1

  سنة 15أقل من  كرة القدم  سرعة األداء وتنمية مهارة اجلري بالكرة عند العيبعلى تطوير يؤثر  املصغرة  قابالتالتدريب بامل  -

:الفرضيات الفرعية -2  

لصاحل  سرعة األداء ومهارة اجلري بالكرة هناك فروق ذات داللة إحصائية بني االختبارات القبلية والبعدية للعينة التجريبية يف* 

.االختبار البعدي   

صاحل العينة التجريبية هناك فروق ذات داللة إحصائية بني االختبارات البعدية بني العينة التجريبية والعينة الضابطة ول*   

  :إجراءات البحث

  :منـهج البحث

 .اختري املنهج التجرييب، باعتباره األنسب ملثل هذه الدراسات   

  :عينـة البحث

 :    اختيار عينة البحث بطريقة عمدية وقد متثلت يف  مت  

  احلساسنةفريق مولودية  منالعبا   20واليت تضم : العينة التجريبية.  

  احلساسنةفريق وئام  منالعبا  20واليت تضم :  العينة الضابطة. 

  وقد روعي التكافؤ والتجانس بني العينتني يف متغريات السن، الوزن، والطول، وبعض الصفات البدنية واملهارية

  :مجـــاالت البحث

  : يالمجـال الزمنـ

  :أجريت التجربة وفـق التسلسل الزمنـي التـايل    

سبتمرب  25على الساعة اخلامسة مسـاءا لتعاد بعد مخسة أيام أي يوم  2013سبتمرب  20متت التجربة االستطالعية يوم  -

  .يف نفس التوقيت 2013

مث . على العينة الضـابطة 2013أكتوبر  03: على العينة التجريبية ويوم 2013أكتوبر  02: االختبارات القبلية أجريت يوم-

 80ودامت كل حصة تدريبية من  2014 يناير 10إىل غـاية  2013أكتوبر  09قابالت املصغرة ابتداء من طبق التدريب بامل

أما العينة الضابطة فرتكت متارس تدريبا�ا حتت إشراف مدر�ا، وكانت فرتات تدريبها يف نفس فرتات تدريب . دقيقة 100إىل 

  .العينة التجريبية 

  .حيث طبق العمل نفسه الذي قمنا به يف االختبار القبلي 2014 يناير 11 و 10االختبار البعدي أجري يومي  -

 . نوفمرب باحلساسنة والية سعيدة 1مت العمل مبلعب البلدي  :انيالمجـال المكـ

  :العبـا موزعني كمـا يلـي 40مشلت عينة البحث     :ال البشريالمجـ

  . العبـا متثل العينة التجريبية اليت طبق عليهــا التدريبات بالتقابالت املصغرة  20         

  .العبـا متثل العينة الضابطة اليت تركت تتدرب حتت إشراف مدر�ــا  20          
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  :أدوات البحث

ت وتعترب احملور األساسي تعترب األدوات اليت يستخدمها الباحث يف مجع البيانات املرتبطة مبوضوع البحث من أهم اخلطوا"

  :، ومن األدوات اليت استعملها الطالب يف حبثه)75،صفحة 2009.عطاء اهللا( والضروري يف الدراسة 

 املصـادر واملراجع العربية واألجنبية   

 املقـــابالت الشخصية  

 االختبارات البدنية واملهــارية  

 التجــربة االستطالعية 

 واملتمثلة يف الــوسائل اإلحصائية:  

  املتوسط احلسايب  -

   االحنراف املعياري -

 معامل االرتباط البسيط برسون  -

 الصدق الذايت -

 ستيودنت لعينتني مرتبطتني Tاختبار  -

 )110.،صفحة 1993. مقدم( ستيودنت لعينتني غري مرتبطتني Tاختبار  -

 

  : االختبارات المستخدمة في البحث

  )254،صفحة 1982عالوي، (احلركية اختبار نيلسون لالستجابة  : األولاالختبار  -

    .قياس القدرة على االستجابة ورد الفعل يف حلظة االنطالق :  الغرض من االختبار

  ) .4(خالية من العوائق ،شريط قياس ، ساعة توقيت ، شواخص عدد )م 2(وعرض ) م 20(مساحة بطول :األدوات املستخدمة

عند إحدى �اييت خط املنتصف يف مواجهة احملكم الذي يقف عند �اية الطرف األخر للخط  يقف املخترب : طريقة األداء

جهة اليمني أو اليسار ويف الوقت نفسه  إىل أماوميسك ساعة اإليقاف بإحدى يديه ويرفعها لألعلى مث يقوم بسرعة بتحريك ذراعه 

سرعة إىل خط اجلانب الذي أشار له احملكم وعندما يصل  يقوم بتشغيل الساعة ، ويف ذلك الوقت يقوم املخترب بالركض بأقصى

  .يقوم بإيقاف الساعة 

  .حماوالت لكل جهة) 3(يسجل لالعب أفضل حماولة ميني وأفضل حماولة يسار من أصل  : التسجيل

  ) 46،صفحة 1999البساطي، (والرجوع ) م 20(اختبار الدحرجة بالكرة ملسافة :االختبار الثاني 

  .بالكرة   ريقياس سرعة اجل :الغرض من االختبار 

 .، صافرة ، استمارة تسجيل 2) (شريط قياس ، كرة قدم ، ساعة توقيت ، شواخص عدد :األدوات المستخدمة 

حىت ) م 20(يقف املخترب ومعه الكرة خلف الشاخص األول وعند مساع الصافرة يقوم املخترب بالدحرجة ملسافة :طريقة األداء 

  .يصل إىل الشاخص الثاين حيث يقوم بالدوران حوله والرجوع إىل نقطة البداية 

دحرجة بالكرة والرجوع إذ تعطى له حماولتان وحتتسب األفضل ) م20(يسجل للمخترب الوقت الذي قطع فيه مسافة : التسجيل 

 .منهما 
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 :لالختباراألسس العلمية 

فريق وبعد أسبوع وحتت نفس كل من  مخسة  نيالعب 01على عينة مكونة من تطبيق االختباراتمت  :االختبارثبات  -1

وبعد الكشف يف جدول  معامل االرتباط بريسون بعد احلصول على النتائج استخدم. الظروف أعيد االختبار على نفس العينة 

 أكرب من القيمة اختبار هي لكل ةاحملسوبوجد أن القيمة  09ودرجة احلرية 0.05الدالالت ملعامل االرتباط عند مستوى الداللة

 .والثباتمما يؤكد أن االختبارات على درجة عالية من الدقة (0.60)اجلدولية

معامل الصدق الذايت باعتباره صدق  الطالبمن أجل التأكد من صدق االختبار استخدم  :االختبارصدق  -2

خطاء القياس والذي يقاس حبساب اجلذر الرتبيعي ملعامل الدرجات املعيارية بالنسبة للدرجات احلقيقية اليت خلصت من شوائبها أ

 ) 57.   1997  .بن قوة(  .ثبات االختبار

موضوعية االختبار تدل على عدم تأثره ،أي أن االختبار يعطي نفس النتائج أي كان القائم  :موضوعية االختبار -3

على االختبارات ومفردا�ا تبعد عنها الشك والتأويل،كما أن إن إلطالع اخلرباء واملختصني وموافقتهم باإلمجاع بالتحكيم ، ويشري 

  .الذايتاملستخدمة يف هذا البحث سهلة وواضحة وغري قابلة للتأويل وبعيدة عن التتويج  االختبار

   :عرض ومناقشة النتائج

  :عرض ومناقشة نتائج االختبارات القبلية لعينتي البحث

قصد إصدار أحكام موضوعية حول طبيعة التجانس القائم بني عينيت البحث التجريبية والضابطة من خالل بعض املتغريات       

وبعض االختبارات البدنية واملهارية ، عمل الباحثون على معاجلة الدرجات اخلام املتحصل عليها باستخدام اختبار داللة الفروق 

  0.05عند مستوى الداللة  38) =2-ن 2(درجة احلرية : اجلدول التايل ستيودنت كما هو مبني يف " ت"

  نتائج االختبارات القبلية لعينتي البحثيمثل )  1( جدول 

   

يتضح من اجلدول اخلاص بالفروق بني ا�موعتني التجريبية والضابطة يف صفة السرعة مهارة اجلري بالكرة أنه ال توجد فروق   

يف  1.42يف السرعة و)  0.97و 0.36( معنوية بني ا�موعتني فبل إجراء التجربة الرئيسية  حيث بلغت قيمة ت احملسوبة 

مما يؤكد تكافؤ و  1.68: واملقدرة بـ 38ودرجة احلرية  0.05ولية عند مستوى الداللة اجلري بالكرة وكلها أقل من  ت اجلد

  .جتانس ا�موعتني قبل إجراء التجربة

  

  

  

  

  

 المتغيرات
وحدة 

 القياس

ت    العينة الضابطة العينة التجريبية

 المحسوبة

ت   

 الجدولية
 داللة   الفروق

 ع س ع س

 السرعة
 يمين

دال إحصائياغير   0.36 0.08 2.22 0.09 2.23 الثانية  
 97. 0 0.08 2.38 0.06 2.41 يسار

1.68 
دال إحصائياغير  1.42 31 .1 15.76 0.85 15.43 الثانية الجري بالكرة  
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  :لعينتي البحث والبعدية عرض ومناقشة نتائج االختبارات القبلية

 لعينتي البحث والبعدية نتائج االختبارات القبلية  ) 2( جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

و يف اختبار   6.43: احملسوبة قدرت بـ Tقيما لـ  من اجلدول  نالحظ العينة التجريبية قد حققت يف اختبار اجلري بالكرة،    

و  0.05عند مستوى الداللة  1.72اجلدولية اليت تقدر بـ  Tو هي أكرب من ميينا ويسارا على التوايل   4.4و  5,2السرعة 

و االختبار البعدي هو فرق معنوي دال إحصائيا لصاحل االختبار  رق بني االختبار القبليو يعين هذا أن الف 19درجة حرية 

  .البعدي

والسرعة ميينا اجلري بالكرة، يف كل من اختبار   3.37 – 3.25- 2.51: التالية Tأما العينة الضابطة فتحصلت على قيم     

مما يدل على  19و درجة حرية  0.05عند مستوى الداللة  1.72ويسارا على التوايل وهي اكرب من قيمتها اجلدولية املقدرة 

  البعدي لصاحل االختبار وجود فروق دالة معنويا 

مجيع عناصر أعداد الفريق جيب أن تتكامل وأن تعمل مجيعها يف خط واحد لتحقيق "أسباب ذلك إىل أن  الطالب ويعزو    

" ( اهلدف األساسي من عملها وهو ظهور الفريق مبظهر طيب وحصوله على مركز مرضي طبقا لظروفه يف املسابقة املشرتك فيها

  ) . 24،صفحة  1987.حسني 

إىل تعليم املهارات احلركية واألساسية وحماولة إتقا�ا وتثبيتها لغرض الوصول إىل "  ن عملية األعداد املهاري �دفأو   

 ، .الوحش(  "اليت خيططها وينفذها املدرب يف امللعب املشا�ة للمنافسةأفضل مستوى ممكن يف كرة القدم من خالل التمرينات 

  )19 ،صفحة1994

  :ثات البعدية لعينتي البحختبار االعرض وتحليل نتائج 

  ات البعدية لعينتي البحثختبار االنتائج )3( جدول 

بالكرة اختبار  الجري      

الداللة 

 اإلحصائية

" ت "

 اجلدولية

"  ت"

 احملسوبة

حجم  االختبار القبلي االختبار البعدي

 س ع س ع العينة

 العينة التجريبية 20 15.43 0.85 14.83 0.88 6.43 1.72 دال

 العينة الضابطة 20 15.76 31 .1 14.98 1.12 2.51 دال

  اختبار سرعة األداء 

 العينة التجريبية ميني 20 2.23 0.09 1.71 0,06 5.2 1.72 دال

 يسار 2.38 0.08 1,92 0,06 4.4 دال

 العينة الضابطة ميني 20 2,34 0.06 2,06 0,09 3.25 دال

 يسار 2.41 0.10 2,00 0,08 3.37 دال

 المتغیرات
وحدة 
 القیاس

ت    العینة الضابطة العینة التجریبیة
 المحسوبة

ت   
 الجدولیة

داللة   
 ع س ع س الفروق

 السرعة
 یمین

 5.23 0,09 2,06 0,06 1.71 الثانیة
 

 دال إحصائیا

 6.42 0,08 2,00 0,06 1,92 یسار
1.68 

 دال إحصائیا

 الثانیة الجري بالكرة
    

 دال إحصائیا 6.42
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ولصاحل العينة من خالل اجلدول يتبني أن الفروق كانت معنوية بني نتائج االختبارات البعدية للمجموعتني الضابطة والتجريبية      

إىل فعالية التدريب باملقابالت املصغرة  لصفة السرعة يف األداء ة ومهارة اجلري بالكرةأسباب تلك الفروق  ىعز تو  التجريبية

  يف املقابالت، وتشا�ها إىل ما حيدث 

واملتمثلة يف املقابالت املصغرة ات اخلاصة اليت طبقت على العيب ا�موعة التجريبية بريدتأثري الت إىلويعزو الباحث سبب ذلك      

مت  إذالذي له الدور الكبري يف رفع مستوى الالعبني  األداءاليت تتماشى وخصوصية لعبة كرة القدم من حيث الرتكيز على سرعة 

املباراة بزمن وتكرارات مناسبة  أثناءيف ظروف مقاربة ملا حيدث يف  وتطبيقهابالكرة  رياحلركية و اجل سرعةخاصة لل توجيهات اءإعط

التدرج يف احلمل وتعويد الالعبني على سرعة التصرف يف  أسلوبالعمل فضال عن  أوقاتراحة تتناسب مع  أوقات إعطاءمع 

هدف األعداد املهاري هو اكتساب وإتقان كافة املهارات األساسية للعبة إذ أن التطبيق "ارة وهو ما يتفق مع ه.الوقت املناسب 

اجليد للمهارات يساعد على األداء جبهد أقل وعدم تعرض الالعب لإلصابة ويف لعبة كرة القدم ال يستطيع الالعب تنفيذ األداء 

املهارية والذي بدوره يؤثر على قابلية الالعبني اخلططية والبدنية لذلك يؤكد ال من خالل إتقان النواحي إاملهاري بالشكل املطلوب 

  )24،صفحة  1975هارة ،" ( خالل التدريب على أداء املهارة أو إعطاء الوقت الكايف من أجل إتقا�ا بشكل جيد

  :االستنتاجات 

  :اآلتيةاالستنتاجات ب اخلروجمت  إليهاتوصل املالنتائج  إىلاستناداً 

اجلري بالكرة ، وهي لصاحل و  لسرعة األداء البعدي ، والقبلياالختبار  بني تجريبيةلدى ا�موعة ال فروق معنوية هناك -1

  االختبار البعدي

غري أن نسبة هذا التطور تبقى أقل مما  اجلري بالكرةو  لسرعة األداء البعديتطور لدى ا�موعة الضابطة يف االختبار  هناك -2

 .  ا�موعة التجريبيةهي عليه عند 

اجلري بالكرة ، وهي لصاحل و  البعدية، لسرعة األداء اتاالختبار  يفالضابطة  تجريبية وا�موعة ال بني فروق معنوية هناك -3

  .تجريبيةا�موعة ال

لالعيب كرة القدم،  ري بالكرةاحلركية وسرعة اجل داءاتاخلاصة هلا  فاعلية يف تطوير سرعة األ دريب باملقابالت املصغرةالت إن -4

  إذ أظهرت تأثرياً اجيابياً وتطوراً ملموساً يف االختبارات البعدية ولصاحل ا�موعة التجريبية  

 :التوصيات   

املستوى البدين واملهاري عند تأثري اجيايب يف تطوير من هلا  واملنافسة ملا اإلعدادرحلة ملقابالت املصغرة يف ماب دريباستخدام الت -1

 .كرة القدم  العيب

 .وتقريبها لظروف املنافسةضمن الوحدات التدريبية  دريباتاالهتمام �ذه الت -2

 .دراسة مشا�ة على صفة بدنية ومهارة أساسية أخرى يف لعبة كرة القدم  إجراء -3

  :المصادر والمراجع-

  القاهرة مركز الكتاب للنشر ، .املدير الفين لكرة القدم  1998)(حنفي حممود خمتار  -1

  ملوصلادار الكتب للطباعة والنشر،2 ط.كرة القدم)1999( زهري قاسم اخلشاب وآخرون  2-

  .بورسعيد ، املطبعة املتحدة سنرت:  1ط. التحليل البايوميكانيكي حلركات جسم اإلنسان  )2000(عادل عبد البصري  -3

  .بغداد  .  كرة القدمأسس التعلم والتعليم وتطبيقاته يف  ؛ ) 2005(قاسم لزام وآخران  -4

  .دار الفكر العريب ، القاهرة.  1ط.  اختبارات األداء احلركي؛ )1982(حممد حسن عالوي وحممد نصر الدين رضوان  -5
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  .دار الكتب والوثائق ، بغداد:  1ط.  التطبيق امليداين لنظريات وطرائق التدريب الرياضي) 2008(حممد رضا إبراهيم  -6

مركـز الكتـاب . 1ط. اإلحصاء التطبيقي يف جمال البحوث الرتبوية والنفسية واالجتماعيـة والرياضـية )1999(مصطفى حسني -7

 . للنشر، القاهرة

  الكويت .مكتبة الفالح للنشر والتوزيع ،. القياس والتقومي النفسي والرتبوي )1995( ممدوح عبد املنعم وعيسى جابر -8

املوصل    . .التطبيقات اإلحصائية واستخدامات احلاسوب يف حبوث الرتبية الرياضية )1999 (وديع ياسني وحسن حممد  -9

  دار الكتب
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سنوات في ) 6 -5( معوقات تطبيق برامج التربية الحركية لدى أطفال ماقبل المدرسة " 

  "المدارس االبتدائية 

  لغرور عبد الحميد : الدكتور -1

  .الجزائر.-باتنة  -الشهيد مصطفى بن بولعيد 2جامعة باتنة  -معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية            

  يحياوي السعيد : األستاذ الدكتور  -2

  .ئرالجزا -باتنة- الشهيد مصطفى بن بولعيد 2جامعة باتنة  -معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية           

  جبايلي لياس: الطالب الباحث -3

  الجزائر.-بسكرة –جامعة محمد خيضر  -معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية            

 :الملخص

) 6-5(قبــل املدرســة  أطفــال مــا مــععّوقــات تطبيــق بــرامج الرتبيــة احلركيــة باملــدارس االبتدائيــة إبــراز م هــدفت الدراســة إىل 

مســتوى تكــوين أســاتذة التعلــيم االبتـــدائي   ( هــذا كهــدف رئيســي أمــا كأهـــداف جزئيــة فارتينــا إىل معرفــة إن كــان كــل مـــن  ســنوات

يؤثر يف إعاقة تطبيق برامج الرتبية احلركية باملدار س ) وعدد التالميذ وتوزيع احلصص باإلضافة إىل غياب األجهزة والوسائل الرياضية

املنهج الوصفي نظرا ملالءمته لطبيعة الدراسـة،  يف يف حني متثل منهج الدراسة، سنوات) 6-5(ملدرسة االبتدائية مع أطفال ماقبل ا

سنوات، يف حني متثلت عينة ) 6-5(ممن يدرسون أقسام التحضريي  يف اجلزائر وتكون جمتمع الدراسة من أساتذة التعليم االبتدائي

، )سطيف -بسكرة -خنشلة(   ملدارس االبتدائية املتواجدة بكل من الوالياتأساتذة التعليم االبتدائي يف بعض ا بعض الدراسة يف

ومتثلــت أداة الدراســة يف اســتمارة اســتبيان مت توجيههــا ألســاتذة التعلــيم االبتــدائي ، يف األخــري نتــائج الدراســة متثلــت يف أن كــل مــن 

بدنيـة وأيضـا غيـاب الوسـائل واألجهـزة الرياضـية يعيـق مـن تكوين أساتذة التعليم االبتدائي ، وعدد التالميذ وتوزيع حصص الرتبية ال

سـنوات باملـدارس االبتدائيـة ، هـذا ونقـرتح إمكانيـة تـوفري منشـآت ) 6-5(تطبيق برامج الرتبية احلركية لدى أطفـال مـا قبـل املدرسـة 

ي املــدارس االبتــدائي خاصــة مبــادة الرياضــية يف املــدارس الالبتدائيــة إضــافة إىل إجــراء دورات تكوينيــة مكثفــة ملعلمــ ةخاصــة للممارســ

الرتبية احلركيـة أو الرتبيـة البدنيـة يف املـدارس االبتدائيـة إىل خمتصـني لضـمان األداء  سالرتبية البدنية، واألفضل واألجدر أن يوجه تدري

  .اجليد واحلفاظ على صحة التلميذ بدرجة أوىل

  .سنوات، املدرسة االبتدائية) 6-5(برامج الرتبية احلركية، أطفال ماقبل املدرسة  :الكلمات المفتاحية

  

"Obstacles to the application of motor education programs in pre-
school children (5-6 years) in primary schools " 

Abstract: 
       The primary objective of this study is to shed the light on the application 
obstacles of the physical education program in primary schools with pre-school 
children of (5_6) years.It also aims to find out if all of the training level of 
primary teachers ,the students number,the distribution of courses and the 
absence of devices and sport tools can prevent the application of the physical 
education in primary schools with pre_school children of (5_6) years .in This 
study we opted for a descriptive approach as a convenient approach for the 
nature of the current study.Concerning the study population ,it includes the 
primary schools teachers in Algeria ,who teach primary classes of (6-5)years 
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.The sample of this study involves the primary teachers in Khenchela ,Biskra 
and Setif.regarding the data collection tools , a questionnaire is distributed to the 
primary teachers .The results of this study Demonstrates that the training level 
of primary teachers ,the students number,the distribution of courses and the 
absence of devices and sport tools prevent the application of the physical 
education in primary schools with pre_school children of (5_6) years ,so we 
propose to provide special facilities for sport practice in primary schools, in 
addition to conducting intensive training courses for primary teachers in 
physical education,and it's better to teach physical education in primary schools 
by specialists for a good performance and to protect the student's health . 

Keywords: motor education programs, pre-school children (5-6 years), 
primary school. 
  

 :مقدمة -1

 ،سنوات) 6-5(عند أطفال ماقبل املدرسة مير بظروف صعبة يف املدرسة االبتدائية  تطبيق برامج الرتبية احلركيةإن واقع 

سنوات ) 6-5(ولقد جاءت الدراسة إلبراز أهم الصعوبات اليت تعرتض تطبيق برامج الرتبية احلركية مع أطفال ماقبل املدرسة 

ن من إلظهار مواهبهم واكتشاف ما  ميلكو  األطفالؤثر سلبا على اليت تبعض املشاكل  مت اكتشاف ، حيثباملدارس اإلبتدائية

حساسة يف حياة مرحلتهم العمرية، حيث تعترب مرحلة ماقبل املدرسة مرحلة  �م بشكل يناسبقدرات لتحقيق أهدافهم ورغبا

ال ميتلك  أنه حيثنقطة حساسة،  يعتمد عليه مردود املعلم الذي يعترب ركيزة ومثال أعلى للتالميذ الذي كما يعترب،  الطفل

ملنهجية العملية باوهدا لعدم معرفته  الرتبية احلركية وذلك بناءا على نتائج الدراسات السابقةالقدرات الكافية إلدارة حصة 

، يف حني يا واجتماعيانفس يدرك مدى أمهية هدا ا�ال يف تكوين التالميذ بدنيا،كحصة ترفيهية أي ال يث ينظر إليهاحبالتعليمية، 

ن أجل التطبيق اجليد لربامج الرتبية احلركية جيعل نتائج هذه الربامج تعود باإلجياب على الطفل مجيب توفر جمموعة من العوامل 

ن عتاد م للرتبية احلركيةتوفري الوسائل البيداغوجية املخصصة  بينها كفاءة املعلم يف تسيري حصة الرتبية احلركية وأيضا إجبارية نوم

ما وهذا ، ة واحلفاظ على صحة األطفالارسللمماألرضية صالحية ان اإلجناز األمر األساسي وأيضا عترب مكة، كما يولوازم رياضي

وما حتتويه ساحة املدرسة اليت ال ميكن ممارسة حصة . تشكو منه معظم املدارس االبتدائية من عدم توفري مساحات خاصة للرياضة

صة الرتبية البدنية والرياضية غري مناسب حيث جل ة حلاالختيار العشوائي للوقت املخصص، باإلضافة إىل حرية بكل حلركيةالرتبية ا

ن الصباح هو الوقت ألى التجاوب مع املعلم هلدا يرون احلصص تقام يف املساء أي حيس التلميذ باإلرهاق والتعب وغري قادر ع

حيث أن النشاط احلركي نشأ مع اإلنسان منذ والدته كاملشي واجلري والتسلق ط، األفضل ملمارستها أين يكون التلميذ يف نشا

وخالفه من األشكال األساسية للحركة، أما إذا ركن إىل الراحة وعدم احلركة دامهته األمراض واعتل جسمه، وأردنا من خالل هذه 

سنوات داخل املدارس ) 6-5(ماقبل املدرسة  الدراسة أردنا أن نطلع على معّوقات تطبيق برامج الرتبية احلركية لدى أطفال

االبتدائية، حيث أن مجيع ا�تمعات واألسر تسعى إىل حتقيق النمو الشامل واملتزن ألبنائها من الناحية البدنية والعقلية والنفسية 

  .واالجتماعية، فتكون الرتبية احلركية والرتبية البدنية والرياضية وسيلتهم يف حتقيق هذا اهلدف

  :إشكالية الدراسة -2

لتعلــيم احلديثــة أصــبحت تتماشــى وتســاير األهــداف واومبــا أن أهــداف الرتبيــة  تعتــرب الرتبيــة احلركيــة جانبــا مــن الرتبيــة العامــة،

والسياســية،فإن أهــداف الرتبيــة احلركيــة يف أي جمتمــع جيــب أن حتقــق أهــداف ة املرســومة للدولــة يف كــل مظاهرهــا االجتماعيــة والثقافيــ
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فـإن  فرص متعددة للخربات ومبا أن األهداف الرتبوية هي الغايات اليت تسعى الرتبيـة لتحقيقهـا،و  ملا فيها من أنشطة متنوعةا�تمع 

وهلــذا فــان الرتبيــة احلركيــة تلعــب دورا هامــا وحيويــا يف حتقيــق املدرســة ة، أهــداف الرتبيــة احلركيــة تقــع يف نســيج أهــداف الرتبيــة العامــ

، 2007فاطمـــة عـــوض صـــابر،  (.واالجتمـــاعي واالنفعـــايل لألطفـــال والعقلـــي اجلســـمي ن حيـــث النمـــومـــ االبتدائيـــة لوظائفهـــا،

ونتعامـل معهـا مبثـل هـذا  أن �ملهـا قبل دخـول املدرسـة فـرتة طويلـة يف حيـاة الطفـل وال ينبغـي لنـا فرتة ما، يف حني متّثل )49،50

، بـل إن رأي مبجـرد أن يـتمكن مـن اجلـري بسـهولة و يسـ أمكـن، افيجـب أن نبـدأ الرتبيـة احلركيـة للطفـل مبكـرا مـ التقصري الواضح،

الـرغم ممـا قبـل يف هـذا الصـدد فيمـا قبـل  الرتبية احلركية ميكن أن تساهم يف تنشيط النمو بالنسبة لألمناط احلركية الغري متعلمـة، علـى

 و االحنرافــاتيصــاب بــالعيوب  ل كثــريا مــاأن الطفــ مرحلــة اجلــري وتــتخلص خطــورة إمهــال هــذه الفــرتة مــن الناحيــة الرتبويــة احلركيــة،

القوامية وضعف يف القدرات احلركية، األمر الذي جيعل برامج الرتبية الرياضية يف املدرسة اإلعدادية وما بعدها جمـرد بـرامج إلصـالح 

اخلـويل أمـني ( ." قـة البدنيـةاملهـارات والّليا كاكتسـابفسـد وعـالج مـا أمهـل يف فـرتة الرتبيـة الرياضـية علـى حتقيـق أهـدافها املعروفـة   ما

وخنـــص بالـــذكر  ســـنوات) 6 -3(ومتاشـــيا مـــع التطـــورات والتوجيهـــات اجلديـــدة يف مرحلـــة الطفولـــة املبكـــرة ، )42، 1998أنـــور، 

بالرتبيـة احلركيـة والـيت  االهتمـامحرجة يف عمر األطفـال، كـان البـد مـن  ةمرحلسنوات و اليت تعترب ) 6 -5(أطفال ما قبل املدرسة 

، حيـث توجـد هام يف تطوير حيـا�م املسـتقبلية يتجزأ من الرتبية العامة وأن خمتلف القدرات احلركية لدى األطفال أمر الء تعترب جز 

جزء منها حسـب  باجلزائر المتارس فيها الرتبية البدنية والرياضية وأيضا الرتبية احلركية اليت تعترب) ألف مدرسة ابتدائية  18( حوايل 

جملة العلوم االنسانية واالجتماعيـة، . ( 28/04/2014تقرير لالحتادية اجلزائرية للرياضة املدرسية الصادر جبريدةالشروق اليومي  

، وهـــذا مايـــدل علـــى وجـــود معّوقـــات وجمموعـــة مـــن الصـــعوبات الـــيت تعـــرتض ممارســـة الرتبيـــة احلركيـــة والرتبيـــة البدنيـــة )28، 2017

بالتـــايل يبقـــى التلميــذ حمـــروم مـــن هــذا النشـــاط احلركـــي فنجــد مســـتواه يف أداء املهـــارات احلركيــة األساســـية باإلضـــافة إىل والرياضــية، و 

مايعانيه الكثري من التالميذ من اعوجـاج الظهـر نتيجـة ثقـل احملفظـة املدرسـية وأمـراض أخـرى تتعلـق بـالتنفس والقلـب والسـمنة، هلـذا 

بية احلركية بدرجة أوىل وذلك لوقايتهم من خمتلف االمراض اليت من املمكن أن يتعرض هلا طفل فهم يف حاجة ماسة إىل ممارسة الرت 

  .هذه املرحلة

جمموعة من املعوقات اليت تعرتض تطبيق براجمها يف املدارس لألسف تعاين من  أن الرتبية احلركية وعليه ميكننا القول 

جتهزكل  إال أننا نبقى نتمسك بنوع من األمل حىت ا�ال غري متوفرة، ذاهفكل العوامل املساعدة على النهوض يف  ،االبتدائية

، وانطالقا مما مت تقدميه وأمام هذه االعتبارات استطعنا بلورة مشكلة اليت تطرقنا هلا سابقا البشرية واملادية مدارسنا باإلمكانيات

   : الدراسة يف التساؤل العام التايل

  .؟بتدائيةاال املدارس يف سنوات) 6 -5( ماقبل املدرسة  أطفال لدى احلركية الرتبية معوقات تطبيق برامجماهي 

  :التساؤالت الجزئية -2-1

    تطبيق برنامج الرتبية احلركية مع أطفال ماقبل املدرسة  يفيعيق مستوى تكوين أستاذ التعليم االبتدائي  هل -1- 2-1

  سنوات ؟) 5-6(

  سنوات ؟) 6-5(احلركية مع أطفال ماقبل املدرسة برنامج الرتبيةالتالميذ وتوزيع احلصص يف تطبيق  هل يعيق عدد -2- 2-1

) 6- 5(برنامج الرتبية احلركية مع أطفال ماقبل املدرسة هزة والوسائل الرياضية يف تطبيق هل يعيق غياب األج -3- 2-1

  سنوات ؟
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 :أهداف الدراسة  -3

سنوات باملدارس ) 6- 5(برامج الرتبية احلركية لدى أطفال املرحلة التحضريية التعرف على معّوقات تطبيق   - 

 .االبتدائية

  مستوى تكوين أستاذ التعليم االبتدائي يعيق تطبيق برنامج الرتبية احلركية مع أطفال ماقبل املدرسة  معرفة إن كان  -

  .سنوات) 5-6(

) 6-5(عدد التالميذ وتوزيع احلصص يعيق تطبيق برنامج الرتبية احلركية مع أطفال ماقبل املدرسة  كانمعرفة إن    -

  .سنوات

) 6-5(معرفة إن كان غياب األجهزة والوسائل الرياضية يعيق تطبيق برنامج الرتبية احلركية مع أطفال ماقبل املدرسة   -

  .سنوات

  :                   فرضيات الدراسة -4

) 6-5(تطبيق برنامج الرتبية احلركية مع أطفال ماقبل املدرسة  يفمستوى تكوين أستاذ التعليم االبتدائي يعيق  -1- 4-1

  .سنوات

يعيق عدد التالميذ وتوزيع احلصص يف تطبيق برنامج الرتبية احلركية مع أطفال ماقبل املدرسة                -1-2- 4

  .سنوات) 5-6(

برنامج الرتبية احلركية مع أطفال ماقبل املدرسة             هزة والوسائل الرياضية يف تطبيق جغياب األيعيق  -3- 4-1

  .سنوات) 5-6(

  :التعريف بمصطلحات الدراسة -5

 :التربية الحركية -5-1

معنية باحلركات مدخل هام لتدريس الرتبية الرياضية، حيث أ�ا " وهو من علماء الرتبية احلركية أ�ا"تشارلز بوشر " عرّفها  

، وهذه احلركات هي األصل يف مجيع املهارات الرياضية )اخل...اجلري، املشي، الوثب، التسلق، الدحرجة(األساسية لإلنسان مثل 

شرف ". (اخلاصة، كما أن الرتبية احلركية تعترب مدخال أساسيا لتفجري طاقات األطفال وإثارة دوافعهم حنو اإلبداع والتعلم واالبتكار

  )39، 2005احلميد،  عبد

  :التعريف االجرائي -1- 5-1

تعترب الرتبية احلركية شكل من أشكال الرتبية البدنية لألطفال لتعليمه خمتلف احلركات واملهارات األساسية والرفع من درجة  

  .كفاء�م احلركية

 :برنامج التربية الحركية -5-2

تلك املساحة من منهاج رياض األطفال واملدرسة االبتدائية اليت تقابل احتياجات املرحلة العمرية مستعينة " يعّرف بأنه  

احلركة األساسية، تعلم املهارات احلركية، الكفاءة اإلدراكية (باألداء احلركي املتنوع من خالل إطار مرجعي يتحدد باملواضيع اآلتية 

  )153، 1998اخلويل أمني أنور، راتب أسامة كامل،)". (جلسم والقوام، الطالقة احلركيةاحلركية، ميكانيكية ا
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   :التعريف االجرائي -5-2-1

و�دف إىل  احلركي، أن برنامج الرتبية احلركية عند أطفال املرحلة التحضريية ميّيزه تعلم احلركة األساسية أو االستكشاف

  .للوصول هلا إىل مرحلة اإلتقان تطوير وحتسني وتنمية احلركة لدى الطفل

  :سنوات) 6-5(أطفال ماقبل المدرسة  -5-3

أهم الفرتات يف حياة الطفل وذلك ألنه يبدأ يف اكتساب التوافق الصحيح مع البيئة اخلارجية يف هذه املرحلة،  "تعترب من 

كما أن هذه املرحلة هي اليت تؤثر يف سلوك الطفل فيما بعد، وذلك ألن ما يكتسب يف الطفولة يصعب تغيريه، ويصبح هو 

  ) 37، 1990عزيز مسارة، ". (ذي سيقام عليه صرح شخصيته يف املستقبل األسلوب املميز للسلوك واألساس الصلب ال

 :التعريف االجرائي - 1 -5-3

املدرسة هي مرحلة النشاط احلركي املستمر،  لسنوات كما يطلق عليها أيضا مرحلة ما قب) 6-5(تعترب املرحلة التحضريية  

  .التسلق وغريها من املهارات احلركية األساسيةإذ يكتسب الطفل مهارات حركية جديدة كاجلري والقفز واحلجل و 

  :المدرسة االبتدائية - 2 -5-3

عن استفاد�م  املرحلة األوىل من التعليم اإلجباري، يلتحق به كل األطفال البالغني سن الست سنوات بغض النظر"وهي 

متحان �اية التعليم االبتدائي والذي إاملدرسة أو عدمه، ويشتمل على مخس مستويات، وتتوج �اية الدراسة فيه ب لما قبمن الرتبية 

  )2012،9احلبيب رحيم،(". إىل التعليم املتوسط باالرتقاءيسمح للناجحني فيه 

  :التعريف اإلجرائي- 3 -5-3

تندرج فيه مرحلة التعليم التحضريي ويتمكن الطفل يف  واليتدائي مرحلة املدرسة االبتدائية وتسمى أيضا مرحلة التعليم االبت

التدرجيي للمعارف املنهجية  واالكتسابجلسمه وللزمان واملكان  إدراكهمن احلصول على تربية مالئمة وتوسيع  هذه املرحلة

  .مكتسبات ضرورية تضمن للتلميذ متابعة مساره الدراسي بنجاح باعتبارها

  :أطفال ما قبل المدرسةبرامج تعليم  -6

إن السؤال املنطقي  وهو كيفية تعريف أو حتديد تعليم طفولة مبكرة عالية اجلودة، ويذكر اإلحتاد القومي لتعليم الصغار أن 

برنـــامج تعلـــيم طفولـــة مبكـــرة عـــايل اجلـــودة يـــوفر بيئـــة آمنـــة جيـــدة أو صـــحية والـــيت تعمـــل علـــى تشـــجيع النمـــو اجلســـماين والعـــاطفي 

 إن احملدد الرئيسي جلودة الربنامج هو املدى الـذي يطبـق فيـه املعرفـة بنمـو الطفـل يف ممارسـة الربنـامج،. لألطفال الصغارواإلدراكي 

حيــث يقــوم الربنــامج علــى :سـوف تشــري املؤشــرات التاليــة إىل أي برنــامج تعلـيم الطفولــة املبكــرة والــذي ميكــن أن يعتــرب عـايل اجلــودةو 

يعــرف مدرســوا الطفولــة املبكــرة عمليــة ومراحــل منــو الطفــل وكيفيــة اســتخدام املــنهج املناســب  أســاس فهــم لنمــو الطفــل، وجيــب أن

والتعلـيم املالئــم لتــوفري املــواد واألنشـطة الــيت تناســب اهتمــام األطفـال الــيت ختــدمهم أكثــر، باإلضـافة إىل الربنــامج لــه مقــدمني معــدين 

ىل عملهم معدون جيدا لتقدمي برامج عالية اجلودة لألطفـال، الربنـامج لـه جيدا وهم أولئك املدرسني الذين جيلبون معرفة ومهارات إ

إن اآلبــاء أول وأهــم مصــدر . اهتمــام أبــوي نشــيط، ويعتقــد البــاحثون أن اهتمــام اآلبــاء هــو عامــل مهــم يف جنــاح أي برنــامج تعلمــي

يف الربنامج، الربنامج له معدل معقول طاقم عمل للتعليم ألبنائهم، لذا جيب أن يشعروا بأ�م حيظون باالحرتام والتجريب باملشاركة 

وبالتايل فإن املوقع املـادي للربنـامج جيـب أن . وطفل وحجم جمموعتة وله أدوات ومساحة ومناسبة، الربنامج له بيئة آمنة وصحيحة

  )151-2006،150شبل بدران، . ( يكون آمنا و حيوي تنوع من األلعاب واملواد لألطفال
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  :السابقة والمشابهةالدراسات  -7

من أجل التطرق إىل أبرز معّوقات تطبيق برامج الرتبية احلركية باملدارس االبتدائية أردنا إال أن نشري إىل بعض الدراسات 

  :السابقة واملشا�ة اليت كان من بني متغريا�ا واقع الرتبية البدنية والرياضية والرتبية احلركية ومن بينها

تطوير مستوى تعلم املهارات احلركية من خالل حصة  صعوبات). 2017(حممد يوسف، وجميدي، دراسة بوعبد اهللا،  -

. ورقلة. جامعة قاصدي مرباح. جملة العلوم االنسانية واالجتماعية. الرتبية البدنية والرياضية لدى تالميذ الطور االبتدائي باجلزائر

  .84 - 37).28( .اجلزائر

. واقع برنامج الرتبية احلركية على مستوى األقسام التحضريية يف املدارس االبتدائية) . 2016(دراسة حفطاري حسان  -

  .اجلزائر. جامعة حممد خيضر بسكرة.معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية. مذكرة ماسرت غري منشورة

سنوات،مذكرة ماسرت غري منشورة ) 5-4(واقع الرتبية احلركية يف رياض األطفال ). 2014(هشام شنويف دراسة  -  

  .اجلزائر. الشهيد مصطفى بن بولعيد 2معهد العلوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية، جامعة باتنة

واقع املمارسة الرياضية يف الطور االبتدائي وأثره على النمو النفسي االجتماعي ). 2012(قادري، احلاج دراسة  -

  .اجلزائر.3جامعة اجلزائر.يةمعهد الرتبية البدنية والرياض. غري منشورة رسالة ماجستري.لوالية سطيفللتالميذ باملدارس االبتدائية 

واقع درس الرتبية الرياضية و أمهيتها يف املدارس االبتدائية للتالميذ بأعمار  ). 2012(دراسة علي حممد خلق الدليمي  -

  .العراق. جامعة االنبار.البدنية والرياضية كلية الرتبية. رسالة ماجستري غري منشورة. سنوات) 6-8(

) 6- 5(أهم معّوقات تطبيق برامج التربية الحركية بالمدارس االبتدائية لدى أطفال ماقبل المدرسة  -8

  :سنوات

ط احلركي باعتبار الرتبية احلركية جزء من الرتبية البدنية والرتبية العامة وهلا أمهية كبري يف اشباع رغبة الطفل يف ممارسة النشا

وذلك من أجل تنمية شخصيته من خمتلف النواحي وأيضا تفريغ طاقته الزائد يف هذا النشاط، إال أن واقع ممارستها يظهر احلالة 

سنوات، ولقد أظهرت نتائج خمتلف الدراسات ) 6-5(اليت تتعرض هلا الرتبية احلركية باملدارس االبتدائية عند أطفال ماقبل املدرسة 

سنوات باملدارس ) 6-5(شا�ة أنه من أهم معّوقات وصعوبات تطبيق برامج احلركية مع أطفال ماقبل املدرسة السابقة وامل

  :االبتدائية هي

النقص املعريف ملعلم املدرسة االبتدائية حول كيفية اختيار األلعاب اليت تناسب خصائص أطفال ماقبل املدرسة وخاصة  -

  .ليت جيب أن يقوم �ا الطفلمن حيث نوع التمرين وعدد التكرارات ا

انعدام األماكن املخصصة لتطبيق برامج الرتبية احلركية مما جيرب املعلم يقدم الدرس يف ساحة املدرسة مهما كان نوعها  -

  .ووضعيتها

  .نقص إن مل نقول انعدام  العتاد والوسائل الرياضية اليت تعترب جزء رئيسي يف حتقيق أهداف الدرس -

والذي له تأثري كبري على تقدمي برامج الرتبية احلركية حيث أن معظم معلمي املدرية االبتدائية من جنس عامل اجلنس   -

  .أنثوي ال يسطعن أن يقدمن التمارين نظرا خلصوصية برامج الرتبية احلركية

يف  مرتني) د25(بـ الزمن احملدد لطبيق حصة الرتبية احلركية وموضعها يف التوقيت الزمين االسبوعي حيث مت حتديدها  -

  .األسبوع واحد صباحا وأخرى مساءا وهذا يؤثر على أداء التلميذ
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عدد األطفال داخل القسم الواحد يؤثر سلبا على أداء األطفال أثناء املمارسة مما جيعل الطفل ينظر كثريا ليعود له دوره  -

  .يف األداء

  :اإلجراءات الميدانية للدراسة -9

  :الدراسةمنهج  -9-1

  .االعتماد على املنهج الوصفي نظرا ملالءمته لطبيعة الدراسةمت 

  :مجتمع وعينة الدراسة -9-2

سـنوات، يف حـني متثلـت عينـة ) 6-5(ممن يدرسون أقسـام التحضـريي  وتكون جمتمع الدراسة من أساتذة التعليم االبتدائي

 -بســكرة -خنشــلة( ائيــة املتواجــدة بكــل مــن الواليــات بعض املــدارس االبتداملنتمــني لــأســاتذة التعلــيم االبتــدائي  بعــض الدراســة يف

  .)سطيف

  :أدوات الدراسة -9-3

�ــدف إىل اســتطالع اجابــا�م حــول أهــم  ياالعتمــاد كــأداة للدراســة اســتمارة اســتبيان موجــه ألســاتذة التعلــيم االبتــدائ تــم

  .سنوات) 6-5(معوقات تطبيق برامج الرتبية احلركية يف املدارس االبتدائي مع فئة أطفال ماقبل املدرسة 

  :الوسائل االحصائية -9-4

االجتماعيــــة املطبقــــة يف العلــــوم ) spss(االحصــــائية  ةيف التحليــــل االحصــــائي لنتــــائج الدراســــة علــــى احلزمــــ دمت االعتمــــا

  .واالنسانية 

  : مناقشة فرضيات الدراسةعرض و  -10

  :عرض ومناقشة نتائج الفرضية الجزئية األولى الموسومة بـ - 1- 10

 .سنوات) 6-5(تطبيق برنامج الرتبية احلركية مع أطفال ماقبل املدرسة  يفمستوى تكوين أستاذ التعليم االبتدائي يعيق  

جزء من الرتبية البدنية والرياضية فهما يأخذان نفس املنحى حيث أن تقدمي برامج الرتبية احلركية باعتبار أن الرتبية احلركية 

والرتبية البدنية والرياضية من طرف خمتصني ومن طرف مؤطرين تلقوا تكوينا متخصصا يف هذا االجتاه يؤدي إىل نتيجة إجيابية وهي 

م يعتمده املؤطرين ، لكن الواقع يعكس لنا مانراه اليوم اجتاه دروس الرتبية أن يتعلم الطفل مهارات حركية أساسية من خالل تنظي

احلركية والرتبية البدنية والرياضية يف املدارس االبتدائية، حيث نرى أن نقطة تكوين معلم املدرسة االبتدائية نقطة مهمة وتعترب ضمن 

املتعلق بتنظيم ممارسة الرتبية )  05-13(من قانون  21ملادة ا به معوقات تطبيق برامج الرتبية احلركية وما يؤكد ذلك ماجاءت

أن يتوىل تأطري تعليم الرتبية البدنية والرياضية يف مؤسسات الرتبية مستخدمون ) " 2013( البدنية والرياضية الصادر سنة 

، ويضيف الباحثون أيضا النتائج "متخصصون مكونون يف مؤسسات تابعة على التوايل للوزارات املكلفة بالرتبية الوطنية والرياضة

واقع املمارسة الرياضية يف الطور االبتدائي وأثره على " دراسته في  )145، 2012قادري احلاج، ( الىت توصل إليها الباحث 

بتدائية وذلك يف السؤال املتعلق بتكوين معلمي املدرسة اال"  النمو النفسي االجتماعي للتالميذ باملدارس االبتدائية لوالية سطيف

  :وذلك ضمن حمور التكوين والتأطري حيث كانت النتائج كالتايل
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  .يمثل نتائج السؤال ضمن محور التكوين والتأطير  ):1(جدول رقم 

  السؤال
عدد التكرارات يف 

  نتيجة االجابة بال
  النسبة املئوية

عدد التكرارات يف نتيجة 

  االجابة بال

النسبة 

  املئوية

ملهنة التعليم هل خالل تكوينكم العام 

تلقيتم تكوينا متخصصا ملادة الرتبية 

  البدنية والرياضية ؟

625  100% 00  00%  

  )145، 2012قادري احلاج، (  

تطوير املمارسة الرياضية يف  يفويضيف الباحثون أيضا أن الوزارة الوصية بدأت يف بذل جمهودات تسعى من خالهلا 

وزارة الرتبية تعتمد على معلمات الطور االبتدائي يف اإلشراف على أطفال ماقبل املدرسة، مما يبني " االبتدائية حيث أن  ةاملدرس

ويؤكد أن االهتمام باألقسام التحضريية جديد العهد يف املدارس اجلزائرية، وكذلك الحظنا غياب كلي للمربيات املتخصصات يف 

، باعتبارهم اللبنة األساسية يف تكوين فرد صاحل نافع للمجتمع ذو شخصية متزنة )سنوات 6-5(تربية أطفال ماقبل املدرسة 

". ومتكاملة لذا جيب أن تكون املربية ملمة جبميع خصائص ومميزات واحتياجات الطفل يف هذه املرحلة ومتطلبات منوه األساسية

  ).5، 2008منهاج الرتبية التحضريية، (

واقع برنامج الرتبية احلركية على "  يف دراسته ) 91، 2016حسان حفطاري، ( الباحث  أضف إىل ذلك ماتوصل إليه 

أكدت حيث  وذلك يف السؤال املتلعق بالتكوين يف تأطري أطفال ماقبل املدرسة " مستوى األقسام التحضريية يف املدارس االبتدائية

النتائج على حداثة االهتمام بأطفال ماقبل املدرسة، حيث وجدنا أن أغلب املربيات املشرفات على أطفال ماقبل املدرسة هن 

عبارة عن معلمات بالطور االبتدائي، األمر الذي يبني على أ�ن مل يتحصلن على تكوين متخصص لتأطري هذه الفئة من 

والتدريب يف تربية أطفال ماقبل املدرسة ويعود السبب يف تكليفهن �ذه املهمة هو غياب  األطفال، باإلضافة إىل نقص املمارسة

  : املربية املتخصصة ألطفال ماقبل املدرسة وكانت النتائج كالتايل

  .يمثل نتائج السؤال ضمن التكوين والتأطير ):2(جدول رقم 

تكرار اختيار اجابة   السؤال

تكوين يف إطار علم 

  النفس الرتبوي

النسبة 

  املئوية

تكرار اختيار اجابة تلقي 

 ةتكوين يف إطار معلم املدرس

  االبتدائية

النسبة 

  املئوية

ما هو نوع التكوين الذي تلقيتموه 

) 6-5(لتأطري أطفال ماقبل املدرسة 

  سنوات ؟

02  6.7% 28  93.3%  

  )91، 2016حسان حفطاري، ( 

معظم الدراسات  "بأن ) 39، 1982اخلويل أمني أنور، (ويضيف الباحثون أيضا يف عزو هذه النتائج إىل ما أشار إليه  

الذي قال عن الرتبية احلركية بأنا جانب من ) 1979" (كيفارت"من بينها دراسة  والبحوث يف علوم الرتبية وعلم النفس الرتبوي،

ينبثق عن هذا النشاط تكوين  إذاالهتمام بنشاط الطفل النفس حركي كمنطق لكل علم،  إىلحيث تدعوا ، الرتبية األساسية

حسية، ذوقية، مشية، لألشياء اليت يتعامل معها يف بيته، كما يتكون لديه تصور واضح للعالقات  مسعية، الطفل صورا ذهنية بصرية،
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 اإلشاراتالتفكري بالصور والرسوم والعالمات  إىلفل شيئا فشيئا ينتقل الط مثاملكانية اليت تنشأ من خالل تفاعله مع األشياء ومن 

، إذن يف ضوء نتائج الدراسة نستنتج أن الفرضية األوىل واملتعلقة باعتماد برنامج الرتبية احلركية على مؤهالت وكفاءة يف "مث الرموز

مؤهالت وذات كفاءة عالية كلما كان تطبيق  فكلما كانت املربيات( تطبيقه حمققة بشكل نسيب حيث أن العالقة بينهما طردية 

 ).الربنامج حمقق بدرجة كبرية 

  : عرض ومناقشة نتائج الفرضية الجزئية الثانية الموسومة بـ - 2- 10

  .سنوات) 6-5(يعيق عدد التالميذ وتوزيع احلصص يف تطبيق برنامج الرتبية احلركية مع أطفال ماقبل املدرسة  

سنوات أمرا مهما نظرا ملا ) 6-5(لتلقي دروس الرتبية احلركية لدى أطفال ماقبل املدرسة  يعترب الوقت الزمين املخصص

تلعبه الرتبية احلركية من دور أساسي يف تكوين شخصية األطفال وأيضا حتسني املهارات احلركية األساسية لدى االطفال ويعزو 

أن اهلدف من إضافة حصص وتقليل عدد  لرتبية احلركيةيف تطبيق برامج ا دد احلصص وعدد التالميذالباحثون سبب اعاقة ع

 ءما جاوهذا ، وقت كايف للتالميذ للممارسة والتعلم وإعطاءاملشاركة اجلماعية و اهلادف التالميذ يف القسم الواحد يؤدي إىل العمل 

) د25(لرتبية احلركية قدره خاص بايف الدراسة النظرية، حيث أعطت الوزارة الوصية يف منهاج الرتبية التحضريية حجما ساعي 

قادري ( ونستدل مبا توصل إليه الباحث  . ونظن بأنه وقت غري كاف ليعرب الطفل عن حركاته ويثبت شخصيته مرتني يف االسبوع

  : الرياضية يف املدرسة االبتدائية حيث كانت النتائج كالتايل ةيف سؤاله املتعلق باحلجم الساعي للممارس) 140، 2012احلاج، 

  .يمثل نتائج السؤال االمتعلق بالحجم الساعي لتقديم الحصة في المدرسة االبتدائية ):3(جدول رقم 

عدد التكرارات يف   السؤال

  نتيجة االجابة بكاف

عدد التكرارات يف نتيجة   النسبة املئوية

  االجابة بغري كاف

النسبة 

  املئوية

هل احلجم الساعي املخصص 

للحصة كاف للتالميذ لتحقيق  

  الشباع يف اللعب ؟ا

356  57% 269  43%  

  )145، 2012قادري احلاج، (  

، ، محص حمسن حممدإبراهيمشلتوت نوال (ويضيف الباحثون أيضا يف عزو هذه النتائج إىل ما أقر به كل من الباحثان 

اختيار طفل ألداء منوذج يف هناك بعض االعتبارات جيب تراعى قبل أداء الربامج احلركية واملتمثلة " بأن) 52-53، 2008

جيب أن يسبقه تأكد أنه يفهم األداء ويؤديه بطريقة صحيحة، أيضا جيب مراعاة التجانس يف القوة والطول والوزن يف التمرينات 

الزوجية، جيب مراعاة الفروق الفردية  ومن مث تفاوت مستويات األداء جيب الربط بني األنشطة اجلديدة وما سبق تعلمه الطفل، 

حتديد مسارات الطفل خبطوط أو عالمات عندما يتطلب التمرين الوصول ملسافات معينة، جيب استخدام نظام متقن يف  جيب

العد عند حلظات التباري، كما تراعى احلركات اليت تتميز بالزمن ميكن جعل أسلوب العمل زوجيا، حبيث يؤدي أحدهم الواجب 

تخدام أدوات يستحسن أن خيصص لكل طفل أداة، ويف حالة عدم إمكان ذلك احلركي واآلخر يرشده مث حيدث تبديل، وعند اس

، وذلك من أجل السري احلسن للحصة وإعطائها نوع من االهتمام "يلجأ املدرس إىل تنظيم يكفل عدم انتظار األطفال كثريا 

ن التكيف مبتعدا عن الوجه اآلخر فإن منوه الزائد، باإلضافة إىل فإذا �يأت للطفل برامج ناجحة جتعله يعتاد على الوجه اإلجيايب م

ثقته بالنفس  واملتمثلة يف "إريكسون" النفسي سيكون سليما وشخصيته وستكون متزنة ونظرة إىل مطالب الطفولة املبكرة عند 

ضا اكتساب وباآلخرين، مع تطوير املفهوم السليم لذاته، تبادل األخذ والعطاء مع اآلخرين، وتقمص الدور اجلنسي املناسب، أي
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عريفج سامي، أبوبطة ( ".املهارات احلركية املتناسقة، والتعرف على البيئة املادية  واالجتماعية، باإلضافة إىل احرتام السلطة والنظام

 )26، 2001مىن، 

  : عرض ومناقشة نتائج الفرضية الجزئية الثالثة الموسومة بـ- 3- 10

  .سنوات) 6-5(برنامج الرتبية احلركية مع أطفال ماقبل املدرسة  غياب األجهزة والوسائل الرياضية يف تطبيقيعيق 

مــن خــالل ماتوصــلت إليــه الدراســات الســابقة واملشــا�ة تبــّني أن املؤسســات الرتبويــة تفتقــر إىل األجهــزة والوســائل الالزمــة 

ياكـل اخلاصـة بالرتبيـة احلركيـة والـيت لتطبيق برنامج الرتبية احلركيـة مـع أطفـال ماقبـل املدرسـة، كمـا ال حظنـا وجـود نقـص واضـح يف اهل

تساعد الطفل على تنمية قدراته ومهاراته النفس حركية، وكذلك وجود فروق بني إمكانات املؤسسات الرتبوية، حيث ميكن إرجـاع 

يوجـد  ركيـة، كمـاذلك إىل اجتهاد مفتشي القطاعات املختلفة التابعة ملديرية الرتبيـة، يف تـوفري الوسـائل واألدوات اخلاصـة بالرتبيـة احل

أن اللعب هو السائد يف حياة وأيضا نظرا العتبار من بعض املربيات يف إنشاء أنشطة تعويضية تعتمد على وسائل بسيطة،  اجتهاد

الطفل بشكل عام ويف حمتوى برنامج الرتبية احلركية على وجه اخلصوص، واللعب هنا هو عمل الطفل ووسيلته اليت ينمو �ا ويرتقي 

حيث توصل و   أن برنامج الرتبية احلركية ضعيف التطبيق من حيث الوسائل واألدوات التعليمية، باإلضافة إىل، يع النواحي�ا يف مج

يف السؤال املتعلق بنقص االجهزة والوسـائل يعيـق تطبيـق بـرامج الرتبيـة احلركيـة أم ال ) 115، 2016حسان حفطاري، ( الباحث 

  :  فكانت النتائج كالتايل

  .لتقديم الحصة في المدرسة االبتدائيةالوسائل واألجهزة المستعملة يمثل نتائج السؤال المتعلق  ):3( جدول رقم

  السؤال
عدد التكرارات يف 

  نتيجة االجابة بنعم
  النسبة املئوية

عدد التكرارات يف نتيجة 

  االجابة بال

النسبة 

  املئوية

هل نقص الوسائل واألجهزة املستعملة 

برامج الرتبية احلركية يعيق على تطبيق 

) 6- 5(لدى أطفال ماقبل املدرسة 

  سنوات ؟

26  86.7% 4  13.3%  

   )115، 2016حسان حفطاري، ( 

راتـب أســامة كامــل، اخلـويل أمــني أنــور، (إليــه كـل مــن الــدكتوران  رويضـيف البــاحثون أيضــا يف عـزو هــذه النتــائج إىل مـا أشــا

يتطلــب الشــرح املالئــم مــن قبــل املــريب وإتاحــة فرصــة التصــور واإلدراك الســليم للحركــة مــع األخــذ يف عــني " بأنــه  ) 60، 1998

االعتبار توفري األمان والسالمة سواء يف األجهزة أو كافة التسهيالت املستعملة مع إتاحة الفرصة للطفل أن يستفهم ويناقش وذلك 

مشـــاكل عمليـــة (اخلـــاطئ للمعلومـــات وغريهـــا مـــن املشـــاكل الـــيت يطلـــق عليهـــا حتســـبا ملشـــكالت الـــتعلم  واإلدراك احلركـــي كـــالفهم 

علــى املــريب أن يعمــل علــى تنويــع األنشــطة احلركيــة لــتالءم كافــة املســتويات واضــعا يف عــني اعتبــاره مبــادئ " ، وأيضــا ) "املــدخالت

ت احلركية للطفل يعين عزوفه عـن االنـدماج املعروفة كالتدرج و البدء بالسهل وصوال إىل الصعب، واالستخفاف بالقدرا" هاربارت"

راتـب أسـامة  (". والفعالية وحترمه من التحدي كما أن األنشطة الصعبة فوق حتمله تالقي نفس املصري وحترم الطفل مـن االسـتمتاع 

  )59، 1998كامل، اخلويل أمني أنور، 
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  :خالصة-11

كو�ا تشمل مرحلة عمرية حساسة ة وبارزة يف التعليم االبتدائي  هم، وباعتبار مرحلة اطفال ماقبل املدرسة مرحلة ماخلتاميف 

املدرسة واليت جيب االهتمام �ا من مجيع اجلوانب خنص بالذكر اجلانب احلركي وذلك من خالل الربامج  لمتمثلة يف أطفال ما قب

لدى أطفال املرحلة املهارات احلركية األساسية والذي يهدف إىل حتسني خمتلف  ةاحلركية اليت حيتويها منهاج الرتبية التحضريي

أبرز معّوقات تطبيق برامج الرتبية احلركية التحضريية مبدارس التعليم االبتدائي، من أجل هذا جاءت دراستنا واليت �دف إىل معرفة 

يق األهداف املسطرة اعتمدنا ، ولإلجابة على إشكالية الدراسة وحتقسنوات باملدارس االبتدائية ) 6-5(مع أطفال ماقبل املدرسة 

مستوى  أنإىل  الظروف اليت أجنزت فيها أين توصل الباحثوناليت نرى أ�ا تعّرب عن البيئة و و نتائج الدراسات السابقة واملشا�ة على 

الرتبية احلركية،  برنامج  هو اآلخر يعيق تطبيقسري برامج الرتبية احلركية، أضف إىل عدد التالميذ وتوزيع احلصص  يعيقتكوين املريب 

  .برنامج الرتبية احلركية تطبيق هو أيضا يعيقاألجهزة والوسائل أن غياب توفر كما مت التوصل إىل 

  :الباحثون مبايلي يوصيأخريا 

  .توفري املساحات واملنشآت الرياضية اخلاصة بتطبيق برامج الرتبية احلركية وحرصا أن تكون صحية بالدرجة األوىل  -

  .تكوينية ملعلمي املدرسة االبتدائية حول كيفية إعداد وبرجمة وحدات تعليمية يف الرتبية احلركية  تقدمي دورات -

  .إمكانية تقدمي برامج تربية حركية جاهزة وترتك احلرية للمعلم بأن يكيفها حسب الظروف املتوفرة لديه -

ركي من أجل معاجلة خمتلف املشاكل احلركية إن أمكن ذلك توجيه تدريس الرتبية احلركية للمختصني يف علم النفس احل -

  .لألطفال

توفري خمتلف الوسائل واألجهزة اليت من أجلها ميكن تطبيق برامج الرتبية احلركية واحلرص على أن تكون صحية ومتنوعة  -

  .األحجام واأللوان لكي يكتشف األطفال خمتلف قدرا�م، وأيضا خلق الدافعية عندهم للمارسة احلركية

تطبيق منهاج الرتبية التحضريية املعتمد من �دف إىل راء دراسات مشا�ة للدراسة احلالية كدراستها عند أصناف إج -

  .تلف املهارات احلركية األساسيةطرف وزارة الرتبية ومعرفة أثره يف حتسن خم

  .فسيولوجيةأخرى و إجراء دراسات تكون متغريا�ا معرفية  باإلضافة إىل -
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 قائم على الثانوية المرحلة التربية البدنية و الرياضية في ألساتذةفاعلية برنامج تدريبي مقترح 

  .الشاملة في التعليم الجودة إستراتيجية

  )دراسة ميدانية أجريت بمعهد التربية البدنية و الرياضية جامعة وهران(

  -الشلف–بلجوهر فيصل        جامعة حسيبة بن بوعلي .د

  -الشلف–خالفي عزيز           جامعة حسيبة بن بوعلي .د

  -الشلف–بن سعادة بدر الدين  جامعة حسيبة بن بوعلي .د

  :ملخص الدراسة

الشاملة يف  اجلودة قائم على إسرتاتيجية الرتبية البدنية و الرياضية  ألساتذة معرفة اثر برنامج تدرييب مقرتحهدفت الدراسة إىل 

ما اثر تطبيق الربنامج التدرييب املقرتح لتطوير الكفاءات التدريسية ملريب الرتبية  :تلخصت أسئلة الدراسة فيما يل  حيث.التعليم

 بني إحصائية داللة ذات فروق هل توجد-البدنية والرياضية يف ضوء إسرتاتيجية معايري اجلودة الشاملة يف التعليم يف املرحلة الثانوية؟

 تنفيذ - للدرس التخطيط(املقرتح يف الكفاءات التدريسية ككل الربنامج وبعد تطبيق قبل التجريبية موعةا� أداء درجات متوسطي

 درجات متوسطي بني إحصائية داللة ذات فروق توجد هل -؟اجلودة الشاملة التعليم إسرتاتيجيةيف ضوء ) الدرس تقومي - الدرس

 التخطيط(يف الكفاءات التدريسية ككل التجريبية ا�موعة لصاحل البعدي األداء يف الضابطة والتجريبية الدراسة جمموعيت أداء

   ؟اجلودة الشاملة التعليم إسرتاتيجيةيف ضوء  ) الدرس تقومي -  الدرس تنفيذ -  للدرس

مته ءملال وبعدي قبلي قياس مع) وجمموعة ضابطة جتريبية جمموعة(جمموعتني  باستخدام التجرييبهذا و قد استعمل الباحث املنهج 

 جمموعة لكل طالباً ) 10( بواقع الدرجات متوسط أدىن على حصلوا ممن ، مرتبصا طالباً  20ملثل هذه البحوث العلمية بعينة قدرت 

وقام باستعمال بطاقة مالحظة األداء التدريسي كأداة جلمع البيانات و استعمل الباحث برنامج احلزم اإلحصائية  وضابطة  جتريبية

spss   يرتاوح مستوى أداء الكفاءات التدريسية لدى أساتذة الرتبية البدنية و الرياضية هذا و توصلت النتائج اىل انه .كأداة إحصائية

يف ضوء معايري اجلودة الشاملة  يف التعليم  بني اجليد و املقبول يف كفاءات تنفيذ الدرس و إدارة القسم و ينخفض هذا األداء يف  

د فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى  أداء الكفاءات التدريسية بني أساتذة الرتبية و وج إضافة اىل,التقوميكفاءات التخطيط و 

د فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى  أداء الكفاءات التدريسية بني أساتذة الرتبية و وجو البدنية و الرياضية تعزى ملتغري اجلنس 

  .املهنية البدنية و الرياضية تعزى ملتغري اخلربة

Le résumé: 
L’objectif de l'étude est de proposer un programme d’entrainement a un groupe 
d’enseignants d’éducation physique et du sport  (EPS) .Ce programme est basé sur 
l’introduction d’une stratégie d’une haute  qualité (globale  qualité ) 
d'enseignement des professeurs d'éducation physique et sportive au niveau 
secondaire selon  les normes de la d'enseignement . Pour cela l’auteur   a posé les 
questions suivantes ? Quel est l’impact du programme d’entrainement proposé sur 
le développement  de la  qualité  globale d'enseignement  qui devrait être 
disponible dans la compétence  des professeurs d'éducation physique et 
sportive(programmation-exécution –évaluation)  ?  Est- ce -qu’il y a des 
différences statistique entre les deux programme de l’enseignement    pour les 
professeurs de l'éducation physique et sportive dans le niveau secondaire ? 
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L’auteur  a utilisé la méthode  descriptive et   analytique pour cette recherche 
scientifique.  Un échantillon de 20 professeurs stagiaires d’éducation physique et 
sportive sur certains lycées  de la ville d’Oran est retenu pour cette recherche  . Un   
programme et un modèle d’enseignement est  appliqué sur un  groupe 
d’enseignement dont va être  comparer avec celui du groupe témoin    .   
L’utilisation d’une   grille d'observation et du   logiciel   SPSS comme des outils 
de collecte et de traitement statistique des  données  ont favoriser l’efficacité et la 
fiabilité des résultats .  

   :مقدمة الدراسة – 1

 ، حيث أن للتعليم املبين على حياولون تنمية فاعلية التدريس وحتسني نوعيته  بيةمنذ وقت طويل واملربون يف جمال الرت             

، حيث تقوم املهارات  حتقيق التعلم النوعي املتميز االقتصاد املعريف واملهارات احلياتية هدف مشرتك مع املناهج التعليمية يتمثل يف

الثقة  ، ، حتمل املسؤولية ، العمل اجلماعي ، الروح القيادية املشكالت، حل  اختاذ القرارات التواصل،( احلياتية اخلاصة مثل 

ببناء القدرات على تعزيز تبين ) وغريها.....واملبادرة ، ، التفكري اإلبداعي واالبتكار ، تقبل االختالف ، حل النزاعات بالنفس

حتدياً لكل  ل التعايش والتعامل مع األخر ميثلفالتعلم من أج. والتكيف االجتماعي واملواطنة السلوكيات الشخصية االجيابية

املناسب يف إعداد النشء إعداداً سليماً متكامالً من النواحي  وللرتبية البدنية و الرياضية دوٌر هاٌم يف توفري فرص النمو. إنسان

  )92، ص1994حلون وآخرون ،عدنان درويش  (. التطور ، فهي تُعد عنصراً هاماً يف عملييت النمو و والنفسية البدنية والعقلية

ترتكز عليها الرياضة  ، فهو القاعدة األساسية اليت الرياضية ركناً أساسياً من أركان العملية التعليمية ويُعد أستاذ الرتبية البدنية و 

يف إطار بدين  ختطيطه وإرشاده وتقوميه يُقدم واجبات تربوية ، وحبسنِ  املدرسية فبنشاطه وعطائه حيصل احملتوى الشامل للمنهاج

  .والتكيف رياضي يستهدف النمو

، أن القائمني على التدريس جيب أن ميتلكوا الكفاءات التعليمية الالزمة لتدريس  ويرى الكثري من خرباء الرتبية البدنية و الرياضية

ريف كو�ا تساعد يف تشكيل وصقل املع ، إضافة إىل امتالكهم للمهارات احلياتية القائمة على االقتصاد الرياضية املختلفة املهارات

على  ومشكالت احلياة اليومية ليكون إنسان مبدعاً ومنتجاً وفاعًال حملياً وعامليا قادراً  شخصية الفرد وإعداده ملواجهة قضايا العصر

ت اإلعالم �دف تكنولوجيا التعليم وتقنيا ، كذلك امتالك مهارات التعامل مع وسائل التنمية والتطوير وإحداث التغيري املنشود

ولكي نزيد من فاعلية تدريس الرتبية البدنية و الرياضية جيب االهتمام بأساليب تنمية  .توظيفها خلدمة العملية التعليمية التعليمة

 شرف ا�يد عبد (.  التعليمية املستخدمة التعلم الذايت وإعادة النظر يف الطرائق املتبعة يف تدريس الرتبية الرياضية والوسائل القدرة على

 )47، ص  2000،

 بقدرات وإعداده ، املعرفية املهارات اكتساب يف للمعلم املهين اإلعداد أمهية برامج على ،  Neisler  2000يف حني يرى    

 قدرات التعامل ميتلك وحبيث ، مستجداته و مستحدثاته بكل العوملة عصر يساير حىت ومتطلباته تلبية احتياجاته أجل من متنوعة

 استخدام على القدرة ولديه ، وأساليبها الدراسية املادة وتعلم تعليم طرائق بأحدث ملًما جيًدا مهنًيا إعداًدا بعد املتغريات هذه مع

  .املادة يف املتضمنة املعاصرة احلياتية �اوتطبيقا  العلمية املشكالت حل يف واملعلومات املهارات

 سوف والعشرين احلادي القرن يف الرتبية وكليات املعلمني إعداد برامج أن على Wise&Leibbrand 2000 يؤكد كما      

 ,2000 ) املعلم إعداد برامج العتماد الوطين لس�ا اليت أصدرها اجلديدة املعايري استثمار خالل من وتقوميية نقدية حلركة تتعرض

NCATE) العشرين القرن يف نظري له يسبق مل بشكل األداء على فكرة املعايري تلك ركزت حيث .  

 تربية وأصبحت احلديثة الرتبوية التوجهات  تؤكدها ضرورة التدريسية بالكفاءات االهتمام أن إىل ( 2000) محيدة أمام وأشار   

 على الكفاءات القائمة األساتذة إعداد حركة سادت إذ ، مبهارات التدريس االهتمام على قائمة احلديث العصر يف األستاذ
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 التدريسي عملهم أداء على قادرين ماهرين أساتذة إعداد دف� ، املتحدة الواليات األساتذة يف إعداد برامج معظم التدريسية

  )154ص،2000 ،محيدة أمام ( .سليم حنو على

 املعلمني الطالب إكساب اإلعداد برامج أهداف أهم من أن على املعلم بإعداد املهتمني بني اتفاق شبه هناك أن من وبالرغم

 فعالية ضعف إىل خلصت مؤخرًا أجريت اليت العربية من الدراسات العديد أن إال ، ختصصهم �ال الالزمة التدريسية املهارات

  .التدريس أدائهم لكفاءات مستوى اخنفاض يف تتمثل للطالب املربني الرتبوي اإلعداد برامج

، حظيت اجلودة الشاملة يف التعليم جبانب كبري من االهتمام  ،إىل احلد الذي جعل املفكرين يطلقون على  ويف نفس هذا السياق

هذا العصر بعصر اجلودة باعتبارها إحدى الركائز األساسية لنموذج اإلدارة اجلديدة الذي تولد ملسايرة املتغريات الدولية و احمللية  

حبيث ميكن ,العاملي ينظر إىل اجلودة و اإلصالح الرتبوي باعتبارمها وجهني لعملة واحدة  فأصبح ا�تمع. وحماولة التكيف معها ,

  )9ص،2003امحد إبراهيم امحد ،(. القول أن اجلودة الشاملة هي التحدي احلقيقي الذي سيواجه األمم يف العقود القادمة

جمموعة من املعايري الرتبوية الضرورية ،لرفع مستوى  إن اجلودة الشاملة يف التعليم هي أداء العمل بأسلوب صحيح و متقن وفق

جودة املنتج التعليمي بأقل جهد و تكلفة حمققا األهداف الرتبوية التعليمية و أهداف ا�تمع و سد حاجات سوق العمل من 

ه األهداف اإلسرتاتيجية الكوادر املؤهلة علميا ، وذلك حبث مجيع العاملني داخل املؤسسة حبيث يدفع كل منهم جبهده و ثقله اجتا

للمؤسسة  مع التزام الكل دون استثناء،كما تعترب ذات إسرتاتيجية إدارية مستمرة التطور معتمدة على جمموعة معينة من املبادئ و 

املعايري و ذلك من اجل ختريج مدخلها الرئيسي وهو الطالب على أعلى مستوى من اجلودة من كافة اجلوانب النمو العقلية و 

  )166ص،2003امحد إبراهيم امحد ،( .و ذلك بغية إرضاء كافة أجهزة ا�تمع املستفيدة من هذا املخرج,فسية و االجتماعية الن

  :و انطالقا مما سبق ذكره ميكن طرح التساؤالت التالية 

الكفاءات التدريسية ملريب الرتبية مقرتح قائم على إسرتاتيجية اجلودة الشاملة يف التعليم  يف تنمية  ما  اثر تطبيق برنامج تدرييب- 

  البدنية و الرياضية يف املرحلة الثانوية ؟

املقرتح القائم على  الربنامج وبعد تطبيق قبل التجريبية ا�موعة أداء درجات متوسطي بني إحصائية داللة ذات فروق هل توجد-

  ؟) التقومي -الدرس تنفيذ �يئة الصف و -التخطيط( ية ككلإسرتاتيجية اجلودة الشاملة يف التعليم يف الكفاءات التدريسية  الرئيس

يف  لبعديا األداء يف الضابطة والتجريبية الدراسة جمموعيت أداء درجات متوسطي بني إحصائية داللة ذات فروق توجد هل- 

  ؟) التقومي - الدرس تنفيذ �يئة الصف و - التخطيط(   الكفاءات التدريسية الرئيسية ككل

  :الدراسة فرضيات  -2

ة للربنامج التدرييب املقرتح القائم على إسرتاتيجية اجلودة الشاملة يف التعليم اثر اجيايب يف تنمية الكفاءات التدريسية ملريب الرتبي-

  .البدنية و الرياضية يف املرحلة الثانوية

القائم على  املقرتح الربنامج تطبيق وبعد قبل التجريبية ا�موعة أداء درجات متوسطي بني إحصائية داللة ذات فروق توجد-

 �يئة الصف و - التخطيط( الكفاءات التدريسية الرئيسية ككل يف لبعديا األداء لصاحل إسرتاتيجية اجلودة الشاملة يف التعليم

  . )  التقومي - الدرس تنفيذ

 لصاحل لبعديا األداء يف والتجريبيةالضابطة  الدراسة جمموعيت أداء درجات متوسطي بني إحصائية داللة ذات فروق توجد-

   .)التقومي - الدرس تنفيذ �يئة الصف و - التخطيط( الكفاءات التدريسية الرئيسية ككل يف التجريبية ا�موعة
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  :أهداف الدراسة -3

  : يلي �دف ملا الدراسة هذه فإن فيها ولذا املطروحة الدراسة أسئلة خالل من أهدافها استنباط الرتبوية الدراسات طبيعة من

بناء برنامج تدرييب قائم على إسرتاتيجية اجلودة الشاملة يف التعليم  لتنمية الكفاءات التدريسية ملريب الرتبية البدنية و  -

  .الرياضية يف املرحلة الثانوية

بعد تطبيق  قبل و الضابطة والتجريبية الدراسة جمموعيت أداء درجات متوسطي بني إحصائية داللة ذات التعرف على الفروق

 . الربنامج املقرتح

   : تحديد مفاهيم و مصطلحات الدراسة-5

 الدراسة هذه فإن ولذا تتعلق مبوضوعها، اليت املصطلحات من عدد على احتوائها ، تربوية أو علمية دراسة أي كطبيعة

  : يلي ما أمهها ومن ، عليها يلزم التعرف واليت ، املتعلقة �ا املصطلحات بعض تتضمن

  :الكفاءة مفهوم

 :املعىن حيث من الكفاءة مفهوم تناولت اليت والتعريفات اآلراء تعددت

  اجلوهرية والتقنيات املبادئ تطبيق على القابلية هي الكفاءة أن  (GOOD)  جود فريى 

  .(GOOD, C.V., 1973, Page 111 ).العملية املواقف يف معني حقل ملادة

 حممد إمساعيل( .منه املنشودة األهداف حتقيق على النظام التعليمي قدرة مدى" أّ�ا على الكفاءة تعرف التعليمي ا�ال ويف

  312 )ص ، 1995 وآخرون ،

  53 )ص ، 1998 كمال ، زيتون( ."من أمهية وماهلا يقوهلا مفردة عبارة بكل املريب معرفة" فتعين التدريس في الكفاءة أما

يتحدد مفهوم األداء التدريسي يف هذه الدراسة يف املستوى احلقيقي للممارسات التدريسية  املنجزة من طرف : األداء التدريسي-

  .أستاذ الرتبية البدنية و الرياضية  يف املرحلة الثانوية و تشمل كفاءات التخطيط و تنفيذ الدرس و كفاءات التقومي 

 التعديل و التصحيح و حتسني يف األداء التدريسي لألساتذة باعتباره إصدار يشري مصطلح التقومي يف هذه الدراسة إىل:التقويم  -

أحكام للمساعدة يف إظهار احملاسن و إبراز املزايا و إتالف العيوب ، و يتم هذا بعد القيام جبمع معلومات و البيانات اليت ميكن 

  . االستفادة منها الختاذ مجلة من القرارات 

 : عليمالت في الشاملة الجودة -

 يعين الواقعي املعىن ، واقعي وحسي : مرتبطان معنيان هلا " : التعليم يف اجلودة أن فريى ) م (2003  اخلطيب اصطالحا عرفها

 الداخلية الكفاءة ومعدالت ، الرتفيع معدالت : مثل عليها حقيقية متعارف ومؤشرات معايري بإجناز التعليمية املؤسسة التزام

 أمورهم وأولياء كالطالب اخلدمة متلقي وأحاسيس مشاعر على فريتكز احلسي املعىن أما ، التعليم تكلفةومعدالت  ، الكمية

  )14،ص 2003,محمد بن شحات الخطیب (

 : اإلجرائي التعريف-

 ألدائه وحتسينه الرتبية البدنية و الرياضية  إتقان أستاذ " : ا�بأ إجرائيا  التعليم يف الشاملة اجلودة  الباحث يعرف

 املوضوعة للمعايري وفقا وجه أكمل على به املنوطة والتعليم مبهام الرتبية وقيامه ، واجتماعيا ، ومهنيا ، وعلميا ، شخصيا التدريسي

 رضا إىل حيقق الوصول وبالتايل ، وتوقعا�م التالميذ حاجات حتقيق مراعاة مع ، معينة تربوية أهداف إىل حتقيق الوصول �دف ،

    .والتعليم الرتبية عملية عن املسؤولني و التالميذ رضا نيل مث ، ىلتعا اهللا
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 :الدراسة منهج -1

 ،  التعرف مث ومن ، إسرتاتيجية اجلودة الشاملة يف التعليمضوء يف التدريسيةتقومي أداء الكفاءات  الدراسة هذه اهتمام من انطالقاً 

 :دراسته أهداف لتحقيق التايل املنهج الدراسة هذه يف الباحث فاتبع

 ، حمددة مشكلة أو ظاهرة لوصف املنظم العلمي والتفسري التحليل أشكال أحد أنه على ويعرف :التحليلي الوصفي و هو املنهج 

 الدقيقة للدراسة ٕوإخضاعها وحتليلها وتصنيفها املشكلة أو الظاهرة عن مقننة ومعلومات بيانات مجع طريق عن كمياً  وتصويرها

  .مكتسبها استاذ لكل يكون أن جيب اليت التدريسية الكفاءات على التعرف مت حيث

 : البحث مجتمع -2

لسنة الثانية ليسانس ملعهد الرتبية البدنية و الرياضية جلامعة العلوم والتكنولوجيا ايتألف جمتمع الدراسة من طلبة 

  .طالب 70و البالغ عددهم  - وهران–حممد بوضياف 

  :االستطالعية والدراسة البحث عينة - 2-1

 الباحث وقام ، طالب) 10 ( قوامها بلغ بسيطة عشوائية عينة باختيار قام قام الباحث بإجراء دراسة استطالعية يف املعهد حيث

 من وذلك ، أفراد عينة الدراسة النهائية على الدراسة للتطبيق أدوات من صالحية التحقق �دف وذلك ؛ املالحظة بتطبيق بطاقة

 .املالئمة اإلحصائية وثبا�ا بالطرق صدقها حساب خالل

  :البحث عينة 2-2

بعد التحقق من صالحية األدوات من حيث وضوح و سالمة تعليما�ا ،ومراعاة اختيار العينة حبيث أ�ا متثل ا�تمع األصلي واليت 

طالبا  ( 60) البالغ عددهاهدفت إىل التحقق من فروض الدراسة واإلجابة عن أسئلتها،واليت مت اختيارها بشكل قصدي،و 

  .طالبا لكل جمموعة جتريبية وضابطة) 30(أي

  :البحث متغيرات تحديد-3 

 :كاآليت والبحث الدراسة متغريات حتديد ميكن

 ل إسرتاتيجية معايري اجلودة الشاملة يف التعليمظالربنامج التدرييب يف : المتغير المستقل -

  .التدريس عملية أثناء)املربني/للطلبة(التدريسية  الكفاءاتأداء  مستوى يف ويتمثل:المتغير التابع -

  :حدود الدراسة-4

  .وهرانمبعهد الرتبية البدنية و الرياضية جلامعة متت إجراءات تطبيق الدراسة احلالية :  المكانية* 

  . 2015إىل غاية ماي  2015من شهر أكتوبر  ابتداءاامتد ا�ال الزمين هلذه الدراسة  : الزمنية* 

  :منقسمني إىل قسمنيطالب  60اشتملت عينة الدراسة احلالية على  : البشرية* 

  .طالب 30جمموعة ضابطة حتتوي على  - 

  .طالب 30 جمموعة جتريبية حتتوي على -

  : البحث أدوات -5

  :المالحظة بطاقة - 5-1

، حيث تستخدم يف  مجع البياناتأن املالحظة وسيلة هامة من وسائل ) 2000( إخالص محمد عبد الحفيظ و آخرونيشري 

املالحق من أفضل األساليب لإلجابة على أسئلة البحث و هي تتميز عن "  احلاضر جلمع املعلومات عن ظواهر احلياة ومشكال�ا
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، حيث  غريها من أدوات مجع البيانات يف أ�ا تساعد على مجع بيانات تتصل بسلوك األفراد الفعلي يف بعض املواقف الطبيعية

كن مالحظتها دون عناء كبري كما أ�ا تساهم يف مجع البيانات يف األحوال اليت يبدي فيها املبحوثني نوعا من املقاومة للباحث و مي

  .114 )ص  ، 2000 احلفيظ واخرون ، عبد حممد إخالص. (يرفضون اإلجابة على أسئلته

أهداف الدراسة؛ إذ استعمل الباحث  حتقيق يف ساعدت واليت ، البيانات مجع يف استخدامها مت اليت لألداة يلي استعراض وفيما

 واإلعداد الوصف حيث من األدوات بيان و من مث مت ,الرتبية البدنية و الرياضية  ألساتذةبطاقة املالحظة لقياس األداء التدريسي 

   :يلي كما ، والثبات الصدق

ميز عن غريها من أدوات مجع البيانات يف أ�ا تساعد مجع واملالحظة من أفضل األساليب لإلجابة على أسئلة البحث وهي تت

بيانات تصل بسلوك اإلفراد الفعلي يف بعض املواقف الطبيعية حبيث ميكن مالحظتها دون عناء كبري كما أ�ا تساهم يف مجع 

  . سئلته البيانات يف األحوال  اليت يبدي فيها املبحوثني نوعا من املقاومة للباحث و يرفضون اإلجابة على أ

  :للبطاقة األولية الصورة 5-2

 وهو الكفاءات مبجال عنها عرب وقد األداءمن  األعم التجمعات تلك وتعين للبطاقة األساسية احملاور قام الباحث  بتحديد 

   .رئيسية حماورثالثة  على وتوزيعها التعليمي للموقف املناسبة والفرعية األساسية الكفاءات جمموعة من حتته يندرج الذي احملتوى

كفاءات   09معايري اجلودة الشاملة يف التعليم و يشمل  املتعلقة بالتخطيط  يف ضوء إسرتاتيجية الكفاءات:األول  المحور -

  :فرعية و هي 

مناسبة األهداف - بطريقة سلوكية صحيحة حسب جماال�ا الثالثة صياغة األهداف- حتديد املتطلبات األساسية للتعلم اجلديد-

 .الوحدة التعلمية معدة بطريقة صحيحة متكاملة العناصر-التالميذ ملستوى

حتديد املشاركات والفعاليات اليت  -  مناسبة حمتوى الدرس للزمن املخصص- الوحدة التعليمية سليمة و متكاملة العناصر-

  .الدرسحتديد أساليب التقومي املستخدمة يف -حتديد الوسائل البيداغوجية املناسبة- سيمارسها التالميذ

و  الكفاءات  املتعلقة بتهيئة الصف و تنفيذ الدرس يف ضوء إسرتاتيجية معايري اجلودة الشاملة يف التعليم: المحور الثاني  -

  :و هي كفاءات فرعية  07يشمل 

 نوعةمت أنشطة يُقدم-.استخدام أساليب التدريس املناسبة هلدف الدرس-شرح هدف الدرس جلذب انتباه التالميذ وتشويقهم له-

استخدام -.توزيع حمتوى الدرس على زمن احلصة املخصص لتحقيق األهداف بفاعلية-.املتعلمني بني الفردية الفروق تراعي

مساعدة التلميذ على التعلم -.التدرج يف تعليم املهارات احلركية-.الوسائل البيداغوجية املناسبة يف درس الرتبية البدنية و الرياضية

  .تعزيز مشاركة التالميذ وتشجعهم للمشاركة الفعالة يف الدرس-.ت املشكلةالذايت من خالل وضعيا

كفاءات فرعية و   07الكفاءات املتعلقة بالتقومي يف ضوء إسرتاتيجية معايري اجلودة الشاملة يف التعليم ويشمل :  المحور الثالث-

  :هي 

 .حتقيقها املراد باألهداف التقومي عملية يربط-إبالغ التالميذ مبؤشرات اجنازهم يف النجاح و الفشل-

واستمرارية التقومي  تنويع على ُحيافظ-يستعمل عبارات التعزيز الفوري-التعلم متطلبات التشخيصي لتحديد التقومي يستخدم

  .األهداف جلميع بشموليته النهائي التقومي يتسم- .التعليمية النشاطات لتحسني الراجعة التغذية يستخدم-التكويين

  :البطاقة صالحية - 5-3

 )المحكمين(صدق المحتوى  1- 5-3

  :صدق االتساق الداخلي 2- 5-3
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 :التالية بالطرق األداء مالحظة لبطاقة الداخلي االتساق صدق حبساب الباحث قام

 عند دالة وهي ،)0,83و  0,65(ألفا تراوحت بني  قيمة أن يتبني ، احملور مع املالحظة بطاقة فقرات ارتباط معامالت 

 .املالحظة لبطاقة جيد ثبات على تدل عالية وهي قيمة ( 0.01 ) مستوى

 مصداقية ذلك يُعزز مما ، الصدق والثبات من عالية بدرجة تتسم )الدراسة موضوع( املالحظة بطاقة أن للباحث اتضح سبق مما

  .للدراسة تطبيقه جراء الباحث عليها سيحصل اليت النهائية النتائج

  :اإلحصائية المستعملة األساليب -6

  : ويتضمن األساليب التالية  :اإلحصاء الوصفي -6-1

، ويعين إبراز  ، وهذا أحد مقاييس النزعة واملركزية يعترب من أكثر األساليب اإلحصائية شيوعا: المتوسط الحسابي -6-1-1

  .مدى إنتشار الدرجات يف الوسط

التشتت ، ويعرف بأنه اجلذر الرتبيعي ملتوسط مربعات القيم عند  اييسيعترب من أهم مق:  اإلنحراف المعياري -6-1-2

  . ، أي مدى انسجام العينة ، ويفيدنا يف معرفة طبيعة توزيع األفراد متوسطات احلسايب

  صدق اإلحتبار:  

  سيتودنت) ت(معامل داللة الفروق:  

  :البعدية لنفس العينة  القبلية و االختباراتستطبق هذه املعادلة ملعرفة داللة الفروق بني :  المعادلة األولى

  .متوسط الفروق=  م ف

  . عن متوسط تلك الفروق االحنرافاتمتوسط  = 2)ح ف ( مج

  . درجة احلرية=  )1-ن(

  :عرض ومناقشة نتائج بطاقة المالحظة.7

  :السؤال الثاني 

قائم على التجريبية قبل وبعد تطبيق الربنامج املقرتح ا�موعة هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات أداء 

  ؟ )التقومي - الدرس تنفيذ �يئة الصف و - التخطيط( يف الكفاءات التدريسية الكليةإسرتاتيجية اجلودة الشاملة يف التعليم 
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قائم على داللة الفروق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق البرنامج المقترح ) 13(الجدول رقم 

  .في الكفاءات التدريسية الكلية إستراتيجية الجودة الشاملة في التعليم

  

الكفاءة 

  التدريسية

  )ت(قيمة  30=بعدي ن  30=قبلي ن

  المحسوبة

  )ت(قيمة

  الجدولية

  

  مستوى الداللة
  المتوسط

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  المتوسط

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  2،05  13,81  3,36  23,2  2,61  13,9  التخطيط

  

  

  

  

  

  

  

دال عند المستوى 

0,05  

تنفيذ الدرس و 

  �يئة الصف

35,2  9,39  66,4  10,89  12,93  

  8,66  2,05  8,5  2,14  4,1  التقومي

  13,08  16,3  98,2  14,14  53,2  الدرجة الكلية

ان قيمة جمموع املتوسط احلسايب للمحاور الثالث يف القياس القبلي للمجموعة التجريبية هو ) 13(نالحظ من خالل اجلدول رقم 

للمحاور  أما بالنسبة للقياس ألبعدي  فتقدر  قيمة جمموع املتوسط احلسايب) 14,14(باحنراف معياري يقدر ب ) 53,2(

  ) .16,3(اري يقدر ب باحنراف معي) 98,2(الثالث ب 

وهي قيمة اكرب وذات داللة إحصائية مرتفعة  29عند درجة احلرية 13,08 =احملسوبة للمحاور الثالث )ت(بينما بلغت قيمة 

بني  )0.05(و بذلك  يتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى.   )2،05(اجلد ولية اليت تقدر ب) ت(من قيمة 

متوسطي درجات أداء ا�موعة التجريبية قبل وبعد تطبيق الربنامج املقرتح لصاحل األداء ألبعدي بالنسبة الكفاءات التدريسية الكلية 

  . ،وهذا يدل على أن للربنامج أثرًا إجيابيا يف تنمية الكفاءات التدريسية الكلية واملعايري الفرعية املندرجة حتتها

  : لثالسؤال الثا

التجريبية بعد تطبيق الربنامج املقرتح ا�موعة هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات أداء ا�موعة الضابطة و 

  ؟يف الكفاءات التدريسية الكليةقائم على إسرتاتيجية اجلودة الشاملة التعليم 

التجريبية بعد تطبيق البرنامج المجموعة داللة الفروق بين متوسطي درجات المجموعة الضابطة و ) 17(الجدول رقم 

  .في الكفاءات التدريسية الكليةقائم على إستراتيجية الجودة الشاملة التعليم المقترح 

  

الكفاءة 

  التدريسية

  )ت(قيمة  30=التجريبية ن  30=الضابطة ن

  المحسوبة

  )ت(قيمة

  الجدولية

  

  مستوى الداللة
  المتوسط

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  المتوسط

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

دال عند املستوى   2،00  4,96  3,36  23,2  3,50  18,8  التخطيط

تنفيذ الدرس و   0,05

  �يئة الصف

49,3  9,98  66,4  10,79  6,37  

  4,67  2,09  8,5  1,93  6,1  التقومي

    6,16  15,34  98,2  14,78  74,2  الدرجة الكلية
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ان قيمة جمموع املتوسط احلسايب للمحاور الثالث يف القياس البعدي للمجموعة الضابطة ) 17(نالحظ من خالل اجلدول رقم 

وكانت قيمة جمموع املتوسط احلسايب للمحاور الثالث يف القياس البعدي )  14,78(باحنراف معياري يقدر ب ) 47,2(هو 

  ).15,34(باحنراف معياري يقدر ب ) 98,2(للمجموعة التجريبية هو 

اجلد ) ت(وهي قيمة اكرب من  قيمة  58عند درجة احلرية 6,16=احملسوبة للمحاور الثالث )ت(بلغت قيمة بينما 

  .   )2،00(=ولية

بني متوسطي درجات أداء ا�موعة الضابطة و ا�موعة ) 0.05(و بذلك  يتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

لصاحلا �موعة التجريبية بالنسبة الكفاءات التدريسية الكلية،وهذا يدل على أن للربنامج أثرًا التجريبية بعد تطبيق الربنامج املقرتح 

  . إجيابيا يف تنمية الكفاءات التدريسية الكلية والكفاءات الفرعية املندرجة حتتها

 :الخالصة 7–

لتمثيل ا�مع األصلي  اختريتيف ضوء أهداف البحث وما أظهرته نتائج الدراسة والظروف اليت أجريت فيها والعينة اليت 

، سنحاول من خالل هذا اجلزء الوقوف على االستنتاجات اهلامة لكل أنواع  وعلى النتائج املتحصل عليها من قبل الباحث

فرضيات البحث وبالتايل اخلروج جبملة من التوصيات نأمل أن يعمل �ا مستقبال لتطوير الرتبية االختيارات املستعملة ومقابلتها مع 

  .البدنية والرياضية عامة والرياضية املدرسية خاصة

  :على ضوء الدراسة اليت قام �ا الباحث ومن خالل التحليل اإلحصائي للنتائج املتحصل عليها استنتجنا مايلي

التجريبية قبل وبعد تطبيق الربنامج املقرتح القائم على  ا�موعةة إحصائية بني متوسطي درجات أداء فروق ذات دالل توجد–1 

  .إسرتاتيجية اجلودة الشاملة يف التعليم لصاحل األداء ألبعدي يف كفاءة التخطيط للدرس

تطبيق الربنامج املقرتح القائم على  توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات أداء ا�موعة التجريبية قبل وبعد  -2

  .إسرتاتيجية اجلودة الشاملة يف التعليم لصاحل األداء ألبعدي يف كفاءة تنفيذ الدرس إدارة الصف

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي أداء درجات ا�موعة التجريبية قبل وبعد تطبيق الربنامج املقرتح القائم على –3

 .الشاملة يف التعليم لصاحل األداء ألبعدي يف كفاءة التقومي إسرتاتيجية اجلودة

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات أداء ا�موعة التجريبية قبل وبعد تطبيق الربنامج املقرتح القائم على  -4

 . يسية الكليةلبعدي يف الكفاءات التدريسية الرئاإسرتاتيجية اجلودة الشاملة يف التعليم لصاحل األداء 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات أداء جمموعيت الدراسة الضابطة والتجريبية يف األداء ألبعدي لصاحل  -5

  .ا�موعة التجريبية يف كفاءة التخطيط للدرس

يف األداء ألبعدي لصاحل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات أداء جمموعيت الدراسة الضابطة والتجريبية  -6

 .ا�موعة التجريبية يف كفاءة تنفيذ الدرس و إدارة الصف

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات أداء جمموعيت الدراسة الضابطة و التجريبية يف األداء ألبعدي لصاحل  -7

 .ا�موعة التجريبية يف كفاءة التقومي

بني متوسطي درجات أداء جمموعيت الدراسة الضابطة والتجريبية يف األداء ألبعدي لصاحل توجد فروق ذات داللة إحصائية -8

  .ا�موعة التجريبية يف الكفاءات التدريسية الرئيسية الكلية
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  :المراجع -8

  :قائمة المراجع باللغة العربية

  .2000 القاهرة، للنشر، الشرق زهراء مكتبة ، التدريس مهارات : محيدة أمام-

اجلودة الشاملة يف اإلدارة التعليمية واملدرسية، الطبعة األوىل ،دار الوفاء لدنيا الطباعة ولنشر :امحد إبراهيم امحد  -

  .2003اإلسكندرية،مصر،

 . 1995 االسكندرية، جامعة بدمنهور، الرتبية كلية التعليم، مهنة :وآخرون حممد إمساعيل دياب-

  .2003-ة و االعتماد األكادميي يف التعليم ،دار أخلرجيي للنشر و التوزيع،الرياضاجلودة الشامل:حممد بن شحات اخلطيب -
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  الذكاء االنفعالي وعالقته باالحتراق النفسي لدى أساتذة التربية البدنية والرياضية

 -دراسة ميدانية بثانويات بلدية المسيلة-

 طالب دكتوراه               : بوخالفة حمزة. ا

   -أ-أستاذ محاضر: بن الشيخ يوسف. د       

  - عنابة–جامعة باجي مختار 

 :ملخص الدراسة  -

هدفت الدراسة احلالية إىل التعرف على مستوى الذكاء االنفعايل واالحرتاق النفسي لدى أساتذة الرتبية البدنية والرياضية بالطور 

أستاذا ،واستخدم الباحث املنهج 26الثانوي ،والكشف عن طبيعة  العالقة بني املتغريين ،حيث تكونت عينة الدراسة امليدانية 

منخفض يف االحرتاق  ىاس الذكاء االنفعايل ومقياس االحرتاق النفسي توصلت الدراسة إىل وجود مستو الوصفي ،ومت اعتماد مقي

إرتباطية سلبية بني املتغريين وعدم وجود فروق يف مستوى االحرتاق  ةالنفسي ومستوى جيد يف الذكاء االنفعايل ،ووجود عالق

برامج تربوية تعمل على تنمية الذكاء االنفعايل ملا له من أمهية نقرتح  املؤهل العلمي وعدد سنوات العمل ، وعليهالنفسي باختالف 

ضرورة و  رتاق النفسيحتدريب األساتذة على كيفية الوقاية من االو  يف دعم الذكاء العقلي واألكادميي واإلعداد للحياة اآلمنة

عقد و  ومتاشيًا مع التطورات احلاصلة يف ا�ال الرتبويتأهيل األساتذة مهنيًا وبصورة مستمرة لزيادة فاعليتهم يف العمل من جهة 

  .النفسي وكيفية مواجهته االحرتاقدورات وإعداد برامج خاصة ملساعدة األساتذة على فهم 

  .الرتبية البدنية والرياضية -االحرتاق النفسي -الذكاء االنفعايل: الكلمات املفتاحية

-Abstract : 
The present study aimed to identify the level of emotional intelligence and 
Burnout among professors of physical education and sports secondary extremes 
, and the disclosure of the nature of the relationship between two variables , 
where the sample consisted of field study, 26, a professor and researcher used 
the descriptive approach , was adopted emotional intelligence scale and scale 
burnout .otouselt study and a low level of burnout and a good level of emotional 
intelligence , and the existence of a negative correlation between the two 
variables relationship and the lack of differences in burnout level depending on 
qualification and the number of years of work Therefore, we suggest educational 
programs that develop emotional intelligence because of its importance in 
supporting mental and academic intelligence, preparation for safe life, training 
of teachers on how to prevent psychological combustion and the need to 
rehabilitate teachers professionally and continuously to increase their 
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effectiveness in work on the one hand and in line with developments in the field 
of education And the holding of courses and the preparation of special programs 
to help teachers to understand the psychological combustion and how to face it. 

  :املقدمة -  1 

الرئيس األول يف التطور العلمي والتكنولوجي الذي يشهده العامل يف هذا العصر، فهي األساس ألي بناء، فإذا  تعد الرتبية العامل 

ن كل ما يبىن عليه أو سيبىن فوقه سيكون سليماً فالرتبية الدعامة األوىل يف خلق جيل احلاضر واملستقبل إكان األساس متماسكاً ف

تمع، فالبد من إصالح الرتبية وذلك عن طريق التعليم املبين على األسس العلمية السليمة الذي على ركائزه تقوم النهضة ويتقدم ا�

واملعلوم أن أكثر ا�تمعات تقدماً يف جماالت احلياة هي تلك اليت تعطي الرتبية ، لبناء اإلنسان الذي هو رأمسال ا�تمع احلقيقي

يهدف  أنالتطور يف هذا ا�ال جيب  أنى املختصون واملهتمون يف الرتبية الرياضية الرياضية اهتماماً كبرياً وفعاالً يف التعليم،حيث ير 

 أنواملستوى ، والطرق اليت ميكن  األهدافحتقيق  إىلفهم األهداف للمادة واحملتوى واألساليب اليت يتبعها املربون يف الوصول  إىل

  .) 343، ص1993الديري ،.(تتبع يف تدريسها

 النفسيةو  منها احلركية النواحي مجيع الفرد من شخصية وبلورة تنمية على األخرى املواد كباقي والرياضية البدنية الرتبية تعمل

، حيث يلعب هذا ةالبدنية والرياضي األنشطة من مداه يأخذ والذي مييزها الذي النشاط احلركي على ذلك يف واالجتماعية،معتمدة

 واجتماعية ثقافية كدعامة ، وميكن اعتبار النشاط الرياضي الرتبوي حتقيق أهداف الرتبية البدنيةاألخري دورا هاما كوسيلة فّعالة يف 

 االندماج فرصة متنحه فاضلة سلوكات منبعه احمليط اخلارجي مع منسجًما وتعايشا سليًما توازنًا له يضمن رصيًدا املتعلم متنح فهي

  .)02، ص2006: وزارة الرتبية الوطنية.(الفعلي

 به يعزى أن جيب املادة هذه واخلاصة، فتعليم وإدارة العامة لألغلبية يتبادر الذي السهل باألمر ليس املادة هذه تدريس أن إال

األدائية  القدرة املريب يكتسب بواسطتها واليت التدريس يف الضرورية بالكفاءة ما يسمى بوجود إال ذلك يتضح وال مؤهلني أشخاص

وهذا كله إلعادة االعتبار هلذه املادة ، و اجلودة املهارة من بدرجة املتعلم سلوك يف اإلجيايب التغيري إحداث ممارسة على الفعلية

تلقني العلم فقط وإمنا يعمل باملثاليات ليكون  ىالعلمية ومدرسيها، وال يتحقق ذلك إال بوجود أستاذ كفء ال تقتصر رسالته عل

داء مهمته، متحمسا هلا، متمكنا وملما مبادته أن يتصف بااللتزام يف أالميذ له، و النموذج املقتدى به واملرآة الصادقة حلب الت

 ىحسن توجيههم ويكتشف قدرا�م ويصقل مواهبهم، ويساعدهم عل ىمتفهما لتالميذه، يشرتك يف حل مشاكلهم ويعمل عل

طار تربوي إبات وميول التالميذ وذلك يف حتقيق رغ ىالذي يسهر عل األستاذتكوين شخصيتهم السوية املتزنة ويعترب هذا من مهام 

  .)14، ص2002، أنور( .منظم

مهام املهنة  ى أداءن تكوين وإعداد املعلم القادر علإالتدريس، وبالتايل ف ىتوقف عليوجود الربنامج الرتبوي  أنالشك فيه  اومم

خالت النظام التعليمي تؤثر يف العملية الرتبوية، اومع كل عناصر مد، خالت الرتبويةااملكونات اجلوهرية للمد أهموأعبائها يعد من 

  .) 408، ص2002اح ،الشرّ .(فشل الرتبية يف أي جمتمع أواملعلم مفتاح عملية التنمية اإلنسانية، وعامل حاسم يف جناح  أنإال 

أن الذكاء من أهم اخلصائص املعرفية املؤثرة يف جناح املعلم بالتدريس ومن السمات اليت قد تكون مؤثرة يف  ويشري علم النفس إىل

  .أداء املعلم هو االنفعال
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كل حال فالذكاء يعترب عامال مؤثرا وحمددا يف   ىذكاء املعلم يرتبط بكفاءة املعلم املهنية ارتباطا ليس له داللة إحصائية، وعل أنإىل 

ومن السمات اليت قد تكون مؤثرة ، نه من الضروري توافر حد أدىن معني من الذكاء ليتحقق التدريس الفعالألتدريس مبعىن جناح ا

املعلم، الذكاء االنفعايل، حيث أشارت العديد من الدراسات إىل أن الذكاء االنفعايل يؤثر يف سلوك الفرد، ونظرته إىل  أداءيف 

  ).    212، ص1996طب ،أبو ح.(احلياة، وإتقان املهام

لذا ال بد أن يتحلى املعلم بكل مظهر من مظاهر الصحة النفسية حىت يتسىن له القيام بالدور املنوط به على أكمل وجه 

،ومواجهة الضغوط النفسية اليت يتعرض هلا واليت من شا�ا أن تؤدي إىل ما يسمى باالحرتاق النفسي،وتعد ظاهرة االحرتاق 

ة يف جمال اخلدمات اإلنسانية ،والتدريس واحد من أهم هذه امليادين ،ويعترب املعلمون من أكثر الناس عرضة النفسي ظاهرة عام

لالحرتاق النفسي ،حيث تؤكد نتائج العديد من الدراسات بأن املعلمني واألطباء واملمرضني ومراقيب السري هم أكثر عرضة لإلصابة 

  ).16،ص2003 ،مهند عبد سليم .(ضون هلا يف وظائفهم باالحرتاق النفسي نتيجة للضغوط اليت يتعر 

  :ةالتالي تتقدم ميكن طرح التساؤالا كل م  ىوبناء عل

  ما مستوى الذكاء االنفعايل لدى أساتذة الرتبية البدنية والرياضية بالطور الثانوي ؟ -

  ي؟ما مستوى االحرتاق النفسي لدى أساتذة الرتبية البدنية والرياضية بالطور الثانو  -

  ما طبيعة العالقة بني الذكاء االنفعايل و االحرتاق النفسي لدى أساتذة الرتبية البدنية والرياضية بالطور الثانوي؟ -

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى االحرتاق النفسي لدى أساتذة الرتبية البدنية والرياضية بالطور الثانوي تعزى  -

  ملتغري عدد سنوات العمل ؟

تعزى  يهل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى االحرتاق النفسي لدى أساتذة الرتبية البدنية والرياضية بالطور الثانو  -

  العلمي ؟ لملتغري املؤه

 فهذه العلوم واتصاله بباقي الرتباطه راجع وهذا خصبا ميدانا والرياضية البدنية الرتبية ميدان يزال ال:أهداف الدراسة -  2

 خالل من �دف فنحن التقدم مبواكبة ةالبدنية والرياضي مادة الرتبية على جيتمع لدى القائمني الذي دائمة، األمر حركية يف األخرية

  :يلي ما إىل هذا حبثنا

  . بالطور الثانوي لبلدية  املسيلة أساتذة الرتبية البدنية والرياضية ىلدواالحرتاق النفسي الذكاء االنفعايل ى مستوى التعرف عل -

بالطور الثانوي لبلدية   أساتذة الرتبية البدنية والرياضية ىلدواالحرتاق النفسي  عالقة بني الذكاء االنفعايلالى طبيعة التعرف عل -

  . املسيلة

بالطور الثانوي  دنية والرياضيةساتذة الرتبية الباالحرتاق النفسي باختالف اخلصائص الفردية ألعلى مدى تأثر مستوى التعرف  -

  . )املؤهل العلمي،عدد سنوات العمل(لبلدية  املسيلة
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  :أمهية الدراسة -  3

 التعليمية،هاته العملية أثناء والرياضية ةالرتبية البدني أساتذة جيسدها اليت امليدانية املالحظة واقع فرضه البحث اختيار أمهية إن

 من هذه يتجزأ ال جزء األستاذ أن والتقدم، ومبا لتطور سبيال تعترب كو�ا احلايل يف عصرنا خاصة باالهتمامت يظح اليت األخرية

 باقي عن دوره يقل ال الذي والرياضية ةالرتبية البدنيأستاذ  عند جلًيا نقف وموجها وقد منشطها كونه عنها عزله ميكننا فال العملية

  .واملعاملة التصرف حيسن أن فعليه واحد يف آن والنفساين املعلم فهو األساتذة

  :وميكن حتديد أمهية الدراسة فيما يلي

ومن مث لفت انتباه أساتذة باالحرتاق النفسي وعالقته الذكاء االنفعايل  الكشف عن جانب خفي من اجلوانب النفسية للفرد -

  .الرتبية البدنية والرياضية إليه للتعامل معه

  .ألساتذة وهو الذكاء االنفعايليف جناح ا الكشف عن عامل مهم من العوامل املؤثرة -

توجيه االنتباه ملتغريات الدراسة واليت ميكن أن تسهم يف زيادة الفهم والوعي لدى األساتذة ومساعد�م على النجاح يف احلياة  -

  .املهنية

  . اآلخرين انفعاالت و النفعاالته إدراكه خالل من باآلخرين اإلنسان فيه يرتبط الذي املوضوع االنفعايل الذكاء ميثل -

النفعايل وعالقته باالحرتاق النفسي يعطي أمهية هلذه الدراسة إىل جانب غريها من الدراسات اموضوع الذكاء إن تناول _ 

البدنية والرياضية والبحوث املعنية يف حتديد السلوك اإلنساين وفهم املشكالت النفسية واالجتماعية والرتبوية اخلاصة بأساتذة الرتبية 

،والعمل على إجياد الربامج الكفيلة بتجاوز هذه املشكالت ،واإلسهام يف تقدمي يد العون واملساعدة هلذه الفئة ،وبالتايل املسامهة يف 

  .بناء ا�تمع 

، اقرتحنا ستناابعض البحوث والدراسات اليت هلا عالقة مبوضوع در من تقاة نعلى ضوء املعلومات امل:فرضيات الدراسة - 4

  . ات هلذه الدراسةفرضي

  .بالطور الثانوي أساتذة الرتبية البدنية والرياضيةجيد لدى ذكاء انفعايل مستوى  يوجد -

  .بالطور الثانوي أساتذة الرتبية البدنية والرياضيةيوجد مستوى احرتاق نفسي منخفض لدى -

  .النفسي لدى أساتذة الرتبية البدنية والرياضية بالطور الثانوي لبلدية املسيلةتوجد عالقة إرتباطية بني الذكاء االنفعايل واالحرتاق  -

بالطور الثانوي لبلدية املسيلة  أساتذة الرتبية البدنية والرياضية ىلدفروق دالة إحصائيًا يف مستوى االحرتاق النفسي  توجدال  -

  .تعزى ملتغري عدد سنوات العمل

بالطور الثانوي لبلدية املسيلة  أساتذة الرتبية البدنية والرياضية ىلدمستوى االحرتاق النفسي فروق دالة إحصائيا يف  توجدال  -

  .ملتغري املؤهل العلمي  ىتعز 
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  :مصطلحات البحث -5

  : ةلغ:الذكاءتعريف  – 5-1

فهما تاما سريع  ن يكونأكان سريع الفطنة، والذكاء يف الفهم   إذاوالذكاء سرعة الفطنة وقلب ذكي وصيب ذكي  ،حدة الفؤاد

 .) 287، ص1994، ابن منظور.(القبول

  :اصطالحا -5-1-1

  .) 192، ص1993مقدم ،(."هو قدرة الفرد على االستجابة بنجاح كبري للمشكالت اإلدراكية واملعرفية واللفظية"فه مقدم عرّ 

 للمواقف املعاجلة واخلربات املعارف توظيف خالل من ةوالغري املألوف املألوفة املشكالت حل على القدرة" بأنهفه الزغلول وعرّ 

  .)255، ص2004،الزغلول (".األفراد يواجهها اليت املختلفة

جابر ."(ن يتعامل بكفاءة مع بيئتهأن يفكر تفكريا رشيدا و أن يعمل يف سبيل هدف و قدرة الفرد الكلية أل"بأنه فه جابر وعرّ 

  .)60، ص2003،

  : جرائياإ -  5-1-2

 الواقع مع يتكيف لكي تساعده اليت وهييه لد تتكون اليت واملستويات املواقف يف التصرفأستاذ الرتبية البدنية على هو قدرة 

  .العملية املواقف كافة يعيشه والتفكري بعقالنية والتعامل بفعالية يف الذي

  ةلغ:االنفعاالت -5-1-3

ما إ ما يفعل وإن الشيء أمن غريه، وهي مقارنة ملقولة الفعل، ذلك  التأثريل مشتق من الفعل اخلماسي انفعل مبعىن قبِ 

  .)124، ص1998حممد يعقويب، .(ينفعل

ابن .( فانفعل كقولنا كسرته فانكسر يءفقولنا فعلت الش متعد،و غري أمن ردود الفعل، والفعل كناية عن كل عمل متعد  ةتقشم

  .)529، ص1994، منظور

  :اصطالحا -5-1-4

خر استشارة يف احلالة  آو العواطف، مبعىنأو املشاعر أهي اضطرابات أو �يج يف العقل "صفاء وعالء  وعرفه كل من 

  .)72، ص2000،صفاء ."(العقلية

فعال فسيولوجية، وسلوك تعبريي أهي حاالت داخلية تتصف جبوانب معرفية خاصة وإحساسات وردود "فه كامل وعبد اجلابر وعرّ 

  .)8، ص1999،كامل ."(معني
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تفصح عن نفسها  ألعاننه حالة من االهتياج أهي حالة نفسية جسمية يضطرب هلا اإلنسان كله جسماً ونفساً أو "فه قاسم عرّ و 

 .)172، ص1990قاسم حسن ،."(يف شعور الفرد وجسمه وسلوكه وهلا القدرة على حتفيزه على النشاط

  :إجرائيا -5-1-5

جي سلوكي معريف، وسلوك تعبريي و ، هلا مظهر فيزيولمن طرف أستاذ الرتبية البدنية والرياضية وهو استجابة عقلية منظمة حلدث ما

  .معني

  الذكاء االنفعالي -5-1-6

 :اصطالحا-5-1-7

 وفقا وتنظيمها بوضوح صياغتهاو  وفهمها الذاتية واملشاعر لالنفعاالت اجليد واإلدراك االنتباه على القدرة"فه فاروق بأنه هوعرّ 

 الرقي على الفرد إجيابية تساعد واجتماعية انفعالية عالقات يف معهم ومشاعرهم،للدخول اآلخرين النفعاالت دقيق وإدراك راقبةمل

  .)174، ص2000،السيد عثمان."(للحياة االجيابية املهارات من املزيد وتعلم واملهين واالنفعايل العقلي

 العالقات حتفيز على القدرة ميتلك نأو  وإدار�ا ومشاعره عواطفه يدرك أن على الفرد قدرة"صفاء و عالء بأنه فه كل من وعر 

  ).48، ص2000،صفاء ."(عالية بكفاءة وتوجيهها اإلنسانية

  :جرائياإ -5-1-8

القدرات  بني تفاعال ذلك ويتضمنمن طرف أستاذ الرتبية البدنية واالنفعاالت للعواطف الذكي االستخدام هو االنفعايل الذكاء

 خمتلف يف والنجاح التكيف فرص من يزيد مبا وتفكريه سلوكه توجيه يفه ساعدت حبيث واالجتماعية الشخصية واملهارات املعرفية

  . عمله

  :االحتراق النفسي -  5-2

  .أي مبعىن أن الشيء هلك_مبعىن أن نقول احرتق، احرتاقا :لغة -5-2-1

  اصطالحا -5-2-1

بأنه اإل�اك النفسي الناتج عن بذل ا�هود غري الفعال ملواجهة ) Burnout( االحرتاقفريى ) Smith )1986مسيث 

متطلبات التدريب أو املنافسة الشاقة؛ ويتضمن االحرتاق االنسحاب النفسي، االنفعايل، وأحيانا البدين من النشاط استجابة 

  ).201،ص2000 ،كامل راتب(للضغوط الزائدة أو عدم الرضا
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  :إجرائياً . -5-2-2

ظهور اإل�اك والتعب على األستاذ وعدم الرغبة يف العمل، نتيجة ألعباء ومتطلبات العمل الزائدة واملستمرة اليت تواجهه أثناء 

  .بالدرجة الكلية اليت حيصل عليها األستاذ على املقياس ستأديته لعمله، ويقا

 :تعريف أستاذ التربية البدنية والرياضية -  5-3

لك الشخص الذي يكرس نفسه مهنيا لتعليم اآلخرين ومساعد�م، كما يشارك يف التطوير الثقايف وهو ذ:إجرائياً  -5-3-1

  .ويهتم برتبية األطفال وحتقيق األهداف الرتبوية اليت يصبوا إليها

  :الدراسات السابقة  -6

النفسي لدى معلمي الصفوف الثالثة الذكاء االنفعايل وعالقته بأمناط الشخصية واالحرتاق  بعنوان)2011(دراسة نافز البقيعي 

األوىل العاملني يف منطقة إربد التابعة لوكالة الغوث الدولية، هدفت الدراسة إىل قياس مستوى الذكاء االنفعايل، ومستوى االحرتاق 

ة الغوث الدولية ،  النفسي، وأمناط الشخصية السائدة لدى معلمي الصفوف الثالثة العاملني يف منطقة إربد التعليمية التابعة لوكال

كما هدفت إىل الكشف عن العالقة بني الذكاء االنفعايل وكل من أمناط الشخصية واالحرتاق النفسي ، ومدى اختالف هذه 

  .العالقة باختالف اجلنس واخلربة واملؤهل العلمي 

الباحث ثالث مقاييس يف معلما ومعلمة ،واعتمد الباحث املنهج الوصفي يف الدراسة ،واستخدم 122حيث بلغ حجم العينة 

  :وتوصل الباحث إىل النتائج التالية .دراسته 

ارتفاع مستوى الذكاء االنفعايل واخنفاض مستوى االحرتاق النفسي ،وسيادة منط الشخصية االنبساطية لدى أفراد العينة ،كما  -

صية االنبساطية ،وعدم وجود عالقة دالة أظهرت النتائج وجود عالقة اجيابية دالة إحصائيا بني الذكاء االنفعايل ومنط الشخ

إحصائيا بني الذكاء االنفعايل واالحرتاق النفسي،وأظهرت النتائج أيضًا عدم وجود فروق دالة إحصائيا يف العالقة بني الذكاء 

ًا ملتغريي اجلنس االنفعايل واالحرتاق النفسي تبعًا ملتغريي اجلنس واملؤهل العلمي ،وبني الذكاء االنفعايل وأمناط الشخصية تبع

  .واملؤهل العلمي

العالقة بني االحرتاق النفسي والذكاء االنفعايل لدى العاملني يف الرعاية " بعنوان 2011دراسة إياس راجح تميم 

لدى العاملني يف دور الرعاية  وقد هدفت الدراسة إىل التعرف على طبيعة االحرتاق النفسي والذكاء االنفعايل."االجتماعية

لدى عاملي الرعاية  بأبعاد االحرتاق النفسيو مدى إمكانية التنبؤ  االجتماعية على خمتلف مهامهم الوظيفية وفق متغريات البحث

  .لديهماالجتماعية خالل معرفة درجة الذكاء االنفعايل 

باختبار االحرتاق النفسي عامل وعاملة ،واعتمد الباحث املنهج الوصفي ،واستعان البحث يف دراسته 205حيث بلغ حجم العينة 

  :ومقياس الذكاء االنفعايل ،وتوصل إىل النتائج التالية 

سلبية ذات داللة إحصائية بني الذكاء االنفعايل واإلجهاد االنفعايل، كما يظهر وجود عالقة ارتباطية سلبية  إرتباطيةوجود عالقة  -

  .فيما مل يظهر ارتباط دال مع بعد الشعور باالجنازذات داللة إحصائية بني الذكاء االنفعايل وبعد تبلد اإلحساس 

وجود إمكانية للتنبؤ ببعدي اإلجهاد االنفعايل، وتبلد اإلحساس من خالل قيم الذكاء االنفعايل، إال أن القيم اليت ختص بعد  -

  .الشعور باالجناز ال ميكن االستناد هلا ألنه ليس هلا داللة إحصائية
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الدراسة إىل الكشف عن مستوى الذكاء االنفعايل ومستوى االحرتاق النفسي والعالقة بينهما هدفت  :2008دراسة بني يونس 

معلم ومعلمة من العاملني يف  438و قد تكونت عينة الدراسة من ، ومدى اختالفها باختالف اخلربة واملؤهل العلمي واجلنس

النتائج إىل أن مستوى الذكاء االنفعايل كان مرتفعا وأن مستوى وقد أشارت  ،املدارس احلكومية التابعة ملدرية تعليم إربد الثالثة 

االحرتاق النفسي كان متوسطا وأظهرت النتائج أيضا إىل وجود عالقة عكسية بني الذكاء االنفعايل واالحرتاق النفسي كما أظهرت 

 .س وعدد سنوات اخلربة يف التدريسالنتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيا يف العالقة بني متغريي الدراسة تبعا ملتغري اجلن

  :اإلجراءات امليدانية للدراسة منهج البحث و  -  7

    . املنهج الوصفي:المنهج المستخدم  -

  .املسيلة بلدية نويات اساتذة الرتبية البدنية والرياضية بثأثل جمتمع حبثنا يف يتمو :مجتمع البحث -

بالطور الثانوي ببلدية املسيلة والبالغ عددهم  الرتبية البدنية والرياضية ساتذةأوقد أجريت الدراسة امليدانية على :العينة  -

  .ثانويات 10ا موزعني على ستاذأ32

 26وبعد عملية اسرتداد االستمارات مت احلصول على  ،جريت عليهم الدراسة االستطالعيةأ ذينساتذة الأ)06(مت استبعاد حيث 

  .ةاستمار 

  .للدراسةألصلي ن عينة البحث متثل ا�تمع اإفراد ا�تمع، فأفراد العينة يساوي أي أن الدراسة احلالية هي دراسة مسحية أومبا 

  :جماالت البحث

عبـد (تني ثـانويمتـت علـى مسـتوى الـيت  ،يتمثل ا�ال املكاين الذي مت فيـه إجنـاز الدراسـة االسـتطالعية :المجال المكاني - 

  .باقي الثانويات والدراسة امليدانية على املسيلةببلدية ) بن مسعود،ومتقنة جابر ابن حيان  اهللا

ولقد امتدت فرتة هذه الدراسة اليت قمنا �ا من , تتمثل الفرتة الزمنية اليت مت خالهلا اجناز الدراسة االستطالعية :المجال الزمني -

  2014أفريل 20 والدراسة امليدانية ابتداء من  ،2014أفريل 15إىل غاية  2014مارس12

  .يوضح  توزيع أفراد عينة الدراسة تبعا لمتغيري عدد سنوات العمل و المؤهل العلمي ) :01(جدول رقم 

مقياس الذكاء االنفعايل، ومقياس االحرتاق  :استخدم الباحث األداتني التاليتني يف دراسته:أدوات مجع البيانات واملعلومات -

  .النفسي

  المتغيرات               عدد سنوات العمل المؤهل العلمي

 سنوات 10أقل من  فأكثر  10 معهد تكنولوجي   ليسانس  ماستر األفراد

  األساتذة  14 12 06 14  06
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: بعاد وهيأبند موزعة على مخسة 52وهو يتألف من )2001(فاروق السيد عثمان من إعداد  :مقياس الذكاء االنفعالي -1

،ادراك العالقات )09(، ادراك انفعاالت اآلخرين )16(الدافع النفسي ،)11( دارة االنفعاالتعبارات ،إ) 08(املعرفة االنفعالية(

، )يغري حقيق، حقيقي: (هيالتالية طريقة الوقد مت توزيع أوزان االستجابات املتعلقة بفقرات املقياس حسب ، ) 08(االجتماعية

  ) .0(يقل درجة لالستجابات هأو ة درج1و�ذا تكون أعلى درجة لالستجابات هي 

  :ويكون تقدير املستويات كما يلي

  .ذكاء انفعايل متوسط 43اىل 40من .                        ذكاء انفعايل منخفض  39أقل من

  .ذكاء انفعايل مرتفع 52اىل 48من .                          ذكاء انفعايل جيد  47اىل 44من 

مت استخدام مقياس الذي استخدمه نافز البقيعي الذي أخذه من النسخ املعربة ملقياس ماسالش : االحتراق النفسي مقياس -2

،اجلابري 1999،طوالبة 1995 ن،الراشدا1993مقابلة وسالمة:(،والواردة يف دراسات كل من)(MBIلالحرتاق النفسي 

،تبلد املشاعر )فقرات9(اإلجهاد االنفعايل :عبارة  موزعة على األبعاد التالية)22(،وقد تكون املقياس من)2000

وقد بينت فقرات املقياس على شكل عبارات متثل شعور املعلم حنو مهنته،إذ طلب ).فقرات8(،نقص الشعور باالجناز )فقرات5(

، )1(،بضع مرات يف السنة )0(أبداً :املقياس السباعي،حسب التصنيف التايل ىد مرات تكرار الشعور علمن املعلم حتديد عد

،كل يوم )5(،بضع مرات يف األسبوع )4(على األقل  ،مرة يف األسبوع)3(،بضع مرات يف الشهر )2(مرة يف الشهر على األقل

  ).6(تقريباً 

  .الك لالحتراق النفسييوضح تصنيف تكرار أبعاد مقياس ماس)02(جدول رقم 

  المستوى

  األبعاد

  مرتفع   متوسط   منخفض 

  54- 30  29- 18  17-0  اإلجهاد االنفعالي

  30- 12  11-6  5-0  تبلد المشاعر

  48- 15  14-9  8-0  نقص الشعور باإلنجاز

  :لألداة السيكومتريةحساب الخصائص  - 8

  . الداخليصدق االتساق  وقد اعتمدنا يف حبثنا هذا على:الصدق -8-1

  : صدق االتساق الداخلي ملقياس الذكاء االنفعايلحساب  -

 مت اختيارها بالطريقة أساتذة  06عن طريق تطبيقه على عينة قوامها  مت إجراء التحقق من صدق االتساق الداخلي للمقياس

 خالل الربنامج اإلحصائيمن  Person" بريسون من ا�تمع األصلي، وذلك عن طريق حساب معامالت االرتباط العشوائية 
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spss الدرجة الكلية بني رتباط د اخلمسة والدرجة الكلية للمقياس، كما قمنا حبساب معامالت االابعبني درجة كل بعد من األ

  :للبعد وكذا الدرجة الكلية للمقياس واجلداول التالية توضح ذلك

  .معامل االرتباط بيرسون لمقياس الذكاء االنفعالي):03(رقم جدول

معرفة   الذكاء االنفعالي

  االنفعاالت

إدراك   الدافع النفسي   دارة االنفعاالتإ

انفعاالت 

  اآلخرين 

إدراك العالقات 

  االجتماعية

  املقياس ككل

ارتباط معامل 

  بيرسون 

73 .0  0.85  0.77  0.80  0.82  0.89  

 .حساب صدق االتساق الداخلي لمقياس االحتراق النفسي _

  .معامالت االرتباط ملقياس االحرتاق النفسي يوضح قيم ):04(رقم جدول

  املقياس ككل  نقص الشعور باإلجناز  تبلد املشاعر   اإلجهاد االنفعايل  االحتراق النفسي 

  0.86  0.81  0.84  0.77  معامل ارتباط بيرسون

كرونباخ واجلدول رقم لفا  أيف هذه الدراسة حبساب الثبات عن طريق اعتمدنا للكشف عن ثبات املقاييس :الثبات  -8-2

  :يبني ذلك) 06(،)05(

  .لفا كرونباخ ملقياس الذكاء االنفعايلأيوضح قيم معامل :)05(رقم جدول

ــــــــــــــــــــــــــــــــذكاء  ال

  االنفعالي

معرفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

  االنفعاالت

إدراك   الدافع النفسي   دارة االنفعاالتإ

انفعــــــــــــــــــــــــــــــاالت 

  اآلخرين 

إدراك العالقـــات 

  االجتماعية

  املقياس ككل

  0.82  0.84  0.86  0.80  0.83  0.80  معامل الفا

ووصل الثبات ) 0.86– 0.80(أن معامالت الثبات �االت مقياس الذكاء االنفعايل تراوحت بني ) 05(يالحظ من اجلدول 

  .ومجيعها عالية وتفي بأغراض الدراسة)0.82(الكلي للمقياس 

  .االحرتاق النفسيملقياس  خألفا كرونبا يوضح قيم معامل : )06(رقم جدول

االحتراق 

  النفسي 

اإلجهاد 

  االنفعايل

نقص الشعور   تبلد املشاعر 

  باإلجناز

  املقياس ككل

  0.88  0.82  0.83  0.85  معامل ألفا
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املقياس احلايل له مؤشرات ثبات جيدة مما يؤكد  أنيتضح منه و وأبعاده للمقياس  معامل ألفاارتفاع قيم  )06(من اجلدول يالحظ

 .صالحيته لالستخدام يف الدراسة احلالية 

  إجراءات التطبيق الميداني - 8-3

إىل غاية  12أساتذة يف الرتبية البدنية والرياضية ببلدية املسيلة يف الفرتة املمتدة مابني)6(مت إجراء الدراسة االستطالعية لعينة قدرها

أفريل  16من نفس السنة، وهذا من أجل التأكد من صدق وثبات األداة املستخدمة يف الدراسة، وبعد تاريخ  2014أفريل  15

حساب صدق االتساق الداخلي مبعامل االرتباط بريسون وحساب الثبات عن طريق معادلة ألفا كرومباخ مت تفريغ النتائج و 

  spss.باستخدام نظام احلزم اإلحصائية 

حيث قمنا بتوزيع املقياسني على عينة قوامها بعد ضبط أداة الدراسة يف شكلها النهائي قام الباحث بإجراء تطبيقي للدراسة 

وكان ذلك  2014ماي  10أفريل  إىل غاية 20ء آرائهم حول ما جاء يف هذين املقاسني يف الفرتة املمتدة منأستاذاً إلبدا) 26(

طريق التسليم الشخصي لألداة وإرسال االستمارة مبساعدة الزمالء والعالقات الشخصية حيث مت شرح بعض العبارات ليتسىن 

مارات ومن بني الصعوبات اليت واجهتنا عدم حضور األساتذة مما ماي مت اسرتجاع كل االست10للمستجوب فهمها وبعد تاريخ 

  .اضطرنا إىل الرجوع عديد املرات

وبعد ذلك مت وضع البيانات  2013ماي  14إبتداءا من  spssوبعد ذلك قمنا بتفريغ البيانات املتحصل عليها باستخدام نظام 

ن، حيث سنقوم بتحليل النتائج  املتحصل عليها يف الفصل يف جداول وحساب معامل االرتباط بريسو  spssاليت أعطاه نظام 

  .التايل املتمثل يف حتليل ومناقشة وتفسري النتائج

  :اإلحصائية األساليب - 8-4

يتمتع هذا  إذللبيانات،  اإلحصائيةحزم الربامج اجلاهزة يف جمال املعاجلة  وأشهرهي احد واهم  : spssاإلحصائيةالحزم  -

هم هذه اخلصائص، بساطة االستخدام وسهولة أالربامج املماثلة، و  يمتيزه عن باق الربنامج بالعديد من اخلصائص الفريدة اليت

  .)199، ص2007 ، سامةأ.(الفهم

) ف(األحادي  املتوسط احلسايب ، اختبار حتليل التباينمعادلة ألفا كرونباخ حلساب ثبات األداة، ، سونري معامل االرتباط ب  -

  .االحنراف املعياريلداللة الفروق ، TEST-T،اختبار 

  :عرض وتحليل ومناقشة نتائج الدراسة  - 9

 :عرض وتحليل ومناقشة النتائج المتعلقة بتساؤالت الدراسة  -

 : أسفر التحليل اإلحصائي للبيانات على النتائج التالية مرتبة حسب تساؤالت الدراسة

  :بالسؤال األوليعرض نتائج المتعلقة 

 ما مستوى الذكاء االنفعايل لدى أساتذة الرتبية البدنية والرياضية بالطور الثانوي؟ -
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  .لفحص هذا السؤال مت استخدام املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري -

االحتـراق النفسـي  يبّين نتائج المتوسطات واالنحرافات المعيارية ألفراد عينة الدراسة على أبعاد مقياس) 07: (جدول رقم

  :والمقياس ككل 

  

  المحاور

 26=ن

  المعياري النحرافا  الحسابي  المتوسط

  1،20  6،42  المعرفة االنفعالية

  1،23  9،34  إدارة االنفعاالت 

  1،73  14،0  الدافع النفسي

  1،37  7،30  إدراك انفعاالت اآلخرين 

  7،50  إدراك العالقات االجتماعية

  

1،44  

  3،91  44،61  الذكاء االنفعاليالمقياس ككل 

  

  :)07(تحليل نتائج الجدول رقم 

وأما املتوسط )1.20(وباحنراف معياري ) 6.22(أن متوسط احلسايب لبعد املعرفة االنفعالية بلغ ) 07(يبني اجلدول رقم    

فقد بلغ املتوسط ما بعد الدافع النفسي أ،)1.23(وباحنراف معياري ) 9.34(احلسايب لبعد إدارة االنفعاالت بلغ 

وباحنراف ) 7.30(، أما بعد إدراك انفعاالت اآلخرين فقد بلغ املتوسط احلسايب )1.73(وباحنراف معياري ) 14.0(احلسايب

، )1.44(وباحنراف معياري بلغ ) 7.50(، أما بعد إدراك العالقات االجتماعية فقد بلغ املتوسط احلسايب )1.37(معياري بلغ 

  .)3.91(وباحنراف معياري  )44.61(فقد بلغ املتوسط احلسايب  أما على املقياس ككل

وهذا يبني أن أساتذة الرتبية البدنية والرياضية بالطور الثانوي لديهم  مستوى ذكاء انفعايل جيد  وهذا يدل على أن أساتذة    

 وميكن تفسري هذه النتيجة  لديهم مهارات انفعالية جتعلهم يتعاملون مع املواقف االجتماعية الطارئة بصورة إجيابية

يف ضوء التكوين الذي يتلقاه أساتذة الرتبية البدنية والرياضية والذي ميس مجيع ا�االت باإلضافة إىل الربامج اليت يلتحق  �ا 

جعلتهم األساتذة أثناء خدمتهم ،إضافة إىل اخلربات اليت اكتسبوها من خالل تفاعلهم مع عدة بيئات ثقافية واجتماعية متنوعة، 

، والتعاون، والتعاطف، وكبح املشاعر السلبية  ةكاملرون: قادرين على التفاعل والتواصل مع اآلخرين، واكتسا�م العديد من السمات

كالغضب، ودفع الشعور بالقلق والتخلص من حدة التعرض للمخاطر السلبية باإلضافة إىل متيز أساتذة الرتبية البدنية والرياضية 

  .كالذكاء و االتزان االنفعايل والتحكم يف العام يف العواطف ونظر�م  إىل اآلخرين  بعدة مسات  

واليت أشارت نتائجها إىل ارتفاع مستوى الذكاء ) 2011نافز البقيعي،(وتتفق النتيجة املتوصل إليها يف هذه الدراسة مع دراسة 

  .ائجها إىل ارتفاع مستوى الذكاء االنفعايل اليت أشارت نت) 2008بين يونس ،(االنفعايل، باإلضافة إىل دراسة 

وبالتايل حتققت الفرضية اليت نصت على وجود مستوى جيد من الذكاء االنفعايل لدى أساتذة الرتبية البدنية والرياضية ببلدية 

  .املسيلة 

  :عرض وتحليل ومناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني  - 

  ة الرتبية البدنية والرياضية بالطور الثانوي ؟ ما مستوى االحرتاق النفسي لدى أساتذ _
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 .لفحص هذا السؤال مت استخدام املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري -

يبّين نتائج المتوسطات واالنحرافات المعيارية ألفراد عينة الدراسة في أبعاد مقياس االحتراق النفسي و ): 08(جدول رقم 

  :الدرجة الكلية للمقياس

  

  المحاور

  

   26=ن

  االنحراف  المتوسط

  9،58  16،1  اإلجهاد االنفعالي

  4،82  3،23  تبلد المشاعر

  7،48  7،12  نقص الشعور باإلنجاز

  17،0  26،5  االحتراق النفسيالمقياس ككل 

  : )08(تحليل نتائج الجدول رقم 

وباحنراف معياري )16.1(إىل أن املتوسط احلسايب لبعد اإلجهاد االنفعايل بلغ ) 08(تشري النتائج الواردة يف اجلدول رقم   

،أما بالنسبة للبعد الثالث )4.82(،وباحنراف معياري بلغ )3.23(، أما البعد تبلد املشاعر فكان متوسطه احلسايب )9.58(

،أما على املقياس ككل فقد بلغ )7.48(،وباحنراف معياري بلغ ) 7.12(طه احلسايب نقص الشعور باإلجناز فقد بلغ متوس

  ).17( ،وباحنراف معياري بلغ )26.5(املتوسط احلسايب 

حسب املعيار الذي وضعته ماسالش  احملدد ملستوى االحرتاق النفسي فان النتيجة املتوصل إليها تشري إىل أن مستوى االحرتاق  

  .على األبعاد الثالثة و وعلى املقياس ككل  النفسي كان منخفضاً 

و ميكن تفسري هذه النتيجة يف أن أساتذة الرتبية البدنية و الرياضية لديهم قدرة على حتمل الضغوط اليومية املزعجة واملتكررة  

وى كفاء�م  وفعاليتهم ،وكذا التوترات اليومية وبالتايل حيدث لديهم التكيف اإلجيايب األمر الذي ينتج عنه عدم هبوط يف مست

،باإلضافة إىل ذلك فان أساتذة الرتبية البدنية والرياضية مدركون للمطالب الواقعة على كاهلهم من تدريس هذه املادة بأ�ا غري 

واهم مهددة هلم فهذا يؤثر بصورة إجيابية ،ويسهم إدراك األساتذة للتهديد كنتيجة للضغط الواقع عليهم أثناء التدريس إىل تعبئة ق

وحتفيزهم ،وبالتايل يتأثر أداءهم بصورة إجيابية ،ووعيهم مبشاكل التالميذ وكذا حبهم ملهنتهم ، باإلضافة اىل ذلك فأساتذة الرتبية 

  . البدنية والرياضية اكتسبوا رصيداً معرفياً  صقلوا تلك املعارف

 .والرياضية لديهم مستوى منخفض من االحرتاق النفسيوبالتايل نقبل الفرضية اليت تنص على أن أساتذة الرتبية البدنية 

  :عرض وتحليل ومناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث 

  .هل هناك عالقة ارتباطيه بني الذكاء االنفعايل واالحرتاق النفسي لدى أساتذة الرتبية البدنية والرياضية ؟ -

  ة نوع العالقة بني الذكاء االنفعايل واالحرتاق النفسي لفحص هذا السؤال مت استخدام معامل االرتباط بريسون ملعرف

.                                                                                                               يوضح معامل االرتباط بين الذكاء االنفعالي واالحتراق النفسي ) 09(جدول رقم 

  26=ن

  مستوى الداللة  االرتباطمعامل   المقياس

  دال إحصائيا   - **0.65  الذكاء االنفعالي

  االحتراق النفسي
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  * 0.01دال إحصائيا عند 

  ):09(حتليل نتائج اجلدول رقم 

انه هناك عالقة ارتباطيه سالبة بني الذكاء االنفعايل واالحرتاق النفسي ،أي كلما ارتفع الذكاء ) 09(يتبني من اجلدول رقم   

وعند مستوي ) - **0.65(االنفعايل قل مستوى االحرتاق النفسي ،إذ بلغ معامل االرتباط بريسون كما هو مبني يف اجلدول 

توجد  عالقة إرتباطية  بني الذكاء االنفعايل و االحرتاق : أي متت اإلجابة على هذا السؤالوهو دال إحصائيا ) 0.01(الداللة 

  .النفسي لدى أساتذة الرتبية البدنية والرياضية

أساتذة الرتبية البدنية والرياضية الذين يتمتعون مبستوى جيد من تنظيم وإدارة لالنفعاالت وميكن تفسري هذه النتيجة بالقول أن 

يسجلون مستوى منخفض من االحرتاق النفسي ،وتبدو هذه النتيجة منطقية من خالل ما يتميز به األفراد القادرين على إدارة 

 لول للصعوبات اليت انفعاال�م ،إذ يستطيع األفراد الذين يتمتعون بذلك من إجياد احل

رحابة الصدر (تواجههم وتذليل العقبات قبل البدء مبواجهة املشكلة ،باإلضافة إىل اتصافهم مبجموعة من اخلصائص والسمات 

الكفايات املعرفية واالجتماعية والنفسية جتعلهم  ،و)والصرب والرتوي عند إجناز األعمال وطول البال والتحمل و ذو تصرف حكيم 

  . يديرون حميط عملهم بشكل جيد وجتاوزهم ملشاكل العمل وسرعة تكيفهم مع املواقف

و كارسو وسالويف أن القدرات االنفعالية لدى الشخص متكنه من اكتساب املهارات االجتماعية اليت تساعده على ر ويرى ما ي

االجتماعية احملبطة ،ويكون أكثر قدرة على االستجابة للمواقف االجتماعية الطارئة بصورة إجيابية  التعامل بكفاءة مع املواقف

  ).52،ص2011نافز بقيعي ،.(

الكفايات االنفعالية واالجتماعية تؤثر يف قدرة الفرد على النجاح يف احلياة ،واستيعاب  بأن املهارات و 2006ويرى بار أون 

فالذكي انفعالياً هو الذي يفهم ما يدور حوله يف نفسه ويعرب عنه بسهولة ،كما يفهم .الضغوط احمليطة به املتطلبات اليومية وحتمل 

  ).52،ص2011نافز بقيعي ،.( األمور املتعلقة باآلخرين ،ويتحمل املتطلبات اليومية والضغوط االنفعالية 

اليت مير �ا األفراد يف حيا�م ،إذ يلعب دوراً أساسياً يف زيادة  ويرى بوتر بأن للذكاء االنفعايل دور مهم يف مواجهة الضغوط اليومية

 )52،ص2011نافز بقيعي ،.( .القدرة على التكيف مع اآلخرين ،والوقاية من االحرتاق النفسي الذي ميكن أن يواجههم 

بقوله أن األفراد األذكياء انفعاليا يظهرون مستويات منخفضة من املشكالت السلوكية ،ويتعاملون مع 1998،ويضيف فورميكا 

املشاكل حبكمة وروية ،ويعاجلون املواقف احلياتية دون تسرع ، كما ميتازون مبستويات منخفضة من االحرتاق النفسي املرتبطة 

املستويات املنخفضة فلديهم مستويات مرتفعة من املشكالت السلوكية الذاتية كاالحرتاق بظروف العمل ، أما األفراد ذوي 

  .  )52،ص2011نافز بقيعي ،( .النفسي

بعنوان الذكاء االنفعايل وعالقته باالحرتاق النفسي وأمناط الشخصية واليت )2011(وتتفق نتيجة الدراسة مع دراسة نافز البقيعي 

  .اطية بني الذكاء االنفعايل النفسي و االحرتاق النفسي توصلت إىل وجود عالقة إرتب

 .وبالتايل حتققت الفرضية اليت نصت على وجود عالقة إرتباطية بني الذكاء االنفعايل واالحرتاق النفسي 

  :عرض و حتليل ومناقشة النتائج املتعلقة بالسؤال الرابع 

سي لدى أساتذة الرتبية البدنية والرياضية تعزى ملتغري عدد هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى االحرتاق النف -

 .سنوات العمل؟

ملعرفة الفروق يف مستوى االحرتاق النفسي لدى أساتذة الرتبية البدنية و  T-TESTلفحص هذا السؤال مت استخدام اختبار 

  .  الرياضية حسب متغري عدد سنوات العمل
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االحتـراق النفسـي حسـب متغيـر عـدد سـنوات العمـل علـى محـاور المقيـاس ، يوضح الفروق فـي مسـتوى ):10(جدول رقم

  .والمقياس ككل

  

  المحاور

  14 =ن

  

  سنوات   10أقل من 

  

  12=ن

  سنوات فأكثر  10

 قيمة

  " ت" 

  

قيمة 

  الداللة

مستوى 

  الداللة

  االنحراف  المتوسط  االنحراف  المتوسط

إلجهاد ا

  اإلنفعالي

  غير دال  0.297  -0.595  11.98073  17.4167  7.26273  15.1429

تبلد 

  المشاعر 

  غير دال  0.053  0.468  2.006  2.75  6.404  3.64

نقص  

الشعور 

  باإلنجاز 

  غير الدال  0.335  0.857  5.770  5.75  8.730  8.29

المقياس  

  ككل 

  غير دال  0.362  0.169  13.892  25.92  19.840  27.07

  

  24،عند حرية  α=0.05= (2.06(اجلدولية عند مستوي الداللة ) ت(قيمة 

  ):10(تحليل نتائج الجدول رقم  

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات املبحوثني علي احملاور الثالث ) 10(تشري النتائج الواردة يف اجلدول رقم 

  :يف مجيع اجلداول ) 2.06(ا�دولة تساوي ) ت(كانت قيمة   ثللمقياس حيث سجلنا النتائج التالية، حي

على النحو الرتتييب  )نقص  الشعور باإلنجاز، إلجهاد االنفعالي ، تبلد المشاعر ا(احملسوبة يف احملاور) ت(إذ بلغت قيمة    

 :الكلية على النحو التايلبينما كانت استجابات املبحوثني علي املقياس بصورته ) 0.857، 0.468،  -0.595: (التايل

، يف 19.84و باحنراف معياري قدره 27.07على متوسط حسايب قدره ) من سنوات 10أقل ( األوىلحتصلت ا�موعة  -  

وعند 13.892وباحنراف معياري قدره  25.92قدره على متوسط حسايب ) فأكثر سنوات 10( ةحني حتصلت ا�موعة الثاني

وبالتايل فان ) 2.06(املقدرة ب  ةدول�ا) ت(وهي اقل من قيمة  0.169نا أ�ا تساوي ستيودنت وجد) ت (حساب قيمة 

  .إحصائيةالفروق املسجلة بني ا�موعتني فروق غري معنوية ومن دون داللة 

  )من سنوات 10أقل :األوىلا�موعة (ا�موعتني  سبق ذكره نستنتج انه ال توجد فروق مابني من خالل ما* 

  .مستوى االحرتاق النفسييف ) سنوات فأكثر 10: الثاينا�موعة ( و

و قد يعود السبب يف ذلك إىل أن مجيع أساتذة الرتبية البدنية والرياضية يواجهون نفس املشكالت باعتبار أ�م يدرسون ختصص 

طويلة طاملا أ�م موجودون يف  واحد ويوجدون يف بيئة واحدة ،بغض النظر عن عدد سنوات العمل ،سواء أكانت مدة قصرية أو

  .نفس البيئة التعليمية

شرطًا أن األساتذة الذين درسوا مدة قصرية عرضة لإلصابة باالحرتاق النفسي من  سكما أن الكفاءة والقدرة ال حتد بزمن، فلي

  .  األساتذة اللذين عملوا ملدة أطول أو العكس
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  .للعمل ومندفعني له مما حيفزهم لتخطي مصاعب العملخاصة إذا علمنا أن األساتذة اجلدد يأتون متحمسني 

أكثر ثقة بالنفس يف  موأن األساتذة اللذين عملوا لسنوات طويلة قد اعتادوا على مواجهة الصعوبات اليت تواجههم، فنجده

هذا املتغري على  أعماهلم وتصرفا�م مما حيفف من حدة الضغوط اليت يتعرضون هلا ،وهي األسباب اليت تسهم يف التقليل من أثر

  . االحرتاق النفسي

بعنوان مستويات االحرتاق النفسي لدى معلمي )1995( وتتفق نتيجة الدراسة مع دراسة زياد لطفي سليمان الطحاينة سنة 

درجة الرتبية الرياضية يف األردن وعالقتها ببعض املتغريات ،واليت توصلت نتائجها إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف 

  .االحرتاق النفسي تبعاً ملتغري عدد سنوات العمل 

وبالتايل حتققت الفرضية واليت نصت على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى االحرتاق النفسي لدى أساتذة الرتبية 

  .البدنية والرياضية بالطور الثانوي ببلدية املسيلة تعزى ملتغري عدد سنوات العمل 

  :ناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الخامسعرض وتحليل وم

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى االحرتاق النفسي لدى أساتذة الرتبية البدنية والرياضية بالطور الثانوي  -

 .تعزى ملتغري املؤهل العلمي ؟

يف مستوى ملعرفة الفروق بني أفراد العينة ) ANOVA( لفحص هذا السؤال مت استخدام حتليل التباين األحادي_

  .االحرتاق النفسي تبعاً ملتغري املؤهل العلمي

وعلى المقياس النفسي  قاالحتراتحليل التباين األحادي ألفراد عينة الدراسة على أبعاد مقياس يوضح ): 11(جدول رقم 

  :العلمي لبصورته الكلية تبعا لمتغير المؤه

مجموع   مصدر التباين  المحاور

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات

قيمة   "f"قيمة 

  الداللة

مستوى 

  الداللة

اإلجهاد 

  االنفعالي

  

  غير دال  0.069  3.016  238.745  2  477.491  بين المجموعات

  ــــــ  ــــــ  ــــــ  79.154  23  1820.548  داخل المجموعات

  ــــــ  25  2298.038  المجموع

  غير دال  0.344  1.150  26.474   2  52.949  بين المجموعات  تبلد المشاعر

  ــــــ  ــــــ  ــــــ  23.029  23  529.667  داخل المجموعات

  ــــــ  25  582.615  المجموع

نقص الشعور 

  باإلنجاز 

  غيردال  0.390  0.980  54.910  2  109.821  بين المجموعات

  ــــــ  ــــــ  ــــــ  56.036  23  1288.821  داخل المجموعات

  ــــــ  25  1398.654  المجموع

 غير دال  0.292  1.300  368.207  2  736.414  بين المجموعات  المقياس ككل

  ــــــ  ــــــ  ــــــ  283.133  23  6512.048  داخل المجموعات

  ــــــ  25  7248.462  المجموع

F      0.05عند مستوى الداللة ،) 19.37(تساوي اجلد ولية  
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 ):11(حتليل نتائج اجلدول رقم 

،و كانت الثالثة للمقياسعلى احملاور ) α=0.05(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )11(يتبني من اجلدول رقم

f يف مجيع اجلداول ) 19.37( اجلدولية تساوي:  

 fكما أن قيمة ) 0.790(الداللة  و مستوى)3.016(هي  fمن خالل اجلدول نالحظ أن قيمة  :اإلجهاد االنفعايل حمور -

ا�دولة عند مستوى الداللة املعتمد، هذا يعين أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية حول هذا احملور  fاحملسوبة أقل من قيمة 

  .املؤهل العلمي تعزي ملتغري

احملسوبة  fوباملقارنة بني قيمة ) 0.334(ومستوى الداللة  ) 1.150(احملسوبة يف هذا احملور  fبلغت قيمة  :تبلد املشاعر حمور-

احملسوبة وبالتايل ال توجد فروق ذات داللة إحصائية حول هذا احملور تعزي  fا�دولة أكرب من  fقيمة الحظنا أن  ا�دولة، fوقيمة 

  .املؤهل العلميملتغري 

احملسوبة قيمتها وصلت إىل  fالحظنا أن  fة مبقدار عند قراءتنا لنتائج اجلدول وخاصة اخلانة املتعلق:نقص الشعور باإلجناز حمور -

احملسوبة وا�دولة للوقوف على درجة الفروق وهذا ما يعين أ�ا  fوبعد مقارنة كل من )  0.390(ومستوى الداللة ) 0.980(

  .أكرب من احملسوبة ،لذا ال توجد فروق دالة إحصائيا 

وأن مستوى الداللة يساوي ) 1.30(احملسوبة تساوي  fنالحظ أن قيمة ) 08(من خالل اجلدول رقم :املقياس ككل-

  .املؤهل العلمي على املقياس ككل توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزي ملتغريال هذا يدفعنا إىل القول بأنه ) 0.292(

دى أساتذة الرتبية البدنية والرياضية بالطور الثانوي تعزى ملتغري وبالتايل ال توجد فروق دالة إحصائياً يف مستوى االحرتاق النفسي ل

  .املؤهل العلمي

،لديهم نفس املستوى يف االحرتاق النفسي ،ويعزو ذلك اىل أن )معهد،ليسانس ، ماسرت (وهذا يدل على أن املؤهالت العلمية 

،وتواجدهم كذلك يف نفس أساتذة الرتبية البدنية والرياضية ال ختتلف املشاكل اليت يواجهو�ا ،خاصة وأ�م يدرسون نفس املادة 

  . البيئة 

اليت أشارت نتائجها إىل عدم وجود فروق يف مستوى ) 2008(الدراسة مع دراسة حيىي عبد اهللا الشافعي وتتفق نتيجة هذه 

  .االحرتاق النفسي تبعاً ملتغري املؤهل العلمي

وبالتايل حتققت الفرضية اليت تنص على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى االحرتاق النفسي تعزى ملتغري املؤهل 

  .العلمي

  :و االقرتاحات  تستنتاجااال – 10

  :يلي لقد أظهرت نتائج هذه الدراسة احلالية ما -

 .وجود مستوى جيد يف الذكاء االنفعايل لدى أساتذة الرتبية البدنية والرياضية  -

 .وجود مستوى منخفض يف االحرتاق النفسي لدى أساتذة الرتبية البدنية والرياضية  -

 .سلبية بني الذكاء االنفعايل و االحرتاق النفسي لدى أساتذة الرتبية البدنية والرياضية إرتباطيةوجود عالقة  -

  .بعا لعدد سنوات العملال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى االحرتاق النفسي لدى أساتذة الرتبية البدنية والرياضية ت -

  .نفسي لدى أساتذة الرتبية البدنية والرياضية تبعاً للمؤهل العلمي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى االحرتاق ال -

 :االقرتاحات -

  :يقرتح الباحث مايلي إليها التوصل مت اليت النتائج على وبناءا وعملية وظيفية ذات قيمة الدراسة هذه تكون أن على منا حرصا

  .أمهية يف دعم الذكاء العقلي واألكادميي واإلعداد للحياة اآلمنةبناء برامج تربوية تعمل على تنمية الذكاء االنفعايل ملا له من  -
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  .ضرورة تضمني مهارات الذكاء االنفعايل وتدريسها ضمن املناهج الدراسية للطالب يف اجلامعات -

  .إقامة دورات تدريبية وإرشادية لتوضيح أمهية الذكاء االنفعايل يف احلياة االجتماعية واملهنية -

  .التعليمية املستويات مجيع يف للطلبة وإكسابه االنفعايل بالذكاء االهتمام -

  .تطوير أساليب ووسائل التعليم حبيث تواكب ذكاء ومستوى كل طالب حىت يتسىن للجميع التعلم -

  .رتاق النفسيحتدريب األساتذة على كيفية الوقاية من اال_

  .يتهم يف العمل من جهة ومتاشياً مع التطورات احلاصلة يف ا�ال الرتبويضرورة تأهيل األساتذة مهنياً وبصورة مستمرة لزيادة فاعل_

وضع وتصميم وتنفيذ اخلطط الوقائية والربامج اإلرشادية للحد من مسببات االحرتاق النفسي، واليت من شأ�ا حتقيق أفضل _

  .سب مع التطور التكنولوجي املعاصرتكيف لألساتذة مع ظروف العمل وصعوباته، ورفع كفاء�م املهنية والعلمية مبا يتنا

  .النفسي وكيفية مواجهته االحرتاقعقد دورات وإعداد برامج خاصة ملساعدة األساتذة على فهم -  

إقامة دورات تدريبية لألساتذة لتعريفهم بطرق الوقاية من االحرتاق النفسي وبالتايل حتقيق أفضل تكيف مع ظروف العمل _

  .النفسيةوضغوطه وصعوباته من خالل تبين أساليب فعالة يف مواجهة الضغوط 

  قائمة املراجع - 

  .1993،األردن،1بيق،دار الفرقان للنشر والتوزيع، طعلي،مناهج الرتبية الرياضية بني النظرية والتط الديري علي،حممد-1

 .2002،مصر،2أمني أنور اخلويل،أصول الرتبية البدنية والرياضية،دار الفكر العريب،ط-2

 .2006، منهاج الرتبية البدنية والرياضية للسنة الثالثة من التعليم الثانوي، اللجنة الوطنية للمناهج،  وزارة الرتبية الوطنية -3

  .2002يعقوب ،الرتبية وأزمة التنمية البشرية ،مكتب العريب لدول اخلليج ،الرياض،السعودية ، الشراح أمحد -4

 . 1996،القاهرة، مصر ،)ب،ط(أبو حطب صادق،القدرات العقلية ،مكتبة األجنلو املصرية ،-5

مهند عبد سليم عبد العلي ،مفهوم الذات وأثر بعض املتغريات الدميوغرافية وعالقته بظاهرة االحرتاق النفسي  لدى معلمي  -6

  .2003الرتبوية ،نابلس ،فلسطني ، اإلدارةاملرحلة الثانوية احلكومية ،رسالة ماجيسرت يف 

  .1989، بريوت، لبنان، 1طباعة والنشر، طالفكر لل ، داراملقاييس الفضل، معجمبن منظور كمال الدين أيب ا -7

  ، اجلزائر،)ب، ط(اإلحصاء والقياس النفسي والرتبوي، ديوان املطبوعات اجلامعية،  مقدم عبد احلفيظ، -8

1993.  

.2003، القاهرة، مصر، )ب،ط(الفكر العريب، دار  ،)تنمية وتعميق( جابر،الذكاءات املتعددة والفهم، احلميد عبد جابر-9

    

  .2004، العني، اإلمارات،2الزغلول عماد،مبادئ علم النفس الرتبوي،دار الكتاب اجلامعي األمارات العربية، ط-10

  .1998، اجلزائر، 2معجم الفلسفة، أهم املصطلحات وأشهر األعالم، امليزان للنشر والتوزيع، طحممد يعقويب ،-11

  .2000مصر،، القاهرة، 1كفايف، الذكاء الوجداين، دار قباء للطباعة والنشر، ط الدين األعسر،عالء صفاء-12

  ، عمان،1كامل الفرخ شعبان، عبد اجلابر تيم، النمو االنفعايل عند الطفل، دار صفاء للنشر والتوزيع، ط-13

  .1999، األردن

  .1990العايل، بغداد، العراق، التعليم  مطابع، وتطبيقاته يف جمال التدريب النفس الرياضي مبادئه حسني، علمقاسم حسن -14

الذكاء االنفعايل وعالقته بأمناط الشخصية واالحرتاق النفسي لدى معلمي الصفوف الثالثة األوىل، جملة جامعة  نافز البقيعي،-15

  .2010، األردن، 1عدد 25النجاح لألحباث، ا�لد ،
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النفسي لدى عينة من معلمي املرحلة األساسية يف مديرية تربية اربد الثالثة بين يونس، الذكاء االنفعايل وعالقته باالحرتاق -16

 .2008،رسالة ماجيسرت غري منشورة ،جامعة الريموك،األردن،

،مذكرة مكملة لنيل  متيم، العالقة بني االحرتاق النفسي والذكاء االنفعايل لدى العاملني يف الرعاية االجتماعيةراجح  إياس-17

  . 2011قسم اإلرشاد النفسي،كلية الرتبية، جامعة دمشق،   شهادة املاجستري، غري منشورة،

عبد الفتاح حممد العيسوي، عبد الرمحان حممد العيسوي، مناهج البحث العلمي يف الفكر اإلسالمي والفكر  احلديث، دار -18

 .1996، اإلسكندرية، مصر، )ب، ط(الراتب اجلامعية، 

  فاطمة عوض صابر، مريفت علي خفاجة،أسس ومبادئ البحث العلمي،مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية،-19

  .2002، اإلسكندرية، مصر،1ط

  .2001العريب، القاهرة، الفكر  ، دار1النفسية، طوإدارة الضغوط  عثمان، القلقفاروق السيد -20

 .2007، القاهرة، مصر، 2طعددة،مكتبة األجنلو املصرية، أسامة أمني ربيع،التحليل اإلحصائي للمتغريات املت-21

 .1999, اإلسكندرية، مصر, 1اإلحصاء يف الرتبية وعلم النفس، املكتب اجلامعي احلديث، ط, أمحد حممد الطيب -22

أوىل،دار الفكر العريب، القاهرة،مصر  أسامة كامل راتب،تدريب املهارات النفسية تطبيقات يف ا�ال الرياضي،طبعة-23

 . 2000العربية،

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



                 ISSN : 2170-1385مجلة علوم و تقنیات النشاط البدني الریاضي                   
                                      جامعة العلوم و التكنولوجیا محمد بوضیاف

 وھران                      
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

77 www.univ-usto.dz/institusport.php 

 

العدد الرابع جوان 
2018 

  سنة 19العبي كرة القدم تحت دى ل بعد تدريب الفتري مؤشرات القدرة الهوائيةدراسة مقارنة بين 

  *دربال فتحي:د *زمالي محمد:د *عقبوبي الحبيب:د**دهلي هني:أ *بوفادن عثمان:د

  -وهران- البدنية و الرياضية،جامعة العلوم و التكنولوجيامعهد التربية *

 - مستغانم–معهد التربية البدنية و الرياضية ،جامعة عبد الحميد بن باديس **

  :ملخص

هدفت الدراسة إىل معرفة مدى تأثري التدريب الفرتي علـى مؤشـرات القـدرة اهلوائيـة،و معرفـة الفـروق املوجـودة بـني نسـب تغـري هـذه 

بعد التدريب، حيث افرتض الباحث وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية بـني القيـاس القبلـي و البعـدي يف القـدرات اهلوائيـة القدرات 

لصــاحل القيــاس البعــدي،و وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني نســب تغــري القــدرات اهلوائيــة بعــد التــدريب الفــرتي،و نظــرا لطبيعــة 

ســنة  19العبــا حتــت  24اختيــار عينــة البحــث مــن فريــق وداد مســتغامن و بلــغ عــددهم البحــث العتمــاده علــى املــنهج التجــرييب مت 

حصـــص يف األســـبوع،و مت إجـــراء اإلختبـــارات القبليـــة        3أســـابيع بواقـــع  8حيـــث خضـــعوا إىل برنـــامج تـــدرييب بالطريقـــة الفرتيـــة ملـــدة 

ذات داللة إحصائية بني القياس القبلي و البعدي لعينة و البعدية لقياس القدرات اهلوائية لديهم،حيث أظهرت النتائج وجود فروق 

، كمــا أظهـرت وجـود فــروق ذات داللـة إحصــائية بـني نسـب تغــري القـدرات اهلوائيــة لصـاحل ســرعة  و لصـاحل القيــاس البعـدي البحـث

عـن  حتسـني القـدرات اهلوائيـةنستخلص من هـذه النتـائج أن التـدريب الفـرتي لـه تـأثري يف .اهلوائية القصوى و العتبة الفارقة الالهوائية

و أن التـأثري األكـرب  )االستهالك األقصى لألوكسجني،السرعة اهلوائية القصوى،عتبة الالهوائية و نبض القلب األقصى(طريق تنمية 

  .يكون على العتبة الفارقة الالهوائية و السرعة اهلوائية القصوى

  .استهالك لألكسجني،السرعة اهلوائية القصوى،العتبة الالهوائية تدريب الفرتي،القدرة اهلوائية،أقصى:الكلمات المفتاحية

Abstract: 
The study aimed to know the effect of interval training on the indicators of 
aerobic capacity, and knowing the existence of variances between the change 
parentages of these capabilities after the training, as that the researcher supposed 
that there are variances with statistical significance between pre and post 
measurement in aerobic capabilities after interval training, and according to the 
nature of the research that depends on experimental method, it has been chosen a 
sample research non randomly which include twenty four players from the team 
of Widad Mostaganem under the age of nineteen that they underwent to the 
training program with interval method for eight weeks which contains three 
quotas in the week, while the pre and post tests have conducted in order to 
measure their capabilities aerobic, as the results showed the existence of 
variances with statistical significance between pre and post measurement for the 
research sample and  in  favor of post-test, as that they showed the existence of 
variances with statistical significance between the change parentages of aerobic 
capabilities for maximum aerobic speed and anaerobic threshold.So we conclude 
that the interval training improved aerobic capabilities by increasing the           
(VO2MAX,   VAM,AT and FCMAX )and the greatest influence be into the anaerobic 
threshold(AT) and the maximal aerobic speed(MAS) . 
Key Words: interval training, Maximum oxygen uptake, maximal aerobic 
speed, aerobic threshold. 
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  :مقدمة

ــــة           إن لإلعــــداد البــــدين و الــــوظيفي ألجهــــزة اجلســــم أمهيــــة كــــربى للوصــــول إىل أفضــــل االجنــــازات الرياضــــية،فتطور املســــتويات املهاري

العلـوم  جنازات الرقمية املذهلـة الـيت نسـمع عـن حتقيقهـا يف خمتلـف األلعـاب الرياضـية هـي بالتأكيـد جـاءت نتيجـة تطـور خمتلـفو اإل

، 2006حبيب ( الرياضية و الفسلجية و إتباع املدربني املناهج العلمية الصحيحة يف حماولة استثمار الطاقة البشرية ألقصى احلدود

العب حيث يشري ريسان حيث تعد طريقة التدريب الفرتي من أهم الطرق اليت يعتمدها املدرب يف تنمية القدرات الوظيفية ل،)98

، 2014خـربيط (أنه يعترب إحدى الطرق لتطوير القدرة اهلوائية و اليت تنعكس على استمرار عمـل الـدورة الدمويـة  2014خربيط 

و أعضـاء اجلسـم املختلفـة واحـدة مـن أهـم االجتاهـات  و تعد الدراسات التقوميية ملستوى الكفاءة البدنية و الوظيفية ألجهزة)174

  التـدريب الرياضـي بغيـة الوقـوف علـى التقيـيم األمثـل ملسـتوى الكفـاءة البدنيـة ) فسيولوجيا(اليت تركز عليها اهتمام الباحثني يف جمال 

عكس مسـتوى التكيفـات الوظيفيـة ألجهـزة ،و اليت بدورها ت) و الالهوائية اهلوائية(تلف الفعاليات الرياضيةخمو الوظيفية لالعبني يف 

اجلســـم املختلفـــة طبقـــا خلصوصـــيات الفعاليـــة الرياضـــية و مســـتوى إعـــداد الرياضـــي،و تعتـــرب القـــدرة اهلوائيـــة مؤشـــرا للحالـــة الوظيفيـــة 

عــب دورا األوكسـجني يل أن" للجهـازين الـدوري و التنفسـي كمـا يشـري إيـاد حممـد عبـد اهللا و آخـرون عـن مؤيـد عبـد احلميـد احليـايل 

         ن قـــدرة اجلســـم علـــى أداء اجلهـــد و كفايـــة اجلهـــازين الـــدوري إو خباصـــة الطاقـــة اهلوائيـــة،و عليـــه فـــ مهمـــا يف عمليـــات إنتـــاج الطاقـــة

مــن املســتهلك األقصــى  ،و لعــل مــن أهــم املؤشــرات الــيت تعــرب عــن القــدرة اهلوائيــة للرياضــي كــل)145، 2001ايــاد ( "و التنفســي

نــه ختتلــف أ 2003 )أبــو العــال امحــد عبــد الفتــاح و امحــد نصــر الــدين ســيد( لألوكســجني و العتبــة الفارقــة الالهوائيــة حيــث يشــري

 الســتهالكاحلــد األقصــى "  مسـتويات القــدرة اهلوائيــة مــا بــني احلــد األقصــى هلــا و مــا يقـل عــن ذلــك املســتوى،حيث يطلــق مصــطلح

للقــدرة اهلوائيــة القصــوى،و يعــرب ذلــك عــن أقصــى مقــدار مــن الطاقــة اهلوائيــة الــيت يســتطيع الفــرد إنتاجهــا يف  كمقيــاس"األوكســجني

الدقيقــة الواحــدة،غري أن القــدرة القصــوى ليســت هــي األســاس الرئيســي ألداء معظــم األنشــطة الرياضــية حيــث أن الكثــري مــن تلــك 

منه،و لذلك يطلق على  %80ك األوكسجني يف حدود ما يقل عن األنشطة يؤدى عند مستويات أقل من احلد األقصى الستهال

رب لــدى تــحيــث يشــري اهلــزاع حممــد هـزاع أن العتبــة الفارقــة الالهوائيــة تع)214، 2003سـيد ( .هـذه القــدرة العتبــة الفارقــة الالهوائيــة

جمهــد عنــد نســبة عاليــة مــن اســتهالك األقصــى لألوكســجني بــدون الــدخول يف الفــرد عــامال حامســا يف مــدى قدرتــه علــى أداء متــرين 

و العتبـار كـرة القـدم مـن األنشـطة التحمليـة الـيت تعتمـد علـى كفـاءة اجلهـاز ، )14، 1989هـزاع ( .العمليـات األيضـية الالهوائيـة

،و كون طرق التدريب وضعت لتطور و تنمي القدرات ن التحمل اهلوائي و الالهوائيالدوري التنفسي كما أ�ا حتتوي على مزيج م

يتحقـق مــن تـأثري التـدريب الفـرتي علـى القــدرات ارتـأى الباحـث أن .البدنيـة و الوظيفيـة ليصـل الالعـب اىل أحســن أداء يف امللعـب 

  .اهلوائية لالعيب كرة القدم و كذا الفرق يف نسب تغري هذه القدرات

  :البحث مشكلة 

عــــــــــــدة دراســــــــــــات تناولــــــــــــت تــــــــــــأثريات التــــــــــــدريب الفــــــــــــرتي علــــــــــــى القــــــــــــدرات الفســــــــــــيولوجية اهلوائيــــــــــــة لالعــــــــــــيب كــــــــــــرة القــــــــــــدم                          

(J.HELGERUD 2001) (E.micu 2007) حيــث يعــد التــدريب الفــرتي مــن أجنــع الطــرق التدريبيــة يف احــداث،

عنــد )  vo2max(و املســتهلك األقصــى األكســجيين (A. Gharbi 2010)تغــريات فســيولوجية كســرعة اهلوائيــة القصــوى 

 J.HELGERUD) (M.Siahkouhian 2013)املمارسني و غري املمارسني للرياضة و كذا العتبة الفارقة الالهوائيـة 

،حيث يعترب كل من املستهلك االقصـى األكسـجيين و العتبـة الفارقـة الالهوائيـة مؤشـران هامـان للتعبـري عـن القـدرة اهلوائيـة (2001

،و نظـــرا لتطـــرق خمتلـــف الدراســـات اىل التـــأثريات الفســـيولوجية و القـــدرات اهلوائيـــة  (J.meddelli 1989)لالعـــيب كـــرة القـــدم 

للتدريب الفرتي و لكن مل تتطرق اىل الفرق ما بني هذه التغريات،اعتمـدت دراسـتنا علـى معرفـة هـذه الفـروق بـني تـأثريات التـدريب 

  :و ذلك  طرح التساؤالت اآلتية.سنة 19ة لالعيب كرة القدم أقل من الفرتي ملدة مثان أسابيع على القدرات اهلوائي
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  سنة؟ 19هل توجد فروق ذات داللة احصائية بني مؤشرات القدرة اهلوائية قبل و بعد التدريب الفرتي لالعيب كرة القدم حتت 

 19رتي لالعـيب كـرة القـدم  حتـت مؤشـرات القـدرة اهلوائيـة بعـد التـدريب الفـ حتسـنهل توجد فروق ذات داللة احصائية بني نسب 

  سنة؟

  :هدفت الدراسة اىل التعرف على: أهداف البحث

 .سنة 19مدى تأثري التدريب الفرتي على مؤشرات القدرة اهلوائية لالعيب كرة القدم حتت  -

  .سنة 19مؤشرات القدرة اهلوائية لالعيب كرة القدم حتت  حتسننسب  بنيالفروق  -

  :فرضيات البحث

ملؤشــرات القــدرة اهلوائيــة لالعــيب كــرة  و لصــاحل القيــاس  البعــدي  داللــة احصــائية بــني القيــاس القبلــي و البعــدي توجــد فــروق ذات -

 .سنة  19القدم حتت 

 .سنة  19مؤشرات القدرة اهلوائية لالعيب كرة القدم حتت  حتسنتوجد فروق ذات داللة احصائية بني نسب  -

  :مصطلحات البحث

 يتميز بالتبادل املتتايل بني اجلهد و الراحة،و تنسب كلمة الفرتي اىل فرتة الراحـة البينيـة،بني كـل هو نظام تدرييب: تدريب الفتري

  )2004كمال ( .تدريب و التدريب الذي يليه

القدرة اهلوائية على أقصى و من ناحية أخرى يتوقف مستوى زمنة الطويلة هي العامل احملدد ملستوى حتمل األ :القدرات الهوائية

و تعــــد كــــل مــــن املســــتهلك األقصــــى األكسجيين،الســــرعة اهلوائيــــة  )223، 1992املقصــــود ( .كســــجنيقــــدرة علــــى امتصــــاص األ

القصوى،القدرة اهلوائية القصوى مؤشرات للقدرة اهلوائية القصوى،أما العتبة الفارقة الالهوائية فهي تعرب عـن القـدرة اهلوائيـة أقـل مـن 

  .القصوى

انتقـال حـامض الالكتيـك مـن العضـالت إىل الـدم  هي مستوى احلمل البدين الـذي يزيـد عنـدها معـدل:العتبة الفارقة الالهوائية

بدرجة تزيد عن معـدل الـتخلص منـه،أي مبعـىن أ�ـا نقطـة االنتقـال مـن مرحلـة احلصـول علـى مصـادر الطاقـة مـن العمليـات األيضـية 

  )23، 1998. سعيد( .اهلوائية إىل مرحلة احلصول على مصادر الطاقة من العمليات األيضية الالهوائية

القــط (   .أو هــي شــدة التمــرين املســتخدم حيــث يكــون معــدل انتشــار الالكتيــك يف جمــرى الــدم قــد جــاوز معــدل انتقالــه مــن الــدم

2002 ،52(  

العضلي باسـتخدام أكثـر أكرب حجم الستهالك األوكسجني أثناء العمل :)vo2max(ألوكسجينلك األقصى ستهالاال

  )215، 2003الدين ( .من عضالت اجلسم  %50من 

                                                                            (vaast 2008, 21) .أو كمية األوكسجني باللرت يف الدقيقة اليت ميكن لشخص استهالكها أثناء الشدة القصوى للجهد

ـــــة القصـــــوى  ـــــه ):VMA(الســـــرعة الهوائي ـــــد بلوغـــــه أقصـــــى اســـــتهالك لألكســـــجني ل ـــــيت يبلغهـــــا الالعـــــب عن             الســـــرعة ال

(B. turpin 2002, 186)  

  :اجراءاته الميدانيةمنهجية البحث و 

  .اعتمد الباحث املنهج التجرييب ملالءمته ألهداف الدراسة: منهج البحث

  : عينة البحث

  .العبا يف كرة القدم من فريق وداد مستغامن يف القسم اجلهوي 24تكونت عينة البحث من  -
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  سم 1,13±168,5كلغ و طول 1,5±68عام ووزن  0,5±18,5سنهم  -

 .املراحل السنيةتدرجوا يف التدريب يف كل  -

  )فرتة االعداد.(2013/سبتمرب/30إىل  2013/أوت/04: المجال الزماني

تقومي برامج  مبختربمت تطبيق الربنامج يف ملعب اخلاص بفريق وداد مستغامن،كما اجريت االختبارات املعملية : المجال المكاني

  .مبستغامن ية و الرياضيةأنشطة البدن تقنياتاخلاص مبعهد علوم و  نشاطات البدنية و الرياضة 

  :تطلب اجراء هذا البحث جمموعة من األدوات و الوسائل هي: وسائل و أدوات البحث

وسـائل و العتـاد ،)sonore(لإليقـاع جهـاز ضـابط.لتتبـع نـبض القلـب) polar(ة مـن نـوع ، سـاعجهاز سري املتحرك أوتوماتيكي

  .لقياس نسبة الالكتيك يف الدم) lactat pro(و جهاز .،استمارات تسجيلاخلاص بالتدريب 

  :سير التجربة

وحدات تدريبية يف األسبوع  4أسابيع بواقع  7فرتي على مدى التدريب البرنامج مت اجراء االختبارات األسبوع األول مث مت تطبيق 

مــن املرحلــة  ،حيــث مت  تطبيــق التمــارين كجــزء)أســابيع حتضــري بــدين خــاص، 4اســابيع حتضــري بــدين عــام، 3(يف مرحلــة التحضــريية

  .الرئيسية للوحدة التدريبية

  .دقيقة 120اىل  90مت حتديد زمن الوحدة التدريبية الواحدة ما بني 

  .لقياس النبض كمؤشر فسيولوجي على شدة التمرين خالل احلصة التدريبية) poler(مت استخدام ساعة بولر

  )92-91، 2014احلسناوي ( .د/ن 130اىل  120حيث يصل نبض القلب من ) نشطة(الراحة غري كاملة 

 .زيادة احلمل تكون بزيادة الشدة و التكرارات لكل مترين

  .من جمموع املراحل الرئيسية من الربنامج التدرييب %70بلغت نسبة التدريب الفرتي أكثر من 

  مت اجراء االختبارات البعدية مباشرة بعد انتهاء من تطبيق الربنامج التدرييب 

  :االختبارات المستخدمة

      ) vo2max(و الغــــرض منــــه قيــــاس املســــتهلك األقصــــى األوكســــجيين luc léger 1982اختبــــار  :1اختبــــار رقــــم 

(Léger L 1982). عن طريق املعادلة  

 Vo2max)العمـــــــــــر ×3,248(-)ســـــــــــا/ســـــــــــرعة الجـــــــــــري كلـــــــــــم×3,238+(31,025)=دقيقـــــــــــة.كلـــــــــــغ/ملـــــــــــل

  (b. turpin 2002, 184-185) )السرعة×العمر(0,1536)+بالسنوات

عن طريق حتديـد . يف املخترب ) VMA(و السرعة اهلوائية القصوى )SL2(إختبار قياس العتبة الفارقة الالهوائية :2اختبار رقم 

و الســـرعة املوافقـــة لوصـــول املختـــرب للمرحلـــة  0BLA.( (Sjodin 1981)(نقطـــة بدايـــة تـــراكم محـــض الالكتيـــك يف الـــدم 

، عن طريق إجراء املخترب الختبار حتملي متدرج على جهاز السري املتحـرك حـىت التوقـف بسـبب التعـب إذ يقـوم ) VMA(التعب

مث يبـدأ بـاجلري علـى أربـع مراحـل دقيقـة /نبضـة 130بشدة خفيفة حيث نبض القلـب ال يتجـاوز املخترب باإلمحاء ملدة عشر دقائق 

راحة يتم فيهـا قـراءة كميـة  ثا 60تفصل بني كل مرحلة و أخرى مدة  سا /مكل  2بقدر  دقائق بسرعات متزايدة 4مدة كل مرحلة 

) FC(بأخـذ عينـة مـن األصـبع بعـد التعقيم،مـع مراقبـة نـبض القلـب) lactate pro(محـض الالكتيـك يف الـدم عـن طريـق جهـاز 

عة و حيــدد كــل مــن العتبــة طــوال فــرتات االختبــار،مث بعــد ذلــك يرســم منحــىن بيــاين حلمــض الالكتيــك و نــبض القلــب  بداللــة الســر 

للمنحـىن فـاجئ بزاويـة كبـرية لألعلـى املتصاعد ال عند نقطة) FCSL(و نبض القلب املوافق هلا ) VSL(و سرعتها) SL(الالكتيكية
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البعدية ملؤشرات القدرة اهلوائيةيوضح الفرق بني االختبارات القبلية و : 01جدول رقم   

 VMA(km/h) VO2MAX(ml/min/kg) SA FCmax(bpm) المؤشر

FCSA(bpm) VSA(km/h) 

 بعد قبل بعد قبل بعد قبل بعد قبل بعد قبل

س
�

 14,20 15,83 57,68 58,18 179,5 176 12,98 14,46 200 194 

 7,81 1,82 0,66 0,66 4,83 4,93 4,45 4,69 0,63 0,75 ع

 0,091 1,82 2,09 4,61 3,94 ت المحسوبة

 1,71 ت الجدولية

 23 درجة حرية 

 غير دال دال دال دال دال الداللة

  0,05:مستوى الداللة

VMA:،السرعة اهلوائية القصوىVO2MAX :،املستهلك األقصى األكسجيينSA :،العتبة الفارقة الالهوائيةFCSA : الالهوائية،نبض العتبة الفارقة معدل    

VSA : ،سرعة العتبة الفارقة الالهوائيةFCMAX : القلب األقصىمعدل نبض.  

املتمثلـني يف نقطـة  )FCMAX(و نـبض القلـب األقصـى) VMA(و كـذا السـرعة اهلوائيـة القصـوى (Sjodin 1981) البيـاين

  (Reilly 2007, 157) توقف املنحىن و املعرب على وصول الالعب اىل مرحلة التعب

  :الدراسة االحصائية

  .ملعرفة الفروق بني االختبارات القبلة و البعدية للربنامج التدرييب "ت ستودنت"مت االستعانة باختبار 

  .استعمال النسبة املئوية ملعرفة نسبة التغري يف كل مؤشر من مؤشرات القدرة اهلوائيةكما مت 

ري القــدرات اهلوائيــة بعــد التــدريب،مت احلســاب عــن طريــق ملعرفــة الفــروق بــني نســب تغــ LSDو اختبــار   Fو مت اســتعمال اختبــار 

  spssبرنامج 

  :عرض النتائج

  ):2(و الشكل رقم ) 1(نالحظ من خالل اجلدول رقم

،معـدل النـبض العتبـة )4,61(،السـرعة اهلوائيـة القصـوى  )3,94(لكل من املستهلك األقصى األكسـجيين" ت احملسوبة"أن قيمة 

،ومــا عــدا نــبض القلــب )1,71" (ت اجلدوليــة "أكــرب مــن قيمــة  )1,82(و الســرعة املوافقــة للعتبــة الالهوائيــة  )2,09(الالهوائيــة

   :أصغر من اجلدولية و منه)0,091"(ت احملسوبة"حيث كانت  املوافق للمستهلك األقصى األكسجيين
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 بعد التدريب الفرتي 

 
نبض العتبة  معدل: FCSAالعتبة الفارقة الالهوائية،

  .معدل نبض املستهلك األقصى األكسجيين

%-2,06

%-4,96

-10 -5

 االختبـــــــار القبلــــــي و البعـــــــدي للســــــرعة اهلوائيـــــــة 

ــــــــــــل التــــــــــــدريب                           /كلــــــــــــم  14,20±0,75 ســــــــــــا قب

مــــا بــــني االختبــــارين القبلــــي و البعــــدي للمســــتهلك األقصــــى 

كلـغ  /د/ملليمـول 4,49±57,68لصـاحل القيـاس البعـدي  حيـث بلـغ متوسـطها احلسـايب قبـل التـدريب 

فنالحظ وجود فروق ذات داللة احصـائية بـني االختبـارين القبلـي و البعـدي و لصـاحل 

د قبــــــل التــــــدريب ليصــــــبح /ن 179,5±4,93

ســا /كــم  0,66±14,46ســا قبــل التــدريب لتصــبح 

البعــدي ملعـدل النــبض بـني االختبــار القبلـي و 

د بعـــد التـــدريب بنســـبة اخنفـــاض قــــدرها /ن
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بعد التدريب الفرتي  يوضح نسبة التغري يف  مؤشرات القدرة اهلوائية) 02(رقم  شكل

العتبة الفارقة الالهوائية،: SAاألكسجيين،املستهلك األقصى : VO2MAXالسرعة اهلوائية القصوى،

معدل نبض املستهلك األقصى األكسجيين: FCVO2MAXسرعة العتبة الفارقة الالهوائية، 

 

%11,67

%0,92

%10,13

0 5 10 15

 االختبـــــــار القبلــــــي و البعـــــــدي للســــــرعة اهلوائيـــــــة مـــــــا بــــــني 0,05وجــــــود فـــــــروق ذات داللــــــة احصـــــــائية عــــــن مســـــــتوى الداللــــــة 

ــــــــــــغ متوســــــــــــطها  ــــــــــــث بل ــــــــــــاس البعــــــــــــدي حي 14,20لصــــــــــــاحل القي

  .%11,66سا بعد التدريب و كانت نسبة التحسن 

مــــا بــــني االختبــــارين القبلــــي و البعــــدي للمســــتهلك األقصــــى  0,05وجــــود فــــروق ذات داللــــة احصــــائية عنــــد مســــتوى الداللــــة 

لصـاحل القيـاس البعـدي  حيـث بلـغ متوسـطها احلسـايب قبـل التـدريب 

  .%0,91كلغ بعد التدريب بنسبة حتسن قدرها /د/ملليمول

فنالحظ وجود فروق ذات داللة احصـائية بـني االختبـارين القبلـي و البعـدي و لصـاحل ) SA(يةأما بالنسبة للعتبة الفارقة الالهوائ

FCSA (179,5(القيــــــاس البعــــــدي حيــــــث بلــــــغ معــــــدل نــــــبض العتبــــــة الفارقــــــة الالهوائيــــــة

  .% 2,05د بعد التدريب حيث مت االخنفاض بنسبة 

ســا قبــل التــدريب لتصــبح /كلــم  VSA (12,98±0,66(لفارقــة الالهوائيــة كمــا بلغــت ســرعة العتبــة ا

  .%10,13بعد التدريب حيث بلغت نسبة التحسن 

بـني االختبــار القبلـي و  0,05كمـا نالحــظ عـدم وجــود فـروق ذات داللــة احصـائية عنــد مسـتوى الداللــة 

ن 7,81±194د و /ن 1,82±200حيـــث بلـــغ قبـــل التـــدريب 
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شكل

VMA:،السرعة اهلوائية القصوى

سرعة العتبة الفارقة الالهوائية، : VSAالفارقة الالهوائية،

VMA 

VO2MAX 

FCsa 

Vsa

FCvo2max 

وجــــــود فـــــــروق ذات داللــــــة احصـــــــائية عــــــن مســـــــتوى الداللــــــة  -

ــــــــــــغ متوســــــــــــطها ) VMA(القصــــــــــــوى ــــــــــــث بل ــــــــــــاس البعــــــــــــدي حي لصــــــــــــاحل القي

سا بعد التدريب و كانت نسبة التحسن /كلم0,63±15,83و 

وجــــود فــــروق ذات داللــــة احصــــائية عنــــد مســــتوى الداللــــة  -

لصـاحل القيـاس البعـدي  حيـث بلـغ متوسـطها احلسـايب قبـل التـدريب ) VO2MAX(األكسجيين

ملليمول 4,45±58,18و 

أما بالنسبة للعتبة الفارقة الالهوائ -

القيــــــاس البعــــــدي حيــــــث بلــــــغ معــــــدل نــــــبض العتبــــــة الفارقــــــة الالهوائيــــــة

د بعد التدريب حيث مت االخنفاض بنسبة /ن 176±4,83

كمــا بلغــت ســرعة العتبــة ا  -

بعد التدريب حيث بلغت نسبة التحسن 

كمـا نالحــظ عـدم وجــود فـروق ذات داللــة احصـائية عنــد مسـتوى الداللــة   -

حيـــث بلـــغ قبـــل التـــدريب ) FCMAX(األقصـــى

4,96%.  
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  يوضح تحليل التباين بين نسب تحسن مؤشرات القدرة الهوائية لعينة البحث):2(جدول رقم 

 حتليل التباين 

درجة  جمموع املربعات مصدر التباين 

 احلرية 

ف  متوسط املربعات 

 احملسوبة 

 

مستوى 

 الداللة

 ف اجلدولية 

 2,45 50,0  5,70 315,29 1 4,00  199,95 2 بني ا�موعات 

    96,44 115,00  090,27 11 داخل احملموعات 

     119,00  290,22 13 ا�موع 

بواسطة اختبار أقل فرق معنوي  بعد التدريب الفتري  يوضح الفروق بين نسب تغير القدرات الهوائية) 3(الجدول رقم 

LSD  

VO2MAX  FCSA VSA FCMAX  VMA 

 
 11,67 4,96 10,13 2,06 0,92 املتوسط 

VO2MAX  0,92 0,00 1,14 9,21*** 4,05 10,75***** 

FCSA 2,06   0,00 8,08** 2,91 9,61**** 

VSA 10,13     0,00 -5,17 1,54 

FCMAX  4,96       0,00 6,71* 

VMA 11,67         0,00 

VMA:،السرعة اهلوائية القصوىVO2MAX :،املستهلك األقصى األكسجيينSA :العتبة الفارقة الالهوائية        

FCSA :نبض العتبة الفارقة الالهوائية، معدلVSA : ،سرعة العتبة الفارقة الالهوائيةFCMAX : األقصى معدل نبض 

  
ممــا يــدل علــى وجــود .  2,45 "ف اجلدوليــة"و هــي  أكــرب مــن 5,70 "ف احملســوبة"نالحــظ بلــوغ ) 2(مــن خــالل اجلــدول رقــم 

ومنـه مت القيـام باختبـار  .سـنة 19فروق ذات داللة احصائية بني نسب التغري يف مؤشرات القدرات اهلوائية لالعيب كرة القـدم حتـت 

حيـث أن أكـرب فـروق بـني املتوسـطات مـن قيمـة ) 3(ملعرفـة الفـروق بـني املتغـريات مـن خـالل اجلـدول رقـم   LSDأقل فـرق معنـوي

LSD  هي لصاحل السرعة اهلوائية القصوى و سرعة العتبة الالهوائية مما يدل على  وجود فروق ذات داللة احصائية  5,61البالغة

  .)VSA(للعتبة الالهوائية و سرعة املوافقة) VMA(و لصاحل السرعة اهلوائية القصوى

  :مناقشة النتائج 

  :مناقشة نتائج الفرضية األولى

لمؤشرات القدرة  و لصالح القياس  البعدي  وجود فروق ذات داللة احصائية بين القياس القبلي و البعدي:افترض الباحث

  .الهوائية

مؤشــرات القــدرة اهلوائيــة مــا عــدا معــدل نــبض االقصــى أن برنــامج التــدريب الفــرتي أثــر علــى مجيــع ) 01(و يتضــح مــن اجلــدول رقــم

)FCMAX(فيمــا يتعلــق بــاملتغريات الدالــة احصــائيا و لصــاحل القيــاس البعــدي كانــت النســبة املئويــة للتغــري شــكل رقــم ،)علــى ) 02

  :النحو التايل

نــبض العتبــة و ,VO2MAX (0,91%(و املســتهلك األقصــى االكســجيين ,11,66%) VMA(الســرعة اهلوائيــة القصــوى  -

  .VSA (10,13%(،و سرعة العتبة الفارقة الالهوائية)FCSA) (-2,05%(الفارقة الالهوائية 
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فـرغم عـدم وجـود داللـة احصـائية لصـاحل قياسـه البعـدي إال أنـه اخنفـض ) FCMAX(اما بالنسـبة ملتغـري معـدل نـبض االقصـى ي -

  . و هذا يدل على تأثره بربنامج التدريب الفرتي) %4,96-(بنسبة 

مطهــر ("  عبــد الغــين مطهــر"أكدتــه عــدة دراســات منهــا دراســة ) VO2MAX(حيــث أن حتســن أقصــى اســتهالك لألكســجني -

 JAN)" جـون هيلغريـد و آخـرون"و دراسـة  (D. Ferrari Bravo 2008)" فـراري برافـو و آخـرون"و دراسـة  )2010

حيث يرى الباحـث أن هـذا التحسـن وقـع نتيجـة لتـأثري التـدريب الفـرتي علـى اجلهـاز الـدوري التنفسـي ممـا أدى إىل زيـادة .(2007

مقدرة العضلة على امتصاص أكرب قـدر مـن االكسـجني و قـدرة اجلهـاز الـدوري علـى محـل أكـرب كميـة مـن األكسـجني و نقلهـا اىل 

حيث كمية الدم املدفوعة و قوة الـدفع و هـذه كلهـا تغـريات وظيفيـة تسـاعد يف  العضالت كما يفسر ذلك بزيادة مقدرة القلب من

  .(E.micu 2007)كما اختلفت نتائج البحث مع دراسة ميكو و آخرون .حتسني أقصى استهالك لألكسجني

ذا داللـة معنويـة و هـذا مـا تشـري اليـه عـدة دراسـات فقد كان للتدريب الفرتي تـأثريا ) VMA(أما عن السرعة اهلوائية القصوى  -

،       (GREGORY 2004) "غريغــوري ديبونـت"و دراسـة (A. Gharbi 2010)" غـريب و آخــرون"مـن بينهـا دراســة 

حيث تفسر هذا التحسن املعنوي بتحسن التحمل اهلـوائي لـدى عينـة البحـث كمـا  )2012بودواين (و دراسة عبد الرزاق بودواين 

أن حتسن أقصى استهالك لألكسجني أدى اىل حتسن السرعة اهلوائية القصوى و ذلك انطالقا من أن هذه األخرية ليست إال أقـل 

 (MONOD 2009, 46) )3(سرعة موافقة لبلوغ االستهالك االقصى لألكسجني و هذا ما يفسره الشكل رقم

) VSA(فإ�ا قد حتسنت بفعل الربنامج التدرييب الفرتي سواء كانت بداللة السرعة ) SA(و فيما خيص العتبة الفارقة الالهوائية  -

البــدراوي (و دراســة أميـن امحــد البــدراوي  )2010 مطهــر(و هــذا مـا يتفــق مــع عــدة دراسـات كدراســة ) FCSA(أو بداللـة النــبض 

 JAN)" ، و دراســة جــون هيلغريــد و آخــرون(D. Ferrari Bravo 2008)"  فــرياري و آخــرون" و دراســة )2008

حيث أشارت كلها اىل حتسن العتبة الفارقة الالهوائية بفعل   (M.Siahkouhian 2013)" سياكوهيان"،و دراسة (2007

الــربامج التدريبيــة املقننــة وفــق التــدريب الفــرتي و يرجــع الباحــث هــذا التحســن اىل زيــادة قــدرة الالعبــني علــى الــتخلص مــن حــامض 

ك يف الـــدم برتكيــز عــال ممــا يســمح بتـــأخر ظهــور العتبــة الفارقــة الالهوائيــة حيـــث أن الالكتيــك و العمــل يف وجــود حــامض الالكتيــ

التدريب الفرتي بطبيعته مبين على أساس فسيولوجي و هو التدرب يف ظروف تراكم محـض الالكتيـك يف الـدم حيـث طبيعـة الراحـة 

و بالتايل تتكيف األجهزة الوظيفية على هذا النحو و  البينية هلذه الطريقة من التدريب ال تسمح بعودة الالعب اىل االستشفاء التام

حيـث كانـت مـن أهـم نتائجهـا أن تـدريبات حتمـل الالكتيـك أدت اىل  )2006حبيـب (هذا مـا تفسـره دراسـة رحـيم رويـح حبيـب 

  .ألداءالقدرة على حتمل نسبة زيادة تراكم حامض الالكتيك يف الدم ألطول فرتة أثناء ا

فقد لوحظ عدم وجود فرق معنوي لتأثري التدريب الفرتي و هذا ما اتفق مع ) FCMAX(قصى األ نبضمعدل ال أما فيما خيص -

و يعـزو الباحـث هـذا االخنفـاض اىل منـو  %4,96و  لكـن هنـاك نسـبة اخنفـاض  (Karoly SPY)" كـارويل و آخـرون"دراسـة 

حجم القلب و زيادة يف مسك جداره مما يؤدي اىل بطء يف ضربات القلب و بالتايل اخنفاض يف النبض األقصى لالعب و هذا مـا 

   (JAN 2007)تؤكده دراسة جون هيلغريد و آخرون 

الدراســة و أمكــن التأكــد مــن الفــرض األول للبحــث و الــذي نــص أنــه توجــد فــروق ذات و �ــذا يكــون قــد حتقــق اهلــدف األول مــن 

  .سنة 19حتت  مداللة احصائية بني القياس القبلي و البعدي لصاحل القياس البعدي للقدرات اهلوائية لالعيب كرة القد

  :مناقشة نتائج الفرضية الثانية

  . افرتض الباحث وجود فروق ذات داللة احصائية بني نسب تغري مؤشرات القدرة اهلوائية

مؤشــــــــرات القــــــــدرة اهلوائيــــــــة القصــــــــوى و املتمثلــــــــة يف أقصــــــــى اســــــــتهالك :تنقســــــــم مؤشــــــــرات القــــــــدرة اهلوائيــــــــة اىل قســــــــمني و مهــــــــا

  ).PMA(أو القدرة اهلوائية القصوى  )VMA(و السرعة اهلوائية القصوى )VO2MAX(لألكسجني
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  الفرتيبعد التدريب  )VO2MAX(،)VMA(،)SA(يوضح تغريات القدرات اهلوائية ) 4(شكل رقم 

)OBLA:( نقطة بداية تراكم محض الالكتيك يف الدم)=SA:(العتبة الفارقة الالهوائية.  

OBLA  

  )VO2MAXتغير في أقصى استهالك لألكسجين(

 )SA( عتبة الفارقة الالهوائية سرعة تغير في

 )VMAتغير في القدرة أو السرعة الهوائية القصوى(

(Vo2) حمض الالكتيك  حجم األكسجينLA 

(كلم/سا)  سرعة

 أو قدرة (واط)

 قبل التدريب 

  التدريب بعد

 

أو )FCSA( و ميكـن االسـتدالل عليهـا بـالنبض) SA(و مؤشرات القدرة اهلوائية أقل من القصوى و هـي العتبـة الفارقـة الالهوائيـة 

  .أو كنسبة من االستهالك األقصى لألوكسجني )SL2(أو نسبة محض الالكتيك يف الدم )VSA(سرعة

أنـه ) 3(و ) 2(و من خالل املقارنة بني نسب التغري يف اجتاه التحسن ما بني نوعي القدرة اهلوائية نالحظ من خالل اجلدول رقـم 

 اهلوائيــة القصــوى  ســرعة أن كــال مــن  مــا بــني نســب التغــري لكــل مؤشــرات القــدرة اهلوائيــة، حيــث هنــاك فــروق ذات داللــة معنويــة يف

)VMA ( العتبــة الفارقــة الالهوائيــة  و ســرعة)VSA(  بينمــا حتســن علــى التــوايل،  %10,13 ،%11,66حتســنتا بنســبة قــدرها

، و هـذا  %4,46بنسـبة ) FCMAX(و نبض القلب األقصـى % 0,91بنسبة  )(VO2MAXاملستهلك األقصى األكسجيين

يــدل علــى أن االســتهالك األقصــى األكســجيين لــيس هــو املؤشــر األدق يف حتديــد القــدرة اهلوائيــة بــل أن العتبــة الفارقــة الالهوائيــة و 

تـدرييب و هـذا السرعة اهلوائية القصوى مها األدق يف حتديد القدرة اهلوائية لالعيب كرة القدم و أ�ما يعتربان األدق يف تقنني احلمل ال

�م ما يشري اليه أبو العال أمحد عبد الفتاح اىل أن العتبة الفارقة الالهوائية تعترب العامل الذي مييز بني العيب التحمل اذا كانت كفاء

متســاوية يف مقــدار احلــد األقصــى الســتهالك األكســجني،و قــد لوحظــت هــذه احلقيقــة لــدى عــدد كبــري مــن الالعبــني أمثــال ديريــك  

العب املارتون الذي لوحظ اخنفاض مستوى احلد األقصى الستهالك األكسـجني لديـه عـن منافسـيه،إال أن العتبـة الفارقـة  كاليتون

مــن احلـد األقصــى السـتهالك االكســجني،و لـذلك فانــه يتفـوق علــى منافسـيه حيــث  %90الالهوائيـة لديـه تزيــد عـنهم حيــث تبلـغ 

،و  )229، 2003سـيد ( .الكسجني دون زيادة يف جتمع محض الالكتيـكجيري عند مستوى عال من احلد األقصى الستهالك ا

و �ذا نكون قد حققنا اهلدف الثاين  مـن الدراسـة و أمكـن التأكـد .يوضح تغريات القدرات اهلوائية بعد التدريب ) 4(الشكل رقم

داللة احصائية بني نسب حتسن مؤشرات القدرة اهلوائية لالعيب كرة القدم حتت وجود فروق ذات من الفرض الثاين الذي نص على 

  .سنة 19

  :اإلستنتاجات  

  :متكن الباحث من التوصل اىل االستنتاجات التالية

 .سنة 19التدريب الفرتي له تأثري ذو داللة معنوية يف حتسني  القدرات اهلوائية لالعيب كرة القدم حتت  -

و نــبض  القصــوى و العتبــة الفارقــة اهلوائيــة أكثــر تــأثرا بالتــدريب الفــرتي مــن أقصــى اســتهالك لألكســجنيالســرعة اهلوائيــة  -

 .سنة 19القلب املوافق له عند العيب كرة القدم أقل من 
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  :اإلقتراحات و التوصيات

 .استعمال طريقة التدريب الفرتي يف تطوير القدرات اهلوائية لالعيب كرة القدم -

 .ييب باالعتماد على السرعة اهلوائية القصوى و سرعة العتبة الفارقة الالهوائيةتقنني احلمل التدر  -

 .اجراء حبوث أكثر لتأثريات التدريب الفرتي على كل متطلبات البدنية و الوظيفية لالعيب كرة القدم و يف كل األصناف -

 .القدم لكل األصناف اجراء حبوث أكثر لتأثريات طرق تدريبية أخرى على القدرات اهلوائية لالعيب كرة -

 .يف معرفة مستوى القدرة اهلوائية لالعيب كرة القدم و السرعة اهلوائية القصوى االعتماد على العتبة الفارقة الالهوائية -

 :المراجع باللغة العربية

 .الفكر العريبدار : القاهرة. 2ط. فسيولوجيا اللياقة البدنية. )2003(بو العال امحد عبد الفتاح،امحد نصر الدين سيدأ .1

  .دار صفاء للنشر و التوزيع: عمان. 1ط. مهارات التدريب الرياضي )2014(.أمحد يوسف متعب احلسناوي .2

  .املكتبة الوطنية للطباعة و النشر: عمان. التدريب الرياضي للقرن احلادي و العشرين)2004(. الربضي كمال .3

  .مطبعة الشباب احلر: القاهرة. حملو فسيولوجيا الت نظريات التدريب الرياضي،تدريب )1992(.السيد عبد املقصود .4

  .تبة الالهوائية املعىن و الداللةالع )1989(.اهلزاع حممد هزاع .5

و  دراسة مقارنـة يف مسـتوى الكفـاءة البدنيـة“) 2001( .اياد حممد عبد اهللا،نشوان ابراهيم عبد اهللا،امحد عبد الغين طه .6

جملـة الرتبيـة الرياضـية، رقـم “ .ليات املبارزة و كرة القدم و املسـافات القصـريةاحلد األقصى الستهالك األوكسجني بني فعا

  .العدد األول

             .فاعليـــة تطــــوير العتبــــة الفارقـــة الالهوائيــــة يف املتــــوى الرقمـــي ملتســــابقي العــــدو و اجلــــري  )2008(.اميـــن أمحــــد البــــدراوي .7

  .كلية الرتبية الرياضية للبنني ) مذكرة ماجيستري(

أثـر التـدريب الفـرتي عـايل الشـدة و تـدريب الفارتلـك علـى بعـض اخلصـائص  )2013(.حامد بسام عبد الرمحـان سـالمة .8

  .،نابلس ، جامعة النجاح الوطنية)مذكرة ماجيستري. (البدنيةو الفسيولوجية لدى ناشئي كرة القدم

وســـوعة العلميـــة يف التـــدريب امل )1998(.حســـام الـــدين طلحة،صـــالح الـــدين وفاء،كامـــل مصـــطفى،عبد الرشـــيد ســـعيد .9

  .مركز الكتاب للنشر: القاهره. 2ط .الرياضي

تــأثري تــدريبات حتمــل الالكتيــك يف تنميــة التحمــل اخلــاص و حتمــل تــراكم نســبة تركيــز “) 2006( .رحــيم رويــح حبيــب .10

  .98: جملة علوم الرتبية الرياضية، رقم العدد اخلامس“ .مرت 800حامض الالكتيك يف الدم و اجناز ركض 

  .مركز الكتاب للنشر : القاهرة  )2014(.ةا�موعة املختارة يف التدريب و فسيولوجيا الرياض. ريسان خربيط .11

أثــر التـــدريب املســتمر و التبــاديل علــى تطــوير الســـرعة اهلوائيــة القصــوى لــدى العــيب كـــرة  )2012(.عبــد الــرزاق بــودواين .12

  .ية و الرياضيةمعهد الرتبية البدن) مذكرة ماجيستري: (مستغامن. القدم

أثر منطي التدريب التكراري و التدريب الفرتي مرتفع الشدة على حتسني العتبـة  )2010(.عبد الغين جماهد صاحل مطهر .13

كليـــة ) ة دكتـــوراهأطروحـــ: (األردن. -دراســـة مقارنـــة-الفارقـــة الالهوائيـــة و االجنـــاز لـــدى العـــيب جـــري املســـافات الطويلـــة

  .الدراسات العليا

  .املركز العريب للنشر. يب السباحةفيسيولوجيا الرياضة و تدر  )2002(.القطحممد علي أمحد  .14

 :المراجع باللغة األجنبية
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 ما قبل المدرسةالثقافة الغذائية لطفل  تحقيق فيتأثير برنامج  حـركي  
khalchenouf@gmail.com /    جامعة العلوم والتكنولوجيا وهران  - -*ب*أستاذ محاضر-شنـوف خالد/ د  

addabenali71@gmail.com /  جامعة محمد خيضر بسكرة -* أ*أستاذ مساعد-عّدة بن علي/أ  

chamustdz@gmail.com/ أ / شعالل مصطفى-أستاذ مساعد*ب* - المركز الجامعي تيسمسيلت 

  :ملّخص  

يهدف البحث إىل معرفة تأثري برنامج حركي مقرتح يف حتقيق الثقافة الغذائية عند طفل ما قبل املدرسة ، ألجل هذا اهلدف الحظ 

رغوب فيها تنتشر بني األطفال ىف تلك املرحلة ، أدت إىل ظهور مشكالت املسلوكية غري الظاهر املأن هناك بعض الباحثون 

هتمام فقد أصبح من الضروري اإل ،تغذية بني األطفال ىف بعض أمراض سوء النتشار وحظ إا لكم،عديدة تتعلق بالثقافة الغذائية 

الثقافة الغذائية  الروضة توجيه أنظار املسئولني الرتبويني حنو أفضل الطرق والوسائل إلكساب طفللبإجراء الدراسات العلمية 

ولإلجابة  لطفل الروضة ؟ إكساب الرتبية الغذائية ى مدى متإىل أ :وعلى هذا األساس ّمت طرح التساؤل التايل .السليمة 

 ته  لطبيعة هذا البحث وقد إستعان الباحثونملالئم املنهج التجرييب وذلك عن هذا التساؤل ّمت استخدام املنهج 

  الروضة من أطفالالباحثون عملوا على .بإحدى التصميمات التجريبية وهو التصميم التجريىب �موعة واحدة 

  .سنوات)  6:  4( 

  .األنشطة احلركية، الثقافة الغذائية ، الروضة: الكلمات المفتاحية

program impact in achieving food culture pre-school child 
 

Abstract 
The research aims to find out the impact of the animation program proposed in 
achieving food culture at the pre-school children, to this end, researchers have 
noted that there are some unwanted behavioral manifestations spread among 
children at that stage, led to the emergence of many problems related to food 
culture, as noted the spread of some diseases of malnutrition among children, it 
has become necessary to conduct scientific studies to direct the attention of the 
educational officials about the best ways and means of giving the child the 
kindergarten sound food culture .On this basis, the following question was 
raised: to what extent were the professionalization of nutritional education 
kindergarten child? To answer this question, the curriculum has been the use of 
experimental approach to nature of this research researchers have used in one of 
the experimental designs, the experimental design one group .researchers 
worked on the children of kindergarten (4:6) years                                              . 
Keywords: kinesthetic activities, food culture, the kindergarten 
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  مقدمة

بالكثري من التطورات ىف شىت جماالت مما يلقى املسئولية على ا�تمعات لإلهتمام بإعداد أطفاهلا إعداداً ان العصر احلاىل ميوج 

  .متكامًال ملواجهة تلك التحديات وملواكبة متغريات القرن اجلديد 

يعد ، و  زائرومنها اجلومرحلة ما قبل املدرسة قد احتلت مكانة متميزة ىف اهتمامات الكثري من دول العامل ىف االونة االخرية 

االهتمام �ا من أهم املعايري اليت يقاس �ا تقدم األمم ورقيها ، حيث أصبحت ثروة الشعوب ال تقاس مبا حتتويه أراضيها من كنوز 

  .طبيعية بل مبدي صقلها ملواهب أبنائها ومساعد�م علي النمو السليم كي يسامهوا يف إنشاء احلضارات ورقيها 

ذه املرحلة هو امليل الطبيعي للعب واحلركة ، فعن طريق هذا امليل يتعلم الطفل ، وقد فطن علماء الرتبية احلديثة إيل وأهم ما مييز ه

ميكن تربية الطفل وتنمية قدراته البدنية ، و  أمهية اللعب واحلركة ووجدوا  أ�ا ميزة من املميزات اليت جيب استغالهلا واالستفادة منها 

  .)22-21، ص1994 الخولي، (.نفسه  واالجتماعية واألخالقية إذا ما كان يف حالة حركة ونشاط حمبب إىلوالعقلية والنفسية 

لطفل يف هذه املرحلة واليت يتسع خالهلا نطاق اهتماماته وخرباته ولذلك فمن الضروري لوالثقافة الغذائية من أهم ما ميكن إكسابه 

االهتمام بغرس الثقافة الغذائية يف نفس الطفل بصورة غري مباشرة من خالل القدوة والتشجيع املستمر وتقدمي املواقف السلوكية 

ي الغذائ يوذلك نظراً  لقلة الوع يوالقوم يبه على املستوى العامل السنوات االخرية قد زاد اإلهتمام يف يا�ال الغذائاملوجهه ، و 

  .)112،ص1991المخلالتي، (  .نسبة األفراد الذين قد يعانون من سوء التغذية ليس بالقليل  السليم وبالتاىل فإن

 :مشكلة البحث.1

لوحظ أن هناك بعض مظاهر سلوكية غري مرغوب فيها تنتشر بني األطفال ىف تلك املرحلة ، أدت إىل ظهور مشكالت عديدة  

فقد أصبح  لوحظ إنتشار أمراض األنيميا  وبعض أمراض سوء التغذية بني األطفال ىف منطقة تيارت، كماتتعلق بالثقافة الغذائية ،

 توجيه أنظار املسئولني الرتبويني حنو أفضل الطرق والوسائل إلكساب طفللسات العلمية هتمام بإجراء الدرامن الضروري اإل

  .الثقافة الغذائية السليمة  الروضة

  :البحث  تسأوالت.2

 لطفل الروضة ؟ إكساب الرتبية الغذائية إىل أي مدى مت..1.2

 لطفل الروضة ؟إكساب أسس التغذية الصحية  إىل أى مدى مت..2.2

 لطفل الروضة ؟ إكساب الثقافة الغذائية أى مدى متإىل ..3.2

  :أهداف البحث . 3

  .ترسيخ الثقافة الغذائية لطفل الروضة من خالل األنشطة احلركية ..1.3

 .التعرف على فاعلية إستخدام برنامج أنشطة حركية ىف إكساب الثقافة الغذائية لدى طفل الروضة ..2.3

 . إلكساب طفل الروضة الثقافة الغذائية إعداد برنامج لألنشطة احلركية..3.3

  .تصميم مقياس للثقافة الغذائية لطفل الروضة 

  :فرضيات البحث.4

 لطفل الروضة  الرتبية الغذائية إكساب. 1.4
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 لطفل الروضة إكساب أسس التغذية الصحية  .2.4

  لطفل الروضة ؟ إكساب الثقافة الغذائية .3.4

  :أهمّية البحث.5

تأثرياً قوياً على تغذية و منو الطفل  بصفة عامة سواء أكان هذا التأثري سلبياً أم إجيابياً فيكاد جيمع املربون على أن  رّبنيإن للم

دور احلضانة ورياض ولذلك ينبغي أن يقوم بالعمل يف .  رّيب شخصية وكفاءة املمدى إفادة الطفل من التحاقه بالروضة يتوقف على 

وقد أسفرت  بالدور املنوط به رّيب حثني للتعرف على مدى قيام املبوياً وعلمياً ولقد قام العديد من الباتر  لونمؤهّ  ربّوناألطفال م

إىل وجود صعوبات تواجه باإلضافة . يف الروضة بصفة عامة  رّيب قوم به امليسات عن عدم الرضا عن الدور الذي معظم هذه الدرا

  ها على النمو اجلسمي لألطفالري رياض األطفال وتأثيف  املمارسات الغذائيةلقت هذه الدراسة للتعرف على لذلك انط. الروضات 

 :لمصطلحات  ا.6

  :مرحلة الروضة .1.6

  تلك املرحلة اليت يلتحق فيها الطفل برياض األطفال ويرتاوح عمر الطفل فيها بني 

  .)135، ص2004القرعان، ( .فرتة املرونة والقابلية للتعليم وتطوير املهارات سنوات وتعترب)  6 - 4( 

  : الثقافة الغذائية .2.6

ه وبدنه لمجيع املعلومات واملعارف واخلربات والسلوكيات املتعلقة بالتغذية الضرورية للحفاظ على صحة الطفل وسالمة عق

  . )24-23، 1994الخولي، (  .ستفادة منها ىف احلياة اليومية على النمو وبناء خالياه وجتديدها لال تهساعدمو 

  :األنشطة الحركية .3.6

ج النشاط ىف الروضة لتحقيق اخلربة التعليمية املتكاملة الىت تنمى لدى الطفل مفاهيمه ومداركه ا هى أحد األنشطة املكونة ملنه

  )25،ص 1994الخولي، (  .) حركياً ومعرفياً ووجدانياً  (ومهاراته 

القرارات لذا فقد فكرت الدولة يف محاية الطفل وتوفري النمو بناء جمتمع سليم قادر علي اختاذ إىل  اجلزائردف و�

السليم له حىت يكون أطفالنا أفراداً أصحاء جسميا ناضجني حركياً وإجتماعياً وعقلياً ، والطفل يف حاجة أساسية 

  .للحركة والتنقل والطفل السليم هو الطفل النشيط بطبيعته 

مج احلركية يف مرحلة الطفولة املبكرة ، حيث يبدأ الطفل يف البحث عن علي أمهية الربا العديد من الدراساتوتؤكد 

نفسه وعن العامل من حوله من خالل احلركة والتجوال لذا ينبغي إعطائه الفرصة واملواقف اليت تسمح له بتطوير 

ي يكتسب ويتعلم املهارات املطلوبة واخلربات املختلفة ومعرفة االجتاهات وأن تتاح له فرصة التجريب واملمارسة لك

  .)230، ص2002الفتاح،(. قيم التعامل مع اجلماعة

  :أهمية األنشطة الحركية.1.3.6

  .�يئة املواقف اليت تشبع حاجه الطفل لتحقيق الذات  -أ

 .إتاحة املواقف الرتبوية لتفريغ إنفعاالته املكبوتة للتخلص من التوتر النفسي - ب
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والتصور والتخيل واإلبداع واإلبتكار وحتليل وتفسري املواقف والقدرة علي تزيد قدرته علي املالحظة واإلدراك - ج

 .إختاذ القرارات 

تساعد برامج الرتبية الرياضية علي تنمية القيم اإلجتماعية كالتعاون والصدق واألمانة والنظام وإنكار الذات - د

  انيةوإحرتام القانون والتكيف اإلجتماعي وتوطيد العالقات اإلنس

 . د على التقليل من احتماالت حدوث اإلصابةتساع- ه

 : مرحلة الطفولة.4.6

هى الفرتة التكوينية احلامسة من حياة الفرد ، وذلك أل�ا الفرتة اليت يتم فيها وضع البذور األوىل للشخصية واليت 

عن نفسه ، تتبلور وتظهر مالحمها يف مستقبل حياة الفرد ، وهى الفرتة اليت يكون فيها الطفل فكرة واضحة 

ميكنه من التكيف السليم ومفهوماً حمدداً لذاته اجلسمية والنفسية واإلجتماعية مبا يساعد على احلياة يف ا�تمع ، و 

  .مع ذاته 

التنمية الشاملة واملتكاملة للطفل يف ا�االت العقلية ، واجلسمية ، واحلركية ، واالنفعالية ، املرحلة أمهيتها ىف  وهلذه

والدينية والتنشئة اإلجتماعية السليمة يف ظل قيم ا�تمع ، ومبادئه ، وأهدافه وتلبية حاجات النمو واخللقية ، 

ومطالبه اخلاصه �ذه املرحلة لتمكني الطفل من أن حيقق ذاته ومساعدته على تكوين الشخصية السوية القادرة 

  )56، ص1995شاتو، ( .على التعامل مع ا�تمع

  :السابقة  والبحـوث اتـالدراس.7

برنامج تربية حركية لتنمية الوعى "  بعنوان)  2002(دراسة ماجدة عقل حممد صابر و فاطمة سعد عبد الفتاح  -.1.7

  " . الصحى ألطفال مرحلة ما قبل المدرسة 

بية حركية لتنمية �دف الدراسة إىل تصميم برنامج تربية حركية ألطفال مرحلة ماقبل املدرسة وأيضاً للتعرف على تأثري برنامج تر 

كانت نتائج الدراسة تشري إىل أن برنامج الرتبية احلركية الذى طبق على ا�موعة ، و الوعى الصحى على أطفال تلك املرحلة 

التجريبية لطفل مرحلة ما قبل املدرسة قد ساهم ىف تنمية الوعي الصحى وكانت هناك فروق دالة احصائيا بني القياسات القبلية 

 .مجموعة التجريبية ىف حماور الوعى الصحى والبعدية لل

تحسين الصحة العامة من خالل البرامج الحركية فى مرحلة "  بعنوان) et , all Clersida )2002 دراسة - .2.7

  " الطفولة المبكرة 

مساعدة الطفل على تنمية احلركة األساسية وأسلوب احلياة الصحى أثناء تعلمه ىف لربامج احلركية إىل أمهية ا�دف الدراسة 

دراكية والنفسية واالجتماعية ، كما أورد البحث املفاهيم اخلاطئة حول النشاط البدىن املبكر وتنمية املهارات احلركية للمفاهيم اإل

واصفاً أساليب تيسري النشاط البدىن وموضحاً أن تلك األنشطة جيب أن تتناسب مع مراحل منو الطفل كما جيب أن تتضمن 

 .ى بقدر من التعزيز السياقى املباشر وتعزز جماالت أخرى للنمو كما جيب أن حتظ

النشاط البدنى بين أطفال ماقبل المدرسة من زائدى و غير  ") : et , all   G Trost )2003 تورست دراسة-.3.7

  "  زائدى الوزن

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_1=au&ERICExtSearch_Operator_1=OR&ERICExtSearch_SearchValue_1=%22Garcia+Clersida%22&searchtype=authors
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سنوات من احلاضرين  5 – 3مقارنة مستويات النشاط البدىن بني األطفال زائدى و غري زائدى الوزن ىف سن إىل �دف الدراسة 

كان اهلدف من الدراسة هو تقييم الفروق املرتبطة بزيادة الوزن ىف احملددات األبوية املرتبطة للسلوك البدىن . ىف رياض األطفال 

أظهرت النتائج أن األوالد زائدى الوزن كانوا أقل نشاطاً بدنياً وقد لعرضى ، للطفل ، وقد استخدمت الدراسة أسلوب املسح ا

تقرتح النتائج أن نسبة كبرية من األطفال مفرطى الوزن قد ، و بشكل دال مقارنة بأقرا�م غري زائدى الوزن أثناء اليوم الدراسى 

  .اء اليوم الدراسى خنفاض مستوى النشاط البدىن أثنإ يتعرضون ملزيد من اكتساب الوزن بسبب

العالقة بين بيئة المنزل والنشاط البدنى والنسق ": بعنوان ) Nicola J Spurrier et , all  )2008دراسة  - .4.7

  " الغذائى رياض األطفال 

زيارة لافحص العالقة بني مسات بيئة املنزل و النشاط البدىن والنسق الغذائى ألطفال رياض األطفال حيث متت إىل �دف الدراسة 

م مع احلصول على املعلومات باملالحظة املباشرة واملقابالت الشخصية مع اآلباء فيما يتعلق بالسمات البدنية و التغذوية لبيئة هلز لنمل

املنزل ، وقد مت قياس النشاط البدىن للطفل والسلوك غري الصحى والنسق الغذائى باستخدام استبيانات رأى أولياء األمور املعيارية 

اض معدل استهالك اخلضر والفاكهة مع تذكري الطفل بضرورة تناول الطعام و تقدمي حوافز تغذية له لتناول ، وقد ارتبط اخنف

كما ارتبط ارتفاع استهالك األطعمة غري األساسية مبنح الطفل مكمالت غذائية و تقدمي حوافز لتناول الوجبة ،  الوجبة األساسية 

  . األساسية 

  "االعتبارات العامة والقياس لتغذية رياض األطفال  ": بعنوان ) Weker H; et , all )2008دراسة  - .5.7

وكانت نتائج الدراسة تشري إىل أن أغلب هؤالء األطفال يستهلكون ، قياس تغذية أطفال ما قبل املدرسة إىل �دف الدراسة 

٪ 91ات خفيفية بني الوجبات ىف اإلفطار والغداء والعشاء ، لوحظ وجود عادة تناول وجب: بشكل منتظم الوجبات األساسية 

كما أظهرت الدراسة أن النظم الغذائية لألطفال إحتوت على املنتجات الىت تعترب مصدراً لألمحاض الدهنية غري   ،من األطفال 

الطوىف واملصاصة واللبان ، كما (وكذلك السكريات املفرطة ) رقائق البطاطس واحللوى والبسكويت والسمن املهدرج(املفضلة 

  .  دت الدراسة على ضرورة التوزيع الدائم للعناصر األساسية للتغذية بني أطفال رياض األطفالأك

وتتفق هذه الدراسات مع الدراسة احلالية على التأكيد على أمهية الثقافة الغذائية لطفل ما قبل املدرسة وأمهية العناصر الغذائية 

  .الالزمة للنمو والبناء اجلسمى 

  :واإلجراءات الميدانية منهج البحث .8

  : منهج البحث .1.8

إستخدم الباحثان املنهج التجرييب وذلك ملالئمته لطبيعة هذا البحث وقد إستعانا بإحدى التصميمات التجريبية وهو التصميم 

  .التجريىب �موعة واحدة 

  :مجتمع وعينة البحث .2.8

طفالً وطفلة وذلك من  وعشرونمخسة ) 25(والبالغ عددهم . سنوات )  6 - 4( الروضة من  ميثل جمتمع هذا البحث أطفال

٪ من إمجاىل جمتمع البحث ، 41.66ستون طفًال وطفلة وذلك بنسبة مئوية قدرها ) 60(امجاىل جمتمع العينة البالغ عددها 

عليهم ومت  اإلستطالعية ٪ مت تطبيق الدراسات33.33عشرون طفالً وطفلة وذلك بنسبة مئوية قدرها ) 20(باإلضافة إىل 

  عشرة طفالً  مخسة) 15( استبعاد

  :مرحلة اإلعداد للتجربة وتتضمن .9

  : إعداد وسائل جمع البيانات وتمثلت فى .1.9
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  . مقياس الثقافة الغذائية لألطفال  -.1.1.9

  .  استمارة مقابلة معلمات رياض األطفال للتعرف علي مدي أمهيه الدراسة -2.1.9

  . استمارة استطالع معلمات الروضة الختيار القصص واألنشطة احلركية املقدمة ألطفال الروضة  -.3.1.9

   . استمارة إستبيان لتحديد أهم حماور الثقافة الغذائية لطفـل الروضة -.4.1.9

   .نشطة التعليمية احلركية األ -.5.1.9

  :إعداد مواد المعالجة التجريبية وتمثلت فى .2.9

  :ى برنامج االنشطة الحركية إلكساب الثقافة الغذائية لطفل الروضة وتنقسم إلى محتو  .1.2.9

  .اجلزء التمهيدي وإشتمل على ألعاب لإلمحاء  -أ 

  .ويشتمل على االنشطة احلركية ) الربنامج( ىاجلزء األساس -ب

  .اجلزء اخلتامي ويشتمل على أنشطة وألعاب غنائية  - ج

  :الثقافة الغذائية  كسابمراحل تصميم برنامج االنشطة الحركية المقترح إل  .2.2.9

ملراجع لكتب واتصميم برنامج االنشطة احلركية لألطفال قيد البحث يف ضوء خصائص النمو للمرحلة السنية وذلك بالرجوع ل 

  :إىل ما يلي  ، وقد توصلنا العلمية والدراسات السابقة

 :هدف البرنامج  -.1.2.2.9

، وذلك من خالل وضع الطفل يف مواقف حركية مستمدة  ل الروضةإيل تنمية بعض من الثقافة الغذائية لطف جيهدف هذا الربنام

  .من البيئة احمليطة به 

  :الغرض من البرنامج  -.2.2.2.9

 .لغذاء واسس التغذية الصحية يعمل الربنامج علي إكساب األطفال جمموعة من الثقافة الغذائية وهي الرتبية الغذائية ، ومكونات ا

  :أسـس وضع البرنامج  -.3.2.2.9

  . أن حيقق الربنامج اهلدف املنشود - 

  .أن تناسب األنشطة احلركية خصائص النمو هلذه املرحلة -

  .أن تتسم األنشطة احلركية بالتشويق واإلثارة واجلاذبية -

 . أن تسهم األنشطة  احلركية يف تنمية الثقافة الغذائية عند األطفال -

  :محـتوى البرنامج    -.4.2.2.9

من خالل اإلطالع على بعض املراجع العلمية والدراسات السابقة قام الباحثان بإختيـار جمموعة من القصص املناسبة ألطفال 

 الروضةقصص ، ومت عرضها على جمموعة من اخلرباء يف جمال الطفولة للتأكد من مدى مناسبتها لطفل ) 5(الروضة ومتثلت يف 

   . قصص)  3( وإتفق احملكمون على 

  : عرض البرنامج على السادة الخبراء  -.5.2.2.9

  . إليها  ومت عرض الربنامج على السادة اخلرباء وقام الباحثان بعمل التعديالت الىت أشار 

استغرق زمن تطبيق الربنامج ثالث أسابيع ، بواقع وحدة تعليمية أسبوعياً ، مت :التقسيم الزمني للبرنامج   -.6.2.2.9

  .مرات أسبوعياً للمجموعة التجريبية بالربنامج املقرتح )  3( جتزئتها 
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  )الثقافة الغذائية لطفل الروضة كساببرنامج األنشطة الحركية إل (إجراءات تجربة الدراسة  .10

  :التجربة االستطالعية .1.10

عشرون طفًال وطفلة وذلك ) 20(على بإجراء التجربة اإلستطالعية  اند الوصول اىل الصورة النهائية للربنامج املقرتح قام الباحثبع

 :�دف التعرف على 

  .مدى إستجابة عينة البحث للربنامج املقرتح -

  .مدى مالءمة أسلوب وعرض الربنامج بالنسبة لألطفال -

  .واإلمكانات املستخدمة يف تطبيق الربنامج مدى مناسبة األدوات -

 .مدى مناسبة األنشطة احلركية ملستوى األطفال وقدرا�م -

  . الصعوبات اليت تعرتض تطبيق جتربة البحث على األطفال -

  .مناسبة الزمن لتطبيق الربنامج -

   الروضةطفل لوقد أسفرت نتائج هذه التجربة عن مناسبة الربنامج املقرتح 

  :ائل اإلحصائية الوس.11

     .استعمل الباحثون النسبة املئوية يف حتليل النتائج

  خطوات إجراء تجربة الدراسة األساسية .12

  القياس القبلي. أ 

وطفله كما هو موضح  طفالً )  25( على عينة البحث ومقداره الثقافة الغذائية بتطبيق مقياس  القياس القبليإجراء ب قام الباحثان

 مت قياس املستوى املعرىف لألطفال من خالل مقياس الثقافة الغذائية قيد البحث )  1( من اجلدول رقم 

  الراء عينة البحثللجانب اإليجابى لتكرار والنسبة المئوية والوزن النسبى واالهمية النسبية 

  )القياس القبلى ( الروضةافة الغذائية لطفل في مقياس الثق

  التســــاؤالت ؟  المحور  م

  ال أوافق  أوافق
  الوزن

  النسبى

  األھمیة
النسبیة٪ 

للجانب 
  اإلیجابى 

  ٪  ك  ٪  ك

1  

  األول

 20 5 80 20 20 5  تحب شرب اللبن واكل الخضروات والفواكة

 84 21 16 4 84 21  تفضل شراء الكوال و الشیبسى والبونبون   2

 68 17 32 8 68 17  خارج المنزلتحب شراء األكل الجاھز المعد   3
 40 10 60 15 40 10  تحب اإلفطار قبل الذھاب إلى المدرسة  4
 88 22 12 3 88 22  تحب شراء الحلوىالتى فیھا الوان ورائحة  5

1  

  الثانى

 28 7 72 18 28 7  تحب تغسل ایدك قبل االكل وبعدة
 40 10 60 15 40 10  تفضل غسل الخضروات والفاكھة قبل تناولھا  2
 80 20 20 5 80 20  تحب  تناول األطعمة المكشوفة  3
 68 17 32 8 68 17  تفضل شراء األطعمة من الباعة الجائلین  4
 36 9 64 16 36 9  تأكل  الطعام الذى  یسقط منك على األرض  5

1  

  الثالث

 24 6 76 19 24 6  تفضل الجلوس بمفردك اثناء تناولك الطعام
 84 21 16 4 84 21  امام التلیفزیون تحب تناول الطعام  2
 64 16 36  9 64 16  تحب أن تلعب اثناء تناولك الطعام  3
 12 3 88 22 12 3  تقوم بذكر اسم هللا والدعاء عند بدایة تناولك للطعام  4
 56 14 44 11 56 14  تحب تمسك الملعقة  بالید الیسرى عند األكل  5

1  

  الرابع

 88 22 12 3 88 22  الحلوى والمیاة الغازیةتوجد الفیتامینات فى 
 40 10 60 15 40 10  یوجد الكالسیوم فى  اللحوم  2

3  
الوجبة الغذائیة الكاملة تحتوى بروتینات وفیتامینات 

  ونشویات
4 16 21 84 4 16 
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  36 9 64 16 36 9  تحب شرب الماء كثیرا أثناء الیوم  4

 64 16 36  9 64 16  فى البرتقال Bیوجد فیتامین   5

1  

  الخامس

 –زبادي ( تحب تناول الوجبات الخفیفة المغذیة 
 32 8 68 17 32 8  بین الوجبات االساسیة...) فاكھة  –عصیر 

 84 21 16 4 84 21  تحب الطعام المطھو جیدا  2
 28 7 72 18 28 7  تضع الطعام المتبقى منك بعد تناولك لة فى الثالجة  3
 88 22 12 3 88 22  الغازیة اثناء تناول الطعامتحب تشرب المیاة   4
 24 6 76 19 24 6  تحب ان تمضغ الطعام جیداً   5

  :إجراء التجربة البحثية . ب 

  .عقب انتهاء القياس القبلى بتطبيق برنامج االنشطة احلركية على عينة البحث انقام الباحث

  :القياس البعدي .  ج 

  .القياسي البعدي قام الباحثان بعد انتهاء املدة احملددة لتطبيق برنامج االنشطة احلركية على عينة البحث األساسية مت إجراء 

  :تحليل و مناقشة النتائج عرض و .13 

  الراء عينة البحثللجانب اإلجابى تكرار والنسبة المئوية والوزن النسبى واالهمية النسبية 

  ) بعدىالقياس ال( الروضةفل الغذائية لطفي مقياس الثقافة 

  التســــاؤالت ؟  المحور  م

  ال أوافق  أوافق
  الوزن

  النسبى

  األھمیة
النسبیة٪ 

للجانب 
  اإلیجابى 

  ٪  ك  ٪  ك

1  

  األول

 88 22 12 3 88 22  تحب شرب اللبن واكل الخضروات والفواكة

 4 1 96 24 4 1  تفضل شراء الكوال و الشیبسى والبونبون   2

 16 4 84 21 16 4  تحب شراء األكل الجاھز المعد خارج المنزل  3
 84 21 16 4 84 21  تحب اإلفطار قبل الذھاب إلى المدرسة  4
 12 3 88 22 12 3  تحب شراء الحلوىالتى فیھا الوان ورائحة  5

1  

  الثانى

 96 24 4 1 96 24  تحب تغسل ایدك قبل االكل وبعدة
 92 23 8 2 92 23  والفاكھة قبل تناولھاتفضل غسل الخضروات   2
 8 2 92 23 8 2  تحب  تناول األطعمة المكشوفة  3
 4 1 96 24 4 1  تفضل شراء األطعمة من الباعة الجائلین  4
 20 5 80 20 20 5  تأكل  الطعام الذى یسقط منك على األرض  5

1  

  الثالث

 24 6 76 19 24 6  تفضل الجلوس بمفردك اثناء تناولك الطعام
 28 7 72 18 28 7  تحب تناول الطعام امام التلیفزیون  2
 12 3 88 22 12 3  تحب أن تلعب اثناء تناولك الطعام  3
 100 25 - - 100 25  تقوم بذكر اسم هللا والدعاء عند بدایة تناولك للطعام  4
 8 2 92 23 8 2  تحب تمسك الملعقة  بالید الیسرى عند األكل  5

1  

  الرابع

 12 3 88 22 12 3  الفیتامینات فى الحلوى والمیاة الغازیةتوجد 
 16 4 84 21 16 4  یوجد الكالسیوم فى  اللحوم  2

3  
الوجبة الغذائیة الكاملة تحتوى بروتینات وفیتامینات 

  ونشویات
23 92 2 8 23 92 

 92 23 8 2 92 23  تحب شرب الماء كثیرا أثناء الیوم  4

 20 5 80 20 20 5  فى البرتقال Bیوجد فیتامین   5

1  

  الخامس

 –عصیر  –زبادي ( تحب تناول الوجبات الخفیفة المغذیة 
 84 21 16 4 84 21  بین الوجبات االساسیة...) فاكھة 

 88 22 12 3 88 22  تحب الطعام المطھو جیدا  2
 84 21 16 4 84 21  تضع الطعام المتبقى منك بعد تناولك لة فى الثالجة  3
 16 4 84 21 16 4  تحب تشرب المیاة الغازیة اثناء تناول الطعام  4
 92 23 8 2 92 23  تحب ان تمضغ الطعام جیداً   5
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  الروضةفل في مقياس الثقافة الغذائية لطلمحور التربية الغذائية  االهمية النسبية ) 1( شكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الروضةفل في مقياس الثقافة الغذائية لطلمحور نظافة الغذاء  االهمية النسبية ) 2( شكل 

  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

       الروضةفي مقياس الثقافة الغذائية لطفل لمحور أسس التغذية الصحية  االهمية النسبية)3( شكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

والنسبة املئوية والوزن النسىب واألمهية ، التكرار )  3( ، )  2( ، )  1( وأشكال أرقام )  2( ، )  1( يتضح من جدول رقم  

الرتبية (النسبية للجانب اإلجياىب ألراء عينة البحث يف مقياس الثقافة الغذائية لطفل الروضة ىف القياس البعدى حملاور الثقافة الغذائية 

ة الىت استخدمت األنشطة احلركية ن النتيجة إىل أن عينة الدراسو ويعزو الباحث) الغذائية ، مكونات الغذاء ، أسس التغذية الصحية
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ىف شكل قصص حركية قد حققت نسبه تقدم ىف إكتساب أطفال الروضة الثقافة الغذائية  قيد البحث باملقارنة بالقياس القبلى ، 

جيد من  وهذا التغري يرجع إىل أن األنشطة احلركية املالزمة للموقف  أدت إىل إكتساب الثقافة الغذائية عند الطفل وتثبيتها بشكل

خالل ربط احلركة التمثيلية بالثقافة الىت اكتسبها ، وهذا ما أكدته الدراسة احلالية ىف إكتساب أطفال الروضة للثقافة الغذائية قيد 

البحث على أمهية القصة احلركية ملا لديها من القدرة علي جذب االنتباه والتشويق وإثارة اخليال لذا ميكنها أن تكون عنصرا فعاال 

   .النمو يف 

  :االستنتاجات والتوصيات.14

  :االستنتاجات  .1.14

 اإلجابة على التسأوالتوما مت حتقيقه من  نو الباحث اختذهاىف حدود عينة البحث وىف ضوء املنهج املستخدم واإلجراءات الىت 

  : ستخالصات التالية أمكن التوصل إىل اإل

الرتبية الغذائية ، (ؤثر تأثرياً إجيابياً وفعاالً ىف تنمية الثقافة الغذائية  ت دراسةىف ال ةألنشطة احلركية املستخدملالربنامج املقرتح 

  .الروضة قيد البحث لدى أطفال )  مكونات الغذاء ، أسس التغذية الصحية

  :التوصيــات  .2.14

  .تبدأ مبرحلة رياض األطفال حىت �اية املرحلة الثانوية   للثقافة الغذائيةضرورة االهتمام بوضع برامج .1

احلركة ألطفال الروضة إلكسا�م نواحي ثقافية ومعرفية وتربوية كطريقة جذابة وشيقة يستطيع ضرورة االهتمام باستخدام .2

  .األطفال التعلم من خالهلا 

  .الروضة  للنشء ىف مرحلة ثقافة الغذائيةال إكسابعلى طرق غرس و  وتأهيل معلمات رياض األطفالضرورة تدريب .3
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القدرة العضلية (اللعاب الحركية على تنمية بعض عناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالمهارة ا أثر

  بمقاطعة وهرانسنة )11-9(لتالميذ المرحلة االبتدائية ) التوازن –السرعة –

  aouinti_houari@yahoo.fr، 3الجزائر  جامعة  طالب دكتوراه،  عوينتي هواري 

  :الملخص 

التعرف على الفروق الفردية بني ا�موعتني التجريبية و الضابطة يف االختبارات البعدية للياقة البدنية املرتبطة �دف الدراسة اىل 

؛وذلك باالعتماد على املنهج التجرييب بتصميم ا�موعتني املتكافئتني ذات االختبار )التوازن –السرعة –القدرة العضلية (باملهارة 

 اختيارهم بالطريقة متسنة ملدرسة يغموراسن و )11- 9(نة البحث  تالميذ الصف الرابع إبتدائي من القبلي و البعدي وقد مشلت عي

 28تلميذ ومث تقسيمهم بالطريقة العشوائية اىل جمموعتني جتريبية و ضابطة وبواقع  56العمدية وعينة البحث االساسية مشلت 

قام الطالب الباحث بتطبيق الربنامج املتكون من االلعاب احلركية إناث ،أما الربنامج املقرتح 11ذكور و 17تلميذ لكل جمموعة 

اليت �دف اىل تنمية بعض  عناصر اللياقة البدنية املرتبطة باملهارة حيث مشلت مدة الربنامج شهرين بواقع حصتني أسبوعيا ومد�ا 

  .دقيقة  45

ستيودنت " ت"و–معامل ارتباط بريسون –اف املعياري االحنر –الوسيط –الوسط احلسايب : وأما الوسائل االحصائية املستعملة 

الربنامج املقرتح وأسفرت نتائج البحث على أن ونسبة التحسن وحتصل على - معامل االلتواء–النسبة املئوية –للطرف الواحد 

الربنامج التقليدي وأن . ئيابتدالدى تالميذ الصف الرابع  التوازن –السرعة –القدرة العضلية لأللعاب احلركية أثر إجيابا على تنمية 

  .مل يؤثر على  القدرة العضلية و السرعة  اال يف صفة  التوازن  

  التوازن- السرعة- القدرة العضلية  –اللياقة البدنية املرتبطة باملهارة –االلعاب احلركية  :المفتاحية الكلمات

ABSTRACT 
The effect of motor games on the development of some elements of fitness 
related to skill (muscle capacity — speed — balance) for primary school 
students (9-11) years in Oran The research study aims at : Identification of the 
individual differences between the two groups that of the sample one, and the 
ordinary (norm) in tests related to the physical fitness of the skills (Muscle 
capacity-speed-balance)Concerning research methodology, the experimental one 
:the learner sets two equal groups that performed the pre-tests and post ones. 
The research sample tackled pupils at the primary school (level 4) whose age 
ranged from 09 to 11 years old, at the school of yaghmour-assen, those learners 
are selected precisely and with scrutiny, The main sample deals with 56 pupils 
that are divided haphazardly again into an experimental group and the ordinary 
one, The sample was divided into 28 learners for each group among whom 17 
boys and 11 girls, The suggested program :the researcher applied the program 
composed of the mobilizing games which aims at developing the components of 
physical fitness related to the skills, the duration of the program is 2 months 
with the rate of 2 sessions a week, its duration :45 minutes, The statistic tools 
used :numeric medium –the medium –the parametric deviation –person liaison 
parameter-t student –the percentage, The student researcher reached the 
following conclusion : The suggested program of the mobilizing games has a 
positive impact on development of the physical fitness related to the 
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skills.(Muscle capacity-speed-balance) of primary school pupils (level 4), The 
traditional program :has not influenced the development of any of the 
components of physical fitness related to skills.(Muscle capacity-speed-) except 
equilibrium components. 
 Keywords: motor games- fitness related to skill — Muscle capacity- speed-
balance. 

   المقدمة.1

 العصر حتديات مواجهة يف ألمهيتهم الثروة تلك رأس على االطفال ويعد ا�تمعات من جمتمع ألي احلقيقة الثروة هي البشرية الثروة إن

 وملا أبنائه من اجلديد اجليل أفراد هلا يتعرض اليت الرتبوية الظروف على كبري حد اىل يتوقف ما جمتمع مستقبل  تقييم ،وأن احلديثة

 يف السليمة نشأ�م عليها يقوم اليت القاعدة هي االولية العمرية املرحلة يف باألطفال العناية وأن املستقبل عماد هي الطفولة  كانت

 وسيلة أنه إذ واجتماعيا وعقليا حركيا و بدنيا الطفل منو على يساعد الذي همامل الرتبوي الوسيط هو اللعب ويعد القادمة منوهم مراحل

 من غريه مع يتفاعل و حبرية نفسه عن الطفل يعرب خالهلا ومن استعداداهم على الوقوف و االطفال نفسيات لفهم الوسائل من

 االطفال من غريه وعن الذاتية مهاراته من دةجدي خربات ويكتسب احلياة الطفل �ا يكتشف طريقة أفضل يعد فإ�ا لذا االطفال

 درس �ا �تم اليت احلركية االنشطة وتعد,)WEBSTER,1971,557( احلركة و التخيل و باالستكشاف املليء به اخلاص عامله وخيلق

 املهارات تطوير يف كبري بدور وتسهم وخارجه الدرس داخل االطفال قبل من ممارسة و شيوعا االكثر االنشطة هي الرياضية الرتبية

 أساسية دعامة تعد بتطويرها العناية و ممارستها أن إذ للطفل احلركية االساسية القاعدة املهارات هذه يعد ،حيث االساسية احلركية

 Vranouدراساتكل من ال أكدت كما)27 صفحة،2001الكعيب،(التخصصي الرياضي النشاط يف احلركية للممارسة

E,1995)(و)Wilox,R,1995( فقد ذكروا العوائق اليت حتد من ممارسة النشاط البدين يف الوسط املدرسي فمنهم من أرجع

ان اخللل الوظيفي وهذا ) 2011مسعودي(تقهقر هذه املمارسة و العزوف اىل حمتوى الربامج للرتبية البدنية و الرياضية كما أكد 

الرتبوية اثر سلبيا على مستوى االداء احلركي و على صحة التالميذ  التقصري يف اتباع االسس العلمية و اخلطوات املناسبة للعملية

إن البيئة اليت يعيش فيها التلميذ يف هذه املرحلة هي االسرة و املدرسة إذ البد من ,اجلسمية و النفسية و االجتماعية و االنفعالية 

رز االسباب اليت دفعت الباحث إلجراء هذه الدراسة أن يعمل جنبا اىل جنب يف تطوير التلميذ تطويرا  علميا سليما و لعل من أب

هو أن النشاط السائد يف درس الرتبية البدنية و الرياضية حماط بغالف تقليدي يف حمتواه وذلك لكون املنهاج املستخدم يف التدريس 

ا�م و إمكانيا�م احلركية وال يعتمد على االسلوب االمري يف التنفيذ و أن ذلك قد ال يفسح ا�ال امام التالميذ للتعبري عن ذ

يشبع الفضول لديهم وإلخراج هذا النشاط احلركي التقليدي اىل طيف واسع من االنشطة اليت تعمل على إشباع ميل التلميذ 

لقد أصبح لزاما على املؤسسات التعليمية أن تبذل جهدا مقصودا الكتساب الطفل اللياقة البدنية، حيث أن اآللة قللت وللحركة  

ن درجة اجلهد البدين يف كل مكان خاصة يف املدن، و بسبب هذا التقدم الطائل يف اآللة اليت أصبحت تقوم مبعظم األعمال م

فتحولت العضالت القوية يف اجلسم إىل عضالت لينة و ضعيفة، و طبقا هلذه  إلجنازهااليومية اليت كان اإلنسان يبذل جهدا بدنيا 

على اجلسم انتشرت التشوهات القوامية، و قلت مقاومة اجلسم للمرض، و زادت الليونة و  الظروف و ما هلا من آثار سليمة

و ترهلت األجسام بكل ما حتمله معه من أمراض  انةالرخاوة بني أطفالنا و أصبح اإلنسان من ممارس إىل مشاهد، فزادت البد

ذا جيب أن خيطط هلذه املرحلة ختطيطا سليما على أسس �دف رفع مستوى اللياقة البدنية وهل،ت بالتايل حبياة الكثري من الناسأود

بفضل ما حتتويه اللياقة البدنية من صفات بدنية تعترب العمود الفقري يف بناء جسم الطفل بناءا سليما و متزنا و و  هلذه املرحلة

عليمية يف راسات والبحوث اخلاصة بالعملية التّ ث على عدد من الدّ ومن خالل اطالع الباح ملواجهة متطلبات احلياة اليومية ذلك

األمر الذي دفع الباحث إىل إجياد حال هلذه املشكلة من ،أداء األطفال خاصة من اجلانب البدين  يف هذه املرحلة وجد ضعف
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ما : وخلص اىل التساؤل التايل سنوات)11-9(لأللعاب احلركية يف تنمية اللياقة البدنية ألطفال بعمر  اتعليمي ابرناجم هخالل اقرتاح

  سنوات ؟)11-9(باملهارة لألطفال  املرتبطة ياقة البدنيةاللّ عناصر  بعض على تنميةاملقرتح  أللعاب احلركية اثر برنامج هو أ

الطور االبتدائي  ويفرض الباحث أن هناك أثر إجيايب هلذه االلعاب احلركية على صفة القدرة العضلية و السرعة و التوازن لتالميذ

  .سنة مبقاطعة و هران )9-11(

  :تحديد مصطلحات البحث -2

  :االلعاب الحركية - 2-1

العقلية و اجلسمية  نشاط موجه يقوم به االطفال لتطوير سلوكهم و قدرا�م"بأ�ا "جميد ريسان خريبط "ويعرفها  

اللعب يف اكتساب املعرفة و تقريب مبادئ حيقق يف نفس الوقت املتعة و التسلية ويستثمر أنشطة  ،جدانيةالو و 

  .)11، ص2000جميد ريسان خريبط،  ( العلم لألطفال وتوسع افاقهم املعرفية

تستخدم كوسيلة للرتبية البدنية العامة لألطفال و لالستعداد ولأللعاب تلك االلعاب اليت بأ�ا  اجرائياتعرف 

  .من التالميذ يف اللعب كما تتميز بعنصر التشويق  واملنافسة  الرياضية وتكون فردية او مجاعية تشرتك فيها جمموعة

  :القدرة العضلية - 2-2

  )Howley, E& Franks, 1997.P25 ("قدرة العضلة على بذل قوة بسرعة"بأ�ا  "هويل وفرانكس "ويعرفها

بني الّسرعة والقوة يف مكون واحد، و تعين قدرة اجلهاز العصيب على انتاج قوة سريعة ، وهذه تتميز بأّ�ا تتضمن عملية الدمج 

أمحد ( .ومثال ذلك أداء ألعاب الّرمي بأنواعه املختلفة ،والوثب بأنواعه ومهارات ضرب الكرة بالقدم أو ضربات االرسال يف التنس

  .)59، ص 2003نصر الدين السيد، 

كما يطلق عليها القوة االنفجارية ." حركية عاليةبأّ�ا قدرة الفرد على التغلب على مقاومات باستخدام سرعة " هارا"وقد عرفها 

  .)163، ص 2008امرية حسن حممود ، ( .حينما تزداد السرعة مع قلة املقاومة

  : رعةالسّ - 2-3

العصيب   سالمة اجلهاز قابلية الفرد لتحقيق عمل يف أقل زمن ممكن و يتوقف على"يعرف السرعة على أ�ا " درنوف"بينما 

  .(dornhoff-m4, 1993, p. 82)"  العضلي الرياضي

  ).(lambert.G, 1985, p 14) "هي سهولة القيام حبركات متشا�ة يف أقل مدة زمنية"أن السرعة "ملبري فريى "اما 

   :التوازن - 2-4

و العصبية  ةالناحية العضلي على أنه قدرة الفرد على السيطرة على أجهزته العضوية من"أمرية وماهر حسن حممود " كما يعرفانه

  .)224، ص 2008أمرية حسن حممود ، ( ،وهو نتاج التعاون بني اجلهازين العضلي و العصيب

 )2004،مفيت ابراهيم( هو املقدرة على السيطرة على احلركات االرادية لعضالت اجلسم مبا حيقق التوازن له" مفتي"يعرفه  و

  اجراءات البحث .3

  .التجرييب ذو ا�موعتني املتكافئتني ملالئمته طبيعة الدراسة  استخدم الباحث املنهج:منهج البحث  1.3

سنة  ملدرسة يغموراسن 11-9وقد مشلت عينة البحث يف حبثنا على تالميذ الصف الرابع ابتدائي من :ث عينة البح 2.3

تلميذ ،  32العية و البالغ عددهم االبتدائية ومث اختيارهم بالطريقة العمدية ،وبعد استبعاد التالميذ املشاركني يف التجربة االستط
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ومث تقسيمهم بالطريقة العشوائية البسيطة اىل جمموعتني جتريبية و ضابطة وبواقع  56وبذلك  أصبح تالميذ عينة البحث األساسية 

 تلميذ لكل جمموعة  28

 عرضها ومث املراجع و املصادر على معتمدا العناصر هذه تقيس اليت االختبارات من جمموعة الباحث وضع بعد: داة البحثا 3.3

-9 العمرية للمرحلة املناسبة و باملهارة املرتبطة البدنية اللياقة مكونات من مكون كل يقيس اختبار وترشيح املتخصصني و اخلرباء على

  )01( رقم اجلدول خالل من اختبار لكل مئوية نسبة أعلى على صلحي الذي االختبار قبول مت إذ سنة 11

  يوضح النسبة المئوية الختبارات اللياقة البدنية المرتبطة بالمهارة حسب اراء الخبراء و المتخصصين) 01(الجدول 

 النسبة املئوية لالختبار املرشحة من قبل الباحثاالختبارات البدنية  عناصر اللياقة البدنية املرتبطة باملهارة الرقم

 ٪40 الوثب العمودي من الثبات لسارجنت )القوة المميزة بالسرعة(القدرة   01

 ٪0 )الشغل(القدرة العمودية للوثب

 ٪60 الوثب العريض من الثبات

 ٪60 الوقوف على مشط القدم التوازن  02

بالطريقة (الوقوف على عارضة بمشط القدم

 )المتعامدة

20٪ 

الطريقة (الوقوف على عارضة بمشط القدم 

 )الطولية

20٪ 

  التوازن على اليدين

 

0٪ 

 ٪60 م من البداية الثابتة 30العدو  السرعة  03

 ٪0 ثواني من البدء العالي4اختبار العدو 

 ٪20 م من البداية المتحركة30اختبار العدو 

 ٪0 م من البدء العالي45۰70اخنبار العدو 

 من كثري يف صدق معامل هلا احلالية الدراسة يف املستخدمة االختبارات و مئوية نسبة اعلى تقابلها صفة كل اختبار مت وبالتايل

 و احملتوى صدق مها املستخدمة لالختبارات الصدق من نوعني بإجياد الباحث قام ذلك مع العلمية املراجع و النظرية الدراسات

 درجة وهي )0,99-0,79( بني ما تراوحت حيث الثبات ملعامل الرتبيعي اجلدر باستخدام حبسابه حثالبا قام فقد الذايت الصدق

ومن أجل ثبات االختبار ،قام الباحث باحتساب معامل الثبات بطريقة إعادة  لالختبار الذايت الصدق قبول اىل يشري مما عالية

على عينة من جمتمع البحث مت استثناؤها فيما بعد من عينة  الدراسة ،حيث قام الباحث  (test –retest)تطبيق االختبار 

ومن مت إعادة تطبيق االختبارات عليهم  16/02/2014تلميذة من مدرسة يغموراسن يف  10تلميذ و  10بإجراء االختبارات على 

يوضح الذي  )02(وكما هو موضح يف اجلدول رقم مع ضبط مجيع املتغريات و الظروف لالختبار االول  20/02/2014يف فرتة 

  املتوسطات احلسابية و االحنرافات املعيارية ومعامل الثبات و الصدق الذايت لالختبارات البدنية
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الذي يوضح المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية ومعامل الثبات و الصدق الذاتي  )02(الجدول رقم 

 لالختبارات البدنية

  الصدق الذاتي  معامل الثبات  2التطبيق   1التطبيق   الجنس  

  عَ   سَ   ع  س

  0،98  0،97  0،32  6،89  0،33  6،90  ذكور  م30إختبار الجري 

  0،99  0،99  0،6  6،93  0،58  6،87  إناث

إختبار الوقوف على مشط 

  مالقد

  0،97  0،95  3،84  3,27  3،63  3,33  ذكور

  0،79  0،633  1،34  1,25  2،15  1,24  إناث

إختبار الوثب العريض من 

  الثبات

  0،84  0،72  0،12  1،32  0،15  1،36  ذكور

  0،96  0،93  0،057  1،19  0،086  1،18  إناث

حيث تشري نتائج اىل وجود معامل ثبات عال للمتغريات البدنية باستخدام معامل االرتباط ) 02(وكما هو موضح يف اجلدول 

و ) 0،633(أما القيمة احملسوبة كانت اكرب من القيمة ا�دولة وكانت ترتاوح ما بني  0،632:بريسون حيث القيمة اجلدولية هي 

وبالتايل أظهرت النتائج االحصائية أن هناك عالقة ارتباطية عالية يف االختبارات املستخدمة قيد الدراسة مما يؤكد ثبات )  0،99(

ام اجلدر الرتبيعي ملعامل الثبات يوضح املتوسطات احلسابية و االختبارات كما تشري نتائج اجلدول اىل الصدق الذايت باستخد

  .االحنرافات املعيارية ومعامل الثبات و الصدق الذايت لالختبارات البدنية 

  :عرض ومناقشة النتائج. 4

  يمثل نتائج االختبارات القبلية و البعدية لكال الجنسين في المجموعتين التجريبية و الضابطة) 03(الجدول رقم 

    ت قيمة  بعدي  قبلي  

  التطور

  

  الجدولية  المحسوبة  عَ   سَ   ع  س  النتيجة

  م30 الجري اختبار

  ذكور

2.12  3.26  0.33  5.83  0.99 6.68   التجريبية م
  

  معنوي  14,57%

  غري معنوي  /  0.4  0.58  6.44  0.56  6.52   الضابطة م

  م30 الجري اختبار

  اناث

2.23  13,1  0.34  6.04  0.27 7.35  التجريبية م
  

  معنوي  21.68

  غري معنوي  /  0.1  0.46  7.00  0.45  7.02  الضابطة م

 على الوقوف اختبار

  ذكور المشط

2,12  2,49  7,31  10,94  3,09  6,00  التجريبية م
  

  معنوي  45,15

  معنوي  38,05  5,08  1,01  4,94  1,09  3,06  الضابطة م

 على الوقوف اختبار

  إناث المشط

2.23  5,75  1,85  7,60  1.48  3.34  التجريبية م
  معنوي  56,05  

  معنوي  38,54  3.36  1.42  5.24  1,30  3.22  الضابطة م

 من القفز اختبار

  ذكور التباث

2,12  7.29  0.10  1.59  0.11 1.32  التجريبية م
  معنوي  16,98  

  غري معنوي  /  0.4  0.15  1.38  0.17  1.36  الضابطة م

 من القفز اختبار

  إناث التباث

2.23  5,00  0,07  1,43  0,15  1,17  التجريبية م
  

  معنوي  18,18

  غري معنوي  /  0,50  0,09  1,14  0,10  1,12  الضابطة م

نالحظ بالنسبة للمجموعة التجريبية يف كل االختبارات للسرعة و القدرة العضلية و التوازن أن هناك ) 03(اجلدول رقم من خالل 

فروق ذات داللة إحصائية وهذا راجع اىل تأثري برنامج االلعاب احلركية وذلك الن ت احملسوبة كانت أكرب من ت اجلدولية سواء 

وق ذات داللة إحصائية حيث ت احملسوبة كانت أصغر من ت اجلدولية و للذكور و االناث أما ا�موعة الضابطة ال يوجد فر 
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بالتايل ال يوجد فروق االيف اختبار الوقوف على املشط  حيث كانت  ت احملسوبة أكرب من ت اجلدولية ألي هناك داللة احصائية 

م للذكور و اإلناث للمجموعة 30ويتضح من اجلدول اعاله وجود فروق ذات داللة إحصائية يف إختبار اجلري لكال اجلنسني 

التجريبية ،أما ا�موعة الضابطة فال توجد فروق ذات داللة إحصائية لنفس االختبار سواء للذكور أو االناث ويعزي الباحث اىل 

جريبية حيث تأثري املتغري املستقل وهو الربنامج املقرتح لأللعاب احلركية الذي أثر باإلجياب على صفة السرعة بالنسبة للمجموعة الت

وتفوق االناث بنسبة متفاوتة على الذكور وعلى احتواء ) 21,68(وعند االناث ) 14,75( وصلت نسبة التحسن عند الذكور

برنامج املقرتح على العديد من األلعاب اليت منت وتطورت عضالت الرجلني مما ساعد على تطور صفة السرعة كما أن الربنامج 

وصية يف استخدام اسلوب التنويع و التجديد واستثمار جيد للوقت من خالل زيادة التكرارات اليت االلعاب احلركية كان له اخلص

ختدم تطور صفة السرعة أما يف ما خيص الربنامج التقليدي كانت هناك االلعاب املطاردة مثال واىل غري ذلك من االلعاب السرعة 

ينية بني اللعبة ومدة اللعبة وحىت مبدأ التدرج يف محل اللعبة وهذا ما يتفق ولكن كانت تفتقر اىل عامل التكرارات و فرتة الراحة الب

مهارة اجلري للمجموعة حيث حققت تطور يف ) 2008(و دراسة بلعروسي سليمان ) 2011(مع دراسة إميان شاكر حممود 

ر أو إناث للمجموعتني التجريبية و يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية يف إختبار الوقوف على املشط سواء ذكو التجريبية 

و الضابطة ويعزي الباحث اىل أن الربناجمني سواء التقليدي أو املقرتح أثر باإلجياب على صفة التوازن ولكن نسبة التطور عند 

 وذلك ا�موعة التجريبية  أحسن من ا�موعة الضابطة و الذي يرجع اىل فعالية املتغري املستقل الذي خضعت له لكلتا اجلنسني

ألن الربنامج املقرتح كان حيتوي على االلعاب احلركية كان الغرض منها ترقية التوافق العضلي العصيب إذ أن عملية التوازن تتطلب 

حيث مل ) 2008(التوفيق بني عمل العضالت املختلفة حىت يتم عملها بدقة و اتزان حيث ال تتفق مع دراسة طوطاح مصطفى 

بعنوان أثر ) 2003(وهذا ما جاء يف دراسة ملياء حسني حممد  موعة التجريبية مقارنة مع ا�موعة الضابطةحتقق صفة التوازن يف ا�

منهاج تعليمي مقرتح لتنمية الطالقة احلركية يف تطوير الرشاقة و التوازن ومستوى الرضا احلركي لدى تلميذات الصف اخلامس 

ح ذو تأثري أكثر فاعلية يف تطوير التوازن لدى تلميذات وكذلك يف دراسة فاتن ابتدائي ،حيث أظهرت النتائج أن املنهاج املقرت 

حتت عنوان تأثري برنامج الرتبية احلركية على بعض متغريات اللياقة احلركية لألطفال املتحدي االعاقة الذهنية )2012(إمساعيل حممد 

و دراسة )2005(سة برييفان عبد اهللا وحممد سعيد املفيت وكانت أهم النتائج أعلى نسبة يف متغري التوازن وتتفق كذلك مع درا

حيث تفوقت ا�موعة التجريبية بأكرب نسبة لإلناث على ا�موعة الضابطة وال تتفق مع دراسة ) 2007(حممود داؤد الصفار 

ول اعاله يدل و من خالل  اجلدازن مقارنة مع ا�موعة الضابطة حيث مل حتقق تطور يف صفة التو ) 2008(طوطاح مصطفى 

على وجود فروق ذات داللة إحصائية يف إختبار الوثب العريض للذكور و اإلناث للمجموعة التجريبية يف حني ا�موعة الضابطة 

عدم وجود فروق سواء للذكور أو اإلناث ويعزى الباحث أوال اىل املتغري املستقل الذي أثر باإلجياب على صفة القوة املميزة 

لرجلني ألن الربنامج املقرتح كان غنيا باأللعاب اليت تفيد صفة القدرة يف حني بالنسبة للربنامج التقليدي كانت بالسرعة وخاصة ا

حيث حققت الوحدات التعليمية ) 2008(معظم االلعاب مل تنمي صفة القدرة للتلميذ و تتفق مع دراسة طوطاح مصطفى 

وكانت أهم النتائج )2014(وهذا ما جاء يف دراسة فاتن إمساعيل حممد ضابطة املقرتحة تطور يف صفة القدرة مقارنة مع ا�موعة ال

و دراسة طوطاح ) 2011(تفوق يف متغري القدرة يف إختبار الوثب العريض من الثبات و تتفق كذلك مع دراسة إميان شاكر حممود

ة التجريبية نفوق وتطور مقارنة مع حيث اظهرت النتائج البعدية للعين)2009(ودراسة قحطان خليل العزاوي )2008(مصطفى 

حيث مل تتفوق ا�موعة التجريبية اليت خضعت ) 2007(ا�موعة الضابطة يف حني مل تتفق مع دراسة نشوان حممود داؤد الصفار 

تنتج ومن خالل نتائج االحصائية اس لربنامج االلعاب االستكشافية على ا�موعة الضابطة يف إختبار الوثب الطويل من الثبات

الباحث أن هناك فروق بني اإلختبارات القبلية و البعدية ولصاحل االختبارات البعدية للمجموعة التجريبية يف تنمية اللياقة البدنية 
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أشارت اليه نتائج التحليل  ملامن خالل فروض البحث ووفقا و سنة و بالتايل حتققت الفرضية )11-9(املرتبطة باملهارة لألطفال 

  :االحصائي ويف ضوء مناقشة النتائج أمكنه التوصل اىل االستنتاجات التالية

  سنة لتالميذ الصف الرابع إبتدائي )11-9(مت تصميم برنامج لأللعاب احلركية مقرتح لتنمية عناصر اللياقة البدنية املرتبطة باملهارة -

القبلي و البعدي للمجموعة التجريبية يف إختبار الوثب العريض لذكور و االناث لقياس  وجود فروق دالة إحصائيا  بني القياس-

 .القدرة ولصاحل البعدي 

وجود فروق دالة إحصائيا  بني القياس القبلي و البعدي للمجموعة التجريبية يف إختبار الوقوف باملشط للذكور و االناث لقياس -

 .التوازن ولصاحل البعدي 

م  لقياس السرعة  للذكور و 30الة إحصائيا بني القياس القبلي و البعدي للمجموعة التجريبية يف إختبار اجلري وجود فروق د-

 .اإلناث ولصاحل البعدي 

وجود فروق دالة إحصائيا  بني القياس القبلي و البعدي للمجموعة الضابطة يف إختبار الوقوف على املشط للذكور و االناث -

 . البعدي لقياس التوازن ولصاحل

م و الوثب العريض 30عدم وجود فروق دالة إحصائيا بني القياس القبلي و البعدي للمجموعة الضابطة يف إختبارات اجلري -

 .لكلتا اجلنسني 

  .إن استخدام االلعاب احلركية يؤثر إجيابيا يف تنمية اللياقة البدنية املرتبطة باملهارة -

  :و يوصى الباحث باالقتراحات التالية 

  إستخدام برنامج االلعاب احلركية لتالميذ املرحلة االبتدائية لتأثريه الفعال و االجيايب يف تنمية عناصر اللياقة البدنية -

  .، املتوسط و الثانوي إجراء دراسة على مستويات األخرى لتالميذ املرحلة االبتدائية-

 .توافقه مع التقدم احلاصل يف ا�تمع إعادة النظر يف منهاج الرتبية البدنية و الرياضية  من حيث -

  :المصادر والمراجع-

  .،القاهرةدار الفكرالعريب، 1طنظريات و تطبيقات،.فيسيولوجيا الرياضة ):2003(أمحد نصر الدين السيد-1

  .االسكندرية ،دار الوفاء ،1ط االجتاهات احلديثة يف علم التدريب الرياضي ):2008(امرية حسن حممود و ماهر حسن حممود-2

تأثري التمارين التمهيدية العامة واخلاصة على تطوير بعض القدرات واملهارات احلركية األساسية  :)2003(إميان شاكر حممود-3

،جامعة 3،العدد  4،ا�لد ) 73-47(،جملة العلوم الرتبوية و النفسية ص ملسابقات امليدان واملضمار لتالميذ األول االبتدائي

  البحرين 

توظيف االلعاب التمهيدية ضمن برنامج تدرييب لتنمية بعض الصفات البدنية و املهارات  ) :2009(بلعروسي سليمان -4

  .االساسية لناشئ كرة القدم ،رسالة ماجستري ،معهد الرتبية البدنية و الرياضية ،اجلزائر

 احلركي الرضا ومستوى الرشاقة والتوازن تطوير يف احلركية الطالقة لتنمية مقرتح تعليمي منهاج اثر):" 2004(حممد حسن ملياء -5

  .16،جملة الدراسات وحبوث الرتبية الرياضية ،العدد  ابتدائي اخلامس الصف تلميذات لدى

  .، عمان ،االردن دار الشروق للنشر و التوزيع ،العاب احلركة ):2000(جميد ريسان خريبط-6

تأثري برنامج مقرتح باأللعاب االستكشافية يف تنمية اللياقة احلركية لدى تلميذات الصف ): 2007(نشوان حممود داؤد الصفار-7

  . ، جملة علوم الرتبية الرياضية112-97االول االبتدائي ،جملة علوم الرتبية الرياضية ،العدد الثاين ،ا�لد الثاين ،ص 

على بعض متغريات اللياقة احلركية لألطفال املتحدي اإلعاقة الذهنية تأثري برنامج للرتبية احلركية ):" 2012(فاتن إمساعيل حممد -8

  .،اجلامعة املستنصرية)518-419(،ص76،جملة كلية الرتبية االساسية ،العدد 
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  مهارة التهديفتأثير بعض التمارين المهارية والخططية الهجومية في تعلم بناء الهجمة وتطوير 

  بكرة القدم 

  أ جالل كامل عبود.أ محمد عباس حسين             م.م     م محمد رافد مهدي        .م

  ديالى جامعة رئاسة                   ديالى جامعة رئاسةرئاسة جامعة ديالى                

       Jalalalkeal93@gmail.com               sportmm354@gmail.com      mrafid7@gmail.com 

 

  ملخص البحث    

وتطوير مهارة التهديف بكرة القدم  اهلجمةهدف البحث اىل أعداد متارين مهارية وخططية هجومية حديثه تساعد يف تعلم بناء 

  .وايضا التعرفة على تأثريها 

ومت اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية وهم العيب نادي الصليخ مته مشكلة البحث ، ءواستخدم الباحثون املنهج التجرييب ملال

العب مقسمني على جمموعتني متساويتني جتريبية وضابطة وبنسبة مئوية مقدارها ) 20(الرياضي لفئة املتقدمني والبالغ عددهم 

  .من جمتمع البحث األصلي %) 90(

ملعاجلات البيانات احصائيا للوصول إىل النتائج بعدها ) (Spssخدام برنامج وبعد االنتهاء من التجربة الرئيسية واالختبارات مت است

  .مت عرض النتائج وحتليلها ومناقشتها 

وقد توصل الباحثون إىل أهم االستنتاجات وهي وجود فروق ذات داللة معنوية بني االختبارين القبلي والبعدي يف مستوى األداء 

احل االختبار البعدي واثبتت الدراسة ان للتمارين املستخدمة قيد البحث دور كبري يف تطوير املهاري بدقه التهديف بكرة القدم ولص

 .مهارة التهديف واجلانب اخلططي اهلجومي لعينه البحث  

وقد اوصى الباحثون اىل ضرورة استخدام التمارين املستخدمة قيد البحث ملا هلا من دور كبري يف تطوير مهارة التهديف واجلانب 

ططي اهلجومي يف العملية التعليمية كما اوصوا على امهية مواكبه استخدام التمارين احلديثه من اجل االرتقاء بالعملية التعليمية اخل

  .للوصول اىل مستوى اجناز افضل 

  

The impact of some of the offensive skill exercises and plans to 
learn and develop the skills of building an attack scoring in 

football 

 
  Abstract  

The objective of the research to the preparation of skills and plans exercises help 
in learning the offensive speech building an attack and develop skill scoring in 
football, as well as tariffs on their impact. 
Researchers used an appropriate experimental approach with the research 
problem, a sample was selected intentional search the way they are Al-salikh 
Players Sports Club category of applicants whose number (20) Players divided 
on two equal percentage rate of $Pilot Officers (90%) of the original research. 
After the completion of the main experience and tests using (Spss) program 
statistical data processors to get results beyond the results analyzed and debated. 
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Researchers reached the most important conclusions is that there are significant 
differences between tribal moral tests conference in performance level skilled 
scrupulously scoring in football for the benefit of the DIMENSIONAL test and 
proved that the exercises used under research a great role in the development of 
skill scoring side and plans to attack the search eye. 
The researchers have recommended the need to use the exercises used under 
discussion of its role in the development of skill scoring side and the plans of the 
attack in the educational process and recommended the importance of keep up 
with the use of the new exercise in order to improve the educational process to 
reach the level of the best. 

  :مقدمةال -1

ان يتمكن فيه بعض ن التدريب احلديث يعتمد على العلم كأساس للحصول على نتائج جيدة وقد ذهب ذلك الوقت الذي كإ

وان التقدم العلمي من مميزات العصر احلديث . املدربني إيصال رياضيهم اىل املستوى العايل باالستناد على جتارب بسيطه وفردية 

ا إذ مشل جوانب احلياة كافة مبا فيها اجلانب الرياضي الذي تفاعل مع علوم طبيعية وإنسانية كثرية إلعداد الفرد إعدادا شامالً متزن

متهيداً  للوصول إىل املستويات العليا يف النشاط الرياضي املختار، ومبا أن إعداد الفرد ال يتحقق من غري هذه العلوم فالبد من 

االهتمام يف كل ما من شأنه أن يساهم يف تطوير األنشطة الرياضية كافة ، والسيما لعبة كره القدم اليت حتتاج إىل صفات بدنية 

مستوى  لبلوغفنية ومهارات عالية وإعداد نفسي من أجل حتقيق االهداف والوصول اىل األداء األفضل  وقدرات حركية وخطط

  .االجناز 

وتعد التمارين املساعدة من األمور املصاحبة لكل أداء رياضي عرب كافة مراحل التعلم والتدريب لذا جيب على املدرب ان     

هج متسم اسلوبه باحلداثة وان يوضعها حسب شروط واهداف معينه فهي ختتلف يراعي عند وضع منهجه التدرييب ان يكون املن

  .عند املبتدئني والناشئني واملتقدمني فلكل مرحلة واجبا�ا وأهدافها وحمتويا�ا وهذه احلقيقة تنطبق على مجيع االلعاب الرياضية 

فريق ويؤثر تأثريا مباشرا يف عملية إتقان وجناح الطريقة اليت ويلعب األداء املهارى دورا كبريا يف حتقيق نتائج إجيابية لصاحل ال"   

يلعب �ا الفريق مما يؤدى إىل إرباك اخلصم وعدم قدرته يف السيطرة على جمريات اللعب واألداء ، وبالتايل يستطيع الفريق املهاجم 

رة دائما بالتواجد أماكن ومواقف جيدة تسهل له ذو السيطرة امليدانية بفضل املهارات العالية ألعضاء الفريق أن يأخذ زمام املباد

  . ) 127صفحة  ،2013حسن السيد " (القدرة على اهلجوم والوصول إىل مرمى اخلصم وإحراز األهداف

ويعترب اإلعداد اخلططي هو حمصلة الستغالل كافة أنواع االعداد لالعب خالل املوسم التدرييب �دف إكساب الالعبني املعلومات 

  .والقدرات اخلططية وإتقا�ا بالقدر الكاىف الذى ميكنهم من حسن التصرف ىف خمتلف املواقف املتغرية أثناء املباراة واملعارف 

عبد النيب " (ان اعتماد املدرب على الطرائق العلمية يف االختيار يوفر الوقت واجلهد ويوصل اىل املستويات العالية "

  )  .14 صفحة ،1988اجلمال،

  .املهاري وما هلن من امهية كبرية يف نتائج املباريات  واإلعدادامهية البحث يف دور االعداد اخلططى ومن هنا تكمن 

  :مشكلة البحث  1-2

من خالل متابعة الباحثون ملباريات الدوري العراقي ومباريات الدرجه الثانية بكرة القدم الحظوا وجود ضعف واخطاء واضحه يف 

هذا من جهه ومن جهه اخرى عدم ) التكتيكي ( لفرق وهذا يدل على ضعف اجلانب اخلططي عملية بناء اهلجمه عند اغلب ا

استغالل الفرص احملققه اليت يكون احد اسبا�ا الضعف يف دقه التهديف وعدم الرتكيز على التمارين احلديثه يف تطوير مهارة تعترب 

  .مفتاح الفوز وواحده من اهم مهارات كره القدم اىل وهي التهديف 
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  : يهدف البحث اىل: أهداف البحث   1-3

  أعداد متارين مهارية وخططية هجومية حديثه تساعد يف تعلم بناء اهلجمه وتطوير مهارة التهديف بكرة القدم.  

  معرفة تأثري بعض التمارين املهارية واخلططية اهلجومية يف تعلم بناء اهلجمه وتطوير مهارة التهديف بكرة القدم. 

  : فرض البحث   1-4

   ان للتمارين اخلططية اهلجومية واملهارية قيد البحث تأثرياً اجيابياً يف تعلم بناء اهلجمه وتطوير مهارة التهديف بكره القدم.  

  :مجاالت البحث   1-5

  ) . فئة املتقدمني(العيب نادي الصليخ الرياضي  :المجال البشري  

  .  8/12/2017اية  لغ  2017/ 29/9الفرتة من  :المجال الزمني 

 .ملعب نادي الصليخ الرياضي  :المجال المكاني  

  :منهج البحث وإجراءاته الميدانية  -2

استخدم الباحثون املنهج التجرييب يف معاجلة مشكلة البحث كونه اكثر مالئمة لطبيعة البحث وصوال الی : منهج البحث  2-1

  .النتائج 

  :مجتمع البحث وعينته  2-2

العب مت اختيارهم بالطريقة العمدية ومت ) 20(وبواقع ) لفئة املتقدمني(تكونت عينة البحث من العيب نادي الصليخ الرياضي  

تقسيمهم اىل جمموعتني متساويتني جتريبية وضابطه ومت توزيعهم على ا�موعتني بصورة عشوائية عن طريق القرعة حيث مت اجراء 

من جمتمع البحث %) 90(ت االختبار القبلي للعينه ، وبلغت عينه البحث نسبة مئوية مقدارها التكافؤ هلما بناءا على درجا

  .األصلي

  تكافؤ العينة للمجموعة التجريبية والضابطةيمثل  )1(الجدول 

  مستوى الداللة  احملسوبة T  ع  س  العينة

(Sig) 
  الداللة

 1.49 14.7  التجرييب

1.22    

.236  
  عشوائي

 1.77 15.6  الضابطة

  )18(ودرجة حرية )  0.05(عند مستوى ثقة 
  

  :وسائل جمع المعلومات وأدوات وأجهزة البحث المستخدمة  2-3

  الوسائل جمع المعلومات   2-3-1

  .املالحظة واخلربة الذاتية للباحثون  -

  . املصادر العلمية العربية واألجنبية  –

  .املقابالت الشخصية  –

  :بالبحث األدوات المستخدمه  2-3-2

  .ملعب كرة قدم  -

  ) .20(كرات قدم عدد   -
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  .صافرة  -

  .ساعة توقيت يدوية  -

  .قرطاسية  -

  .شواخص  -

  .حبال  -

 . شريط قياس  -

  .أشرطة ملونة الصقة  -

  :األجهزة المستخدمة  2-3-3

  ) .1(كامريا تصوير عنكبوتية عدد   -

 ) .1(عدد  Dellالب توب نوع  -

  .) 1(عدد ميزان طيب  -

  :اختبار البحث  2-4

  )42،صفحة  1990عماد كاظم ،( "التهديف من الثبات نحو المرمى المقسم

  .قياس دقة تصويب الكرة حنو املرمى  :هدف االختبار 

 :األدوات المستخدمة في االختبار  

  ) .5(كرات قدم قانونية عدد   -

  .حبل لتقسيم املرمی -

  .شريط قياس  -

  .هدف كرة القدم  -

  .كرة القدم ساحة   -

  .توضع الكرات اخلمس على خط منطقة اجلزاء وبأماكن خمتلفة :   اإلجراءات

  ) .1(وكما موضح بالشكل . يقسم املرمى اىل تسعة أقسام بواسطة احلبل -

  
  يوضح التهديف من الثبات نحو المرمى المقسم) 1(شكل 
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  :مواصفات األداء 

ىف اجتاه املرسى وعندما تعطى اإلشارة للبدء يقوم الالعب بركل الكرة بالقدم حنو ف الالعب خلف منطقة اجلزاء ومعه الكرات قي 

  .املرمى إلدخاهلا بني املربعات املرسومة يف املرمى، مث ينتقل اىل الكرة الثانية وهكذا 

  .يعطى لالعب مخس حماوالت متتالية  -

  : التسجيل 

  ) .4(درجات عند املربع رقم ) 5(تعطی  -

  ) .5(رجات عند املربع رقم د) 1(تعطی  -

  ) .2(درجات عند املريع رقم ) 3(تعطی  -

  ) .3(درجات عند املربع رقم ) 2(تعطی  - 

  ) .1(درجات عند املريع رقم ) 1(تعطی  -

  .درجه صفر عن خروج الكرة وعدم دخوهلا يف اي مربع  تعطی ۔

  .ربعني عندما ترتطم الكرة باحلبل تعطى الدرجة األكرب بني امل :مالحظة 

لتقييم االداء الظاهري عن طريق التصوير الفيديوي (*) مالحظه  يف التخطيط لبناء اهلجمه مت االعتماد على مخس مدربني خرباء 

املسجل بالكامرا العنكبوتيه لثالث مباريات لعينه البحث ويتم حساب املتوسط احلسايب للتقيمات الثالث لكل خبري ويكون 

  .) درجات 10(التقييم من 

  :التجربة االستطالعية  2-5

العبني من غري عينة البحث ) 10(على عينة قوامها   29/9/2017أجر الباحثون التجربة االستطالعية يوم اجلمعة املصادف  

وكان اهلدف من اجراء التجربة االستطالعية هو التعرف على املعوقات والصعوبات اليت قد تواجه الباحثون اثناء اقامه االختبار 

كفائه فريق العمل املساعد ومعرفتهم �ريات األمور واالختبارات اخلاصة بالبحث ومعرفه زمن القبلي على عينه البحث ومعرفة  

  .تطبيق االختبارات ومدى مالءمتها لعينة البحث 

  :االختبارات القبلية  2-6

راف الباحثون وحتت إش  30/9/2017سبت املوافق قام الباحثون بأجراء االختبارات وذلك يف الساعة السابعة مساءاً من يوم ال

وقد راعى الباحثون قدر اإلمكان ضبط املتغريات من حيث الوقت واملكان وفريق العمل املساعد . ومدريب نادي الصليخ الرياضي 

من أجل بقائها نفسها يف االختبارات البعدية ، ومت إجراء عملية التكافؤ بني ا�موعتني الضابطة والتجريبية يف االختبارات القبلية 

  . ل أن يعزو الباحثون الفرق يف مستوى األداء اىل املتغري املستقل من أج

  :التجربة الرئيسية  2-7

باستخدام   2017/ 10/ 1تضمنت التجربة الرئيسية تنفيذ مفردات املنهج للمجموعة التجريبية اعتباراً من يوم األحد املصادف 

أما ا�موعة الضابطة فتطبق منهجها املتبع من قبل املدربني نفسه ، وقد التمارين املهارية واخلططية اهلجومية وبأشراف الباحثون ، 

  .دقيقة للوحدة الواحدة ) 120(وحدة تعليمية مبعدل ) 40(بلغت عدد الوحدات التدريبية والتعليمية �مل مدة البحث 

  : االختبارات البعـدية  2-8  

،  2017/  12/ 9لك يف الساعة السابعة مساءًا من يوم السبت مت إجراء االختبارات البعدية على عينة البحث وذ       

لزمانية واملكانية وفريق العمل اوحرص الباحثون على �يئة الظروف املشا�ة نفسها لظروف االختبارات القبلية ومن النواحي كافة 

  .تغري املستقل حصراً املساعد من أجل التعرف على مدى التحسن الذي حصل على املهارات  قيد الدراسة من قبل امل
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  :الوسائل اإلحصائية   9 -2

  . ملعاجلات البيانات احصائيا للوصول إىل النتائج ) Spss(مت استخدام برنامج 

  عرض النتائج ومناقشتها  -3

لالختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية في اختبار  Tيبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمه  )2(جدول 

  بناء الهجمة

 tقيمة   التجريبية بعدي  التجريبية قبلي  االختبار

  احملتسبة

  مستوى الداللة

)Sig(  

  نوع الداللة

  ع  س  ع  س

    بناء اهلجمة

5.6  

  

  

1.1  

  

7.6  0.54  6.32-    

.003 

  معنوي

  ) 0.05(عند مستوى  ثقة  

  

لالختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة في اختبار  Tيبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمه  )3(جدول 

  التهديف بكرة القدم

 tقيمة   الضابطة بعدي  الضابطة قبلي  االختبار

  احملتسبة

 مستوى الداللة

)Sig(  

  نوع الداللة

  ع  س  ع  س

التهديف 

  بكرة القدم

  

15.6  

  

  

1.7  

  

  معنوي 000.  5.30-  1.4  18

  )9(ودرجة حرية )  0.05(عند مستوى ثقة 

  

لالختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية في اختبار  Tيبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمه  )4(جدول 

 التهديف بكرة القدم

 tقيمة   التجريبية بعدي  التجريبية قبلي  االختبار

  احملتسبة

 مستوى الداللة

)Sig(  

  نوع الداللة

  ع  س  ع  س

التهديف بكرة 

  القدم

  

14.7  

  

  

1.4  

  

  معنوي 000.  15.46-  0.94  21.3

  )9(ودرجة حرية )  0.05(عند مستوى ثقة 
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لالختبار البعدي للمجموعتين الضابطة والتجريبية في  Tيبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمه  )5(جدول 

 اختبار التهديف بكرة القدم

 مستوى الداللة  احملتسبة tقيمة   التجريبية بعدي  الضابطة بعدي  االختبار

)Sig(  

  نوع الداللة

  ع  س  ع  س

التهديف 

  بكرة القدم

  معنوي 000.  -6.12  0.94  21.3  1.4  18

  )18(حرية  ودرجة)  0.05(عند مستوى ثقة 

 

  :المناقشة 

أظهرت نتائج االختبار  اهلجمةاهلجومية يف بناء  اخلططيةللمهارات  الالعبنيوبعد تقومي اخلرباء ألداء ) 2(من خالل اجلدولني   

 ,اهلجمة  ألداءالتجريبية حيث استخدمت التمرينات التعليمية اخلاصة  للمجموعةالبعدي وجود فروق معنوية ذات داللة إحصائية 

  .اهلجومية يف فرتة وجيزة وبتفوق لصاحلها ومل تعطى للمجموعة الضابطة  اخلططيةواليت وفرة تعليم املهارات 

إلـى فاعلية التمرينات اخلططية املستخدمة يف منهج البحث وما هلا ) التكتيكي(ويعزوا الباحثون التطور احلاصل يف اجلانب اخلططي 

طريقة  اخلططيةبان التمرينات ) 67،صفحة 2013مفيت ابراهيم،(وهذا ما اكده  للفريقيقه اللعب من امهية كبرية يف تنظيم طر 

تتبع منهجية ذات مواصفات خاصة لتطوير القواعد اخلططية اهلجومية او الدفاعية وتنظيم طرق اللعب مما تساعد الفريق على 

  .حتقيق االهداف يف الوصول هلدف اخلصم وحتقيق املراد 

ايضا إن هناك فروق ذات داللة إحصائية بني االختبارات القبلية والبعدية ) 5(و) 4(و) 3(هرت النتائج يف جدول كما وأظ  

 .�موعيت البحث يف كافة متغريات البحث ولصاحل ا�موعة التجريبية يف االختبارات البعدية 

التمرينات املهارية املستخدمة يف منهج البحث وما هلا من  ويعزوا الباحثون ايضا هذا التطور احلاصل يف مهارة التهديف إلـى فاعلية

امهية بالغة يف تغيري نتيجة املباريات للفريق وما قدمتها من حتسني يف أداء التكنيك وبأقل نسبة من األخطاء مما يؤدي إىل استغالل 

ه عند مقارنته مع ا�موعة الضابطة واليت خالل املباريات ، وكل ذلك قد تبني من نتائج االختبار وخاص املتاحةللفرص  الالعبني

تعلمت املهارات باألسلوب التقليدي املتبع من ناحية وضع التمرينات والذي أقتصر على الشرح والتطبيق البسيط من قبل املدرب 

  .بالنسبة للجانب اخلططي 

  : من خالل نتائج البحث توصل الباحثون اىل اهم االستنتاجات والتوصيات وهي  

  :االستنتاجات 

أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة معنوية بني االختبارين القبلي والبعدي يف مستوى األداء املهاري بدقه التهديف بكرة . 1

  .القدم ولصاحل االختبار البعدي 

للمجموعة  اهلجمةء أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة معنوية بني االختبار القبلي والبعدي يف اجلانب التخطيطي لبنا. 2

  .التجريبية  

  .للتمارين املستخدمة قيد البحث دور كبري يف تطوير مهارة التهديف واجلانب اخلططي اهلجومي لعينه البحث  . 3 
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  :اما التوصيات فكانت 

ططي اهلجومي يف ضرورة استخدام التمارين املستخدمة قيد البحث ملا هلا من دور كبري يف تطوير مهارة التهديف واجلانب اخل -1

  .العملية التعليمية 

  .ضرورة استخدام التمارين احلديثة ومواكبه التطور لالرتقاء بالعملية التعليمية للوصول اىل مستوى اجناز افضل   -2

  :و المراجع المصادر 

  . 2015عبده ، االعداد البدين لالعيب كرة القدم ، الفتح للطبع والنشر ، اجلامعة االسكندرية ،  حسن السيد ابو. 1

  . 1988،  1، ط 1عبد النيب مجال ، املوسوعة العربية للتنس االعداد البدين والفين لالعيب التنس ، كلية الرتبية الرياضية ، ج.2

لتطوير مهارات التهديف بكرة القدم ، رسالة ماجستري، كلية الرتبية الرياضية  عماد كاظم العطواين ، تاثري منهج تدريب مقرتح.3

  . 1990جامعة بغداد  –

  . 2013مفيت ابراهيم ، موسوعة مترينات اللياقة البدنية املركبة ، مطبعة سامي ، االسكندرية ، . 4
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 .إدارة المؤسسات الرياضيةو السلوك التنظيمي 

  جامعة وهران - ب–أستاذ محاضر  –شنوف خالد .د

  جامعة بسكرة - طالب دكتوراه  –مسعود حساني .أ

  جامعة بسكرة - أ–أستاذ مساعد  –عدة بن علي .أ

 الملخص: 

، ويتوقــف ذلــك علــى مــدى فهــم تلــك املؤسســة هلــذه رياضــية الســلوك التنظيمــي دعامــة أساســية لنجــاح أي مؤسســة يعتــرب

موضــوع لتعــرف علــى فاهيميــة لمقاربــة الدراســة كم وتــأيت هــذه ،كم فيهــا وتطويرهــا علــى أســس علميــةوالــتحالســلوكيات والتنبــؤ �ــا 

 على التعرف حالة يف بالسلوك التنبؤو  السلوك مسببات على التعرف: املتمثلة يف أهدافهو أمهيته، من خالل إبراز السلوك التنظيمي 

نتطـرف مـن خاللـه نظرياته، كمـا و عناصره، و ، املسببات يف التأثري خالل من السلوك يف والتحكم والسيطرة التوجيهو  املسببات هذه

، معتمدين يف ذلـك علـى املـنهج الرياضية املؤسسة يف اإلداري النشاط وأمهية... أهدافهاو أنواعها، و املؤسسات الرياضية، ماهية إىل 

  .الوصفي املسحي

 .ضيةالسلوك التنظيمي، إدارة المؤسسات الريا: الكلمات الدالة

Organizational Behavior and Management of Sports 
Institutions. 

 Abstract : 
Organizational behavior is a fundamental pillar for the success of any institution 
gym, this depends on the extent of understanding of the institution and these 
behaviors and forecasting and control and develop the scientific basis, this study 
comes a conceptual approach to the subject of organizational behavior by 
highlighting the importance and objectives of: identifying the causes of behavior 
and forecasting the behavior in the case of identifying the causes and direction 
and control in the conduct of the causes, and its components, and theories, and 
address to what sports institutions, types, and objectives... The importance of 
administrative activity in the institution of sports, depending on the descriptive 
approach to Analytical.  
Keywords: Organizational Behavior, management of sports institutions. 

 مقدمةال: 

ميثل السلوك التنظيمي إطار كفيل بتفسري وحتليل السلوك اإلنساين، وهناك من يصنفه كعلم قائم بذاته، حيث يعرب السلوك 

وهو ما يسمح بالتنبؤ ... انفعاالتالتنظيمي عن كل ما يصدر عن الفرد من عمل حركي، تفكري، سلوك لغوي، مشاعر، إدراك أو 

اإلنسان وحبكم تعامله مع العديد من األفـراد يتـأثر بأسـلوب العمـل ولوائحـه ونظمـه فيه، نظرا أن   والتحكم والسيطرة به مث التوجيه

العوامـل املختلفـة واألمناط السلوكية للذين يتفاعل معهم، لذا جند أن هذا املوضوع اهلام يعد املدخل اإلداري املناسب للتعـرف علـى 

  .املؤثرة على السلوك اإلنساين يف إدارة املؤسسات الرياضية

املؤسســات الرياضــية أو مــا يصــطلح عليــه يف بعــض األحيــان املنظمــات مــن أهــم املؤسســات ا�تمعيــة يف بالدنــا، الــيت  وتعــد

ني واملشــاهدين واملشــجعني مــن خمتلــف تعــىن بكــل مــا خيــص األنشــطة الرياضــية والشــبابية، فهــي بــذلك جتمــع الكثــريين مــن املمارســ
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األجناس واألطياف، وهو ما ميكن العاملني يف هذا القطاع يف التعامل معهم، وتويل اجلزائر للمؤسسات الرياضية األمهية البالغة من 

د وطنيـة متخصصـة ناحية التشييد والبناء وكذلك من ناحية التسيري، حيث تعمل على تكوين املوارد البشرية املشرفة عليها يف معاهـ

بإطارات الشباب والرياضة عرب املسـتوى الـوطين، إضـافة إىل عمليـات الرسـكلة والتأهيـل املسـتمر للعـاملني مـن أصـحاب الشـهادات 

لســنوات طويلــة، ويبقــى هـــذا القطــاع احلســاس حباجـــة إىل تكــاتف اجلهــود والفهــم احلقيقـــي للســلوك التنظيمــي يف إدارة املؤسســـات 

  :دى بنا إىل طرح إشكالية املوضوع احلايل على شكل التساؤل الرئيس كالتايلالرياضية، وهو ما أ

  فيما يتمثل السلوك التنظيمي وأبرز مكوناته في إدارة المؤسسات الرياضية ؟

 السلوك التنظيمي: أوال:  

 مفهوم السلوك التنظيمي:  

 تفسـري السـلوك، إىل تسـعى والنـاس البشـرية بـدء عديدة، فمنـذ مبراحل املنظمات يف اإلنساين السلوك دراسة يف التطور مر لقد

 علم بدأ واالجتماع، النفس علم مثل اإلنسانية العلوم تطور ومع بينهم، العالقة وتنظم اإلنسان سلوك تفسر لكي األديان وظهرت

 خاص وجه وعلى فرد كل حيتاجها ومهارات معارف التنظيمي السلوك علم ويقدم التنظيمي، السلوك علم وهو الظهور يف جديد

  )11، صفحة 2003ماهر، ( .اآلخرين خالل من أهدافه حيقق أن يود كل مدير

 هلـذا ونتيجـة معـاً، وتتفاعـل تتـداخل الـيت والتنظيميـة اإلنسـانية املتغـريات بيـان يتطلـب والتنظيمـي اإلنسـاين السـلوك دراسـة إن

 والسلوك اإلنساين السلوك ويعترب للسلوك، تواصل عملية هو التنظيمي فالسلوك األعمال، منظمات يف األفراد سلوك يربز التفاعل

 العوامـل بـبعض مرتبطـة املنظمـة يف األفـراد وتصـرفات سـلوك فعمليـة معـاً، تتفاعل واجتماعية نفسية أساسيات احلقيقة يف التنظيمي

 حيـث اخلارجيـة العوامـل االجتماعيـة العوامـل وعلـى الداخليـة العوامـل النفسـية العوامل على ويطلق واالجتماعية، النفسية واجلوانب

 أو إجيابيـاً  السـلوك هـذا يكـون وقـد الفـرد واملنظمـة، سـلوك التفاعـل هـذا عـن وينتج االجتماعية العوامل مع النفسية العوامل تتفاعل

  )22-21، الصفحات 2004العميان، (. سلبياً 

 :يلي كما أمهها نستعرض أن وميكن نظره، وجهة حسب كل التنظيمي، بالسلوك اخلاصة املفاهيم لقد تعددت

 علـى سـلوك كبـرياً  تـأثرياً  هلـا املنظمـة بيئـة أن باعتبـار وذلـك املنظمـة، يف العـاملني وأداء سـلوك دراسـة التنظيمـي بالسـلوك يقصـد

  .إنتاجهم مث ومن العاملني، وتصرفات

 املنظمـة، داخـل ومجاعـات كـأفراد املنظمـة يف العـاملني تفاعـل كيفيـة عـن العلميـة املعرفـة جوانـب تطبيـق هـو التنظيمـي السـلوك إن

  )12-11، الصفحات 2003عبد الباقي، (  .العاملني إنتاجية زيادة هلدف وذلك

التـأثري النـاتج عـن األفـراد أو ا�موعـات أو اهليكـل التنظيمـي علـى السـلوك يف املنظمـات وذلـك دراسـة : ميكن تعريفـه أيضـا بأنـه

  .بغرض انسجام وترشيد تلك املتغريات لتحسني الكفاءة التنظيمية

الرمسيـة هو ذلك احلقل الذي يهتم بدراسة سلوك واجتاهات وآراء العاملني يف املنظمات وتأثري املنظمات الرمسية وغـري : تعريف آخر

 .العاملني، وتأثري البيئة على املنظمـة وقواهـا البشـرية وأهـدافها وأخـريا تـأثري العـاملني علـى التنظـيم وكفاءتـه وأداءعلى إدراك ومشاعر 

   )61، صفحة 2003الطجم و السواط، (

 :التنظيمي السلوك أهمية -1

 :التالية النقاط يف التنظيمي السلوك أمهية نلخص أن ميكن

 فعاليـة علـى تـأثري هلـا األفراد ملـا سلوك وفهم بدراسة االهتمام ضرورة استلزم لذلك للمنظمة هام مورد البشرية املوارد تعد -

 .املنظمة

 .املورد هذا وتطوير بتنمية االهتمام ضرورة إىل االنتباه جذب البشرية، املوارد إىل النظرة تغيري -
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 .األفراد لسلوك الصحيح الفهم فإن مث ومن مهارته، وحتسني كفاءته لزيادة فيه باالستثمار هذا حتقيق وميكن -

 .األمر تطلب كلما التصحيحية السلوكية اإلجراءات واختاذ صحيحة، بطريقة األفراد مع التعامل من املنظمة ميكن -

 االختالفـات هـذه وحتليـل املنظمـة، فهـم مـن تطلـب ممـا السـلوك هـذا متيـز الـيت الفرديـة االختالفـات ووجـود البشـرية الطبيعـة تعقـد

األفـراد  معظـم فيولـد السـلوك، هـذا يف والـتحكم زيـادة لتـأثري وهـذا االختالفـات، هـذه مـع تتناسب متمايزة تعامل طرق إىل للوصول

 أنشـطة مـن فكثـري منظمـات، يف كأعضـاء حيـا�م ينهـون وأيضـاً  املنظمـات، املادية مـن ثروا�م ويكتسبون منظمات، يف ويتعلمون

 حيـا�م أيـام أمتـع ميضـون األفـراد مـن كثـري أن كمـا حكوميـة، غـري أو حكوميـة كانـت سـواء خـالل منظمـات، مـن تـنظم حياتنـا

 كيفيـة وعلـى هـذه املنظمـات، علـى التعـرف الضـروري مـن فإنـه حياتنـا علـى قويـاً  تـأثرياً  تـؤثر املنظمـات وألن منظمـات، يعملـون يف

 .أنشطتها بتقدمي تقوم وملاذا عملها،

 عاملني، أو موردين، أو مستهلكني، نكون كأن العديدة، األدوار هذه من دور أي نتبىن أن ميكن املنظمات، مع عالقاتنا ويف

 املديرين إدارة كيفية يف تؤثر اليت العوامل يوضح حيث للمديرين، خاصة كبرية أمهية ميثل التنظيمي مديرين، فالسلوك أو ممثلني أو

 املشـاكل يعـرف كمـا املـديرين، فيهـا يعمـل الـيت املعقـدة اإلنسـانية البيئـة وصـف مبحاولـة التنظيمـي السـلوك جمـال فيقـوم ملنظمـا�م،

 وأمهية قيمة وتتمثل السلوك، هذا فعالية لزيادة التصحيحية، السلوكية اإلجراءات واختاذ فهمها ميكن اإلنساين حىت بالسلوك املرتبطة

 كمـوارد، األفـراد كمنظمـات، األفـراد :لـإلدارة اإلنسـاين باجلانـب يتعلـق فيمـا حمددة وآراء نظر وجهات تقدمي يف التنظيمي السلوك

 )11-10، الصفحات 2016سعدون، (. كأفراد واألفراد

 :التنظيمي السلوك أهداف -2

 كـي مـديريها تشـجع العاليـة الفعاليـة ذات املنظمـات إن حيـث األفـراد، مهـارات بتنميـة التنظيمـي السـلوك يهـتم عامـة، بصـفة

 أساس أيضا وهي به، التنبؤ أساس هي وأيضاً  للسلوك، والتحليل التفسري أساس هي املعرفة التنظيمي، ألن السلوك مبادئ يدرسوا

 ذات سياسـات وقواعـد أنظمـة تصـميم مـن متكـنهم علميـة ومعرفـة خـربة ذوي مـديرون السلوك، ووجـود هذا على والسيطرة التوجيه

 .فيه والتحكم اآلخرين بسلوك والتنبؤ التفسري بكيفية علمية معرفة على تعتمد أ�ا ذلك العاملني، سلوك على تأثري

 :التنظيمي السلوك لدراسة أهداف ثالثة هناك بأن نقول أن ميكن ذلك على وبناءاً 

 .السلوك مسببات على التعرف .1

 .املسببات هذه على التعرف حالة يف بالسلوك التنبؤ .2

 .املسببات يف التأثري خالل من السلوك يف والتحكم والسيطرة التوجيه .3

 تعمـل وكيـف ؟ السـلوك مسـببات علـى التعـرف ميكـن وهـل ؟ السـلوك وحتليل تفسري إمكانية حول منا واحد كل يتساءل وقد

  ؟ ال أم عليه السيطرة ميكن وهل ؟ بالسلوك بالفعل التنبؤ ميكن وهل ؟ عليه بالتأثري السلوك مسببات

 السلوك مسببات على نتعرف أن ميكننا بالفعل أنه حيث باإلجياب، تكون أن ميكن عامة بصفة األسئلة هذه على اإلجابة إن

 هـذا يف نـتحكم أن أيضـاً  وميكننـا عليـه، التـأثري يف السـلوك مسـببات عمـل كيفيـة علـى أيضاً  ونتعرف السلوك، هذا وحتليل وتفسري

 .السلوك

 تقـدم ونظريـات منـاذج وجـود يتطلـب وحتليلـه وتفسـريه السـلوك مسـببات علـى التعـرف ألن ذلـك نسـيب، اإلجيـاب هـذا أن إالّ 

 القـرن بدايـة منـذ السـلوكية، العلـوم يف التقـدم فـإن احلـظ وحلسـن .السـلوك وحتليـل تفسـري خالهلـا مـن ميكـن الـيت واألصـول املبـادئ

 علـى تسـاعد الـيت اجليـدة املعرفـة مـن حصـيلة متثـل الـيت والنمـاذج، النظريـات مـن العديـد يقـدم أن اسـتطاع قـد اآلن، وحـىت العشرين

 علـى التأثري يف جمتمعة أو منفردة املسببات هذه تعمل وكيف السلوك، مسببات من العديد لنا تقدم أ�ا كما الناس، سلوك معرفة

  .السلوك
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 حاولت قد ا�ال هذا يف والنظريات الدراسات أن جند فإننا التنظيمي، السلوك موضوعات من كموضوع الدافعية أخذنا وإذا

 منـتج سـلوك اجتـاه يف الدافعيـة وهـذه النشـاط هـذا يوجـه كيـف وأيضـاً  دافعيتـه، وتـزداد الفـرد ويـتحمس ينشط كيف تفسري جاهدة

 احلـدث، أو األمـر حـدوث بعـد يـتم ألنـه اإلدارة، نظـر وجهـة مـن أمهيـة الثالثـة األهـداف أقـل هو اهلدف هذا يكون وقد"  وفعال 

 قدم إذا فمثال "التصرف  سبب لتحديد الفهم هذا استخدام مث التفسري، مبحاولة يبدأ ظاهرة أي فهم فإن هذا، من بالرغم ولكن

 إىل تسـعى احلالـة هـذه يف اإلدارة بـالطيع فإنـه املنظمـة، يف عاليـة مكانـة ميلكـون األفـراد مـن جمموعـة قبـل مـن مجاعيـة اسـتقالة طلب

 .املستقبل يف جتنبه ميكن ما حتديد أجل من اجلماعية االستقالة هذه سبب معرفة

 معـني، تصرف على النواتج املرتتبة لتحديد يسعى فهو املستقبل، يف األحداث على الرتكيز إىل يهدف فهو بالسلوك التنبؤ أّما

 ميكن و التغيري، جتاه سلوكات باستخدامات يتنبأ أن ميكن للمدير التنظيمي، السلوك من املتوافرة واملعرفة املعلومات على اعتماداً  و

 مث  و من للتغيري األفراد مقاومة من درجة أقل فيها يكون اليت املداخل على يتعرف أن األفراد، التنبؤ باستجابات خالل من للمدير

 .صحيحة بطريقة قراراته املدير يتخذ أن يستطيع

 ميكنـه كيـف يفكـر املـدير فعنـدما األهداف، أصعب و أهم من اهلدف هذا فيعد السلوك يف التحكم و السيطرة خبصوص أما

 املديرين نظر وجهة من و السلوك، يف والتحكم بالسيطرة يهتم املدير هذا فإن العمل، يف أكرب جهداً  يبذل األفراد من فرد جيعل أن

 الكفاءة هدف حتقيق إىل يؤدي الذي و السلوك يف التحكم و هذه السيطرة حتقيق يف يتمثل التنظيمي، للسلوك إسهام فإن أعظم

  )13-11، الصفحات 2016سعدون، ( .املهام أداء يف والفعالية

 :السلوك التنظيمي عناصر -3

 تعيش اليت البيئة وأخريا املستخدمة، التكنولوجيا التنظيمي، اهليكل األفراد، :تشمل التنظيمي السلوك يف األساسية العناصر إن

 .املنظمة فيها

 يوضـح تنظـيم وجـود إىل احلاجـة تنشـأ وهنـا معينـة، أهـداف حتقيـق إىل يسـعون فـإ�م املنظمـة، يف العمـل يف األفـراد يبـدأ فحينمـا

 اليت اخلارجية بالبيئة تتأثر العناصر هذه وكل معينة، بدرجة التكنولوجيا استخدام إىل حاجة هناك وأيضا البعض، ببعضهم عالقا�م

  :يلي فيما تفصيال أكثر ذلك نوضح وسوف .فيها املنظمة تعمل

 غـري أو رمسيـة كانـت سـواء وجمموعـات كـأفراد يعملـون وهـم للمنظمـة، الـداخلي االجتمـاعي النظـام األفـراد ميثل : األفراد. 3-1

  .دوافعهم و تفكريهم و مشاعرهم و شخصيا�م يف خمتلفون فهم متطورة، و متغرية حاالت األفراد وهؤالء ، رمسية

 و عالقا�ا و الوظائف أنواع يوضح فهو املنظمة، داخل لألفراد الرمسية العالقات التنظيمي اهليكل حيدد: التنظيمي الهيكل. 3-2

  .املنظمة أهداف لتحقيق القرارات اختاذ و التعاون و التنسيق حتتاج متعددة مشكالت تنشأ ما عادة و مستويا�ا،

 كـل بأيـديهم يعملـون غالبـاً ال فـاألفراد املنظمـة، يف العـاملون يسـتخدمه الـذي األسـلوب التكنولوجيـا متثـل: التكنولوجيـا. 3-3

 هلا أن كما اإلنتاجية، على تأثري هلا املستخدمة والتكنولوجيا العمل يف معينة تكنولوجية وأساليب اآلالت يستخدمون فهم شيء،

 .العمل يف وعوائدها تكلفتها هلا كذلك و العمل، يف وسلوكهم العاملني على تأثري

 تشـمل األخـرية هـذه و بـا�تمع، خاصـة خارجيـة بيئـة يف أيضاً  و �ا، خاصة داخلية بيئة يف املنظمات كافة تعمل: البيئة. 3-4

 يف العـاملني علـى كبـري تأثري هلا اخلارجية البيئة هذه و ا�تمع، عن واالقتصادية والثقافية والتعليمية واالجتماعية السياسية اجلوانب

 دراسـة عنـد االعتبـار يف أخـذها جيـب وهـذه املنافسـة، ودرجـة العمـل، ظـروف يف وتـؤثر واجتاهـا�م سـلوكهم يف تـؤثر فهـي املنظمـة،

  )40-39الصفحات ، 2015إبراهيم، ( .املنظمات يف اإلنساين السلوك

 :التنظيمي السلوك خصائص وصفات -4
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 مـن حمـدداً  عـدداً  يغطـي للمعرفـة كمجـال إليـه النظـر ميكـن أضـيق وبصـورة للتفكـري طريقـة عامـة بصـفة التنظيمـي السـلوك يعتـرب -

 .األساسية التنظيمية املوضوعات

 معرفـة الضـروري مـن وهلـذا التنظيميـة، األهـداف حتقيـق وعلـى ككـل التنظـيم كفـاءة علـى التنظيميـة بسـلوكيا�م العـاملون يـؤثر -

 .واجلماعة الفرد وأداء واجتاهات سلوك ودراسة

 بالكفـاءة يتعلـق مـا وكـل كـاألداء مبفـاهيم الرتباطـه كنتيجـة" املؤسسـات"املنظمـات  داخـل السـلوك إىل التنظيمـي السلوك ينظر -

 .التنظيم أهداف حتقيق إىل يؤدي ما وكل واإلنتاجية، والرضا

 والثقـة والقـوة والقيـادة واحلـوافز الـدوافع( مثـل  التنظيمـي السـلوك حمـور تشـكل الـيت الرئيسـية املوضـوعات علـى اتفـاق يوجـد -

 هناك يزال ال بينما ،)التنظيمي والتطوير والتغيري النزاعات وإدارة ا�موعات وديناميكية والتعلم واإلدراك واالجتاهات والتفاوض

 .األمهية من أكرب بقدر حتظى أن يتوجب اليت املوضوعات أي حول دائر واحلوار النقاش من كبري قدر

 يف كبريا دورا املنظمة وبيئة الرمسي غري التنظيم والدراسة، يلعب للبحث كمجال وا�موعات باألفراد الرمسي التنظيم جانب إىل -

 أن جيب أخرى ناحية من والبيئة ناحية من الرمسي غري التنظيم مكونات بني فالعالقة لذلك العاملني وأداء سلوك توجيه كيفية

 العلـوم يف للبحـث ماسـة احلاجـة تصـبح التنظيمـي للسـلوك املختلفـة باجلوانـب اإلملـام يـتم والدراسـة، حـىت للبحـث جمـال تكـون

، 2014عنصـر و ليتـيم، جويليـة ( .املتجـدد احلقـل هـذا يف املتنوعـة املتغـريات لدراسـة العلمـي البحـث أسـاليب واسـتخدام السـلوكية

 )127صفحة 

 .حتديد املسؤوليات والسلطات يف ضوء األدوار -

 .التنسيق والتكامل بني األدوار اليت يقوم �ا العاملون -

 .الضبط والتحكم يف سلوك العاملني -

 .تطوير وتنمية سلوك العاملني -

 .االتصاالت والعالقات السوسيوجلية يف العمل -

 )80-79، الصفحات 2005فليه و عبدا�يد، (.التقومي املستمر للسلوك التنظيميم و التقيي -

 :التنظيمي السلوك نظريات -5

 كـان سواء املنظمة يف العاملني األفراد على تأثريها وانعكاس واخلارجية الداخلية البيئة عوامل تفاعل إن لدينا معروف هو كما

 طبيعة على التعرف من لإلدارة والبد جديدة سلوكية وأمناط جديدة أنشطة ظهور إىل تؤدي العوامل تلك فإن أو إجيابياً  سلبياً  تأثرياً 

 بـرز التنظيمـي بالسـلوك االهتمـام وبسـبب والدراسـة، البحـث عملية خالل من فيه والتحكم السيطرة أجل من وفهمه السلوك هذا

 .النظريات هذه بعض ذكر وميكن وتوجيهه، وضبطه بتفسريه قامت اليت النظريات من العديد

 هـذه النظريـة تنظـر حيـث األخرى، النظريات قدمته ما عن للسلوك خمتلفة تفسريات النظرية هذه تقدم :السلوكية النظرية. 5-1

 واحلركيـة احلسـية املنبهـات بعـض بسـبب ناجتـةتكـون  وإمنـا الفـرد، يف داخلية دوافع لوجود تنشأ ال بأ�ا لألفراد السلوكية األمناط إىل

  .خمتلفة سلوكية أمناطاً  ينتج مما األفعال بعض حتريك إىل تؤدي اليت

 يتناسب مبا السلوكية أمناطه واختيار حتديد يف الرشدانية من ممتازة قدرة ميتلك اإلنسان إن النظرية هذه تقول :الرشد نظرية. 5-2

 أهدافـه يشـبع حـىت وطاقتـه جهـده يبـذل واإلنسـان وتصـوراته، لتخيالتـه وفقـاً  مالئمـة يعتربهـا الـيت باملنهجيـة وممتلكاتـه مـوارده مـع

 .ممكن قدر بأكرب وحيققها

احليـاة  غريـزة :قسـمني إىل اإلنسـان لـدى السـلوك النظريـة هـذه صـاحب فرويـد الـنفس عـامل يقسـم :النفسـي التحليل نظرية. 5-3

 عن الناشئة العدوانية باألفعال املوت تتعلق غريزة فيما اإلنسان، �ا يقوم اليت اإلجيابية باألفعال تتعلق احلياة غريزة إن .املوت وغريزة
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 لـدى املـوت غريـزة فـإن اجتماعيـة أم سـلوكية كانـت سـواء والقواعـد املعـايري تسـودها جمتمعـات يف يعيشـون الذين فاألفراد اإلنسان،

 .وتنتهي ستزول األفراد

 وإذا بينها فيما متداخلة عناصر جمموعة من تتكون اإلنسان فيها يعيش اليت البيئة إن النظرية هذه تقول :جشطالت نظرية. 5-4

 �ذا اإلنسان يفكر فعندما .والتوتر القلق من حالة حيقق مما التوازن عدم من حالة إىل ستؤدي فإ�ا العناصر هذه على تغيري حصل

 .لديه والقلق التوتر خيفف حىت معيناً  سلوكاً  يسلك لكي وحبث دراسة عمليات سيجري فإنه املنطق

 )غريزيـة( فطريـة بطريقـة ولكـن كثـرية أعمـاالً  يـؤدي اإلنسـان إن إىل النظريـة هـذه تشـري :واإلبـدال الغريزي السلوك نظرية. 5-5

 الغريزيـة طبيعتهـا تفقـد حيـث املثـريات، حيـث مـن تتغـري الغرائـز هـذه إن ماكـدوجال واالرتقـاء، يقـول بـالتغيري تأخـذ األعمـال وهـذه

 رغبـات إشـباع أجـل مـن تنظيمـاً  أكثـر بشـكل والتطـور االرتقـاء إىل وتسمو تتغري الفطرية والغرائز أخرى، مبثريات وتستبدهلا الفطرية

 وجود عن يبحث اإلنسان أن إىل النظرية هذه تشري الوجودية النظرية آخر، جانب من ومبادئه ا�تمع ومواكبة جانب، من األفراد

 وتركـز جديـدة، متطلبـات التغيـري هـذا على ويرتتب مستمر وبشكل متغرية والسياسية واالقتصادية االجتماعية بيئته ألن احلياة يف له

  .احلياة جوانب كافة يف التعقيد يسوده عامل يف الفرد وجود حتليل على النظرية هذه

 الـذي بالشـكل تطويرهـا العلمـاء بعـض حـاول احلديثـة الكالسيكية أو اإلنسانية العالقات نظرية يف ظهرت اليت للعيوب نتيجة

 نظريـة ركـزت األعمـال، فبينمـا يف النـاجح لـألداء دقـة أكثـر تفسـريات إلعطـاء للنـاس السـلوكية اجلوانـب كـل باسـتخدام يسـمح

 تفسريات تعطي أن حتاول احلديثة النظريات فإن واإلفساد، والتدليل املبالغة لدرجة الناس مبشاعر االهتمام على اإلنسانية العالقات

 الطاقات كل استخدام ميكنها حىت وذلك اإلدارة، وسلوك األفراد سلوك من لكل والسلبية اإلجيابية باجلوانب االعرتاف مع واقعية،

 مـازلو، وأبراهـام ليكـرت، ورنسـيس مـاكجرجيور ودوجـالس إرجـريس، كـريس الفكـرة هـذه رواد ومـن أعمـاهلم، يف للنـاس السـلوكية

  )78-76، الصفحات 2015إبراهيم، (. املعاصرين اإلدارة وعلماء السلوك علماء من والعديد هرزبرج، وفريدريك

  :مساهمات العلوم األخرى للسلوك التنظيمي -6

العديد من حقول السـلوك، حيـث يعترب السلوك التنظيمي أحد علوم السلوك التطبيقي، ونتيجة لذلك فقد بين على مسامهات 

  :ميكن القول أن احلقول األساسية اليت سامهت يف إثراء علم السلوك التنظيمي تتمثل يف اآليت

 .علم النفس -

 .علم االجتماع -

 .علم النفس االجتماعي -

 .علم دراسة اإلنسان -

 .علم السياسة -

كعلــم   Micro - levalو التحليــل اجلزئـي مـن هنـا ميكــن القـول أن مسـامهات العلــوم األخـرى كانـت علــى مسـتوى الفـرد أ

كدراسـة ا�موعـات واملنظمـات، حيـث سـامهت فيهـا بقيـة العلـوم،    Macro – levelالـنفس أو علـى مسـتوى التحليـل الكلـي 

  )61، صفحة 2003الطجم و السواط، (  .كعلم االجتماع والسياسة

 :المؤسسة داخل والجماعي الفردي السلوك أبعاد -7

التنظيمـي  السـلوك تصـنيفات حتت تندرج التنظيمي السلوك أبعاد أن يتضح التنظيمي السلوك تناولت اليت األدبيات إىل بالنظر

 :التالية

 وضـغوط واالجتاهـات والشخصـية والـتعلم اإلدراك: هـي حتتـه تنطـوي الـيت األبعـاد وأهـم املنظمـة داخـل الفـردي السـلوك -

 .إخل...العمل
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 والصـراع اإلداريـة والقيـادة والدافعيـة والتحفيـز االتصـاالت :هـي حتتـه تنطـوي الـيت األبعـاد وأهم املنظمة داخل اجلماعي السلوك -

  .إخل...التنظيمي

 .إخل...التنظيميـة والثقافـة التنظيمـي واملنـاخ التنظيمية والبيئة التنظيمي اهليكل: هي حتته تنطوي اليت األبعاد وأهم املنظمة سلوك -

  )68-67، الصفحات 2015إبراهيم، (

 إدارة المؤسسات الرياضية: ثانيا:  

 :الرياضية المؤسسات -1

 الـذي واهلـدف وحجمهـا يتفـق تنظيمي هيكل هلا مؤسسة كأي مثلها وهي الرياضي القطاع خلدمة ا�تمع ينشئها هيئات هي

 اجتماعي تكوين هي الرياضية املؤسسة أن Daft ,Roppinsدافت وروبينز  عن نقال صبحي اشرف ويشري أجله من أنشأت

 وقد األنشطة، تلك ألهداف املؤسسة وطبقا تلك متارسها اليت األنشطة بطبيعة أهدافه حتدد وصناعة كمهنة الرياضي با�ال يرتبط

 املختلفـة والشـعب األقسـام بداخلـة حمـدد بنـاء ذات ي،علمـ بفكـر إداريأن املؤسسة الرياضـية هـي مؤسسـة تـدار  دافت ذكر أيضا

 ونستطيع املؤسسة، تلك وحجم مؤسسة لكل التنظيمي اهليكل واملسئوليات، ويتفق االختصاصات حتديد اإلدارية مع واملستويات

 :منظورين خالل من هلا وبناء هياكل تقسيمها ميكن وأيضا الرياضية املؤسسات بني منيز أن

 .ونظريتها املؤسسة فلسفة  -1

 .التنظيمي السلوك -2

ذلـك علـى  وتـأثري ا�تمـع جتـاه ووظائفهـا املؤسسـة أهـداف حتـدد الـيت الشـاملة النظـرة هـي :ونظريتهـا المؤسسـة فلسـفة. 1-1

 السياسـية بـالنظم تتـأثر أي الفلسـفة العامـة للدولـة مـن تنبـع املؤسسـة فلسـفة أن يتضـح وهنـا التنظيمـي للهيكـل الـداخلي التقسـيم

 الرحبيـة وحتقيـق املؤسسـات مـنهج تأخـذ الرأمسـايل ا�تمـع يف الرياضـية وظائف املؤسسات أن ونرى للدولة واالقتصادية واالجتماعية

 الدولـة لتمويـل املؤسسـات ختضـع املوجـة واالقتصـادي املركزي الفكر ذات الدول يف بينما الرياضية الناحية من ممكنة أهداف أعلى

  .املؤسسة بناء وتقسيم على يؤثر مبا الدولة تضعها اليت فاألهدا وحتقيق

 واجلماعات األفراد على منصبة املؤسسة لتلك الداخلية بالبيئة فقط يرتبط انه Daftدافت  عرفه كما :التنظيمي السلوك. 1-2

 وتصـميمه التنظيمـي اهليكـل حتديـد إىل يـؤدي التنظيمي السلوك وهذا الداخلية وأقسامها البناء ناحية من وشكلها داخلها الصغرية

، 2009/2010غـراب، ( .املؤسسـة داخـل األداء وسـائل وكـذا املؤسسـة لتلـك العامـة األهداف حتقق اليت األقسام كافة يشمل حبيث

  )53-52الصفحات 

باملبـاين واإلمكانيـات تقيمهـا الدولـة أو ا�ـالس احملليـة أو األفـراد تعرف املؤسسات الرياضية والشبابية أيضا بأ�ا كل هيئـة جمهـزة 

يف املدن والقرى بقصد تنمية الشباب يف مراحل العمر املختلفة واستثمار أوقـات فـراغهم يف ممارسـة األنشـطة الرتوحييـة واالجتماعيـة 

  .والرياضية والقومية

الشـباب ملمارسـة األنشـطة املختلفـة يف سـهولة ويسـر وارتقـاء إىل  كما يقصد باملؤسسات الرياضية بأ�ا مؤسسات يتجمـع فيهـا

مســتوى املواطنــة الصــاحلة دون حتديــد أو ختصــيص لنــوع معــني أو فئــة مــن املــواطنني، ولكنهــا مدرســة شــعبية وطنيــة متــارس فيهــا شــىت 

األعضـــاء كمحـــور أساســـي يف هـــذه  اهلوايـــات واأللعـــاب والفنـــون وبعـــض املشـــروعات والـــربامج الـــيت ختـــص البيئـــة احمليطـــة ويـــربز فيهـــا

  . الربامج

هي مؤسسات اجتماعية وتربوية منظمة ينضم إليها الشباب ملمارسة األنشطة والربامج املتعددة لتحقيـق النمـو السـليم للشـباب  -1

 .يف النواحي اجلسمية واالجتماعية والعقلية والنفسية
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يهه خلدمة ا�تمع والبيئة مـن خـالل الـربامج واألنشـطة املعـدة تعمل هذه املراكز على استثمار طاقات وإمكانيات الشباب وتوج -2

 .لذلك

 .تساهم هذه املراكز يف إكساب الشباب القيم االجتماعية واألخالقية حىت يصبحوا مواطنني صاحلني ألنفسهم وجمتمعهم -3

ن خالل املشـاركة الفعالـة حترص تلك ا�تمعات على إشباع حاجات ورغبات الشباب والعمل على تنمية مهارا�م وهوايا�م م -4

  )30-29، الصفحات 2015صديق، (. يف الربامج املقدمة إليهم

 :أنواع المؤسسات الرياضية -2

هـذا طبقاً للفلسفة العامة اليت حدد�ا الدولة هلذه املؤسسات فإمنا ترتبط باألهداف اخلدمية أكثر مـن األهـداف الرحبيـة، وعلـى 

  .فهناك قسمني أساسيني لتلك املؤسسات

وهـي أجهـزة تنشـئها الدولـة ضـمن هيكـل اجلهـاز احلكـومي مبسـتويا�ا املختلفـة داخـل الـوزارات أو  :المؤسسات الحكومية. 2-1

احلكوميــة املؤسســات املعنيــة بالنشــاط الرياضــي كجــزء مــن مســئوليا�ا احملــددة يف قــراءات إنشــائها، ويتــوىل العمــل يف هــذه األجهــزة 

مــوظفني عمــوميني خيضــعون لتنظــيم وقــوانني العمــل يف اجلهــاز احلكــومي للدولــة ســواء مــن حيــث املؤهــل أو اخلــربة أو نظــم املرتبــات 

والرتقي، وتضع هذه املؤسسات الرياضية خططها وبراجمها يف ضـوء السياسـة العامـة للدولـة وىف حـدود امليزانيـات املعتمـدة هلـا ضـمن 

كومي للدولة، كما ختضـع يف كـل ذلـك لرقابـة ومتابعـة أجهـزة الرقابـة واملتابعـة احلكوميـة شـأ�ا يف ذلـك شـأن بـاقي ميزانية اجلهاز احل

  .املؤسسات احلكومية األخرى

واهلدف من اهتمام الدولة بإنشاء هذه املؤسسـات احلكوميـة الرياضـية هـو قيـام هـذه األجهـزة بتنفيـذ سياسـة الدولـة ومسـئوليا�ا 

   . جمال النشاط الرياضي والرتبية الرياضيةجتاه الشباب يف

وتقوم هـذه املؤسسـات جبهـود أهليـة غـري حكوميـة وتتمثـل يف كـل مجاعـة ذات تنظـيم مسـتمر تتـألف  :المؤسسات األهلية. 2-2

مـــن عـــدة أشـــخاص طبيعيـــني أو اعتبـــاريني، وال تســـتهدف الكســـب املـــادي، ويكـــون الغـــرض منهـــا حتقيـــق الرعايـــة للشـــباب وإتاحـــة 

روف املناسبة لتنمية ملكا�م، وذلك عن طريق توفري اخلدمات الرياضية واالجتماعية والثقافية والدينية والصحية والرتوحيية، وكل الظ

ذلـك يف إطـار السياسـة العامـة للدولــة ويـدير هـذه املؤسسـات جمــالس إدارة يـتم انتخـاب أعضـاؤها باالنتخــاب احلـر املباشـر مـن بــني 

   )2017حممد، ( .واملسددين الشرتاكها والذين ميثلون اجلمعية العمومية هلا جمموع األعضاء العاملني

بيـوت : كما تقسم الوزارة املؤسسات واملنشآت التابعة هلا إىل قسمني، حيـث القسـم األول يتمثـل يف مؤسسـات الشـباب وهـي

املركبـات الرياضـية اجلواريـة، خميمـات الشـباب، القاعـات متعـددة اخلـدمات، دواويـن الشباب، دور الشباب، مراكز التسـلية العلميـة، 

دوواويــن مركبــات متعــددة الرياضــات، املالعــب املتعــددة الرياضــات، : والقســم الثــاين املنشــآت الرياضــية وهــي. مؤسســات الشــباب

قـوى، مالعـب الرمايـة، مضـامري الـدراجات، مراكـز القواعد البحرية، مالعب ألعـاب ال ملتعددة الرياضات، ميادين التنس،القاعات ا

رياضــــة الفروســــية، املالعــــب اجلواريــــة، املســــابح، القاعــــات املتخصصــــة، ويشــــرف عليهــــا علــــى املســــتوى الــــوالئي مــــديريات الشــــباب 

  )2017وزارة، ( .والرياضة

 :الرياضية المؤسسة أهدف -3

 مـن منهـا الشـائعة األهداف إىل اإلشارة تعيني ميكن كما االنطالق، نقطة منذ الرياضية املؤسسة أهداف ختطيط و إنشاء يتم

 :اآليت خالل

 .الروحية الفكرية و الصحية، االجتماعية، النواحي، من املتكاملة الشخصية تكوين -

 .ذلك املناسبة لتحقيق الظروف إتاحة و الشباب من األعضاء بني القومية الروح بث -

 .الفردية املهارات و الطاقات الستغالل األموال تسيري و الوسائل �يئة -
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 الـذي " املنـتج الرياضـي " بـه يصـطلح مـا أو بلـوغ املهـارات و الدرجات، أعلى إىل �ا للرقي الكفاءات �يئة و القدرات تنمية -

 .املادية األرباح حتصيل و املردود املعنوي حتقيق من يتمكن

 .امليـادين شـىت يف احلاصـل جتاوبًـا والتطـور استحداثها جيب الرياضية املؤسسة أهداف عمل ككل أنه، نؤكد سبق ما على وبناء

  )57-56، الصفحات 2016/2017شريفي، (

 :الرياضية الهيئات في العاملون -4

 العاملون املرسومة، و األهداف بلوغ بإرادة اجلهود فتحصن فيها، تنشط عاملة يد حبضور تقوم اهليئات ككل الرياضية املؤسسة

 املسريين أو املديرين فتشمل الثانية الفئة أما الفنيني املتخصصني تشمل األوىل الفئة :فئتني ضمن تصنيفهم ميكن الرياضي ا�ال يف

 .اإلداري القسم يف العاملني

 :الفنيون المتخصصون. 4-1

 ذوي كاملـدربني املؤسسـة يف املمـارس النشاط أو العمل إلجناز قدرا�م و املتخصصة مهار�م يستخدمون الذين املوظفون وهم

 املؤسسـة، يف العاملـة املـوارد البشـرية مـن الكـربى احلصـة تأخـذ العـاملني مـن الفئـة وهـذه احملرتفـني والالعبـني العمل يف الدقة و اخلربة

 :جند املؤسسة يف الفنيني املتخصصني أمثلة ومن

 .الرياضيني القضاة و احلكام، احملرتفني الالعبني و الرياضيني، رياضيني خرباء، النادي يف املمارسة الرياضات يف احملرتف املدرب

 :اإلداريون و المديرون. 4-2

 ختطيط، تنظيم، خالل من مهارا�م فيربزون اإلدارية، قدرا�م وخربا�م يستثمرون الذين و اإلداري، القسم يشغلون الذين وهم

 هـذه مـن جنـد حيـث العمـل سـري لتصـميم الرمسيـة بالسـلطة يتمتعـون أشـخاص وهـم اهليئة، يف املنجزة األعمال على الرقابة و توجيه

 .الفئة

 .نوابه و العام املدير -

 .األقسام مسؤويل أو مدراء -

 .الفين كاملدير التنفيذيني املدراء -

 اهليئة يف املتوفرة املالية املوارد و التنفيذية، اإلدارة مث الوسطى اإلدارة تليها و العليا اإلدارة تعلوه إداري هرم يف ترتتب الفئة وهذه

  .املهارات انتقاء بعد إمتامه ميكن هذا مراقبتهم، و مشغليها توجيه و توزيعها تنظيم تتطلب الرياضية

 :الرياضية المؤسسة في اإلدارة -5

 و املالية املتاحات البشرية، املوارد – العوامل من الكثري جتميع على منشأة أو رياضي نادي كانت سواء الرياضية املؤسسة تقوم

 وظـائف خـالل مـن املؤسسـة تلـك يف اإلدارة مهنـة تسـاهم حيـث بإدار�ـا خـاص قسـم العناصـر هـذه كـل يسـمو ،-التجهيـزات

 و االقتصـادية املؤسسـات أنديـة الشـباب، مراكـز األنديـة، الرياضـية، االحتـادات األوملبيـة، اللجـان مـن فكـل تطوعيـة، أو ختصصـية

 حمرك إداري فاعل وفق نوعية ذو ناتج خلق على تعمل اليت املؤسسات وخمتلف ،...جامعية و مدرسية و عسكرية أندية املصانع،

 .رياضية مؤسسة ألي املادي الرصيد تضخيم بالتايل و الرتب و املنتج ترقية مهامه للنشاط،

 يتميز ما التسيري، بآليات اختصاص و دراية على و حنكة ذو يكون أن الرياضية باهليئة اإلداري العمل ميارس من على املهم من و

 بالنظريـات االسـتعانة املـديرين هـؤالء علـى وجـب هلـذا و اإلخفاقـات، و األخطـاء لتفـادي قـدرات، مـن يتطلبـه مـا و العمل هذا به

  .اخلربة و العلم فيها يتزاوج إدارية معرفة الكتساب امليدان يف احلديثة العلمية البحوث توصيات إىل الرجوع و اإلدارية

 العامـة العالقـات تنميـة باعتماد ا�ال هذا يف كبريا تطورا حيققوا أن الرياضي البدين النشاط قطاع يف العاملون املسريون يستطيع و

 .مؤسسة كل أهداف جتسيد شأ�ا من اليت القرارات وترشيد القوانني و اللوائح مع موازاة ، املؤسسة يف
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 مـن جمموعـة دمـج خـالل مـن خمرجا�ـا، تعظـيم على تعمل وحدة هي الرياضية املؤسسة أن استخالص ميكننا هذا كل ضوء وعلى

 بتحقيـق .أنواعهـا بـاختالف اهليئـات هلـذه املـادي املسـتوى وارتقـاء تنميـة علـى تعمـل الفعالـة و الرشـيدة اإلدارة �ـذا و املـدخالت

، 2016/2017شـريفي، (.  ومنتظمـة متواصـلة بطـرق اهلـادف، الرياضـي النشـاط ملمارسـة الشـباب واسـتقطاب عالية رياضية إجنازات

  )90صفحة 

  :سمات إدارة المؤسسات الرياضية -6

مـديرو املؤسسـات األخـرى، مثـل املستشـفيات  يتبع مديرو املؤسسات الرياضية أسـاليب ونظريـات إداريـة تشـبه تلـك الـيت يتبعهـا

ــــوك وشــــركات التعــــدين ومصــــانع تصــــنيع الســــيارات واهليئــــات املســــئولة عــــن حتســــني األحــــوال االقتصــــادية  واهليئــــات احلكوميــــة والبن

ن غريهـا مـن واالجتماعية ألفراد ا�تمع وتقدمي اخلدمات هلـم، ولكـن مثـة بعـض اجلوانـب الـيت تتميـز �ـا إدارة املؤسسـات الرياضـية عـ

املؤسســات األخــرى، وهــي اإلدارة اإلســرتاتيجية وهيكــل املؤسســة وإدارة املــوارد البشــرية والقيــادة وثقافــة املؤسســة وإدارة األداء ونظــام 

  )19، صفحة 2010آرون، روسي، و آخرون، ( .اإلدارة

 :الرياضية المؤسسة في اإلداري النشاط أهمية -7

 يكـون هلـذا التسـيري، قسـم علـى مشـرفة وجلـان إداريـة، قرارات حتت تعمل املؤسسات أنواع كل كباقي الرياضية اهليئة أنّ  بد ال

 :يف األمهية تلك وتكمن أعماهلا الرياضية وتنمية املؤسسة دفع يف كبرية أمهية اإلداري للنشاط

 كل تشمل برامج وضع ذلك خالل من يتم و موحدة، أهداف ترسم �ذا و فيها الكائن الفرد على مباشرة تؤثر املؤسسة إدارة - 

 .طرف

 و لـألداءات، املوضـوعي التقيـيم أسـس و الـنظم، و التقنيـات و األساسـية املفـاهيم كـل كسـب املؤسسـة يف عضو لكل يتسىن - 

 .العمل طرق أنسب و أحسن عن الكشف شأ�ا من اليت اخلربة حدود توضع

 و تشـابك و الوظـائف باسـتكمال النجاح إىل بالضرورة يؤدي الرياضية، اهليئة يف الرياضية األعمال ألداء العلمية املناهج إتباع - 

 .اجلهود تضافر

 العمـل روح تنميـة و األهـداف حتقيـق أسـاس متثـل فـاإلدارة معينـة، هيئـة ضـمن يـتم مجـاعي جهـد علـى يبـىن الرياضـي النشـاط - 

 .اجلهود تلك بني التنسيق و والتعاون اجلماعي،

 و اإلنتـاج لتحقيـق األعمـال تأدية مآهلا إدارية سياسة بتبين هذا املؤسسة، نشاط استمرارية حتقيق على العمل يف اإلدارة تسهم - 

 .املكلفة األعمال استبعاد

 وتنميـة اإلنتـاج، تضـخيم و إنسـانية عالقـات حتقيـق إىل اهلادفـة املعرفـة اكتسـاب زيـادة يف اإلداري الفعـل أمهيـة تكمـن كـذلك - 

  .والكفاءات املهارات

 على يقوم أن وجب األخري هذا و اإلداري، التكفل ناحية من عليه الضوء إلقاء إىل حيتاج الرياضي البدين النشاط فحقل و�ذا

 التطـور مقومـات أهـم مـن الرياضـية اإلدارة تعترب احملرتفني، حيث الرياضيني قبل من الرياضية اإلجنازات إىل املضافة الفعالية و اخلربة

 يـربهن مـا اإلجنـازات، تكـون الرياضـية اهليئـة يف اإلدارة تكـون كيفمـا أنـه القـول ميكننـا السـياق هـذا يف و احلديث، العلمي الرياضي

  )60، صفحة 2016/2017شريفي، ( .الرياضي القطاع يف اإلداري النشاط إلثراء دوما تسعى اليت املتطورة البلدان أندية يف عليه

  :الرياضية المؤسسات على وتطبيقها المؤسسات أنماط -8

 األمنـاط وهـذه التعقيـد ومسـتوى املؤسسة حلجم طبقا للمؤسسات أمناط أربع بوضعHag & Hall هاج، هل  من كل قام

  :هي

 .التقليدي النمط -1
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 .امليكانيكي النمط -2

 .العضوي النمط -3

 .املختلط النمط -4

 قاعـدة حنـو اجتهنـا كلمـا واملسـئولية السـلطة فيـه وتقـل والسياسـات األداء يف باملركزيـة الـنمط هـذا يتميـز :التقليـدي الـنمط. 8-1

 .بسيطة معلومات قاعدة ذات الصغرية باملؤسسات النمط هذا ويرتبط .التنظيم

 السلطة ختويل وأيضا املسئوليات بزيادة يرتبط مما املركزية فيه تقل بأنه السابق عن النمط هذا خيتلف :الميكانيكي النمط. 8-2

 .إلجنازه العمل نفس يف إدارة من أكثر فيه تشرتك قد النمط هذا ويف التنظيم، قاعدة حنو اجتهنا كلما للعاملني اكرب حرية يعطي مما

 .بسيط تنظيمي وبناء احلجم كبرية باملؤسسات النمط هذا ويرتبط

 تنسـيق يـتم حيـث البنـائي والتنظـيم اهلرمـي التقسـيم يتناسـب حيـث البشـري كاجلسـم الـنمط هـذا يعتـرب :العضـوي الـنمط. 8-3

 وفيـه .االختصاصـات يف تضـارب هنـاك يكـون وال �ـا خيـتص وظيفـة جـزء لكـل يكـون حيـث املؤسسـة أجـزاء كافـة بـني األعمـال

 .الرتكيب معقدة ولكن احلجم صغرية املؤسسات

 وكبـرية التعقيـد عاليـة أل�ـا اسـتثمارية أو كانـت حكوميـة الكـربى املؤسسـات مـع الـنمط هـذا يتناسـب :المخـتلط الـنمط. 8-4

  .امليكانيكي والنمط العضوي النمط بني جتمع بذلك وهي احلجم،

 وأنديـة اخلاصـة الصـحية األنديـة الرياضـي ا�ـال يف ذلـك ومثـال التغيـري حمـدودة البيئـة أي والثابتـة املسـتقرة البيئـة جروندج ويرى

 تتطلـب الـيت آخـر مبعـىن املتغـرية البيئـة يف يصـلحان املخـتلط والـنمط العضـوي النمط أن جروندج أوضح حيث واهليئات، الشركات

غـراب، ( .الشـباب ووزارة التنظيمـي وبنائهـا تفاعلهـا يف الرياضـية واالحتـادات األنديـة مثـل واجلمهـور ا�تمـع مـع املؤسسـة تفاعـل

  )51-50، الصفحات 2009/2010

 واالقتراحات التوصيات: 

 فيما نوجزها واالقرتاحات اليت ختدم املوضوع اليت التوصيات بعض تقدمي الضروري من أنه دراستنا، نرى يف جاء ما ضوء على

 :يلي

 . البشرية العاملني يف املؤسسات الرياضية املوارد بتكوين االهتمام - 

 فعال، تنظيمي سلوك حتقيق أجل من التنظيمي وعناصره، السلوك مبوضوع الشباب والرياضة قطاع يف املسؤولني اهتمام ضرورة - 

 .القطاع يف العاملني كافة لدى اإلنسانية العالقات مبادئ وحيقق االرتياح على يبعث

 إدارة يف التنظيمي السلوك بأمهية العاملني الفعالة، وذلك من خالل توعية السلوكية باألمناط العاملني اهتمام زيادة على العمل - 

 .املؤسسات الرياضية

 .املؤسسات الرياضية يف االجيابية الداخلية العمل بيئة وحتسني تعزيز يف االستمرار - 

 .واملعنوية املادية احلوافز من مبزيد دعمهم طريق عن العاملني دافعية رفع ضرورة - 

 مستوى وتطوير تنمية يف يساهم �ذا ا�ال االهتمام ألن املؤسسات الرياضية، قبل من التنظيمية الثقافة مبجال االهتمام ضرورة - 

 .األداء وفاعلية كفاءة

 خالصة: 

 أهدافها حتقيق يف املؤسسات الرياضية عليها اهلامة اليت تعتمد الركائز أحد باملوارد البشرية يعترب من بني االهتمام يتضح لنا أن

 التنظيمـي السـلوك مـن خـالل العمـل يف زمالئـه مـع الفـرد تفاعـل أن شـك السـلوكي، وال اجلانـب وخاصـة وتقـدمها واسـتمراريتها،

 .أداء املؤسسة بشكل عام على األثر هذا ينعكس مث ومن أدائه على إجيايب أثر له اإلجيايب
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يف اجلزائر مازال هناك  ولقد أخذ هذا املوضوع اهتمام كبري من طرف العديد من الباحثني يف الوطن العريب بشكل عام، إال أنه

نقص يف عدد الدراسات اليت تـدرس السـلوك التنظيمـي يف إدارة املؤسسـات الرياضـية، ولـذلك ارتأينـا أن نوضـح مـن خـالل دراسـتنا 

هذه أبرز املفاهيم واملصـطلحات والعناصـر ذات العالقـة �ـذا املوضـوع، علـى أمـل أن يـتم األخـذ بـه إىل واقـع التطبيـق علـى مسـتوى 

تكـون هلــا خمرجـات أكثـر تفيــد العـاملني يف القطــاع  أخـرى اتات والنـوادي واالحتــادات الرياضـية يف بالدنـا وذلــك عـرب دراســاملؤسسـ

  .واملختصني يف هذا ا�ال على حد السواء

 المصادر والمراجع: 

ـــة املؤسســـات واالحتـــادات واقـــع التســـويق الرياضـــي باملؤسســـات الرياضـــ). 2009/2010. (إبـــراهيم علـــي غـــراب .1 ية حال

 .03جامعة اجلزائر . الرياضية اليمنية

الــدار اجلامعيــة للطباعــة والنشــر : اإلســكندرية، مصــر. مــدخل بنــاء املهــارات: الســلوك التنظيمــي). 2003. (أمحــد مــاهر .2

  .والتوزيع

لتطـــوير املـــوارد البشـــرية مركـــز رمـــاح : األردن. الســـلوك التنظيمـــي يف منظمـــات األعمـــال). 2016. (ثـــائر حممـــد ســـعدون .3

  .واألحباث

دراســة  -أساســيات التمويــل و اإلدارة اإلســرتاتيجية لألمــوال يف املؤسســة الرياضــية ). 2016/2017. (ســلمى شــريفي .4

  .جامعة اجلزائر: اجلزائر. حالة يف جمموعة أندية احرتافية لكرة القدم
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  ور النشاط البدني والرياضي في تحقيق االمتثال عند تالميذد

)سنة  18 -15( المرحلة الثانوية    

  -  مركز - دراسة ميدانية بثانويات الشلف 
  جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف   محاضر ب أستاذ خالفي عزيز.د

    جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف محاضر أستاذبلجوهر فيصل  .د

  :الملخص

ألي مجاعة ومقدمة لبناء التوقعات  االجتماعيأو عدمه مؤشرا أو تعبريا عن احلالة الصحية مبفهومها  االمتثاليعد سلوك 

 لكذو مساير�ا هي ترمجة ل االجتماعيةباملعايري  فااللتزاميف الوصول إىل أهدافها اليت تعد مربرا لوجودها،  جناحهاحول مدى 

  . تعهدات متبادلة بني خمتلف انساق هذا ا�تمع  إطاريف  األفرادني توقعات التوافق بني تطلعات ا�تمع وتوقعاته وب

ونظرا ,أركا�اركنا من  االمتثالواملؤسسات الرتبوية تشرتك مع غريها من مؤسسات ا�تمع يف فعل التنشئة اليت تعترب مسة   

ل هذه الدراسة أن يربز الباحث من خال أىارتية خاصة الرتبية الرياضة على عملية الرتبية بصفة عامة و ملسؤولية املؤسسة الرتبوي

: عند التالميذ املمارسني للنشاط البدين الرياضي ليكون التساؤل  االجتماعي صور االمتثالدور هذه األخرية على ترسيخ تأثريات و 

  .عند التالميذ املراهقني االمتثالاألنشطة البدنية و الرياضية يف حتقيق  دورعن 

  .أثناء املمارسة الرياضية داخل املؤسسة الرتبوية  االمتثالحتديد صور إبراز و  -: يف دراسته هذه  لباحثويهدف ا

  االجتماعي المتثالادور املمارسة الرياضية يف حتقيق  -

للتالميذ  االجتماعيةمعرفة مدى جناعة العمل الفعال يف حصص الرتبية البدنية والرياضية ألجل تنمية الصحة  -

 .املراهقني

  أستاذ للرتبية البدنية 24تلميذ ثانوي وأخرى تتكون من  750وإعتمد الباحث على عينة تتكون من        

وعلى أداة املقابلة مع عينة  االجتماعي لالمتثالو الرياضية ثانوي، و استعان بإستبانة حتمل جمموعة من املؤشرات اليت متثل صورا 

  .األساتذة

 االجتماعيةن النشاط البدين الرياضي املمارس داخل الثانوية هلو من األدوار الفعالة يف تنمية الصحة النتائج دالة على أ لتأيت      

األفراد داخل ا�تمع   تسلوكيايلقي بظالله بالضرورة على  ، إذا سري وفق أساليب صحيحة وعلمية مااالجتماعي يف االمتثالممثلة 

  .ككل

 .املراهقة  -البدين الرياضي  النشاط – االجتماعي االمتثال:  الكلمات الدالة

Abstract: 
Summary study a long time ago and educators in the field of physical education 
are trying to develop the effectiveness of teaching, where the learning is based 
on the knowledge economy and life skills a common goal with the curriculum, 
which is to achieve learning qualitative Excellence where life skills capacity 
building to promote the adoption of behaviors personal positive and social 
adjustment, and physical education and school sports role in providing growth 
opportunities appropriate, also a professor and as an essential element of the 
educational process in the safety and efficacy and sees a lot of experts of 
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Physical Education and Sports that based on this article should have the 
competencies necessary educational Add to skills-based knowledge economy, in 
the light of the known educational system radical changes in systems and 
structures to keep pace with the development of globalization, and the field of 
physical education and sports, including, where they enjoyed formats overall 
quality of education a great deal of attention to the extent called intellectuals of 
our time this era of quality as one of the main pillars for modeling modern 
management that generate to keep pace with international and domestic changes, 
in education is a tool work style nicely according to the set of educational 
standards necessary to raise the  

  : مقدمة

، ومقدمة لبناء التوقعات حول  ألي مجاعة االجتماعييعد سلوك االمتثال أو عدمه مؤشرا أو تعبريا عن احلالة الصحية مبفهومها   

لك التوافـق بـني ومساير�ا هي ترمجة لـذ االجتماعيةباملعايري  فااللتزاممدى جناحها يف الوصول إىل اهدافها اليت تعد مربرا لوجودها، 

  .توقعاته وبني توقعات أفراده، يف إطار تعاهدات متبادلة بني خمتلف أنساق هذا ا�تمع تطلعات ا�تمع و 

كوسيلة لذلك باعتبارها القاعدة لبناء مكونات شخصية لـدى أفـراده، وفـق   االجتماعيةا�تمع للوصول هلذا التوافق التنشئة  وينتهج

الــيت تتكفــل  االجتماعيــةبــذلك إىل جمموعــة مــن املؤسســات ) ا�تمــع ( أعرافــه ويعهــد ضــيها ا�تمــع وال ختــرج عــن قيمــه و قوالــب يرت

يت حتمل العالمة الثقافية للمجتمع، ولعل املؤسسات الرتبوية برباجمها وفروعها تعد من أهم األماكن اليت وال االجتماعيةاملادة  بإنتاج

  ) .177،صفحة 2005،خري الدين(املستمدة من صلب ثقافة املكونات املتعددة للمجتمع  االجتماعيةميكنها توحيد القيم 

الرتبيـة ا على عملية الرتبيـة بصـفة عامـة و يف فعل التنشئة ونظرا ملسؤوليتهفاملؤسسات الرتبوية تشرتك مع غريها من مؤسسات ا�تمع 

البدنية الرياضـية بصـفة خاصـة فـإن هلـا جاذبيـة مـن خـالل هـذه األخـرية علـى الفـرد باعتبارهـا جمـاال ملمارسـة النشـاط البـدين الرياضـي 

ن الناحيـة البدنيـة �ـدف إىل تكـوين الفـرد مـات الرياضـية و سـدة يف مجلـة النشـاطالشـامل جمدنيـة الرياضـية مبفهومهـا العـام و فالرتبية الب

عليـه فهـي عامـل الفرد و ا�تمع الذي يعـيش فيـه و فهي بذلك تتوخى حتقيق التوافق و التكيف بني  االجتماعيةو  االنفعاليةالعقلية، 

جلرأة، هلذا يربز أثرهـا اعاون، اإلقدام و ، التاالحرتامأساسي لتحقيق تطلعات ا�تمع حبيث ميكن للفرد أن يتعلم  من القيم من نظام 

  . حميطت اإلجيابية لألفراد ضمن القيم واملعايري الراسخة يف كل جمال و اجللي يف تكوين الصفاالواضح و 

هــذه  خاصــة أن.ومــا الوســط الدراســي التعليمــي جمســدا يف حصــة األنشــطة البدنيــة والرياضــية إال املختــرب األمثــل ملثــل هــذه الدراســة

وتلميذ املرحلة الثانوية بصفة خاصة ألنه حمور دراستنا وذلك مبا متثله  .املتنفس اجليد للتالميذ ككلترب الفضاء الرحب و احلصص تع

  يف جمتمع لالندماجحتسني للقدرات �دف إعداد هذا التلميذ املراهق من ترويح عن الذات وضمان للنمو و ممارسة النشاط البدين 

حممود ، ) (املراهقة ( ورا مبجتمع رياضي مصغر حيقق له رغباته واحتياجات املرحلة العمرية اليت مير �ا قوانينه ونظمه مر وفق أعرافه و 

  ).415،صفحة  1995

للتلميــذ األمــر الــذي أدى باجلهــات  االجتماعيــةالرياضــية أثــر كبــري يف خدمــة الناحيــة نطلــق ملســنا أن لألنشــطة البدنيــة و مــن هــذا امل

وجعل حصص األنشطة البدنية والرياضية يف املقرر املدرسي شا�ا شأن باقي املواد األخـرى  االعتبارإىل أخذ كل هذا بعني  الوصية

منهــا، عنــدما تأخــذ مكانتهــا يف جمــال املدرســة لتنميــة  االســتفادةة  مصــممة لتســهيل عمليــة التعلــيم و لتعمــد إىل صــنع منــاهج تربويــ

عملية أو نظرية من خالل كفاء�م من مث فإن حصة النشاط البدين الرياضي تعمـل بتكامـل  سواءيذ اخلربات اليت يستعني �ا التالم

  .فعالةو يف ا�تمع بصورة سليمة  لالندماجحتضريه صد املعرفة والتطور إىل ما هو أحسن و مع باقي املواد يف خدمة التلميذ ق
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الرياضـية يف تنميـة اجلانـب علـى أدوار حصـص األنشـطة البدنيـة و الضـوء  يف حبثنا العمل على تسـليط ارتأينامما سبق ذكره،  وانطالقا

 :اآلتيةلذا طرحنا التساؤالت  لديه، عند التلميذ املراهق بالتحديد على حتقيق االمتثال االجتماعي

  ؟ما دور النشاط البدين والرياضي يف حتقيق االمتثال عند التالميذ املراهقني-

  من خالل األنشطة البدنية والرياضية ؟ االجتماعيدراسية على حتقيق االمتثال هل يؤثر متغري املرحلة ال   -

  الرياضية ؟البدنية و  األنشطةن خالل ممارسة م) ذكور و إناث(بني اجلنسني  االجتماعيهل هناك فروق يف حتقيق االمتثال  -

  .الثانوية عند تالميذ املرحلة االجتماعيهل للمريب دورا يف العمل على حتقيق و ترسيخ مسة االمتثال  -

 :الفرضيات

تالميذ املرحلة الثانوية ذكورا لدى  االجتماعيالرياضية تساهم بشكل إجيايب يف حتقيق االمتثال ممارسة األنشطة البدنية و  -

  .إناثاو 

  .الرياضيةنية و ن خالل ممارسة األنشطة البدم) ذكور إناثا و ( بني اجلنسني  االجتماعي االمتثالهناك فروق يف حتقيق  -

  . عند تالميذ املرحلة الثانوية االجتماعي االمتثاليؤثر عامل املرحلة الدراسية على حتقيق  -

عنـــد تالميـــذ املرحلـــة  االجتمـــاعي االمتثـــاليلعـــب املـــريب دورا أساســـيا حـــني تأديـــة مهامـــه التدريســـية يف العمـــل علـــى حتقيـــق  -

  .الثانوية

 أهداف الدراسة : 

  .إناثاملرحلة الثانوية للجنسني ذكور و حتديد صور االمتثال أثناء املمارسة الرياضية عند تالميذ إبراز و  -1

  .إناثاعند التالميذ املراهقني ذكورا و  االجتماعيمعرفة دور املمارسة الرياضية يف حتقيق االمتثال  -2

  .حداث عالقات بينية متينة وفقا ملعايري ا�تمعالرياضية يف إالفعال يف حصص الرتبية البدنية و معرفة مدى جناعة العمل  -3

مــن خــالل ممارســة النشــاط البــدين  االجتماعيــةحماولــة الوصــول إىل التغــريات الــيت ميكــن أن تطــرأ عنــد التالميــذ مــن الناحيــة  -4

  .الرياضي

  المصطلحات الرئيسية للبحث: 

 مجاعة برغبة وصدق وهو ميدان مـن ميـادين الرتبيـة كل نشاط بدين تنافسي ميارسه فرد أو" : النشاط البدني الرياضي  -1

حركيــة تــؤدي إىل  مهــاراتعمومــا و الرتبيــة البدنيــة خصوصــا، ويعــد عنصــرا فعــاال يف إعــداد الفــرد مــن خــالل تزويــده خبــربات و 

قاسـم " (نفسـه  مث خدمة ا�تمع و اخللقي الوجهة اإلجيابية خلدمة الفرد نفسه ومن االجتماعيتوجيه منوه البدين و النفسي و 

    )73 ،صفحةاملندالوي و آخرون 

داخـل ا�تمـع �ـدف فـرض االلتـزام  هسـائلاإلجـراءات واألسـاليب الـيت تقـوم �ـا و  هو جمموعة مـن:  االجتماعياالمتثال  -2

  ) .183،صفحة 2005,على عويس ( لالحنراف االجتاهومحايته من 

العملية أو العمليات اليت مير �ا الكـائن احلـي ليصـبح بـذلك فـردا يف اجلماعـة يف معناها العام هي :  االجتماعيةالتنشئة  -3

  .يتأثر �ا ويؤثر فيها

اجتماعيابواسـطة واطن بدنيا وعقليا وانفعاليا و جزء من الرتبية العامة، �دف إىل تكوين امل" : التربية البدنية و الرياضية  -4

  ) 36،صفحة 1995 ,أنور اخلويل " (لتحقيق هذا اهلدف  عدة ألوان من النشاط البدين الرياضية املختار
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و التدابري الصحية وبعض األساليب اآلخـرى  التمرينات البدنية  باستخدامعملية توجيه للنمو البدين وقوام اإلنسان : " وهي 

" وحاجــات اإلنســان الرتبويــة  ا�تمــعالصــفات البدنيــة و املعرفيــة و املهــارات و اخلــربات الــيت حتقــق متطلبــات  اكتســاببغــرض 

  )44،صفحة 1992 ,حممد عوض  (

  : المراهقة  -5

البنـني حيـث و وهي �ـذا املعـىن عنـد البنـات  النضج اكتمالاملرحلة اليت تسبق و تصل بالفرد إىل " املراهقة مبعناها الدقيق هي و 

  ).  56،صفحة 1999,فؤاد البهي(" متتد من البلوغ إىل الرشد 

  السابقة و المشابهةالدراسات : 

ســـابقة  إن البحـــث العلمـــي يعتمـــد يف األســـاس علـــى الدراســـات املســـحية لكـــل مـــا ميـــت بصـــلة للموضـــوع املتنـــاول، مـــن دراســـات

حـث مشا�ة وذلك ملا هلا من امهية ودور يف حتديد جمال الدراسـة الـيت تبـدأ عـادة مـن حيـث مـا إنتهـى اآلخـرون بعـد أن يتسـىن للباو 

  .استخلصوه يف دراسا�موصلوا إليه و اإلطالع على ما ت

لدى  االمتثالوعليه ويف جمال حبثنا مل نصادف مواضيعا تطرق بالتحديد إىل دراسة دور حصص الرتبية البدنية و الرياضية يف حتقيق 

  : ومن بني الدراسات جند. تالميذ املرحلة الثانوية يف حني هناك من تطرق إىل مسات أخرى

ــة علــى " وعنوا�ــا  1971 د أحمــد عثمــانســي) ماجيســرت(دراســة  -1 ــة و الجمعيــات األهلي ــر اشــتراك التالميــذ فــي األندي أث

 وأجريـــت الدراســـة علـــى عينـــة مـــن التالميـــذ الـــذين يشـــرتكون يف األنديـــة و اجلمعيـــات الرياضـــية "  االجتماعيـــةمســـتوى المســـؤولية 

  .آخرون ال يشرتكون يف أي نشاطو 

عن غريهم، لذا خلص الباحث إىل  االجتماعيةوأسفرت النتائج على أن املشرتكون حصلوا على درجات أعلى يف مقياس املسؤولية 

لديهم، وهي دراسة مرتبطة  االجتماعيةأن اشرتاك التالميذ يف األنشطة الرياضية البدنية يعد من العوامل املؤثرة على ارتفاع املسؤولية 

  .عيةاالجتماباملتغريات 

 االجتماعيةدور حصة الرتبية البدنية و الرياضية يف ضبط السمات " وعنوا�ا  2009 أحمد حكيمعمران ) ماجيسرت(دراسة  -2

  .الرياضيةالذين ميارسون األنشطة البدنية و وأجريت الدراسة على عينة من التالميذ " للتالميذ املراهقني

يتقبلهــا ا�تمــع لــذا  اجتماعيــةصــص الرتبيــة البدنيــة و الرياضــية تــربز لــديهم مســات وأســفرت النتــائج علــى أن التالميــذ املمارســني حل

  .االجتماعيةضبط السمات نية والرياضية دور فعال يف ترسيخ و خلص الباحث إىل أن حلصة الرتبية البد

برنـامج ترويحـي اجتمـاعي مقتـرح وتـأثير علـى نمـو المهـارات " وعنوا�ـا  1998علية حسين خير اهللا ) ماجيسـرت(دراسة  -3

وهـــدفت هـــذه الدراســـة إىل وضـــع برنـــامج تروحيـــي " اإلجتماعيـــة لـــدى طالبـــات كليـــة التربيـــة البدنيـــة و الرياضـــية بجامعـــة طنطـــا 

  .لدى طالبات الكلية االجتماعيةاجتماعي والتعرف على تأثريه على منو املهارات 

كانــت أدوات البحــث مقيــاس بــة مت اختيــارهن بطريقــة عشــوائية و طال 80املــنهج التجــرييب وكانــت عينــة البحــث واسـتخدمت الباحثــة 

املقرتح، كانت أهم النتائج أن الربنامج املقرتح له تأثريا إجيابيا على منو املهارات  االجتماعيو الربنامج الرتوحيي  االجتماعيةاملهارات 

  . االجتماعيةتبطة بالربنامج و املتغريات وهي دراسة مر .للطالبات االجتماعية

  :  الدراسات األجنبية

األول : باملمارســـة الرياضـــية مـــن خـــالل متغـــريين  االحنـــرافدراســـة تنـــاول فيهـــا عالقـــة : 1968عـــام ) دكتـــوراه(شـــيفر دراســـة  -1

  .على جمموعة من الرياضيني أجراها) دنيا -عليا ( االجتماعية، و الثاين الطبقة )منخفضة  –مرتفعة (التقديرات الدراسية 
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الـدنيا، مـا  االجتماعيـةكانـا منخفضـني بشـدة بـني الرياضـيني يف فئـة أصـحاب الطبقـة   االحنـرافولقد اوضحت النتائج أن اجلنوح و 

  .االحنرافيؤكد أن املمارسة الرياضية هلا فعالية يف خفض صور اجلنوح و 

وعالقتهــا بالنشــاط  االجتمــاعيالالإنضــباط و   االحنــرافجوانــب  ك الــيت أجريــت للتعــرف علــى بعــض 1977بوهرمــان دراســة  -2

وأشــارت النتــائج أن املشــاركة الرياضــية ذات عالقــة ارتبــاط عكســي مــع كــل مظــاهر  أيــواالرياضــي لــدى طالبــات املرحلــة الثانويــة يف 

الق املوافقـة األخـإجيابـا مـع السـلوكيات و اضـي تـرتبط ، كما أفادت النتـائج أيضـا أن درجـة األداء الري االجتماعيو التمرد  االحنراف

  .االجتماعي االنضباطو ملعايري اإلمتثال 

أبرزت النتائج التأثريات املفيدة للمسابقات الرياضية يف املدرسة يف خفض معدالت اجلنوح :  1978ليندرز و ليندرز دراسة  -3

طالب الذين ال ميارسون النشاط البدين الرياضي يف برامج و التمرد، وكانت النتائج قد أظهرت أن أعلى معدالت اجلنوح عند فئة ال

النشاط الداخلي للمؤسسات الرتبوية، بينما أقل املعدالت كانت بـني الطـالب الـذين صـنفهم الباحثـان ضـمن فئـة الرياضـيني وقـادة 

  .اخلدمات الرياضية داخل هذه املؤسسة

  :  منهــــج البحـــث –

  .املنهج املسحي استعملنامنهج البحث خيتلف بإختالف املواضيع املطروحة للبحث، و من خالل املشكلة املطروحة فقد  

  : عينــــــة البحـــــث - .

 :تلميذ يف املرحلة الثانوية منهم  750قسمنا الدراسة امليدانية على عينة تتكون من  -

o  إناث 125 –ذكور  125) :  سنة أولى ثانوي( املستوى. 

o  إناث 125 –ذكور  125) : سنة ثانية ثانوي ( املستوى. 

o  إناث 125 –ذكور  125) : سنة ثالثة ثانوي ( املستوى. 

  .أستاذ يف املرحلة الثانوية  24وعينة أخرى تتكون من 

  : مجال البحث  -

  الشلف مركز، حيث اخرتنا عينتنا من ثانويات  أجرينا دراستنا بوالية الشلف: المجال المكاني. 

  حيـث مت مجـع املـادة احليزيـة 2018 - 10-15 شـرعنا يف الدراسـة النظريـة للبحـث إبتـداءا مـن تـاريخ: المجال الزمني

  .اخلاصة بالبحث و ترتيبها

وبع  2018 - 02 – 15أما الدراسة امليدانية فقد شرع يف إجراء االستبيان و املقابلة مع التالميذ يف الثانوبات إبتداءا من تاريخ 

  .إىل التحليل و املناقشة لينتهي بنا األمر إىل وضع اخلالصة و �اية البحث  انتقلناذلك 

  :أدوات البحث  – 1-4

  :لقد استعنا يف حبتنا هذا على 

  وهي عبارة عن جمموعة من األسئلة تطرح املشكل الذي حنن بصدد دراسته، وبعد التعديل فيها و : استبيانيهاستمارة

مع أساتذة الرتبية البدنية و الرياضية يف  االتفاقجتنب كل النقائص اليت كانت واردة يف بداية الشروع يف العمل و بعد 
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أمهية البحث يف دعم احلركة  وضحلباحث نفسه و ا قدمبالتالميذ و األساتذة يف األقسام و  االتصالالثانويات مت 

  .العلمية بصفة عامة و الرياضة بصفة خاصة

    المقابلة : 

اليت وجهت إىل العينات املذكورة سابقا، حيث تعترب املقابلة حوارا مقننا يتم  االستمارةاستعملت املقابلة يف هذا البحث زيادة على 

بني الباحث و املبحوث، و مبين على أسس منهجية و علمية حبيث راعينا فيها التسلسل املنطقي و املنهجي لألسئلة، وقد وجهنـا 

قبل اخلوض يف املقابلة الشخصية و طرح األسئلة شفهيا املبحوث حنو الغاية اليت نرجوها من وراء البحث، و قمنا بتحضري األسئلة 

  .مث أخذ األجوبة عن طريق الكتابة

الصـــدق  باســـتخدام االجتمــاعيقـــام الطالـــب الباحــث بالتأكـــد مـــن صــدق أداة قيـــاس االمتثـــال :  صــدق المقيـــاس -1

ة يف معاهـد للرتبيـة البدنيـة و املنطقي لعبارات كل بعد من أبعـاد املقيـاس، عـن طريـق حتكـيم عـدد مـن األسـاتذة و الـدكاتر 

 :الرياضية لكل من 

 جامعة الشلف. 

 جامعة مستغامن. 

فأكثر منها %  85على أساس أن العبارات ذات التكرارات املرتفعة يف كل بعد من أبعاد املقياس واليت أعطت نتائج متفقة بنسبة 

  .عبارة صادقة منطقية لتمثيل هذا البعد

وهـذا بعـد أن قمنـا بإعطـائهم أداة القيـاس و طلبنـا مـنهم اإلجابـة علـى األسـئلة  االسـتبيانألسـئلة وقد تبني لنـا وجـود صـدق حمتـوى 

  :التالية 

 هل أداة القياس مناسبة ؟ 

 هل لغة القياس واضحة ؟ 

 هل أسئلة املقياس مرتابطة ؟ 

 هل أسئلة املقياس مرتبطة مبوضوع الدراسة ؟ 

 1999 ,فؤاد السيد(فؤاد السيد البهيمن أجل حساب ثبات املقياس هناك أربع طرق وهذا حسب : ثبـــــــات القيــــاس  -2

  ).190 ،صفحة

حلساب ثبات هذا املقيـاس طريقـة التجزئـة النصـفية وحسـب مـا أشـار إليـه حممـد حسـن عـالوي هـو عبـارة عـن تطبيـق  استعملناوقد 

بـني درجـة العبـارات الفرديـة و  االرتباطمث حتسب العبارات الفردية لوحدها و العبارات الزوجية لوحدها، مث حنسب معامل  االختبار

 االرتبــاطوتبــني هــذه القيمــة أن قيمــة معامــل  0.87بــني العبــارات  االرتبــاطإىل قيمــة معامــل  توصــلنادرجــة العبــارات الزوجيــة، وقــد 

  أداة القياس املستعمل مناسبة لتستخدم يف أغراض هذه الدراسة عالية وهذا ما جيعلنا نؤكد أن 

تلميــذة، أعطــت لنــا نتــائج تلميــذ و  100املقيــاس لعينــة عــددها بــني أبعــاد  االرتبــاطحســب معــامالت : االســتبانةالعالقــة بــني أبعــاد 

نسـبيا وهـذا يعـين أن كـل بعـد مسـتقل عـن  بني األبعاد أي أن األبعاد اليت يقيسها املقياس تعترب أبعـادا متباينـة االرتباطات منخفضة

  .البعد اآلخر استقالال نسبيا
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  .يمثل النسب المئوية لإلجابات الخاصة ببعد اإللتزام و التقييد
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  :الدراسة اإلحصائية 

 : اإللتـــزام و التقيـد 

يمثل النسب المئوية لإلجابات الخاصة ببعد اإللتزام و التقييد 1الجدول 

النســــــب                  

  الجنس                   
  ال  نعــم

ذكــور                             
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االلتزاميبين النسب المئوية لإلجابات الخاصة ببعد ) : 01(شكل بياني رقم 

 إلى حـــد مــا ال نعــم

 الذكور

االلتزاميبين النسب المئوية لإلجابات الخاصة ببعد ) : 02(شكل بياني رقم 

مجلة علوم و تقنیات النشاط البدني الریاضي                   
جامعة العلوم و التكنولوجیا محمد بوضیاف
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الدراسة اإلحصائية  – 1-5

  النسبة املئوية 

  اإللتـــزام و التقيـد
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  : نالحظ من خالل نتائج اجلدول و اليت تظهر أن أغلبية التالميذ و الذين كانت نسبهم على التوايل 

 %. 69.33إناث  -%  42.11ذكور : سنة أوىل  -

 %. 68.70إناث  -%  48.00ذكور : سنة ثانية  -

 %. 66.40إناث  -%  56.50ذكور : سنة ثالثة  -

و التقيـد �ـذه  االلتـزاميرون أن حصص األنشطة البدنيـة و الرياضـية ومـن خـالل األلعـاب اجلماعيـة و الفرديـة املقننـة أكسـبتهم روح 

  .القوانني عند اللعب

  : وفئة أخرى نسبها على التوايل 

 %. 10.14إناث -%  32.89ذكور : سنة أوىل  -

 %. 14.10إناث  -%  27.30ذكور : سنة ثانية  -

 % 18.60إناث  -%  31.26ذكور : ثة سنة ثال -

  .و التقيد  االلتزاميرون أن حصة الرتبية البدنية الرياضية أكسبتهم نوعا ما صور 

  :و الفئة املتبقية و اليت نسبها على التوايل 

 %. 13.80إناث  -%  16.50ذكور : سنة أوىل  -

 %. 10.60إناث  -%  14.50ذكور : سنة ثانية  -

 % . 09.00إناث  -%  14.00ذكور : سنة ثالثة  -

  .من أسرهم وهي السبيل الوحيد لذلك  اكتسبوهحسب رأيهم  االلتزاميرون عكس الفئتني السابقتني ألن 

كمـا تكـون و التقيد لدى التالميذ تزداد كلما تقدموا يف مراحلهم الدراسية،   االلتزامكما نالحظ من خالل نتائج اجلدول أن صور 

  :أكثر عند اإلناث من الذكور ) يد التقو  االلتزام( هذه الصفة 

 %. 61.20إناث  -%  56.00ذكور : سنة أوىل  -

 %. 70.00إناث  -%  63.50ذكور : سنة ثانية  -

 %. 75.00إناث  -%  70.00ذكور : سنة ثالثة  -
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التقيــد لــدى و  االلتــزامالرياضــية هلــا دور يف دعــم و غــرس صــفات أن حصــص األنشــطة البدنيــة و ومنــه نســتنتج مــن حتليلنــا للجــدول 

  .تالميذ املرحلة الثانوية

  .تزداد عند التالميذ املراهقني كلما تقدموا يف مراحلهم الدراسية) التقيد و  االلتزام( أن هذه السمة و 

  .الرياضية  أكثر ظهورا عند اإلناث منهم عند الذكورقيد ومن خالل األنشطة البدنية و التو  االلتزاموتكون صفة 

  النتائج الخاصة بالفرضيات تفسير و مناقشة:  

  :01تفسير و مناقشة النتائج الخاصة بالفرضية رقم  -

تبني لنا أن األبعاد اليت هي عبـارة عـن )  15إىل  1( بالنظر إىل نسب املئوية املدونة يف اجلداولو ن خالل نتائج الدراسة النهائية م

، جتاوب، نظام، تعاون، مرونـة اجتماعيـة تكيـف اجتماعيحراك : تنطلق من منظور شخصي إىل صورة مجاعية من اجتماعيةصور 

أثنـاء تقيد، التقدير، قابلية للتحكم يف الذات، احرتام، مسؤولية اجتماعية اتصـال اجتمـاعي كانـت كلهـا حاضـرة تماعي، التزام و اج

مناسبا إلبرازها خصبا و  فضاء الرياضية من طرف تالميذ املرحلة الثانوية، حيث أن هذه النشاطات تعتربممارسة النشاطات البدنية و 

  .وظهورها تصب يف سبيل افراز فرد يتماشى وضوابط جمتمعه الرياضي الصغري

إن اكتسـاب قـيم و عـادات اجتماعيـة مـن الوظـائف الرتبويـة "  امـين الخـولي وهذا ما يؤكده العلماء و الباحثون يف صورة الـدكتور 

السـلوكات بعنايـة لتحقيـق نشـطة و املهـارات و ياضـية يف القطـاع املدرسـي حيـث ختتـار األالعامة و املتعارف عليها بالرتبيـة البدنيـة والر 

كمـا يقـول )  189 صـفحةأنور اخلـويل ( االجتماعيةأهداف تربوية حمددة اليت يكتسبها التالميذ يف شكل قيم تشمل خصائصهم 

  .�تمع أن الرياضة ومن خالل أنشطتها وقيمها لعبت أدوارا نبيلة يف متاسك فئات ا" 

و اليت انعكست على سلوكا�م أثناء املمارسة الرياضية،  اإلجيابية االجتماعيةحيث أن أغلبية التالميذ أكدوا اتسامهم �ذه األبعاد 

جعلــتهم يتفــاعلون بصــورة فعالــة داخــل هــذا ا�تمــع الرياضــي الصــغري الــذي هــو جــزء ال يتجــزأ مــن ا�تمــع ككــل،  وقــيم  ســلوكيات

  .االجتماعي باالمتثاليعرف  سايرة معايري وقوانني هذا ا�تمع أو ماتصب يف خانة م

يف دراسته أن امتثال اجلميع أما القواعد املعمول �ا يف امللعب وحتت إدارة قاض امللعب يعرب عن  Parkerباركر كما يفسر 

يع أفراد ا�تمع للمعايري و القوانني اليت املطلوب إلدارة دفة ا�تمع، حيث ينبغي أن ينضبط و ميتثل مج االجتماعي جنفس النموذ 

  )..210 ،صفحة1996,أمني أنور اخلويل (حيكم �ا دومنا حتيز أو استثناء 

  .االجتماعيوعليه فإن هذه النتائج تربز العالقة بني حصص األنشطة البدنية و الرياضية ومسة الضبط 

  ): 3(تفسير ومناقشة النتائج الخاصة بالفرضية رقم  -

يتضح لنا أن  االجتماعي االمتثالاخلاصة بأبعاد ) 15إىل  1من (من خالل نتائج الدراسة النهائية و بالنظر إىل النسب للجداول 

مـن خـالل حصـص  لالمتثـال االجتماعيـةلتالميـذ املرحلـة الثانويـة يف اكتسـاب تلـك القـيم ) إنـاثذكـور و (هناك تباين بني اجلنسـني 

حيث أظهرت النتائج أن فرص اإلناث املمارسات للنشاط البدين الرياضي تكون أكرب ألن هذا األخري  الرياضية،األنشطة البدنية و 

�ـا جيعـل مـنهن أكثـر اتصـافا ومسـايرة للضـوابط  لالتسـامميـوهلن املميـزة لـه وقـدرة عنصـر اإلنـاث و   االجتماعيـةومن خالل عملياتـه 

  : الرياضية   االجتماعية

 .دريسيةإلتزامهن أثناء العملية الت -
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 .أكثر ميال للتواجد اجلماعي ما جيعلهن أكثر ممارسة للنشاطات اجلماعية فتكون الفرصة ساحنة للتفاعل أكثر -

 .قدرة على التكيف داخل اجلماعةأكثر تقبال فيما بينهن و  -

 .اقبال اإلناث على النشاطات الرياضية املدرسية نتيجة تضاؤل فرصهم ملمارسته خارج املؤسسات الرتبوية -

عنـدما يقسـمان اجلماعـة حسـب كـل  و محمد خليفة معتز سيدي عبد اهللاوهذا ما يتواجد يف دراستنا  النظرية من خالل تفسري 

بشــكل فـــردي أو مجـــاعي   ســـواءواختالفــا�م يف ســـلوكا�م داخــل ا�تمـــع  مــن اجلـــنس و الســن ويركـــزان علـــى خصوصــية كـــل مجاعـــة

   )146:حممد خليفة  (

مـــن خـــالل األنشـــطة البدنيـــة  االجتمـــاعي االمتثـــاليف حتقيـــق ) ذكـــور و إنـــاث(جـــود فـــروق بـــني اجلنســـني وهـــذا مـــا يؤكـــد فرضـــنا بو 

  .الرياضيةو 

  :التوصياتو  االقتراحات

  .احلساسةو  النفسية للتالميذ يف مرحلة املراهقة  اجلد مهمةو  االجتماعيةبالناحية  االهتمام -

  .الرياضيةو  مناقشتها أثناء حصص الرتبية البدنيةاألساسية بعرضها و  االجتماعيةتبيان املبادئ  -

  .للرياضة بصورة عامة االجتماعيفهم الدور  -

إظهـــار دور األنشـــطة البدنيـــة داخـــل املؤسســـات الرتبويـــة إلبـــراز و حماضـــرات ك بعقـــد نـــدوات و العمـــل علـــى توعيـــة التالميـــذ وذلـــ -

  .االجتماعيةالرياضية من الناحية و 

أمهيتهـا وتوضـيح بالرياضية يف املؤسسات الرتبوية وذلـك بتوعيـة التالميـذ طرف أساتذة الرتبية البدنية و  منإعطاء الصورة احلقيقية  -

  .أهدافها يف ا�تمع

  .املمارسة بطريقة علمية بيداغوجية، غري عشوائية ووضع كل اإلمكانيات بني يدي األستاذ وحسن تسخريها لفائدة التلميذ -

  .بتنشيط دورات رياضية خللق جمتمع رياضي أكثر فعالية تطوير الرياضة املدرسية وهذا -

خاصـة آليـيت الثـواب و العقـاب، فمـا نـراه اليـوم مـن خـرق للقواعـد داخـل املنظومـة  االجتماعيـةإىل آليـات التنشـئة  االعتبـارإعادة  -

�ـــاتني اآلليتـــني، فتثمـــني اجلهـــد الـــذي يبذلـــه التالميـــذ مهـــم يف تعزيـــز عمليـــات الــــتعلم  االهتمـــامالرتبويـــة مـــا هـــو إال حمصـــلة لعـــدم 

  .االجتماعي

الواقـــع وكــــذا متطلبــــات نظومــــات الرتبويــــة مبـــا يتماشــــى و األحكــــام املنظمـــة للجماعــــات داخـــل املالقيـــام بعمليــــة جتديـــد القــــوانني و  -

  .  ية على مشروع جمتمعي �ضوي قاعدته معايري اهلوية الوطنيةاليت تعيشها البالد مبن االقتصاديةو  االجتماعيةالتحوالت 

عليــه يف حــل الكثــري مــن املشــكالت  االعتمــادالرياضــي منوذجــا فيــه الكثــري مــن اإلجيابيــات لــذلك ميكــن  االجتمــاعييعتــرب النظــام  -

 االنضـباطه املشاكل سببها غيـاب ليس على الصعيد الرتبوي فقط بل على مستوى مجيع قضايا ا�تمع، ألننا نرى أن كثريا من هذ

  .تعميما على باقي مؤسسات ا�تمعللمعايري إبتداءا من األسرة و 

  .  الرياضية من طرف املنظومة الرتبوية وهذا برفع معامل املادة وحجمها الساعيء أمهية بالغة للرتبية البدنية و إعطا -

  : المراجــــــع العربيـــة-

  .1996سلسلة عامل املعرفة، الكويت  ، ا�لس الوطين الثقايف لألدب والفنون"الرياضة و ا�تمع : " أمني أنور اخلويل  .1

  .1998، دار الفكر العريب، القاهرة 1، ط"علم النفس الرياضي : " أسامة كامل راتب  .2
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االكسجين ، القدرة الحد االقصى الستهالك ( ك في بعض المتغيرات الوظيفيةتأثير التدريب الهيبوكسي

  م سباحة حرة50لـوانعكاسه على االنجاز الرقمي  )الهوائية القصوى

  جامعة البويرة                     دحماني جمال  .أ                  مزاري فاتح .د

  :ملخص

م سباحة حرة لدى الناشئني، 50كسيك يف تطوير بعض املتغريات الوظيفية لو هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على تدريبات اهليب

سباحني، اعتمدنا على املنهج التجرييب ملعاجلة املشكلة البحثية كما استخدمنا ) 8(تكونت العينة من السباحني وبالبالغ عددهم 

حلسايب واالحنراف املعياري ومعامل االختالف والوسط ا) برنامج احلزم اإلحصائي(أساليب التحليل اإلحصائي املناسب باستخدام 

  .للعينات املرتابطةT للعينات و اختبار

  :وقد استفرت النتائج عن اآليت 

إن التدريب اهليبوكسيك له آثار وظيفية اجيابية على املتغريات قيد الدراسة ووجود فروق معنوية ملتغريات الدراسة بني القياس القبلي 

  .والبعدي ولصاحل البعدي

  .الناشئني-السباحة –املتغريات الوظيفية  –اهليبوكسيك : الكلمات المفتاحية -

ABSTRACT: 
This study aimed to identify hypoxic training in the development of some 
functional variables 50m freestyle for youth, (8) swimmers, we relied on the 
experimental approach to address the problem of research and we used the 
methods of statistical analysis appropriate using, Using the statistical package 
program, the arithmetic mean, the standard deviation, the difference coefficient 
of the samples, and the T test for the interrelated samples. 
The most important conclusions   are  as follows:  
1  Hypoxic   training   has   positive   physiological effect   on the  under-

studying variables.  
2  There are  important differences  for the study  variables   between   prior   

and  posterior  measurements   in favor   of posterior   measurement.  
- Keywords: Hypoxic - Functional variables - Swimming - Youth. 

  

  :البحث مقدمة -1

أن التطور الكبري احلاصل يف كافة ا�االت ومنها جمال الرياضة أحدث فقرة نوعية يف خمتلف الفعاليات الرياضية بفضل دخول      

كل التطورات والتكنولوجيا احلديثة واستخدام األجهزة اخلاصة باألنشطة الرياضية ، إذ حققت الدراسات والبحوث يف جمال 

اضية رفع املستوى البدين والوظيفي للرياضيني وذلك من خالل إعطائنا وصفًا وحتليًال دقيقاً التدريب الرياضي الفسلجة الري

 .لالستجابات والتكليفات اليت حتدث خلاليا اجلسم املختلفة جراء تنفيذ األمحال البدنية

جهة تأثري التمرينات الرياضية ذات وهلذا فأن اجلهد البدين يؤدي إىل حدوث تغريات بدنية ووظيفية وبايوكيميائية اليت حتصل يف موا

دور  اجلرعات التدريبية املختلفة، ولقلة الرتكيز على الوظائف البدنية والوظيفية اليت هي اهلدف الرئيسي ملناهج اللياقة البدنية وملا هلا

 .فاعل ومهم يف حتقيق االجناز املطلوب
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تنظيم التنفس وهي من أهم الشروط لتقدم االجناز فضًال عن الدور إذ يعد تدريب اهليبوكسيك من التدريبات املهمة يف عملية     

الذي تلعبه باملتغريات ومن هنا جاءت أمهية البحث يف وضع منهج مقرتح وفق سياقات علمية حديثة من أجل تطوير مستوى 

بعض املؤثرات الوظيفية ووضعها  أجناز السباحني والوصول �م إىل املستوى اجليد ، كما ارتأىنا التعرف على تأثري هذا املنهج يف

 .أمام املدربني والسباحني لكي يتسىن للعاملني حبقل التدريب معرفة الطريقة التدريبية الصحيحة وتوظيفها للحصول على االجناز

حتتاج إىل  لسباحةرياضة ا  إن النتائج واالجنازات يف كافة الفعاليات الرياضية اليت حتققت خالل البطوالت احمللية والدولية ومنها    

اخل، ومن خالل اطالعنا على بعض النوادي وكيفية عمل املدربني من ... التقييم العلمي يف حتليل الرياضيني وظيفيًا وكيميائيًا 

خالل الربنامج التدرييب اخلاص بتحضري السباحني، وجدنا أن هناك قلة أو عدم استخدام تدريبات اهليبوكسيك وكذلك جتاهل 

عند مدريب السباحة والسباحني  )، القدرة اهلوائية القصوىاحلد االقصى الستهالك االكسجني(لوظيفية والبايوكيميائية للمتغريات ا

ما مدى تأثري املنهج املقرتح يف تطوير بعض املتغريات : بسبب عدم اإلملام �ذه املتغريات ومن هنا ارتأينا إىل طرح التساؤل التايل 

  .اإلجناز لدى السباحني الناشئني ؟ الوظيفية وانعكاسا�ا على

لدى السباحني الناشئني ) قيد البحث(ومنها افرتضنا ان هناك تأثري اجيايب لتدريب اهليبوكسيك يف بعض املتغريات الوظيفية     

 .م سباحة حرة50ل

أثري التمرينات املقرتحة يف على إعداد مترينات مقرتحة بطريقة اهليبوكسيك للسباحني الناشئني والتعرف على ت وهدف هذا البحث

  .لدى السباحني الناشئني )، القدرة اهلوائية القصوىاحلد االقصى الستهالك االكسجني(تطوير املتغريات الوظيفية 

  الدراسات النظرية  -2

  طريقة الهيبوكسيك 2-1

 (Hypoxia)إن مصطلح اهليبوكسيا 

فهو  (Oxygen)أوكسيا  (Oxia) أما الثاين نقص أو أدىنوهي نقطة معناها   (Hypo)مصطلح مركب من نقطتني األوىل

 )322، صفحة 1999بسطويسي، , امحد( .خمتصر كلمة األوكسجني

حممد حسن وأبو العال أمحد، ( .وأن كلمة هيبوكسيا وتعين هذه الكلمة اخنفاض نسبة حترير األوكسجني إىل أنسجة اجلسم"

أما مصطلح اهليبوكسيك يف جمال التدريب الرياضي فيعين النقص يف األوكسجني عند قيام الالعب "، )311، صفحة 2000

بأداء جمهود بدين متواصل حيث يؤدي ذلك إىل زيادة الدين األوكسجني حيث يقل األوكسجني ميكن تدريب الرياضيني على أداء 

 متواصل مع تقليل يف حجم األوكسجني الالزم بعيداً عن تعرض الالعب ألمراض قد حتجب عنه كميات األوكسجني جمهود بدين

حسني، ( .الالزمة ويتم ذلك عن طريق وضع الربامج اخلاصة لذلك ، ويكون عن طريق حتكم الالعب يف تقليل معدل التنفس

  .)32، صفحة 2009

التدريب بتقليل عدد مرات التنفس عند التدريب مبستوى سطح البحر لتحقيق تقليل "ويضيف إبراهيم الدسوقي بأنه ميكن 

وهو التدريب الذي يتدرب به السباح والعيب القوى مع عدم حصوله على كميات  ) التحكم بالتنفس(األوكسجني باستخدام 

  )9، صفحة 1999حممد ابراهيم الدسوقي، ( .كافية من األوكسجني

   قواعد ومميزات التدريب الهيبوكسي 1- 2-1

  :أوضحت املصادر أن هذا التدريب يتطلب بعض القواعد والشروط هي

  .من احلجم الكلي لزمن الوحدة التدريبية) 50-25(يرتاوح حجم التدريب بنقص األوكسجني من  -1

  .لفرتة طويلة بسبب حدوث اإلغماء أو الغثيانال يسمح باستخدامه  -2
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  . حتديد الشدة أو السرعة املستخدمة إذ جيب مراعاة تقليل التكرار مع استخدام تدريب السرعة -4

 . ال يستخدم تدريب اهليبوكسيك يف جمال املنافسات -5

 .بتقليل التنفس مع األمحال كبرية التأثري على اجلسم ولذلك ال جيب االستمرار املنافسات طويلة �ذه الطريقةيعد التدريب  -6

  )313، صفحة 2000حممد حسن وأبو العال أمحد، (

  الخصائص الوظيفية لتدريب الهيبوكسيك 2- 2-1

االوكسجيين نتيجة تكيف أعضائه الداخلية وظهور االستجابات الفسيولوجية حلدوث تزداد قدرة الالعب لتحمل الدين  -1

 .التكيف

  .حتسني كفاءة اجلهاز الدوري التنفسي -2

زيادة االقتصاد يف استخدام كجلوكوز العضالت واملخزون فيه وتأخر ظهور التعب بتقليل جتمع حامض الالكتيك وزيادة  -3

  .معدل التخلص منه

 .)ATP(ل اإلنزميات داخل العضالت ومن مث زيادة إنتاج الطاقة زيادة عم -4 

  .زيادة كفاءة املخ بزيادة تدفق الدم لألوعية التعويض اخنفاض الضغط اجلزئي لألوكسجني يف الدم -5

  .تعمل على زيادة التمثيل الغذائي من خالل الوحدة الزمنية -6

  )100، صفحة 1998امحد امر اهللا البساطي، ( .من فاعلتيهاالقتصاد يف توزيع الدم داخل العضلة مما يزيد  -7

من خالل زيادة عدد املايتوكندريا باإلضافة إىل كمية املخزون من الكاليكوجني " وال هوائيا"هوائيا )ATP. (زيادة إنتاج -8 

ابو العال امحد عبد الفتاح، ( .من خالل نظام حامض الالكتيك  (ATP)بالعضالت مع زيادة اإلنزميات املساعدة يف إنتاج

  )55، صفحة 1996

  السعة الحيوية 2-2 

هي حجم املدخر الشهيقي زائد احلجم املدي زائد املدخر الزفريي وهذه أقصى كمية من اهلواء يتمكن الشخص من نقسها من 

، صفحة 1997غايتون وهول، ( .لرت4.6ألقصى مدى ومن مث زفر كل اهلواء ألقصى مدى زفريي حوايل  الرئة بعد ملئها أوال

572(  

بأ�ا حجم اهلواء املطروح للخارج بعد أقصى شهيق ممكن وأن جمموع احتياطي الشهيق والذي "وأشار اليها كذلك جبار رحيمة 

لرت وهو 4.9لرت ليكون ا�موع 1.1لرت واحتياطي الزفري وهو 0.5لرت والتنفس االعتيادي وهو  3.3يعين عمق الشهيق ممكن وهو 

، 2007جبار رحيمة، ( .لرت هواء6 الرياضيني أما الرياضيني تصل سعتهم احليوية إىل أكثر من ميثل السعة احليوية للرجال من غري

  )105-104الصفحات 

   (TV).    لمدياالحجم  2-3

لرت أثناء النشاط ) 2-1(يبلغ ملليرت يف الرجل البالغ كما  500وهو حجم اهلواء الذي يستنشق يف كل نفس وهو يبلغ حوايل

البدين وهو خيتلف باختالف الشدد واألحجام ومستوى الكفاءة الوظيفية لالعبني ويف حاالت الراحة لالعبني املدربني يصل إىل 

اهلواء اجلديد الذي  ، ويضيف غايتون وهول بأن كمية )2010عمار جاسم وعقيل مسلم عبد احلسني، (  )ملليرت650-750(

، صفحة 1997غايتون وهول، ( ).مليلرت500(مير من خالل املمرات التنفسية يف عملية الشهيق الواحد يبلغ هذا احلجم 

574(  
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 (RV)لشهيقيااالحتياطي  2-4  

مليلرت ويسمى أيضًا بالسعة االحتياطية  2000هواء يقارب وهي عملية الشهيق العميق والذي تستوعبه الرئة وتتمكن من أخذ "

 )1998قيس ابراهيم وطارق عبد املامل، ( .الشهيقية

 3000هو حجم اهلواء الذي ميكن استنشاقه باإلضافة إىل احلجم املدي والبالغ (ويعرفه أيضا عمار جاسم وعقيل مسلم بأنه 

عمار جاسم وعقيل مسلم عبد ( مليلرت3250مليلرت و 3100يتأثر يف كفاءة وقابلية الرياضيني وهو يصل إىل مليلرت وهو اآلخر 

 )61، صفحة 2010احلسني، 

 (PEF)معدل سريان أقصى زفيري 2-5  

 ، ويضيف)2003ابو العال امحد عبد الفتاح، ( ".وهو أقصى حجم اهلواء الزفري بعد أقصى شهيق بأقصى سرعة" 

Hamilton, Slon:m  أن معدل سريان أقصى دفع زفريي يعد من أهم املتغريات التنفسية اليت يصعب تطويرها إال من

 slonim a and) .حيققهخالل النشاط الرياضي واليت هي كمية اهلواء اخلارجة من الرئتني بأقصى دفع زفريي يستطيع الفرد إن 

hamilton h, 1971, p. 178). 

  :الدراسات المشابهة بالبحث -3

تأثير تدريبات الهيبوكسيك باستخدام وسيلة مساعدة "بعنوان ، )2010(زينب قحطان عام "دراسة  - 3-1

   "على تطوير بعض المؤشرات الوظيفية لالعبات المبارزة

تدريبات اهليبوكسيك باستعمال وسيلة مساعدة يف تطوير بعض املتغريات الوظيفية لالعبات  تأثريهدفت الدراسة اىل التعرف على 

بية رت ، مت اختيار العينة بالطريقة العمدية وقد متثلت يف العبات كلية ال ، استخدم الباحث املنهج التجرييب ذات ا�موعتني املبارزة

، جهاز لقياس  ساعة توقيت الكرتونية:  التالية واألجهزة، استخدمت الباحثة االدوات  العبة 14زة وكان عددهم الرياضية باملبار 

، املصادر واملراجع ومن اهم االستنتاجات  ، الربنامج التدرييب اخلرباء رأي، استمارة  ، جهاز لقياس مدة كتم التنفس الضغط العايل

تدريبات اهليبوكسيك باستخدام وسيلة مساعدة هلا دور فعال يف تطوير بعض املؤشرات الوظيفية :  وما توصلت اليه الدراسة

لالعبات املبارزة ووجود فروق ذات داللة احصائية بني ا�موعات التجريبية والضابطة يف االختبارات البعدية عند استخدام 

لالعبات املبارزة ومن اهم التوصيات ضرورة  الوظيفيةتغريات تدريبات اهليبوكسيك باستعمال وسيلة مساعدة يف تطوير بعض امل

، جتريب اساليب تدريبية اخرى  االهتمام بتدريبات اهليبوكسيك ملا هلا دور فعال يف تطوير املؤشرات الوظيفية لالعبات املبارزة

  . خاصة يف املبارزةدراسات مشا�ة على القدرات بدنية  وإجراءلتطوير املؤشرات الوظيفية لالعبات املبارزة 

تأثير تمرينات متنوعة في تطوير السرعة "بعنوان، )2008(، عام دراسة زاهية صباح عبد السالم - 3-2

  "م سباحة حرة لذوي التخلف العقلي البسيط25القصوى والقوة المميزة بالسرعة وانجاز 

م سباحة 25عة القصوى والقوة املميزة بالسرعة واجناز هدفت الدراسة اىل وضع متارينات متنوعة على اليابسة واملاء يف تطوير السر 

واستخدم . م سباحة حرة لدى افراد عينة البحث25حرة لذوي التخلف العقلي البسيط والتعرف على مستوى تطور اجناز 

ن العيب املنتخب ، مت اخيار العينة بالطريقة العمدية م الباحث املنهج التجرييب ذات ا�موعة الواحدة ملالئمته طبيعة الدراسة

:  سباحني واستخدم الباحث االدوات واألجهزة التالية 5م سباحة حرة لذوي التخلف البسيط البالغ عددهم 25الوطين لسباحة 

، حاسبة  ، كرات طبية وساعة توقيت الكرتونية وكامريا تصوير فيديو ، حزام رابط الواح سباحة ، شواخص املالحظة والتجريب

، االحنراف  ، الوسط احلسايب)SPSS(اما الوسائل االحصائية فتمثلت يف  استخدم الباحث احلقيبة اإلحصائية يدوية والكرتونية،

ومن اهم االستنتاجات اليت توصل ملتوسطني غري مرتبطني  Eملتوسطني مرتبطني واختبار  E، واختبار  ، معامل االلتواء املعياري
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عينة البحث وكذلك  ألفرادم سباحة حرة 25اليها الباحث بان التمارين يف املاء واليابسة أدت اىل تطوير القدرات البدنية واجناز 

ك ان حدوث واضح يف السرعة القصوى للرجلني والذراعني والقوة املميزة بالسرعة نتيجة استخدام بعض الوسائل املساعدة وكذل

استخدام مبدأ التدرج يف احلمل التدرييب بالطريقة املتموجة كان له االثر الفاعل يف امكانية استمرار افراد عينة البحث تطبيقهم 

  .ملفردات البحث فضال عن استخدام بعض اجلوائز واهلدايا

  :التعليق على الدراسات* 

ا وبني الدراسة احلالية يف بعض النقاط، وسيعمد الباحث إىل يتضح من خالل عرض الدراسات السابقة العالقة بينه         

  .عرضها بالتفصيل

تشرتك مع الدراسة احلالية يف املتغريات  ختتلف الدراسات السالفة الذكر يف الصياغة ولكنها: من حيث متغيرات الموضوع* 

  .القدرات البدنية، االجناز الرقمي،  ، الربنامج التدرييب التدريب اهليبوكسيك:  التالية

  كان اهلدف األبرز الذي اشرتكت فيه هذه الدراسات مع الدراسة احلالية   :من حيث الهدف* 

  .2010التعرف على تاثري تدريبات اهليبوكسيك على املتغريات الوظيفية كما يف دراسة ، زينب قحطان  -

كما يف دراسة زاهية صباح عبد ومستوى االداء البدين   التعرف اعل تاثري تدريبات اهليبوكسيك على املستوى االجناز الرقمي -

  ) 2008(، عام  السالم

مته طبيعة الدراسة وهو ما يتفق مع الدراسة احلالية اال يف ءاستخدمت مجيع الدراسات املنهج التجرييب ملال:  من حيث المنهج* 

  )2010(قحطان عام زينب "دراسة واحد فقط استعملت النهج التجرييب ذو ا�موعتني وهي دراسة 

،  املصادر واملراجع العلمية: تنوعت االدوات املستخدمة يف الدراسات السابقة الذكر كالتايل:  من حيث األدوات المستعملة* 

تفق القياس وهذا ما ي وأدوات وأجهزة،  ، الوسائل التدريبية ، الربنامج التدرييب والتمرينات ، االستبيان االختبارات البدنية والوظيفية

  .مع الدراسة احلالية

أما : اتفقت الدراسات املذكورة مع الدراسة احلالية يف الوسائل واملعادالت اإلحصائية التالية:  من حيث الوسائل اإلحصائية

،  ، معامل االختالف ، االحنراف املعياري ، الوسط احلسايب)SPSS(الوسائل اإلحصائية فتمثلت يف استخدام احلقيبة اإلحصائية

  .للعينات املرتابطة Tتبار واخ

  :االستفادة من الدراسات في الدراسة الحالية* 

 للبحث رائيةجاال النواحي بعض حتديد منها يف استفادتنا كانت  فقد الدراسات لتلك والتحليل السابقة للدراسات عرضا خالل من

 :وهى

 .التجرييب املنهج وهو للبحث املناسب املنهج اختيار  -

 .الدراسة هذه لطبيعة املناسبة البيانات مجع وسائل اختيار  -

 .البحث لطبيعة املناسب اإلحصائي األسلوب اختيار  -

 .البحث عينة اختيار كيفية حتديد  -

 لتفسري الدراسات هذه نتائج إليه توصلت ما على والوقوف النتائج ومناقشة عرض طريقة يف السابقة الدراسات من االستفادة - 

  .البحث نتائج وحتليل
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  منهج البحث وإجراءاته الميدانية -4

  منهج البحث 4-1

  استخدمنا يف حبثنا هذا املنهج التجرييب ملعاجلة املشكلة البحثية

  عينة البحث 4-2

-2016سباحني ناشئني ميثلون سباحي نادي اجليل الرياضي للموسم  8اختارنا عينة البحث بالطريقة العمدية املكونة من 

العمر  –الوزن  –الطول (ومن اجل معرفة مدى جتانس أفراد عينة البحث استخدامنا معامل االختالف لبعض املتغريات  2017

 ).1(العينة متجانسني وكما مبني يف جدولإذ وجد بأن مجيع أفراد ) العمر التدرييب –

 –الطول  –الوزن (يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعادل االختالف المتغيرات ) 1(جدول

  لدى أفراد العينة) العمر التدريبي –العمر 

  %ج  ع  س  المتغيرات

  %7.4  5.17  69.84  الوزن

  %2.38  4.24  177.6  الطول

  %14.6  3.7  25.3  العمر

  %25.3  1.93  7.62  العمر التدرييب

وبذلك يكون جتانس أفراد العينة قيد الدراسة كبري  30إن مجيع قيم معامل االختالف هي اقل من ) 1(يتضح من خالل جدول 

  .يف املتغريات أعاله

  وسائل جمع المعلومات 4-3

  املصادر واملراجع العربية واألجنبية -1

  املقابالت الشخصية -2

  االنرتنت -3

  القياسات واالختيار املعتمدة -4

 أجهزة البحث وأدواته 4-4

  .)معدل أقصى دفع زفريي –االحتياطي ألشهيقي  –احلجم املدي  –السعة احليوية (جهاز سبابروميرت لقياس  -1

 جهاز كيموكراف -2

 قارصات انف  -كمامات للوجه   -3

   Casio ساعة توقيت الكرتونية نوع  -4

)172، صفحة 1982جون ب وبيست، ( .المستخدمة في البحثالقياسات  4-5
   

  السعة الحيوية -أوالً 

 (Spirometer) يتم القياس بواسطة جهاز السبايرومرت  
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إذ يقوم احلكم املخترب مبسك أنبوب النفخ املربوط باجلهاز زمن وضع الوقوف مث يبدأ بأخذ أقصى شهيق ممكن وأقصى زفري ممكن  

يف األنبوب إذ يتم القياس وفق اجلهاز املذكور أليًا من خالل رسم املنحىن البياين على الورقة البيانية حيث متثل النقطة اليت ينتهي 

على األنف لضمان عدم خروج اهلواء ) قارصة(من رسم املنحىن هي القيمة للسعة احليوية مع مراعاة وضع سدادة �ا مؤشر اجلهاز 

  .منه

 قياس الحجم ألمدي: ثانياً    

  (Spiro meter)يتم القياس بواسطة جهاز السبايروميرت  

  .ومن خالل نفس الورقة البيانية املعدة اليت ترسم لنا التخطيط لعملية التنفس 

  قياس االحتياطي ألشهيقي –ثالثاً 

  (Spiro meter)يتم القياس بواسطة جهاز السبايروميرت  

  .ومن خالل نفس الورقة البيانية املعدة اليت ترسم لنا التخطيط لعملية التنفس بعد أن يقوم احلكم يأخذ ألقصى شهيق ممكن 

  قياس سريان أقصى دفع زفيري –رابعاً 

  (Spiro meter) السبايروميرتيتم قياس جبهاز 

إذ يقوم السباح بأخذ أقصى شهيق من اهلواء مث يطلق أقصى زفري ممكن بقوة وبسرعة داخل أنبوب اجلهاز بعدها يقيس هذا  

  .اجلهاز املتغري

  )84-83، الصفحات 1995جبار رحيمة، ( قياس كتم النفس –خامساً 

جهاز سيتوكراف وملحقا�ا إذ يستصلح السباح من كتم نفسه حبيث يتوقف القفص الصدري + بواسطة جهاز كيموكراف يتم 

عن احلركة عندها حيمل املؤشر خطأ مستقيمًا طاملا استمرت عملية كتم النفس وعند بدء القفص الصدري باحلركة للقيام بعملية 

  .ة الشهيق والزفري عندما يتم إيقاف اجلهازالشهيق يتحرك املؤثر ليسجل متوجاً جراء عملي

  :الميدانية اتهإجراءمنهجية البحث  4-6

  مجاالت البحث

  .مدريب وسباحي األندية الناشطة بوالية البويرة :المجال البشري  -

   28/12/2017ولغاية  01/09/2017للفرتة من : المجال الزماني  -

  .      الرابطة الوالئية للسباحة ، املسبح النصف األومليب بقادرية، نادي اجليل الرياضي لشباب قادرية :المجال المكاني  -

  التجربة االستطالعية 1- 4-6

وكان اهلدف منها تنفيذ وحدة تدريبية مت خالهلا إدخال املتغري التجرييب  01/09/2017قمنا بأجراء جتربة استطالعية يف يوم 

قابلية أفراد ا�موعة واملتغري املقرتح فضًال عن تعرفنا وفريق العمل املساعد على آلية إجراء القياسات واملختارة  للوقوف على إمكانية

  .ومتطلبات إجراءها والوقت الالزم لتنفيذها

  يةلبت القالقياسا 2- 4-6

سات البحث يف الساعة العاشرة وعلى كامل أفراد العينة جلميع وقيا 15/09/2017مت إجراء القياسات القبلية وذلك يف يوم 

  .صباحاً وذلك باملسبح النصف األومليب بقادرية
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  التجربة الرئيسة 3- 4-6

قمنا بأعداد منهج تدرييب لتنظيم عملية التنفس لدى عينة البحث وقد حددنا دخول املتغريات التجريبية والقسم الرئيسي فقط مع 

أسابيع وبواقع ثالث وحدات تدريبية يف األسبوع وكان  8تنفيذ املنهج املقرتح تشابه يف القسم التحضريي واخلتامي إذ كان معدل 

وحدة تدريبية وقمنا مبراعاة التدرج يف توزيع درجات ) 24(تنفيذ املنهج بفرتة اإلعداد اخلاص إذ بلغت عدد الوحدات التدريبية 

  .26/11/2017ولغاية  1/10/2017من  وقد شرعت عينة البحث تطبيق املنهج اعتباراً %) 90-%70(الشدة ابتداء من 

  االختبارات البعدية 4- 4-6

وعلى كامل أفراد عينة البحث وبنفس  28/11/2017بعد انتهاء وتطبيق املنهج املقرتح مت إجراء القياسات البعدية وذلك بتاريخ 

  .طريقة القياسات القبلية ونفس املكان

  الوسائل اإلحصائية  4-7

 (SPSS) استخدم الباحث احلقيبة اإلحصائية  

  :للحصول على النتائج وتفسريها 

  الوسط احلسايب -

  االحنراف املعياري -

  معامل االختالف  -

  .للعينات املرتابطةT اختبار  -

  عرض وتحليل ومناقشة النتائج -5 

 عرض وتحليل ومناقشة الفروق في نتائج القياسين القبلي والبعدي لعينة البحث 5-1

 المحسوبة Tيبين فروق األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والخطأ المعياري وقيمة  )2(جدول 

 ودرجات الحرية ومستوى الداللة

االحنرافات   فرق األوساط  املتغريات  ت

  املعيارية

 اجلدولة T  احملسوبة T  اخلطأ املعياري

  

درجات 

  احلرية

مستوى 

 الداللة

  معنوي  7  2.78  6.039  0.004  2.074  5.600  احلجم املدي .1

االحتياطي  .2

  الشهيقي

  معنوي  7  2.78  4.472  0.011  3.000  6.000

  معنوي  7  2.78  4.000  0.016  0.794  1.600  السعة احليوية .3

  معنوي  7  2.78  10.858  0.011  0.404  2.204  كتم النفس .4

معدل أقصى دفع  .5

  زفريي

  معنوي  7  2.78  8.344  0.001  1.843  6.876

احملسوبة وجلميع املتغريات البحث هي اكرب عن من  القيمة اجلدولية وهذا يؤكد إن هناك فروق  Tأن قيم ) 2(يتضح من اجلدول 

ذات دالالت إحصائية بني نتائج القياسني القبلي والبعدي ولصاحل القياس البعدي ويفسر الباحث سبب ذلك إىل فاعلية املنهج 

قدرا�م وإمكانيا�م حيث إن املناهج التدريبية تؤدي إىل إحداث التحسس والتطور يف خمتلف املقرتح مبا ينسجم ويتالءم مع 



                 ISSN : 2170-1385مجلة علوم و تقنیات النشاط البدني الریاضي                   
                                      جامعة العلوم و التكنولوجیا محمد بوضیاف

 وھران                      
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

145 www.univ-usto.dz/institusport.php 

 

العدد الرابع جوان 
2018 

املتغريات إذا ما مت بناءها وفق األسس العلمية يف بناء وتنظيم العملية التدريبية وتشكيل األمحال من خالل الشداة املناسبة وهذا 

ملدرب من النجاح يف وضع املنهج التدرييب الذي يراعي فيه حجم جيب أن يتمكن ا"يتفق مع حممد عثمان حيث أشار إىل أن 

وشدة احلمل املستخدم ومدى مناسبته لقدرات وإمكانيات الالعبني ومنسجمة مع ختصصا�م الرياضية والصفات البدنية املراد 

 .)46-45، الصفحات 1990عثمان، حممد ( تطويرها والذي يؤدي إىل االرتفاع مبستوى اجنازهم

وكذلك يضيف الباحث إىل إن التدريب اهليبوكسيك له الدور االجيايب يف تطوير بعض الصفات البدنية من خالل العمل السريع 

ل على تكيف القوي يف املنافسة مما حيتم على الالعبني إنتاج الطاقة وزياد�ا بالطريقة الالهوائية وبذلك استطاع هذا األسلوب العم

أن تزايد مستوى "السباح مع هذه املنافسات اليت تكون زمن أدائها قليل لكن متعب وهذا ما أشار إليه عصام حلمي وحممد جابر 

األداء يف املسابقات القصرية هو قدرة اجلسم على اإلمداد بالطاقة لفرتة قصرية من الوقت بدون استخدام كميات كبرية من 

  .)209، صفحة 1997عصام حلمي وحممد جابر، ( نظام الطاقة الالهوائيةاألوكسجني حسب مفهوم 

حممد ( "أن التدريب بنقص األوكسجني يزيد من نشاط العمليات اخلاصة بإنتاج الطاقة خالل األداء "ويؤكد ذلك حممد عثمان 

  .)1997عثمان، 

م سباحة حرة كون هذا السباح يعتمد يف هذا التدريب على 50ونرى بأن التدريب بكتمان النفس وتقليله يتماشى مع سباحي 

نقص كمية األوكسجني وبالتايل قلة التنفس وحدوث ظاهرة الدين االوكسجيين اليت تكون عامل مساعد له أثناء األداء وهذا ما 

ابو ( "ب بظروف نقص األوكسجني ميكن بواسطة خلق مستوى عايل من الدين األوكسجنيأن التدري"يشري إليه أبو العال امحد 

  .)272، صفحة 1997العال امحد، 

كما ويفسر الباحث أسباب الفروق يف القياسات قيد الدراسة إىل طبيعة التدريب اهليبوكسيك الذي فرض على السباحني 

ضغوط على األجهزة الوظيفية ومنها اجلهاز التنفسي بسبب الظروف احمليطة بعملية التنفس يف أثناء األداء واليت  مستويات من ال

كانت السبب األساس يف الزيادة احلاصلة يف الكفاءة الوظيفية للرئتني واليت كانت واحدة من التأثريات والتغريات اليت حدثت جراء 

لعينة وهذا يعين إن هنالك ارتفاع يف الكفاءة الوظيفية للرئة وزيادة يف األحجام والسعات الرئوية تطبيق املنهج التدرييب على أفراد ا

وهذا يدلل على ارتفاع القابلية لدى الالعبني، إذ إن للتدريب املنظم آثار وظيفية اجيابية على وظائف اجلهاز التنفسي وهذا يتفق 

ريب الرياضي يؤدي إىل حدوث تغريات يف األحجام الرئوية وهذا ما يؤدي إىل أن التد"مع حممد حسن وأبو العال إذ أشارا إىل 

  .)11حممد حسن عالوي وابو العال امحد، صفحة ( "تغريات مماثلة وأوضاع اجلسم يف أثناء األداء الرياضي

بعض التكيفات الفسلجية بسبب اخنفاض مستوى عند تدريب التحكم يف النفس ينتج عنه "ويضيف جون ويست انه 

وعلى % 85-80األوكسجني وارتفاع مستوى ثاين اوكسيد الكربون يف الدم على املستقبالت الكيميائية املركزية يف املخ بنسبة 

ل اإلرادي إليقاف املستقبالت الكيميائية احمليطة يف الشريان ألسبايت واال�ر مسببًا زيادة يف معدل النبض والتنفس وإبطال الفع

  .)41، صفحة 1982جون ب وبيست، ( التنفس

ونضيف بأن من أهم العوامل اخلارجية هي مستوى األعباء الكبرية اليت تعرض هلا أفراد العينة إذ إن املستوى العايل من األعباء على 

عضالت التنفسية الغرض منه تعويض النقص احلاصل يف األوكسجني وهذا يؤدي اجلهاز التنفسي كان يقابله جهد كبري من قبل ال

إىل مرونة قوة عضالت التنفس اليت تؤدي إىل استيعاب الرئتان كمية اكرب من اهلواء وبالتايل زادت نسبة اهلواء املطروح وكلما كان 

أن قوة "سباحني ، وهذا ما يشري إليه جي أج كرين حجم التجويف الصدري كبرياً كلما زادت السعة احليوية وحجم التنفس عند ال

عضالت التنفس تزيد على االنقباض أثناء زيادة النشاط الرياضي مما يؤدي إىل اتساع القفص الصدري ودخول حجم اهلواء أكثر 

  .)33، صفحة 1986جي اج كرين، ( "فيزيد حجم اهلواء أملدي ويزداد عمق التنفس ويتحسن التبادل الغازي بني الدم واحلويصالت 
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ويرى الباحثان إن قدرة الرئتني على استيعاب اكرب كمية من اهلواء أثناء عملية الشهيق يف املرة الواحدة خالل تكرار ا�هود البدين 

ك يف أقصى رفع زفريي وهذا يؤكده غايتون يؤدي إىل رفع السعة احليوية واحلجم أملدي لتعويض النقص احلاصل باألوكسجني وكذل

  "             )576، صفحة 1997غايتون وهول، ( كلما زادت قيمة السعة احليوية يزداد حجم الزفري ألقسري والعكس صحيح"وهول 

  االستنتاجات والتوصيات -6

  االستنتاجات 6-1

  .له أثار وظيفية اجيابية على املتغريات قيد الدراسةإن التدريب اهليبوكسيك  -1

  .وجود فروق معنوية ملتغريات قيد الدراسة بني القياس القبلي والبعدي ولصاحل ألبعدي -2

  .حدوث تطورات يف كفاءة اجلهاز التنفسي من خالل نتائج القياسات الوظيفية -3

  التوصيات 6-2

  اعتماد املنهج املقرتح من قبل الباحث -1

  اعتماد نتائج الدراسة من اجل تقومي املناهج املعتمدة -2

  .التأكيد على استخدام تدريبات اهليبوكسيك يف خمتلف أنواع السباحة خاصة السباقات القصرية واملتوسطة -3

  .جيب إملام مدرب السباحة بأمهية هذا النوع من التدريب -4

  : المراجع

  . 1996التدريب الرياضي، األسس الفسيولوجية، القاهرة، دار الفكر العريب، : أبو العال أمحد عبد الفتاح -1

  .2003فسيولوجيا التدريب والرياضة، القاهرة، دار الفكر العريب، : أبو العال أمحد عبد الفتاح -2

  .1997، القاهرة، دار الفكر العريب، التدريب الرياضي األسس الفسيولوجية: أبو العال أمحد عبد الفتاح ـ -3

  .1998قواعد وأسس التدريب الرياضي وتطبيقاته، اإلسكندرية، دار املعارف، : أمر اهللا أمحد ألبساطي -4

  .1999أسس ونظريات التدريب الرياضي، القاهرة، دار الفكر العريب، : بسطويسي امحد -5

  . 2007تدريب الرياضي، الدوحة، مطابع قطر الوطنية، األسس الفسيولوجية والكيميائية لل: جبار رحيمة -6
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  :المراجع باللغة االجنبية

20- Slonim, A and Hamilton, H: Respiratory physiology 2nd, ed. The C.V. 
mosby company saint buk, 1971 
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في تطوير مهارة اتخاذ القرار  )3Dmax(المحاكاة  تقنية فاعلية التصور العقلي باستخدام

  لدى العبي كرة الطائرة

  .لفئة االشبال فريق ارزيوبحث تجريبي أجري على العبي 

  ، جامعة مستغانم رزوق جمالـــم/د 

  محمد ،جامعة مستغانم صبان / د.أ 

  ،جامعة مستغانم  عبد الدايم عدة/ د.أ 

  عابد فؤاد  ،جامعة مستغانم/ د 

  . هواري عوينتي، جامعة لمين دباغين سطيف/ د 

.   الجزائر. جامعة مستغانم  ،معهد التربية البدنية والرياضية                           

:ملخص البحث  

وع من التقنيات احلديثة يف جمال علم النفس املعريف واملرتبطة بالعملية التدريبية لدى مدريب كرة أفضت هذه الدراسة اىل تقدمي ن

الطائرة واليت أدت اىل تطوير األداء الرياضي عموما واألداء املهارى خاصة مبا يتعلق واملهارات العقلية، حيث احتوت هذه الدراسة 

بتطبيق برنامج للتصور العقلي البصري باستخدام  ونخرى ضابطة، فقد قام الباحثعلى جمموعتني متجانستني احدامها جتريبية واأل

ريب يف تطوير مهارة اختاذ العب يف كرة الطائرة ملعرفة أثر هذا النوع من التد) 12(تقنية احملاكاة على العينة التجريبية املتكونة من

إجيابية بني مستوى التصور العقلي البصري ومستوى مهارة اختاذ أوضحت النتائج املتوصل اليها بأن هناك عالقة طردية  و القرار،

القرار لدى العيب كرة الطائرة من خالل برنامج للتدريب العقلي البصري القائم على احملاكاة مربمج ومنتظم قدم ألفراد العينة 

اليت متكنهم من االستعمال اجليد ملهارات  التجريبية من أجل تنمية قدرات التصور العقلي البصري واإلملام جبميع املعارف واخلربات

بضرورة استعمال هذه الربامج العقلية القائمة على تكنولوجيا  ونالتدريب العقلي متاشيا مع العملية التدريبية، وعليه يوصي الباحث

  .الواقع االفرتاضي من أجل تنمية القدرات العقلية للرياضيني بصفة خاصة للوصول اىل اجنار رياضي عال

 .، احملاكاة، اختاذ القرار، كرة الطائرةالتصور العقلي: لكلمات المفتاحيةا

Résumé :  

Cette étude a conduit à l'introduction d'une sorte de techniques modernes dans le 
domaine de la psychologie cognitive liée au processus de formation des 
instructeurs de volleyball, qui a conduit au développement des performances 
sportives en général et à la performance des compétences mentales. Les 
chercheurs ont appliqué un programme de visualisation visuelle en utilisant la 
technique de simulation sur l'échantillon expérimental de (12) joueurs de 
volleyball pour voir l'effet de ce type de formation dans le développement des 
compétences de prise de décision, 
Et les résultats obtenus leur ont montré qu'il existe une corrélation positive 
positive entre le niveau de la perception mentale et le niveau de compétence 
visuelle de la prise de décision des joueurs de volley-ball grâce à un programme 
de programmeur de simulation visuelle formation mentale et régulièrement 
fourni aux membres de l'échantillon expérimental pour la visualisation mentale 
et la connaissance visuelle de toutes les connaissances et l'expérience que le 
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développement des capacités leur permettant de bien utiliser les compétences de 
la formation mentale en conformité avec le processus de formation, et il 
recommande que les chercheurs utilisent la technologie de la réalité virtuelle sur 
ces programmes mentaux pour la capacité mentale existants des athlètes en 
particulier, le développement de l'accès Li Anjar athlète de haut. 

Mots-clés: perception mentale, simulation, prise de décision, volleyball  

 :وإشكالية البحث المقدمة -1

التصور البصري أضحى اليوم العنصر األساسي لتحسني األداء الرياضي يف مجيع التخصصات  بإسرتاتيجيةالتدريب العقلي 

  .الرياضية، فاحلاجة اىل العقل ضرورية للوصول اىل أداء رياضي عال

فجل التخصصات الرياضية ومنها كرة الطائرة تعتمد على جمموعة خمتلفة من املهارات اهلجومية والدفاعية واليت تكون يف جمملها ما 

يسمى باألداء الرياضي، وللوصول اىل هذا األخري توجب على الالعب استعمال شكل من أشكال التدريب العقلي أال وهو 

يالقي اهتماما كبريا من العديد من املتخصصني يف  التدريب الذيد اسرتاتيجيات تكنولوجيا التصور العقلي، الذي أضحى ميثل أح

هذا ا�ال ملا له من دور إجيايب وفعال يف تطوير مستوى األداء احلركي وخاصة بعد أن أصبحت املهارات العقلية متثل أمهية بالغة يف 

ل على أن تدريب بعض املهارات العقلية مثل االسرتخاء العضلي والعقلي االرتقاء مبستوى األداء، ويتفق كل من مارتنز ويونثتا

والتصور العقلي وغريها من املهارات العقلية جيب أن يسري جنبا اىل جنب مع التدريب على عناصر اللياقة البدنية واملهارات احلركية 

 ,lesky) .ل اىل املستويات الرياضية العاليةمن خالل االعداد طويل املدى، وأن اغفال مثل هذا البعد يقلل من فرص الوصو 

2002)  

ويشري هارا اىل أن التدريب العقلي يعترب أحد األساليب احلديثة املستخدمة يف اكتساب املهارات احلركية وتطويرها اىل جانب  

  (harra, 1982) .االعداد للمنافسات

اىل أن االستعمال اجليد ملهارة (D. Moreau, A. Mansy-Danny, j Clerc, A. Guerrienويؤكد كل من 

 (mareau, 2012) التصور العقلي يدعم وصول الرياضي اىل أداء رياضي مثايل

 (Mahoney, M, Gabriel T & Perkins)ويدعم ذلك أيضا ما أشارت اليه دراسة كل من 

  (perkins, 1987) ).4(على استخدام النموذج األمثل لألداء يف عملية التصور العقلي أثناء التدريب العقلي

 ,ortiz) اىل أن استخدام االسرتخاء التعاقيب له تأثري إجيايب على األداء الرياضي لالعب Janet Ortiz2006كما أشارت 

2006)  

 Claudio babiloni2009كذلك من الدراسات احلديثة اليت بينت أمهية استخدام التصور العقلي يف ا�ال الرياضي دراسة 

اعهم لنوع من بإيطاليا الذي اهتم بقياس الكفاءة العصبية للدماغ لنخبة من رياضيي املستوى العايل لرياضة الكراتى دو بعد اخض

   (babilouni, 2009) أنواع برامج التصور العقلي

الوطنية اجلزائرية  ميدانيا على أساليب التدريب املستخدمة من طرف املدربني يف خمتلف أندية النخبة نيومن خالل إطالع الباحث

املهارى مقارنة باالهتمام بالنواحي العقلية  بأن هناك اهتمام واضح باإلعداد البدين و وهذه الرياضة، الحظ ةوحبكم ممارس

دراسة هذه املشكلة انطالقا من برنامج اعد هلذا الغرض والذي يتضمن  ونللرياضيني أثناء احلصص التدريبية، ومن هنا ارتأى الباحث

ومصاحبة للتدريب املهارى،وذلك ملعرفة أثر هذا  وسيلة مساعدةكأداة أو ) 3DMAX(استخدام التصور العقلي بتقنية احملاكاة 

هل ميكن ، وعليه تسائل الباجثون، فة عامة واختاذ القرار بصفة خاصةالنوع من التقنيات يف االرتقاء مبستوى املهارات العقلية بص
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احب للتدريب الرياضي لالعيب املستوى العايل تطوير مهارة اختاذ القرار باستعمال برنامج للتصور العقلي القائم على احملاكاة واملص

  :لرياضة كرة الطائرة ؟ وان كان كذلك

البعدي يف مستوى التصور العقلي لصاحل االختبار البعدي  هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بني االختبارين القبلي و*

  للمجموعة التجريبية؟

البعدي للمجموعة التجريبية يف مستوى أداء مهارة االعداد لصاحل  و هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بني االختبار القبلي*

 االختبار البعدي؟

  :فرضيات البحث- 1-1

البعدي يف مستوى التصور العقلي لصاحل االختبار البعدي للمجموعة  هناك فروق ذات داللة إحصائية بني االختبارين القبلي و*

  .التجريبية

البعدي للمجموعة التجريبية يف مستوى أداء مهارة االعداد لصاحل  االختبار القبلي وتوجد فروق ذات داللة إحصائية بني *

  .االختبار البعدي

  :مصطلحات البحث- 1-2

هو مجيع اخلربات احلسية واإلدراكية اليت تشعر �ا يف العقل الواعي يف حالة غياب املثريات : التصور العقلي-1- 1-2

  .حلسية واإلدراكية احلقيقيةالشرطية واليت تستدعي ظهور نظائرها ا

( هو الذي يعتمد على ما تراه العني وما يتم ارساله من شريط من املعلومات املتتابعة احلدوث  :التصور البصري-2- 1-2

او هو مهارة املتعلم على عرض فكرة او معلومة ما باستخدام . ، حيث يقوم العقل برتمجتها بطريقته اخلاصة..اىل املخ) املشاهدة

  .ر والرسوم بدال من الكثري من احلشو الذي نستخدمه يف االتصال مع االخرينالصو 

عملية متثيل أو منذجة أو انشاء جمموعة من املواقف متثيال أو تقليدا ألحداث من واقع احلياة حىت يتيسر : المحاكاة-3- 1-2

  .عرضها والتعمق فيها الستكشاف أسرارها والتعرف اىل نتائجها احملتملة عن قرب

 يتبعها اليت املختلفة البدائل يف التمعن بعد ما موقف يف الفرد يفعله أن جيب معني عما حكم إصدار :اتخاذ القرار

  :أهداف البحث-1-3 

يهدف البحث اىل وضع برنامج تدرييب عقلي بصري باستخدام الصورة والفيديو ثالثية األبعاد للمساعدة يف تطوير مستوى *

  .املستوى العايل لكرة الطائرةالتصور العقلي لرياضيي 

  .معرفة مدى تأثري الربنامج املقرتح للتصور البصري على تطوير مهارة اختاذ القرار لدى العيب املستوى العايل لكرة الطائرة*  

قاء مبستوى األداء لفت انتباه مدريب اندية النخبة الوطنية ألمهية هذا النوع من املهارات العقلية املصاحب لتقنية احملاكاة يف االرت* 

 .الرياضي اىل ما هو مطلوب يف الساحة العاملية لرياضة كرة الطائرة

  :الدراسات المرتبطة1-4

بعنوان تأثري التصور العقلي على أداء تصويب الرمية احلرة واألسلوب  carboni.j et all (2002) وآخروندراسة كربوين – 1

أهم النتائج اليت توصل اليها أن استخدام التدريب العقلي أدى اىل تأثري إجيايب يف املركز لالعيب كرة السلة عرب الكليات، ومن 

   (carboni, 2002) حتسني أداء تصويب الرمية احلرة
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حتت عنوان تأثري التدريب العقلي باستخدام التغذية   bar Eli bleumenstein (2005) :دراسة بار ايل بلومنستني– 2

رتة الربنامج يف اجلري الراجعة احليوية على حتسني األداء يف السباحة حيث أظهرت النتائج حتسن أداء ا�موعة التجريبية خالل ف

 (blumenstien, 2005) والسباحة

بإيطاليا، بعنوان الكفاءة العصبية خالل التقدمي احلركي ) claudio babloni)2009  دراسة كلوديو بابلوين واخرون– 3

لرياضيي املستوى العايل لرياضة الكرايت دو باستعمال التصور العقلي، حيث قام الباحث بقياس الكفاءة العصبية للدماغ للرياضيني 

وصول ري اىل أن االستعمال اجليد ملهارة التصور العقلي يدعم بعد اخضاعهم لنوع من أنواع برامج التصور العقلني وتوصل يف األخ

 (babiloni, 2009) الرياضي اىل أداء رياضي جيد

رياضة املستوى (بعنوان  (Gaoxia, 2010) (Gaoxia Wei Jing Luo) قواكسيا واي، جينق لو( اسة كل مندر – 4

، توصلت النتائج ان الرياضيني ذوي )وظيفة التصور يف املهارات احلركية املعقدة واملهارات احلركية البسيطة. العايل والتصور احلركي

  .اخلربة يستعملون التصور العقلي احلركي أحسن من الرياضيني املبتدئني

 ,D.Moreau, A. Mansy-Danny, (2012) J.Clerc) مورو ومانسي داين، كالرك وقورين( دراسة كل من -5

A.Guerrien . ،بعنوان تقدمي أداة قياس نوعية العرض احلركي يف الرياضات القتالية باستعمال اختبار خاص بالتصور احلركي

عرض احلركي يف ومن أهم النتائج اليت توصل اليها البحث ان الربنامج املقرتح للتدريب العقلي أثر إجيابيا وبداللة إحصائية على ال

 (moreau, 2012)  لرياضات القتاليةا

دراسة استطالعية وهذا من اجل إجياد مرتكز وقدر من املعرفة ينطلق ويستعني  ونأجري الباحث :الدراسة االستطالعية- 1-5

العبني مت اختيارهم بطريقة عشوائية، وذلك  6به يف دراسته التجريبية، حيث متت الدراسة االستطالعية على عينة متكونة من 

  : ، حيث حققت لنا الدراسة االستطالعية ما يلي2016نوفمرب  10/11يومي 

حبيث تراوح معامل الثبات   teste.retestوذلك عن طريق). الصدق، الثبات( رف على مدى صالحية االختبارات التع* 

  . 0.94و0.90وتراوح معامل الصدق  مابني  0.90و  0.82مابني 

  .التعرف على املشكالت اليت قد حتدث أثناء التطبيق* 

ريب على التصور العقلي أو احداث تغيريات حسب ما يالئم أفراد العينة إن معرفة مدى استجابة أفراد العينة لربنامج التد*         

 .استوجب ذلك

  .لك ملالئمة هدا النوع من الدراسة وأهدافهاذاملنهج التجرييب و  وناستعمل الباحث:منهج البحث -2

  :العب مقسمة اىل جمموعتني كاأليت 12مت اختيار عينة البحث بشكل عشوائي حيث اشتملت على : عينة البحث- 2-1

  .العبني يضاف إىل تدريبهم العادي برنامج للتدريب على التصور العقلي البصري 06حتتوي على : ا�موعة التجريبية – 1

  .العبني يتبعون التدريب العادي 06حتتوي على : ا�موعة الضابطة – 2

  :واختريت العينة وفقا للمعايري التالية

  .العب كان قصد التحكم يف جمريات الدراسة اليت تعتمد على التجربة 12لعينة من  نيالباحثاختيار * 

  :مجاالت البحث- 2-2

  .)فريق ارزيو( العيب كرة الطائرة الدرجة االوىل اجلزائرية لفئة االشبال:المجال البشري

  .ارزيوملدينة  متعددة الرياضات قاعةال :المجال المكاني

  .20/05/2017اىل غاية 10/11/2016الفرتة املمتدة من :المجال الزماني
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وحيتوي هدا املقياس على أربعة مواقف رياضية هي  

ويتم االستجابة لكل موقف من املواقف 

  .اإلحساس احلركي، احلالة االنفعالية املصاحبة

بواسطة .super labاختبار مهارة اختاذ القرار باستعمال احملاكاة ألوضاع اللعب يف كرة الطائرة باستخدام برجمة احلاسوب 

الربجمة تعرض الصور وتسجل إجابات وهذا األخري يعمل على تقدمي الصور كمنبه بصري لالختيار، وهذه 

  م ث على الشاشة

  املخترب إجابة غاية

                   

يتطلب اإلعداد البدء برنامج تدريب املهارات العقلية أن حتدد أوال ما هي األهداف اخلاصة اليت نريد حتقيقها من دلك الربنامج ، 

  .تنمية وتطوير خمتلف املهارات العقلية وخاصة مهارة اختاذ القرار مع توظيفها خالل احلصص التدريبية

(3D) طوير مهارة املربجمة حاسوبيا املوجهة لت
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  :األدوات المستخدمة في البحث

  :اىل استخدام األدوات التالية ودلك حسب ما تتطلبه الدراسة

 Data Chow .  

  : اختبار التصور العقلي

وحيتوي هدا املقياس على أربعة مواقف رياضية هي  ). 1993(اختبار لرينر مارتنيز لقياس قدرة الالعبني على التصور، مت اختيار 

 .املمارسة الفردية، املمارسة مع اآلخرين، مشاهدة الزميل، األداء يف املسابقة

اإلحساس احلركي، احلالة االنفعالية املصاحبة التصور البصري، التصور السمعي،: أعاله عن طريق جمموعة من األبعاد هي

  :مقياس اتخاذ القرار

اختبار مهارة اختاذ القرار باستعمال احملاكاة ألوضاع اللعب يف كرة الطائرة باستخدام برجمة احلاسوب 

وهذا األخري يعمل على تقدمي الصور كمنبه بصري لالختيار، وهذه 

  .البحث وزمن اإلجابات أثناء خمتلف التجارب اليت قدمت على جهاز الكمبيوتر

  :تسلسل عرض الصور على المختبرين

م ث على الشاشة 1500تبقى                                  م ث على الشاشة

                                                             
غاية اىل الشاشة على تبقى                       املخترب إجابة 

              

  :الطائرةبرنامج تدريب مهارة التصور العقلي عند العبي كرة 

يتطلب اإلعداد البدء برنامج تدريب املهارات العقلية أن حتدد أوال ما هي األهداف اخلاصة اليت نريد حتقيقها من دلك الربنامج ، 

  .مث يأيت بعد دلك حتديد اخلطوات األساسية لتنفيذ الربنامج

  .ترتكز أهداف الربنامج يف النقاط التالية :أهداف البرنامج

  .تنمية واكتساب مهارة التصور العقلي باستخدام احملاكاة

تنمية وتطوير خمتلف املهارات العقلية وخاصة مهارة اختاذ القرار مع توظيفها خالل احلصص التدريبية

(3D)تعلم استدعاء مهارة التصور العقلي من خالل الفيديوهات والصور ثالثية األبعاد

مجلة علوم و تقنیات النشاط البدني الریاضي                   
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األدوات المستخدمة في البحث- 2-3

اىل استخدام األدوات التالية ودلك حسب ما تتطلبه الدراسة ونارتأى الباحث

Data Chowجهاز عرض ضوئي – 1

اختبار التصور العقلي - 2-4

لقياس قدرة الالعبني على التصور، مت اختيار 

املمارسة الفردية، املمارسة مع اآلخرين، مشاهدة الزميل، األداء يف املسابقة: كاأليت

أعاله عن طريق جمموعة من األبعاد هي

مقياس اتخاذ القرار - 2-5

اختبار مهارة اختاذ القرار باستعمال احملاكاة ألوضاع اللعب يف كرة الطائرة باستخدام برجمة احلاسوب 

(version4.04) . وهذا األخري يعمل على تقدمي الصور كمنبه بصري لالختيار، وهذه

البحث وزمن اإلجابات أثناء خمتلف التجارب اليت قدمت على جهاز الكمبيوتر

تسلسل عرض الصور على المختبرين

م ث على الشاشة 1500تبقى 

                                                                        
 غاية اىل الشاشة على تبقى

  

 
 

برنامج تدريب مهارة التصور العقلي عند العبي كرة - 2-6

يتطلب اإلعداد البدء برنامج تدريب املهارات العقلية أن حتدد أوال ما هي األهداف اخلاصة اليت نريد حتقيقها من دلك الربنامج ، 

مث يأيت بعد دلك حتديد اخلطوات األساسية لتنفيذ الربنامج

أهداف البرنامج-1- 2-6

تنمية واكتساب مهارة التصور العقلي باستخدام احملاكاةتعلم *

تنمية وتطوير خمتلف املهارات العقلية وخاصة مهارة اختاذ القرار مع توظيفها خالل احلصص التدريبية* 

تعلم استدعاء مهارة التصور العقلي من خالل الفيديوهات والصور ثالثية األبعاد* 

 .اختاذ القرار
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برنامج مقنن للتدريب على التصور العقلي للرياضيني من إعداد كريستيان تارجت  ونيف هذه الدراسة اختار الباحث* 

Christian Target  . حيث حاول الباحث تطبيقه على العيب كرة الطائرة بعد التعديل الذي أجراه على هذا الربنامج من

عن طريق جمموعة من الفيديوهات والصور ثالثية األبعاد ليناسب نوع . (3D)نت بإدخال تقنية احملاكاةخالل اإلضافة اليت كا

ومت التأكد من صالحية االضافات بعد . البصريات والتدريب يف جمال التخصص الرياضي وهذا بعد استشارة اصحاب االختصاص

  .تطبيقها ميدانيا اثناء الدراسة االستطالعية

  :الربنامج من ثالثة برامج جزئيه هي كاأليتيتكون هذا 

  .حصص) 8(برنامج لالسرتخاء مكون من مثانية * 

  .حصص) 3(برنامج لالسرتخاء والتصور العقلي مكون من * 

  .حصة) 08(مكون من  (3D)برنامج للتصور العقلي البصري املدعم بفيديوهات * 

  .التقييم املبدئي، جلسات الفريق، اإلرشاد الفردي، التقييم النهائي التوجيه،: مت تنفيذ الربنامج من خالل اخلطوات التالية

  :األدوات اإلحصائية المستعملة- 2-7

  .Tاملتوسط احلسايب، االحنراف املعياري، اختبار ستيودنت * 

  . معامل االرتباط لدراسة العالقة بني درجة التصور العقلي ومستوى اختاذ القرار ولقياس ثبات وسائل الدراسة* 

ملقارنة النتائج القبلية والبعدية للمجموعتني الضابطة ) ت(ميثل نتائج اختبارات ):1( جدول رقم :عرض النتائج- 2-8

  .والتجريبية ملستوى التصور العقلي البصري

المتوسط   المجموعات

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

) ت(

  المحسوبة

  درجة  مستوى الداللة  الجدولية) ت(

  الحرية

  1.97  0.8  6  الضابطة القبليةالمجموعة 

 

  

18.68  

 

  

  

1.356  

  

  

  

  

0.05  

  

  

  

12  

  

المجموعة التجريبية 

  القبلية

6.43  1.23  

المجموعة الضابطة 

  البعدية

6.58  1.15  

المجموعة التجريبية 

  البعدية

15.08  1.26  

  

التابع هلا، عدم وجود فروق ذات داللة ) 1(البياين رقم والشكل ) 1(يتضح من خالل النتائج القبلية املعروضة يف اجلدول رقم 

، وهي بذلك أصغر من )1.97(احملسوبة ) ت(، اذ بلغت قيمة )12( ودرجة احلرية ) 0.05(إحصائية عند مستوى الداللة 

من حيث  ، وهذا دليل على أن ا�موعتني الضابطة والتجريبية متجانستني)1.356(اجلدولية اليت بلغت قيمتها ) ت(قيمة 

  .مستوى التصور العقلي البصري

يتضح بأن هناك فروق معنوية وتطور واضح وملموس لصاحل ا�موعة ) 1(أما من خالل النتائج البعدية املعروضة يف اجلدول رقم 

  ).12(ودرجة حرية ) 0.05(التجريبية ملستوى التصور العقلي البصري ، عند مستوى الداللة 
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ملقارنة النتائج القبلية والبعدية للمجموعتني الضابطة والتجريبية ملستوى اختاذ القرار لدى ) ت(اختبار  ميثل نتائج): 2(جدول رقم

  . الالعبني

المتوسط   المجموعات

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

) ت(

  المحسوبة

) ت(

  الجدولية

مستوى 

  الداللة

  درجة

  الحرية

المجموعة الضابطة 

  القبلية

3.16  0.74  2.34  

  

  

  

7.21  

  

  

  

1.356  

  

  

  

  

0.05  

  

  

  

12  

المجموعة الضابطة 

  البعدية

3.54  1.37  

المجموعة التجريبية 

  القبلية

3.46  0.80  

المجموعة التجريبية 

  البعدية

6.67  1.02  

  

داللة عدم وجود فروق ذات ) 2(يتضح من خالل النتائج القبلية للمجموعتني الضابطة والتجريبية املعروضة يف اجلدول رقم 

، وهي بذلك أصغر من قيمة )2.34(، اذ بلغت قيمة ت احملسوبة )12(، ودرجة احلرية )0.05(إحصائية عند مستوى الداللة 

، وهذا دليل على أن ا�موعتني الضابطة والتجريبية متجانستني من حيث مستوى اختاذ )1.356(ت اجلدولية اليت بلغت قيمتها 

  .القرار يف كرة الطائرة

يتضح أن هناك فروق معنوية وتطور واضح وملموس لصاحل ا�موعة ) 2(خالل النتائج البعدية املعروضة يف اجلدول رقم أما من 

وهي بذلك ) 7.21(حيث بلغت ت احملسوبة ) 12(ودرجة احلرية ) 0.05(التجريبية ملستوى اختاذ القرار، عند مستوى الداللة 

  ).  1.356(أكرب من قيمة ت اجلدولية اليت بلغت قيمتها

  :تفسير ومناقشة النتائج- 2-9

تبني التغيري الواضح ملستوى التصور العقلي البصري يف القياس البعدي ) 1(للمجموعة التجريبية يف اجلدول  ان النتائج البعدية

معنوية وتطور للمجموعة التجريبية مقارنة مبستواها اليت كانت عليه يف القياس القبلي، حيث يتضح بأن هناك فروق ذات داللة 

، وهذا ) 12(ودرجة احلرية  0.05واضح وملموس لصاحل ا�موعة التجريبية ملستوى التصور العقلي البصري، عند مستوى الداللة 

التغري كان نتيجة لفعالية برنامج التدريب على التصور العقلي اليت استفادت منه ا�موعة التجريبية وهذا ما اتفق مع العديد من 

 ,chevalier N ; Denis M ; et Boucher)(. (boucherشوفايل، دين وبوشر ( نذكر منها دراسة الدراسات 

كالر كاملسن ( اليت اثبتت جدوى التدريب العقلي يف الرفع من مستوى التصور العقلي البصري ، ويؤكد كذلك كل من  (1987

 Claire Calmels ; Jean Fournier  ((claire calmels, 1999)وجني فورين 

على مدى تأثري برنامج للتدريب العقلي مصاحب للتدريب البدين على تطوير مستوى األداء الرياضي والتصور العقلي   

دورة لوس اجنلس  امليدالية الربونزية يف اجبص Drjomir Ciorslamويدعم ذلك أيضا دراجومري كريوسالم . للرياضيني

بأنه عن طريق التصور العقلي البصري أصبح قادرا على املشي قبل االفتتاح ببضعة أيام وحقق بفضل  1984األوملبية سنة 

وبالتايل نستطيع القول على أن هناك فروق دالة احصائيا بني االختبارين القبلي والبعدي يف مستوى . التدريب العقلي أفضل أداء

  .لصاحل االختبار البعدي للمجموعة التجريبيةالتصور العقلي و 
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اتضح جليا تطور مستوى اختاذ القرار للمجموعة التجريبية مقارنة بالضابطة ، أي أن ) 2(من خالل عرض وحتليل نتائج اجلدول 

ن جمموع املهارات برنامج التدريب على مهارة التصور العقلي أثر اجيابيا على مستوى مهارة احتاذ القرار لدى الالعبني ، حبيث أ

الفنية احلركية يف كرة الطائرة حتتاج اىل قدرات عقلية عالية اىل جانب القدرات احلركية، كما يستحدم التصور العقلي يف مساعدة 

الرياضي على تصور حركاته يف بعض اجلمل التكتيكية املختلفة، حيث أشار العديد من املدربني الرياضيني اىل أن سرعة تعلم بعض 

كما أن متيز ا�موعة التجريبية عن الضابطة يف .ات االداء راجع اىل االستخدام اجليد لربامج التدريب عل التصور العقليمهار 

املتغريات السابقة يرجع اىل تأثري االنتظام يف تطبيق برنامج التدريب العقلي املصاحب للتدريب املهاري ويتفق هذا مع ما أشار اليه 

اليت تفسر  Psychoneuro Muscular Theoryحتليل للنظرية العظلية العصبية والنفسية حممد العريب مشعون يف 

حدوث تأثري التدريب العقلي بأنه عند التصور العقلي للمهارة حيدث استثارة للعضالت املشاركة يف هذه املهارة فتؤدي اىل استثارة 

. كن استخدامها يف تصحيح النهارة عند حماولة األداء يف املستقبلعصبية خفيفة تكون كافية حلدوث التغذية الراجعة احلسية اليت مي

  .مستوى التصور العقلي البصري ادى اىل ارتقاء مستوى اختاذ القرار للمجموعة التجريبية وبالتايل نستطيع القول بأن تطور

  :قتراحاتإ -2-10

  يوصي الباحثون باستعمال الربامج العقلية من أجل تنمية القدرات العقلية للرياضيني لالرتقاء مبستوى األداء الرياضي 

من خالل توظيفها يف مجيع مراحل بناء وإعداد املهارات  إبراز دورها يف العملية التدريبيةتفعيل استخدام الوسائل التكنولوجية و 

 .خاصة احلركية ومهارات كرة الطائرة

 .يف تطوير التصور العقلي لدى الالعباملقرتحة باعتبارها عنصر فعال  3DMAXاستخدام وسيلة احملاكاة 

 .ضرورة القيام بإجراء دراسات عديدة يف جمال االسرتاتيجيات البصرية لتعلم املهارات

 :المصادر و المراجع
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  مرحلة التعليم الثانوي دراسة تحليلية لدافعية ممارسة رياضة الكرة الطائرة لدى تالميذ

  جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف     "أ"أستاذ محاضر                  الدكتور طياب محـمـد

  جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف     "أ"أستاذ محاضر       بن سعادة معمر بدر الدينالدكتور 

  جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف              "أ"أستاذ محاضر             الدكتور يوسف عشيرة مهدي 

  :ملخصال

، وكذلك التعرف على الدوافع  الدراسة إىل التعرف على دور الدافعية يف ممارسة رياضة كرة الطائرة باملرحلة الثانوية�دف هذه 

تلميذ و  100عينة عشوائية بسيطة ، واشتملت على  باختيارقمنا  .احلقيقية اليت تدفع بالتالميذ ملمارسة هذا النشاط اجلماعي

تلميذ و تلميذة  50عينة مقصودة ، و متثلت يف  باختيار أيضاو قمنا بالنسبة ملتغري اجلنس ،   تلميذة ، من تالميذ املرحلة الثانوية

  . بالنسبة ملتغري املمارسة ،

للدراسة النظرية و من بداية شهر بالنسبة ،  2013مارس  إيل �اية شهر 2012تراوحت املدة الزمنية من بداية شهر ديسمرب 

أما فيما خيص . ، أجرينا الدراسة امليدانية اخلاصة باجلانب التطبيقي للبحث  2013إىل غاية منتصف شهر جوان  2013أفريل 

للتالميذ املمارسني  مكان الدراسة فقد أجري البحث امليداين على مستوى بعض ثانويات بلدية الشلف بوالية الشلف، بالنسبة

القاعة املتعددة الرياضات احلي األومليب و  القاعة املتعددة الرياضات الشهيد احممد ناصريداخل املؤسسات التعليمية فقط ، و ب

حتليل النتائج ومن خالل إجابات أفراد  بعد عرض و.بالنسبة للتالميذ املمارسني داخل وخارج املؤسسات التعليمية بالشلف، 

  :، وانطالقا من الفرضيات املقرتحة مسبقا كحلول مؤقتة إلشكالية البحث توصلنا إىل النتائج التالية  العينة

دوافع إقبال ممارسة نشاط كرة الطائرة يف املرحلة الثانوية، حيث توضحه ميكن القول أن متغري اجلنس مل يكن له أثر معنوي على  -

الفرق بني املتوسط الذي يبني  01ي متقاربة فيما بينها ، و ما وضحه الشكل رقم النسب املئوية لألبعاد فه 01نتائج جدول رقم 

و كذلك ما أسفرت عنه نتائج اإلختبار التائي حيث كانت دوافع الذكور مشا�ة لدوافع . احلسايب لكل بعد من أبعاد الدافعية 

بعدي  ائية باستثناء اختالف طفيف من أجل حتقيقممارسة نشاط كرة الطائرة أي مل تنتج عنها فروق ذات داللة إحصاإلناث يف 

  .اللياقة البدنية ، والدوافع النفسية والعقليةدوافع 

وهذا ما يدفعنا إىل دوافع إقبال ممارسة نشاط كرة الطائرة يف املرحلة الثانوية، ميكن القول أن متغري املمارسة له أثر معنوي على  -

، والتالميذ املمارسني لنشاط كرة الطائرة )الصفية ( املمارسني لنشاط كرة الطائرة الداخلية  التالميذبني  وجود فروق معنويةأن نقر ب

  .وهي فروق دالة إحصائيا لصاحل املمارسني يف كل األبعاد يف املرحلة الثانوية ، ) الصفية و الالصفية ( الداخلية و اخلارجية  

  املرحلة الثانوية –كرة الطائرة –املمارسة  –الدافعية :  الكلمات المفتاحية
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abstract : 

This study aims to identify the role of motivation in the practice of sports 
volleyball high school, as well as identify the real motivations that push students 
to practice this collective activity. We chose a simple random sample, which 
included 100 students and high school students for the gender variable, as well 
as a sample of 50 students and students for the practice variable. 
Going from the length of time since the beginning of December 2012 to the end 
of March 2013, for the theoretical study and from the beginning of April 2013 to 
mid-June 2013, we had a particular aspect of applied research study on the 
ground. 
    Field research at some secondary schools As for the study site was carried out 
from  Chlef State Municipality, for student practitioners in educational 
institutions only, and the multi-sports martyr hall Hamed Nasseri and multi-
sports hall the Chlef Olympic District, for indoor student practitioners and 
educational institutions outside. after the presentation and analysis of the results 
and by the answers to the sample, and on hypotheses proposed in advance to a 
temporary problem an extensive search we have reached the following results: 
- It can be said that the sex variable had no significant effect on the motives of 
the practical volleyball activity in the secondary phase, as shown by the results 
in Table 01 percentages of dimensions are close to each other, and this Figure 
01, which shows the difference between the arithmetic mean of each dimension 
of the dimensions of motivation. As well as the results of the test results where 
men were motivated women with similar motives in volleyball activity did not 
produce any statistically significant difference, except for a slight difference to 
reach the dimensions of the condition of motivation, and psychological and 
mental motivations. 
- It can be said that the practice variable has a significant effect on the motives 
of Iqbal volleyball activity practice in the secondary phase, which is what leads 
us to recognize the existence of significant differences between students 
practicing the internal volleyball activity (in class), and the students who 
practice the activity of internal and external volleyball (and secondary) in the 
secondary stage, which are statistically significant differences for practitioners 
in all dimensions. 
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  :المقدمة

يعترب النشاط الرياضي اجلماعي أساس من األسس العلمية للرتبية البدنية والرياضية، و تعترب األلعاب اجلماعية وسيلة مهمة من   

كذلك التفاعل اجلماعي، و من و  دم بالدرجة األوىل العالقات مع اآلخرين أجل حتسني القدرات النفسية عند الفرد، واليت خت

  .أكثر �ذه النشاطات الرياضية اجلماعية ،و ذلك ألمهيتها البالغة والنتائج اإلجيابية هلذه األنشطة االهتمامواجب املربني 

، و عرفت هذه الرياضة منذ الرتبية البدنية والرياضيةالنشاطات الرياضية اجلماعية اليت متارس يف حصة وتعد الكرة الطائرة إحدى 

ظهورها تطورا كبريا و انتشارا واسعا عرب دول العامل ، كو�ا تتمتع خبصائص ميز�ا عن بقية الرياضات اجلماعية األخرى ، فهي 

العب املوزع حمور اللعب تتطلب تفاهم و انسجام و تنسيق كبري بني العيب الفريق حيث انه لكل العب مركز معني ، و يشكل ال

  .هجوميا و دفاعيا ، فاملوزع هو صانع العاب الفريق 

و لو الحظنا مستوى كرة الطائرة يف اجلزائر ، لوجدنا هناك تطور ملحوظ يف أداء الالعبني ، و يتجلى ذلك يف النتائج اإلجيابية     

ألطوار التعليمية  ، وهذا راجع إىل عدة عوامل مثل املستوى الدراسي املسجلة يف اآلونة األخرية يف احملافل القارية و الدولية و حىت ا

  .، السن ، النضج العقلي و البدين 

جيب أن تلمس الكرة األرض لتحقيق عدم ارتباطها بزمن معني،و كذلك كيفية التعامل مع الكرة حيث  وإذا أضفنا إىل ذلك كله

هذا .وبالتايل عدم حدوث إصابات ومظاهر العنف  الكرة الطائرة ،قينعدم وجود االحتكاك بني العيب كل من الفري نقطة ، و

  .السبب من أجله يتكاثر ممارسو ا هذه اللعبة ومشجعوها

و تلعب الدافعية دورا هاما يف ميدان التعلم والنشاط الرياضي ، ولقيت إهتمام العديد من الباحثني و أصبحت من املواضيع       

و الدافعية هي الطاقات اليت ترسم . فعاليتها يف فهم و إعطاء تفسري و شروحات للسلوك اإلنساين املكونة لعلم النفس نظرا ل

مصطفى ( .من التكيف مع البيئة اخلارجية  للكائن احلي أهدافه وغاياته لتحقيق التوازن الداخلي ،أو �يئ له أفضل قدر ممكن

  )7، ص  1998سنة : أمینة إبراهیم شلبي/ حسن باهي 

و مما ال شك فيه أن النظرة لكرة الطائرة ختتلف عند التالميذ ، وملمارسة رياضة كرة الطائرة دور يف تكوين شخصية الفرد املراهق    

و اإلملام مبختلف وأكثر ما يهمنا يف هذا املوضوع هو الدوافع األساسية اليت تساعد التالميذ على ممارسة رياضة كرة الطائرة ،

  .اهقة يف الطور الثانوي و ما هلا من خصائص و مميزات جوانب مرحلة املر 

  .كرة الطائرة باملرحلة الثانوية ومـن هـذا املنطـلـق جـاءت هـذه الدراسـة لتبيـن لنـا دوافع إقبال التالميذ على ممارسة نشاط        

  :و اليت من خالهلا  ميكن طـرح السؤال التالــي 

  كرة الطائرة باملرحلة الثانوية ؟ ممارسة نشاطما هي دوافع إقبال التالميذ على  -

( هل توجد فروق معنوية يف دوافع إقبال تالميذ املرحلة الثانوية حنو ممارسة نشاط كرة الطائرة ترجع إىل متغري اجلنس  -

 ؟) إناث / ذكور 

عند التالميذ املمارسني لنشاط  هل توجد فروق معنوية يف دوافع إقبال تالميذ املرحلة الثانوية حنو ممارسة نشاط كرة الطائرة -

) الصفية والالصفية ( ، والتالميذ املمارسني لنشاط كرة الطائرة الداخلية و اخلارجية ) الصفية ( كرة الطائرة الداخلية 

  ؟)غير ممارسين / ممارسين ( متغير الممارسة حسب 

 : الدراسة فرضيات

  على ممارسة نشاط كرة الطائرة باملرحلة الثانوية هناك دوافع داخلية وخارجية تزيد من إقبال التالميذ. 

  توجد فروق ذات داللة إحصائية يف دوافع إقبال تالميذ املرحلة الثانوية حنو نشاط كرة الطائرة ترجع إىل متغري اجلنس   

 ) .إناث / ذكور ( 



                 ISSN : 2170-1385مجلة علوم و تقنیات النشاط البدني الریاضي                   
                                      جامعة العلوم و التكنولوجیا محمد بوضیاف

 وھران                      
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

160 www.univ-usto.dz/institusport.php 

 

العدد الرابع جوان 
2018 

  متغير حسب  نشاط كرة الطائرةتوجد فروق ذات داللة إحصائية يف دوافع إقبال تالميذ املرحلة الثانوية حنو ممارسة

  ).غير ممارسين / ممارسين ( الممارسة 

  : دراسةتعريف مصطلحات ال

  :مفهوم الدافعية 

هي الطاقات اليت ترسم للكائن احلي أهدافه وغاياته لتحقيق التوازن الداخلي ،أو �يئ له أفضل قدر ممكن   من التكيف مع "

  )22بدون سنة نشر ، ص : صالح محمد علي أبو جادو ( ".البيئة اخلارجية 

  :مفهوم الدافع 

  :لغة  -

من فعل دفع ، دفعا مبعىن أبعد شخصا أو شيئا و أزاله عـن مكانـه ، جعـل يتقـدم بواسـطة دافـع مبعـىن حمـرك يـدفع   قاربـا شـراعيا " 

  )120، ص 1998: حموي وآخرون صبحي ( ".احملرض على فعل شيء ما : وبدافع كذا مبعىن بداعي كذا و الدافع 

  :اصطالحا  -

جمموعـة الظـروف الداخليـة واخلارجيـة الـيت حتـرك الفـرد :"إذ يعرف بأنه ،ه من املفاهيم النفسية األساسية تعددت مفاهيم الدافع كغري 

  )22، ص  2000: خلیل المعایضة( ".من أجل إعادة التوازن 

ف�وزي ( ".فعال داخلي يسـبب التـوتر ويـدفع الفـرد إىل السـلوك بطريقـة ختفـيض ذلـك التـوترمثري :"بينما هنـــاك من يعرفه على أنــــــه 

  )363، ص 2000: محمد جبل 

  :التعريف اإلجرائي للدافعية  -

  .دافعية التالميذ حنو جتنب الفشل و إجناز النجاح 

  :الممارسة الصفية  -

املقصود �ا التالميذ الذين ميارسون نشاط كرة الطائرة يف املرحلة الثانوية داخل املؤسسات التعليمية فقط ،  أي خالل حصة     

  .الرتبية البدنية و الرياضية 

  : الممارسة الالصفية  -

سسات التعليمية وخارجها ،  أي خالل املقصود �ا التالميذ الذين ميارسون نشاط كرة الطائرة يف املرحلة الثانوية داخل املؤ     

  .حصة الرتبية البدنية و الرياضية و خالل احلصص التدريبية سواءا مع النوادي أو الفريق املمثل  للمؤسسة 

 :الدراسات السابقة و المشابهة 

  .م 1997عام ' 'دوافع النشاط الرياضي عند الطلبة اجلامعيني يف اجلزائر '' شهد املال حتت عنوان :الدراسة األولى 

  :الهدف من الدراسة 

و جاءت مشكلة هذا البحث يف التوصل إىل أكثر دوافع ممارسة النشاط الرياضي شيوعا عند الطلبة اجلامعيني يف اجلزائر ، و     

هلذا كان هدف البحث دراسة الفروق بني دوافع ممارسة النشاط الرياضي تبعا ملتغري اجلنس و املستوى الدراسي ، و كذا نوع املعهد 

  . نية جبامعة اجلزائر ، ومعاهد العلوم التكنولوجية جبامعة هواري بومدين بباب الزوار باجلزائر أي معهد العلوم اإلنسا

  :أهم النتائج المتوصل إليه من خالل الدراسة 
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طالب و طالبة ، واستعملت اإلستبيان كأداة جلمع املعلومات ، وبعد  4432و مشلت هذه الدراسة علي عينة مكونة من     

ائية أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية يف دوافع ممارسة النشاط الرياضي بني معهد العلوم اإلنسانية املعاجلة اإلحص

  .ومعاهد العلوم التكنولوجية و لصاحل املعاهد العلمية التكنولوجية 

  : الدراسة الثانية 

ممارسة الرتبيةالبدنية و الرياضية يف مرحلة التعليم دوافع التالميذ املراهقني و مدى إقباهلم على '' كمال بوعجناق حتت عنوان 

  .م  1998عام '' الثانوي 

  :الهدف من الدراسة 

وكان اهلدف منها هو معرفة دوافع ممارسة الرتبيةالبدنية و الرياضيةعند تالميذ و تلميذات التعليم الثانوي مبحافظة اجلزائر      

ديد ما هي العوامل اليت دفعت �ؤالء التالميذ لإلقبال على ممارسة الرتبيةالبدنية و الكربى سابقا ، و بعبارة أدق فإ�ا حتاول حت

  .الرياضية يف هذه مرحلة 

  :أهم النتائج المتوصل إليه من خالل الدراسة 

واستخدم الباحث إستبيان يستقصي آراء التالميذ و طالب و طالبة ،  210و مشلت هذه الدراسة علي عينة مكونة من     

التلميذات يف هذا الصدد ، ومن النتائج اليت توصلت إليها هذه الدراسة هو إمجاع أفراد عينة البحث على إعتبار دافع اللياقة 

البدنية و الصحة يف مقدمة الدوافع اليت جعلتهم يقبلون على ممارسة الرتبيةالبدنية و الرياضية يف مرحلة التعليم الثانوي اجلزائري ، 

  .ية مع تفاوت يف درجة التفصيل و األمهية من بعد دافعي إىل أخر وجاءت كلها إجاب

  :الدراسة الثالثة 

الرتبيةالبدنية و الرياضية لدى تالميذ الطور الثالث من دوافع ممارسة النشاط البدين الرياضي يف حصة '' حيياوي سعيدحتت عنوان 

  .م  2001عام '' التعليم األساسي اجلزائري 

  :الهدف من الدراسة 

الرتبيةالبدنية و الرياضية لدى و جاءت مشكلة هذا البحث يف معرفة أكثر دوافع ممارسة النشاط البدين الرياضي يف حصة     

و هلذا كان هدف البحث دراسة الفروق بني دوافع ممارسة النشاط الرياضي تبعا ملتغري  تالميذ الطور الثالث من التعليم األساسي ،

  . وذلك بوالية باتنة ) املدينة / الريف ( فية اجلنس و املنطقة اجلغرا

  :أهم النتائج المتوصل إليه من خالل الدراسة 

ملقياس كأداة جلمع املعلومات ، وبعد املعاجلة  طالب و طالبة ، واستعمال 200و مشلت هذه الدراسة علي عينة مكونة من     

ني يف الرتتيب حسب أولويا�م ملمارسة النشاط البدين الرياضي يف إشرتاك تالميذ و تلميذات املنطقت اإلحصائية أظهرت النتائج

البدنية ، حيث جاء بعد الدوافع اإلجتماعية و اخللقية يف املرتبة األوىل و يليه دافع امليول الراضي و دافع التفوق  الرتبيةحصة 

ثر معنوي علي مستويات أبعاد دوافع ممارسة النشاط الرياضي لتأيت بعدها الدوافع األخرى ، أما بالنسبة ملتغري اجلنس مل هناك أي أ

  .البدنية و الرياضية لدى تالميذ الطور الثالث من التعليم األساسي  البدين الرياضي يف حصة الرتبية

  :الدراسة الرابعة 

اإلجناز الرياضي عند تالميذ حنو ممارسة األنشطة البدنية و الرياضية و عالقتها بدافعية  اإلجتاهات'' حتت عنوان  مغراوي هشام

  م 2012عام '' الطور الثانوي 

  :الهدف من الدراسة 
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دراسة اإلجتاهات و دافعية اإلجناز الرياضي حنو ممارسة األنشطة البدنية و الرياضية عند تالميذ الطور الثانوي ، تبعا ملتغري اجلنس   

عند تالميذ  إلجناز الرياضي حنو ممارسة األنشطة البدنية و الرياضية، و دراسة الفروق يف اإلجتاهات و دافعية ا) إناث / ذكور ( 

  ين و الرياضي الداخلي و اخلارجي الطور الثانوي املمارسني للنشاط البدين و الرياضي الداخلي ، و التالميذ املمارسني للنشاط البد

  :أهم النتائج المتوصل إليه من خالل الدراسة 

كأداة جلمع املعلومات ، وبعد املعاجلة اإلحصائية " كينيون " تلميذ ، حيث إستعمل الباحث مقياس  105و مشلت الدراسة     

عند تالميذ الطور  دراسة الفروق يف اإلجتاهات و دافعية اإلجناز الرياضي حنو ممارسة األنشطة البدنية و الرياضية أظهرت النتائج يف

نشاط البدين و الرياضي الداخلي ، و التالميذ املمارسني للنشاط البدين و الرياضي الداخلي و اخلارجي على الثانوي املمارسني لل

  .وجود فروق دالة إحصائيا لصاحل املمارسني يف معظم األبعاد

  :الدراسة الميدانية

  :المنهج المتبع

ا يكون مرتكزا على طبيعة املوضوع الذي هو بصدد إن اختيار أي منهج ألي دراسة ال يكون عشوائيا أو عن طريق الصدفة، وإمن

  .معـاجلته، فـاختالف املواضيع من حيث التحديد والوضوح يستوجب اختالفا يف املنهج أو يف طريقة معاجلة هذا املوضوع

  )29، ص  1998: عثمان حسن عثمان ( ".جمموعة العمليات و اخلطوات اليت يتبعها الباحث بغية حتقيق حبثه:" و يعرف املنهج انه

واستجابة لطبيعة املوضوع يشرتط على الباحث أن يعتمد على منهج يناسب دراسته و يوضح يف هذا الشأن الزوابغي و الغنام يف 

و اإلجابة على األسئلة و اإلستفسارات اليت يثريها  الطريقة اليت يتبعها الباحث يف دراسته للمشكلة، واكتشاف احلقيقة"قوهلم بأن 

الزوابغي و (". حث و طبيعة و نوع املشكلة املطروحة للدراسة، و هي حتديد نوع املنهج الذي يتبع من بني املناهج املتبعةموضوع الب

 )51، ص 1974 : الغنام

وملا كان موضوع حبثنا هذا يتعلق بدوافع إقبال تالميذ الطور الثانوي حنو ممارسة نشاط كرة الطائرة فإننا نرى أن هذه الدراسة 

عبد الرمحان  (".يقوم أوال بتحديد الوضع احلايل للظاهرة املدروسة وإعطاء تقرير وصفي عنها" إتباع املنهج الوصفي ، الذي تقتضي

  )17، ص 1993:عدس

  : مجتمع الدراسة

، التابعة لوزارة الرتبية الوطنية، ويبلغ  -والية الشلف  -مشلت هذه الدراسة تالميذ وتلميذات الطور الثانوي يف بلدية الشلف      

و الصادرة من مصلحة استثمار املوارد البشرية ملديرية الرتبية لوالية  2012/2013عدد أفراد ا�تمع حسب إحصائيات عام 

ثانوية ، وهذا حسب تقرير الدخول املدرسي  12تلميذ و تلميذة موزعني على 9172بـــــــ الشلف ، و املقدر عددهم

  .ملديرية الرتبية بالشلف 2012/2013

  يوضح ثانويات بلدية الشلف التي أخذت منها العينة و عدد تالميذ:  03الجدول رقم 

  كل ثانوية حسب الجنس

  مـــوعالمج  اإلنـــاث  الذكـــور  إسم المؤســـسة  الرقم

  826  501  325  ثانوية بلحاج بلقاسم  1

  1128  686  442  ثانوية الجياللــي بونعـــــــامة  2

  791  415  376  ثانوية الونشريســـي  3

  657  392  265  ثانوية محمد بوعـــــايســي  4
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  780  473  307  ثانوية العقيد بوقرة  5

  784  428  256  ثانوية علي شــــاشو  6

  1067  617  450  محمدثانوية شيهان   7

  1030  595  435  ثانوية الحاج ميلود عبدالحميد  8

  904  557  347  ثانوية محمد مهــدي  9

  579  353  226  ثانوية الشرفة الجديدة  10

  233  139  94  ثانوية كتروسي أحمد   11

  393  211  182  ثانوية العرجون امعمر  12

  9172  4866  3705  المجمــتتوع الكلــــي

  

  :البحث و كيفية اختيارهاعينة 

جمتمع الدراسة الذي جتمع منه البيانات امليدانية و هي تعترب جزءا من الكل مبعىن أن تؤخذ جمموعة أفراد :" تعرف العينة على أ�ا

  )91ص- 2002-: رشيد زروايت" . (ا�تمع على أن تكون ممثلة للمجتمع لتجرى عليها الدراسة

: حممد حسن عالوي ، اسامة كامل راتب".( كل أو بعض من ا�تمع األصلي للدراسة   أ�ا جزء من:" وتعرف أيضا على

  )143، ص 1999

تلميذ و تلميذة ، من تالميذ املرحلة الثانوية ، و سنحاول  100فقمنا بإختيار عينة عشوائية بسيطة ،واشتملت عينة دراستنا على 

  .، حىت نتمكم من املقارنة بني متغري اجلنس " تلميذة 50"اإلناث  و" تلميذ 50"دراستها من خالل جمموعتني، جمموعة ذكور 

تلميذ و تلميذة ، من تالميذ املرحلة الثانوية ، ميارسون نشاط كرة الطائرة يف  50وقمنا أيضا بإختيار عينة مقصودة ،و متثلت يف 

غري ممارسني خارجاملؤسسات التعليمية ،و املؤسسات التعليمية و القاعات الرياضية ، و سنحاول دراستها مع جمموعة تالميذ 

علما أن جمموعة التالميذ الغري . ، حىت نتمكم من املقارنة بني متغري املمارسة الصفية و الالصفية " تلميذ و تلميذة 50"متثلت يف 

  .املؤسسات التعليمية أختريت بطريقة عشوائية من العينة األوىل  ممارسني خارج

  د تالميذ العينة حسب متغير الجنسيوضح عد:  04الجدول رقم 

  

  المجمـــوع  اإلنـــاث  الذكـــور  إسم المؤســـسة  المنطقة

  20  10  10  ثانوية الجياللــي بونعـــــــامة  الشلــــــف

  20  10  10  ثانوية محمد بوعـــــايســي  الشلــــــف

  20  10  10  ثانوية محمد مهــدي  الشلــــــف

  20  10  10  شــــاشوثانوية علي   الشلــــــف

  20  10  10  ثانوية الونشريســـي  الشلــــــف

  100  50  50  المجمــتتوع الكلــــي
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  حسب متغير الممارسة يوضح عدد تالميذ العينة:  05الجدول رقم 

  

المجمــوع   اإلنـــاث  الذكـــور  مكان الممارسة خارج المؤسسات التعليمية  المتغيرات

  الكلي

 50  25  /  املتعددة الرياضات الشهيد احممد ناصري القاعة  الممارسين

  /  25 القاعة املتعددة الرياضات احلي األومليب

  50 25 25  املؤسسات التعليمية  غير الممارسين

  

  :أداة الدراسة 

للتأكد من صحة الفرضيات املقدمة للدراسة ، واستجابة لطبيعتها إرتأينا إىل إعداد مقياس كأداة للبحث يتعرض من خالله      

عبارة صيغت يف  50و يضم ، دوافع إقبال التالميذ على ممارسة نشاط كرة الطائرة باملرحلة الثانويةإستطالع رأي املفحوص يف 

، و '' دائما ، أحيانا ، أبدا '' : على كل عبارة بإختيار واحد من اإلجابات الثالثة و املتمثلة يف  اإلجياب ، حبيث جييب املفحوص

'' قيمة عددية '' هذه اإلجابات ماهي إال موازين لتقدير مستويات الدافعية عند املفحوصيني ، حيث نعوض كل إجابة بدرجة 

  :علي النحو التايل 

  ثالث درجــــات ) 03.................... ( دائما. 

  درجتني ) 02................... ( أحيانا . 

  درجة واحــــدة )  01..................... ( أبدا. 

حماور أساسية متثل خمتلف متغريات البحث ) 6(وقد مت إعداد بنود املقياس على ضوء أهداف البحث ، حيث يتشكل من ستة 

  :وهي على النحو التايل 

  ويشتمل هذا البعد أو احملور على دوافع إكتساب صفة بدنية معينة كالقوة العضلية ، أو السرعة : البدنية دافع اللياقة

أو الرشاقة أو املرونة أو التحمل ، و رفع املستوى الصحي و تقوية الوظائف احليوية للجسم ، و يتكون هذا البعد من 

 .''  9،  8،  7،  6،  5،  4،  3،  2،  1'' بنود يضمها املقياس ذات األرقام ) 9(تسعة 

  ويشتمل هذا البعد على اهلواية الرياضية و التحمس حنو لعبة رياضة معينة ، و امليل حنو : دافع الميول الرياضية

،  14،  13،  12،  11،  10'' : بنود مرقمة يف املقياس من ) 7(النشاط الرياضي ، و يتكون هذا البعد من سبعة 

15  ،16  ''. 

  ومشل هذا احملور على دوافع الراحة النفسية و تنمية حسن التصرف و اإلنتباه و دقة : الدوافع النفسية و العقلية

،  18،  17'' : املالحظة و تكوين الشخصية و تنشيط العقل ويضم هذا البعد البنود الثمانية املرقمة يف املقياس من 

19  ،20  ،21  ،22  ،23  ،24  ''. 

 و يشمل هذا البعد على اإلعتماد على النفس و حتمل املسؤولية و تكوين عالقات : جتماعية و الخلقية الدوافع اإل

إجتماعية و تنمية السلوك التعاويب و اإلجتماعي واكتساب الروح الرياضية و تعلم النظام و اإلحرتام و اإلخالق الكرمية 

،  32،  31،  30،  29،  28،  27،  26،  25''  :، و يتكون هذا البعد من تسعة بنود يضمها املقياس و هي 

33  ''. 
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  و من أهم دوافع هذا البعد حماولة الوصول إىل مستوى رياضي عايل ، و حماولة اإللتحاق بفريق : دافع التفوق الرياضي

،  36،  35 ، 34'' : بنود مرقمة يف املقياس من ) 8(املدرسة أو النادي و متثيلها ، و يتكون هذا البعد من مثانية 

37  ،38  ،39  ،40  ،41  ''. 

  ويتمثلهذا البعد يف تشجيعات احمليط اإلجتماعي واهتمام املدرسني و املدربني بالنشاط : دافع التشجيع الخارجي

الرياضي خالل احلصة ، و ترويج اإلعالم لألنشطة الرياضية يف كافة الوسائل اإلعالمية ، و يتكون هذا البعد من تسعة 

 .''  50،  49،  48،  47،  46،  45،  44،  43،  42'' : ود وهي مرقمة يف املقياس كاآليت بن) 9(

  و تحليل ومناقشة الفرضيات عرض

  :عرض ومناقشة الفرضية الجزئية األولى 

  ) .إناث / ذكور ( توجد فروق معنوية يف دوافع إقبال تالميذ املرحلة الثانوية حنو ممارسة نشاط كرة الطائرة ترجع إىل متغري اجلنس 

 .يمثل الفروق بين أبعاد الدافعية لدى الذكور و اإلناث حسب النسبة المؤوية :  01الشكل رقم 

    
  دافع الميول الرياضية  دافع اللياقة البدنية

    

  الدوافع اإلجتماعية و الخلقية  الدوافع النفسية و العقلية
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يوضح الفرق بين المتوسط الحسابي لكل بعد من أبعاد الدافعية نحو ممارسة نشاط كرة الطائرة بين :  02الشكل رقم 

  الذكور و اإلناث

... من خالل النتائج اليت أفرز�ا املقارنة بني النسب املؤوية ألبعاد الدوافع بني الذكور و اإلناث و امللخصة يف اجلدول رقم       

، نالحظ أنه ال يوجد اختالف كبري بني العينتني أي العينة املتمثلة قي الذكور و العينة املتمثلة يف اإلناث ، ... و الشكل رقم 

  .ن النتائج متقاربة يف ما بينهما حيث نالحظ أ

ويتضح من اجلدول و الشكل السابقني أن الدوافع املؤثرة بشكل ملحوظ على ممارسة نشاط كرة الطائرة يف املرحلة الثانوية لدى    

من حيث أولوية الذكور و اإلناث هي نفسها ، إذ يدل حمتوى النتائج على أن الدوافع االجتماعية و اخللقية احتلت املرتبة األوىل 

عند اإلناث ، وهذا يبني أن وعي التالميذ مرتفع 19.71%عند الذكور و بنسبة18.99%الدوافع عند املفحوصني و هذا بنسبة 

لفهم األثر احلقيقي ملمارسة النشاط الرياضي بصفة عامة و نشاط كرة الطائرة بصفة خاصة ، و املتمثل يف تنمية الروح اإلجتماعية 

  .ذلك بالتعاون و تكون العالقات اإلجتماعية مع اآلخرين و قضاء وقت مرح معهم من خالل ممارسة نشاط رياضي و اخللقية و 

  :وترتيب هذه النسب موضح يف اجلدول اآليت 

  ويةئيوضح ترتيب دوافع ممارسة نشاط كرة الطائرة لدى الذكور و اإلناث حسب النسبة الم:  02الجدول رقم 

وهذه النتائج تعطينا نظرة جيدة عن طبيعة الدوافع اليت كانت ذات تأثري ملحوظ أكثر من غريها على ممارسة كل من الذكور      

  .و اإلناث لنشاط كرة الطائرة يف املرحلة الثانوية 

    
  دافع التشجيع الخارجي  دافع التفوق الرياضي

  النسبة المؤوية لإلناث  النسبة المؤوية للذكور  الرياضيدوافع النشاط   الترتيب

  19.71%  18.99%  الدوافع اإلجتماعية و الخلقية  01

  19.19%  18.92%  دافع اللياقة البدنية  02

  17.26%  18.52%  دافع التشجيع الخارجي  03

  16.33%  15.67%  الدوافع النفسية و العقلية  04

  14.63%  14.67%  دافع التفوق الرياضي  05

  12.84%  13.20%  دافع الميول الرياضية  06
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ملعرفة داللة الفروق بني دوافع إقبال التالميذعلى ممارسة نشاط كرة الطائرة يف )T-Test(وفيما يلي يتم عرض نتائج إختبار      

  .املرحلة الثانوية و ذلك كل بعد على حدى بني الذكور و اإلناث

  ):T-Test(المقارنة بين الذكور و اإلناث بعد لبعد حسب اختبار 

  دافع اللياقة البدنية: نتائج البعد األول 

  )T-Test(الفرق بين الذكور و اإلناث في دافع اللياقة البدنية حسب نتائج إختبار يوضح :  03الجدول رقم 

نتائج عينة البحث يف اإلختبار التائي لدافع اللياقة البدنية بني الذكور و اإلناث ، و اليت تبني نتائجه على  03يبني اجلدول رقم 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بني نتائج الذكور و اإلناث يف دافع اللياقة البدنية ، حيث بلغ املتوسط احلسايب عند الذكور 

وعند .  3.52، و اإلحنراف املعياري  21.24، أما عند اإلناث فبلغ املتوسط احلسايب  2.57املعياري ، و اإلحنراف  19.80

اجلدولية ) ت(، وهي أكرب من قيمة  2.33احملسوبة بـــــ ) ت(، قدرت قيمة  98و درجة احلرية )  α =0.05( مستوى الداللة 

  .، وهذا ما يعين وجود داللة إحصائية  1.98اليت بلغت 

  دافع الميول الرياضية:نتائج البعد الثاني 

  )T-Test(يوضح الفرق بين الذكور و اإلناث في دافع الميول الرياضية حسب نتائج إختبار :  04الجدول رقم

لدافع امليول الرياضية للذكور و اإلناث ، حيث أن الذكور بلغ متوسطهم احلسايب ) ت(نتائج إختبار  04يظهر اجلدول رقم 

) ت(، أما قيمة  2.76و إحنرافهن املعياري  13.84، أما اإلناث فبلغ متوسطهن احلسايب  2.11و إحنرافهم املعياري  13.82

و درجة )  α =0.05( ، عند مستوى الداللة  1.98اجلدولية اليت بلغت ) ت(يمة ، وهي أصغر من ق 0.041احملسوبة بلغت 

،و هذا ما يدل على أن الفرق بني اجلنسني غري دال إحصائيا، مما يعين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني  98احلرية 

  .نتائج أفراد العينة يف دافع امليول الرياضية

درجة   الداللة

  الحرية

مستوى 

  الداللة

T  

 الجدولية

T 

  المحسوبة

اإلنحراف 

  المعياري

  )ع(

المتوسط 

  الحسابي

  )س(

متغير 

 الجنس

 توجد فروق

ذات داللة 

 إحصائية

 

 

 

98 

 

 

0.05 

 

 

 

1.98 

 

 

 

2.33 

 

2.57 
19.80 

 

 الذكـــــور

 

3.52 

  

21.24 

 

 اإلنـــــــاث

درجة   الداللة

  الحرية

مستوى 

  الداللة

T  

 الجدولية

T 

  المحسوبة

اإلنحراف 

  المعياري

  )ع(

المتوسط 

  الحسابي 

  )س(

 متغير الجنس

 فروقتوجد 

ذات داللة 

 إحصائية

 

 

 

 

98 

 

 

0.05 

 

 

 

1.98 

 

 

 

2.37 

 

2.23 
16.40 

 

 الذكـــــور

 

2.78 

  

17.60 

 

 اإلنـــــــاث
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ت داللة إحصائية بني تالميذ و تلميذات املدينة و الريف يف دوافع ممارسة النشاط الرياضي نستخلص مم سبق أنه توجد فروق ذا

  :يف حصة الرتبية البدنية و الرياضية من أجل حتقيق كل من األبعاد أو الدوافع التالية

و هذا " الرياضي، دافع التشجيع اخلارجي، الدوافع النفسية و العقلية، دافع التفوق  ةيدافع اللياقة البدنية، دافع امليول الرياض"     

والشكل . لصاحل تالميذ املدينة، يف حني اشرتكوا يف دوافع ممارستهم هلذه األنشطة من أجل حتقيق الدوافع االجتماعية و اخللقية

  .املوايل يوضح الفروق يف املتوسطات احلسابية بني تالميذ املدينة و الريف حسب أبعاد الدافعية

  :الفرضية الجزئية الثانية عرض و مناقشة

توجد فروق معنوية يف دوافع إقبال تالميذ املرحلة الثانوية حنو ممارسة نشاط كرة الطائرة عند التالميذ املمارسني لنشاط كرة الطائرة  

( متغير الممارسة )  الصفية و الالصفية ( ، و التالميذ املمارسني لنشاط كرة الطائرة الداخلية و اخلارجية ) الصفية ( الداخلية 

  ).غير ممارسين / ممارسين 

  :ممارسين وغير الممارسينالمقارنة بين ال

  :حسب النسبة املؤوية  مارسني و الغري ممارسنياملقارنة بني دوافع امل

  حسب النسبة المؤوية ممارسين و الغير ممارسين يوضح فروق أبعاد الدافعية لدى ال:  09الجدول رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المقياس

 

  

  الدافعيةأبعاد 

  الغير ممارسين  الممارسين

 

  العينة

مجموع 

نقاط كل 

  بعد

النسبة 

  المؤوية

 

  العينة

مجموع نقاط 

  كل بعد

النسبة 

  المؤوية

  19.33%  1030  50  19.00%  1245  50  دافع اللياقة البدنية

  13.33%  710  50  13.96%  915  50  دافع الميول الرياضية

  15.84%  844  50  15.70%  1029  50  الدوافع النفسية و العقلية

  18.77%  1000  50  18.36%  1203  50  الدوافع اإلجتماعية و الخلقية

  15.05%  802  50  16.23%  1064  50  دافع التفوق الرياضي

  17.64%  940  50  16.72%  1096  50  دافع التشجيع الخارجي

  %100  5326  50 %100  6552  50  المجموع
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  ..وية ئحسب النسبة المممارسين و الغير ممارسين بين أبعاد الدافعية لدى اليمثل الفروق :  03الشكل رقم 

    
  دافع الميول الرياضية  دافع اللياقة البدنية

    

  الدوافع اإلجتماعية و الخلقية  الدوافع النفسية و العقلية

    
  دافع التشجيع الخارجي  دافع التفوق الرياضي

19

19,33

الممارسین ممارسینالغیر

18,8

18,9

19

19,1

19,2

19,3

19,4

الممارسین

ممارسینالغیر

13,96

13,33

13

13,1

13,2

13,3

13,4

13,5

13,6

13,7

13,8

13,9

14

14,1

الممارسین ممارسینالغیر

الممارسین

ممارسینالغیر

15,7

15,84

الممارسین ممارسینالغیر

15,6

15,65

15,7

15,75

15,8

15,85

15,9

الممارسین

18,36ممارسینالغیر

18,77

18,1

18,2

18,3

18,4

18,5

18,6

18,7

18,8

18,9

الممارسین ممارسینالغیر

الممارسین

ممارسینالغیر

16,23

15,05

14,4

14,6

14,8

15

15,2

15,4

15,6

15,8

16

16,2

16,4

الممارسین ممارسینالغیر

الممارسین

16,72ممارسینالغیر

17,64

16,2

16,4

16,6

16,8

17

17,2

17,4

17,6

17,8

الممارسین ممارسینالغیر

الممارسین

ممارسینالغیر
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من خالل النتائج اليت أفرز�ا املقارنة بني النسب املؤوية ألبعاد الدوافع بني التالميذ املمارسني و الغري املمارسني ، نالحظ أنه       

 ال يوجد إختالف كبري بني العينتني أي العينة املتمثلة قي التالميذ املمارسني و العينة املتمثلة يف التالميذ الغري املمارسني ، حيث

نالحظ أن النتائج متقاربة يف ما بينهما ، فيما ما عدا إختالف بسيط يف ترتيب دافع التفوق الرياضي الذي جاء يف املرتبة الرابعة 

عند املمارسني و الدوافع النفسية و العقلية جاءت يف املرتبة اخلامسة ، والعكس عند التالميذ الغري ممارسني فحلت الدوافع النفسية 

  .رتبة الرابعة و تلتها دوافع التفوق الرياضي اليت جاءت يف املرتبة اخلامسة و العقلية امل

ويتضح من اجلدول و الشكل السابقني أن الدوافع املؤثرة بشكل ملحوظ على ممارسة نشاط كرة الطائرة يف املرحلة الثانوية لدى 

النتائج على أن دوافع اللياقة البدنية احتلت املرتبة األوىل  التالميذ املمارسني و الغري املمارسني هي نفسها تقريبا ، إذ يدل حمتوى

عند التالميذ الغري 19.33%عند التالميذ املمارسني و بنسبة19.00%من حيث أولوية الدوافع عند املفحوصني و هذا بنسبة 

العضلية ، أو السرعة أو  املمارسني ، وهذا يبني حاجيات تالميذ الطور الثانوي من دوافع إكتساب صفة بدنية معينة كالقوة

  .الرشاقة أو املرونة أو التحمل ، و رفع املستوى الصحي و تقوية الوظائف احليوية للجسم 

  :وترتيب هذه النسب موضح يف اجلدول اآليت 

حسب النسبة ممارسين و الغير ممارسين يوضح ترتيب دوافع ممارسة نشاط كرة الطائرة لدى ال:  10الجدول رقم  

  ويةئالم

وهذه النتائج تعطينا نظرة جيدة عن طبيعة الدوافع اليت كانت ذات تأثري ملحوظ أكثر من غريها عند ممارسني نشاط كرة      

  .الطائرة داخل املؤسسات التعليمية فقط و عند ممارسني نشاط كرة الطائرة داخل و خارج املؤسسات التعليمية 

ملعرفة داللة الفروق بني دوافع إقبال التالميذعلى ممارسة نشاط كرة الطائرة يف )T-Test(وفيما يلي يتم عرض نتائج إختبار      

  .املرحلة الثانوية و ذلك كل بعد على حدى بني املمارسني و الغري املمارسني

  ):T-Test(بعد لبعد حسب إختبار  ممارسين والغير ممارسينالمقارنة بين ال

  دافع اللياقة البدنية: نتائج البعد األول 

  

  

  

  

النسبة المؤوية   دوافع النشاط الرياضي  الترتيب

  للممارسين

النسبة المؤوية   دوافع النشاط الرياضي

  لغير الممارسين

  19.33%  دافع اللياقة البدنية  19.00%  دافع اللياقة البدنية  01

  18.77%  الدوافع اإلجتماعية و الخلقية  18.36%  الدوافع اإلجتماعية و الخلقية  02

  17.64%  دافع التشجيع الخارجي  16.72%  دافع التشجيع الخارج  03

  16.33%  الدوافع النفسية و العقلية  16.23%  دافع التفوق الرياضي  04

  15.05%  دافع التفوق الرياضي  15.70%  الدوافع النفسية و العقلية  05

  13.33%  دافع الميول الرياضية  13.96%  دافع الميول الرياضية  06



                 ISSN : 2170-1385مجلة علوم و تقنیات النشاط البدني الریاضي                   
                                      جامعة العلوم و التكنولوجیا محمد بوضیاف

 وھران                      
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

171 www.univ-usto.dz/institusport.php 

 

العدد الرابع جوان 
2018 

-T(في دافع اللياقة البدنية حسب نتائج إختبار ممارسين و الغير ممارسين يوضح الفرق بين ال:  11الجدول رقم 

Test(  

نتائج عينة البحث يف اإلختبار التائي لدافع اللياقة البدنية بني التالميذ املمارسني داخل املؤسسات التعليمية  11يبني اجلدول رقم 

والتالميذ املمارسني داخل و خارج املؤسسات التعليمية  ، و اليت تبني نتائجه على وجود فروق ذات داللة إحصائية بني نتائج 

، و اإلحنراف املعياري  24.90ممارسني يف دافع اللياقة البدنية ، حيث بلغ املتوسط احلسايب عند املمارسني  املمارسني و الغري

= α( وعند مستوى الداللة . 2.95، و اإلحنراف املعياري  20.46، أما عند الغري ممارسني فبلغ املتوسط احلسايب  1.38

،  1.98اجلدولية اليت بلغت ) ت(، وهي أكرب من قيمة  9.61احملسوبة بـــــ ) ت(، قدرت قيمة  98و درجة احلرية )  0.05

  .وهذا ما يعين وجود داللة إحصائية 

  :دافع الميول الرياضية:نتائج البعد الثاني 

-T(في دافع الميول الرياضية حسب نتائج إختبار ممارسين و الغير ممارسين يوضح الفرق بين ال:  12الجدول رقم

Test(  

بني التالميذ املمارسني داخل املؤسسات التعليمية والتالميذ  لدافع امليول الرياضية) ت(إختبار نتائج  12يظهر اجلدول رقم 

و إحنرافهم املعياري  18.30املمارسني داخل و خارج املؤسسات التعليمية ، حيث أن التالميذ املمارسني بلغ متوسطهم احلسايب 

احملسوبة ) ت(، أما قيمة  2.10و إحنرافهن املعياري  14.20سايب ، أما التالميذ الغري املمارسني فبلغ متوسطهن احل 2.02

،  98و درجة احلرية )  α= 0.05( ، عند مستوى الداللة  1.98اجلدولية اليت بلغت ) ت(،وهي أكرب من قيمة  9.92بلغت 

إحصائية بني نتائج أفراد العينة يف و هذا ما يدل على أن الفرق بني متغري املمارسة دال إحصائيا ، مما يعين وجود فروق ذات داللة 

  .دافع امليول الرياضية 

  

درجة   الداللة

  الحرية

مستوى 

  الداللة

T  

 الجدولية

T 

  المحسوبة

اإلنحراف 

  المعياري

  )ع(

المتوسط 

  الحسابي 

  )س(

 متغير الممارسة

 توجد فروق

ذات داللة 

 إحصائية

 

 

 

98 

 

 

0.05 

 

 

 

1.98 

 

 

 

9.61 

 

1.38 
24.90 

 

 ممارسين ال

 

2.95 

  

20.46 

 

 غير ممارسين

درجة   لةالدال

  الحرية

مستوى 

  الداللة

T  

 الجدولية

T 

  المحسوبة

اإلنحراف 

  المعياري

  )ع(

المتوسط 

  الحسابي 

  )س(

 متغير الممارسة

 توجد فروق

ذات داللة 

 إحصائية

 

 

 

98 

 

 

0.05 

 

 

 

1.98 

 

 

 

9.92 

 

2.02 
18.30 

 

 ممارسين ال

 

2.10 

  

14.20 

 

 الغير ممارسين
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  : مقارنة النتائج بالفرضيات 

  :مقارنة نتائج الفرضية األولى 

من أجل التحقق من صحة الفرضية األوىل و اليت تفرتض وجود فروق معنوية بني الذكور و اإلناث يف دوافع إقبال ممارسة نشاط  

 02الثانوية ، فقد أشارت نتائج الدراسة من خالل النسب املئوية اليت حتصل عليها كل بعد يف اجلدول رقم كرة الطائرة يف املرحلة 

إىل أن الفروق ألبعاد دوافع ممارسة نشاط كرة الطائرة بني الذكور و اإلناث متقاربة فيما بينها ، ويتضح من خالل  ذلك أن 

ة الطائرة يف املرحلة الثانوية لدى الذكور و اإلناث هي نفسها من حيث أولوية الدوافع املؤثرة بشكل ملحوظ على ممارسة نشاط كر 

وهذا ما ورد يف الدراسة النظرية من خالل فصل الدافعية . الدوافع عند املفحوصني ، فقد إتفقوا يف ترتيب الدوافع حسب األمهية 

  .ع الثانوية ، و متاشت مع نتائج دراستنا الدوافع األولية،الدواف:و الذي جاء فيه تقسيم الدوافع إىل قسمني مها

أما فيما خيص نتائج االختبار التائي من أجل معرفة داللة الفروق بني ذكور و إناث املرحلة الثانوية يف دوافع إقبال ممارسة      

هذا أن األبعاد الدالة نشاط كرة الطائرة ، فوجدنا أن هناك أبعاد دالة إحصائيا و هناك أبعاد أخرى غري دالة إحصائيا ، معىن 

إحصائيا هلا فروق معنوية و جتسدت يف بعدي دوافع اللياقة البدنية ، الدوافع النفسية و العقلية ، ونفسر ذلك أن الذكور يقبلون 

د ذلك على ممارسة نشاط كرة الطائرة من أجل حتقيق دوافع اللياقة البدنيةو الدوافع النفسية و العقلية أكثر من اإلناث ، و قد يعو 

لكون الذكور مييلون إلكتساب صفة بدنية معينة كالقوة العضلية ، أو السرعة أو الرشاقة أو املرونة أو التحمل ،ودوافع الراحة 

  .النفسية و تنمية حسن التصرف و اإلنتباه و دقة املالحظة و تكوين الشخصية ، على عكس اإلناث فميوال�م خمتلفة 

إحصائيا فتمثل عدم وجود فروق معنوية ، و معىن هذا أن دوافع إقبال الذكور و اإلناث على ممارسة  أما األبعاد الغري دالة      

نشاط كرة الطائرة من أجل حتقيق أبعاد دافع امليول الرياضية ، الدوافع اإلجتماعية و اخللقية ، دافع التفوق الرياضي ، دافع 

و يرى الباحث أن التشابه يف هذه الدوافع بني الذكور و اإلناث قد يعود التشجيع اخلارجي ، متشا�ة لدى الذكور و اإلناث ، 

إىل املرحلة العمرية اليت مير �ا تالميذ املرحلة الثانوية و ما هلا من خصائص و مميزات و حاجا�م لإلعتماد على النفس و حتمل 

واكتساب الروح الرياضية و تعلم النظام و اإلحرتام و  املسؤولية و تكوين عالقات إجتماعية و تنمية السلوك التعاويب و اإلجتماعي

األخالق الكرمية ، وحماولة الوصول إىل مستوى رياضي عايل ، و اإللتحاق بفريق املدرسة أو النادي و متثيلها ، أو من خالل 

رد يف الدراسة النظرية من وهذا ما و . تشجيعات احمليط اإلجتماعي واهتمام املدرسني و املدربني بالنشاط الرياضي خالل احلصة 

  .خالل فصل املراهقة و الذي يؤكد على خصائص هذه املرحلة من مميزات و حاجات الذكور و اإلناث 

'' دوافع النشاط الرياضي عند الطلبة اجلامعيني يف اجلزائر '' واتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة شهد املال حتت عنوان     

ود فروق ذات داللة إحصائية بني الذكور و اإلناث على ممارسة نشاط كرة الطائرة من أجل حتقيق حيث توصلت إىل عدم وج

أبعاد الدوافع اإلجتماعية و اخللقية ، دافع التفوق الرياضي ، دافع التشجيع اخلارجي ، يف حني اختلفت يف دافع امليول الرياضية ، 

  .الذي وجدته دال إحصائيا 

دوافع التالميذ املراهقني و مدى إقباهلم على ممارسة '' راسة مع نتائج دراسة كمال بوعجناق حتت عنوان وتفق نتائج هذه الد    

، من حيثعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني الذكور و اإلناث يف '' الرتبية البدنية و الرياضية يف مرحلة التعليم الثانوي 

الرياضي ، دافع التشجيع اخلارجي ، واتفقت معه أيضا يف وجود فروق ذات داللة  الدوافع اإلجتماعية و اخللقية ، دافع التفوق

إحصائية بني الذكور و اإلناث من أجل حتقيق أبعاد دافع اللياقة البدنية دافع امليول الرياضية ، واختلفت معه من حيث ترتيب 

فيدراسة كمال بوعجناق أما يف دراستنا فقد إحتلت الدوافع الدوافع حسب األمهية حيث جاء دافع اللياقة البدنية يف املرتبة األوىل 

  .اإلجتماعية و اخللقية املرتبة األوىل 
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دوافع ممارسة النشاط البدين الرياضي يف حصة الرتبية '' وتتفق نتائج دراستنا مع نتائج دراسة حيياوي سعيد حتت عنوان       

من حيث ترتيب الدوافع حسب األمهية بني اجلنسني '' البدنية و الرياضية لدى تالميذ الطور الثالث من التعليم األساسي اجلزائري 

إلجتماعية و اخللقية املرتبة األوىل ، و اتفقت الدراستان أيضا على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ، حيث إحتلت الدوافع ا

  .بني الذكور و اإلناث يف الدوافع اإلجتماعية و اخللقية ، دافع التفوق الرياضي ، دافع التشجيع اخلارجي 

وافع إقبال ممارسة نشاط كرة الطائرة يف املرحلة الثانوية ، و خالصة القول هو أن متغري اجلنس مل يكن له أثر معنوي على د    

الذي يبني  01النسب املئوية لألبعاد فهي متقاربة فيما بينها ، و ما وضحه الشكل رقم  01حيث توضحه نتائج جدول رقم 

تائي حيث كانت دوافع و كذلك ما أسفرت عنه نتائج اإلختبار ال. الفرق بني املتوسط احلسايب لكل بعد من أبعاد الدافعية 

الذكور مشا�ة لدوافع اإلناث يف ممارسة نشاط كرة الطائرة أي مل تنتج عنها فروق ذات داللة إحصائية بإستثناء إختالف طفيف 

  .من أجل حتقيق بعدي دوافع اللياقة البدنية ، و الدوافع النفسية و العقلية

أشرنا فيها إىل وجود فروق معنوية بني الذكور و اإلناث يف دوافع إقبال  وهذا ما يدفعنا إىل أن نقر بأن فرضية البحث اليت    

و ممارسة نشاط كرة الطائرة يف املرحلة الثانوية ، مل تتحقق يف كل األبعاد بإستثناء بعدي دوافع اللياقة البدنية ، و الدوافع النفسية 

  .العقلية 

  :مقارنة نتائج الفرضية الثانية 

وجود فروق معنوية يف دوافع إقبال تالميذ املرحلة الثانوية حنو ممارسة  الفرضية الثانية و اليت تفرتض من أجل التحقق من صحة

، و التالميذ املمارسني لنشاط كرة الطائرة ) الصفية ( نشاط كرة الطائرة عند التالميذ املمارسني لنشاط كرة الطائرة الداخلية 

الذي  يوضح ترتيب دوافع ممارسة نشاط كرة الطائرة 10 ،نأخد نتائج اجلدول رقم ) الصفية و الالصفية ( الداخلية و اخلارجية 

لدى املمارسني و الغري ممارسني حسب النسبة املؤوية ، و الذي إتفق فيه التالميذ نسبيا على ترتيب األبعاد من حيث أولوية 

، حيث إحتل بعد اللياقة البدنية املرتبة األوىل يف هذه  الدوافع عند املفحوصني مع إختالف بسيط يف ترتيب البعد الرابع و اخلامس

الدافعية يف ا�ال الرياضي حيث جند أمهية  الفرضية ، وهذا ما يتوافق و دراستنا النظرية أين تطرقنا يف الفصل الثاين إىل عنصر

  .الدوافع الداخلية و من أمهها دافع اللياقة و يرجع ذلك ملتغري املمارسة 

، ) الصفية ( ر التائي من أجل معرفة داللة الفروق بني التالميذ املمارسني لنشاط كرة الطائرة الداخلية انتائج اإلختب أما فيما خيص

، وجدنا يف كل األبعاد فروق معنوية ، أي ) الصفية و الالصفية ( و التالميذ املمارسني لنشاط كرة الطائرة الداخلية و اخلارجية 

إحصائية بني املفحوصني ، و هذا راجع إىل متغري املمارسة اخلارجية اليت من خالهلا ندخل يف مفهوم وجود فروق ذات داللة 

  .التدريب الرياضي و أمهيته 

و الذي يعترب عملية تربوية هادفة وموجهة ذا ختطيط عملي إلعداد الالعبني مبختلف مستويا�م وحسب قدرا�م إعداد متعدد  

يا وخططيا ونفسيا للوصول إىل أعلى مستوى ممكن وبذلك ال يتوقف  التدريب الرياضي على مستوى اجلوانب بدنيا ومهاريا وفن

دون آخر وليس مقتصرا على إعداد املستويات فقط فلكل مستوى طريقته وأساليبه اخلاصة وعلى ذلك فالتدريب الرياضي عملية 

فة ، و تنحصر أهدافه يف االرتقاء مبستوى عمل األجهزة حتسني  وتقدم وتطوير مستمر ملستوى الالعبني يف ا�االت املختل

الوظيفية لإلنسان ،من خالل التغريات اإلجيابية الفسيولوجية والنفسية واالجتماعية ، و حماولة االحتفاظ مبستوى احلالة التدريبية 

  )19،24،ص1999: بسطويسي أمحد( ).عية الوظيفية ،النفسية االجتما(لتحقيق أعلى فرتة ثبات ملستوى اإلجناز يف ا�االت الثالثة 

دوافع التالميذ املراهقني و مدى إقباهلم على ممارسة الرتبية '' وتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة كمال بوعجناق حتت عنوان 

و اإلناث يف الدوافع ، من حيث عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني الذكور '' البدنية و الرياضية يف مرحلة التعليم الثانوي 
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اإلجتماعية و اخللقية ، دافع التفوق الرياضي ، دافع التشجيع اخلارجي ، واتفقت معه أيضا من حيث ترتيب الدوافع حسب 

  .األمهية حيث جاء دافع اللياقة البدنية يف املرتبة األوىل 

إلجتاهات حنو ممارسة األنشطة البدنية و الرياضية و ا'' واتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة مغراوي هشام حتت عنوان     

م، حيث أظهرت النتائج يف دراسة الفروق يف  2012عام '' عالقتها بدافعية اإلجناز الرياضي عند تالميذ الطور الثانوي 

املمارسني للنشاط البدين و اإلجتاهات و دافعية اإلجناز الرياضي حنو ممارسة األنشطة البدنية و الرياضية عند تالميذ الطور الثانوي 

الرياضي الداخلي ، و التالميذ املمارسني للنشاط البدين و الرياضي الداخلي و اخلارجي على وجود فروق دالة إحصائيا لصاحل 

  اد لصاحل املمارسني يف كل األبع املمارسني يف معظم األبعاد ، وهذا ما يوافق نتائج دراستنا حيث وجدنا وجود فروق دالة إحصائيا

وهذا ما يدفعنا إىل أن نقر بأن فرضية البحث اليت أشرنا فيها إىل وجود فروق معنوية الفروق بني التالميذ املمارسني لنشاط كرة     

يف املرحلة ) الصفية و الالصفية ( ، و التالميذ املمارسني لنشاط كرة الطائرة الداخلية و اخلارجية ) الصفية ( الطائرة الداخلية 

  .ة ، حتققت حيث وجدنا فروق دالة إحصائيا لصاحل املمارسني يف كل األبعاد الثانوي
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  تربية في ضوء اإلصالحات التربويةإعداد األستاذ في قطاع ال

  :ملخص الدراسة

اعتبارا بكونه اللبنة األساسية يف املراحل التعليمية املختلفة  األستاذ�دف الدراسة احلالية إىل الكشف عن كيفيات وطرق إعداد 

، فقد ساقنا ذلك إىل النظر يف هذه املسألة وحمالة ه يف العملية التعليمية التعلميةلبزوغ جيل على بينة من العلم واملعرفة ونظرا لدور 

تكوينه وإعداده قبل وأثناء اخلدمة ولعل اهلدف من ذلك هو مساعدته على امتالك املهارات التعليمية ملمارسة أدواره معرفة دور 

بدرجة عالية من الفاعلية من اجل تلقني مهارات التفكري اإلبداعي ومهارات البحث واالستكشاف الذايت للتلميذ ومتكني قدراته 

  .على االستيعاب وحل املشكالت

 .، العملية التعليمية التعلميةاألستاذإعداد األستاذ ، :ات المفتاحيةالكلم

Résumé:  

The current study aims to detect the ways and means of preparing the teacher at 
different educational levels as the essential component in the educational 
learning process, that's why we looking into this issue and it is inevitable to 
know the role of its composition and set it up before and during the service. and 
perhaps the goal is to help him acquire the educational skills to exercise his roles 
with a high level of effectiveness to impart creative thinking skills, research and 
self-exploration skills to the learners, and to enable his / her abilities to 
assimilate and solve problems. 
Keywords: teacher's preparation, teacher, educational learning process. 

  

  :شكاليةاإل- 1

اآلن كما باألمس فقد كانت مهنة التعليم مشاعة يدخلها كل من يريد عمال دون مراعاة للتخصص  األستاذمل يعد 

باعتباره حجر الزاوية يف العملية التعليمية فأعدته خصيصا هلذه املهنة إعداد مهنيا  واملستوى الرتبوي وقد اهتمت الدولة باألستاذ

يصبح دوره كمعلم على أمت أداء وكلما طالت مدة اإلعداد الرتبوي كلما ساعد ذلك وأكادمييا بل زاد اهتمامها له بإعداده حيث 

اجتاه فكري ناضج للقدرة على التحليل العقلي وتنمية الفكر التساؤيل  يكون لدى األستاذ أنعلى ارتقاء املهنة لذلك جيب 

 ما خالل فمن. )2005حممد عبد الباقي أمحد (  يموالتجديد الفكري من ابرز السمات للنمو املهين لكل العاملني يف ميدان التعل

  .بالدنا يف األساتذة تكوين إشكالية بالدراسة يتناول الذي املوضوع هذا أمهية تكمن تقدم
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 :مصطلحات البحث-2

  : األساتذة إعدادمفهوم - 1- 2

 مفتاح مها السليم املنهاج جانب إىل اجليداألستاذ  أن األمريكية املتحدة كالواليات املتقدمة البلدان يف الفكر رجال معظم تربيع

التعليم  يف �ا�ة التوسع املؤهلني األساتذة من كافية أعداد توفري إىل اجلامعي قبل جلنة التعليم دعت وهلذا العامل، على التفوق

 األساتذة من اءاتكف ،مع جذب جديد بكل ومهارا�م و تزويدهم معارفهم بتنمية تدريبهم على التكنولوجي، والعمل والتطور

عيسى (للتعليم والعامل الرئيسي يف حتريك اهتمام الطلبة  احلقيقي املفتاح األستاذ باعتبار اإلعداد، من عالٍ  على مستوى اجلدد

  .)39: ، ص2009حممد نزال شويطر،

يستخدم املربون والعاملون يف جمال صناعة األساتذة مفاهيم متعددة  كمفهوم اإلعداد ومفهوم التدريب  مفهوم التكوين -2-2

  .اختلطت تلك املفاهيم عند البعض فتطابق مفهوم التكوين مع مفهوم اإلعداد ومفهوم التكوين وكثريا ما

 كي يزاول مهنة التعليم وتتواله مؤسسات متخصصة مثل املعاهد إعداد األساتذة  هو صناعة أولية لألستاذ :فاإلعداد

فيها، كأن تكون املرحلة االبتدائية  األستاذ للعملغريها من املؤسسات ذات العالقة تبعا للمرحلة اليت يعد  أووكليات الرتبية 

 األستاذ ثقافيا ذلك و�ذا املعىن يعد الطالب جتاريا أو غري أوأو الثانوية وكذلك لنوع التعليم كأن يكون عاما صناعيا 

  ) 21:،ص2005صالح السيد عبده،(وعلميا وتربويا يف مؤسسته قبل اخلدمة 

 فهو ما جيري من عمليات اإلعداد قبل اخلدمة والتدريب أثنائها أما مفهوم التكوين يف جمال علم أصول  :التكوين أما

البيداغوجية والوسائل التعليمية اليت �دف إىل تسهيل اكتساب املعارف التدريس فيقصد به جمموع األنشطة واملواقف 

  )189:،ص2002زين الدين ،صمودي ،.(والقدرات واالجتاهات وتطويرها قصد القيام مبهمة او وظيفة معينة 

  :أنظمة إعداد األساتذة-2-3

   .لتتابعياصنفني مها النظام التكاملي والنظام  إىلاغلب النظم التعليمة من حيث الشكل  األستاذ يفتصنف نظم برامج إعداد 

 : النظام التكاملي.2-3-1

حيــث يلتحــق الطالــب بعــد إمتــام الشــهادة الثانويــة بإحــدى كليــات الرتبيــة أو املعهــد العليــا إلعــداد األســاتذة للحصــول علــى 

  )144:ص 2011،بوسعدة سالم بومجعة( الدرجة اجلامعية وبعدها سيتخرج يقوم بالتدريس يف مادة ختصصه 

يف النظام التكامل بان الطالب وفق هذا النظام يدرس املقـررات الرتبويـة والتخصصـية والثقافيـة يف  أنكما ترى نوال عارف 

نــوال عــارف (ســنوات حيصــل بعــدها علــى درجــة الليســانس يف الرتبيــة والعلــوم أو يف الرتبيــة واآلداب  أربــعذات الوقــت وعلــى مــدى 

ويف هذا النظام يدرس الطالب املواد األكادمييـة التخصصـية واملقـررات الثقافيـة ومـواد اإلعـداد الرتبـوي يف مكـان واحـد يسـمى  ) ن.د

  ) 2009صالح امحد أناقة إيهاب حممد أبو ورد (وات سن أربع إىلكلية الرتبية او كلية األساتذة مدة ثالث 

 : النظام التتابعي-2-3-2

يعـــد الطالـــب أكادمييـــا يف إحـــدى املـــواد العلميـــة بالكليـــات اجلامعيـــة كـــالعلوم واآلداب مث يلتحـــق بإحـــدى كليـــات الرتبيـــة أو 

املعاهــد العليــا الرتبويــة الــيت تؤهلــه للتــدريس بإحــدى املراحــل التعليميــة وختتلــف مــدة اإلعــداد مــا بــني ســنة إىل ســنتني حســب ظــروف 

مـن مسـتوى أدائـه يف  األسـتاذ والرفـعاحملتـوى فقـد ظهـرت اجتاهـات �ـدف إىل حتقيـق كفايـة  واحتياجات كل جمتمع، وأما من حيث

بوسعدة سالم ( هذا العامل املتغري بل تؤكد على استمرارية هذا األداء بفعالية عند االنتهاء من مرحلة اإلعداد ومباشرة العمل املهين 

  )144ص  2011بومجعة
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 :وتكوين األساتذة  إعدادمراحل  -2-4

 :وهي ومتكاملة، متالحقة، ثالث مراحل يف التكوين عملية تتم

   :الخدمة قبل األساتذة إعداد  -  أ

 للتخرج رئيس وهو متطلب الدراسة أثناء اإلعداد هذا ويكون معينة مهمات ألداء اجلامعية دراسته األستاذ أثناء إعداد وهو

بأنه إعداد األطر البشرية  :1991كما عرفه الشاعر). 21:،ص2008مصطفى عبد اجلليل مصطفى ابو عطوان (اجلامعة، من

إعداد مسبقا لتويل مهام معينة ويتم ذلك غالبا يف النواحي التطبيقية ويعد أحيانا مطلبا رئيسيا للتخرج من اجلامعات واملعاهد 

( سة حبسب التخصص العلمية حيث جتعل بعض الساعات الدراسية قبل التخرج للتطبيق العلمي يف املعمل أو املصنع أو املدر 

 )14: ،ص2001تلوين حبيب 

 املتخصصة املقررات خالل لطلبتها الكليات توفرها اليت املتنوعة والوجدانية املهاريةو  املعرفية اخلربات جمموع" بأ�ا جامل عرفها

 " العام التعليم مراحل يف بتدريس القيام من ميكنهم مبا التطبيقي، اجلانب وفعاليات ، العامية الثقافة ومقررات والرتبوية

ن، .د خالد مطهر العدواين،ً ( التعليمية املؤسسة إشراف حتت للمتعلم تقدم اليت اخلربات مجيع" :بأ�ا عرفها فقد نولن أما

 إىل املهنية قدراته ينمي أن ميكن ال األويل  تكوينه خالل املدرس إعداد يستغرقها اليت السنوات مدة بأن  القول وميكن) 06:ص

 جمرد األسس لألستاذ إال يعطي ال اخلدمة قبل اإلعداد ألن التعليمية العملية ممارسة طوال التكوين يف استمرارية تتطلب بل أقصاها

 )144":ص ،،2011بوسعدة قاسم(التعليم  ملهنة ممارسته يف واالنطالق البدء، على تساعده اليت

  :األساتذة قبل لخدمة إعدادأهمية  - 1-أ

 علية السهل غري ومن ، املعرفة من حمدد بقدر يكتفي األستاذ أن على املتعذر من جعل احلاضر الوقت يف السريع التغري

 ورفع التعليمي، األداء حتسني أجل من املعرفة وتتجدد الطرائق تتجدد إذ ، تدريسه يف واحد أسلوب أو واحدة بطريقة االلتزام

 استخدام على والقدرة واحلركة، التجديد على األستاذ القدرة يف تتوفر أن بد وال ، اإلنسان مبستوى األستاذ والنهوض كفايات

 تفاقم وبعد األساتذة  إعداد مؤسسات يف وتطويرها تكوينها يتم أن ينبغي والكفايات القدرات وهذه ، الرتبوي احلقل يف اجليد

 إىل ماسةً  حاجة هناك أصبح وتطبيقا�ا العلوم سرعة وتزايدت ، السكان التزايد بسبب واملدارس املتعلمني عدد يف الكم مشكلة

  )60:، ص2009عيسى حممد نزال شويطر،(ممكن  أكمل وجه على مبهمته ليقوم .األستاذ وتأهيله إعداد تطوير

 كاملناهج العديدة، واألسباب العناصر من علية تنطوي وما املختلفة، وأبعادها العام مبحتواها الرتبوية العملية جناح وإن

 أمهيتها على الناجحة، املدرسية واإلدارة جيداً  جتهيزاً  اجلاهزة واملباين املناسبة املعينة الوسائل و اجلديدة الدراسية والكتب الصاحلة

 ومهنياً  وثقافياً  علمياً  وجمهز جيداً  إعداداً  معد كفء، معلم يهيأ مل ما فيها شكوى تظل سوف الرتبوي، العمل يف املختلفة وأثارها

 أهداف ويرتجم ، لتالميذه واملهارات اخلربات يهيئ الذي األستاذ هو هذا أن حيث الصحيح، إطارها يف ووضعها مسارها يوجه

  )418:،ص2006عبد السالم مصطفى عبد السالم،.( وسلوكهم تالميذه تفكري يف يؤثر والذي تعليمية مواقف إىل املنهج

 لتوفري ، األساتذة تربية جمال يف االجتاهات ألحدث وفقاً  األساتذة وكليات الرتبة األستاذ بكليات إعداد كما تظهر أمهية

 الدراسي الفصل داخل �مة املنيط واملسئوليات باملهام القيام على األساتذة تساعد اليت واالجتاهات والقيم واملهارات املعارف

  )418: ،ص2006مصطفى عبد السالم، عبد السالم (وخارجه
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 :الخدمة قبل األساتذة إعداد جوانب- 2-أ

 املتميز الشخصي والسلوك السوية الشخصية واخلصائص السمات وراء وسعيا طلباً  املهن أكثر التعليم مهنة تعترب

 هؤالء على شعورياً  وال شعورياً  شخصيته وتنعكس لتالميذه ةفاألستاذ قدو  فيها، املرغوب واالهتمامات والقيم واالجتاهات

 :لتشمل ا�االت التالية  األستاذ إعداد جوانب تتنوع و ،)83:ص 2001على راشد،( التالميذ

 مما التخصص وطبيعة التعليمية املرحلة مع يتناسب متوازن وبشكل املهين واجلانب الثقايف، اجلانب األكادميي ، اجلانب

 :منها كل أهداف حيقق

  :اإلعداد األكاديمي-1- 2-أ

أثناء فرتة تكوينه اليت تتعلق بتخصص معني  األستاذ يفيقصد به املادة العلمية النظرية و العملية اليت تقدم للطالب 

وغريها ،أو كلها باعتبارها احد املقومات األساسية يف عملية تكوينه، واليت بدون اإلملام ...اللغة الرياضيات العلوم: مثل 

  .فيا ال يستطيع األداء اجليد ملا من يدرسهم بعد خترجهمبهارات ختصصه األساسية املاما كا

يوصف تعليمه باجلودة حىت تكتمل له معرفة مادت ختصصه أو املواد اليت يقوم  يوصف بالكفاءة كما ال فاألستاذ ال

ألصوهلا بتدريسها وحىت يلم بطبيعتها من حيث مستواها وما تشتمل عليه من تفاصيل وفروع حىت يكون مستوعبا هلا متفهما 

 أن يتفهم الطالب يف واملتمثل العام اهلدف خالل من األكادميي اإلعداد قيمة وتربز )114:،ص2015خليصة قايلي(

 .املستقبل يف تدريسها يف سيتخصص اليت الدراسية أو املواد الدراسية املادة وحقائق ومفاهيم، أساسيات، كامال األستاذ تفهما

يقدموا  وأن التخصص، مادة من التمكن التام على نو املكون قدرة مبدى اإلعداد هذا ؛ يرتبط)78:ص ،1996علي راشد (

 بتطبيقات، النظرية وحقائقه أفكاره يربط أن جيب كما معهم املناقشات، واحلوارات يثري وأن بوضوح، يدرسو�ا اليت موادهم

 نظريا، درسه مما متمكنا اذ أصبحاألست أن يطمئن جيعله مما التقومي أساليب معهم يستخدم و عملية، وتدريبات

  )312:،ص2011بوسعدة قاسم،(.وعمليا

 :لألستاذ األكاديمي اإلعداد معوقات -1-1- 2-أ

 عليه يتصف أن الواجب الشروط على تتوفر وال حازمة، غري بالتكوين اخلاصة املعاهد �ذه االلتحاق أو القبول شروط -

 األخرى اجلوانب مراعاة األستاذ دون للطالب التحصيلية الدرجات أساس على االنتقاء يتم ما غالبا ألن املستقبل، معلم

  اخل... املهنة إىل ميوله الشخصية، مساته الديين، أو العقدي اجلانب :مثل شخصيته من

  والتعليم الرتبية ميدان يف الركب ملسايرة املعاهد هذه يف املكونة لإلطارات الرسكلة أو التكوين عدم -

 اجلوهر خاوية املظهر شكلية التدريسية الدورات ء وبنا جدي، ميداين تطبيقي إعداد يسايره لألستاذال األكادميي اإلعداد -

فعالة  تقومي أساليب إىل تفتقر أ�ا كما لألستاذ، املختلفة الكفاءات تنمية يف ملموسا عائدا حتقق وال كبري، حد إىل

  )63:ص ، 1996 راشد(حتقق  مل واليت منها حتققت اليت األهداف ملعرفة

 .األستاذ إعداد يف املتطورة التعليمية الوسائل استخدام عدم -

 .املوضوعية إىل تفتقر األساتذة بتكوين اخلاصة املعاهد يف املستخدمة التقومي أساليب -

 .لألستاذ الثقافي اإلعداد-2- 2-أ

 الفنون، تشمل ال وهي مجاعة اجتماعية أية ا�تمعات أو من جمتمع �ا يتميز اليت املركبة السمات جمموع هي الثقافة

 واملادية، الروحية، اجلوانب مجيع البشر األساسية من احلياة، وحقوق أساليب أيضا تشمل ولكن وحدها، واآلداب

  )81:ص1996راشد علي،. (واملعتقدات والعادات، والتقاليد، القيم، وموازين والفكرية،والعاطفية ،
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 النبيلة القيم إدراك يف وتعينه ,مستقبله جتاه باملسئولية وتشعره عمله عن يرتتب ما إدراك األستاذ من متكن الثقافةف

 كل مع التعامل يف السليمة الصحيحة السبل على اختيار قادرا ,املؤسسات وطبيعة الفنية واملفاهيم الرفيعة العلمية واملبادئ

األستاذ  بتزويد ويهتماجلديد  منه األستاذ وينتظرون خالل من العامل على يتعرفون الذين للطالب بأمانة وتبليغها احلياة أمور

 العامة املعلومات زادت وكلما ، التدريس مليه أساسي شرط فالثقافة ختصصه غري أخرى علوم على التعرف له تتيح علمه ةبثقاف

 مواجه وعلى به وثقتهم له التالميذ احرتام على اقدر كان ختصصه مبادة مباشرة غري أو مباشرة بصورة ترتبط لألستاذ واليت

 )14:ن،ص.خالد مطهر العدواين،د(.فيها الرأي ءاألستاذ إلبدا تدعو اليت املختلفة العملية املواقف

 من املعرفة نقل فقط ليس األستاذ اليومأصبح دور  األمر حقيقة يف قال حيث االجتاه، نفس إىلراشد  علي ذهب وقد

 األدوار هذه أكثر ومن األدوار، من العديد عن مسؤوال األستاذ أصبح وإمنا املتعلمني، أذهان إىل املقررة الدراسية الكتب

 هلؤالء ثرية تعليمية خدمات إتاحة سبيل يف �ا يقوم أن جيب اليت والعلمية العامة للثقافة رئيسي كمصدر دوره ومتيزا وضوحا

 )81 :،ص1996راشد، علي . (دراسي مستوى أي يف املتعلمني

 :قسمني األستاذ إىل ثقافة قسم كما

 .وعاملية حملية، ومشكالت وتربوية وأدبية، واجتماعية، علمية، جوانب وفهم وإدراك معرفة يف وتتمثل :عامة ثقافة-1-2-2- أ

 .ووسائل مستحدثة جديدة ونظريات مكتشفات من يتعلق وما مادته، خببايا تتعلق :خاصة ثقافة-2-2-2- أ

 من ميكنه عريض ثقايف منظور له أن يتوافر بد ال األجيال تكوين األستاذ لعملية يتصدى عندما: فيقول رابح تركي أما

تركي رابح .(لتالميذه وإفهامها حتليلها على القدرة وعصره، وبالتايل جمتمعه أحداث مع السليم التفاعل

 .)436:،ص1989تركي

  :لألستاذ المهني اإلعداد-3- 2-أ

على مهنة التدريس، وما يرتبط �ا من عمليات تربوية وتعليمية خمتلفة مما يؤدي إىل  يعرف با�ال الذي يتدرب فيه الطالب

 )105:،ص2015صليحة قايلي،.(إكسا�م املهارات واخلربات املهنية واالجتماعية الالزمة ملمارسة املهنة

 حىت وأساليبها وأوضاعها التدريس مهنة أصول يف املستقبل معلم حيتاجها اليت العالية واملهارة الصحيحة للمعرفة اكتساب فهو

 بالدراسات متعلقا نظريا جانبا اإلعداد هذا ويشمل .املنشودة حيقق أهدافها و التعليم عملية يف الناجح التعامل من يتمكن

 حمك على قدراته ومهاراته ويضع العملي، بالتدريب متعلقا عمليا جانبا وأيضا النفس، وعلم الرتبية علوم يف النظرية، املهنية

 سريعة خطوات لألستاذين املهنية الرتبية خطت فيها  املاضية احلقبات أن بالرغم )79:ص ، 1996 علي راشد(التجريب 

 عملية :مثل مشكالت على والبحوث الدراسات مئات أجريت و النفس، جمال علم يف بالبحوث التقدم هذا دعم وقد

 املهين اإلعداد يف بعيد حد إىل تساعد الدراسات هذه وكل التالميذ، تقدم تقومي وطرق التالميذ، بني الفردية والفروق التعليم،

 )312:ص2011بوسعدة قاسم .(لألستاذ

 وسيلة تكون ولكي اجتماعية، وظيفة إىل املعرفة حتويل على ينصب والتعليم الرتبية هدف أن نعتقد :رابح تركي تركي يقول بينما

 إعداده أثناء األستاذ يف على هذا ضوء وعلى جمتمعا�م وحياة حيا�م يف وظيفي منو ومؤثرة على الناشئة، شخصيات بناء يف

 ) 436 ص ، 1989 تركي رابح تركي:( يلي ما يعرف أن املهين

 .األجيال إعداد يف عملها أثناء حتقيقها إىل الرتبية تسعى اليت الشاملة الرتبوية األهداف معرفة  .أ 

 .وحاجا�م واهتماما�م، ميوهلم، حيث من املتعلمني خصائص على التعرف  .ب 

 :يلي فيما وتتلخص احلديثة الرتبوية باألساليب اإلملام  .ج 

 .للدروس اجليد اإلعداد -
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 .عالية بكفاءة واستخدامها التعليمية، الوسائل اختيار كيفية -

 . طبائعهم اختالف على التالميذ مع التعامل كيفية -

 .تواجهه اليت املشكالت حل على القدرة -

 .تالميذه تقومي على القدرة -

  )80 :ص ، 1993 علي راشد(ناجحة اجتماعية بعالقات القيام على القدرة -

  :جوانب أربعةاملهين يف كليات الرتبية واألساتذة من  اإلعدادويتكون 

واالجتماعية وهو الذي يتناول األسس االجتماعية والنفسية للعملية الرتبوية كأسس الرتبية وأصوهلا اإلسالمية  :اجلانب الرتبوي -

 .والتارخيية

املواد اليت ختدم  النمونفس التعليمي وعلم نفس لويشمل موضوعات يف جمال علم النفس العام وعلم ا :الجانب النفسي - 

  . العملية التدريسية كالتقومي الرتبوي والوسائل التعليمية وطرق التدريس وختطيط وتطور املناهج

من برامج " الشق النظري"متثل) األكادميي، املهين، الثقايف(اإلعدادجوانب  أنقول ميكن ال: )الميدانية(: التربية العملية - 

 أنالرتبية العملية اليت يراد ها  وتتمثل أهداف "الرتبية العملية" والعملي فهو ما يطلق عليه" اجلانب التطبيقي"اإلعداد، اما

  :األستاذ هيحتقق يف الطالب 

  التعليم والتعلم يف مواقف التدريس الفعليةمتكني الطالب األساتذة من فهم عملية 

 تنمية املهارات املتعلقة بالتخطيط لدروس اليومية  

 اإللقاء، الشرح، التبسيط، توجيه األسئلة(تنمية املهارات الالزمة للتدريس(  

 تنمية املهارات املتعلقة باستثمار واستخدام الوسائل والتقنيات التعليمية  

 ارة الصف وحفظ النظام داخلهتنمية املهارات املتعلقة بإد.  

 تنمية مهارات تقومي التالميذ.  

  :ويتضمن أسلوبني للممارسة العملية

ملدة يوم واحد كل أسبوع يف التخصص ، وذلك  األستاذ بالتدريسوذلك بان يقوم الطالب  :التربية العملية المنفصلة -

 .بإشراف من املدرسة ذا�ا وكذلك بإشراف احد األساتذة الرتبويني

باملدرسة اليت يتم اختيارها ويتحمل جدوال كامال ملدة فصل  األستاذ بالتدريسوذلك بان يقوم الطالب  :التربية المتصلة -

  .دراسي واحد

 :المتواصل التكوين -ب

 للمرحلة ومتمدة املعلم، تكوين مراحل من وهامة ضرورية، مرحلة وهو األويل، للتكوين امتدادا املتواصل التكوين يعترب

 وقد.ة واحد سنة ومدته بالتثبيت يسمى ما أو الرتسيم حىت التكوين هذا ويدوم املتواصل، 2011 التكوين  مسيت لذا األوىل

 السنة من ابتداء التكوين من النوع تطبيق هذا يف شرع وقد الرتسيم، امتحان األستاذ يف ينجح مل إذا ذلك من أكثر يستمر

  )203:، ص1677حممد سالمة توفيق حداد .(1974/1975الدراسية 

  .وغريها والرتبصات، والندوات، امللتقيات، طريق عن يتم التقاعد وهو إىل ترسيمهم تاريخ من املرتمسون يتلقاه تكوين هو

  :يلي ما إىل اخلدمة أثناء التكوين يهدفو :الخدمة أثناءأهداف التكوين 
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 .واألكادميي املعريف التحصيل ناحية من األويل التكوين يف النقص تعويض -

 .خاص بيداغوجي تكوين أي دون مباشرة توظيفهم مت للذين تربويا املؤهلني غري املدرسني تأهيل -

  .املرحلة التعليمية أهداف يالءم مبا ، وطريقة مادةً  املهين األداء مستوى رفع -

 أمحد وبرنس اللقاين، حسني أمحد .والسياسية واالجتماعية االقتصادية التغريات استيعاب على القدرة -

 )325:،ص1979،رضوان

 .للمدرسني األكادميية املعارف وحتديث تعميق -

 . اكتساب القدرة على البحث العلمي والنمو الذايت  -

 .الرتبوي النظام على تدخل أو تطرأ أن املمكن من اليت واإلصالحات املستجدة، للتغيريات املدرس حتضري -

 :يلي ما مراعاة ينبغي اخلدمة، أثناء التكوينيف  أن إىل اإلشارة ميكن تقدم ما خالل ومن

 الذي التقدم وعلى املستجدات، وعلى الرتبوي النظام تطور على دوما مطلعا املدرس يكون حبيث مستمرا التكوين يكون أن -

 .فيه يتحقق

 ومستويا�م، كهم، أسال اختالف على املدرسني الرتبوية، العملية يف املشاركني مجيع اخلدمة أثناء التكوين يشمل أن -

 ... اخل الرتبويني واملشرفني واإلداريني،

 املدرسني احتياجات حسب على بإحكام مدروسة تكوينية خطة وضع يف والتعليم الرتبية، ميدان يف العاملني هؤالء يشرتك أن -

 :يلي كما فيتم املستمر، التكوين هذا وسائل أما.ومحاس حبيوية، اخلدمة أثناء التكوين هذا على يقبلوا حىت أنفسهم

 املدير كان وإذا وجمرب، متطور، حكيم مدير مع عمل إذا كثريا يستفيد أن لألستاذ املتدرب ميكن :المدرسة مدير .1

 عن تدرجييا ويتخلون عملهم، يف احلماسة حمل الفتور وحيل يتقاعسون، اجلدد األساتذة جيعل تصرفه فإن ذلك، عكس

 :ومها املدرسني تكوين يف املدير يعتمدمها أسلوبان أساسيني، وهناك واإلبداع، املبادرة، روح فيهم وتقتل التطور،

 .الفردية املقابلة �ا امللحقة واالجتماعات الصفية، كالزيارات :الفردية األساليب  .أ 

 بني الزيارات وتبادل منوذجية، دروس خالهلا تقدم اليت الرتبوية والندوات املدرسني، هيئة كاجتماع :الجماعية األساليب  .ب 

 .إشرافه حتت املدرسني

 اإلدارة فيها تقع اليت األخطاء تصيد يف الرغبة تشغل ما أكثر ذهنه وتشغل املدرسة، يزور الذي املفتش صورة إن :المفتش .2

 حقيقيا كسبا املفتش زيارة تكون أن وينبغي اجلميع، أذهان من متاما ختتفي أن جيب الصورة هذه املعلمون، فيها يقع أو

 صعوبات، من عملهم يتعرض ما على التغلب يف املعلمون منها يستفيد فرصة تكون وأن األساتذة، وهليئة للمدرسة،

 مالحظات من إليه استمعوا وما الطويلة، املفتش خربة من أفادوا ما بفضل ملموسا، حتسنا أحرزوا أ�م بعدها ويشعرون

 توفيق) .وتقومي متابعة جهاز كونه إىل باإلضافة التكوين، أجهزة من جهازا التفتيش جهاز يكون الشكل هذا وعلى .بناءة

 )204 ص ، 1977 حممد سالمة ادم حداد

 :التربوية والندوات الملتقيات  .3

 تبادل يتم امللتقيات هذه ففي التعليم، يف رغبته وعلى املعلم، جدية على دليل الرتبوية والندوات امللتقيات حضور إن

 )299:،ص2011ابو سعدة قاسم (.اليومية أعماهلم يف املعلمون يصادفها اليت املشكالت خمتلف وتناقش اخلربات،

 :الذاتي التكوين  .4
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 لتداخل ونظرا مفاهيم، عدة الذايت التكوين يشمل وقد املستمر، التكوين يف كبري بقسط تساهم جديدة صيغة تعترب

 طريق عن الذاتية، الثقافة أو الكمبيوتر، مبساعدة التعليم أو املستقلة، الدراسة أو الذايت التعليم وهي املصطلحات، من العديد

بينما يعرف أن التكوين الذايت أو التعليم الذايت هو ، ذاته حد يف متكامل نظام منها كل تعترب بالغري وقد االحتكاك أو املطالعة،

  .)2011سعدة بلقاسم( .. ثقايف تتوصل ايه جمموعة من األفراد بواسطة إراد�م اخلاصة فقط إثراء

  :مهام األستاذ

  .مبستوياته املختلفة األستاذ لعملهخيطط  -

  جيا املعلومات لو م أساليب التدريس والوسائل املناسبة مبا يف ذلك تكنو ايدرس الطلبة وفق املناهج املقررة باستخد -

  الطلبة وفق أساليب التقومي احلديثة ويوثق نتائجهم يف السجالت الرمسية  أداءيقيم  -

  الطلبة ونتائجهم يعمل على معاجلة مشاكل التعليم لديهم  أداءحيلل  -

  يوجه الطلبة ويرشدهم صحيا ونفسيا وثقافيا واجتماعيا  -

  يسهم يف تطوير املناهج والكتب املدرسية  -

  :العوامل المؤثرة في مستوى تكوين وإعداد األساتذة

  .مستوى ونوعية مؤسسات اإلعداد وإمكانيا�ا ومستوى معلميها -1

مدى االرتباط بني برامج إعداد األساتذة وبني فلسفة وأهداف مناهج التعليم العام بشكل عام وبني املرحلة التعليمية   -2

  . خاص األستاذ بشكلاليت سيعمل �ا الطالب 

  .عدد أيام الدراسة يف السنة الدراسية ، وعدد الساعات املخصصة يف اليوم  -3

وذلك مبتابعة تدريب اخلرجني أثناء اخلدمة وبشكل ضروري الن عصرنا احلايل مستمرة  األستاذ عمليةجعل عملية إعداد  -4

  . حافل بتطورات وتغيريات مستمرة

  .د كبري من غري املؤهلني تربويا للعمل بالتدريسداق عالتح -5

  املعلم إعدادتعدد اجلهات املسؤولة عن  -6

  وواقع النظام التعليمي  اإلعدادالفجوة بني مؤسسات  -7

  .ج لبعض ختصصات األساتذةاستمرار االحتيا  -8

  :الخاتمة

 مهنة ألن إحلاحا، أكثر ضرورة يشكل التعليم ملهنة فإنه الوظائف واملهن، مجيع يف وحقيقة الزمة، ضرورةالتكوين  كان إذا

ملواكبة .مهنيا مستمرا تكوينا التكوين هذا ويعترب سريع، بشكل املناهج فيها وتتغري واملعارف، فيها التقنيات تتطور التدريس

تصميم  إىلاملنشودة املخططة ، مث ينطلق  واألهداف، والفئات املستهدفة  التكوينيةاملستجدات وينطلق من حتديد االحتياجات 

لتحديد  كوينيةبتقومي الربامج الت تكوينتنفيذ هذه الربامج لتنتهي عملية ال يبدأالربامج التدريبية اليت تليب هذه االحتياجات وبعد ها 

 اإلعدادبعد انتهاء اذ الالحقة وترتبط هذه العملية باألست كوينيةت واالستفادة من هذا التقومي يف ختطيط الربامج التاملخرجا

 املنطلقات أهم من يعترب لألستاذ اجليد األداء أن أي 16:ن،ص.األساتذة خالد مطهر العدواين ،د إعداديف مؤسسات  األكادميي

 مستوى ورفع باألستاذ االهتمام وإن .الرتبوية العملية لنجاح مستويا�ا اختالف على تعليميةال املؤسسات تنشدها اليت األساسية

 للعوامل وإن ...اخل وأولياء وإداريني، مشرفني، من املسؤولني جلميع األمهية بالغ أمر عمله يف جناحه تكفل اليت السبل وتوفري أدائه،

  .خفضها إىل أو كفاءته رفع إىل إما تؤدي ،األستاذ أداء يف مباشرا تأثريا املدرسية
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  دراسة مقارنة للسمات النفسية بين العبي كرة القدم الشاطئية

  والقاعات المغلقة لدوري الدرجة االولى

 

  الدين برع جواد العامري ضياء

  المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد/ طالب وباحث دكتوراه 

  ومدرب كرة قدم محترف/ الجمهورية التونسية / جامعة المنوبة 

 الدكتور مسعودي الطاهر أستاذ محاضر أ جامعة زيان عاشورالجلفة

  

  : الملخص 

النفسـية لالعـيب لكـرة القـدم الشـاطئية والقاعـات املغلقـة وللتعـرف علـى الفـروق يهدف البحث على التعـرف علـى السـمات 

بني بعض السمات النفسية لالعيب الكرة القدم الشاطئية والقاعات املغلقة  اذا استخدمت الباحث املنهج الوصفي باسلوب املسح 

القاعات املغلقـة لـدوري الدرجـة االوىل اذ مت اعـداد العيب من ) 8(العيب كرة القدم الشاطئية و) 8(امليداين وتضمنت عينة البحث 

)  54( استبانة مكونة من مقياس السمات النفسية املعد سابقاً بعد اجراء بعض التعديالت ليالئم عينة البحث والذي يتكون من 

ود فــروق بــني عينــة ملعاجلــة نتــائج حبثــه وقــد توصــلت الباحــث اىل وجــ) spss(فقــرة بعــدها اســتخدمت الباحــث احلقيبــة االحصــائية 

ويوصـــي الباحـــث علـــى ان اســـتخدام الســـمات النفســـية  يف التعـــرف علـــى . البحـــث لصـــاحل العـــيب الكـــرة القـــدم للقاعـــات املغلقـــة 

اخلصائص النفسية املميزة لكل العب ومبا ميكن االستفادة منه يف وضع اخلطط التدريبية وحتديد الشروط االساسية لكل العب يف 

  . منافسات كرة القدم 

  . القاعات المغلقة   السمات النفسية ، العبي كرة القدم الشاطئية ،: الكلمات المفتاحية 

Summary  :  
The research aims to identify the psychological characteristics of beach soccer 
players and closed halls and to identify the differences between some of the 
psychological characteristics of beach soccer players and closed halls. If the 
researcher used the descriptive method in the field survey method, the sample 
included (8) beach soccer players and (8) Of the closed halls of the first class 
since the preparation of a questionnaire consisting of a measure of psychological 
features prepared previously after making some adjustments to suit the research 
sample, which consists of (54) paragraph after the researcher used the statistical 
bag (spss) to address the results of his research has reached the existence of 
Galleries between the research sample for the football players closed halls. The 
researcher recommends that the use of psychological features in identifying the 
psychological characteristics of each player and what can be used in the 
development of training plans and determine the basic conditions for each player 
in the football competitions. 
Keywords: psychological features, beach soccer players, closed hall 
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  : المقدمة 

 الضـرورية احلتميـة يف الوحـدة التدريبيـة وبدونـه يسـتحيل إحـراز النجاحـات  خاصـة يفاملكونـات  األعـداد النفسـي هـو احـد

ممارسـة التـدريبات  الرياضـة  ويف السـنوات األخـرية اكتسـبت العوامـل النفسـية للرياضـيني أمهيـة متزايـدة وضـرورية مهمـة لـذا فـانجمـال 

فحسب بل تعين حتسني الصفات النفسية وصـقل قـوة املتـدربني  الرياضية ال تعين تنمية الصفات اجلسمية وتكوين القابليات احلركية

النشـاط  الرياضي من الرياضيني أبداء صفات نفسية لتحقيق نتـائج عاليـة ومـن جهـة أخـرى يعـد هـذا نفسيا وهكذا يتطلب النشاط

  .وسيلة قوية وفعالة لتطوير وبناء هذه الصفات النفسية 

السبل اليت جتعل هذا الالعب او ذاك يف أفضل حاالته لتقبل  لنفسي ومعرفة أفضللذا اجته املدربني اىل االهتمام باجلانب ا

واخلططـي يف  مقابلة املنافس يف أحسن حالة وبالتايل التغلـب عليـه حيـث أصـبح اإلعـداد البـدين واملهـاري جرعات التدريب وكذلك

متقاربني يف هذه العناصر مـن حيـث املسـتوى ولـذلك  متناول اجلميع وباإلمكان الوصول �ا ألعلى املستويات وأصبح أبطال العامل

  .جانب األعداد النفسي اىل أفضل حاالته وذلك لتحقيق االجناز  أصبح التنافس أالن للوصول بالالعب من

فالسمات النفسية لالعبني و التعامل مع املواقف الرياضية اثناء التدريب واملنافسات يف كرة القدم هلا تاثري مهم وكبري علـى 

لنتــائج الرياضــية فهــي تعتــرب مــن االمــور املهمــة يف اعــداد الرياضــيني االمــر الــذي جيعــل عمليــة التــدريب الرياضــي مركــزة حنــو الالعبــني ا

الـذين ميتلكــون قــدرات خاصــة وتعمــل ايضــاً علــى اعــداد بــرامج لالعــداد النفســي لالعبــني الــيت �ــدف اىل اكســا�م املالمــح النفســية 

ومــن . مث املتطلبـات النفســية اخلاصـة بنــوع النشـاط وتلـك اخلاصــة بـاملركز الــذي يشـغله الالعــب يف امللعـب العامـة الي لعبـة رياضــية 

خالل متابعة الباحث ملستوى رياضة كرة القدم بصورة خاصة على الصعيد التدرييب والنظري  الحظت أن معظم املدربني مل يعطوا 

سي من خـالل بعـض السـمات النفسـية الـيت يتميـز �ـا كـل العـب وتطـوير تلـك االهتمام الكايف يف إعداد الالعبني من اجلانب النف

الســمات مــن خــالل التــدرب عليهــا ممــا يــؤدي إىل هــدر ا�هــود والوقــت يف التــدريب ومــن مث عــدم حتقيــق املســتوى والنتــائج املطلوبــة  

  .املغلقة من اجلانب النفسي   وهذا ما دفع الباحث إىل إجياد الفروق بني كرة القدم الشاطئية وكرة القدم للقاعات

لـذا ارتــأى الباحـث االهتمــام اجلانـب  النفســي ألنـه مــن اكثـر اجلوانــب املهمـة  بالنســبة لالعـب وللفريــق ككـل ألنــه اذا كــان 

الالعب بوضع نفسي سيء سيؤثر ذلـك علـى نفسـيته وعلـى الفريـق  وسـيؤثر ذلـك علـى نتيجـة املبـاراة وبالتـايل سـيؤدي اىل خسـارة 

لـذا حـرص الباحـث علـى دراسـة هـذا اجلانـب املهـم  ومــن مث اجـراء مقارنـة بـني العـيب كـرة القـدم الشـاطئية والعـيب كـرة القــدم الفريـق 

األنشطة الرياضية ومن ضمنها لعبة كرة القدم متيزت بعضها عن البعض االخر وفقاً لطبيعة ومكونات وحمتويات للقاعات املغلقة ، و 

جيـب ان يتميـز العـب كـرة القـدم بسـمات معينـة جتعلـه مـؤهًال  ارات احلركية او قدرا�ا احلركيـة ولـذلكالنشاط او بالنسبة لطبيعة امله

اذ تعتـرب الناحيـة النفسـية مـن أهـم العوامـل الـيت تـؤدي دوراً  ملواجهة حتديات اللعبة مـن حيـث الفـوز واهلزميـة خاصـة الناحيـة النفسـية 

ضية أذا مت معرفتها وضبطها والتعرف عن طريقها اىل إعداد الالعب نفسياً قبل املباراة مهماً وحيوياً يف حتقيق أفضل املستويات الريا

رب مجيــع اهــداف الوحــدة التدريبيــة والوصــول اىل اهلــدف املنشــود اال وهــو حتقيــق افضــل دوأثنــاء عمليــة التــدريب فســوف حيقــق املــ

م  مــن خــالل  ســيطرة الالعــب علــى أفكــاره وتركيــز انتباهــه أن اإلعــداد النفســي  يــتاذ . االجنــازات علــى املســتوى الــدويل والعــاملي 

عـــدم الشــعور بــاخلوف والتـــوتر مــن املنافســة الن طبيعـــة املنافســة يف املســتويات الرياضـــية العاليــة  تتطلــب مـــن و  والــتحكم بانفعاالتــه

حملاولة إحراز أفضـل مسـتوى ممكـن الالعب ضرورة استخدام مجيع قدراته البدنية واملهارية واخلططية والنفسية بصورة متكاملة وذلك 

ورياضــة كــرة القـدم واحــدة مـن األلعــاب الرياضـية الفرقيــة الــيت  .ولـذلك ظهــرت احلاجـة إىل االهتمــام  بالناحيـة النفســية للرياضـيني . 

وعـة تتطلـب منـه أن تتطلب من الالعب جمهوداً كبرياً نظراً ملا متيزها بأ�ا من األلعاب اليت يواجه خالهلا الالعب مواقف خمتلفة ومتن

يتصــرف بســرعة ودقــة مــن خــالل احلصــول علــى  هــدف  وفــق خطــط  متنوعــة وســريعة تعتمــد يف األســاس علــى ردود أفعــال خمتلفــة 

  . ومركبة بني املتنافسني 
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بصـورة خاصـة علـى الصـعيد التـدرييب والنظـري  ) الشـاطئية واملغلقـة ( ومن خالل متابعـة الباحـث ملسـتوى رياضـة كـرة القـدم 

ظت أن معظم املدربني مل يعطوا االهتمام الكايف يف إعداد الالعبني من اجلانب النفسي من خالل بعض السمات النفسية اليت الح

يتميز �ا كل العب وتطوير تلك السمات مـن خـالل التـدرب عليهـا ممـا يـؤدي إىل هـدر ا�هـود والوقـت يف التـدريب ومـن مث عـدم 

وهذا ما دفع الباحث إىل إجياد الفروق بني الكرة القدم الشاطئية وكـرة القـدم للقاعـات املغلقـة مـن حتقيق املستوى والنتائج املطلوبة  

اجلانب النفسي ، ولقلة اهتمام املدربني باجلانب النفسي واهتمامهم بشكل اساسي بتطوير الصفات البدنية واحلركية لالعبـني فقـط 

لذا ارتى الباحث عمل دراسة مقارنة  لبعض السمات النفسية لالعيب كرة القدم دون النظر بعني االعتبار اىل امهية اجلانب النفسي 

  .الشاطئية والعيب الكرة القدم للقاعات املغلقة 

  :  ويهدف البحث إىل: أهداف البحث 

  .التعرف على السمات النفسية لالعيب كرة القدم الشاطئية والقاعات املغلقة   -1

  :إجراءات البحث  التعرف على  الفروق  بني بعض السمات النفسية  لالعيب الكرة القدم الشاطئية  والقاعات املغلقة  -2

  :منهج البحث 

اســتخدمت الباحــث املــنهج الوصــفي بأســلوب املســح امليــداين وذلــك جلمــع البيانــات اخلاصــة بالبحــث اذ إنَّ اختيــار املــنهج املالئــم 

  .قيق اهلدف من أهم اخلطوات اليت يرتتب عليها جناح البحث لبحث املشكلة أو لتح

  :عينة البحث  

تعــد عينــة البحــث مــن األمــور األساســية الــيت تتطلــب مــن الباحــث االهتمــام �ــا وذلــك أل�ــا اجلــزء الــذي ميثــل جمتمــع البحــث متثــيًال 

ث مـن فئتـني الفئـة االوىل العـيب الكـرة القـدم حيـث تألفـت عينـة البحـ  األمنوذج الذي جيـري الباحـث عليـه جممـل عملـه صادقاً فهي

العبـــني مـــن املشـــاركني يف بطولـــة كـــرة القـــدم الشـــاطئية الـــيت اقيمـــت يف القـــاهرة لـــدوري الدرجـــة االوىل ) 8(الشـــاطئية وكـــان عـــددهم 

  . العبني ايضاً ) 8(وا�موعة الثانية العيب كرة القدم للقاعات املغلقة وبلغ عددهم 

  : وسائل جمع المعلومات

  :إذ استعانت الباحث باألدوات واالجهزة التالية   

  املصادر العربية و االجنبية  

  الوسائل االحصائية  

  االستبانة  

 استمارة لتفريغ النتائج  

  االنرتنيت(شبكة املعلومات الدولية(  

 ساعة ملعرفة الوقت املستغرق يف االجابة على االستبانة  

  1(اخلرباء  ينظر امللحق (  

  2(املساعد ينظر امللحق فريق العمل (  

  3(املقياس االصلي  ينظر امللحق (  

  :  المقياس المستخدم في البحث   

استخدمت الباحث مقياس الباحثان هويـدا عبـد احلميـد وكـرمي مـراد الربوفيـل النفسـي لالعـيب كـرة اليـد الشـاطئية اذ قامـت الباحـث  

  . ببعض التعديالت البسيطة يف املقياس ليالءم عينة البحث
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وبعد ذلك قام بعرضها على اخلرباء واملختصون يف جمال  كرة القدم الشـاطئية والقاعـات املغلقـة وعلـم الـنفس الرياضـي واالختبـارات 

  . والقياس يف ا�ال الرياضي بإبداء آرائهم ومالحظا�م  واقرتحوا حذف بعض الفقرات من بعض ا�االت  

اسات السابقة الـيت اهتمـت بدراسـة  السـمات النفسـية مت اخـذ املقيـاس بصـورته احلاليـة مـع وبالرجوع إىل بعض املراجع العلمية والدر 

تعديل بعض الفقرات اليت تالءم عينة البحث بغد عرضها على عدد من اخلرباء واملختصون وايضاً  من خالل املقابالت الشخصية 

  :وقد تضمن املقياس كااليت 

  .عبارة  ) 11(الثقة بالنفس  بعدد : احملور االول  -

  .عبارة  ) 10(االصراروالتصميم  بعدد : احملورالثاين   -

  .عبارة  ) 10( التحكم االنفعايل بعدد : احملورالثالث  -

  .عبارة   ) 9(حتمل املسئولية بعدد : احملورالرابع  -

  .عبارة   ) 7(دافعية االجناز بعدد : احملوراخلامس  -

  .عبارة   ) 7(ة بعدد اجلرأة واملبادر : احملور السادس  -

ويتم االجابة على مقياس  السمات النفسية من قبل العيب كرة القدم الشاطئية والقاعات املغلقة )  فقرة  54(يتضمن املقياس من 

،  امـــا ) ودرجـــة واحـــدة   -درجتـــان  –ثـــالث درجـــات ( يقابلهـــا الـــدرجات ) نعـــم ، اىل حـــد مـــا ، ال ( مــن خـــالل ميـــزان ثالثـــي 

 17 – 15 – 13 – 11 – 10 – 8 – 1( فقرة وهي ) 11(قرات االجيابية والسلبية فكان عدد الفقرات السلبية بالنسبة للف

  .وباقي الفقرات كانت اجيابية )  34 – 28 – 27 – 21 –

  :التجربة االستطالعية 

هي استطالع الظروف " الرئيسيةمن اجل احلصول على املعلومات الصحيحة والنتائج أملضمونه لألستفاده منها عند إجراء التجربة 

     "احمليطة يف الظاهرة اليت يرغب الباحث يف دراستها 

فقد قامـت الباحـث  " تعد تدريباً عملياً للباحث للوقوف على السلبيات وإلجيابيات اليت تقابله خالل االختبارات ملعاجلتها "كما 

نـادي القـاهرة ( ية  من ثالث نوادي من الفرق املشـاركة يف البطولـة بأجراء التجربة االستطالعية على عينة  غري عينة البحث األصل

وطُلــب مــن أفــراد العينــة أن   2016/   5/  15بتــاريخ   ) 7(والبــالغ عــددهم ) ونــادي املقــاولون العــرب ونــادي حــرس احلــدود 

مات مـع أفـراد عينـة التجربـة االسـتطالعية يدونوا مالحظا�م حتريرياً على الفقرات اليت ال يتم فهمها ، وبعد مناقشة الفقرات والتعلي

وجرت هذه التجربة  دقيقة)  22 – 16(أتضح فهمها من قبلهم وال حتتاج إىل تعديل  وكان الوقت املستغرق لإلجابة يرتاوح بني 

االهلـي والبـالغ يف  مكان البطولة  يف القاهرة وايضا اجرت الباحث جتربة اسـتطالعية ثانيـة علـى العـيب  لقاعـات املغلقـة مـن العـيب 

العبــني وقــد جــرت التجربــة يف االهلــي  وقــد كــان هــدف التجربــة الوقــوف علــى الصــعوبات الــيت قــد تواجــه الباحــث ) 7(عــددهم 

  : مستقبال و�دف أيضا إىل ما يلي

  التأكد من مالئمة املقياس النفسي ومالئمته لعينة البحث.  

 التأكد من استيعاب إفراد العينة ملفردات االختبارات         

  معرفة الصعوبات واملشاكل اليت قد تواجه الباحث .  

  التعرف على الوقت املستغرق يف ملئ استمارة االستبانة . 

    التأكد من كفاءة فريق العمل املساعد . 

  التأكد من مدى صالحية العينة ومدى إمكانية القيام بالدراسة .  
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  : األسس العلمية لالختبارات 

  :صدق المحتوى 

ويطلـــق عليـــه صـــدق املضـــمون أحيانـــا أو الصـــدق املنطقـــي أو الصـــدق حبكـــم التعريـــف أو صـــدق عينـــة االختبـــار أو صـــدق التمثيـــل 

الدرجة اليت يتضـمن مـن خالهلـا االختبـار واملفـردات املكونـة للمـادة موضـوع القيـاس وبقـدر أمهيتهـا مـن "ويعرف صدق احملتوى بأنه 

  " الكم واهلدف

قيــاس مــدى متثيــل االختبــار لنــواحي اجلانــب املقــيس لبحثــه وحتليــل مــوارد االختبــار وعناصــره حتلــيال "أنــه ب) 1998بــاهي ( ويعرفــه 

وقـد حتقــق هـذا الصـدق مــن خـالل عــرض  " منطقيـا لتحديـد الوظــائف واجلوانـب املمثلـة فيــه ونسـبة كــل منهـا إىل االختبـار بأكملــه 

ياضة كرة القدم الشاطئية  وعلم النفس الرياضي والكرة القدم واالختبارات مسات املقياس على جلنة من اخلرباء واملختصني يف جمال ر 

  .   والقياس 

  :ثبات االختبار

ويقصـد . يف ثبات االختبار ،ويعد الثبات من أهم صفات االختبـار اجليـد" طريقة االختبار وأعادته هي من أكثر الطرائق استعماال

أعيـد تطبيقـه علـى نفـس العينـة يف نفـس الظـروف يف فرتتـني خمتلفتـني ، ويف ظـروف بثبات االختبـار هـو إعطـاء نفـس النتـائج أذا مـا 

متشــابه ويعــرب عــن الثبــات مبعامــل الثبــات  الــذي هــو شــكل مــن أشــكال معامــل االرتبــاط  بــني نتــائج االختبــار يف فرتتــني متتــاليتني  

ى عينـة التجربـة االسـتطالعية األوىل نفسـها يـوم علـ 15اي بعـد    2016/ 7/ 1حيث قامت الباحث بإعادة  املقيـاس بتـاريخ   

العبــني وايضــاً مت اعــادة املقيــاس علــى عينــة التجربــة االســتطالعية الثانيــة يف نفــس الوقــت مراعيــاً تــوفري شــروط ) 7( والبــالغ عــددهم 

خالل حساب معامل  ذلك مت إجياد معامل الثبات من  إعادة االختبار من حيث الزمان واملكان والقائمني باالختبار ، وعلى ضوء

  .  االرتباط البسيط لبريسون  

  )1(جدول 

  يبني نتائج الصدق والثبات واملوضوعية ملقياس السمات النفسية

  

  المقياس
  الصدق   الظاهري اتفاق الخبراء

  الثبات

 Sig  المعامل

  0,000  0,864  % 90  السمات النفسية

  

  : التجربة الرئيسة للمقياس 

روم الباحث من إجراء التجربة األساسية إىل تطبيق مقيـاس  السـمات النفسـية  بصـيغته النهائيـة علـى عينـة البحـث املختـارة  وبعـد ي

  مجع االستمارات حتلل النتائج إحصائياً  

بعـــد   20 16/  7/ 15العبـــني مـــن املشـــاركني يف  البطولـــة  بتـــاريخ ) 8( لـــذلك مت إجـــراء التجربـــة الرئيســـية علـــى عينـــة عـــددها 

وقــام الباحـــث .  وبعـــد تطبيــق املقيــاس فحصــت االســتمارات وكانـــت مجيعهــا مكتملــة اإلجابــة االنتهــاء مــن التجربــة أالســتطالعيه 

  .العبني ايضاً ) 8(بإعطاء االستمارات ايضاً على العيب نادي االهلي وهم 

  : الوسائل اإلحصائية 

  ئج البحث اإلحصائي  وذلك الستخراج نتا spssمت اعتماد نظام 
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  :عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها 

متـت ) العيب كـرة القـدم الشـاطئية والعـيب كـرة القـدم(بعد أن قام الباحث بإجراء تطبيق مقياس السمات النفسية على عينة البحث 

النتــائج باجلــداول معاجلــة النتــائج إحصــائيا للتوصــل إىل حتقيــق هــديف البحــث وللتحقــق مــن الفــرض املصــاغ فيــه ، وفيمــا يلــي عــرض 

  إليها ودعمها باملصادر العلمية  اإلحصائية وحتليلها، ومن مث مناقشة املعاجلات اإلحصائية الواردة فيها وتوضيح األسباب اليت أدت

  :عرض نتائج مقياس السمات النفسية لالعيب كرة القدم الشاطئية والعيب كرة القدم 

  ) 2(يعرض الباحث نتائج حماور مقياس السمات النفسية لالعيب كرة القدم الشاطئية والقاعات املغلقة وكما ُمبني يف اجلدول 

  يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية واألخطاء المعيارية للوسط الحسابي لالعبي كرة القدم الشاطئية والقاعات )2(جدول 

  س السمات النفسيةمحاور مقيافي  المغلقة

  السمات

  القاعات املغلقة   العيب الكرة الطائرة الشاطئية

  ن
الوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط 

  احلسايب

اإلحنــــــــــــــــــــــراف 

  املعياري

اخلطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ 

  املعياري
  ن

الوســـــــــــــــــــــــــــط 

  احلسايب

اإلحنـــــــــــــــــــــــــــــــراف 

  املعياري

اخلطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ 

  املعياري

  0,462  1,309  31  8  1,065  3,012  27,25  8  الثقة بالنفس

  0,295  0,835  29,13  8  1,614  4,565  22,63  8  األصرار والتصميم

  0,399  1,126  29,13  8  1,544  4,367  22,75  8  التحكم اإلنفعايل

  0,365  1,035  29,25  8  1,810  5,120  22,75  8  حتمل املسؤولية

  0,492  1,389  29,75  8  1,180  3,338  18,50  8  دافعية اإلجناز

  0,452  1,282  29,25  8  0,754  2,134  18,33  8  اجلرأة واملبادرة

واالحنـراف املعيـاري ) 27,25(أن الوسط احلسايب لسمة الثقة بالنفس لدى العيب كرة القدم الشـاطئية بلـغ ) 2(يتبني من اجلدول 

) 22,63(، أمـــا لســـمة اإلصـــرار والتصـــميم فقـــد بلـــغ الوســـط احلســـايب ) 1,065(واخلطـــأ املعيـــاري للوســـط احلســـايب ) 3,012(

، أما لسمة التحكم اإلنفعايل فقد بلغ الوسط احلسايب ) 1,614(عياري للوسط احلسايب واخلطأ امل) 4,565(واالحنراف املعياري 

، أمـــا لســـمة حتمـــل املســـؤولية فقـــد بلـــغ ) 1,544(واخلطـــأ املعيـــاري للوســـط احلســـايب ) 4,367(واالحنـــراف املعيـــاري ) 22,75(

، أما لسمة دافعية اإلجناز ) 1,810(احلسايب واخلطأ املعياري للوسط ) 5,120(واالحنراف املعياري ) 22,75(الوسط احلسايب 

، أما لسمة اجلرأة ) 1,180(واخلطأ املعياري للوسط احلسايب ) 3,338(واإلحنراف املعياري ) 18,50(فقد بلغ الوسط احلسايب 

  ) .0,754(واخلطأ املعياري للوسط احلسايب ) 2,134(واإلحنراف املعياري ) 18,33(واملبادرة فقد بلغ الوسط احلسايب 

واخلطــأ املعيــاري ) 1,309(واإلحنــراف املعيــاري ) 31(أمــا الوســط احلســايب لســمة الثقــة بــالنفس لــدى العــيب كــرة القــدم فقــد بلــغ 

) 0,835(واإلحنـراف املعيـاري ) 29,13(، أمـا لسـمة اإلصـرار والتصـميم فقـد بلـغ الوسـط احلسـايب ) 0,463(للوسـط احلسـايب 

واإلحنراف املعياري ) 29,13(، أما لسمة التحكم اإلنفعايل فقد بلغ الوسط احلسايب ) 0,295(واخلطأ املعياري للوسط احلسايب 

) 29,25(، أمــــا لســــمة حتمــــل املســــؤولية فقــــد بلــــغ الوســــط احلســــايب ) 0,398(واخلطــــأ املعيــــاري للوســــط احلســــايب ) 1,126(

لســمة دافعيــة اإلجنــاز فقــد بلــغ الوســط احلســايب  ، أمــا) 0,366(واخلطــأ املعيــاري للوســط احلســايب ) 1,035(واإلحنــراف املعيــاري 

، أما لسمة اجلرأة واملبادرة فقد بلغ الوسط ) 0,491(واخلطأ املعياري للوسط احلسايب ) 1,389(واإلحنراف املعياري ) 29,75(

  ) .0,453(واخلطأ املعياري للوسط احلسايب ) 1,282(واإلحنراف املعياري ) 29,25(احلسايب 

  .البحث األول  و�ذا يتحقق هدف
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  : نتائج الفروق بين العبي الكرة الطائرة الشاطئية والقاعات المغلقة في مقياس السمات النفسية وتحليلها عرض 

أســتخدمت حمــاور مقيــاس الســمات النفســية يف  بــني العــيب كــرة القــدم الشــاطئية والعــيب كــرة القــدم�ــدف التعــرف علــى الفــرق فيمــا 

   : ومن مث حتليلها) 3( غري املرتابطة وكما مبني يف اجلدول  للعينات) ت(الباحث اختبار 

  المحسوبة ومستوى الداللة بين العبي كرة القدم ) ت(يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )3(جدول 

  محاور مقياس السمات النفسيةفي الشاطئية والقاعات المغلقة 

  السمات
  ) ت(  القاعات املغلقة   العيب الكرة الطائرة الشاطئية

  احملسوبة

  درجة

(Sig) 
  الداللة

  ع+  سَ   ن  ع+  سَ   ن

  دال  0,006  3,230  1,309  31  8  3,012  27,25  8  الثقة بالنفس

  دال  0,001  3,962  0,835  29,13  8  4,565  22,63  8  األصرار والتصميم

  دال  0,001  3,998  1,126  29,13  8  4,367  22,75  8  التحكم اإلنفعايل

  دال  0,003  3,520  1,035  29,25  8  5,120  22,75  8  املسؤولية حتمل

  دال  0,000  8,801  1,389  29,75  8  3,338  18,50  8  دافعية اإلجناز

  دال  0,000  12,357  1,282  29,25  8  2,134  18,33  8  اجلرأة واملبادرة

       )0,05(ومستوى الداللة       14) = 2-ن(درجة احلرية )     الدرجة(وحدة القياس      

واالحنــراف ) 27,25(أن الوســط احلســايب �موعــة العــيب كــرة القــدم الشــاطئية يف حمــور الثقــة بــالنفس كــان ) 3(يتبــني مــن اجلــدول 

، وبعـــد )  1,309(واالحنـــراف املعيـــاري ) 31(، أمـــا جمموعـــة العـــيب كـــرة القـــدم فقـــد كـــان وســـطها احلســـايب ) 3,012(املعيـــاري 

) 0,05(عنــد مســتوى داللــة ) 3,230(للعينــات غــري املرتابطــة والــيت كانــت ) ت(احملســوبة باســتخدام قــانون ) ت(حســاب قيمــة 

وهـــذا يعـــين وجـــود فـــرق دال إحصـــائيا فيمـــا  ،) 0,05(وهـــي أصـــغر مـــن) 0,006( (Sig)، وبلغـــت قيمـــة ) 14(ودرجـــة حريـــة 

  .ولصاحل العيب كرة القدم جمموعيت البحث 

واالحنـــراف املعيـــاري ) 22,63(أمـــا الوســـط احلســـايب �موعـــة العـــيب كـــرة القـــدم الشـــاطئية يف حمـــور اإلصـــرار والتصـــميم فقـــد كـــان 

، وبعـد حسـاب )  0,835(واالحنراف املعيـاري ) 29,13(، أما جمموعة العيب كرة القدم فقد كان وسطها احلسايب ) 4,565(

ودرجة حرية ) 0,05(عند مستوى داللة ) 3,962(للعينات غري املرتابطة واليت كانت ) ت(سوبة باستخدام قانون احمل) ت(قيمة 

وهــذا يعـين وجــود فـرق دال إحصـائيا فيمــا جممـوعيت البحــث  ،) 0,05(وهــي أصـغر مـن) 0,001( (Sig)، وبلغـت قيمـة ) 14(

  .ولصاحل العيب كرة القدم 

واالحنـــراف املعيـــاري ) 22,75( كـــرة القـــدم الشـــاطئية يف حمـــور الـــتحكم االنفعـــايل فقـــد كـــان أمـــا الوســـط احلســـايب �موعـــة العـــيب

، وبعـد حسـاب )  0,835(واالحنراف املعيـاري ) 29,13(، أما جمموعة العيب كرة القدم فقد كان وسطها احلسايب ) 4,367(

ودرجة حرية ) 0,05(عند مستوى داللة ) 3,962(ت للعينات غري املرتابطة واليت كان) ت(احملسوبة باستخدام قانون ) ت(قيمة 

وهــذا يعـين وجــود فـرق دال إحصـائيا فيمــا جممـوعيت البحــث  ،) 0,05(وهــي أصـغر مـن) 0,001( (Sig)، وبلغـت قيمـة ) 14(

  .ولصاحل العيب كرة القدم  

) 5,120(واالحنراف املعياري ) 22,75(أما الوسط احلسايب �موعة العيب كرة القدم الشاطئية يف حمور حتمل املسؤولية فقد كان 

) ت(، وبعـد حسـاب قيمـة ) 1,035(واالحنـراف املعيـاري ) 29,25(، أما جمموعة العـيب كـرة القـدم فقـد كـان وسـطها احلسـايب 

، ) 14(ودرجـة حريـة ) 0,05(عنـد مسـتوى داللـة ) 3,520(للعينات غري املرتابطـة والـيت كانـت ) ت(احملسوبة باستخدام قانون 

وهــذا يعــين وجــود فــرق دال إحصــائيا فيمــا جممــوعيت البحــث ولصــاحل  ،) 0,05(وهــي أصــغر مــن) 0,003( (Sig)قيمــة وبلغــت 

  .العيب كرة القدم 
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) 3,338(واالحنـراف املعيـاري ) 18,50(أما الوسط احلسايب �موعة العيب كرة القدم الشاطئية يف حمور دافعية اإلجناز فقد كـان 

) ت(، وبعـد حسـاب قيمـة ) 1,389(واالحنـراف املعيـاري ) 29,75(قـدم فقـد كـان وسـطها احلسـايب ، أما جمموعة العـيب كـرة ال

، ) 14(ودرجـة حريـة ) 0,05(عنـد مسـتوى داللـة ) 8,801(للعينات غري املرتابطـة والـيت كانـت ) ت(احملسوبة باستخدام قانون 

دال إحصــائيا فيمــا جممــوعيت البحــث ولصــاحل وهــذا يعــين وجــود فــرق  ،) 0,05(وهــي أصــغر مــن) 0,000( (Sig)وبلغــت قيمــة 

  .العيب كرة القدم 

) 2,133(واالحنـراف املعيـاري ) 18,33(أما الوسط احلسايب �موعة العيب كرة القدم الشاطئية يف حمور اجلرأة واملبادرة فقد كان 

) ت(، وبعـد حسـاب قيمـة ) 1,281(واالحنـراف املعيـاري ) 29,25(، أما جمموعة العـيب كـرة القـدم فقـد كـان وسـطها احلسـايب 

، ) 14(ودرجة حرية ) 0,05(عند مستوى داللة ) 12,357(للعينات غري املرتابطة واليت كانت ) ت(احملسوبة باستخدام قانون 

وهــذا يعــين وجــود فــرق دال إحصــائيا فيمــا جممــوعيت البحــث ولصــاحل  ،) 0,05(وهــي أصــغر مــن) 0,000( (Sig)وبلغــت قيمــة 

  .و�ذا يتحقق هدف البحث الثاين . العيب كرة القدم 

  مناقشة النتائج 

يتبــني لنــا ان العــيب كــرة القــدم للقاعــات املغلقــة يتميــزون بــان هلــم ثقــة بنفســهم عاليــة واصــرار حبيــث ) 3و 2(مــن مراجعــة اجلــداول 

للخسارة وحتكم بانفسهم عندما يتعرضون لفقدان نقطة ولديهم مسئولية يف حتمـل اي شـي ينـتج عـن املبـاراة اليستسلمون بسهولة 

ولديهم دافعية لالجنازللوصول اىل النجاح ولديهم مبادرة وجراة لتحمل املعوقات الصعبة وعمل احلركات الصعبة اثناء املبـاراة لـذلك 

  .فهم يتميزون عن العيب كرة القدم الشاطئية 

ولذلك فان العبو كرة القدم ميتلكون مسات نفسية توهلهم اىل ان يتعاملوا مـع املبـاراة بكـل هـدوء وانضـباط ومسـئولية واصـرار وثقـة 

 ويعـزو. بالنفس وحبه اىل الوصول اىل االجنازات العالية فضال عن عزميتـه وجراتـه وارادتـه يف جناحـه للوصـول اىل املسـتويات العامليـة 

 الدراسات تؤكد هنا ومن واإلبداع، النجاح حتقيقتعين الالعبني الن الثقة بالنفس  لدى بالنفس الثقة أمهية حمور إىل ذلك الباحث

 إىل بالالعب يؤدي الفشل من النجاح واخلوف وبالتايل والرتكيز االنتباه تولد بالنفس الثقة بأن الرياضي النفس علم جمال يف العلمية

 .باللعب االستمتاع وعدم والتوتر، والقلق، العصبية

 وهـي صمودهم ، ختترب اليت التحديات وتقبل يف مواهبه،  وثقته بقدرته الالعب إميان هي الثقة أن على)1998 عالوي،(ويؤكد 

 يف عقبات أي ملواجهة استعدادا هناك أن تعين وهي النتائج، أفضل إىل الوصول يف مجيعا وضعفه واستخدامها قوته بنواحي معرفته

 أن شـك وال حتقيـق النجـاح علـى قدرتـه مـدى عن الالعب ميتلكها اليت االعتقاد درجة هي بالنفس الالعب والثقة وقدرات حدود

  . األداء  نتائج على التأثري حيث من هاًما العام يعد أدائه لنتائج توقعه

 الثقة أن حينما يتحسن األداء وأن نفسية ، و مسة شخصية كصفة بالنفس الثقة امتالك أمهية على ) 2000 راتب،  (ويضيف 

  .مثلى نقطة إىل تزداد

 خـالل النفسـية الضـغوط يف حتمـل والفعـال الكبـري الـدور هلمـا اإلصـرار والتصـميم  مسـة أن يفامـا بالنسـبة حملـور االصـرار والتصـميم 

 املخـاطرات إليـه وتشـري تغيـريا، حيـدث مـا شـيئا مباراتـه يف يفعـل أن يسـتطيع الالعـب بـأن الشـعور هـو واإلصـرار الرياضـية املباريـات

 واخلضـوع حلدوده، الالعب معرفة يتضمن السليم واإلصرار السهلة، الطرق إىل الدائم جلوئه وعدم الالعب �ا جيازف اليت املعقولة

  .) أدائه طريقة بتحديد املنافسة لصعوبة وال لالعبني السماح عدم مع الضرورة عند

 أهدافـه حتقيـق مـن ميكنـه ذلـك مبـا طويلـة لفـرتات اجلاد التدريب على ويقبل بسهولة يستسلم ال بالتصميم يتميز الذي الالعب أن

 فرتة طول عن النظر بغض الوضوح بالغ جبد يف العطاء ويستمر املنافسة أم التدريب ىف ذلك أكان سواء اجلهد من مزيدا يبذل أي

 قـدرة يف يتمثـل الـتحكم االنفعـايل لالعـب  حملـور الـتحكم االنفعـايلظـروف متغـايرة امـا بالنسـبة  مـن باملنافسة حييط ما أو التدريب



                 ISSN : 2170-1385مجلة علوم و تقنیات النشاط البدني الریاضي                   
                                      جامعة العلوم و التكنولوجیا محمد بوضیاف

 وھران                      
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

193 www.univ-usto.dz/institusport.php 

 

العدد الرابع جوان 
2018 

 علـى قدرته يف تتمثل الالعب من مرونة ذلك ويتطلب األمر، استدعى إذا أوتغيريها تطورها مع اللعب خبطة االلتزام على الالعب

  ).جناحها عدم حالة يف تغيريها أو ناجحة كانت طاملا اللعب خطة على احلفاظ

 مستوى إىل �ا والوصول فيها واالندماج �ا وااللتزام العب خطة لتطوير االستعداد التحكم هو  بأن) 1998 عالوي،(ويضيف 

 علـى احلفـاظ القـدرة  هـذه ومتثـل القـدرة، هـذه يعكـس الـذي والثبـات   لتغيـريه الكافيـة باملرونـة الوقـت طـوال االحتفاظ مع اإلتقان

   .صالحيتها عدم ثبوت بعد فقط عنها التخلي أو لصاحله كانت طاملا اللعب خطة على

 العنـف إىل واللجـوء العصـبية، وزيـادة االنتبـاه، وتشـتت الرتكيـز فقـدان يعـين الالعـب لـدى االنفعـايل  الـتحكم عـدم الباحـث ويـرى

  .والعدوانية

 بطريقـة واالنفعـاالت الضـغوط قلـق، ومعاجلـة مـن الالعـب يعـرتي مـا علـى بفاعليـة التغلب على القدرة يعين االنفعال  يف والتحكم

 ) 2005 حممد،() اجيابية

 املنافسات يف الرياضي وتفوق الفريق فوز على كبري اجيايب اثر هلا الشخصية املسئولية حتمل أن اما بالنسبة حملور حتمل املسئولية يف

 مواجهـة يف الالعـب إرادة مـن يتضـمنه مبـا الرياضـية املنافسـات يف الرياضـي األداء عـن املسـئولية تعـين الشخصية واملسئولية الرياضية

 .  ) 2005 حممد،( ) باإلمث والشعور الشخصية املسئولية بني املتوازنة الواقعية واملعاجلة األخطاء لتصحيح اجلهد وبذل أخطائه،

 الالعـب مواجهـة يف اإلدارة وهـي املبـاراة يف أدائـه عـن املسـئولية حتمـل هـي الشخصـية املسـئولية أن)  1998 عـالوي،(ويؤكـد 

  . األخطاء يف كرة القدم هذه لتصحيح اجلادة احملاولة يف اجلهد وبذل بشجاعة ، ألخطائه

 وتـرتبط  تتـأثر  القـدم  كـرة مميـزة  لالعـيب نفسـية كسـمة   ضـي الريـا اإلجنـاز دافعيـة أن ذلـك ويعـينامـا بالنسـبة حملـور دافعيـة االجنـاز 

 تكوالقدم   كرة فرياضة والقيادة ، تتأثر باملسؤولية الرياضي اإلجناز دافعية وأيًضا  والتصميم احلافز كسمة الدافعية السمات ببعض

 املستوى هذا بقة لتحقيقاالس فعيةاالد بالسمات أفرادها يتميز أن والبد ممكن أداء مستوى أفضل حتقيق أجل من فيها ن املنافسة

 مـن عاليـة بدرجـة يتميـزون الـذين متيـز األشـخاص عامة خصائص ك هنا أن ذكر حني راتب كامل أسامة يؤكده ما وهذا املطلوب

 الريا اإلجناز دافعية مسة  ارتباط مدى لنا يؤكد ما وهذا) 2001راتب،  ( الرياضي  النشاط ومنها املختلفة احلياة انشطة يف زااإلجن

 احلافز وألن  الرياضي اإلجناز يف  واملسامهة القدم كرة لالعب املميزة الرياضية الدافعية السمات نفسية مرتبطة ببعض كسمة ضي

 من احملاولة جلدية مقياسا يعد وبذلك واالمتياز التفوق أجل من للنجاح والكفاح اللعبة الشخصي ملزاولة الدافع ميثله هنا الدافعاي 

  . )1979  مشعون ، ( عنده  ما أفضل يؤدي ن وأ قبل الالعب

لذلك تعترب احلالـة النفسـية لالعـب  مـن اهـم العوامـل لالعبـني مـن خـالل اظهـار قـدر�م  علـى اتقـان املهـارات، إذ تعـد السـمات " 

النفسـية احملطــة النهائيـة لتوافــق الفـرد صــحياً واجتماعيـاً وانفعاليــاً، وان لعبـة كــرة القـدم تتطلــب مـن الالعبــني التكيـف بصــورة مســتمرة 

ويف لعبة الكرة الطائرة هناك دور كبري لفريق العمل وال سيما املدرب يف . ملتغرية واملختلفة  للوصول اىل االجناز وسريعة مع املواقف ا

تشكيل دوافع الالعبني ، وتقرير ثقتهم بأنفسهم وأدائهم فعلى املدرب ان يكون ملماً بالنواحي الشخصية لالعب ، ويعـرف مساتـه 

فيجب . ثقه بالنفس واالداء والتعاون ، واالنتقال مبرونة من سلوك اىل اخر فهؤالء حيرزون النجاح الشخصيه االجيابيه مبا يتيح هلم ال

ان تتسم شخصية املدرب بالرضا عن الذات ، واالهتمام بـالنفس ، فالـذي يتسـم بعالقـات جيـدة مـع الفريـق هـو االجنـح ويسـتطيع 

استمرار بالعبيه ويهتم مبصاحلهم ، ويدرس اوضاعهم ، ويأخذ اراءهم ، ان يقود فريقه اىل افضل االجنازات اذا كان جييد االتصال ب

ويريهم ما جيب ان يفعلوه  ويراجع ما طلب منهم ان ينجزوه ، و يبـدي سـروره حنـو العبيـه ، وجيـري حـواراً يسـتمع هلـم ويثـق �ـم ، 

رب هي وجود استعداد ودي و اجيايب وقبول ويؤمن بقدرا�م و، يشجعهم على تنمية مواقفهم املستقلة ، وأهم مسة يف شخصية املد

  . من الالعبني لسلطته 
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ع اما بالنسبة لسمة اجلرأة واملبادرة فتعترب من العوامل املهمة فلوال اجلرأة التكـون هنـاك مبـادرة ولـوال املبـادرة لـيس هنـاك جـرأة يسـتطي

اراة إلحــراز نقطــة مباشــرة وبــذلك فــان الالعبــني الــذين الالعــب مــن اداء احلركــات الصــعبة الــيت تتطلــب منــه جــرأة ومبــادرة  اثنــاء املبــ

ميتلكــون جــرأة ومبــادرة يف اختــاذ القــرارات الســليمة داخــل املبــاراة تكــون لــديهم شخصــية قويــة يســتطيعون مــن خالهلــا التغلــب علــى 

ف وحتقيق الفوز واالداء املصاعب يف االوقات احلرجة ويعرفها الباحث با�ا قدرة الالعب على القيام  بعمل معني يف اصعب الظرو 

لذلك يرى الباحث ان الفرق بني لعبة كرة القدم الشاطئية وكرة القدم للقاعات املغلقة يف ان العبو كرة . معا وحتت ظروف خمتلفة 

اح وأشعة القدم القاعات املغلقة يتميز العبوها بالعمل اجلماعي والروح الرياضية العالية فيما بينهم فضال عن عند تعرضم لسرعة الري

الشـمس مثلمــا يتعــرض العبــو كـرة القــدم الشــاطئية  امــا بالنســبة لألرضـية فتكــون ملســاء ليســت مثـل الشــاطئية الوســط يكــون رملــي 

وثقيــل حيتــاج قــدرات بدنيــة عاليــة جــدا فضــًال عــن ان العبــو كــرة القــدم الشــاطئية  يفقــدون صــربهم عنــدما يفقــدون نقطــة بســبب 

لـــذلك جيــب ان يتمتـــع الالعــب بالصــرب واهلـــدوء و املســؤولية والدافعيـــة والتصــميم والثقـــة بــالنفس لكـــي التــاثريات البيئــة احمليطـــة �ــم 

  .يتمكون من احراز الفوز 

  : االستنتاجات والتوصيات 

  : االستنتاجات 

   وجود فروق دالة احصائياً لصاحل العيب كرة القدم للقاعات املغلقة يف السمات النفسية.  

 كرة القدم الشاطئية    لالعيب النفسية السمات مستوى بتطوير اخلاص االهتمام.  

  : التوصيات 

  إجــراء دراســات الغــرض منهــا التعــرف علــى الفــروق بــني الســمات النفســية لاللعــاب املختلفــة ومســتوى دائهــم البــدين والفــين يف

  .املنافسات وحتقيقهم ملتطلبات اللعبة اثناء منافسة كرة القدم 

  النفسية  يف التعـرف علـى اخلصـائص النفسـية املميـزة لكـل العـب ومبـا ميكـن االسـتفادة منـه يف وضـع اخلطـط استخدام السمات

  .التدريبية وحتديد الشروط االساسية لكل العب يف منافسات كرة القدم 

  تعميم نتائج هذه الدراسة على مدريب االندية و منتديات الشباب لألستفادة منها يف التدريب .  

 وضوع السمات النفسية من قبل املدربني ملا هلا من دور يف الوصول اىل الفوز االهتمام مب.  

  االهتمــام بــربامج اإلعــداد النفســي لالعبــني وغــرس الســمات النفســية  يف نفــوس الالعبــني والــيت تســاعدهم  يف املواقــف املختلفــة

 . اثناء منافسات كرة القدم 

 الرياضية يف رياضة كرة القدم  النتائج أفضل وحتقيق النجاح عوامل كأحد النفسية بأمهية السمات االسرتشاد. 

  ضرورة عمل مالعب خاصة لالعيب الكرة الشاطئية واملغلقة من قبل وزارة الشباب والرياضة واللجنة االوملبية .  

  :المصادروالمراجع

 .  2000أة املعارف ، املدخل التطبيقي للقياس يف اللياقة البدنية ،اإلسكندرية ، منش: إبراهيم امحد سالمة  .1

  . 1997الفكرالعريب ،  ة ، دار القاهر ،2 ط .التطبيقات– املفاهيم الرياضة نفس علم كامل راتب ؛ أسامة  .2

  )  2000،  الفكرالعريب دار ،  ة القاهر(  ،3 ط ،التطبيقات – املفاهيم الرياضة نفس علم كامل راتب ؛أسامة   .3

 عمان،دار:( 1ط. اإلحصائية البيانات وحتليل فهم)  Spss(  اإلحصائي النظام ؛ الطالفحة عباس و الزعيب بالل حممد .4

  . )2001والنشر، للطباعة وائل
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 واملضمار، امليدان ملتسابقى املميزة الدافعية والسمات احلسية والقياسات احلركية الصفات :   ربهعبد إبراهيم خليفة  - .5

  . 1985 حلوان، جامعة بالقاهرة، للبنني الرياضية الرتبية كلية منشورة، غري دكتوراه رسالة

  )  م1989املوصل  ، دار الكتب والنشر،   (قاسم حسن املندالوي ؛ االختبارات والقياس يف الرتبية الرياضية،  - .6

 ، منشورة غري دكتوراه رسالة ، الرياضيني لدى الذات مبفهوم وعالقتها االنفعالية السمات العريب ؛   حممد مشعون - .7

 .  1979  ،  حلوان جامعة بالقاهرة، للبنني الرياضية الرتبية كلية

 ) 1998للنشر،  الكتاب مركز، القاهرة (، ط النفسية، االختبارات موسوعة؛  حممد حسن عالوي .8

 القاهرة ، مركز) املوضوعية واملعايري -الصدق  -الثبات (املعامالت العلمية بني النظرية والتطبيق : مصطفى حسني باهي .9

    . 1999الكتاب للنشر ،

   1995دار الفكر العريب ، : قاهرة، ال3، ط1جـ. القياس والتقومي يف الرتبة البدنية والرياضية : حممد صبحي حسانني - .10

  2012اد ، مكتبة االسكندرونة ، العامري ، ضياء الدين برع جواد ، التطبيقات العملية يف فلسفة الرتبية البدنية ، بغد .11

 ) م2002مطبعة، جامعة بابل ، : (وأمحد البدري ؛ البحث العلمي وجيه حمجوب  .12

يف تطوير بعض القدرات البدنية اخلاصة ) مهارية  -بدنية (العامري ، ضياء الدين برع جواد ، تأثري مترينات مركبة  .13

: سنة )  19 - 17 (واملؤشرات الفسيولوجية واملهارات األساسية وعالقتها بفاعلية األداء بكرة القدم للشباب بأعمار 

  .  2018االردن ، دار الكتاب األكادميي ، 
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استراتيجيات إدارة الصراع التي يستخدمها مديرو المدارس الثانوية في أمانة العاصمة صنعاء 

  .وعالقتها بااللتزام التنظيمي لدى معلمي التربية الرياضية ومعلمي المواد األخرى

  : إعداد

  اليمن–جامعة صنعاء –صالح جعيم كلية التربية الرياضية حسين / د.م.أ

  الجزائر–ر جامعة ورقلة.ب.ن.عبدالسالم مقبل الريمي معهد علوم ت/ د .م.أ

  اليمن–جامعة صنعاء –عبد الغني مجاهد مطهر كلية التربية الرياضية /د.م.أ

  :الملخص

ع الـيت يسـتخدمها مـديرو املـدارس الثانويـة العامـة يف امانـة العاصـمة هدفت الدراسة التعرف إىل العالقة بـني اسـرتاتيجيات إدارة الصـرا 

معلم ومعلمة اختريوا بطريقة عشوائية من جمتمع الدراسة ) 550( صنعاء وااللتزام التنظيمي للمعلمني ، اذ تكونت عينة الدراسة من 

لتـزام التنظيمــي ، وذلـك بعــد التأكـد مــن صــدقهما ، واسـتخدم البــاحثني جلمـع البيانــات مقياسـان األول للصــراع التنظيمـي والثــاين لال

وثبا�ما ، حيث توصلت الدراسة إىل أن املديرين يستخدمون مجيع اسرتاتيجيات ادارة الصراع ، وأن اإلسرتاتيجية األكثر شيوعا بني 

 مجيـع اسـرتاتيجيات ادارة مديرو املدارس هي اسرتاتيجيه التسوية  ، كما توصلت الدراسـة إىل وجـود عالقـة ذات داللـة إحصـائية بـني

بضــرورة زيــاد تثقيــف ووعــي املــديرين بــدورات تدريبيــة يف  نيالصـراع التنظيمــي وبــني أبعــاد مقيــاس االلتــزام التنظيمــي وقــد أوصــى البــاحث

  .جمال ادارة الصراع التنظيمي 

 االلتزام التنظيمي  -اسرتاتيجيات أدارة الصراع -الصراع  :الكلمات الدالة

CONFLICT ADMINISTRATION STRATEGIES APPLIED BY 
SECONDARY SCHOOL PRINCIPALS IN SANA'A CITY AND ITS 

RELATIONSHIP TO TEACHERS' ADMINISTRATIVE COMMITMENT   
 

ABSTRACT 
This study aimed at identifying the conflict administration strategies applied by 
high school principals in Sana'a City and its relationship to teachers' 
administrative commitment. The overall population of this study was composed 
of 550 teachers and was randomly selected from the community of the study.   
 The researcher used two questionnaires to elicit the required data; measuring 
administrative conflict and administrative commitment respectively after 
ensuring their consistency and credibility.  
  Results concluded that principals use all conflict strategies to administer it and 
that the commonly used strategy is compromising. It  showed  a statistically 
significant relationship between all the strategies of conflict administration and 
the questionnaire's dimensions of administrative commitment.  
The researcher recommends boosting principals awareness by offering suitable 
training chances in managing the administrative conflict 
Keywords: conflict - conflict management strategies - organizational 
commitment 
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   :المقدمة

ســيدنا ادم عليــة الســالم ، اذ بــدأت تعــد ظــاهرة الصــراع ظــاهرة قدميــة حديثــة علــى اخــتالف أشــكاهلا ، فهــي موجــودة منــذ خلــق اهللا 

بصراع أبنائه قابيل وهابيل ، ومع تطور الزمان وتعاقب االجيال استمر الصراع وصوال اىل وقتنا احلاضـر ، فهـي ظـاهرة سـلوكية فطريـة 

  .مستمرة باستمرار البشرية 

ســتمرا بــني اخلــري والشــر ، بــني الواقــع ومــن هنــا فــان هــذه الســمة تظــل مالزمــة للبشــر طــوال حيــا�م ، فاإلنســان منــا يعــيش صــراعا م

واملـــأمول بـــني مصـــاحله ومصـــاحل اآلخـــرين ، باختصـــار ان عضـــوية اإلنســـان يف مؤسســـة اجتماعيـــة ابتـــداء باألســـرة واجلماعـــة واملنظمـــة 

 وا�تمـــع جتعلـــه معرضـــا بصـــورة مســـتمرة ليكـــون طرفـــا يف شـــكل مـــن أشـــكال الصـــراع ، ومـــرد هـــذا الصـــراع يرجـــع اىل تعـــارض املصـــاحل

  )2007زنايت، (والرغبات االمر الذي بدورة يؤدي اىل القلق والتوتر على املستوى الفردي واجلماعي ، وعلى مستوى املنظمة ككل 

وباعتقادي أنة من الصعب االهتمام بالتطوير اإلداري دون ان يشمل ذلك دراسة اثر الصراع على السلوك اإلنساين ، حيث أننا ال 

ج البدنيــة والنفســية علــى االفــراد ، لــذلك تتحمــل اإلدارات  املتميــزة مســؤولية حتجــيم الصــراعات إىل أدىن نســتطيع أن نتجاهــل النتــائ

  .مستويا�ا والسعي الدائم اىل تصفية األجواء بني العاملني 

الـتخلص منـة اىل ولقد تباينت النظرة اىل الصراع مع مرور الزمن من نظرة تقليدية سلبية او أنة خلل يصـيب التنظـيم واملنظمـة وجيـب 

نظرة اجيابيـة تعتـربه امـرأ طبيعيـا ميكـن االسـتفادة منـه يف حتفيـز واسـتغالل الطاقـات الكامنـة االجيابيـة ، وهنـاك مـن ذهـب اىل ابعـد مـن 

  .ة ذلك بتشجيعه للصراع وحماولته احملافظة على احلد املعقول منه والكايف إلثارة االبداع والنقد الذايت لإلبقاء على حيوية اجلماع

وعلية فان عدم معرفة وعلم القائد او املدير او املشرف يف اساليب ادارة الصراع يعـد مشـكلة حقيقيـة ، وأن التعامـل مـع الصـراع مـن 

الواجبـات الـيت يقــوم �ـا املـدير يف عملــة اليـومي وهنـا تــأيت احلكمـة يف التعامــل مـع حـاالت الصــراع ليسـود منـاخ اجيــايب فعـال لتحقيــق 

  .وإشاعة روح التعاون واأللفة والثقة مع املرؤوسنياهداف التنظيم 

وملــا كانــت االدارة الرتبويــة كغريهــا مــن العلــوم ، فقــد شــهدت حتــوالت هيكليــة عميقــة مــن خــالل تأثرهــا بــالتطورات الــيت طــرأت علــى 

إلدارة علــى فهـم ســلوك االدارة ، وبـدأ اهتمامهــا واضـحا مبفهــوم الصـراع يف جمــال السـلوك التنظيمــي ، الـذي عــد علمـا يســاعد رجـل ا

ومـا حيـدث بيـنهم مـن تفاعـل قـد يتولـد عنـة تعـارض وخـالف يفـرز سـلوكا ) 2001عبد البـاقي ، (االفراد واجلماعات داخل املنظمة 

يتسم باإلحباط وعـدم القـدرة علـى اجنـاز مـا هـو مطلـوب او قـد يكـون ذلـك التفاعـل انعكاسـا حلالـة الصـراع الـيت تعـد ظـاهرة طبيعيـة 

  )1997حرمي، (االفراد واجلماعات وشائعة بني 

ومبا ان املدرسة هي أول مرحلة لصـناعة البشـر وصـقل املهـارات الذهنيـة والعقليـة لـديهم فـأن اول مـا حيتاجـه مـديرو املـدارس هـو أدرة 

واالقتصادية وشح املوارد املوارد البشرية املتمثلة اوال باملدرسني الذين هم جزء من هذا ا�تمع ذو احلياة املعقدة باملشاكل االجتماعية 

  .وأزمات سياسية تؤثر على سلوك االفراد يف كل جماالت حيا�م ومدارسهم فينتج السلوك ألصراعي يف املدارس بني املدرسني 

انه على الرغم من امهية دور مدير املدرسة بغية حتقيق االهداف املرجوة اال انه يواجه نزاعـا وصـراعا يعـرتض ) 2011(وتشري مرزوق 

ريقة اثناء قيامة بدورة ، تلك الصراعات ما هي اال نتيجة التفاعل املباشر بني املدير واملعلم وهي من اهم العقبات اليت �در وقـت ط

مدير املدرسة بدًال من استثمار ذلك الوقت يف التطوير واإلبداع ، ومن الطبيعي ان يكون هناك تباين يف بعض االسـرتاتيجيات الـيت 

  .املدارس للتعامل مع تلك الصراعات او النزاعات يستخدمها مديرو 

ويبدو دور مدير املدرسة واضحا بوصفه قائدا تربويا من خالل توظيف هذه االسرتاتيجيات للتعامل مع مواقف الصراع املتعـددة مـن 

ف يتمتــع بـــاحرتام مجيـــع خــالل تأكيـــد رجــال الفكـــر االداري ، بــأن االداري القائـــد الــذي جيعـــل العالقــة متينـــة بينــة وبـــني تابعيــة ســـو 

وأن قــوة القائــد ) Owens,1981( مرؤوســيه وثقــتهم ويصــبح مــن الســهل عليــة ممارســة الســلطة والتــأثري علــيهم والعكــس صــحيح 
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 (تكمــــــن يف قدرتــــــه علــــــى تغــــــري او ضــــــبط ســــــلوك واجتاهــــــات واراء ومعتقــــــدات واهــــــداف وحاجــــــات وقــــــيم االفــــــراد العــــــاملني معــــــه 

Johnson&Scollay,2001 ( دي اىل مستوى مقبول من االلتزام والوالء لديهم وميكنهم من حتقيق األهداف املرجوة ومبا يؤ.  

وعلى الرغم من الدراسات العديدة اليت اجريت يف امليدان الرتبوي على املسـتوى العـاملي والعـريب  يف جمـال الصـراع التنظيمـي وعالقتـه 

رؤوسني  �دف التعرف اىل طبيعة هذا الصـراع  وأشـكاله ومسـتويات حدوثـة بااللتزام التنظيمي وأخالقيات العمل والروح املعنوية للم

ومصادره واالسرتاتيجيات الناجعة إلدارته ، اال ان دراسة مثل هذا املوضوع اهلام يف اليمن تكاد تكون معدوم على الرغم من ان أي 

  . مشكلة با�ال الرتبوي  يف اليمن هي اوال وأخريا مشكلة ادارية 

رزت امهية هذه الدراسة يف اصالتها حيث تعترب الدراسة االوىل يف اليمن على حد علم الباحث واليت تسلط الضوء  للتعرف من هنا ب

علـــى مــــا يســــتخدمه مـــديرو املــــدارس الثانويــــة يف العاصـــمة صــــنعاء مــــن اســـرتاتيجيات متنوعــــة إلدارة الصــــراع ، ومـــا قــــد تكــــون هلــــذه 

  .ام التنظيمي للمعلمني ومبا يقود إىل حتسني خمرجات العملية الرتبوية وحتقيق أهدافها املرجوةاالسرتاتيجيات من عالقة مبستوى االلتز 

  لذا يسعى الباحثني ان تـزود نتـائج هـذه الدراسـة املـديرين بالتغذيـة الراجعـة لعمليـة التقـومي الـذايت لسـلوكهم االداري يف ادارة الصـراع ،

للعديد من االحباث والدراسات اليت قد تسهم بشكل فاعل يف تطوير اسرتاتيجيات كما يسعى الباحث أن تكون هذه الدراسة نواة 

  .جديدة إلدارة الصراع يف املؤسسات الرتبوية 

  :مشكلة الدراسة 

بــالكثري مــن الصـــراعات اإلداريــة يف املــدارس الثانويـــة العامــة يف العاصــمة صـــنعاء  نيبــرزت مشــكلة الدراســة مـــن خــالل معرفــة البـــاحث

وبشكل مستمر سوء بني املديرين ومعلمي الرتبية الرياضية  او بني مدرسي املواد األخرى ومدرسي الرتبية الرياضة ، األمر الذي يؤثر 

ملــدرس ملدرســته وتعلقــه �ــا  وعالقتــه بزمالئــه والتزامــه بعملــة علــى علــى االلتــزام التنظيمــي للمعلمــني ، والــذي يتمثــل يف مــدى انتمــاء ا

  .أكمل وجه 

إىل وجود عالقة اجيابية بني إدراك العاملني لدعم املنظمة هلـم واهتمامهـا �ـم وبـني ارتبـاطهم بالعمـل ) Stees,1977(حيث يشري 

  .ويف الوقت نفسه يعمل على زيادة فاعلية املنظمة  وأدائهم الوظيفي وان االلتزام التنظيمي يزيد كلما دعمت املنظمة أفرادها

ما عالقـة اسـرتاتيجيات أدارة الصـراع الـيت يسـتخدمها مـديرو املـدارس الثانويـة : من هنا ميكن حتديد مشكلة الدراسة يف السؤال التايل

  وجهة نظرهم؟ يف العاصمة صنعاء بااللتزام التنظيمي لدى معلمي الرتبية الرياضية  ومعلمي املواد األخرى من

  :هدف الدراسة وأسئلته

هـدفت الدراسـة التعـرف اىل اسـرتاتيجيات ادارة الصـراع الـيت يســتخدمها مـديرو املـدارس الثانويـة العامـة يف العاصـمة صـنعاء وعالقتهــا 

  :بااللتزام التنظيمي ملعلمي الرتبية الرياضية  ، ويتم ذلك من خالل االجابة على االسئلة التالية 

  اتيجيات ادارة الصراع اليت يستخدمها مديرو املدارس الثانوية يف العاصمة صنعاء من وجهة نظر معلميهم؟ما اسرت  -1

مـا مسـتوى االلتـزام التنظيمــي ملعلمـي الرتبيـة الرياضــية ومعلمـي املـواد األخــرى يف املـدارس الثانويـة العامــة يف العاصـمة صـنعاء مــن  -2

 وجهة نظرهم؟

يات ادارة الصـــراع الـــيت يســـتخدمها مـــديرو املـــدارس الثانويـــة العامـــة يف العاصـــمة صـــنعاء هـــل هنـــاك عالقـــة بـــني اســـرتاتيج -3

 ومستوى االلتزام التنظيمي من وجهة نظر معلمي الرتبية الرياضية ومعلمي املواد األخرى؟

  : محددات الدراسة

يف  املـدارس الثانويـة العامـة بأمانـة العاصـمة  اقتصرت الدراسة احلالية على معلمـي ومعلمـات الرتبيـة الرياضـية  ومعلمـي املـواد األخـرى

  م2016 – 2015صنعاء للعام الدراسي 
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  :مصطلحات الدراسة 

عمليـة تفاعليـة تظهـر يف حالـة عـدم االتفـاق أو االخـتالف والتنـافر بـني األفـراد واجلماعـات أو داخـل املنظمـات وغريهـا : الصـراع  

إىل أهداف الطرف اآلخر ومنعـه مـن حتقيـق حاجاتـه وأنشـطته والتـدخل فيهـا، من الكائنات االجتماعية، عند تعرض أحد األطراف 

خاصة يف ظل رغبة األفراد أو اجلماعات يف االسـتحواذ علـى مـوارد مشـا�ة لسـد حاجـة كـال منهمـا، أو عنـد وجـود حـق إداري ألي 

ما تكـون اجتاهـا�م وقـيمهم ومعتقـدا�م منهما يتعلق بالتفضيل لسلوك أحدهم على اآلخر يف أثناء اشـرتاكهم بنشـاط معـني، أو عنـد

  . ومهارا�م متباينة

)Rahim, 2001 ( 

تعرف بأ�ا األساليب السلوكية اليت خيتارها االداري عند تعامله مع موقف الصـراع بينـة وبـني مرؤوسـيه  :استراتيجيات أدارة الصراع

بعـد االهتمـام بـالنفس ، : للوصول به اىل قدر مرغوب فيه ، واملنبثقة عن أبعاد حتدد توجه سلوك اإلداري يف أثناء أدارته للصـراع مهـا

  )Rahim, 2001( وبعد االهتمام باآلخرين ، او االثنني معاً 

هــو قــوة ارتبــاط هويــة الفــرد وذاتيتــه واندماجــه عمليــا مبنظمتــه حبيــث يتصــف الفــرد باإلميــان العميــق بأهــداف :  االلتــزام التنظيمــي -

  املنظمة وقيمها ، والسماح لنفسة ببذل أقصى جهد ممكن إزاء منظمته ، ورغبته القوية يف احملافظة على عضويته يف املنظمة

 )Cevar,2001(  

  : األدب النظري والدراسات السابقة

  ):Conflict Management Strategies(االستراتيجيات الحديثة إلدارة الصراع 

تركـزت االســرتاتيجيات املختلفــة الـيت اســتخدمت يف إدارة الصــراع علــى حتليـل شخصــيات أطــراف الصـراع وأســلوب ســلوكهم وقــيمهم 

العمـــل، أو ألســـلوب ســـلوكه املتوجـــه حنـــو األفـــراد، أو االثنـــني معـــا، وأفســـح هـــذا  ودرجـــة تفضـــيل الفـــرد ألســـلوب ســـلوكه املتوجـــه حنـــو

إن ملقاصد الطرف املشارك يف الصراع، أو ألسلوب إدارته للصراع صلة وثيقة حبسم الصراع : األسلوب ا�ال لوجهة النظر اليت تقول

ومــن بـني هـذه النمـاذج منــوذج . األبعـاد إلدارة الصـراع القـائم، ووضـعت منـاذج متنوعـة لبــدائل متعـددة كاسـرتاتيجيات نابعـة عــن تلـك

بعـد االهتمـام بـالنفس الـذي يشـري إىل توجـه : الذي يوضح فيه أبعاد اسـرتاتيجيات إدارة الصـراع، ومهـا) Rahim, 2001(رحيم 

و إرضــاء اآلخــرين ســلوك الفــرد حنــو إرضــاء نفســه واهتماماتــه فقــط، وبعــد االهتمــام بــاآلخرين الــذي يشــري إىل توجــه ســلوك الفــرد حنــ

واالهتمام مبصاحلهم، أو االثنني معا، وينبثق عن هذين البعدين مخس اسـرتاتيجيات إلدارة الصـراع والتعامـل معـه مصـنفة وفـق سـلوك 

  .الفرد، واليت تشري إىل امتداد توجه سلوك اإلداري على طول بعدي اسرتاتيجيات إدارة الصراع يف أثناء إدارته للصراع

  :ألبعاد اسرتاتيجيات إدارة الصراع) رحيم(يبني منوذج  والشكل التايل



                 ISSN : 2170-1385مجلة علوم و تقنیات النشاط البدني الریاضي                   
                                      جامعة العلوم و التكنولوجیا محمد بوضیاف

 وھران                      
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

200 www.univ-usto.dz/institusport.php 

 

العدد الرابع جوان 
2018 

  
 ):Integrating(التكامل 

وقـد أدرجـت هـذه االسـرتاتيجية لـدى بعــض البـاحثني باسـم منحـى التعـاون  أو حـل املشــكالت، وهـذا األسـلوب السـلوكي يعـّرب عــن 

الصراع، واالنفتاح لتبادل املعلومات وفحـص االختالفـات االهتمام الكبري بالنفس وباآلخرين، حيث أن التعاون املشرتك بني أطراف 

للوصــول إىل حــل فعــال ومقبــول يرضــي اهتمامــات طــريف الصــراع، ومواجهــة موضــوع الصــراع باالتصــال املفتــوح وتوضــيح ســوء الفهــم 

 ,Quinn, et al(، وأشـار جـودت جـوين )Rahim, 2001(لقضية الصـراع، وحتليـل أسـبابه للتعـرف إىل املشـكلة احلقيقيـة 

ترتكـز علــى تقبـل كـل طـرف مـن طــريف الصـراع الهتمامـات وغايـات الطـرف اآلخــر، ) التكامـل(إىل أن اسـرتاتيجية التعـاون ) 1990

والتعـاون للعمــل معـا علــى ابتكـار أفضــل احللـول الــيت ترضـي كــل منهمـا بتحقيــق األفضـل، مــن خـالل تقيــيم بـدائل احللــول الـيت حتقــق 

  .   رفع مستوى الروح املعنوية لديهم، وقد ال تفيد يف حال نشوء صراع حول االختالفات يف القيمالفوز لكل منهما واليت تقود إىل

  ):Obliging(اإلرضاء 

تعــرف يف بعــض الدراســات مبنحــى التكيــف ، وتشــري هــذه االســرتاتيجية إىل االهتمــام املــنخفض بــالنفس واالهتمــام العــايل بــاآلخرين، 

التقليـل مـن اخلالفـات إلرضـاء اهتمامـات الطـرف اآلخـر، إال أنـه توجـد حـدود للتضـحية باالهتمامـات وهي تعين بصفة عامة حماولة 

الذاتية واليت تأخذ شكل عدم األنانية، واإلحسان والتلطف، أو اإلذعان ملتطلبات الطرف اآلخر، والفرد املستخدم لإلرضاء يتصف 

وقــد حتــد هــذه االســرتاتيجية علــى ) Rahim, 2001(ه الذاتيــة بالتوجــه إلرضــاء الطــرف اآلخــر علــى حســاب حتقيقــه الهتماماتــ

  ). Quinn, et al, 1990(املدى البعيد من توليد األفكار اجلديدة وابتكار احللول املناسبة حلل مشكالت العمل 

  ):Dominating(الهيمنة 

لباحثني مبنحـى املنافسـة ، املعـروف باجتـاه تشري إىل االهتمام العايل بالنفس واالهتمام املنخفض باآلخرين، وقد أدرجت لدى بعض ا

الستخدام اإلداري سلوك القوة واإلجبار لتحقيق مكاسبه وأهدافه الشخصية، مـع إمهالـه حلاجـات وتوقعـات األفـراد ) خاسر -رابح(
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عن سعي  وهذه االسرتاتيجية تعرب) Rahim, 2001(اآلخرين وحماولته إخضاعهم له، نتيجة اعتقاده أنه الوحيد الذي على حق 

أحد األطراف إىل الفوز وحتقيق أهدافه على حساب خسارة الطرف اآلخر واليت غالباً ما يؤدي استخدامها إىل خمرجات غري بناءة؛ 

  ).Quinn, et al, 1990(أل�ا حتد من اإلبداع يف العمل أو استكشاف أفكار جديدة حلل املشكالت 

 ):Avoiding(التجنب 

اخنفـــاض االهتمـــام بـــالنفس وبـــاآلخرين يف آن واحـــد، وهـــي مقرونـــة باالنســـحاب واهلـــروب مـــن مواجهـــة  تّعـــرب هـــذه االســـرتاتيجية عـــن

الـيت حتمـل اجتـاه عـدم االهتمـام ) ال يـرى، وال يسـمع، وال يـتكلم: (املشكالت وكبت الصـراع، وتتوافـق هـذه االسـرتاتيجية مـع حكمـة

ســرتاتيجية يتعمــد جتنــب مناقشــة موضــوعات اخلــالف، ، واإلداري الــذي يســتخدم هــذه اال)Rahim, 2001(مبوضــوع الصــراع 

وإخفاء مشاعره، والعمل على إرضاء أهدافه وأهداف الطرف اآلخر، ومـن وجهـة نظـري أنـه ميكـن االسـتفادة مـن التجنـب يف بعـض 

والسماح بظهور الصراع  الوقت حني احلاجة إىل �دئة الصراع، مع األخذ بعني االعتبار عدم جتاهل القضايا اإلدارية اليت هلا أمهيتها،

  .جمددا وبقاء السبب احلقيقي للصراع قائما

  ):Compromising(التسوية 

والتشارك يف ختلي كال الطرفني " األخذ والعطاء"تشري هذه االسرتاتيجية إىل االهتمام املتوسط بالنفس وباآلخرين، وهي مقرونة مببدأ 

تقـرتن أيضـا بالتفـاوض علـى افـرتاض وجـود مـورد ثابـت حمـدد ينبغـي و ) Rahim, 2001(عـن شـيء مـا للوصـول إىل قـرار مقبـول 

  ).Quinn, et al, 1990(اقتسامه بالتسوية للوصول إىل حل وسط يرضي طريف الصراع فكل منهم رابح وكل منهم خاسر 

قـدر معتـدل مـن الصـراع وتكمن فعالية اإلداري يف كيفية استخدامه السـرتاتيجيات إدارة الصـراع يف مواقـف الصـراع املتعـددة لتحقيـق 

الــوظيفي املتعلــق جبــوهر العمــل واحملافظــة عليــه يف املهــام غــري الروتينيــة، والتقليــل منــه يف املهــام الروتينيــة، والتخفيــف مــن حــدة الصــراع 

  :االنفعايل يف املهام الروتينية وغري الروتينية، ويتطلب استخدامها التزام اإلداري باملعايري اآلتية

زيـــادة فاعليــــة املنظمـــة علـــى املــــدى الطويـــل لتحقـــق أهــــدافها، وأن تصـــمم لزيـــادة تعلــــيم العـــاملني التفكـــري الناقــــد أن توظـــف ل     -

  .اإلبداعي، وفن حل املشكالت بالطرق السليمة

  .حتقيق التوازن فيما بني العاملني والعمل على إشباع حاجا�م وتوقعا�م  -

لوك األخالقــي يف أســاليبه، فضــال عــن تقبلــه للتغيــري، واالنفتــاح علــى املعرفــة أن يتصــف القائــد باحلكمــة واألخــالق ويســلك الســ  -

  ).Rahim, 2001(املتجددة 

  :االلتزام التنظيمي 

االلتزام التنظيمي بأنـة اجتـاه يعـرب عـن قـوة ارتبـاط ذاتيـة الفـرد واندماجـه عمليـا حنـو املنظمـة حبيـث يتصـف ) Steers,1977(يعرف 

بأهداف املنظمة وقيمها والسماح لنفسة ببذل اقصى جهد حنو منظمته ورغبته القوية يف احملافظة على عضويته الفرد باإلميان العميق 

  .يف املنظمة 

وعلى الرغم من التعريفات العديدة هلذا املفهـوم اال ان هنـاك بعـض العناصـر الـيت اتفـق عليهـا البـاحثون تعطـي االلتـزام مسـات مشـرتكة 

  :مبا يلي  )Jarrel,1993(حددها جاريل 

  .االعتقاد العميق بقيم املنظمة واهداها وتقبلها  -

  .قبول بذل اجلهد الكبري حنو املنظمة  -

  .الرغبة بالبقاء عضوا يف املنظمة  -

االلتـزام التنظيمـي إىل ) Gruen , Summer & Acito,2000 (صنف كال من كـروين ومسـرز واسـيتو : انماط االلتزام 

  :ثالثة أصناف هي
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والــذي يرتكــز علــى االهتمــام بــالنفس املســتند اىل العالقــة بــني درجــة ادراك الفــرد العامــل للكلفــة االقتصــادية :  زام المســتمرااللتــ-1

  .واالجتماعية يف ا�تمع ، وبني درجة حالته االقتصادية واالجتماعية وقدرته على حتمل اعباء املعيشة اذا ما ترك املنظمة

ز على مدى احساس الفـرد العامـل بضـرورة االلتـزام االخالقـي حنـو املنظمـة ، املسـتند اىل والذي يرتك:  االلتزام المعياري -2

 .درجة أدراكه السيكولوجي بالزام نفسة اخالقيا للمحافظة على استمرار عضويته يف املنظمة

والذي يرتكز على درجة االرتباط العاطفي السيكولوجي للفرد حنـو املنظمـة املسـتندة اىل مشـاعر الفـرد : االلتزام الوجداين  -3

 العامل املؤيد للمنظمة 

  : مراحل االلتزام التنظيمي

  :بثالث مراحل هي ) O Rielly,1991( مير االلتزام التنظيمي وفقا ملا ذكره اورايلي 

هي مرحلـة الطاعـة والـيت تعـين قبـول الفـرد ان يـذعن لألخـرين ويسـمح هلـم للتـأثري املطلـق عليـة �ـدف احلصـول علـى املرحلة االوىل  -

  .دعم مادي ومعنوي

املرحلـة الثانيـة هــي مرحلـة االنــدماج مـع الــذات والـيت تعــين قبـول الفــرد تـأثري اآلخــرين لتحقيـق الرضــا الـدائم لــه يف العمـل ، وحتقيــق  -

 .والشعور بالفخر والكربياء لكونه ينتمي اىل منظمة  االنسجام مع الذات

اما املرحلة االخرية فيطلق عليها مرحلة اهلوية واليت تشري اىل اكتشاف الفرد ان املنظمة جزء منة وهو جزء منها وان قيمها تنسجم  -

 .مع قيمة الشخصية 

  :الدراسات السابقة 

تيجيات ادارة الصـراع التنظيمـي يف دولـة االمـارات العربيـة املتحـدة ، حيـث دراسة هـدفت التعـرف اىل اسـرتا) 1995( اجرى زيد  -

اشارت النتائج اىل وجود عالقـة ذات داللـة احصـائية بـني اسـرتاتيجيات ادارة الصـراع التنظيمـي الـيت يتبعهـا املـدير واحسـاس العـاملني 

احســاس العــاملني حلــدة الصــراع ، وان اســتخدام اســرتاتيجية بفاعليــة االدارة وان اتبــاع املــدير الســرتاتيجية التعــاون يــؤدي اىل ختفــيض 

  .التنافس تؤدي اىل زيادة شعور العاملني بالصراع البناء

دراسة هدفت الكشف عن العالقة بـني اسـرتاتيجيات ادارة الصـراع الـيت يسـتخدمها مـديرو املـدارس ) 2011( كما اجرت مرزوق  -

التنظيمي مـن وجهـة نظـر املعلمـني، وخلصـت الدارسـة اىل ان اسـرتاتيجية التعـاون هـي  يف وكالة الغوث مبحافظة غزة ومستوى االلتزام

االكثر شـيوعا بـني املـديرين ، كمـا خلصـت النتـائج اىل ان املـديرين يتمتعـون مبسـتوى عـايل مـن االلتـزام التنظيمـي ، واىل وجـود عالقـة 

  .علمني ارتباطية بني اسرتاتيجيات ادارة الصراع و االلتزام التنظيمي للم

اىل التعــرف علــى اســاليب ادارة الصــراع الــيت يفضــل ان يتعامــل معهــا مـــديرو ) Campbell,1994( وهــدفت دراســة كامبــل  -

املدارس الثانوية يف اجلنوب الغريب مـن امريكـا ، حيـث اظهـرت نتـائج الدراسـة اىل وجـود عالقـة احصـائية بـني االسـاليب الـيت يفضـلها 

واجلنس واملستوى الوظيفي واملهين ، واشارات النتـائج ان املـديرون ) متوسطة وثانوية( ني مستوى املدارس املديرون يف ادارة الصراع وب

  .يستخدمون اسرتاتيجية التكامل مع املعلمني 

اىل التعرف على دور املديرين يف املدارس االبتدائية يف مدينة نورثرن كوك ، يف التخطيط ) Miller,2000(وهدفت دراسة ميلر -

لتطبيق والتقومي لربامج حل الصراع ، وقد اشارت نتائج الدراسة اىل ان املديرين لديهم تصـور لنقـاط القـوة والضـعف يف بـرامج حـل وا

  .الصراع ، اال ان مشاركتهم ضعيفة يف التخطيط للربامج وتقوميها وا�م ال ميتكون نظاما منهجيا لتقومي برامج حل الصراع 

راســة ملقارنــة اســاليب الصــراع بــني مــديري املــدارس املتوســطة والثانويــة يف منطقــيت ريفــري ســايد بد) Welt,2000( وقامــت ولــت -

، وقــد أشــارت النتــائج اىل عــدم وجــود فــروق دالــة احصــائيا بــني جممــوعيت املــديرين يف تــوجههم الشخصــي ) امريكــا(وســان برنــاردينيو 
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فروق دالة احصائيا لصاحل مديري املدارس املتوسطة ، ومل تكن هناك ألساليب أدارة الصراع باستثناء اسلوب التسوية اذ كانت هناك 

  .فروق دالة احصائيا بني جمموعيت املديرين يف اختيار اساليب ادارة الصراع تعزى للمستوى التعليمي واخلربة االدارية والرغبة يف التغيري

العالقــــة بــــني مســــتوى االلتــــزام التنظيمــــي فقــــد قــــام بدراســــة هــــدفت التعــــرف اىل ) Richardson,2001( امــــا ريشاردســــون  -

للمعلمــني ومســتوى مشــاركتهم يف اختــاذ القــرار يف املــدارس االبتدائيــة العامــة ملدينــة نيويــورك ، واشــارت نتــائج الدراســة اىل عــدم وجــود 

باملشـاركة يف اختـاذ القـرار عالقة دالة احصائيا بني مستويات االلتزام التنظيمي ومتغري مسـتوى املشـاركة الفعليـة ومتغـري مسـتوى الرغبـة 

  ومل يكن هلذين املتغريين تأثري يف مستوى االلتزام التنظيمي للمعلمني

  :إجراءات الدراسة

  .مت استخدام املنهج الوصفي بأسلوبه املسحي نظراُ ملالءمته مع طبيعة هذه الدراسة وأهدافها :منهجية الدراسة 

 واملعلمات  مبا فيهم معلمي الرتبيـة الرياضـية يف املـدارس الثانويـة العامـة يف امانـة تكون جمتمع الدراسة من املعلمني :مجتمع الدراسة

  .مدرسة) 213( العاصمة صنعاء الذي يبلغ عددها 

   مدرسة ثانوية واليت متثل نسبة قدرها) 50(تكونت عينة الدراسة من  :عينة الدراسة

األمانة،  وقـد مت اختيـار عينـة البحـث بطريقـة عشـوائية حيـث بلـغ عـدد افـراد تقريبا من إمجايل عدد املدارس الثانوية يف % ) 23(  

اسـتبانة مـن ) 530(أكملوا سنتني كحد ادىن يف املدرسـة ، وقـد بلـغ عـدد االسـتبانات املسـرتجعة  ممن معلم ومعلمة) 550( العينة 

   )  550( أصل 

صراع التنظيمي ، واستبانة االلتزام التنظيمي ، وذلك بعد مراجعة األدب مت تصميم استبانتني للدراسة استبانة ادارة ال :أداتا الدراسة 

النظري والدراسات السابقة وبعض املراجع العلمية يف اإلدارة العامـة واإلدارة الرتبويـة ، حبيـث اشـتمل اسـتبيان الصـراع التنظيمـي علـى 

إسرتاتيجية التسوية  –إسرتاتيجية اهليمنة  –ة التجنب إسرتاتيجي –إسرتاتيجية التكامل (اسرتاتيجيات ضمن مخسة جماالت هي ) 5(

فقـــرة تقـــيس اســـرتاتيجيات ادارة الصـــراع  الـــيت ) 41(وبلـــغ عـــدد فقـــرات االســـتبيان ضـــمن جماالتـــه اخلمســـة ) إســـرتاتيجية اإلرضـــاء –

  .يستخدمها مديرو املدارس الثانوية يف امانة العاصمة صنعاء

  للمعلمني يف هذه املدارس على ثالثة جماالت هي بينما اشتمل استبيان االلتزام التنظيمي

وبلغ عدد فقرات االستبيان ضمن جماالتـه ) اإلميان باملؤسسة والرغبة باالستمرار بالعمل –املسئولية جتاه العمل  –الوالء التنظيمي ( 

  .  .ة العاصمة صنعاء فقرة تقيس االلتزام التنظيمي لدى معلمي ومعلمات مدارس الثانوية العامة يف امان) 20(الثالثة

للتحقق من صدق األداتني استخدم الباحث صدق احملتوى حيث مت عرضها على جمموعة من احملكمني املتخصصني  :صدق األداة

اإلدارة العامـــة  وأربعـــة مـــنهم يف اإلدارة الرتبويـــة مـــن بعـــض اجلامعـــات اليمنيـــة وبعـــد إبـــداء مالحظـــا�م اثنـــني مـــنهم يف  )6(وعـــددهم 

مـن احملكمـني كحـد ) 5(حيـث أخـذت الفقـرة الـيت حصـلت علـى موافقـة وآرائهم مت حذف وإضافة بعض الفقرات وتعديل بعضـها، 

�ـذا ) 1983(، حيث يشري بلـوم  واحلذف حسب رأي اخلرباء فأكثر، مع األخذ بعني االعتبار اإلضافة%) 80أي بنسبة ( أدين 

  .أو أكثر ميكن الشعور باالرتياح من صدق االختبار%) 75(الصدد إذا حصلت الفقرة على نسبة اتفاق بني احملكمني 

مت التأكـد مـن ثبـات مقيــاس اسـرتاتيجيات الصـراع االداري الـذي يسـتخدمه مــديرو املـدارس الثانويـة يف امانـة العاصــمة  :ثبـات األداة

صنعاء عن طريق حساب االتسـاق الـداخلي للفقـرات باسـتخدام معادلـة كرونبـاخ ألفـا لبيـان مـدى انسـجام وتنـاغم اسـتجابات أفـراد 

  .وهذا يدل على الثبات اجليد لألداة .)0.92 - 0.78( ني ا�االت بنيوقد تراوح الثبات بالعينة على االستبيان، 

ويعين ذلك . مما يدل على إن هناك ثبات عالياً بني جماالت االستبيان .)0.90(أما بالنسبة للثبات الكلي لألداة فقد وصلت إيل 

طابقة بشكل كامل تقريبًا إذا يطلق على نتائجها أن هذه األداة لو أعيد تطبيقها على نفس األفراد أكثر من مرة لكانت النتائج مت

  .يوضح ذلك ) 1(، واجلدول رقم  بأ�ا ثابتة
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  )كرونباخ الفا(معامل ثبات االستبيان االول بطريقة ) 1(الجدول رقم 

  المجال
  عدد العبارات

  أو الفقرات
  معامل الثبات

  0.89 10  مجال استراتيجية التكامل

  0.78  10  مجال استراتيجية التجنب

  0.88  8  مجال استراتيجية الهيمنة

  0.92  7  مجال استراتيجية التسوية

 0.83  6  مجال استراتيجية االرضاء

 0.90  41  الكلي

) مقياس االلتزام التنظيمي لدى معلمي ومعلمات املدارس الثانوية بأمانة العاصمة صنعاء ( كما مت التأكد من ثبات املقياس الثاين 

عن طريق حساب االتساق الداخلي للفقرات باستخدام معادلة كرومباخ الفا لبيان مدى انسجام وتناغم استجابات أفراد العينة 

  .وهذا يدل على الثبات اجليد لألداة).  0.97 – 0.86( تراوح الثبات بني ا�االت مابني وقد على االستبيان، 

ويعين ذلك . مما يدل على إن هناك ثبات عالياً بني جماالت االستبيان).  0.92(أما بالنسبة للثبات الكلي لألداة فقد وصلت إيل 

رة لكانت النتائج متطابقة بشكل كامل تقريبًا إذا يطلق على نتائجها أن هذه األداة لو أعيد تطبيقها على نفس األفراد أكثر من م

  )2(بأ�ا ثابتة ، كما يوضحها اجلدول 

  )كرونباخ الفا(معامل ثبات االستبيان االول بطريقة ) 2(الجدول رقم 

  معامل الثبات  عدد الفقرات  المجال

  0.86 6  مجال استراتيجية التكامل

  0.97  6  مجال استراتيجية التجنب

  0.94  8  مجال استراتيجية الهيمنة

 0.92  20  الكلي

  )3(وقد تكون سلم االستجابة على فقرات االستبيانني من مخس درجات وفقاً ملقياس ليكرت اخلماسي كما يف اجلدول رقم 

  سلم االستجابة لفقرات االستبيان) 3(الجدول رقم 

  اوافق بدرجة قليلة  اوافق بدرجة قليلة  متوسطة أوافق بدرجة  أوافق بدرجة كبرية  اوفق بدرجة كبريه جدا

5  4  3  2  1  

والقاروط ) 2011(ومن اجل تفسري النتائج اعتمدت النسبة املئوية التالية وذلك بعد الرجوع اىل دراسة كال من مطهر وآخرون    

  )2003(وسالمة ) 2006(

  )◌ً  اوفق بدرجة كبريه جدا(فأكثر % 80

  )كبريةاوافق بدرجة  % (79.9 – 70

  )اوافق بدرجة متوسطة %(69.9 – 60

  )اوافق بدرجة قليلة% (59.9 – 50

  )غري موافق متاماً % ( 50اقل من 

  :األساليب اإلحصائية

  :استخدم الباحث األساليب اإلحصائية التالية 
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 املتوسط احلسايب  -

 .االحنراف املعياري  -

 .النسبة املئوية -

 اسرتاتيجيات أدارة الصراع وااللتزاممعامل ارتباط بريسون لقياس العالقة بني  -

 .ألتنظيمي ملعلمي ومعلمات املدارس الثانوية يف أمانة العاصمة صنعاء          

 .معادلة كرومباخ الفا لقياس ثبات حماور االستبيان -

  :عرض النتائج و مناقشتها

الصـراع الـيت يتبعهـا مـديرو املـدارس الثانويـة يف أمانـة  مـا اسـرتاتيجيات إدارة: النتائج املتعلقة بالسؤال االول  الذي يـنص علـى : اوال 

العاصــمة صــنعاء ؟ ولإلجابــة علــى هــذا الســؤال مت اســتخدام املتوســطات احلســابية واالحنرافــات املعياريــة والنســب املئويــة املوضــحة يف 

  )8،  7،  ،6، 5، 4(اجلداول 

النسب المئوية الستجابات افراد العينة على مجال  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية و )  4( الجدول رقم 

  استراتيجية التكامل

المتوسط   اسرتاتيجية التكامل :ا�ال االول  م

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

األهمية 

  النسبية

ترتيب 

  الفقرة

  

  الدرجة
  الفقرات

  متوسطة الثالثة %60.4 0.62 3.02  .يعزز مدير املدرسة فكرة إننا مجيعاً يف قارب واحد   1

حيث مدير املدرسة أطراف الصراع على احلوار والتفاهم بشأن مشكالت   2

  .العمل

  متوسطة الرابعة 60% 0.68 2.98

 قليلة السابعة %58 0.76 2.90  يتعاون مع معلميه للوصول إىل قرارات معقولة له وهلم  3

  متوسطة األوىل %62.4 0.64 3.12  .الطرق جيعل اهتماته واهتمامات معلميه مكشوفة حلل القضايا بأفضل   4

  قليلة العاشرة %55 0.58 2.76  .يضع اهدافا مشرتكة يتطلب اجنازها تعاون اجلميع  5

  قليلة الثامنة %57 0.82 2.88  حيث مدير املدرسة اإلطراق املتصارعة لتغليب املصلحة العامة  6

  متوسطة الثانية %62 0.75 3.09  .يشجع العمل بروح الفريق الواحد  7

  قليلة السادسة %58.2 0.70 2.91  .يساعد املعلمني على حل املشكالت اليت تواجههم  8

  قليلة التاسعة %56 0.76  2.84  .يشرك املعلمني يف وضع اخلطط والربامج ملواجهة الصراع  9

يصل إىل قرارات بشأن موضوع اخلالف من خالل اجلمع بني خرباته   10

  .وخربات اآلخرين

  قليلة اخلامسة 59% 0.72 2.94

 قليلة %59 0.70 2.94  الكلي

  

  ) درجات 5(الدرجة العظمى 

إن مديرو املدارس الثانوية يف أمانة العاصمة صنعاء يستخدمون إسرتاتيجية التكامل حلل الصراع اإلداري ) 3(يتضح من اجلدول رقم 

ويفسـر الباحـث هـذه %) 59(بينما حصل ا�ال علـى نسـبة ) 2.94(بشكل متدين إىل متوسط ، حيث بلغ متوسط ا�ال ككل 

واتصــال مفتــوح بــني أطــراف الصــراع حــىت يــتم التوصــل إىل حــل للصــراع مــن شــأنه ان يرضــي النتيجــة إىل عــدم وجــود تعــاون مشــرتك 

اجلميــع ، نظــرا لعــدم تقبــل كــل طــرف مــن أطــراف الصــراع اهتمامــات وغايــات الطــرف األخــر والتعــاون مــن اجــل الوصــول اىل حلــول 

  ) 1994(ة كامبل ودراس) 2011(ترضي كال منهما ، وهذه النتيجة ختتلف مع نتيجة كال  دراسة مرزوق 
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العدد الرابع جوان 
2018 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية الستجابات افراد العينة على مجال )  5(الجدول رقم 

  .استراتيجية التجنب

المتوسط   استراتيجية التجنب: المجال الثاني   م

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

األهمية 

  النسبية

ترتيب 

  الفقرة

  

  الفقرات  الدرجة

  متوسطة  الثالثة %66 0.82 3.28  .حياول االبتعاد عن أي خالفات مع املعلمني   1

  متوسطة اخلامسة %62.4 0.87 3.12  . يتجنب املناقشة املفتوحة بشأن خالفات مع معلميه  2

  متوسطة الثانية %66.4 0.76 3.32  .حياول جتنب تبادل األلفاظ غري اجليدة مع معلميه   3

  متوسطة الثامنة %61 0.79 3.05  .املدرسة أن اخلالفات بني املعلمني ال تستحق اهتماميشعر مدير   4

  قليلة العاشرة %58 0.81 2.91  .يتجنب جلب أي إزعاج لنفسه   5

يؤجل مدير املدرسة التعامل مع الصراعات إىل وقت أخر حىت �در   6

  .األمور 

  متوسطة السابعة 62% 0.68 3.10

  متوسطة التاسعة %60 0.85 3.00  .نظر األطراف املتصارعة يقلل قيمة وجهات   7

  متوسطة الرابعة %64 0.74 3.20  .ينسحب مدير املدرسة عندما يواجه قضايا جدلية تؤدي إىل خالف  8

  متوسطة األوىل %67 0.80 3.35  .يتجنب النقاط اليت تؤدي إىل عرقلة العمل  9

  متوسطة السادسة %62.2 0.79 3.11  .خالفا بني املعلمنييبتعد عن اختاذ مواقف من شأ�ا أن ختلق   10

  متوسطة  %63  0.80  3.14  الكلي

  )درجات5(الدرجة العظمى 

أن هناك نسـبة متوسـطة مـن مـديرو املـدارس الثانويـة يف أمانـة العاصـمة يسـتخدمون إسـرتاتيجية التجنـب ) 4(يتضح من اجلدول رقم 

، ويفسـر البـاحثني %)63(بينما بلغت النسبة املئوية للمجال ) 3.14(ا�ال ككل للتعامل مع الصراع اإلداري حيث بلغ متوسط 

هذه النتيجة أن هناك نسبة متوسطة من مـديرو املـدارس يتجنبـون مناقشـة القضـايا ذات الصـلة بالصـراع مـن اجـل عـدم عرقلـة العمـل 

ا يف �دئـة الصـراع ، لكـن ينبغـي عـدم اللجـوء إليـة وتأجيج املواقف بني أطراف الصـراع ، وعلـى الـرغم مـن فائـدة هـذا التصـرف أحيانـ

بشكل مستمر نظرا ألن هناك مواقـف جدليـة حتتـاج ملناقشـة وحـل فـوري وعـدم تأجيلهـا ألن تأجيلهـا ميكـن أن يعرقـل العمـل بشـكل 

  .اكرب

على مجال المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية الستجابات افراد العينة ) 6(الجدول رقم 

  استراتيجية الهيمنة

المتوسط   استراتيجية الهيمنة: المجال الثالث   م

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

األهمية 

  النسبية

ترتيب 

  الفقرة

  

  الفقرات  الدرجة

  متوسطة السادسة %63 0.88 3.15  .يستخدم السلطة اإلدارية حلل الصراع بالقوة  1

  متوسطة األوىل %72 0.76  3.58  .القضية املطروحةيدافع بقوة عن وجهة نظرة يف   2

  متوسطة اخلامسة %64 0.91 3.20  .حياول مدير املدرسة التقليل من وجهات النظر املعارضة له يف اإلدارة   3

  متوسطة الثانية %67 0.89 3.34  .يستخدم العقوبات للرتاجع اإلطراق املتنازعة عن موقفها  4

  متوسطة السابعة %62 0.82 3.11  .قبول احلل الذي يعترب مناسبا ملصلحة العمل جيرب أطراف الصراع عن   5

يطبق القوانني واألنظمة إلزعاج اإلطراف املتنازعة على قبول احلل   6

  .املطروح 

  متوسطة الثامنة 61% 0.74 3.04
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 متوسطة الثالثة %66 0.81 3.32  .يستخدم براعته الختاذ القرار يف مصلحته  7

  متوسطة الرابعة %65 0.84 3.25  .الصراع باحلقائق من اجل حلة واحلد منهيواجه   8

 متوسطة %65 0.84 3.25  الكلي

  

  )درجات5(الدرجة العظمى 

ان مديرو املدارس الثانوية بأمانة العاصمة صنعاء مييلون الستخدام إسرتاتيجية اهليمنة إلدارة الصراع اإلداري ) 5(يتضح من اجلدول 

ويفسـر %) 65(بينمـا حصـل علـى نسـبة مئويـة بلغـت ) 3.25(، حيث حصل ا�ال ككـل علـى متوسـط حسـايب بدرجة متوسطة 

الباحثني هذه النتيجة إىل أن هناك أمناط من مديرو املدارس الثانوية يف العاصـمة صـنعاء مييلـون السـتخدام إسـرتاتيجية اهليمنـة والقـوة 

  .ايًا كانت ، كما مييلون حلل القضايا ذات الصراع عن طريق استخدام العقوبةوالتصلب يف الرأي �دف تقبل اآلخرين وجهة نظرهم 

انه مبوجب هذه اإلسرتاتيجية فأن اإلطراف املتصارعة ترى وجود عالقة سـلبية بـني أهـدافهم وأهـداف ) 2004(حيث يشري اخلشايل

مصــطفى ، ( ميــة بــه وخســارته، كمــا يــرى املــدير أو هــدف احــد اإلطــراف الــذي يــؤثر ســلباً علــى هــدف الطــرف األخــر وإحلــاق اهلز 

  . أن هذه اإلسرتاتيجية ال حتل الصراع غالبا ، بل تضعفه وجتعله كامنا حتت الرماد ) 2004

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية الستجابات افراد العينة على مجال )  7( الجدول رقم 

  .استراتيجية التسوية

المتوسط   استراتيجية التسوية: بع  المجال الرا  م

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

األهمية 

  النسبية

ترتيب 

  الفقرة

  

  الفقرات  الدرجة

  كبرية  الرابعة %76 0.66  3.78  يهيئ املناخ املناسب حلصول كافة األطراف املتصارعة على حلول مرضية   1

  كبرية السادسة %72  0.72 3.62  .األطراف املتصارعةحياول مدير املدرسة أن جيد طريقا للتوسط بني   2

  كبرية السابعة %72 0.59 3.59  .يشجع سياسة األخذ والعطاء للتوصل إىل حل   3

  كبرية الثالثة %76 0.87 3.82  .يبذل جهودا للوصول إىل حلول متكاملة ترضي مجيع األطراف املتصارعة  4

على التنازالت بني أطراف يعتمد مدير املدرسة على التفاوض القائم   5

  .الصراع 

  كبرية االوىل 79% 0.86 3.94

  كبرية الثانية %77 0.69 3.86  .يقرتح مدير املدرسة أرضية مشرتكة حلسم اخلالفات  6

 كبرية اخلامسة %75  0.75 3.75  .يعمل على حتقيق املنافع إلطراق الصراع للحصول على رضا اجلميع  7

 كبرية %75 0.73 3.77  الكلي

  

  )درجات5(الدرجة العظمى 

أن مـــديرو املـــدارس الثانويـــة بأمانـــة العاصــمة صـــنعاء يســـتخدمون إســـرتاتيجية التســـوية حلـــل الصـــراع اإلداري ) 6(يتضــح مـــن اجلـــدول 

، حيث يفسر الباحثني هذه النتيجة أن الغالبية %) 75(بينما بلغت نسبة ا�ال ) 3.77(بشكل كبري إذ بلغ متوسط ا�ال ككل 

مى من مديرو املدارس الثانوية يف العاصـمة صـنعاء مييلـون حلـل الصـراع اإلداري عـن طريـق التسـوية الـذي يرضـي رغبـات أطـراف العظ

ان هذه اإلسـرتاتيجية تسـمح بوجـود حـل ) 2011(الصراع والوصول إىل أرضية مشرتكة وحلول ترضي اجلميع ، حيث تشري مرزوق 

  .فا خاسراً ملعظم الصراعات وال تنتج طرفا راحبا وطر 

والــذي تشــري إىل أن إســـرتاتيجية التعــاون هــي األكثـــر شــيوعا بــني مـــديرو ) 2011(وهــذه النتيجــة ختتلــف مـــع نتــائج دراســة مـــرزوق 

  .مدارس وكالة الغوث مبحافظة غزة 
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العدد الرابع جوان 
2018 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية الستجابات افراد العينة على مجال ) 8(الجدول رقم 

  استراتيجية االرضاء

المتوسط   استراتيجية االرضاء: المجال الخامس    م

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

األهمية 

  النسبية

    ترتيب الفقرة

  الدرجة
  الفقرات

  كبرية األوىل %76 0.78 3.82  .يضحي مدير املدرسة برغباته يف سبيل رغبات اآلخرين  1

  كبرية اخلامسة %70 0.81 3.50  .ترضيهميساعد اآلخرين للوصول إىل حلول   2

  كبرية الثانية %75 0.65 .3.79  .يرتاجع مدير املدرسة أحيانا عن قرارات مت اختاذها  3

  متوسطة السادسة %67 0.90 3.34  .يراعي شعور اآلخرين واحملافظة على العالقات القائمة معهم  4

  كبرية الرابعة %73 0.87 3.66  .يضع رغبات اآلخرين يف االعتبار عند حل املشكالت  5

  كبرية الثالثة %74 0.83 3.71  .يوائم قراراته مع توجهات املعلمني  6

  كبرية %73  0.80 3.63 الكلي

  

  )درجات5(الدرجة العظمى 

وهـذا %) 73( وعلى نسـبة مئويـة) 3.63(أن جمال إسرتاتيجية اإلرضاء ككل قد حصل على متوسط ) 7(يتضح من اجلدول رقم 

لنا إن مديرو املدارس الثانوية يف أمانة العاصمة صنعاء يستخدمون إسرتاتيجية اإلرضاء إلدارة الصراع التنظيمي بدرجة كبرية يف يفسر 

ســـبيل تلبيـــة رغبـــات اإلطـــراف األخـــرى ، واحملافظـــة علـــى عالقتـــه مـــع اآلخـــرين ، لكـــن ينبغـــي علـــى مـــدير املدرســـة أن ال يلجـــا هلـــذه 

  .هناك الكثري من املشاكل تتطلب اللجوء إىل إسرتاتيجية أخرى وال ميكن حلها عن طريق اإلرضاء اإلسرتاتيجية بشكل دائم ألن

أن املدير ميكن أن يستخدم اإلرضاء فيما لو كـان يعتقـد ان الصـراع سـيزول مبـرور الوقـت لـذلك فـأن ) 1999(حيث يشري العمايرة 

  .فاعليته قليلة للتعامل مع الكثري من املشاكل 

  نتائج استراتيجيات ادارة الصراعخالصة 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لترتيب مجاالت الصراع االداري ) 9(يوضحها الجدول رقم 

  والدرجة الكلية للمحور

  ترتيب المجال  األهمية النسبية  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  المجاالت  م

 اخلامس %59 0.70 2.94  التكاملمجال إستراتيجية   1

 الرابع  %63  0.80 3.14  مجال إستراتيجية التجنب  2

 الثالث %65 0.84 3.25  مجال إستراتيجية الهيمنة  3

 األول %75 0.73 3.77  مجال إستراتيجية التسوية  4

 الثاين %73 0.80 3.63  مجال إستراتيجية اإلرضاء  5

 ----  %67 0.70 3.346  الكلي

  

أن استخدام مديرو املدارس الثانوية يف أمانة العاصمة صنعاء إلسرتاتيجيات إدارة الصراع كانت متوسطة ) 8(اجلدول رقم يتضح من 

وهــذا يعــرب عــن درجــة متوســطة الســتخدام %) 67(، حيــث وصــلت النســبة املئويــة الســتجابة عينــة الدراســة وذلــك للدرجــة الكليــة 

بينمـا حصـل جمـال إسـرتاتيجية %) 75( إسـرتاتيجية التسـوية علـى املرتبـة األوىل بنسـبة  اسرتاتيجيات إدارة الصراع ، وقد حصل جمال

  .وبدرجة استخدام قليلة%) 59( التكامل على املرتبة األخرية بنسبة مئوية 
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معلمي املواد األخرى ما مستوى االلتزام التنظيمي ملعلمي الرتبية الرياضية و : النتائج املتعلقة بالسؤال الثاين الذي ينص على  : ثانيا  

يف املـــدارس الثانويـــة العامـــة يف العاصـــمة صـــنعاء مـــن وجهـــة نظـــرهم؟ لإلجابـــة علـــى هـــذا الســـؤال مت اســـتخدام املتوســـطات احلســـابية 

  )12،  10،11(واالحنرافات املعيارية والنسب املئوية املوضحة يف اجلداول 

المعيارية والنسب المئوية الستجابات افراد العينة على مجال المتوسطات الحسابية واالنحرافات ) 10( الجدول رقم 

  الوالء التنظيمي

المتوسط   الوالء التنظيمي: المجال االول    م

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

األهمية 

  النسبية

    ترتيب الفقرة

  الدرجة
  الفقرات

  قليلة السادسة %58 0.87 2.92  .اشعر بالفخر واالعتزاز كوين احد أفراد هذه املدرسة  1

  كبرية الثانية %73 0.89 3.63  .احرص أن أكون عضوا فاعالً يف هذه املدرسة  2

  كبرية األوىل %74 0.92 3.72  .اعترب مشاكل املدرسة هي مشاكلي شخصيا  3

  كبرية الثالثة %72 0.83 3.60  .اشعر باالنتماء ملدرسيت كما وكأ�ا بييت  4

والوالء من قبل املعلمني العاملني تستحق مدرسيت اإلخالص   5

  .فيها

  متوسطة الرابعة 64% 0.86 3.22

  متوسطة اخلامسة %60 0.61 3.02  كان قرار ارتباطي �ذه املدرسة صائباً   6

  متوسطة %67 0.83 3.35  الكلي

  )درجات5(الدرجة العظمى 

ان جمال الوالء التنظيمي لدى معلمي ومعلمات مدارس أمانة العاصمة صنعاء قـد جـاء يف املتوسـط ، إذ ) 10(يتضح من اجلدول 

، حيث يفسر الباحث هذه النتيجة أنـة علـى الـرغم مـن أن %) 67(وعلى نسبة مئوية ) 3.35(حصل ا�ال ككل على متوسط 

شاكل املدرسة هي مشاكلهم الشخصية ، وانتمـاءهم ملدرسـتهم كانتمـائهم لبيـو�م هناك مستوى متوسط من املعلمني يعتربون إن م

، لكن هناك نسبة من عينة الدراسة والءه ضعيف للمدرسة وال يشعر بالفخر واالعتزاز النتمائه هلذه املدرسة أو تلك ، نظرا لكثرة 

، حيث يشري .سرتاتيجية املناسبة حلل هذه املشكلة أو تلكاملشاكل يف هذه املدرسة أو تلك واىل عدم قدرة اإلدارة على اختيار اإل

أن القيمة املضافة ألي عمل أداري تكمن يف اختيار السبل الستثارة إمكانات البشـر وطاقـا�م وحـل مشـاكلهم ) 1999(الطويل 

  .  حنو العطاء واالجناز الفاعل 

  .والنسب المئوية الستجابات افراد العينة على مجال المسؤولية تجاه العملالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ) 11(الجدول رقم 

المتوسط   المسؤولية تجاه العمل: المجال الثاني    م

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

األهمية 

  النسبية

    ترتيب الفقرة

  الدرجة
  الفقرات

  كبرية جدا األوىل %80 0.88 4.01  .اهتم باحلصول على املعلومات ذات الفائدة للمدرسة  1

  كبرية الثالثة %79 0.82 3.94  .أحافظ على تطبيق اللوائح والقوانني اخلاصة باملدرسة  2

  كبرية الرابعة %76 0.92 3.82  .أحافظ على املمتلكات اخلاصة باملدرسة وكأنه ممتلكايت  3

  كبرية الثانية %79.8 0.84 3.99  .ابذل قصارى جهدي لتحقيق أهداف املدرسة  4

  متوسطة السادسة %62 0.68 3.08  .أحافظ على مسعة املدرسة لدى ا�تمع  5

  متوسطة اخلامسة %69 0.67 3.44  .احرص على جناح املدرسة يف أداء مهمتها  6

  كبرية %74 0.80 3.14  الكلي
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  )درجات5(الدرجة العظمى 

ومعلمات املدارس الثانوية يف أمانة العاصمة صنعاء قد جاء إن جمال املسئولية جتاه العمل من قبل معلمي ) 11(يتضح من اجلدول

ويعزو الباحث هذه النتيجة ان املعلمني %) 74(ونسبة مئوية ) 3.14(عند املستوى املتوسط إىل العايل ، وذلك مبتوسط حسايب 

ملـون جاهـدين علـى حتقيـق لديهم إحساس عايل بالعمل يف املدرسة ويهتمون باحلصـول علـى املعلومـات ذات الفائـدة للمدرسـة ويع

أهداف املدرسة واحملافظة علـى مكانتهـا ومسعتهـا بـني املـدارس ، لكـن هـذا اإلحسـاس والتفاعـل حباجـة إىل تشـجيع مسـتمر مـن قبـل 

  .اإلدارة وتفاعلها معهم وحل مشاكلهم دائما 

حنو البقاء يف املنظمة مقابل الـدعم الـذي أن املسئولية جتاه املؤسسة تعين إحساس الفرد بااللتزام ) 1998(حيث يشري عبد الرزاق 

تقدمة اإلدارة ملنتسبيها والسماح هلم باملشاركة والتفاعل االجيايب ، ليس فقط يف حتديد اإلجراءات وكيفية تنفيذ العمل، بل املسامهة 

  .يف وضع األهداف ورسم السياسة العامة للمنظمة 

المعيارية والنسب المئوية الستجابات افراد العينة على مجال  المتوسطات الحسابية واالنحرافات) 12( الجدول رقم 

  .االيمان بالمؤسسة والرغبة باالستمرار في العمل

االيمان بالمؤسسة : المجال الثالث    م

  والرغبة باالستمرار في العمل

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

األهمية 

  النسبية

  

  ترتيب الفقرة

  

  الدرجة

  الفقرات

سأقبل أي مهمة إضافية أكلف �ا مقابل استمراري   1

  .يف املدرسة

  كبرية جدا اخلامسة 58% 0.88 2.88

  قليلة حدا السابعة %42 0.93 2.09  .ارغب يف العمل باملدرسة حىت التقاعد  2

ارغب يف استمرار العالقة الطيبة مع زمالئي يف   3

  .املدرسة

  كبرية األوىل 78% 0.79 3.91

  قليلة جدا الثامنة %40 0.83 2.01  .بالبقاء يف عملي مهما توفرت يل فرصة بديلة ارغب   4

  كبرية الرابعة %73 0.71 3.66  .ثقيت بأغلب املدرسني يف املدرسة كبرية  5

  كبرية الثالثة %74 0.76 3.71  .هناك توافق بني قيمي وقيم املدرسة اليت اعمل �ا  6

  كبرية الثانية %76 0.75 3.80  .اليت اعمل �اأنا مهتم بوضع ومستقبل املدرسة   7

أرى أن جهة عملي احلالية من أفضل جهات العمل   8

  .لاللتحاق �ا

  قليلة السادسة 56% 0.89 2.78

 متوسطة %62 0.81 3.10  الكلي

  

  )درجات5(الدرجة العظمى 

فيهـا مـن قبـل معلمـي ومعلمـات املـدارس الثانويـة ألمانـة أن جمال اإلميان باملدرسة والرغبة لالستمرار بالعمل ) 12(يتبني من اجلدول 

، حيـــث يفســـر البـــاحثني هـــذه %) 62( ونســـبة مئويـــة ) 3.10(العاصـــمة صـــنعاء قـــد جـــاء يف املتوســـط ، وذلـــك مبتوســـط حســـايب 

أخر لعمل فيه ، النتيجة أن رغبة املعلمني للعمل يف املدرسة متوسطة ، وان هناك نسبة منهم لو توفرت هلم الفرصة للعمل يف مكان 

نظـــرا الخـــتالف قـــيمهم مـــع قـــيم املدرســـة ، وعـــدم وجـــود ثقـــة عاليـــة بـــني املعلـــم واملـــدير وبـــني املعلـــم وزميلـــة ، ويف هـــذا الصـــدد يشـــري 

أن مدى إميان الفرد باملنظمة اليت يعمل فيها وافتخاره بعضويتها يأيت من درجة استقالليته وأمهيـة وكيـان وتنـوع ) 2003اخلشايل ، (

  .رات املطلوبة منه وقرب املشرفني وتوجيههم له ، ومدى مشاركته الفاعلة فيما يتعلق بالعمل أو فيما خيصه هواملها
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  االلتزام التنظيمي: خالصة نتائج المحور الثاني 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لترتيب مجاالت االلتزام  التنظيمي ) 13(الجدول رقم 

  رجة الكلية للمحوروالد

المتوسط   المجاالت  م

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

    األهمية النسبية

  ترتيب المجال

 الثاني %67 0.83 3.35  الوالء التنظيمي  1

 األول %74 0.80 3.14  المسؤولية تجاه العمل  2

اإليمــــان بالمؤسســــة والرغبــــة باالســــتمرار فــــي   3

  العمل

 الثالث 62% 0.81 3.10

 ---  %67 0.81 3.19  الكلي

أن االلتـزام التنظيمـي ملعلمـي ومعلمـات املـدارس الثانويـة مبـا فـيهم معلمـي الرتبيـة الرياضـية يف العاصـمة ) 13(يتضح من اجلـدول رقـم 

وهـذا يعـرب عـن درجـة %) 67(صنعاء كانت متوسطة ، حيث وصلت النسـبة املئويـة السـتجابة عينـة الدراسـة وذلـك للدرجـة الكليـة 

الـــوالء التنظيمـــي للمدرســـة واإلدارة ، واملســـؤولية جتـــاه املدرســـة واإلميـــان باملدرســـة والرغبـــة (ملتمثـــل يف متوســـطة اللتـــزامهم التنظيمـــي ا

  ) لالستمرار بالعمل فيها

ويــرى الباحـــث إن هـــذه النتيجــة غـــري مقنعـــة ، حيــث يتطلـــب لغـــرض تطـــوير االلتــزام التنظيمـــي تعامـــل املــديرين مـــع املعلمـــني وتعامـــل 

وح ، وجعل اإلفراد يشعرون بأ�م جزء ال يتجزأ من املدرسة وأهدافها ، وممارسـة سياسـة البـاب املفتـوح مـع املعلمني مع املعلمني بوض

  .املعلمني ومنحهم الفرصة يف حتمل املسؤولية وتطوير قدرا�م ومهار�م للعمل بروح الفريق يف املدرسة 

منظمة ، لكونه يقود إىل املخرجـات املطلوبـة إن االلتزام قد عد مركز القلب ألي ) Morrgan&Hunt, 1994 (حيث يشري

عدم توفري التدريب العملـي لإلفـراد : ، وحيسن الدافعية ، ويؤدي إىل زيادة االنتماء إىل املنظمة، إال انه قد يتأثر بعوامل عديدة مثل 

  .، أو العمل النوعي ، أو يف حالة عدم دعم املنظمة لألعضاء العاملني

هـل هنـاك عالقـة بـني اسـرتاتيجيات إدارة الصـراع الـيت يسـتخدمها مـديرو : ة بالسـؤال الثالـث الـذي يـنص علـى النتائج املتعلق: ثالثا  

املدارس الثانوية العامة يف العاصمة صنعاء ومستوى االلتزام التنظيمي من وجهة نظر املعلمني؟ لإلجابة على هذا السؤال مت استخدام 

 )13(معامل ارتباط بريسون املوضحة يف اجلدول 

  نتائج معامل ارتباط بيرسون إليجاد العالقة أالرتباطيه بين استراتيجيات الصراع وااللتزام التنظيمي) 14(الجدول رقم

    االلتزام التنظيمي  استراتيجيات إدارة الصراع

  )ر ( 

  

  الداللة اإلحصائية

      االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي

3.34 0.77 3.19 0.81 0.82            0.05×  

  )0.49= (أجلدوليه ) ر(قيمة 

، وهــذا يــدل علــى وجــود )  0.05(  ≤أجلدوليــه  عنــد نســبة خطــأ ) ر(احملســوبة اكــرب مــن قيمــة ) ر(إن قيمــة ) 14(يتضــح مــن اجلــدول رقــم  

ألمانـــة عالقـــة اجيابيـــة ودالـــة إحصـــائيا بـــني اســـرتاتيجيات إدارة الصـــراع مـــن قبـــل املـــديرين وااللتـــزام التنظيمـــي لـــدى املعلمـــني يف املـــدارس الثانويـــة 

ون مجيع هـذه االسـرتاتيجيات لغـرض العاصمة صنعاء، حيث يعزو الباحثني هذه النتيجة أن مديرو املدارس الثانوية يف العاصمة صنعاء يستخدم

تلـك  يف إدارة الصراع ، لكن هم مازالوا باحلاجـة إىل توعيـة مسـتمرة ودورات تدريبيـة تبـني هلـم املواقـف املناسـبة السـتخدام هـذه اإلسـرتاتيجية أو 

ودراسـة )  1995(ة مـع نتـائج دراسـة زايـدهذا املوقف ألصراعي أو ذاك ، حىت يسود االلتزام التنظيمي بني املعلمني ، وتتفق نتيجة هذه الدراسـ

واليت خلصـت نتائجهمـا إىل وجـود عالقـة ذات داللـة إحصـائية بـني اسـرتاتيجيات إدارة الصـراع وااللتـزام التنظيمـي للمعلمـني ، ) 2011(مرزوق
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مي بني صـفوف املعلمـني وحتسـنت عالقتـه لذا يرى الباحث انه كلما استخدم املدير اإلسرتاتيجية األنسب إلدارة الصراع كلما زاد االلتزام التنظي

  . �م وعلقتهم يبعضهم البعض 

  :يف ضوء النتائج سالفة الذكر استنتج الباحثني التايل: االستنتاجات

  .مديرو املدارس الثانوية يف أمانة العاصمة صنعاء يستخدمون مجيع اسرتاتيجيات إدارة الصراع ولكن بنسب متفاوتة -

 . اإلسرتاتيجية األكثر شيوعا بني مديري املدارس الثانوية إلدارة الصراع هي إسرتاتيجية التسوية  -

وجـــود عالقـــة ذات داللـــة إحصـــائية بـــني االســـرتاتيجيات الـــيت يســـتخدمها مـــديرو املـــدارس إلدارة الصـــراع وااللتـــزام التنظيمـــي لـــدى  -

  .املعلمني 

  :مبا يلي نييوصي الباحث يف ضوء االستنتاجات سالفة الذكر:  التوصيات

  .ضرورة أن حتتوي املناهج الدراسية اجلامعية يف كليات الرتبية باجلامعات اليمنية على مساقات خاصة بإدارة الصراع التنظيمي -

 .تدريب املعلمني أثناء اخلدمة على استخدام اسرتاتيجيات إدارة الصراع تبعا للمواقف املختلفة اليت تواجههم -

  .رى مشا�ة على عينات أخرى ويف حمافظات أخرىإجراء دراسات أخ -
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 ) 1(، العدد ) 7(الصراع ، دراسة ميدانية على عينة من الشركات الصناعية يف األردن ، ا�لة األردنية للعلوم التطبيقية ، ا�لد 

، 34، اسرتاتيجيات إدارة الصراع يف دولة اإلمارات العربيـة املتحـدة ، جملـة اإلدارة العامـة ، ا�لـد )1995(زايد ، عادل حممد  -3

 .554 – 525، ص 4العدد

 . ، السلوك التنظيمي ، جامعة طنطا للدراسات االسالمية) 2007( زنايت ، حممد  -4
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  .إستخدام الهاتف الذكي أثناء حصة األعمال الموجهة وأثره على التحصيل الدراسي

  - تخصص تربية حركية   دراسة مسحية أجريت على أساتذة وطلبة السنة أولى ليسانس جذع مشترك -           

  جامعة وهران  -زمالي محمد         .د

  جامعة بسكرة –بن يوسف دحو     . د

  جامعة بسكرة - بن عيسى صابر     . أ

    docteurdahou27@gmail.com: البريد االلكتروني

 : ملخص

�دف هذه الدراسة إىل معرفة مدى تأثري اهلاتف الذكي أثناء حصة  األعمال املوجهة على التحصيل الدراسي وذلك على عينة 

أستاذ من معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية حيث افرتض  13طالب سنة أوىل جذع مشرتك و 150تكونت من 

دام اهلاتف الذكي يف حصة األعمال املوجهة على التحصيل الدراسي ، و إستخدم الباحثني أنه توجد نتائج سلبية أثناء استخ

الباحثني املنهج الوصفي باألسلوب املسحي ملالئمته وطبيعة البحث، وقاموا بإستخدام أداة لإلستبيان كأداة للدراسة حيتوي على 

النتائج قاموا بإستخدام معادلة النسبة املئوية كأداة  جمموعة من األسئلة املقيدة واملفتوحة لغرض مجع البيانات ولتفسري وحتليل

تراجع يف  إىليؤدي داخل حصة األعمال املوجهة أغلب األساتذة رأوا بأن استخدام اهلاتف الذكي إحصائية، وخلصوا إىل أن 

امثل من طرف ضرورة إعادة النظر يف كيفية استغالل هذه الوسيلة استغالل ، ويف األخري أوصوا على التحصيل الدراسي

 .مع وضع قوانني رادعة الستخدام اهلاتف داخل احلصة الطلبة

Résumé 
Cette étude vise à déterminer l'effet du smartphone tandis que la part des 
entreprises axées sur la réussite scolaire, etc. se composait de 150 étudiants du 
premier tronc commun et 13 professeur de l'Institut des activités physiques et 
sportives des sciences et de la technologie où les chercheurs ont supposé que les 
résultats sont négatifs en utilisant un smartphone dans un échantillon la part des 
entreprises axées sur la réussite scolaire et l'utilisation des chercheurs approche 
de la manière descriptive de l'enquête pour la pertinence et la nature de la 
recherche, et ils utilisent l'outil du questionnaire comme un outil pour l'étude 
contient un ensemble de Agaydh et des questions ouvertes dans le but de 
recueillir Albaanat et l'interprétation et l'analyse des résultats qu'ils en utilisant 
l'équation Allen pourcentage Ratio d'outil statistique, et ils ont conclu que la 
plupart des enseignants ont vu que l'utilisation d'un smartphone au sein de la part 
du chef de file axé sur les affaires à une baisse des résultats scolaires, et ce 
dernier a recommandé la nécessité de reconsidérer la façon d'exploiter ce moyen 
d'exploiter de façon optimale par les étudiants avec une loi dissuasive pour 
utiliser le téléphone à l'intérieur Partager. 
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  :المقدمة-1

مصادر املعلومات االلكرتونية بل وأكثرها انتشارا لكن يف السنوات  إىللوقت قريب كانت احلواسيب تعترب أهم وسيلة للوصول 

، الساحة اهلواتف الذكية اليت تعترب جيال تكنولوجيا متقدما ينافس احلواسيب احملمولة يف هيمنتها وانتشارها إىلالقليلة األخرية برزت 

واجلزائر كغريها من الدول عرفت ولوج هلذه التقنية يف أراضيها وإقبال سكا�ا عليها بكثرة، مما شكل ثقافة لدى الناس ما ميكن أن 

 إىللذي يشكل نوعا من املوضة كان اقتناءه بدافع التقليد والتباهي ال غري، فيها بعد ليتحول نطلق عليها ثقافة اهلاتف النقال، ا

إن اهلاتف النقال ومع كل ما وفره من إمكانيات اتصالية جعلت الفرد ، ضرورة من ضروريات احلياة اليت ال ميكن االستغناء عنها

اصل بالصوت والصورة، وهذا الوضع غري الكثري من قوانني العملية يستغين عن التنقل لالتصال باآلخر، ووضعه أمام فرصة التو 

انعكاس  إىلاالتصالية بل البد من النظر  اإلمكانيةاالتصالية، األمر الذي جيعلنا ال نقف أمام هذه التكنولوجيا عند حدود 

ينا أن نسلط األضواء على الطلبة اليت استخدام اهلاتف النقال على شبابنا يف استعماله بشكل مفرط يف املؤسسات الرتبوية، فارتأ

سنة، فجاءت دراستنا هذه �تم بدراسة استخدام اهلاتف الذكي أثناء احلصة وأثره على  22-18ترتاوح أعمارهم ما بني 

التحصيل الدراسي، واليت حناول من خالهلا أن نقف على مجلة التغريات اليت حيددها اهلاتف الذكي على الطلبة أثناء احلصة 

  .تعليميةال

  :مشكلة الدراسة  - 2

مع تنامي ثورة االتصاالت العالية أصبح متاح لكل طالب يف املدارس ،أو اجلامعات أو املعاهد جهاز خلوي خاص به، لذا نرى 

أن الطالب أصبح يستخدم اهلاتف الذكي بكثرة أثناء احلصة التدريسية كل حسب دوافعه وأسبابه، فمنهم من يستخدمه من أجل 

الكتب والبحوث، ومنهم من يستعمله يف أخذ لقطات الفيديو لألساتذة وهم يشرحون، النقاط الرئيسية من الدرس حتصيل 

وتدريس خمتلف املعلومات واملالحظات املتنوعة أو االتصاالت الطارئة، هذا من جهة ومن جهة أخرى نرى كثري من الطلبة 

ف داخل احلصة التدريسية قد يسبب الكثري من املشاكل واالزعاج بفعل يستعمل اهلاتف بطريقة سلبية، فنرى أن استخدام اهلات

الرسائل واستقباهلا وتبادل الصور والفيديوهات واملزاحات  وإرسالانشغال الغالبية من الطلبة به أثناء احلصة واالنعزال عن األستاذ، 

تفشي ظاهرة الغش  إىلشرح الدرس، إضافة  يسبوك، أو استقبال مكاملات أثناءابينهم عن طريق الشبكات االجتماعية كالف

تعطيل اجلانب اإلبداعي للطالب، كما أنه له جانب  إىلوسائل جديدة تناقل واستقبال اإلجابات عن األسئلة مما أدى  وابتكار

  .ةتوقف الدرس أو توقف األستاذ عن الشرح ملرات عديد إىلسليب لألستاذ فهو يؤثر على املشاركة داخل احلصة كما يؤدي 

األعمال الموجهة ما مدى تأثير استخدام الهاتف الذكي أثناء حصة : التايل الرئيسي ويف ضوء هذه الدراسة ميكننا طرح التساؤل

  على التحصيل الدراسي؟

 :األسئلة الجزئية -2-1

  ؟ ما هي نتائج استخدام اهلاتف الذكي أثناء احلصة على التحصيل الدراسي -

 ؟ اليت أدت بالطلبة اىل استخدام اهلاتف الذكي أثناء احلصةماهي األسباب والدوافع  -

  ؟ ما هي احللول املقرتحة للحد من استخدام اهلاتف الذكي أثناء احلصة -

  :فرضيات الدراسة -3

 :الفرضية العامة -3-1

 .استخدام اهلاتف الذكي أثناء احلصة  له أثر سليب على التحصيل الدراسي -

  :الفرضيات الفرعية - 3-2
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 .توجد نتائج سلبية أثناء استخدام اهلاتف الذكي يف احلصة على التحصيل الدراسي  -

  .هناك أسباب ودوافع متفاوتة أدت اىل استخدام اهلاتف الذكي أثناء احلصة-

  .توجد اقرتاحات وحلول للحد من استخدام اهلاتف الذكي أثناء احلصة وأـثره على التحصيل الدراسي-

 :أهداف الدراسة -4

  :الهدف العام -4-1

 .معرفة مدى تأثري استخدام اهلاتف الذكي أثناء احلصة على التحصيل الدراسي -

 :األهداف الفرعية -4-2

 .معرفة نتائج استخدام اهلاتف الذكي أثناء احلصة على التحصيل الدراسي -

 .حتديد األسباب والدوافع اليت أدت اىل استخدام اهلاتف أثناء احلصة -

  .املقرتحة للحد من استخدام اهلاتف الذكي أثناء احلصةإجياد احللول  -

  :مصطلحات الدراسة -5

  :الهاتف الذكي -5-1

واهلاتف من اهلتف واهلتاف أي الصوت اجلايف العايل، وخيل الصوت  .مصطلح مركب من كلمتني هاتف وذكي :لغة  . أ

   .)344، صفحة 2005منظور، ( الشديد، وقد هتف به أي صاح به

جهاز رقمي مرتبط بالتطور التكنولوجي جبمع بني فكرة عمل اهلاتف العادي، واحلواسيب مما يساهم يف القيام  :اصطالحا  . ب

  . )375، صفحة 2005منظور، ( بأكثر من نشاط واحد وذلك راجع الستخدام نظام تشغيل متطور

عبارة عن جهاز الكرتوين ال سلكي ذو حجم صغري قابل للحمل والتنقل معظمها يستخدم شاشة : التعريف االجرائي  . ج

  .اللمس

  :الحصة -5-2

  .نصيب، سهم، مقدار، أو فرتة من الزمن :لغة  . أ

  .أصغر وحدة يف بنية حمتوى املنهج حيث يتضمن قدرا حمددا من املعلومات، واخلربات املرتبطة مبوضوع معني :اصطالحا. ب

  .وقت زمين حمدد تعطى فيه جمموعة من املعارف بقيادة أستاذ متخصص :التعريف االجرائي - ج

 :التحصيل الدراسي -5-3

  .مشتق من الفعل حّصل عليه أو مجعه :لغة.أ

، هو بلوغ مستوى معني يف مادة أو عدة مواد جتدده املدرسة، وتعمل من أجل الوصول اليه �دف الرفاعيرفه يع :اصطالحا. ب

 مقارنة الفرد بنفسه، أي املدى الذي حققه يف استيعاب املعارف املتعلقة باملادة يف فرتة زمنية حمددة ملقارنته بتالميذ يف صفه

، 1979عاقل، ( على أن التحصيل هو احلصول على املعارف واملهارات فاخر عاقليعرفه . )46، صفحة 1977 الرفاعي،(

  . )81صفحة 

 .هو مدى حتقيق الطالب لنتائج إجيابية أو سلبية يف نشاط معني :التعريف االجرائي  -  ج

 :الدراسات السابقة -6
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، واهلدف منه هو السعي اىل اكتشاف األثر الذي يرتكه اهلاتف النقال 2015سنة  فطيمة زكور وفطيمة قادير دراسة -6-1

 12-3(عينة آلباء األطفال الذين ترتاوح أعمارهم ما بني  70يف سلوك األطفال اعتمادا على املنهج الوصفي بالعينة، ومث اختيار

 الدراسة أن هناك آثار سلبية إلستخدام األطفال للهاتف احملمول يف سن مبكرة استخدمت فيه النسب املئوية، وبينت نتيجة) سنة

  .)2015وآخرون، (

، واهلدف منه هو ابراز أمهية املمارسة الرياضية خارج املدرسة عند 2010سنة  دراسة سعاوي مخلوف وحامة منير -6-2

تلميذ  50تلميذ ميارسون الرياضة و 50التالميذ وعالقتها بالتحصيل الدراسي، اعتمادا على املنهج الوصفي التحليلي، ومت اختيار 

الدراسة أن ملمارسة الرياضة دور كبري يف التحصيل  مدربني كعينة للبحث، وبينت نتيجة 6ال ميارسون الرياضة خارج املدرسة و

  .)2010منري، ( الدراسي اجليد

واهلدف من الدراسة هو معرفة تأثري الطرق املستعملة يف  دراسة بن سعيد عفاف، صالحي وليد، ويختي عبد الفتاح، -6-3

تلميذ  25دروس الرتبية البدنية والرياضية على التحصيل الدراسي، إعتمادا على املنهج الوصفي بإختيار عينة عشوائية، ومت اختيار 

يف التحصيل الدراسي هي الطريقة من متوسطة ذكور وإناث كعينة عشوائية للبحث وبينت نتيجة الدراسة أن الطرف األكثر جناحا 

  .الكلية واجلزئية

  :منهجية البحث واجراءاته الميدانية  -7

  .دراسةاعتمدنا على املنهج الوصفي باألسلوب املسحي نظرا ملالئمة وطبيعة ال :منهج الدراسة- 7-1

ذه الظاهرة هإن تسليط الضوء على هذه الدراسة يتطلب التدقيق يف تشخيص  :الدراسة االستطالعية  -7-2

موضوع الدراسة، وذلك بناء  حتديد موضوع البحث ومجع املادة العلمية واالطالع على العينة: لذا قمنا مبا يلي

–وطلبة معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية سنة أوىل جذع مشرتك  االستمارة اخلاصة بأساتذة

ذي تناول موضوع وحبث مث اعداد وتصميم استمارة من خالل الدراسات السابقة واإلطار النظري ال بسكرة

البحث راعينا فيها أن تكون بسيطة وواضحة العبارات وال تتحمل أي تأويل، وأّن تغطي اجلوانب املختلفة ملوضوع 

 .الدراسة

 :مجاالت الدراسة  - 7-3

، ولقد خصصنا 2017سنة  أواخر شهر ماي إىلبدأنا يف اجناز البحث يف بداية شهر جانفي :المجال الزماني -1- 7-3

بتوزيع استمارة االستبيان، وحتليل  قمنا أشهر األوىل للجانب النظري، أما باقي الفرتة فخصصناها للجانب التطبيقي، حيث 3

 .اإلحصائيةبعد املعاجلة النتائج املتحصل عليها 

  .معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية :المجال المكاني-2- 7-3

 أستاذ منتمون اىل قسم الرتبية احلركية 13، وطالب من سنة أوىل جذع مشرتك من 374 :المجال البشري  -3- 7-3

  .عهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضيةمب

طالب من سنة أوىل جذع مشرتك من معهد  374من أصل  بالطريقة العشوائية طالب 150ّمت اختيار :عينة البحث - 7-4

 .بالطريقة القصدية أستاذا من أساتذة املعهد 13أخذنا كما   ،علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

  : متغيرات البحث - 7-5
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  .يف حبثنا قمنا بإستخدام أداة اإلستبيان وهو عبارة عن جمموعة من األسئلة

الرأي  إبداءقام الباحث بعرض أداة الدراسة يف صور�ا األولية على جمموعة من احملكمني ذوي اخلربة، وطلب الباحث من احملكمني 

مدى تالؤمها مع الفرضيات، ومدى كفاية العبارات لتغطية كل حمور من حماور متغريات 

، وقد مت موافقة أغلب احملكمني على االستبيان بنسبة 

 نتائج استخدام اهلاتف الذكي أثناء احلصة 

 

   1التمثيل البياني رقم                                                         

  

  

  

من األساتذة يرون أن استخدام اهلاتف يؤدي بصفة 

من األساتذة يرون أن استخدام اهلاتف الذكي  أثناء احلصة ال يؤدي بصفة دائمة اىل 

  هل استخدام الهاتف الذكي أثناء الحصة يؤدي الى شرود ذهن الطالب؟

 .إذا كان استخدام اهلاتف الذكي أثناء احلصة يبعد الطالب عن التفكري يف الدرس

 2التمثيل البياني رقم                                        

من خالل النتائج املتحصل عليها من الدول يظهر لنا أغلب مستخدمي اهلاتف الذكي أثناء احلصة يؤدي بالفعل 

  استيعاب موضوع الحصة؟

  .هو معرفة اذا كان استخدام اهلاتف الذكي يعيق الطالب يف فهم احلصة واستيعا�ا
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 .هو اهلاتف الذكي :المتغير المستقل

  .التحصيل الدراسي :المتغير التابع

يف حبثنا قمنا بإستخدام أداة اإلستبيان وهو عبارة عن جمموعة من األسئلة :الدراسة

  :الصدق والثبات 

قام الباحث بعرض أداة الدراسة يف صور�ا األولية على جمموعة من احملكمني ذوي اخلربة، وطلب الباحث من احملكمني 

مدى تالؤمها مع الفرضيات، ومدى كفاية العبارات لتغطية كل حمور من حماور متغريات يف مدى وضوح عبارات أداء الدراسة و 

، وقد مت موافقة أغلب احملكمني على االستبيان بنسبة  أو تعديل أي عبارة من العبارات وإضافةالدراسة األساسية وكذلك حذف 

نتائج استخدام اهلاتف الذكي أثناء احلصة واليت تتمحور حول  بيانات الفرضية األوىل عرض: عرض وتحليل النتائج

 هل استخدام اهلاتف الذكي أثناء احلصة يؤدي اىل إضاعة وقت الطالب؟

  .هو معرفة إذا كان اهلاتف الذكي يضيع وقت الطالب أثناء احلصة

                                                         .يوضح النتائج المتحصل عليها

من األساتذة يرون أن استخدام اهلاتف يؤدي بصفة  %46من خالل النتائج املبينة يف اجلدول نالحظ أن نسبة 

من األساتذة يرون أن استخدام اهلاتف الذكي  أثناء احلصة ال يؤدي بصفة دائمة اىل  %54دائمة على وقت الطالب، أما نسبة 

هل استخدام الهاتف الذكي أثناء الحصة يؤدي الى شرود ذهن الطالب؟

إذا كان استخدام اهلاتف الذكي أثناء احلصة يبعد الطالب عن التفكري يف الدرس

                                        .يوضح النتائج المتحصل عليها

  النسبة المئوية  

62%  

38%  

00%  

100%  

من خالل النتائج املتحصل عليها من الدول يظهر لنا أغلب مستخدمي اهلاتف الذكي أثناء احلصة يؤدي بالفعل 

  .اىل شرود ذهنهم وخروجهم عن احلصة املقدمة هلم

استيعاب موضوع الحصة؟ هل استخدام الهاتف الذكي أثناء الحصة يؤدي الى عدم

هو معرفة اذا كان استخدام اهلاتف الذكي يعيق الطالب يف فهم احلصة واستيعا�ا

  النسبة المئوية  التكرارات

6  46%  

7  54%  

0  0%  

13  100%   

دائما

أحیانا

أبدا

 

دائما

أحیانا

أبدا
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المتغير المستقل -7-5-1

المتغير التابع -7-5-2

الدراسةأدوات - 7-6

الصدق والثبات  -7-6-1   

قام الباحث بعرض أداة الدراسة يف صور�ا األولية على جمموعة من احملكمني ذوي اخلربة، وطلب الباحث من احملكمني 

يف مدى وضوح عبارات أداء الدراسة و 

الدراسة األساسية وكذلك حذف 

100 %.  

عرض وتحليل النتائج- 7-7

هل استخدام اهلاتف الذكي أثناء احلصة يؤدي اىل إضاعة وقت الطالب؟: 1السؤال رقم

هو معرفة إذا كان اهلاتف الذكي يضيع وقت الطالب أثناء احلصة: الغرض عن السؤال

يوضح النتائج المتحصل عليها: 1الجدول

من خالل النتائج املبينة يف اجلدول نالحظ أن نسبة  :تحليل النتائج

دائمة على وقت الطالب، أما نسبة 

  .تضييع وقت الطالب

هل استخدام الهاتف الذكي أثناء الحصة يؤدي الى شرود ذهن الطالب؟: السؤال الثاني -

إذا كان استخدام اهلاتف الذكي أثناء احلصة يبعد الطالب عن التفكري يف الدرس :لغرض من السؤالا

يوضح النتائج المتحصل عليها: 2الجدول رقم 

  التكرارات  اإلجابات 

  8  دائما

  5 أحيانا

  0  أبدا

  13  المجموع

من خالل النتائج املتحصل عليها من الدول يظهر لنا أغلب مستخدمي اهلاتف الذكي أثناء احلصة يؤدي بالفعل : تحليل النتائج

اىل شرود ذهنهم وخروجهم عن احلصة املقدمة هلم

هل استخدام الهاتف الذكي أثناء الحصة يؤدي الى عدم:السؤال الثالث -

هو معرفة اذا كان استخدام اهلاتف الذكي يعيق الطالب يف فهم احلصة واستيعا�ا :الغرض من السؤال

  

  االجابات

  دائما

 أحيانا

  أبدا

  المجموع
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 3التمثيل البياني رقم                                        

من األساتذة يرون أناهلاتف يؤثر على الطالب ويعيق 

من األساتذة يرون أن اهلاتف الذكي يؤثر بصفة غري دائمة على فهم احلصة، واألخري 

  .من األساتذة يرى أن اهلاتف الذكي ال يؤثر على فهم واستيعاب احلصة املقدمة

  هل استخدام اهلاتف الذكي أثناء احلصة يؤدي اىل امهال العمل والواجبات؟

  هو معرفة ما إذا كان استخدام اهلاتف الذي يؤدي اىل عدم اجناز الطالب للواجبات أو التمرين املقدمة له 

  4التمثيل البياني                                               

من األساتذة يرون أن استخدام اهلاتف الذكي أثناء 

من األساتذة يرون أن استخدام اهلاتف الذكي يؤثر 

من األستاذة يرون عكس ذلك وهو عدم امهال 

  هل استخدام الهاتف الذكي أثناء الحصة يؤدي الى عدم اتقان العمل؟

 .إذا كان استخدام اهلاتف الذكي أثناء احلصة يبعد الطالب عن التفكري يف الدرس

  5التمثيل البياني رقم                                         

من األساتذة برون أن اهلاتف الذكي يؤثر بصفة دائمة 

منهم من يرى أن اهلاتف الذكي يؤثر بصفة 

من األساتذة يرى بأنه ال يوجد تأثري على امتحان العمل إذا كان الطالب 

  هل استخدام الهاتف الذكي أثناء الحصة يؤدي الى عدم االهتمام بالدراسة؟

 . هو معرفة اذا كان استخدام اهلاتف الذكي جيعل الطالب ال يهتم بالدراسة أو احلصة املقدمة له
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                                        .يوضح النتائج المتحصل عليها

  النسبة المئوية  

38%  

54%  

08%  

100%  

من األساتذة يرون أناهلاتف يؤثر على الطالب ويعيق  %38من خالل النتائج املبينة يف اجلدول نالحظ أن نسبة 

من األساتذة يرون أن اهلاتف الذكي يؤثر بصفة غري دائمة على فهم احلصة، واألخري  %54فهمه للحصة يف حني نرى أن نسبة 

من األساتذة يرى أن اهلاتف الذكي ال يؤثر على فهم واستيعاب احلصة املقدمة

هل استخدام اهلاتف الذكي أثناء احلصة يؤدي اىل امهال العمل والواجبات؟

هو معرفة ما إذا كان استخدام اهلاتف الذي يؤدي اىل عدم اجناز الطالب للواجبات أو التمرين املقدمة له 

                                              .يوضح النتائج المتحصل عليها

  النسبة المئوية  التكرارات

3  23%  

7  54%  

3  23%  

13  100%  

من األساتذة يرون أن استخدام اهلاتف الذكي أثناء  %23من خالل النتائج املبينة يف اجلدول نالحظ أن نسبة 

من األساتذة يرون أن استخدام اهلاتف الذكي يؤثر  %54احلصة الذي يؤدي بصفة دائمة على امهال العمل والواجبات، أما نسبة 

من األستاذة يرون عكس ذلك وهو عدم امهال  %23بصفة غري دائمة وال متقطعة على امهال الواجبات واألخري وهي نسبة 

هل استخدام الهاتف الذكي أثناء الحصة يؤدي الى عدم اتقان العمل؟

إذا كان استخدام اهلاتف الذكي أثناء احلصة يبعد الطالب عن التفكري يف الدرس

                                        .يوضح النتائج المتحصل عليها

  

من األساتذة برون أن اهلاتف الذكي يؤثر بصفة دائمة  %30من خالل النتائج املبينة يف اجلدول نالحظ أن نسبة 

منهم من يرى أن اهلاتف الذكي يؤثر بصفة  %62على الطالب أثناء استخدامه يف احلصة، أما أغلب األساتذة واليت كانت نتيجة 

من األساتذة يرى بأنه ال يوجد تأثري على امتحان العمل إذا كان الطالب   %8غري دائمة على اتقان عملهم، واألخري وهي نسبة 

هل استخدام الهاتف الذكي أثناء الحصة يؤدي الى عدم االهتمام بالدراسة؟

هو معرفة اذا كان استخدام اهلاتف الذكي جيعل الطالب ال يهتم بالدراسة أو احلصة املقدمة له

  النسبة المئوية  

30%  

62%  

8%  

100%  

 

دائما

أحیانا

أبدا

 

دائما

أحیانا

أبدا

 

دائما

أحیانا

أبدا

مجلة علوم و تقنیات النشاط البدني الریاضي                   
جامعة العلوم و التكنولوجیا محمد بوضیاف

وھران                      
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يوضح النتائج المتحصل عليها: 3الجدول رقم 

  التكرارات  اإلجابات 

  5  دائما

  7 أحيانا

  1  أبدا

  13  المجموع

من خالل النتائج املبينة يف اجلدول نالحظ أن نسبة :تحليل النتائج

فهمه للحصة يف حني نرى أن نسبة 

من األساتذة يرى أن اهلاتف الذكي ال يؤثر على فهم واستيعاب احلصة املقدمة %8يظهر لنا أن 

هل استخدام اهلاتف الذكي أثناء احلصة يؤدي اىل امهال العمل والواجبات؟ :4السؤال رقم 

هو معرفة ما إذا كان استخدام اهلاتف الذي يؤدي اىل عدم اجناز الطالب للواجبات أو التمرين املقدمة له  :لسؤالالفرض من ا

يوضح النتائج المتحصل عليها: 4الجدول

  االجابات

  دائما

 أحيانا

  بدا

  المجموع

من خالل النتائج املبينة يف اجلدول نالحظ أن نسبة  :تحليل النتائج

احلصة الذي يؤدي بصفة دائمة على امهال العمل والواجبات، أما نسبة 

بصفة غري دائمة وال متقطعة على امهال الواجبات واألخري وهي نسبة 

  .العمل والواجبات

هل استخدام الهاتف الذكي أثناء الحصة يؤدي الى عدم اتقان العمل؟:السؤال الخامس -

إذا كان استخدام اهلاتف الذكي أثناء احلصة يبعد الطالب عن التفكري يف الدرس: السؤالالفرض من 

يوضح النتائج المتحصل عليها: 5الجدول رقم 

من خالل النتائج املبينة يف اجلدول نالحظ أن نسبة : تحليل النتائج

على الطالب أثناء استخدامه يف احلصة، أما أغلب األساتذة واليت كانت نتيجة 

غري دائمة على اتقان عملهم، واألخري وهي نسبة 

  .يستخدم اهلاتف الذكي

هل استخدام الهاتف الذكي أثناء الحصة يؤدي الى عدم االهتمام بالدراسة؟:السؤال السادس

هو معرفة اذا كان استخدام اهلاتف الذكي جيعل الطالب ال يهتم بالدراسة أو احلصة املقدمة له :الفرض من السؤال

  التكرارات  اإلجابات 

  4  دائما

  8 أحيانا

  1  أبدا

  13  المجموع
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 .6التمثيل البياني رقم 

من األساتذة يرون أن استخدام اهلاتف الذكي داخل 

يعتقدون أن  %62القسم يؤدي بصفة دامة اىل عدم اهتمام الطالب بالدراسة أو احلصة املقدمة له أما أغلب األساتذة وبنسبة 

من األساتذة  %23 استخدام اهلاتف الذكي أثناء احلصة ال يؤثر بصفة دائمة أو متقطعة اىل االهتمام بالدراسة واألخري بنسبة

  هل استخدام الهاتف الذكي أثناء الحصة يؤدي الى الحصول على معدالت ضعيفة؟

  .هو معرفة إذا كان اهلاتف الذكي واستخدامه يؤدي اىل حصول الطالب على معدل ضعيف

  .7التمثيل البياني رقم                                             

من األساتذة يرون أن استخدام اهلاتف الذكي داخل 

وهي أغلبية األساتذة  %54احلصة يؤثر بصفة دائمة، ويؤدي اىل احلصول على نتائج ضعيفة يف االمتحانات والفروض، أما نسبة 

من  %31يف حني يرى  اىل جلب معدالت ضعيفة

  هل استخدام الهاتف الذكي أثناء الحصة يؤدي الى خمول القدرات الفكرية  للطالب؟

 .مههو معرفة ما إذا كان هناك تأثري يف القدرات الفكرية للطالب جراء استخدا

  8التمثيل البياني رقم 

من األساتذة يعتقدون أن استخدام اهلاتف 

من األساتذة أنه يؤدي بصفة  %54الذكي أثناء احلصة يؤدي بصفة دائمة اىل مخول يف قدرا�م وابتكارا�م املعرفية يف حني يرى 

  الذكي أثناء الحصة يؤدي الى ضعف في التحصيل المعرفي؟

  . هو معرفة اذا كان استخدام اهلاتف الذكي يؤثر على القدرات الفردية واملعرفية للطالب
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التمثيل البياني رقم                                    .يوضح النتائج المتحصل عليها

  النسبة المئوية  

15%  

62%  

23%  

100%  

من األساتذة يرون أن استخدام اهلاتف الذكي داخل  %15من خالل النتائج املبينة يف اجلدول نالحظ أن نسبة 

القسم يؤدي بصفة دامة اىل عدم اهتمام الطالب بالدراسة أو احلصة املقدمة له أما أغلب األساتذة وبنسبة 

استخدام اهلاتف الذكي أثناء احلصة ال يؤثر بصفة دائمة أو متقطعة اىل االهتمام بالدراسة واألخري بنسبة

  .يرون أن استخدام اهلاتف يؤدي اىل عدم االهتمام بالدراسة

هل استخدام الهاتف الذكي أثناء الحصة يؤدي الى الحصول على معدالت ضعيفة؟

هو معرفة إذا كان اهلاتف الذكي واستخدامه يؤدي اىل حصول الطالب على معدل ضعيف

                                            .يوضح النتائج المتحصل عليها

  النسبة المئوية  التكرارات

2  15%  

7  54%  

4  31%  

13  100%  

من األساتذة يرون أن استخدام اهلاتف الذكي داخل  %15أن نسبة من خالل  النتائج املبينة يف اجلدول نالحظ 

احلصة يؤثر بصفة دائمة، ويؤدي اىل احلصول على نتائج ضعيفة يف االمتحانات والفروض، أما نسبة 

اىل جلب معدالت ضعيفة) أحيانا(يرون أنه ال يؤدي استخدام اهلاتف الذكي بشكل دائم أو متقطع 

  .األساتذة العكس يف ذلك فإستخدامه ال يؤدي اىل جلب معدل ضعيف

هل استخدام الهاتف الذكي أثناء الحصة يؤدي الى خمول القدرات الفكرية  للطالب؟

هو معرفة ما إذا كان هناك تأثري يف القدرات الفكرية للطالب جراء استخدا

التمثيل البياني رقم                                .يوضح النتائج المتحصل عليها

  النسبة المئوية  

46%  

54%  

00%  

100%  

من األساتذة يعتقدون أن استخدام اهلاتف  %46نسبة  من خالل النتائج املتحصل عليها من اجلدول نرى أن

الذكي أثناء احلصة يؤدي بصفة دائمة اىل مخول يف قدرا�م وابتكارا�م املعرفية يف حني يرى 

  .غري دائمة أو متقطعة اىل اخلمول يف القدرات الفكرية للطالب

الذكي أثناء الحصة يؤدي الى ضعف في التحصيل المعرفي؟هل استخدام الهاتف 

هو معرفة اذا كان استخدام اهلاتف الذكي يؤثر على القدرات الفردية واملعرفية للطالب

 

دائما

أحیانا

أبدا

 

دائما

أحیانا

أبدا

 

دائما

أحیانا

أبدا

مجلة علوم و تقنیات النشاط البدني الریاضي                   
جامعة العلوم و التكنولوجیا محمد بوضیاف

وھران                      
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يوضح النتائج المتحصل عليها: 6الجدول رقم 

  التكرارات  اإلجابات 

  2  دائما

  8 أحيانا

  3  أبدا

  13  المجموع

من خالل النتائج املبينة يف اجلدول نالحظ أن نسبة :تحليل النتائج

القسم يؤدي بصفة دامة اىل عدم اهتمام الطالب بالدراسة أو احلصة املقدمة له أما أغلب األساتذة وبنسبة 

استخدام اهلاتف الذكي أثناء احلصة ال يؤثر بصفة دائمة أو متقطعة اىل االهتمام بالدراسة واألخري بنسبة

يرون أن استخدام اهلاتف يؤدي اىل عدم االهتمام بالدراسة

هل استخدام الهاتف الذكي أثناء الحصة يؤدي الى الحصول على معدالت ضعيفة؟:7السؤال رقم  -

هو معرفة إذا كان اهلاتف الذكي واستخدامه يؤدي اىل حصول الطالب على معدل ضعيف :الفرض عن السؤال

يوضح النتائج المتحصل عليها:  7الجدول

  االجابات

  دائما

 أحيانا

  أبدا

  المجموع

من خالل  النتائج املبينة يف اجلدول نالحظ :تحليل النتائج

احلصة يؤثر بصفة دائمة، ويؤدي اىل احلصول على نتائج ضعيفة يف االمتحانات والفروض، أما نسبة 

يرون أنه ال يؤدي استخدام اهلاتف الذكي بشكل دائم أو متقطع 

األساتذة العكس يف ذلك فإستخدامه ال يؤدي اىل جلب معدل ضعيف

هل استخدام الهاتف الذكي أثناء الحصة يؤدي الى خمول القدرات الفكرية  للطالب؟:  السؤال الثامن -

هو معرفة ما إذا كان هناك تأثري يف القدرات الفكرية للطالب جراء استخدا :الفرض من السؤال

يوضح النتائج المتحصل عليها: 8الجدول رقم 

  التكرارات  اإلجابات 

  6  دائما

  7 أحيانا

  0  أبدا

  13  المجموع

من خالل النتائج املتحصل عليها من اجلدول نرى أن: تحليل النتائج

الذكي أثناء احلصة يؤدي بصفة دائمة اىل مخول يف قدرا�م وابتكارا�م املعرفية يف حني يرى 

غري دائمة أو متقطعة اىل اخلمول يف القدرات الفكرية للطالب

هل استخدام الهاتف :السؤال التاسع -

هو معرفة اذا كان استخدام اهلاتف الذكي يؤثر على القدرات الفردية واملعرفية للطالب :الفرض من السؤال
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  .9التمثيل البياني رقم 

من األساتذة يرّون أن استخدام اهلاتف الذكي أثناء 

من األساتذة يرون أن إستخدام اهلاتف الذكي أثناء 

  هل استخدام الهاتف الذكي أثناء الحصة يؤدي الى نقص في وظيفة الذاكرة القصيرة المدى؟

  .تأثري اهلاتف الذكي واستخدامه أثناء احلصة على وظيفة الذاكرة قصرية املدى للطالب

  .10التمثيل البياني رقم 

يرّون أن استخدام اهلاتف الذكي أثناء  %

من األستاذة أنه يؤدي بشكل غري دائم أو متقطع 

  هل استخدام الهاتف الذكي أثناء الحصة يؤدي الى جعل بعض وظائف الدماغ خاملة؟

 .ها دون ابداع وقدرات عاليةمعرفة ما إذا كان استخدام اهلاتف الذكي يعطل بعض وظائف الدماغ وجيعل

 11التمثيل البياني رقم                                      

من األساتذة يروّن إستخدام اهلاتف الذكي أثناء احلصة 

من األساتذة أن إستخدام اهلاتف يؤثر بصفة غري دائمة على 

  .من األساتذة عكس ذلك وهو عدم وجود تأثري على بعض وظائف الدماغ

  هل استخدام الهاتف الذكي أثناء الحصة يؤدي الى تراجع في استيعاب فهم الطالب للمقررات الدراسي؟

  .املقررات الدراسيةهو معرفة  ما اذا كان هناك تأثر يف استخدام اهلاتف على استيعاب وفهم الطالب 
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التمثيل البياني رقم                         .يوضح النتائج المتحصل عليها

  النسبة المئوية  

54%  

46%  

00%  

100%  

من األساتذة يرّون أن استخدام اهلاتف الذكي أثناء  %54من خالل النتائج املبينة يف اجلدول نالحظ أن نسبة 

من األساتذة يرون أن إستخدام اهلاتف الذكي أثناء  %46احلصة يؤثر بشكل أو بصفة دائم على قدرات الطالب، أما نسبة 

  .احلصة يؤثر بصفة غري دائمة أو متقطعة على حتصيل الطالب املعريف وقدراته العقلية

هل استخدام الهاتف الذكي أثناء الحصة يؤدي الى نقص في وظيفة الذاكرة القصيرة المدى؟

تأثري اهلاتف الذكي واستخدامه أثناء احلصة على وظيفة الذاكرة قصرية املدى للطالب هو معرفة ما مدى

التمثيل البياني رقم                                   . يوضح النتائج المتحصل عليها

  النسبة المئوية  التكرارات

9  69%  

4  31%  

0  0%  

13  100%  

%69من خالل النتائج املبينة يف اجلدول نرى أن أغلب األساتذة وبنسبة 

من األستاذة أنه يؤدي بشكل غري دائم أو متقطع  %31احلصة يؤدي وبشكل دائم اىل نقص الذاكرة قصرية املدى، حني يرى 

  .على الذاكرة قصرية املدى للطالب أثناء احلصة

هل استخدام الهاتف الذكي أثناء الحصة يؤدي الى جعل بعض وظائف الدماغ خاملة؟

معرفة ما إذا كان استخدام اهلاتف الذكي يعطل بعض وظائف الدماغ وجيعل

                                     .يوضح النتائج المتحصل عليها

  النسبة المئوية  

54%  

38%  

08%  

100%  

من األساتذة يروّن إستخدام اهلاتف الذكي أثناء احلصة  %54املبينة يف اجلدول نرى أن نسبة  من خالل النتائج

من األساتذة أن إستخدام اهلاتف يؤثر بصفة غري دائمة على  %38يؤدي بصفة دائمة على بعض وظائف الدماغ، وكما يرى 

من األساتذة عكس ذلك وهو عدم وجود تأثري على بعض وظائف الدماغ %8بعض وظائف الدماغ، يف حني يرى 

هل استخدام الهاتف الذكي أثناء الحصة يؤدي الى تراجع في استيعاب فهم الطالب للمقررات الدراسي؟

هو معرفة  ما اذا كان هناك تأثر يف استخدام اهلاتف على استيعاب وفهم الطالب 

 

دائما

أحیانا

أبدا

 

دائما

أحیانا

أبدا

 

دائما

أحیانا

أبدا

مجلة علوم و تقنیات النشاط البدني الریاضي                   
جامعة العلوم و التكنولوجیا محمد بوضیاف

وھران                      
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يوضح النتائج المتحصل عليها: 9الجدول رقم 

  التكرارات  اإلجابات 

  7  دائما

  6 أحيانا

  0  أبدا

  13  المجموع

من خالل النتائج املبينة يف اجلدول نالحظ أن نسبة :تحليل النتائج

احلصة يؤثر بشكل أو بصفة دائم على قدرات الطالب، أما نسبة 

احلصة يؤثر بصفة غري دائمة أو متقطعة على حتصيل الطالب املعريف وقدراته العقلية

هل استخدام الهاتف الذكي أثناء الحصة يؤدي الى نقص في وظيفة الذاكرة القصيرة المدى؟: 10 السؤال رقم -

هو معرفة ما مدى: الغرض عن السؤال

يوضح النتائج المتحصل عليها: 10الجدول

  االجابات

  دائما

 أحيانا

  بدا

  المجموع

من خالل النتائج املبينة يف اجلدول نرى أن أغلب األساتذة وبنسبة :تحليل النتائج

احلصة يؤدي وبشكل دائم اىل نقص الذاكرة قصرية املدى، حني يرى 

على الذاكرة قصرية املدى للطالب أثناء احلصة

هل استخدام الهاتف الذكي أثناء الحصة يؤدي الى جعل بعض وظائف الدماغ خاملة؟:11السؤال  -

معرفة ما إذا كان استخدام اهلاتف الذكي يعطل بعض وظائف الدماغ وجيعل :الفرض من السؤال

يوضح النتائج المتحصل عليها: 11الجدول رقم 

  التكرارات  اإلجابات 

  7  دائما

  5 أحيانا

  1  أبدا

  13  المجموع

من خالل النتائج: تحليل النتائج

يؤدي بصفة دائمة على بعض وظائف الدماغ، وكما يرى 

بعض وظائف الدماغ، يف حني يرى 

هل استخدام الهاتف الذكي أثناء الحصة يؤدي الى تراجع في استيعاب فهم الطالب للمقررات الدراسي؟: 12السؤال  -

هو معرفة  ما اذا كان هناك تأثر يف استخدام اهلاتف على استيعاب وفهم الطالب  :الغرض من السؤال
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 .12التمثيل البياني رقم 

من األساتذة يروّن أن هناك تأثري دائم أثناء استخدام 

من األساتذة أن هناك تأثري غري  %38للمقررات الدراسية، يف حني يرى 

  الهاتف الذكي أثناء الحصة يؤدي الى االنتباه للمدرس؟

  

  .13التمثيل البياني رقم 

من األساتذة يرون أن هناك تأثري دائم أثناء إستخدام اهلاتف الذكي على 

من  %8من األساتذة أن هناك تأثري دائم للمدرس أثناء إستخدام اهلاتف الذكي يف حني يرى 

  .هو معرفة ما إذا كان األستاذ الحظ وجود حتصيل دراسي ضعيف للطالب جراء استخدام اهلاتف

  .14التمثيل البياني رقم 

يرون أن هناك تغري يف التحصيل  %

من األساتذة أن هناك تأثري غري دائم على 

  .األسباب والدوافع اليت أدت بالطلبة إىل استخدام اهلاتف الذكي أثناء احلصة

  يسببه الهاتف الذكي على التحصيل الدراسي؟

  .هو معرفة ما مدى علم الطلبة بالتأثري الذي حيدثه اهلاتف الذكي اىل حتصيلهم الدراسي

التكرارات

التكرارات
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التمثيل البياني رقم                         .يوضح النتائج المتحصل عليها

  النسبة المئوية  

62%  

38%  

00%  

100%  

من األساتذة يروّن أن هناك تأثري دائم أثناء استخدام  %62نرى أن نسبة من خالل النتائج املبينة يف اجلدول 

للمقررات الدراسية، يف حني يرى  اهلاتف الذكي أثناء احلصة على فهم واستيعاب  الطالب

  .دائم على استيعاب وفهم الطالب للمقررات الدراسية

الهاتف الذكي أثناء الحصة يؤدي الى االنتباه للمدرس؟هل استخدام 

  .هو معرفة إذا كان اهلاتف الذكي يضيع وقت الطالب أثناء احلصة

التمثيل البياني رقم                                        . يوضح النتائج المتحصل عليها

  النسبة المئوية  التكرارات

6  46%  

6  46%  

1  8%  

13  100%  

من األساتذة يرون أن هناك تأثري دائم أثناء إستخدام اهلاتف الذكي على  %46من خالل اجلدول نرى أن نسبة 

من األساتذة أن هناك تأثري دائم للمدرس أثناء إستخدام اهلاتف الذكي يف حني يرى  %46االنتباه للمدرس، كما يرى 

  .األساتذة أنه ال يؤثر على االنتباه للمدرس

  هل الحظت تغير في التحصيل الدراسي؟

هو معرفة ما إذا كان األستاذ الحظ وجود حتصيل دراسي ضعيف للطالب جراء استخدام اهلاتف

التمثيل البياني رقم                       .يوضح النتائج المتحصل عليها

  النسبة المئوية  

77%  

23%  

00%  

100%  

%77من خالل النتائج املبينة يف اجلدول نرى أن أغلبية األساتذة وبنسبة 

من األساتذة أن هناك تأثري غري دائم على  %23الدراسي للطالب جراء استخدامه للهاتف الذكي أثناء احلصة يف حني يرى 

  .التحصيل الدراسي للطالب جراء استخدامه للهاتف الذكي أثناء احلصة

األسباب والدوافع اليت أدت بالطلبة إىل استخدام اهلاتف الذكي أثناء احلصة :تحليل بيانات الفرضية الجزئية التالية

يسببه الهاتف الذكي على التحصيل الدراسي؟هل لديك دراية باألثر الذي 

هو معرفة ما مدى علم الطلبة بالتأثري الذي حيدثه اهلاتف الذكي اىل حتصيلهم الدراسي

 

دائما

أحیانا

أبدا

 

دائما

أحیانا

أبدا

 

التكرارات

دائما

أحیانا

أبدا
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وھران                      
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يوضح النتائج المتحصل عليها: 12الجدول رقم 

  التكرارات  اإلجابات 

  8  دائما

  5 أحيانا

  0  أبدا

  13  المجموع

من خالل النتائج املبينة يف اجلدول :تحليل النتائج

اهلاتف الذكي أثناء احلصة على فهم واستيعاب  الطالب

دائم على استيعاب وفهم الطالب للمقررات الدراسية

هل استخدام :13السؤال رقم  -

هو معرفة إذا كان اهلاتف الذكي يضيع وقت الطالب أثناء احلصة :رض عن السؤالغال

يوضح النتائج المتحصل عليها: 13الجدول

  االجابات

  دائما

 أحيانا

  بدا

  المجموع

من خالل اجلدول نرى أن نسبة  :تحليل النتائج

االنتباه للمدرس، كما يرى 

األساتذة أنه ال يؤثر على االنتباه للمدرس

هل الحظت تغير في التحصيل الدراسي؟: 14السؤال  -

هو معرفة ما إذا كان األستاذ الحظ وجود حتصيل دراسي ضعيف للطالب جراء استخدام اهلاتف :رض من السؤالغال

يوضح النتائج المتحصل عليها: 14الجدول رقم 

  التكرارات  اإلجابات 

  10  دائما

  3 أحيانا

  0  أبدا

  13  المجموع

من خالل النتائج املبينة يف اجلدول نرى أن أغلبية األساتذة وبنسبة  :تحليل النتائج

الدراسي للطالب جراء استخدامه للهاتف الذكي أثناء احلصة يف حني يرى 

التحصيل الدراسي للطالب جراء استخدامه للهاتف الذكي أثناء احلصة

تحليل بيانات الفرضية الجزئية التالية

هل لديك دراية باألثر الذي : 15السؤال  -

هو معرفة ما مدى علم الطلبة بالتأثري الذي حيدثه اهلاتف الذكي اىل حتصيلهم الدراسي: ض من السؤالغر ال
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  .15التمثيل البياني رقم 

من الطلبة على دراية تامة مبا حيدثه اهلاتف الذكي بتحصيلهم الدراسي 

  .ال يعلمون مبدى تأثري إستخدام اهلاتف الذكي داخل القسم على حتصيلهم الدراسي

  .هو معرفة إذا كان الطالب يستخدم اهلاتف داخل القسم وأثناء احلصة

  .16التمثيل البياني رقم 

من الطلبة يستخدمون دوما اهلاتف الذكي 

من الطلبة فال يستخدمون  %8من الطلبة يستخدمون اهلاتف الذكي بصفة غري دائمة ومتقطعة، أما 

                                 

  .هو معرفة الربامج اليت يستخدمها الطالب أثناء استعماله للهاتف الذكي أثناء احلصة

  17التمثيل البياني رقم 

من الطلبة يستخدمون الفايسبوك أثناء احلصة يف 

من  %5منهم بتمضية الوقت، يف حني يستخدم 

73%
27%

التكرارات
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التمثيل البياني رقم                          يوضح النتائج المتحصل عليها 

  النسبة المئوية  

73%  

27%  

100%  

من الطلبة على دراية تامة مبا حيدثه اهلاتف الذكي بتحصيلهم الدراسي  %73من خالل اجلدول نالحظ أن 

ال يعلمون مبدى تأثري إستخدام اهلاتف الذكي داخل القسم على حتصيلهم الدراسي %27عكس اآلخرين وهم بنسبة 

  هل تستخدم الهاتف النقال أثناء الحصة؟

هو معرفة إذا كان الطالب يستخدم اهلاتف داخل القسم وأثناء احلصة

التمثيل البياني رقم                                      .يوضح النتائج المتحصل عليها

  النسبة المئوية  التكرارات

19  13%  

119  79%  

12  8%  

13  100%  

من الطلبة يستخدمون دوما اهلاتف الذكي  %13من خالل اجلدول والنتائج املتحصل عليها نالحظ أن نسبة 

من الطلبة يستخدمون اهلاتف الذكي بصفة غري دائمة ومتقطعة، أما   %

  .أبدا اهلاتف الذكي أثناء احلصة

                              ما الذي يثير الطالب في الهاتف الذكي؟

هو معرفة الربامج اليت يستخدمها الطالب أثناء استعماله للهاتف الذكي أثناء احلصة

التمثيل البياني رقم                           .يوضح النتائج المتحصل عليها

  

  

  

  

  

  

من الطلبة يستخدمون الفايسبوك أثناء احلصة يف  %67املبينة يف اجلدول نالحظ أن نسبة من خالل النتائج 

منهم بتمضية الوقت، يف حني يستخدم  %16يستخدم الفيديوهات و %3من األلعاب، و

 .الطلبة اهلاتف من أجل االتصال باآلخرين

  ؟ إلى استعمال الهاتفهل رقابة غياب رقابة األستاذ تدفع 

  المئويةالنسبة   التكرارات

100  67%  

14  9%  

00  00%  

5  3%  

24  16%  

7  5%  

00  00%  

00  00%  

150  100%  

 

%

نعم

ال

 

دائما

أحیانا

أبدا

الفاسبوك

األلعاب

الرنات والنغمات

الفیدویوھات والصدقات 

تمضیة الوقت

االتصال باآلخرین

حب االستطالع 
واالستكشاف

المواقع االباحیة

مجلة علوم و تقنیات النشاط البدني الریاضي                   
جامعة العلوم و التكنولوجیا محمد بوضیاف

وھران                      
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يوضح النتائج المتحصل عليها : 15الجدول رقم 

  التكرارات  اإلجابات 

  110  نعم

  40 ال

  150  المجموع

من خالل اجلدول نالحظ أن  :تحليل النتائج

عكس اآلخرين وهم بنسبة 

هل تستخدم الهاتف النقال أثناء الحصة؟: 16السؤال رقم  -

هو معرفة إذا كان الطالب يستخدم اهلاتف داخل القسم وأثناء احلصة: رض عن السؤالغال

يوضح النتائج المتحصل عليها: 16الجدول 

  االجابات

  دائما

 أحيانا

  بدا

  المجموع

من خالل اجلدول والنتائج املتحصل عليها نالحظ أن نسبة  :تحليل النتائج

 %79أثناء احلصة يف حني 

أبدا اهلاتف الذكي أثناء احلصة

ما الذي يثير الطالب في الهاتف الذكي؟: 17السؤال  -

هو معرفة الربامج اليت يستخدمها الطالب أثناء استعماله للهاتف الذكي أثناء احلصة: الغرض من السؤال

يوضح النتائج المتحصل عليها: 17الجدول رقم 

  

من خالل النتائج : تحليل النتائج

من األلعاب، و %14حني يستخدم 

الطلبة اهلاتف من أجل االتصال باآلخرين

هل رقابة غياب رقابة األستاذ تدفع :18السؤال 

  اإلجابات 

  الفاسبوك

 األلعاب

  الرنات والنغمات

 الفيدويوهات والصدقات 

  تمضية الوقت

  االتصال باآلخرين

  حب االستطالع واالستكشاف

  المواقع االباحية

  المجموع
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  .هو معرفة اذا كان لرقابة األستاذ دورا أم ال :رض من السؤالغال

 .18التمثيل البياني رقم                    .يوضح النتائج المتحصل عليها: 18الجدول رقم 

  النسبة املئوية  التكرارات  اإلجابات 

  %40  60  نعم

  %60  90 ال

  %100  13  ا�موع

من الطلبة يرون أن غياب رقابة األستاذ هي ما  %40من خالل النتائج املبينة يف اجلدول نالحظ أن نسبة  :النتائجتحليل 

  .من الطلبة عكس ذلك %6تدفعهم إىل استعمال اهلاتف، يف حني نرى 

  هل كثرة وقت الفراغ تدفعك الى استعمال الهاتف؟:19السؤال رقم  -

  .كثرة وقت الفراغ له دخل في استعمال الهاتف معرفه إذا كان  : الغرض من السؤال

 .19التمثيل البياني رقم                       .يوضح النتائج المتحصل عليها 19الجدول

  النسبة المئوية  التكرارات  االجابات

  %63  94  نعم

  %37  56 ال

  %100  150  المجموع

  

من الطلبة يرون أن كثرة وقت الفراغ سبب يف استخدام اهلاتف،  %63نسبة  من النتائج املبينة يف اجلدول نرى أن:تحليل النتائج

  .من الطلبة عكس ذلك %37يف حني يرى 

  هل تستخدم الهاتف داخل الحصة من أجل التسلية والترفيه؟:20السؤال  -

 .هو معرفة اذا كان استخدام الطالب يستخدم اهلاتف من أجل الرتفيه والتسلية :الغرض من السؤال

 .20التمثيل البياني رقم                     .يوضح النتائج المتحصل عليها: 20جدول رقم ال

  النسبة المئوية  التكرارات  اإلجابات 

  %66  99  نعم

  %44  51 ال

  %100  150  المجموع

يستخدمون اهلاتف من أجل  %66من خالل النتائج املبينة يف اجلدول نالحظ أن أغلب الطلبة وهي نسبة :تحليل النتائج

  .من الطلبة يرون عكس ذلك %45التسلية والرتفيه يف حني 

  هل نوع الهاتف يجعلك تستخدمه أثناء الحصة؟: 21السؤال  -

 .هو معرفة اذا كان نوع اهلاتف له عالقة باستخدامه داخل القسم :الغرض من السؤال

 .21التمثيل البياني رقم                                     .يوضح النتائج المتحصل عليها: 21الجدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرارات  اإلجابات 

  %60  90  نعم

  %40  60 ال

  %100  150  المجموع

 

40%60% 

نعم 

ال

 

63%
37% نعم

ال

 

66%
44%

نعم

ال

60%
40%

نعم

ال
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يرون أن نوع هاتفهم هو ما جيعلهم 

  هل احتواء الجهاز على أشياء ال تتوفر في األجهزة األخرى يجعلك تستخدمه؟

  .خرىهو معرفة ما إذا كان احتواء اجلهاز على برامج ال حتتوي عليها األجهزة األ

  .22التمثيل البياني رقم 

من الطلبة يستعملون اهلاتف لغرض وجود برامج 

  .هو معرفة املواد اليت يستعمل الطالب فيها اهلاتف الذكي أثناء احلصة

  .23التمثيل البياني رقم 

من الطلبة يستخدمون اهلاتف الذكي يف املواد العلمية 

يستعمل اهلاتف  %9منهم يستعمله يف احملاضرة واألخري 

 .24التمثيل البياني رقم 

14%

86%

40%

47%

10%
3%

التكرارات

15%

29%
35%

21%

األساسیة

االستكشافیة

المستعرضة

المنھجیة
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يرون أن نوع هاتفهم هو ما جيعلهم  %60من النتائج املبينة يف اجلدول نالحظ أن أغلب الطلبة أي بنسبة 

  .من الطلبة يرون عكس ذلك %40يستخدمونه داخل القسم، أما 

هل احتواء الجهاز على أشياء ال تتوفر في األجهزة األخرى يجعلك تستخدمه؟

هو معرفة ما إذا كان احتواء اجلهاز على برامج ال حتتوي عليها األجهزة األ

التمثيل البياني رقم                       .يوضح النتائج المحصل عليها

  النسبة المئوية  

14%  

86%  

100%  

من الطلبة يستعملون اهلاتف لغرض وجود برامج  %14من خالل النتائج احملصل عليها من اجلدول نرى أن نسبة 

  .ال توجد يف األجهزة األخرى يف حني يرى البعض عكس ذلك

  ماهي المواد التي تستخدم فيها الهاتف؟

هو معرفة املواد اليت يستعمل الطالب فيها اهلاتف الذكي أثناء احلصة

التمثيل البياني رقم                               .المتحصل عليهايوضح النتائج 

  النسبة المئوية  التكرارات

  40%  

  47%  

  10%  

3%  

150  100%  

من الطلبة يستخدمون اهلاتف الذكي يف املواد العلمية  %40نالحظ من اجلدول والنتائج املتحصل عليها أنه نسبة 

منهم يستعمله يف احملاضرة واألخري  %10منهم اهلاتف يف املواد األدبية، كما جند 

  ما هي الوحدات التي تستخدم فيها الهاتف؟

 .هو معرفة أي وحدة علمية يستخدم الطالب اهلاتف الذكي

التمثيل البياني رقم                               . يوضح النتائج المتحصل عليها

  النسبة المئوية  التكرارات

  15%  

  29%  

  35%  

  21%  

150  100%  
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العلمیة

األدبیة

المحاضرة

األعمال 
الموجھة

 

األساسیة

االستكشافیة

المستعرضة

المنھجیة
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من النتائج املبينة يف اجلدول نالحظ أن أغلب الطلبة أي بنسبة :تحليل النتائج

يستخدمونه داخل القسم، أما 

هل احتواء الجهاز على أشياء ال تتوفر في األجهزة األخرى يجعلك تستخدمه؟: 22السؤال  -

هو معرفة ما إذا كان احتواء اجلهاز على برامج ال حتتوي عليها األجهزة األ: الغرض على السؤال

يوضح النتائج المحصل عليها: 22الجدول رقم 

  التكرارات  اإلجابات 

  21  نعم

  129 ال

  150  المجموع

من خالل النتائج احملصل عليها من اجلدول نرى أن نسبة  :تحليل النتائج

ال توجد يف األجهزة األخرى يف حني يرى البعض عكس ذلك

ماهي المواد التي تستخدم فيها الهاتف؟: 23السؤال -

هو معرفة املواد اليت يستعمل الطالب فيها اهلاتف الذكي أثناء احلصة :الغرض من السؤال

يوضح النتائج : 23الجدول 

التكرارات  اإلجابات 

  60  العلمية

  70 األدبية

  15  المحاضرة

  5  األعمال الموجهة

150 المجموع

نالحظ من اجلدول والنتائج املتحصل عليها أنه نسبة :تحليل النتائج

منهم اهلاتف يف املواد األدبية، كما جند  %47يف حني يستعمل 

  .يف األعمال املوجهة

ما هي الوحدات التي تستخدم فيها الهاتف؟: 24السؤال  -

هو معرفة أي وحدة علمية يستخدم الطالب اهلاتف الذكي :الغرض منه السؤال

يوضح النتائج المتحصل عليها: 24الجدول رقم

التكرارات  اإلجابات 

  23  األساسية

  43 االستكشافية

  52  المستعرضة

  32  المنهجية

150 المجموع
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من الطلبة يستخدمون اهلاتف يف الوحدة 

من الطلبة اهلاتف يف الوحدة  %35منهم اهلاتف يف الوحدة االستكشافية، كما يستخدم 

 .25التمثيل البياني رقم 

الطلبة يرون أن طريقة التدريس دائما هي السبب يف 

منهم يرون أنه ليس مبرجع السبب الستخدمهم اهلاتف إىل طريقة التدريس، أما نسبة 

  .26لتمثيل البياني رقم 

من الطلبة يرون أن غياب القوانني الردعية من طرف 

من الطلبة أن اإلدارة هي اليت مل تطبق قوانني ردعية متنعهم من 

 .27التمثيل البياني رقم 

من الطلبة يشعرون بالسعادة أثناء استخدام اهلاتف يف 
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من الطلبة يستخدمون اهلاتف يف الوحدة  %15من خالل النتائج املتحصل عليها من اجلدول نالحظ أن 

منهم اهلاتف يف الوحدة االستكشافية، كما يستخدم  %29األساسية يف حني يستخدم 

 .من الطلبة اهلاتف يف الوحدة املنهجية %21املستعرضة، ويف األخري يستخدم 

  هل طريقة التدريس في استخدام الهاتف الذكي؟

  .هو معرفة استخدام اهلاتف الذكي أثناء الدرس

التمثيل البياني رقم                            . يوضح النتائج المتحصل عليها

  النسبة المئوية  التكرارات

  39%  

  45%  

  16%  

150  100%  

الطلبة يرون أن طريقة التدريس دائما هي السبب يف  من%34من خالل النتائج املبينة يف اجلدول نرى أن نسبة 

منهم يرون أنه ليس مبرجع السبب الستخدمهم اهلاتف إىل طريقة التدريس، أما نسبة  %45استخدامهم اهلاتف، أما بنسبة 

  .من الطلبة يرون أنه دخل لطريقة التدريس يف استخدام اهلاتف

  ب في استخدام الهاتف؟هل غياب القوانين الردعية سب

لتمثيل البياني رقم ا                                 .يوضح النتائج المتحصل عليها

  النسبة المئوية  التكرارات

  60%  

  40%  

150  100%  

من الطلبة يرون أن غياب القوانني الردعية من طرف  %60نالحظ أن نسبة من خالل النتائج املبينة يف اجلدول 

من الطلبة أن اإلدارة هي اليت مل تطبق قوانني ردعية متنعهم من  %40األستاذ هي ما مكنتهم من استخدام اهلاتف يف حني يرى 

  .الذكيما هو شعور استخدام الطالب للهاتف 

التمثيل البياني رقم                               يوضح النتائج المتحصل عليها

  النسبة المئوية  التكرارات

  13%  

  25%  

  62%  

  100%  

من الطلبة يشعرون بالسعادة أثناء استخدام اهلاتف يف  %13نسبة من اجلدول والنتائج املتحصل عليها أن 

 .من الطلبة يشعرون باحلرية %62منهم بالراحة، و %
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من خالل النتائج املتحصل عليها من اجلدول نالحظ أن  :تحليل النتائج

األساسية يف حني يستخدم 

املستعرضة، ويف األخري يستخدم 

هل طريقة التدريس في استخدام الهاتف الذكي؟: 25السؤال  -

هو معرفة استخدام اهلاتف الذكي أثناء الدرس :الغرض من السؤال

يوضح النتائج المتحصل عليها: 25الجدول رقم 

التكرارات  اإلجابات 

  58  دائما

  67 أحيانا

  25  أبدا

150  المجموع

من خالل النتائج املبينة يف اجلدول نرى أن نسبة  :تحليل النتائج

استخدامهم اهلاتف، أما بنسبة 

من الطلبة يرون أنه دخل لطريقة التدريس يف استخدام اهلاتف 16%

هل غياب القوانين الردعية سب: 26السؤال  -

يوضح النتائج المتحصل عليها: 26الجدول 

التكرارات  اإلجابات 

  90  األستاذ

  60 االدارة

150  المجموع

من خالل النتائج املبينة يف اجلدول :تحليل النتائج

األستاذ هي ما مكنتهم من استخدام اهلاتف يف حني يرى 

   .استعمال اهلاتف الذكي

ما هو شعور استخدام الطالب للهاتف : 27السؤال رقم -

يوضح النتائج المتحصل عليها: 27الجدول 

التكرارات  اإلجابات 

  19  السعادة

  38 الراحة

  93  الحرية

  150  المجموع

من اجلدول والنتائج املتحصل عليها أن  :تحليل النتائج

%13القسم يف حني يتمتع 
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  هل األستاذ يمنعك من استخدام الهاتف الذكي أثناء الحصة؟: 28لسؤال ا-

 .29التمثيل البياني رقم                                    .يوضح النتائج المتحصل عليها: 28الجدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرارات  اإلجابات 

  %30  45  دائما

  %60  90 أحيانا

  %10  15  أبدا

  %100  150  المجموع

من الطلبة مينعهم األستاذ دائما من استخدام اهلاتف الذكي، أما  %30من خالل اجلدول نالحظ أن نسبة  :تحليل النتائج

  .منهم ال مينعهم األستاذ من استعماله %15يف حني .......... من الطلبة ليس دائما حيوم األستاذ  60%

  :تحليل بيانات الفرضية الجزئية التالية -

  .الحلول المقترحة للحد من استخدام الهاتف الذكي أثناء الحصة-

  هل تقوم بنزع الهاتف أثناء استخدامه في الحصة؟: 29السؤال رقم -

  .هو معرفة ما إذا كان األستاذ ينزع اهلاتف للطالب أثناء استخدامه: الغرض من السؤال

 .29لتمثيل البياني رقم ا                    .يوضح النتائج المتحصل عليها: 29الجدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرارات  اإلجابات 

  %15  2  دائما

  %70  9 أحيانا

  %15  2  أبدا

  %100  13  المجموع

من األساتذة يقومون بنزع اهلاتف للطلبة  دوما يف  %15من خالل النتائج املبسنة يف اجلدول نالحظ أن نسبة  :تحليل النتائج

  .فال يقومون بنزعه أبدا %15من األساتذة ينزعونه يف فرتات متقطعة، أما نسبة  %70حني 

  هل تقوم بتبليغ اإلدارة عن ذلك؟: 30السؤال -

  .معرفة ما إذا كان األستاذ يقوم بتبليغ اإلدارة :الغرض من السؤال

  .30التمثيل البياني رقم                                . يوضح النتائج المتحصل عليها: 30الجدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرارات  اإلجابات 

  %00  0  دائما

  %23  3 أحيانا

  %77  10  أبدا

  %100  13  المجموع

من األساتذة يقومون بتبليغ اإلدارة يف مرات متقطعة  %23من خالل النتائج املبينة يف اجلدول نالحظ أن نسبة :تحليل النتائج

  .منهم ال يقومون بذلك %77يف حني 

  استخدام الهاتف؟ هل تنصح وترشد بعدم: 31رقم :  السؤال-

  .هو معرفة ما إذا كان األستاذ يقوم بإرشاد الطلبة بعدم استعمال اهلاتف داخل احلصة :الغرض من السؤال
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 .31التمثيل البياني رقم                                      .يوضح النتائج املتحصل عليها: 31اجلدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرارات  اإلجابات 

  %77  10  دائما

  %23  3 أحيانا

  %00  0  أبدا

  %100  13  المجموع

من األساتذة يقومون دوما بنصح الطلبة  %77من خالل النتائج احملصل عليها من اجلدول نالحظ أن نسبة  :تحليل النتائج

  .يقومون باإلرشاد يف أوقات متقطعة، أي ليس دوما  %23بعدم استعمال اهلاتف داخل احلصة، أما 

  هل تحاول من تغيير طريقة وأسلوب تدريسك؟: 32السؤال رقم -

  .معرفة إذا كان األستاذ يقوم بتغيري طريقة وأسلوب تدريسه إذا كان الطلبة شاردي الذهن :الغرض من السؤال

 .32التمثيل البياني رقم                           . يوضح النتائج المتحصل عليها: 32الجدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرارات  اإلجابات 

  %62  8  دائما

  %38  5 أحيانا

  %00  0  أبدا

  %100  13  المجموع

من األساتذة يقومون بتغيري طريقة وأسلوب  %62من خالل النتائج املوجودة يف اجلدول نالحظ أن نسبة :تحليل النتائج

  .فليس دائما يقومون بتغيري الطريقة %38تدريسهم ، أما 

  الجو المناسب للتحصيل الدراسي؟ فرهل تو : 33رقم  السؤال

  .هو معرفة ما إذا كان األستاذ يوفر جو يناسب الطلبة من أجل حتصيل دراسي جيد: الغرض من السؤال

 .33التمثيل البياني رقم                            .يوضح النتائج المتحصل عليها: 33الجدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرارات  اإلجابات 

  %85  11  دائما

  %15  2 أحيانا

  %00  0  أبدا

  %100  13  المجموع

يوفرون دائما جو مناسب   %85من خالل النتائج املبينة يف اجلدول نالحظ أن أغلبية األساتذة وبنسبة  :تحليل النتائج

  .منهم ليس دوما %15للتحصيل الدراسي يف حني 

  وتبلغ اإلدارة؟ هل تطبيق قوانين ردعية: 34السؤال -

  .معرفة ما إذا كان األستاذ يطبق قوانني ردعية يف حق مستخدمي اهلاتف أثناء احلصة :الغرض من السؤال
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 .34التمثيل البياني رقم                              .يوضح النتائج المتحصل عليها: 34الجدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرارات  اإلجابات 

  %77  10  دائما

  %23  3 أحيانا

  %00  0  أبدا

  %100  13  المجموع

يطبقون دوما قوانني ردعية يف حق الطلبة، أما  %77من خالل اجلدول نالحظ أن أغلب األساتذة وبنسبة :تحليل النتائج

  .منهم فليس دوما يقومون بتطبيق قوانني ردعية للطلبة مستخدمي اهلاتف النقال داخل احلصة 23%

  :الفرضيات مناقشة  - 7-8

لقد افرتضنا أنه توجد نتائج سلبية أثناء استخدام اهلاتف الذكي أثناء احلصة على  :لفرضية الجزئية األولىمناقشة ا -7-8-1

التحصيل الدراسي، حني مت التحقق منها من خالل حتليل نتائج اإلستبيان يف احملور األول، واليت كانت موجهة لألساتذة وذلك يف 

ذلك ما  و، )14-13-12-11-10-09- 08-07-06-05-04-03-02-01(العبارات رقم  املمثلة يفاألسئلة 

تفكريه  ويبقى استخدام اهلاتف الذكي أثناء احلصة يؤدي اىل شرود ذهن الطالب حبيث أنأكده األساتذة من خالل أجوبتهم 

أن أكثر العوامل املؤثرة يف التحصيل و  ،املةمتصل بالعامل اخلارجي، هذا من جهة ومن جهة أخرى جيعل بعض وظائف الدماغ خ

يضعف بعض أجهزة الدماغ وجيعلها خاملة فمثاال على ذلك الذاكرة قصرية املدى وضعف يف مما  الدراسي هي العوامل العقلية

تكنولوجي اتصاله بالعامل الكذلك   يف حل واجباته وحىت مشاكله اإلنرتنيتالقدرات اإلبداعية للطالب، الذي أصبح يعتمد على 

ضف  يؤدي إىل عدم استيعاب موضوع احلصة وعدم فهم الدرس الذي قد يكون فيه مترين خمصص للفروض الفجائية واالختبارات

إضاعة وقت الطالب، وذلك ما جيعله يهمل عمل واجباته وحبوثه مما يؤدي إىل عدم اهتمامه بالدراسة فيضعف حتصيله  إىل ذلك

  .، وهذا ما يؤكد صحة الفرصية األوىلالدراسي وحيصل على نتائج ضعيفة

  :لفرضية الجزئية الثانيةمناقشة ا -7-8-2

استخدام اهلاتف الذكي أثناء احلصة لدى الطلبة، حيث مت التحقق منها من  إىللقد افرتضنا أن هناك أسباب ودوافع متفاوتة أدت 

-25-24-23-22-21-20-19-18-17-16-15(خالل حتليل نتائج اإلستيبان يف احملور الثاين، وذلك يف األسئلة 

وهذا ما أكدته  يهأجل التسلية والرتفأسباب استخدام اهلاتف أثناء احلصة من  ويعزوا  األساتذة الباحثني) 26-27-28-29

ل رهيب أدى إىل انتشار شبكات اجليل الثالث بشك احلصة ومدى حرية داخل وجود كذلك إىلراجع  و  %66بنسبة النتائج 

صعوبة فهم بعض املواد العلمية ، ضف إىل لتواصل عن طريق برنامج الفايسبوكهاتف من أجل االتصال واللاستخدام الطلبة 

 ، دورا يف مدى استخدام اهلاتفطريقة التدريس  املتبعة من طرف األستاذ ، وتلعب كذلك لبة العلمينيألدبني واألدبية للطللطلبة ا

مت التأكيد على صحة الفرضية اجلزئية الثانية، مبعىن أن هناك أسباب ودوافع خمتلفة ومتفاوتة  إليهاوالنتائج املتوصل  اإلجاباتو�ذه 

  .جعله يستخدم اهلاتف الذكي أثناء احلصة كما أن هلذا تأثري على مستوى التحصيل الدراسي للطالب إىلأدت 

  :الجزئية الثالثةلفرضية مناقشة ا -7-8-3

لقد افرتضنا أن هناك حلول للحد من استخدام اهلاتف الذكي أثناء احلصة وكانت موجهة لألساتذة، حيث مت التحقق منها من 

فمن خالل النتائج املتحصل عليها ) 34-33-32-31-30-29(يان يف احملور الثالث وذلك يف األسئلة خالل نتائج االستب

  :من إجابات األساتذة تبني لنا أن هناك حلول متكن من احلد من استخدام الطالب للهاتف أثناء احلصة ومن بينها

 .تطبيق قوانني ردعية جتاه مستخدمي اهلاتف الذكي وتبليغ اإلدارة - 
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 .حماولة توفري جو مناسب للدراسة متنع الطالب من استخدامه للهاتف - 

 .الطلبة يف كل مرة يستعمل الطالب اجلهاز وإرشادنصح  - 

 .مراقبة الطلبة ونزع اهلاتف أثناء الستخدامه أثناء احلصة - 

صة من أجل حتصيل هناك حلول واقرتاحات من أجل منع الطلبة من استخدام اهلاتف أثناء احل وبالتايل ميكننا القول أن

  .وهذا ما يؤكد صحة الفرضية الثالثة  دراسي إجيايب

  :النتائج المتوصل إليها -8

 أن أغلب األساتذة رأوا بأن استخدام اهلاتف الذكي يؤدي اىل تراجع يف التحصيل الدراسي. 

  إىلكما يؤدي   واإلبداعيةإن استخدام اهلاتف الذكي أثناء احلصة وبشكل مفرط يؤدي اىل مخول يف قدرات الفرد الفكرية 

 .ضعف يف التحصيل املعريف

   العمل  وإمهالإضاعة الوقت  إىلوالرتفيه يؤدي  كالتسليةاستخدام الطلبة للهاتف الذكي أثناء احلصة من أجل أغراض شخصية

 .م استيعاب موضوع وهدف الدرسوالواجبات وعد

 استخدام القوانني الردعية املتبعة من طرف األستاذ قد متنع الطالب من استخدام اهلاتف الذكي أثناء احلصة. 

  اهلاتف الذكي أثناء احلصة وبني  استخداموأخريا ميكننا القول وهذا حسب النتائج املتوصل اليها أن هناك عالقة سلبية من

 .التحصيل الدراسي

  :التوصيات واالقتراحات -9

 .ضرورة إعادة النظر يف كيفية استغالل هذه الوسيلة استغالل امثل خاصة من طرف الطلبة - 

 .وضع قوانني ردعية ضد مستعملي اهلاتف النقال من الطلبة - 

  .حماولة توفري اجلو املناسب من طرف األستاذ أثناء تقدميه للدرس من أجل حتصيل دراسي إجيايب - 

:المصادر والمراجع  -10  
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