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 الجمهىرٌت الجسائرٌت الذٌمقراطٍت الشعبٍت

 وزارة التعلٍم العالً والبحث العلمً

 جامعت عبذ الحمٍذ به بادٌس

 معهذ التربٍت البذوٍت والرٌاضٍت

 قسم: التربٍت البذوٍت والرٌاضٍت

 تخصص: علم الحركت وحركت اإلوسان.

 التربية البدنية والرياضية   في ماسترالشيادة  بحث مقدم ضمن متطلبات نيل  

 تحــــت عنــــــــوان:

  

 

 

 

 

 تحت إشـــــــــــــراف األستاذ:          من إعداد الطـــــــالبتان:                                              

 عيــــــــاط مختارية.                                                   د. أحمد بن قالوز تواتي. -
 بوشيخي ســــــــــــارة. -

 

 .4102 – 4102السنة الجامعية: 

ماستر )التربٍت البذوٍت والرٌاضٍت، التذرٌب  السىت أولى طلبت أجري على مسحًبحث 

 الرٌاضً، الرٌاضت وصحت، الىشاط الحركً المكٍف(.
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 الرحيم نبسم اهلل الرحم

 قال تعالى

ال تعبدوا إال إياه وبالوالدين إحسانا" " وقضى ربك أن  

42اإلسراء األية   

 إلى نبع الحنان،إلى أجمل ما منحنا اهلل في ىذه الدنيا و التي برضاىا يكون رضاه

ومن حملتني وىنا على وىن وغمرتني بحنانها ،التي لم تترجى يوما في تربيتي و مساعدتي ،قرة عيني 
أطال اهلل في عمرىا .*أمي......أمي......أمي* الغالية   

 إلى رمز العطاء والنهر الذي غمرني بحبو*أبي*الحبيب أطال اهلل في عمره.

إلى رفيق حياتي و حبيبي* زوجي فتحي *الذي أيدني ودعمني ولواله ما وصلت إلى ما أنا عليو مع 
ىي  وابنتنا أسينات التي تحملت معي كل ىذه السنة الشاقة و تمنياتي لو بالصحة وطول العمر

.مازلت في أرحامي  

إلى *قدوتي جدي الحاج  في عمرىماإلى جدتي *الحاجة مختارية*و جدي الحاج بنوار*  أطال اهلل 
  .عياط قدور رحمو اهلل* 

،فايزة، حاج وزوجها عمار و ولدىما محمد األمين إخواني األعزاء:*سعاد إلى من وىبني اهلل إياىم  
من شاطرتني ىاجس  أنسىدون أن  عزيري،عياط ،فيجل *إلى كل من يحمل لقب:* آية*حمد ،أ

  *بوشيخي سارة * صديقتي المقربة ىذا البحث و مشقاه

* أحمد بن قالوز تواتي:*الذي أعتبره القدوة الحسنة الفاضل يإلى أستاذ  

 وألف شكر إلى أساتذة معهد التربية البدنية و الرياضية .

4102-4102إلى كل خريجي السنة الجامعية   

 أ
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 * * بسم اهلل الرحمن الرحيم* *   

 أما بعد :   و الصالة و السالم على سيد الخلق أجمعين محمد صلى اهلل عليو و سلم

، ووضعتيا بين يدييا  الدائم التي لو جمعت الدنيا كلياأىدي ثمرة جيدي إلى الربيع      
 .بالشف اء وطول العمر  ياتي لمع تمنياحبيبة" جزءا بسيطا من حقيا "أمي الما وفرت ليا ولو  

إلى الذي أفنى حياتو من أجل أن يدعمني وينير لي درب الحياة ليعلمني أن الحياة        
 .هعمر أبي العزيز أطال اهلل في   كف اح و آخرىا نجاح

بد الحي، وسيلة، يونس عبد الصمد، محمد أمين، إلى إخوتي و أخواتي: أمال، إسماعيل ع
 .لةتي وخاالتي و كل العائوإلى جد

 .إلى كل من يحمل لقب بوشيخي و ويسي و كل األق ارب صغيرا و كبيرا

 " رزيقة، ياسمين، فريدة، مروة، نانا  " و"بسايح، عسري، وىاب "إلى األصدق اء و الزمالء:   

 .2200اإلق امة الجامعية  بو إلى كل الصديق ات  

 (.ةمختارية")كاميلي ياطحبيبتي :"عدون أن أنسى من شاطرتني ىاجس ىذا البحث و مشاقو  

 إلى جميع أساتذة معيد التربية البدنية و الرياضية،

 وإلى كل من ساعدني من قريب أو بعيد  

 و كل من يسير في درب العلم و يضحي في سبيلو أىدي لو ثمرة جيدي،

  2015/  2012ليذه السنة  المتخرجين   كل زمالئي وإلى

 ب
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 الشكر والتقدير
 :ىال هللا تعالق

 تكفرون" فاذكروني أذكركم واشكروا لي وال"
 اهلل تعالى على توفيقنا في إتمام ىذا البحث فنعم المولى ونعم المصير  نحمد  

  بن ق الوز تواتيو نتقدم بالشكر والتقدير واالحترام إلى الدكتور المشرف  

 . ضعتوجييات قيمة و إرشادات ىامة النجاز ىذا العمل المتوامساعدة و  لما قدمو لنا من  

 كما نتقدم بالشكر الجزيل إلى مدير معيد التربية البدنية و الرياضية  

 و إلى جميع الدكاترة و األساتذة  

 .و ال يفوتنا أن نتقدم بالشكر الجزيل سلف ا إلى لجنة المناقشة المحترمين

و   و كل الذين ساعدونا في إتمام ىذا البحث في كتابتو وطباعتو و عمال  الطلبة  إلى
 .معيد التربية البدنية و الرياضيةموظفي  

 .و في األخير نسال اهلل عز وجل أن يوفقنا و إياكم في خدمة العلم و المعرفة

 ج
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 قائــــــــــــــــــــمة الجــــــــــــــــــــــــداول

 الصفحة ـــــــوانالعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرقم
ستودينت بداللة الفركؽ بُت نتائج ادلرحلة -ت-نتائج الدراسة االستطالعية الختبار 10

 األكذل كادلرحلة الثانية ك كذا ادلتوسط احلسايب ك االضلراؼ ادلعيارم.
85 

 86 ثبات اختبارم مقياس ازباذ القرار ادلهٍت ك مقياس التخصص الدراسي. 14
 87 مقياس ازباذ القرار ادلهٍت ك مقياس التخصص الدراسي.صدؽ اختبارم  10
 90 عدد الطلبة ك السنوات ك التخصص الدراسي. 12
 91 توزيع أفراد العينة حسب التخصصات الدراسية لطلبة سنة أكذل ماسًت. 12
 93 مستويات ازباذ القرار ادلهٍت ك العبارات اليت تقيسها . 10
 93 ك العبارات اليت تقيسها .مستويات التخصص الدراسي  10
ؼ يف مصدر التباين ك رلموع ادلربعات ك درجات احلرية ك متوسط ادلربعات ك قيمة  10

ازباذ القرار لدل طلبة السنة أكذل ماسًت)الًتبية البدنية ك الرياضية،التدريب 
 الرياضي،صحة ك رياضة،نشاط حركي مكيف(

99 

ؼ يف مصدر التباين ك رلموع ادلربعات ك درجات احلرية ك متوسط ادلربعات ك قيمة  10
التخصص الدراسي لدل طلبة السنة أكذل ماسًت)الًتبية البدنية ك الرياضية،التدريب 

 الرياضي،صحة ك رياضة،نشاط حركي مكيف(

100 

طلبة السنة أكذل  لدل ادلتوسطات احلسابية ك االضلرافات ادلعيارية ك النسبة ادلئوية 01
 ماسًت يف استبياف ازباذ القرار ادلهٍت.

101 

 103 رلموع طرح ادلتوسطات فيما بينها يف ازباذ القرار ادلهٍت. 00
لدل طلبة السنة أكذل  ادلتوسطات احلسابية ك االضلرافات ادلعيارية ك النسبة ادلئوية 04

 ماسًت يف استبياف التخصص الدراسي.
104 

 106 .التخصص الدراسيطرح ادلتوسطات فيما بينها يف  رلموع 00
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 قائـــــــــــــــــــــــــمة األشكــــــــــــــــــــــــــــــــــال 

 الصفحة العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان الرقم
 25 القرارات. أنواع 10
 28 مراحل ازباذ القرار . 14
 39 نظرية ساؽلوف يف ازباذ القرار . 10
سلتلف العلـو اليت يستمد منها التدريب الرياضي أسسو ك مبادئو ك اليت يعتمد عليها  12

 يف تنفيذ عملياتو.
60 

 102 النسبة ادلئوية الزباذ القرار . 12
 105 النسبة ادلئوية للتخصص الدراسي. 10
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 الفهــــــــــــــــرس
 الرقم العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان الصفحة

ثــــــــــــــــــــــــــــــــــف بالبحــــــــــــــــــــــــــــالتعري  
 10 ادلقدمة 02
 10 ادلشكلة 04
 10 أىداؼ البحث 06
 10 فرضيات البحث 06
 10 أعلية البحث 07
 10 مصطلحات البحث  08
 10 الدراسات ادلشاهبة 10
 10 اخلالصة 17

 الباب األول: الدراسة النظرية
 الفصل األول: اتخاذ القرار

  سبهيد 20
 10 مفهـو ازباذ القرار 21
 10 ادلدارس العلمية الزباذ القرار 21
 10 أنواع القرارات 22
للقرارالعناصر األساسية  26  10 
 10 ادلظاىر اليت سبر هبا عملية ازباذ القرار 26
 10 مراحل ازباذ القرار 27
 10 صعوبات ازباذ القرار ادلهٍت 30
 10 العوامل ادلؤثرة على ازباذ القرار 31
 10 بعض العوامل اليت غلب مراعاهتا عند ازباذ القرار 34
 01 أعلية ازباذ القرارات 36
ازباذ القرار نظريات 37  00 
 00 اخلالصة 41

 الفصل الثاني:التخصص الدراسي
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 15 خصائص التدريب الرياضي  02
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 18 مصادر كأسس كمبادئ التدريب الرياضي 04
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ألداة القياس اخلصائص السيكومًتية 67  10 
 10 األساليب اإلحصائية ادلستخدمة يف الدراسة االستطالعية 68
 10 ربليل كمناقشة نتائج الدراسة اإلستطالعية  69
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ـ المقدمة :0  

اإلنسانية عليها ك حىت كقتنا الراىن ك قد  ال جداؿ يف أف اإلنساف منذ كطأت قدمو األرض ك بدأ احلياة
كاجهتو كثَتا من ادلشكالت اليت تتحدل قدراتو ك تعوؽ ربقيق آمالو ك طموحاتو ك قد تعكر عليو صفو 

حياتو ك ربوؿ بينو ك بُت نعيم احلياة ،كدل غلد اإلنساف سبيال دلواجهة ىذه ادلشكالت إال باستخداـ العقل 
ه بو ك اصطفاه ليتمكن عن طريقو من القياـ بعمليات التفكَت ك ازباذ القرارات الذم كىبو اهلل إياه ك ميز 

 حلل مشكالتو ك درء ما ػليط بو من أخطار.

السليم تفيد اإلنساف بدكف شك يف  (000ـ ص0000)ساعايت أمُت،  ك دراسة مهارات ازباذ القرار
ذلك ففي ظل تعقد احلضارة ك احلياة اليت يعيشها اإلنساف أصبح لكل مشكلة ك لكل موضوع جوانب ك 
عناصر متعددة متشاهبة كغَت متشاهبة ك الذم غلعل ىذا األمر أكثر صعوبة أنو يف أغلب األحياف تكوف 

ت األمر الذم يتطلب معو ضركرة العمل على اقًتاح ىذه العناصر متشابكة شلا يؤدم إذل تعقد ادلشكال
احلل ك احلل البديل ك ذلك النتقاء احلل األنسب الذم يتناسب مع كل من طبيعة ادلشكلة ك اإلمكانات 

ادلتاحة ك مهارات ازباذ القرار السليم تفيد يف ذلك ، كىذا يعٍت أف ازباذ القرار الصحيح يساعد على 
ك عدـ الوقوع يف اخلطأ كمن مث تعد مهارات ازباذ القرار عامال من العوامل الوصوؿ إذل احلل الصحيح 

األساسية يف احلياة اإلنساف فهو الذم يساعد على توجيو احلياة ك تقدمها ، كما يساعد على حل كثَت 
يع اإلنساف التحكم ك ك ذبنب الكثَت من األخطاء ك بو يستط (00ـ ص0000)مانع،  من ادلشكالت

السيطرة يف كثَت من األمور ك تسيَتىا لصاحلو كذلذا أصبح ىدؼ الًتبية األساسي ك تزكيد ادلتعلمُت يف 
مجيع مراحل التعليم بادلهارات األساسية ادلعرفية ك العلمية اليت تساعدىم على مواجهة مشكالهتم العامة ك 

فقط ك لتحقيق ىذا اذلدؼ فإف الًتبية كعملية تعتٍت يف  اخلاصة بدال من تزكيدىم ادلعارؼ ك ادلعلومات
ادلقاـ األكؿ بتعليم األفراد كيف يفكركف ككيف يتوصلوف إذل القرارات الصحيحة كذلك عن طريق هتيئة 

اخلربات العملية ك ادلعرفية يتعلموف منها معاجلة ظواىر البيئة ادلادية ك االجتماعية بطريقة منطقية صحيحة 
تماـ بتنمية ادلهارات ك ازباذ القرار عند الطالب من شأنو أف يساعدىم على عملية التفاعل حيث أف االى

مع اجملتمع بفاعلية ك للمناىج الدراسية العامة ، كادلناىج الدراسية اجلامعية بصورة خاصة دكر كبَت ك مهم 
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لتسلسل يف تفكَتىم ك  يف تنمية ىذه ادلهارات إذا يتم عن طريقها تعليم تدريب الطالب على تنظيم ك ا
 كيفية ازباذ القرارات الصحيحة 

كتقع مسؤكلية تعليم األفراد كيف يتوصلوف إذل قرارات سليمة على عائق ادلؤسسات التعليمية من ادلدارس 
أك اجلامعات من أىم كسائل ربقيق ىذا ادلبدأ ػلتاج األمر إذل بيئة دراسية يسودىا الود حىت يستفيد 

الدراسي أقصى استفادة . الطالب من الربنامج  

)د.أبو علي غالب علي، كيعد اختيار التخصص اجلامعي أم دراسة مادة كاحدة على األقل أك مادتُت 
من أىم ادلراحل اليت ؽلر هبا اإلنساف يف حياتو ، ك تبدك أعلية ىذه ادلرحلة يف أعلية النتائج ادلًتتبة  ـ(0110

القرار الذم يتخذه الفرد حيث يتوقف عليو العديد من النتائج الالحقة اليت تؤثر يف مستقبلو  على طبيعة
االجتماعي ك ادلهٍت فعلى الطالب أف ػلدد ما يريد أف يتخصص فيو ليقـو دبمارستو بادلستقبل بطريقة أكثر 

عوف يف ىذه ادلشكلة ك احًتافية ك عدك التسرع يف دراسة زبصص ال يرغبو الطالب ، إال أف ىناؾ شلن يق
ذلك بسبب سوء اختيارىم للتخصص الدراسي الذم قاموا باختياره يف ادلاسًت ذلذا تطرقت الباحثتاف ذلذا 
ادلوضوع ك ادلتمثل يف ازباذ القرار ادلهٍت ك عالقتو بالتخصص الدراسي لدل طلبة السنة أكذل ماسًت دبعهد 

فح العديد من الدراسات السابقة ك خاصة يف رلاؿ الًتبية الًتبية البدنية ك الرياضية دبستغازل،كبعد تص
البدنية ك الرياضية دل تتطرؽ إذل ادلتغَتين االثنُت ،التخصص الدراسي ك ازباذ القرار ادلهٍت  حيث اعتمدت 

الطالبتاف يف ىذه الدراسة على البابُت ،األكؿ سلصص للجانب النظرم كىو مقسم إذل فصلُت،الفصل 
تغَت األكؿ ازباذ القرار ادلهٍت ،أما الفصل الثاين ػلتوم على ادلتغَت الثاين التخصص األكؿ يتضمن ادل

الدراسي أما فيما ؼلص  الباب الثاين للجانب التطبيقي فهو مقسم إذل ثالثة فصوؿ، الفصل األكؿ ػلتوم 
ضمن الفصل الثالث على الدراسة االستطالعية ك الفصل الثاين دلنهجية البحث ك إجراءاتو ادليدانية فيما يت

 عرض ك ربليل ك مناقشة النتائج.   
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ـ المشكلة : 4  

إف قضية االختيار ادلهٍت تشكل ربديا كبَتا بالنسبة للطلبة فالشيء الذم ينقصهم ردبا ىو نقص الوعي ك 
الطالب ،لذا اإلدلاـ دبتطلبات سوؽ العمل ك بالتارل فإف ادلشكلة احلقيقية تكمن يف ازباذ القرار ادلهٍت لدل 

توفر ادلعلومات الصحيحة لدل الطلبة عن عادل ادلهن ، كفرص العمل ادلتاحة ذلم، لذا ػلتاج الطلبة إذل 
مهارات ازباذ القرار ادلهٍت حبيث يستطيعوف تكوين صورة متكاملة عن قدراهتم ك إمكاناهتم ك عن سوؽ 

اذ القراراتالعمل ك عادل ادلهن ، ك تقدمي مساعدة ذلؤالء الطلبة على ازب مهنية كاعية ك مدركسة تتضمن  
 بادلعرفة ك العقالنية ك ىذا ال يتحقق إال بتوجيههم ضلو التخصص الدراسي توجيها مهنيا صحيحا .

إف عملية اختيار الطالب للتخصصات يف اجملاؿ الرياضي يرتكز على اىتماـ كلية الًتبية البدنية ك الرياضية 
ًتبية البدنية ك الرياضية يف تطوير عملية االختصاص من أجل رفع ادلستول ك ادلعاىد ادلتخصصة ك أقساـ ال

الرياضي ك تقدمو، لذلك فإف كجود الكوادر التدريسية اليت سبتلك االختصاص يعد أمرا أساسيا ىذا شلا 
يتطلب من القائمُت على إعداد ادلناىج ك ادلفردات يف مادة التخصص ادلواكب لتطور مع األخذ يف 

ر اإلمكانات ك ادلستلزمات األساسية اليت حباجة إذل دعم درس التخصص اليت يستطيع االلتحاؽ بو االعتبا
سيًتتب عليو الكثَت من القرارات ك القضايا اخلاصة مستقبال ك بالتارل فإف دل يكن لديو قرار مهٍت فإنو 

النظر إذل ميولو ك استعداداتو سيقـو بعملية االختيار مصادفة أك بأخذ آراء أصدقائو ك معلميو ككالديو دكف 
ك قدراتو ك زبطيطو ادلستقبلي يف عملو ك ىذا ما نالحظو لكثَت من الطالب من خالؿ ترددىم ك حَتهتم 

ك تغيَت للتخصصات ك ىذا دليل على نقص القرار ادلهٍت لدل فئة معينة من الطالب ك عدـ توافر 
اذ قرارىم ادلهٍت السليم ادلعلومات ادلهنية لديهم ك عدـ ثقتهم بأنفسهم يف ازب  

كشلا أيدنا بوجود مشكلة حقيقية معانات أىارل الطالب من خالؿ مراجعتهم ادلستمرة للموجو ادلهٍت ك 
قلقهم على مستقبل أبنائهم ، بسبب ضعف قدرة ىؤالء األبناء على ازباذ القرارات السليمة ادلبنية على 

ا يؤثر يف تقرير مصَتىم ك خط سَت حياهتم أسس منطقية ك معلومات متكاملة عن عادل ادلهن شل  

ك نرل أف معظم طالب مرحلة السنة أكذل ماسًت حباجة ماسة الذباىات ضلو زبصصات مناسبة حىت 
يتمكنوا من ازباذ قرارات مالئمة يف عادل ادلهن ، فكلما كانت مهنة الطالب أكثر تطابقا مع طموحو ادلهٍت  

د ازباذ القرار ادلهٍت كلما كانت زبصصات الطالب مناسبة عن  
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كىنا تكمن مشكلة الدراسة يف التعرؼ على ازباذ القرار ادلهٍت ،ك عالقتو بالتخصص الدراسي لدل     
طلبة السنة أكذل ماسًت دبعهد الًتبية البدنية ك الرياضية دبستغازل ، كبذلك تتمثل مشكلة الدراسة احلالية يف 

 األسئلة التالية: 

باطية طردية دالة احصائيا بُت ازباذ القرار ادلهٍت ك التخصص الدراسي لدل طلبة ىل ىناؾ عالقة ارت -0
اسًت دبعهد الًتبية البدنية ك الرياضية دبستغازل؟السنة أكذل م  

ىل مستول ازباذ القرار لدل طلبة السنة أكذل ماسًت) الًتبية البدنية ك الرياضية ،التدريب الرياضي،  -0
كيف( متفاكت بالًتتيب على النحو التارل ) الًتبية البدنية ك الرياضية صحة ك رياضة، نشاط حركي م

 ،التدريب الرياضي، صحة ك رياضة، نشاط حركي مكيف(  ؟

ىل مستول التخصص الدراسي لدل طلبة السنة أكذل ماسًت) الًتبية البدنية ك الرياضية ،التدريب  -0 
ًتتيب على النحو التارل ) الًتبية البدنية ك الرياضي، صحة ك رياضة، نشاط حركي مكيف( متفاكت بال

 الرياضية ،التدريب الرياضي، صحة ك رياضة، نشاط حركي مكيف(  ؟

يف ازباذ القرار بُت طلبة السنة أكذل  1.10ىل ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول الداللة  -0
اضة، نشاط حركي مكيف( لصاحل الًتبية ماسًت ) الًتبية البدنية ك الرياضية ،التدريب الرياضي، صحة ك ري

 البدنية ك الرياضية؟  
يف التخصص الدراسي بُت طلبة  1.10ىل ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول الداللة  -0

السنة أكذل ماسًت ) الًتبية البدنية ك الرياضية ،التدريب الرياضي، صحة ك رياضة، نشاط حركي مكيف( 
ك الرياضية؟لصاحل الًتبية البدنية   

 

ـ أىداف البحث : 0  

السنة أكذل   هتدؼ الدراسة احلالية إذل دراسة ازباذ القرار ادلهٍت كعالقتو بالتخصص الدراسي لدل طلبة
طلبة ادلاسًت دبعهد الًتبية البدنية ك الرياضية دبستغازل، لذلك فإهنا تسعى إذل ربقيق األىداؼ التالية: ماسًت  
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ارتباطية طردية دالة احصائيا بُت ازباذ القرار ادلهٍت ك التخصص الدراسي عالقة عن كجود  الكشف -0
  .ماسًت دبعهد الًتبية البدنية ك الرياضية دبستغازلالسنة أكذل  لدل طلبة

السنة أكذل ماسًت) الًتبية البدنية ك الرياضية ،التدريب  التحقق من أف مستول ازباذ القرار لدل طلبة -0
ة، نشاط حركي مكيف( متفاكت بالًتتيب على النحو التارل ) الًتبية البدنية ك الرياضي، صحة ك رياض

 الرياضية ،التدريب الرياضي، صحة ك رياضة، نشاط حركي مكيف( . 

السنة أكذل ماسًت) الًتبية البدنية ك الرياضية  التحقق من أف مستول التخصص الدراسي لدل طلبة -0
ط حركي مكيف( متفاكت بالًتتيب على النحو التارل ) الًتبية ،التدريب الرياضي، صحة ك رياضة، نشا

 البدنية ك الرياضية ،التدريب الرياضي، صحة ك رياضة، نشاط حركي مكيف( . 

يف ازباذ القرار بُت طلبة  1.10التعرؼ على أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول الداللة  -0
لرياضية ،التدريب الرياضي، صحة ك رياضة، نشاط حركي مكيف( السنة أكذل ماسًت ) الًتبية البدنية ك ا

 لصاحل الًتبية البدنية ك الرياضية.

يف التخصص الدراسي  1.10التحقق من أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول الداللة  -0
ضة، نشاط حركي بُت طلبة السنة أكذل ماسًت ) الًتبية البدنية ك الرياضية ،التدريب الرياضي، صحة ك ريا

 مكيف( لصاحل الًتبية البدنية ك الرياضية.

_ الفرضيات : 2  

ىناؾ عالقة ارتباطية طردية دالة احصائيا بُت ازباذ القرار ادلهٍت ك التخصص الدراسي لدل طلبة  - 0 
. ماسًت دبعهد الًتبية البدنية ك الرياضية دبستغازلالسنة أكذل   

طلبة السنة أكذل ماسًت) الًتبية البدنية ك الرياضية ،التدريب الرياضي، إف مستول ازباذ القرار لدل  -0
صحة ك رياضة، نشاط حركي مكيف( متفاكت بالًتتيب على النحو التارل ) الًتبية البدنية ك الرياضية 

 ،التدريب الرياضي، صحة ك رياضة، نشاط حركي مكيف(  .
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ماسًت) الًتبية البدنية ك الرياضية ،التدريب السنة أكذل  إف مستول التخصص الدراسي لدل طلبة -0
الرياضي، صحة ك رياضة، نشاط حركي مكيف( متفاكت بالًتتيب على النحو التارل ) الًتبية البدنية ك 

 الرياضية ،التدريب الرياضي، صحة ك رياضة، نشاط حركي مكيف(  .

السنة أكذل  القرار بُت طلبة يف ازباذ 1.10ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول الداللة  - 0
ماسًت) الًتبية البدنية ك الرياضية ،التدريب الرياضي، صحة ك رياضة، نشاط حركي مكيف( لصاحل الًتبية 

 البدنية ك الرياضية.

يف التخصص الدراسي بُت طلبة السنة  1.10ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول الداللة  -  0
دنية ك الرياضية ،التدريب الرياضي، صحة ك رياضة، نشاط حركي مكيف( لصاحل أكذل ماسًت ) الًتبية الب

 الًتبية البدنية ك الرياضية.

_ أىمية الدراسة :2  

تكمن أعلية الدراسة احلالية يف تناكذلا ألحد ادلوضوعات البحثية ذات األعلية يف حياتنا ك ىو ازباذ القرار 
أف القرار الذم يتخذه الفرد يف اختيار مهنتو من أىم القرارات  ادلهٍت ك عالقتو بالتخصص الدراسي باعتبار

اليت يتخذىا يف حياتو حيث يتوقف على ىذا القرار مستقبل الفرد ك مدل صلاحو يف احلياة ادلهنية كما يتأثر 
 يف ازباذه ذلذا القرار دبجموعة من االعتبارات الذاتية ك البيئة االجتماعية .

ملو على مدل اختيار مهنتو على أساس سليم كما تعتقد الباحثتاف أف أعلية ك يتوقف صلاح الفرد يف ع
الدراسة تأيت يف تناكذلا عينة مهمة من مراحل التعليم فالطالب عندما يتخرج يقابلو االختيار ادلهٍت ك من مث 

 ازباذ القرار ك ىذا ربديد مصَت .

ب رلتمعاتنا عامة ك نظرا دلفهومي التخصص ك الدراسة احلالية يف رأم الباحثتاف أهنا تالمس كاقع شبا
 الدراسي، كازباذ القرار ادلهٍت يف حياة الطالب فيكمن ربديد أعلية الدراسة احلالية يف اآليت :

األىمية النظرية :    

 * توجيو الطلبة ضلو زبصصات دراسية مناسبة.
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 * ازباذ القرار ادلهٍت الصائب ك ادلقبوؿ. 

يت يفكر هبا الطالب إزاء عادل العمل ك مدل ثراء تفكَته دبختلف ادلعلومات * زلاكلة معرفة الطريقة ال
 حوؿ ادلهن .

* زلاكلة معرفة القرار ادلهٍت الذم يريد الطالب اجلامعي الوصوؿ إليو كربقيقو من كراء اذباىو ضلو 
 التخصص الدراسي.

 األىمية التطبيقية :

م بعض الربامج الًتبوية ادلوجهة للطالب بغرض *  أف نتائج الدراسة احلالية سوؼ تساعد يف تصمي
 تنمية مهارات ازباذ القرار ادلهٍت يف التخصص الدراسي .

* االستفادة من نتائج الدراسة يف كضع تصور علمي ك عملي لتوجيو الطالب ك إرشادىم ضلو 
 التخصصات اليت يلتحقوف هبا كفق القرار ادلهٍت السليم.

يف ربسُت ك تطوير مهارات االختيار كفق القرار ادلهٍت السليم .  * قد تسهم نتائج ىذه الدراسة  

ـ مصطلحات البحث : 0  

 * القرار : 
(0000)أمُت ساعايت،  القرار أنو اختيار الواعي بُت البدائل ادلتاحة يف موقف .  Nigro 

   فيعرؼ

ـ: القرار أنو البث النهائي ك اإلرادة احملددة لصانع القرار بشأف كما 0000سنة  ك يعرؼ دركيش ك تكال 
. (0000)إبراىيم دركيش،  ال غلب فعلو للوصوؿ بوضع معُت إذل نتيجة زلددة ك هنائية .  

شكلة اليت يواجهها، ك القرار ك منو فإف القرار ىو استقرار إرادة الفرد على التصرؼ على ضلو ما بشأف ادل
ىو فعل اختيار مت عن كعي ك إدراؾ يقـو بو الفرد بُت رلموعة من البدائل احملددة بطريقة مدركسة ك ليس 

 اختيارا عشوائيا .



20 
 

اتخاذ القرار:*   

بأنو العملية اليت يتم من خالذلا االختيار بُت البدائل من أجل ربقيق أىداؼ منظمة  0001يعرفو مورام 
.ـ(0110)علي زلسن السبعي،   

ـ بأنو العملية اليت تتعلق باحلصوؿ على ادلعلومات ك السيطرة عليها ك استخدامها 0001كيعرفو ماكلورم 
. ـ(0110)علي زلسن السبيعي،  لتحقيق بعض األىداؼ  

القرار ىو عملية متحركة ك على ادلرء أف يراقب ك يتابع نتائج قراراتو ليعد ذلا عند احلاجة ك بالكيفية  فازباذ
 ادلطلوبة.

 * المهنة:

 ىي أدكار اجتماعية سبيز أنشطة الفرد داخل النسق االجتماعي نوعي يرتبط بسوؽ العمل هبدؼ إشباع 
 (abercromblie, 2000)احلاجات األساسية للفرد ك ربدد كضعو االجتماعي.  

 * اتخاذ القرار المهني :

ـ القرار ادلهٍت أنو تعبَتا للفرد عن ميلو دلهنة ما ك ىو من أقول دكافع السلوؾ، ك 0000عرؼ عبد الفتاح 
لوف هبا يف يلعب دكرا ىاما يف صلاح األفراد يف مهنهم ك شعورىم بالرخاء ك االرتياح يف ادلهن اليت يعم

.    (00-00ص 0000)الفتاح، الدراسة اليت تؤىلهم ذلذه ادلهن   

 

التخصص الدراسي: *  

ىو دراسة مادة كاحدة على األقل أك مادتُت كي يكوف متمكن منها، كدارس لكافة جوانبها النظرية ك  
 التطبيقية ك العلمية. 
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إعداد الطالب بتزكيدىم بادلعلومات ك ادلعارؼ ك تنمية اجلانب النفسي احلركي ك بأنو  تافعرفو الباحثكت
إثراء الناحية الوجدانية دبا يتناسب كالنشاط ادلختار، دبا ؽلكنهم بالقياـ بواجباهتم بشكل أفضل كدقيق 

 يف اجلوانب النظرية ك العلمية.

ـ الدراسات السابقة و المشابهة :0  

(:0000)ـ دراسة لطفي 0  

العوامل المؤثرة على اختيار نوع التعليم و المهنة في مصر.   

( طالبة سبثلو طالبات الثانوية الفنية، 000أجريت الدراسة على عينة مكونة من )ـ العينة ومنهج البحث:

( طالبة ؽلثلن طالبات العامة يف زلافظة بٍت سويف يف مصر.000)  

كالتسجيالت كالوثائق كأدكات جلمع ادلعلومات.استخداـ الباحث االستبياف ـ االختبارات:   

معرفة األصوؿ ك العوامل االجتماعية كغَت االجتماعية ادلؤثرة على اختيار نوع التعليم ك ـ أىداف البحث: 

ادلهنة كاذباىات الطالب ضلو العمل ادلهٍت اليدكم ك اجلسمي كمعرفة الطموحات ادلهنية للطالبات 

 كتوقعاهتن ضلو ادلستقبل.

نتائج الدراسة:ـ   

 ػ اطلفاض مستول تعليم اآلباء طالبات التعليم الصناعي بادلقارنة دبستول تعليم أباء طالبات التعليم العاـ.

 ػ إف ادلستول االجتماعي ك االقتصادم من أىم العوامل ادلؤثرة يف االختبار ادلهٍت.

ر ادلهنة ذات ادلكانة العالية.ػ إنو كلما ارتفع مستول الطبقي لألسرة كلما زادت التطلعات الختبا  

ه(:0200ـ دراسة الملحم ) 4  

موضوع الدراة عن التفضالت المهنية لطالب الصف الثالث الثانوي العام في ضوء التخصص 

 الدراسي و المستوى االجتماعي الثقافي .
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( طالبا زبصص علـو طبيعية 000أجريت الدراسة على عينة مكونة من )ـ منهج وعينة البحث: 

ـ(.0000 -ق0000( طالبا زبصص علـو شرعية باإلحساء عاـ )000ك)  

( كقائمة ادلستول 0000استخدـ الباحث قائمة التفضيل ادلهٍت ذلوالند من إعداد عبد الفتاح )ـ االختبار: 

 االجتماعي كالثقايف.

ىدف البحث :ػ   

العلـو الطبيعية ك قسم العلـو ىدفت الدراسة إذل الكشف عن الفركؽ يف التفضيالت ادلهنية بُت طلبة قسم 

 الشرعية بالصف الثالث ثانوم يف ضوء التخصص الدراسي ك ادلستول االجتماعي ك الثقايف .

 ـ نتائج البحث: 

 .  ػ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية  يف التفضيالت ادلهنية تعزم إذل التخصص الدراسي لصاحل طلبة العلـو

تفضيالت ادلهنية بتعزم للمستول االجتماعي.ػ عدـ كجود فركؽ دالة إحصائيا يف ال  

 ػ عدـ كجود فركؽ دالة إحصائيا يف التفضيالت ادلهنية بتعزم دلتغَتم التخصص كادلستول االجتماعي.

م(:0002ـ دراسة فائقة سنبل ) 0  

 موضوع الدراسة : عن مشاركة عضو ىيئة التدريس في عملية صنع القرار الجامعي بجامعة أم القرى.

( عضوا ، استخدمت فيو الباحثة ادلنهج الوصفي 000مشلت عينة الدراسة )نة ومنهج البحث: ـ العي
 التحليلي.

قامت الباحثة بتصميم إستبانة خاصة بالدراسة.ـ االختبار:   

ىدفت الدراسة إذل ربديد مدل مشاركة أعضاء ىيئة التدريس جبامعة أـ القرل يف صناعة أىداف البحث: 
الؼ متغَتات الدراسة )اجلنس ػ اجلنسية ػ الدرجة العلمية ػ اخلربة(.القرار اجلامعي باخت  
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 ػ تشخيص العوائق اليت قد تؤدم إذل إحجاـ عضو ىيئة التدريس إذل ادلشاركة يف صنع القرارات اجلامعية.

اد تأكيد أعضاء ىيئة التدريس على أهنم يشاركوف يف صنع القرارات لألكادؽلية ادلرتبطة بادلو نتائج البحث: 
 الدراسية.

ػ ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية يف ترتيب درجة األعلية بُت أعضاء ىيئة التدريس على أهنم يشاركوف 
 يف صنع القرارات األكادؽلية ادلرتبطة بادلواد الدراسية.

ػ ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية يف ترتيب درجة األعلية بُت أعضاء ىيئة التدريس )ذكور ػ إناث( 
امعة أـ القرل يف كل من البعد اإلدارم ك البعد ادلارل.جب  

 ػ توجد فركؽ دالة إحصائيا يف البعد األكادؽلي ك اجملموع الكلي لدل العينة الكلية للدراسة.

بُت رلموعة أعضاء ىيئة التدريس اليت ال سبارس العمل اإلدارم لصاحل اجملموعة  ػ كتوجد فركؽ دالة إحصائيا
 اليت سبارس العمل اإلدارم.

ػ ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت رلموعات الدراسة ذات األعمار الزمنية ك اخلربات التدريبية 
 ادلختلفة. 

م(:0002ـ دراسة سميحة وتوفيق وسليمان ) 2  

الدراسة عن التعرف على مصدر الضبط )داخلي ـ خارجي( وعالقتو بالقدرة على اتخاذ موضوع 
 القرار.

عينة من طالب اجلامعة )ذكور ػ إناث( من ثالث ثقافات سلتلفة القطر، مصر، ـ العينة و منهج البحث: 
( طالبا كطالبة بادلرحلة اجلامعية.011كأسًتاليا، كتكونت عينة الدراسة من )  

استخدـ الباحثاف القدرة على ازباذ القرار لطلبة ادلرحلة الثانوية ك اجلامعية )مواقف من احلياة(، ر: ـ االختبا
 إعداد فاطمة زلمد حسُت كمقياس مصدر الضبط الداخلي ػ اخلارجي لركتر ترمجة عالء كفايف.
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خارجي(  ىدفت الدراسة إذل التعرؼ على الفركؽ يف كل من مصدر الضبط )داخلي ػـ أىداف البحث: 
 ك القدرة على ازباذ القرار لدل عينة من طالب اجلامعة. 

ىذا ما أكدتو نتائج الدراسة اخلاصة دبصدر الضبط )الداخلي ػ اخلارجي( ككاف دلتغَت نتائج الدراسة: 
 اجلنس ك اجلنسية فركؽ دالة إحصائيا، بينما دل يكن ىناؾ فركؽ دالة بالنسبة الزباذ القرار.

م(:0000) ـ دراسة ويستون 2  

( فردا جامعيا من مرحلة التخرج من اجلامعة 000من ) تكونت عينة الدراسة العينة و منهج البحث: 
( إناث. 010( ذكور، )010منهم )  

استخدـ الباحث مقياس بيئة األسرة كمقياس القرار ادلهٍت كمقياس الفعالية الذاتية عند ازباذ ـ االختبار: 
    القرارات ادلهنية. 

ىدفت الدراسة إذل التعرؼ على العالقة بُت أظلاط التفاعل األسرم ادلتمثل يف التهيئة ف البحث : ـ أىدا
اإلدراكية ك الثقافية ك إدراؾ أفراد العينة للفعالية الذاتية فيما يتعلق بقدرهتم على استخداـ القرارات ادلهنية ،  

ات استقاللية يف األسرة لتحقيق االصلاز ك كما توجد عالقة ارتباطيو سالبة ذات داللة إحصائية بُت متغَت 
الفعالية ك الذاتية فيما يتعلق بالقرارات ادلهنية ، كما أف التحكم ك شدة التنظيم داخل األسرة يؤثر بشدة 

على اإلناث حُت يكوف ادلطلوب منهم ازباذ قرار مهٍت معُت كما أف لديهم احلاجة إذل الدعم ك ادلساندة 
ار ادلهٍت .عند ازباذىن ذلذا القر   

م( : عن العوامل المؤثرة على قرار الطالب االلتحاق بالجامعة من 0000ـ دراسة المحبوب ) 0
 وجهة نظر عينة من الطالب المستوى األول في كليات جامعة الملك فيصل باإلحساء 

. طالب من طالب ادلستول األكؿ باجلامعة 011تكونت العينة الدراسة من ـ العينة و منهج البحث :  

 00استخدـ الباحث قائمة األسباب للذىاب إذل الكلية من إعداد دكؿ ك دغلماف ك تغطي ـ االختبار : 
عامال ألسباب االلتحاؽ باجلامعة ، ك كذلك استخداـ قائمة خصائص اجلامعة من إعداد تراستهامي ك 

متغَتا . 00تغطي   
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 ـ نتائج الدراسة : 

اللتحاؽ باجلامعة ىي العوامل الذاتية ك ادلهنية ك االجتماعية ك األسرية ػ إف العوامل ادلؤثرة يف قرار الطالب ا
 ك ادلعلمُت ك ادلؤسسات التعليمية ك كانت أىم العوامل ىي الذاتية ك ادلهنية ك االجتماعية .

 ػ عدـ كجود فركؽ يف التصورات األقساـ العلمية ك النظرية ضلو العوامل ادلؤثرة يف االلتحاؽ باجلامعة .

م( : عن أساليب التفكير و عالقتها باتخاذ القرار لدى عينة من مديري 4114دراسة السبيعي ) ػ0
 اإلدارة الحكومية بمحافظة جدة 

مديرم اإلدارات احلكومية دبحافظة جدة . 010تكونت عينة الدراسة من ـ العينة و منهج البحث :  

ذ القرار .استخداـ اختبار أساليب التفكَت ك مقياس ازبا ـ االختبار :  

 ـ نتائج الدراسة : 

 ػ كشفت الدراسة أف أساليب التفكَت التحليلي مث أسلوب التفكَت ادلثارل .

 ػ كشفت الدراسة عن بركفيل التفكَت ادلفضل ك ىو بركفيل أحادم البعد )ادلثارل ػ التحليلي ( .

سالبة دالة بُت ازباذ القرار ك كل من التفكَت الواقعي ك التحليلي . ػ توجد عالقة ارتباطية  

 ػ توجد عالقة إرتباطية موجبة غَت دالة مع التفكَت ادلثارل .

 ػ توجد عالقة إرتباطية سالبة غَت دالة ازباذ القرار ك التفكَت العلمي .

لتفكَت ك ازباذ القرار تبعا دلتغَتات ػ ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت عينة الدراسة ك يف أساليب ا
 الدراسة )العمر ػ التخصص ػ ادلستول التعليمي ػ اخلربة ( .

 ػ ال توجد فركؽ بُت عينة الدراسة يف ازباذ القرار تبعا ألساليب التفكَت . 

م:4114دراسة رزق اهلل  0ـ  



26 
 

فعالية برنامج تدريبي لتنمية مهارة اتخاذ القرار لدى عينة من طلبة الصف األول الثانوي في مدارس 
 مدينة دمشق بسوريا. 

طالبا كطالبة كقد اعتمدت الدراسة على منهج شبو  000تكونت عينة الدراسة ـ عينة ومهج البحث: 
 ذبرييب.

ازباذ القرار ادلهٍت.اختبار برنامج معد خصيصا لتنمية مهارات ـ االختبار:  

أشارت نتائج الدراسة إذل فعالية برنامج تدرييب يف ربسُت ازباذ القرار لدل طلبة الصف ـ نتائج الدراسة: 
 األكؿ ثانوم.

 التعليق على الدراسات السابقة:

 من خالؿ استعراض الباحثتاف للدراسات السابقة كجد ىناؾ تنوع يف أىدافها كأعليها كمنهجيتها كأدكاهتا
 كنتائجها كمدل عالقتها بالدراسة احلالية كفيما يلي عرضا لذلك:

ػ اختلفت الدراسات السابقة يف أىدافها تبعا ألىداؼ الباحثتُت فاختلفت أغلب الدراسات السابقة يف 0
أىدافها مع الدراسة احلالية حيث تناكلت بعض الدراسات السابقة ازباذ القرار كعالقتو ببعض ادلتغَتات  

ـ(، كيستوف 0000ـ( كاحملبوب )0110ق( كسبيعي )0000( كادللحم )0000فائقة سنبل )كدراسة 
ـ(.0110ـ( رزؽ اهلل )0000ـ( كلطفي )0000ـ( كمسيحة كتوفيق كسليماف)0000)  

ػ لقد تباينت عينات الدراسة السابقة من باحث آلخر تبعا لنوع ادلستجيب كما تنوعت عينات دراستها 0
س ك ادلدراء ك ادلوظفُت كالطالب سواء يف اجلامعات أك ادلدارس كمن الدراسات من أعضاء ىيئات التدري

ـ( كيستوف 0000اليت تناكلت الطالب اجلامعيُت كعينة لدراستها دراسة مسيحة كتوفيق كسليماف)
ـ(.0000ـ( ك احملبوب )0000)  

نات ادلعدة من قبل ػ تنوعت األدكات ادلستخدمة يف الدراسات السابقة فمنها ما استخدـ االستبيا 0
الباحثوف لغرض دراستهم باستثناء بعض الدراسات اليت استخدمت مقاييس معدة مسبقا كدراسة ادللحم 

ـ(.0000ـ( ك احملبوب )0000ـ( كيستوف )0000ق( كمسيحة كتوفيق كسليماف )0000)  
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ػ تنوعت نتائج الدراسات السابقة من دراسة إذل أخرل. 0  

اذ القرار يف ادلملكة العربية السعودية بازباذ القرار من كجو إدارية مثل دراسة ػ اىتمت معظم دراسات ازب 0
ـ(.0110ق( كدراسة السبعي )0000فائقة سنبل )  

ػ ال توجد دراسات تناكلت التخصص الدراسي كازباذ القرار لدل عينة من طالب الكليات ادلهنية كمن  0
ًتبوم.ىنا تكتسب ىذه الدراسة أعلية خاصة يف ادليداف ال  

ػ استفادة الباحث من الدراسات السابقة يف: 0  

 أ ػ أداة الدراسة حيث سبت االستفادة من األدكات اليت طبقت يف الدراسات السابقة.

ب ػ من بعض الدراسات السابقة يف استخدامها للمنهج الوصفي باعتباره ادلنهج ادلالئم للدراسات 
 اإلنسانية.

ستخدمة ك اليت سبثلت يف ادلتوسطات احلسابية، كربليل التباين األحادم ت ػ يف ادلعاجلات اإلحصائية ادل
 كاالختبار )ت( كالعالقة االرتباطية.

كعليو ؽلكن القوؿ أف الدراسات السابقة ذلا دكر مهم يف تعزيز الدراسة احلالية كإنضاج مساراهتا، رغم كجود 
ع الدراسات السابقة كتناكذلا ذلا جوانب  بعض االختالفات يف األىداؼ كاألدكات ك األساليب، كإف لتنو 

كثَتة قد أكسب الباحث سعة يف اإلطالع فيما يتعلق بالتخصص الدراسي من جهة كازباذ القرار من 
 جهة أخرل. 
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 الخالصة:

ادلقوالت حوؿ أعلية الدراسات السابقة، فمن خالذلا استطعنا ضلن الباحثتاف ذبنب أىم  لقد تأكدت
الصعاب اليت كاجهتنا يف الدراسة كبالتارل ىذه الدراسات ذلا دعم للبحث قيد الدراسة، باإلضافة إذل تنوع 

 أدكات مجع البيانات يضفي على البحث طابعا أكادؽليا.
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 المقدمة:

ـ الذم يرل أف ىناؾ نوعُت من 0000بدأ االىتماـ بالعقالنية يف ازباذ القرار مع ماكس فَتم      
متخذم القرار )عقالين ك غَت عقالين (، العقالين ىو الذم ؽلتلك ادلعلومات ك لو ىدؼ زلدد ك غاية 

 يسعى ذلا، ك غَت عقالين يفتقر إذل ادلعلومات ك ليس لو ىدؼ زلدد .

لى ذلك يتحدث فيرب أف العقالنية كوسيلة لتميز ظلط من الفعل عن غَته من األفعاؿ ، ك ك بناء ع    
السلوؾ العقالين يوجو ضلو أىداؼ كاضحة ك موثوؽ هبا ككسائل ربقيق ىذه األىداؼ ينتقي بناء على 

  (00ـ ص 0110)علي زلسن السبيعي، أفضل ادلعلومات ادلتاحة 

ك قد استخدـ مفهـو ازباذ القرار يف اإلدارة بشكل كبَت بل إف بعض مدارس اإلدارة ادلهمة كانت     
 نظَتهتا األساسية ترتكز على مفهـو ازباذ القرار 

ـ حُت ظهر كتاب كظائف 0000ك على سبيل ادلثاؿ فقد ظهرت مدرسة ازباذ القرارات عاـ       
ـ ظهور كتاب السلوؾ اإلدارم ذلا ربرت ساؽلوف ، فأحدث 0000 عاـ ادلدريُت ليتشسًت بَتنارد مث تبعو يف

تطورىا تالقي الفكر اإلدارم ، حيث كضعا أساسا جديدا يف النظر إذل التنظيم باعتباره نظاما اجتماعيا 
يقـو على ازباذ القرارات ، ك بالتارل تصبح دراسة التنظيم منصبو أساسا على تتبع عملية ازباذ القرارات ، 

 ربديد ادلؤثرات اليت تتفاعل لتوجيو الوصوؿ إذل قرار .ك 

ك هتتم مدرسة ازباذ القرارات بالعوامل السلوكية ادلؤثرة يف ازباذ القرارات ك كيف يتم ازباذ القرار ، ك      
كيف يتم نقل عرب ادلستويات التنظيمية ادلختلفة ، ك ىو ما يؤدم إذل االىتماـ بدراسة طرؽ االتصاؿ 

ظيم ك التنظيمات الرمسية ك الغَت الرمسية ك كل العوامل اليت ؽلكن أف تؤثر على تنظيم القرار . داخل التن
 . (00ص0000)زلمد محزاكم النمر، 

 

 

 القرارات: اتخاذ مفهوم -1
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 كما غلب ما ( Décision ) بشأف القرار لصانع احملددة ك اإلدارة  النهائي البت " القرار تعٍت كلمة إف
 (000ـ ص 0000)مصطفى شاكيش،  . كهنائية زلددة نتيجة إذل معُت بوضع للوصوؿ فعلو غلب ال

 االختيار ىذا ك ٕاف بدائل عدة من بديل اختيار عملية بأهنا القرارات ازباذ عملية كتعرؼ     
)زلمد عبد  ادلرجوة لألىداؼ للوصوؿ القرار موضوع ادلشكلة جوانب لكل كربليلية دراسة موسعة بعد يتم

 .(000ـ ص 0000القادر، 
 البيانات توفر على تعتمد حيث اإلدارة أساس القرار ازباذ عملية أف الباحث كيرل     

 دلتخذ القرار. ادلمنوحة احلرية مقدار كعلى بدائل عدة من معُت بديل الختيار الالزمة كادلعلومات

 المدارس العلمية التخاذ القرار : -4 

ادلدارس الفكرية يف عملية ازباذ القرارات ك  (00ص  0000)حبيب رلدم عبدالكرمي، يقسم السلمي 
 يعرضها على النحو التارل :

 ـ المدرسة الواقعية :4-0 

عملية ازباذ القرارات بطريقة علمية ك عملية يف الوقت نفسو ، كتعتمد إذل ازباذ تنظر ىذه ادلدرسة إذل 
القرارات يف ضوء دراسة ادلشكلة احلالية ك البدائل ادلتاحة أماـ حل ىذه ادلشكلة ك تكلفو كل بديل يف 

 ضوء اإلمكانات ادلتاحة ك الظركؼ البيئية احمليطة.

 ـ المدرسة اإلستراتيجية : 4-4

ادلدرسة إذل كافة ادلواقف اليت سبر هبا ادلنظمة كتعترب أنو غلب النظر إذل ادلوقف أك داخلو ، ادلنظمة تنظر ىذه 
يف أثناء عملية ادلفاضلة بُت البدائل ادلتاحة الزباذ القرار على ضوء اإلسًتاتيجية العامة اليت تنتجها ادلنظمة، 

أحيانا يعدـ الرشد ، نظرا لوجود متغَتات  كبناء على ذلك ؽلكن أف تتصف القرارات اليت تصل ادلنظمة
 إسًتاتيجية تلعب دكرا يف ترجيح البديل األمثل الذم يتخذ بناء عليو القرار .

 

 ـ المدرسة المختلطة :4-0
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كسبثل اذباىا توفيقيا يساير معطيات الواقع لكل موقف أك مشكلة تستلـز ازباذ قرار ما ك ذلك أيضا يف 
 لعاـ الذم تنتجو ادلنظمة .ضوء اإلطار االسًتاتيجي ا

إذل كجود ثالثة مداخل نظرية الزباذ القرار،  (10ص0000)ابراىيم عبد اهلل ادلنيف، ك يشَت ادلنيف 
حسب أراء كل من تشسًت برنارد ك ساؽلوف ك كبنر ك ترغلو، يتعلق كل منها بوجهات النظر، أما باستخداـ 

يل العلمي عند كل من ساؽلوف ك كبنر ك ترغلو أك بالًتكيز على احلدس باستخداـ احلكمة ادلنعطف ك التحل
 ك التجارب الشخصية عند تشسًت برنارد.

إذل كجود أسلوبُت يف ازباذ القرارات يف كثَت  (00ص0000)عبد احلفيظ علي، ك يشَت عبد احلفيظ      
القرار الفردم ك القرار اجلماعي ، ك يرل أف القرار الفردم ىو الغالب ك األكثر شيوعا  من الدكؿ النامية ،

 يف ىذه الدكؿ.

 أنواع القرارات : -0

 أنواع من بعضا أف نستعرض عدة،كؽلكن قرارات يتخذ أف مؤسسة أم كيف رلاؿ أم يف للقائد ؽلكن
 :كمنها يتخذىا، أف ؽلكن اليت القرارات

 :علا,نوعُت إذل تقسيمها كؽلكنالتقليدية: القرارات ـ0-0
 كاالنصراؼ ادلتعلقة باحلضور تلك مثل,ادلتكررة البسيطة بادلشكالت كتتعلق : التنفيذية القرارات -أ

 اخلربات نتيجة الفور على هبا البت ؽلكن القرارات النوع من كىذا.الشكاكم معاجلة ككيفية,األعماؿ كتوزيع
 .لديو اليت كادلعلوماتالقائد  اكتسبها اليت
 القرارات أعلى من مستول يف كانت كإف متكررة قرارات بأهنا كتتصف : التكتيكية القرارات -ب

 (00ص0110)ثابت عادؿ،  كتفصيال فنية كأكثر التنفيذية
 
 
 : إذل :كتقسمالتقليدية غير ـ القرارات0-4
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 على الرأم كتبادؿ التفاىم كادلناقشة إذل حلها كػلتاج,احليوية بادلشكالت كتتعلق : الحيوية القرارات -أ
 كالفنيُت ك مستشاريو مساعديو بدعوة ادلشكالت من ىذا النوع مواجهة يف القرار متخذ نطاؽ كاسع،كيبادر

 من القرار أمر من يعنيهم آؿ إلشراؾ القرار متخذ ادلشكلة،كيسعى لدراسة يعقد إذل اجتماع كالقانونيُت
 . ادلتخذ للقرار كالضعف القوة نقاط توضيح مع ضركرة ادلناقشة حرية مجيعها،كيعطيهم األطراؼ

 أبعاد إسًتاتيجية كذات دبشكالت تتعلق تقليدية غَت قرارات كىي : اإلستراتيجية القرارات-ب
 ادلتأنية كالدراسة البحث تتطلب من القرارات النوع كىذا,كالتعقيد العمق من كبَت جانب كعلى,متعددة

)ادلغريب كماؿ زلمد،  كتناقشها. مجيعها كاالحتماالت الفركض اليت تتناكؿ كادلتخصصة كادلستفيضة
 .(00ص0111

 : القرارات من النوع ىذا على األمثلة *كمن           
 . الفرعية أقسامها أىداؼ أك ادلؤسسة أىداؼ ربديد -
 . ربقيقها أك األىداؼ إذل بلوغها كيفية تصميم -
 . ربقيقها ادلطلوب ادلوارد ربديد -
 . العمل كتقسيم اخلطط كضع -
 للعادل تأثَت حبيث ال يوجد التاـ التأكد يسود القرارات من النوع ىذا يف : التأكد حالة في قرارات -ج

 أسهل من ىذا يعتمدىا،كيعد إسًتاتيجية نتيجة كل من متأكد القرار متخذ يكوف النتائج،لذا يف اخلارجي
 . القرارات أنوع

 يف حدكثها أعلية لتكرار أكثرىا القرارات من النوع ىذا يكوف ردبا : التأكد عدم حالة في القرارات .-د
 زبطي على يساعده سلرج إغلاد القائد القرارات ػلاكؿ من النوع ىذا كيف.ادلختلفة كادلنظمات ادلؤسسات

 إغلاد يف ىنا كالصعوبة,ما مشكلة حدكث باحتمالية تتعلق كافية توافر معلومات عدـ من الناذبة العقبة
)فؤاد ك احلسن،  كسليم. صائب قرار إذل للتوصل ادلناسبة اإلسًتاتيجية اختيار يف للمساعدة معيار جيد

 (00ـ ص0000
 عواقب إذل ىذه ادلشكالت تفضي مشكالت،كقد فيو ػلدث كأف البد عمل أم : ملحة قرارات-و

 الحقا كيربرىا يشرحها أف شخصيا،كؽلكن ىذه القرارات القائد فورا،كيتوذل معاجلتها يتم دل حاؿ يف كخيمة
 .(01ـ 0001)العٍت عبد اللطيف عوين، 
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 ادلؤسسة أقساـ قسم من كل مساعلة بكيفية القرارات من النوع ىذا يتعلق : للتنفيذ جاىزة قرارات -ه
 : ذلك أمثلة االسًتاتيجي،كمن سلططها يف الًتبوية

 .؟ ادلدل اجلامعية بعيدة للمؤسسة التنظيمية األىداؼ يف الدراسي القسم مساعلة كيفية -
 .؟ الكلية أك الدراسي القسم لبلوغ كادلوارد ادلهاـ توزيع كيفية -
 .الدراسي؟ القسم أك الكلية يف العاملُت أداء ربسُت كيفية -
 صعوبة أك ظهور مشكلة عند القرارات من نوع ىكذا ازباذ من للقائد البد : فيها مشكوك قرارات -خ
 متخصصُت أك خرباء بأشخاص القرار متخذ كاضح،كأحيانا يستعُت حل كجود عدـ نفسو الوقت كيف,ما
 ادلؤسسة. أىداؼ لتحقيق مادم دعم على احلصوؿ أمثلتها،كيفية كمن,معُت للمشورة رلاؿ يف

 كفق للهدؼ، كطبيعة على القرارات تصنيف ؽلثل سلططا (00ـ ص0110)القاضي فؤاد،  كضع كقد
 يأيت: كاألعلية،ككما,اإلصدار االىتماـ، كجهة ادلشكلة،كرلاؿ
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 أنواع القرارات.(: يمثل 0المخطط)
 
 العناصر األساسية للقرار : -2

 ك عفيفي أف العناصر األساسية للقرار ىي :       (010ـ.ص0000)زلمود عفيفي مصطفى، يرل 
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حيث توجد مشكلة أك صعوبة تعًتض الفرض ، ك لذلك فإف إدارة اإلنساف ال  ـ عنصر المشكلة:2-0
 تتحرؾ ضلو ازباذ القرار إال بوجود تلك ادلشكلة.

فالقرار البد أف يكوف كليدا العملية ادلفضلة ك ادلوازنة الرشيدة الفعالة  ـ تعدد الحلول و البدائل :2-4
 بُت عدد من احللوؿ ك البدائل ادلتاحة .

لكي يتحقق ذلك غلب تعديل القرار ك تطويره دبا يتفق عقليا مع احلل األمثل للمشكلة اليت ك ـ 2-0
 غلاهبها الفرد ك دبا ػلقق اذلدؼ ادلطلوب .

 المظاىر التي تمر بها عملية اتخاذ القرار : -2

اذ القرار تتميز بثالث مظاىر أف عملية ازب (00ـ.ص0000)حبيب رلدم عبد الكرمي، يرل ساؽلوف 
 أساسية تتضح فيما يلي :

 ـ الذكاء :2-0  

ك يتمثل يف البحث عن اجلوانب اليت ربتاج إذل قرارات يف العمل مث مجع ادلعلومات عنها مث التعرؼ على 
 ادلشكلة ك أبعادىا ك حقيقة معناىا.

 ـ التصميم:2-4  

 للحلوؿ ك ربليلها ك تقييمها. كىو عبارة عن االبتكار ك إغلاد الطرؽ احملتملة

 ـ االختيار:2-0  

ىو عبارة عن اختيار البديل األفضل من بُت احللوؿ ادلتاحة مث كضع ىذا البديل موضع التنفيذ باعتباره 
 أكثر احللوؿ احتماال للنجاح.

أف ىذه ادلظاىر الثالثة الرئيسية اليت سبر هبا عملية ازباذ القرار عمليات متداخلة ك ال ؽلكن  ك يالحظ
 الفصل بينها ألهنا عناصر لعملية مستمرة.
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 مراحل اتخاذ القرار : -0

ار بُت رلموعة من إذل أف ازباذ القرارات ىو اختي (00ـ.ص0000)عبد الوىاب علي زلمد، يشَت       
البدائل ك ىو عملية عقلية سبارس فيها خطوات التفكَت ادلنطقي الذم يتلخص يف أف ىناؾ ىدفا يراد 

الوصوؿ إليو أك مشكلة يراد حلها ك توجد معلومات بشأف ىذه ادلشكلة، ك يقـو متخذ القرار بتحليلها 
ة منها ك ىذا ىو األسلوب العلمي الزباذ لتوصل إذل بدائل معينة ، مث ؼلتار أحد ىذه البدائل أك رلموع

القرارات ، ك الذم ؼلتلف عن غَته من األساليب ، مثل ىذه التجربة ك اخلطأ ك التقليد، يف أنو موضوعي 
يقـو على دراسة البيانات ك احلقائق ك ربليلها، ك إبعاد التحيز الشخصي ك النظرة الذاتية بقدر اإلمكاف ك 

ادلتاحة أحسن استغالؿ، ك ربقيق األىداؼ ادلطلوبة بالدرجة الواجبة من  يعمل على استغالؿ ادلوارد
 الفعالية.

أف عملية ازباذ القرار سبر دبراحل ك خطوات منظمة ك متعددة  (00ص0000)سادل فؤاد ا.، ك يذكر      
د، كتبدأ عملية ازباذ القرار بتشخيص من الضركرم دلتخذ القرار أف يتبعها للوصوؿ إذل القرار الرشي

 ادلشكلة، ك العمل على مجع البيانات ك ادلعلومات، مث ربديد البدائل، ك اختيار  أحدعلا، كمتابعة تنفيذه.
 .(00ق ص0000)السبيعي علي زلسن، 

 

 

 

 

 

 

 تشخيص المشكلة محل القرار و تحديدها و تحليلها                  
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 ( يمثل مراحل اتخاذ القرار.4المخطط)

أف اخلطوات األساسية العقلية ازباذ القرار  (010-010ـ 0000)النمر سعود بن زلمد، ك يرل       
 تسَت على النحو اآليت :

 ـ تشخيص المشكلة :0-0 

يعترب تشخيص ادلشكلة من أىم خطوات ازباذ القرار ،يف ىذه ادلرحلة تتم صياغة ادلشكلة لفظيا بطريقة 
معناىا احلقيقي، كىناؾ أعلية كبَتة للطريقة اليت يتم هبا التعبَت عن ادلشكلة، كترجع  إجرائية زلددة تعرب عن

ىذه األعلية إذل دكرىا الرئيسي يف اكتشاؼ ادلشكلة ك التعرؼ عليها ك ربديد أبعادىا، كعلى متخذ القرار 
 أف يقـو بتحديد طبيعة ادلوقف الذم خلق ادلشكلة ك أسباهبا.

 

 المعلومات:ـ جمع البيانات و 0-4

ك ػلصل متخذ القرار على أكرب قدر شلكن من البيانات الدقيقة ك ادلعلومات احملايدة ك ادلالئمة زمنيا من 
ادلصادر ادلختلفة، لكي يتمكن من فهم ىذه ادلشكلة ك العمل على ربليل ىذه البيانات ربليال دقيقا، ك 

 جمع البيانات و المعلومات ووسائل الحصول عليها

 تحديد البدائل المتاحة

 اختيار البديل المناسب و األفضل

 

 متابعة القرار و تنفيذه .

 



39 
 

ادلؤشرات ك ادلعلومات اليت تساعده على ازباذ  يعمل على ادلقارنة بُت احلقائق ك األرقاـ ك استخالص بعض
 القرار ادلناسب.

 كيقصدػ  DATAالبيانات األرقاـ ك اإلحصائيات ك احلقائق ادلتعلقة بادلشكلة.      

ػ ك يقصد بادلعلومات العمل على ترمجة ىذه البيانات ك ربليلها ك دراستها، كترتكز غالبا على اجلوانب 
 تصلة بادلشكلة.السلوكية ك االجتماعية ادل

 ـ البحث على البدائل :0-0

تعترب ىذه اخلطوة من اخلطوات اذلامة يف عملية ازباذ القرار ألهنا تتطلب البحث عن احللوؿ ادلتعددة 
للمشكلة اليت تواجو الفرد ، فادلشكلة اليت ليس ذلا سول حل كاحد ال تعد مشكلة يف ذاهتا بل تصبح 

 . (00ص0110)كنعاف نواؼ، حقيقة البد من تسليم هبا ك ال تكوف ىناؾ حاجة إذل ازباذ القرار 

 ـ اختيار البديل األكثر أىمية:0-2

إف عملية االختيار للبديل األكثر أعلية تعترب من أصعب اخلطوات ك أعلها يف عملية ازباذ القرار حيث أف  
لوكيات متخذ ربديد األصلح من البدائل، كاستبعاد الغَت الصاحل من ىذه البدائل يتأثر إذل حد كبَت س

القرار، ك دكافعو، ك خرباتو، ك مهاراتو ،ك ىذه تتفاكت من شخص إذل آخر فردبا ما يراه شخص مناسب 
 من البدائل ال يراه آخر.

إذل أف احلل البديل البد أف يتوافر فيو شرطاف علا أف سهم احلل البديل يف  0110كقد أشار كنعاف       
ذ القرار ك أف تتوافر إمكانيات تنفيذ ىذا احلل يف حاؿ اختياره دكف ربقيق النتائج اليت يسعى إليها متخ

بدائل األخرل ك يف حاؿ عدـ توافر أف من ىذين الشرطُت، فإنو ال ؽلكن أف نطلق على احلل صفة البديل 
القابل لالختيار، ك يتعُت على متخذ القرار استبعاده من قائمة احللوؿ موضع البحث، كيرل طومسوف ك 

 . (000-000ـ 0000)لطفي، لذين أشارا إليهما تودين ا

 ـ تنفيذ القرار:0-2
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من اخلطأ االعتقاد بأف مهمة متخذ القرار تنتهي عند اعتماده للقرار ادلطلوب ألف القرار ليس بإقراره ك إظلا 
 بتنفيذه.

 ـ متابعة تطبيق القرار:0-0

ركرم دلعرفة أف ما مت التخطيط لو قد مت ربقيقو فعال، ك ىذا ال يتم إال جبمع إف متابعة تطبيق القرار أمر ض
ادلعلومات ك فحصها ك ربليلها دلعرفة النتائج اليت ربققت نتيجة الختيار ىذا البديل ك تطبيقو، كىل كانت 

 . (00ص0110)كنعاف نواؼ، النتائج سلبية أك إغلابية 

 صعوبات اتخاذ القرار المهني: -0

يعتمد مستول صعوبة ازباذ القرار عادة على عوامل ذاتية تتعلق بالفرد نفسو،ك ترتبط أحيانا دبوضوع       
القرار،فعلى سبيل ادلثاؿ نتوقع سهولة يف ازباذ القرار شراء دشداشة للعيد مقارنة بقرار غلب أخذه عند 

رار األكؿ بازباذ قرار سريع بشكل ذايت، ك ردبا أخذ رأم البائع أك اختيار قرين للزكاج، قد نقـو يف الق
شخص يثق بذكقو، يف حُت ضلتاج استشارة أصدقاء ك معارؼ فيما يتعلق بالقرار الثاين، ك ازباذ القرار فيو 
عادة يأخذ كقت طويل، أما يف اجملاؿ ادلهٍت فًتل أف ىناؾ أشخاص قد يقوموف بتحديد خياراهتم بسهولة  

ة، يف حُت أف آخرين يتخبطوف كثَتا ك ال يستطعوف بتلك السهولة ربديد تلك ادلهنة أك االذباه الذم كبَت 
 يريدكف العمل فيو،ك ىؤالء حباجة االستشارة الفردية أحيانا أك االستشارة احملسوبة أحيانا أخرل.

(osipow gati s h fitzgerald l f, 1998) 

من صعوبة ازباذ القرار يف قدرة ادلتعلم على استخداـ مهاراتو األدائية ك قدراتو الفكرية ك ميزاتو كتك
الشخصية، باستخداـ متناغم من أجل كضع اسًتاتيجيات متميزة، ك ابداع حلوؿ متعددة ك انتقاء أكثرىا 

جهة أخرل كي ػلافظ على انسجاما مع رغباتو ك أىدافو من جهة ك متطلبات اجملتمع ك قيمو ك أعرافو من 
   توافقو مع ذاتو ك اجملتمع الذم ينتمي إليو . 

  (esysenck keane, 2000) 

 : القرار اتخاذ على المؤثرة العوامل -0
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 ادلشكالت من العديد يواجو ادلدير أف إذل (00ص0000)عبد الفتاح نبيل عبد احلافظ،  يشَت       
 ، فادلشكالت ادلشكالت من النوع ىذا مواجهة من سبكنو معينة مهارات منها كل يتطلب ادلتنوعة كاليت

 فيها يدخل ، األكذل فكرية بالدرجة كمهارات قدرات إذل ربتاج ادلثاؿ سبيل على كالتنظيمية اإلدارية
 بادلعوقات الكامل اإلدلاـ إذل باإلضافة ، أسباهبا احلقيقية كمعرفة ادلشكالت ربليل على كالقدرة التخطيط

 بادلشكالت كامل إدلاـ على يكوف أف إذل ادلدير كػلتاج ، ادلنظمة يف ربيط بالعمل اليت كالتنظيمية اإلدارية
 يكوف ،حيث الوسطى اإلدارة مستول شاغلي بُت من كاف إذا خاصة  الفنية األنشطة ادلتعلقة دبمارسة

 كالعوامل الظركؼ حصيلة تعترب اليت البيئية ادلشكالت كأخَتنا ، ادلتنوعة دبشاكلو الفٍت العمل دلمارسة أقرب
 التفكَت مهارات ارتباط الفتاح عبد كيرل ، خارجها أك من داخلها من سواء ادلنظمة أداء على ادلؤثرة

 ؽليزه منفرد بشكل شخصيتو منها تتكوف كقدرات صفات من ؽللكو كما ، ادلدير نفسو بشخصية اإلبداعي
 اليت الفكرية دبجموعة ادلهارات كبَت حد إذل ترتبط اإلبداعي بالتفكَت اخلاصة ادلهارات أف كما ، عن أقرانو

 ." عامة بصفة التفكَت يف ألسلوبو كمنهجو العاـ اإلطار تكوف كاليت  القرار متخذ ؽللكها
،   القرارات الشخصية دلتخذم بالظركؼ تتأثر القرارات بعض أف إذل ـ(0001زىَت، )الصباغ كيشَت       

 فإف كذلذا ، األنسب القرار الزباذ ادلعلومات ادلالئمة توافر على يعتمد كبعضهم ، كاإلحساس كاخلربة
 . "ادلتخذة القرارات على نوعية ينعكس شلا ؼلتلفوف القرارات متخذم
 مع تتفاعل اليت ادلتغَتات ( 00ص0000)حبيب رلدم عبد الكرمي، سيكولوجية صنع القرار،  كيصنف

 : ىي رلموعات ثالث يف كػلددىا ازباذ القرار عملية
 .القرار ازباذ عند للشخص كاالجتماعي النفسي التكوين أك الشخصية ػ العوامل أ

 .إطارىا يف القرار يتخذ اليت االجتماعية البيئة تصف اليت االجتماعية ػ العوامل ب
 ربكم اليت كالتقاليد كالعادات األساليب تصف اليت الثقافية أك احلضارية ػ العوامل ج

 يتأثر اليت الضغوط إذل (00ص 0000)اذلوارم،  كيشَت ."معُت رلتمع يف تصرفاهتم يف كاجلماعات األفراد
 : كىي ، القرار متخذ هبا
 متطلبات إذل كالتقاليد باإلضافة كاألعراؼ االجتماعية القيم خاصة كبصفة ، البيئية الظركؼ ػ ضغوط 0

 .كادلتعاملُت كالتكنولوجيا كادلنافسة ، كاجملتمع الدكلة
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 ، فيها العاـ كادلناخ كالسلوؾ ، ادلنظمة يف السائد كاالقتناع كالقيم السياسات مثل : التنظيمية ادلتطلبات ػ 0
 .كالقدرة ، كالرغبة ، كادلهارة ، كمتطلبات العمل ادلعرفة اإلنتاجية كمتطلبات الكوادر توافر إذل باإلضافة

 بالدكر ادلتاحة كاالعًتاؼ كالسلطة كالفرصة كالدعم األمن إذل حاجاتو مثل : القرار متخذ احتياجات ػ 0
 . باإلصلاز كاإلحساس كادلكافأة

)كامل السيد غراب،  كيشَت اليت العوامل يلخص القرار الذم دلتخذ الذايت كاالقتناع القيم ػ 0
 : القرار ازباذ على إلبينج تؤثر ظلوذج إذل (0ص0000

 . بو احمليط العادل عن ظلوذجنا الفرد لدل زبلق اليت األساسية ادلتجمعة * ػ ادلعرفة
 .مجاعية أك كانت فردية ، مدركسة بطريقة أك تلقائينا تتم اليت القرار ازباذ عمليات * ػ

 مواجهة يف الفنية للتحليل للطرؽ الفرد استخداـ دبدل تتعلق كالنتيجة اليت السبب عالقات * ػ افًتاضات
 .اإلنسانية ادلشاكل

 .اتوذ كاالجتماعية كربقيق األساسية الحتياجاتو الفرد بإشباع تتعلق اليت البشرية * ػ االحتياجات
 .حصلها اليت كالقدرات الفرد بتعليم تتعلق اليت السابقة اخلربات ػ 0
 .ادلختلفة سلتلفة لالحتياجات إشاعات من السابقة خلرباتو طبقنا الفرد ينتظره دبا تتعلق اليت التوقعات ػ 0
 .كاختياراتوالشخصية  قيمة على تؤثر اليت ، للفرد الثقافية البيئة كتتضمن كالقيم ػ الثقافة 0

  السبل السهلة كأفضل بادلهمة ليست القرار ازباذ عملية أف (000ص0000)دركيش تكال،  كيرل    
Alternative البدائل أفضل بُت Choie القرار ازباذ كعملية . اذلدؼ اختيار لتحقيق عملية ألهنا 

 ازباذ عملية كتزداد . األمور يف كالبت ادلسؤكلية ربمل كقدرهتم على ، كالقادة الرؤساء كفاءة دلدل اختبار
ا كتكوف أعلية القرارات  كمدل أىدافها كضخامة كمهامها ادلنظمة حجم بزيادة كقعنا أعظم آثارىا كتعقيدن
 ." باجلمهور اتصاذلا

 ادلمكن من ليس ألنو % 011 رشيد ساؽلوف قرار أف إذل (00ص 0000)زلمد ك محزاكم،  كيشَت     
 ادلمكنة احللوؿ بكل ادلعرفة : ىي يذكرىا اليت الرشد القرار كمقومات متخذ لدل الرشد مقاكمات كل توافر

 ." حل كل كنتائج ،
 ظل إليو يف التوصل أمكن قرار أحسن ىو الرشيد القرار أف (00ـ ص 0000)دركيش،  كيرل      

 يف ، ازبذه أك صنعو الذم أك الفرد الفريق نظر كجهات ككقف ، الدقة كالبالغة ادلتغَتة ، ادلعقدة الظركؼ



43 
 

 ، القرار حمليط ادلكونة الظركؼ فكأف القرار، فيو ازبذ الوقت الذم يف ، احملدد ادلوقف أك ادلعُت ادلوقع إطار
القيم  كسلتلف السلوؾ كأنواع كاالستشارات كاخلربات كادلعلومات البيانات تضم ادلتعددة اليت كاالعتبارات

 اخلاصة النفسية ، كالبواعث خاصة بصورة القرارات ازباذ على كالقائمُت ، عامة بصورة التنظيم ربكم اليت
ال  اليت العوامل من كغَته ذلك كل ، القرار حكم اختيار الذم ادلعُت كادلوقف كالسياسات كاألىداؼ هبم

 حدكث احتماؿ كبالتارل ، القرار رشد نسبية مسألة يف بأخرل أك يسهم بصورة هبا التنبؤ أك حصرىا ؽلكن
 ." تنفيذه يف أك ازباذه يف سلاطرة ، أك فيو خطأ
 القرار متخذ ساؽلوف أف إذل  (00ـ.ص0000)النمر سعود بن زلمد خ.،  كآخركف، النمر كما يشَت      

 ، هنائية قدرة كليست زلدكدة اإلنساف قدرة قدرة ألف ، ادلثالية احللوؿ من بدال ادلقبولة باحللوؿ أف يكتفي
 من قليل جزء مع إال التعامل على قادر غَت ، ألنو كاحد كقت يف كثَتة أشياء أداء يستطيع ال فهو

 . بيئتو يف أك ادلوجودة ذاكرتو يف ادلختزنة ادلعلومات
 قرارات عدة من بُت ؼلتار أف لو البد رشيد قرار إذل يصل لكي اإلنساف أف ـ 0000 اجلوىرم كيرل     
.     الرشيد االحتماؿ بينها من قد يكوف اليت االحتماالت ىذه كل ذىنو على تطرأ ال قد كلكن بديلة

بازباذ القرار لدل عينة من مديرم اإلدارة احلكومية، )السبيعي علي زلسن، أساليب التفكَت ك عالقتهما 
ـ ص 0000)عطية حامد سوارم، كػلدد  القرار رشد عدـ يف ادلؤثرة العوامل (000ق ص 0000

 كالتارل: كيذكرىا (000
 .هبا يتمسك كاألفكار اليت كاالذباىات بالقيم الفرد إدراؾ يتأثر حيث : اإلدراؾ قصور-0
 لصعوبة أك ، يف ادلنظمة توافرىا لعدـ نتيجة ، دقتها عدـ أك ، ادلشكلة حوؿ ادلتوافرة ادلعلومات نقص -0

 يتضمن بالضركرة ال ادلعلومات ىذه أف توفَت كما ، لتوافرىا طويال كقتنا تستغرؽ أهنا أك عليها، احلصوؿ
 تزيد لن ادلعلومات نقص حالة يف أنو كما ، القرار رشد على درجة ينعكس شلا تاـ بشكل كصحتها دقتها

يستطيع  ال فإنو احلدس على قدرتو أك ادلدير خربة تكن كمهما ، كاحلدس عن التخمُت اإلدارة قرارات
 . القرار ازباذ يف ادلعلومات عن االستغناء

 ػلدد القرار بينما ازباذ يف الستعماذلا ادلناسب الوقت يف ادلعلومات تصل حبيث االتصاؿ نظاـ كفاءة -0
 : يلي دبا ، متغَت رلتمع يف القرارات مدل رشد يف تؤثر اليت العوامل (000ص0000)دركيش تكال، 

 . التغيَت مراحل من كل مرحلة هناية يف سبامنا ادلوقف عليو يكوف أف ؽلكن كدبا ، بادلستقبل التنبؤ صعوبة-0
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 ادلالية السكاين كادلوارد كاالنفجار العلمي التغيَت مقدمتها كيف ، التغيَت عوامل يف التحكم صعوبة -0
 . ادلادية كاإلمكانات

مشكالت اجتماعية  من ذلك عن ينجم كما ، كطاقاهتم البشر إلمكانات القاىرة التغَت سرعة -0
 .كاقتصادية

 .التغيَت كاخلطأ يف التجربة دبمارسة كالسماح القرار ازباذ عملية تقود معينة فلسفة كضوح عدـ -0
 : القرار اتخاذ عند مراعاتها يجب التي العوامل بعض -10

 يف ،كاألساليب ادلستخدمة القرار ازباذ يف ادلشاركة منها القرار ازباذ يف تؤثر متعددة عوامل توجد      
 يف ادلشاركة أعلية إذل (000ـ ص 0000إبراىيم بدر، )شهاب يشَت  القرار، حيث ازباذ ككقت ، ازباذه
)زلمد عبد الوىاب علي،  ازباذه.كيشَت يف كاخلرباء كادلستشارين العاملُت القرار كاالسًتشاد برأم صنع

 : كمنها ، القرار ازباذ يف ادلشاركة مزايا إذل (00ـ ص 0000
 حل يف مهاراهتم كتنمية قدراهتم كصقل ، الذات كتأكيد االحًتاـ حاجة كإشباع ، لألفراد ادلعنوية الركح رفع

 بالعضوية كالشعور الفريق ركح كتنمية ، كادلرؤكسُت كالزمالء الرؤساء بُت االتصاالت كتقوية ، ادلشكالت
 .كاالنتماء

 االنطالؽ أسلوب: كىي ، فريق يف القرارات ازباذ أساليب إذل (00ص 0000)اذلوارم،  كيشَت        
)خبيت زياد زلمد،  دلفام ،كػلدد ،كأسلوب زلدكدة دبناقشة الصامت، التصويت كأسلوب ، الفرز  الفكرم
 حبوث":كمنها مكوف علمي أسلوب : القرارات كىي ازباذ يف ادلساعدة الوسائل (00-00ص 0000

سبيل ادلثاؿ  على الوسائل ىذه كمن ، ادلشكالت حلل العلمية كادلهارات الوسائل من رلموعة العمليات من
 كالدينامكية. اخلطية الربرلة نظرية االحتماالت كنظرية ادلباريات ك نظرية
)زلمد  كيؤكد ،" القرارات ازباذ يف مهم عامل التوقيت أف إذل (00ص 0000)زيداف فيصل،  كيشَت

 آثار إذل يؤدم التأجيل ادلناسب ألف الوقت يف القرارات ازباذ أعلية على (00-00ص0000خبيت زياد، 
 مساندة يف اآلرل أعلية احلاسب إذل (00ـ ص0000)التوغلرم زلمد إبراىيم،  كيشَت العمل، على سيئة
 على أعلية( 00ص0000)حبيب رلدم عبد الكرمي، سيكولوجية صنع القرار،  كيؤكد. القرار ازباذ

  كىي: القرار ازباذ عملية لسالمة هبا االىتماـ غلب اليت العوامل
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 حىت اذلدؼ معرفة ىذا منا يتطلب الذم األمر اذلدؼ، ربقيق يف تسهم نتيجة إذل قرار كل يؤدم ػ أف0
 . القرار ازباذ مهمة يف يساعد

 ، مصلحتو فيو دلا يهتم بالقرار قد البعض ادلنظمة،ألف يف فرد كل ترضى أف ال ؽلكن القرارات معظم ػ إف0
 عن ادلنظمة أفراد تعاكف كسب عبء متخذ القرار على يقع فإنو ىنا كمن.ذلك يرضى ال اآلخر كالبعض

 . ازباذ القرار كراء من اذلدؼ شرح طريق
 من ربوؿ أف من ادلهم ، ذىنية كأفكار مفاىيم من تتكوف القرار ازباذ دبقتضاىا يتم اليت العمليات ػ إف 0

 . ادلادم العمل إذل الذىٍت العمل
 كالتقييم الكايف القرار التفكَت موضع ادلشكلة إعطاء ؽلكن حىت كافينا كقتنا تتطلب القرارات ازباذ ػ عملية 0
 . فيها البت قبل سليمال
 . عملو األساسي ألهنا تغَتات من القرار ازباذ على يًتتب ما ؼلشى أال القرار متخذ ػ على 0
 . تصحيحها على يعمل كأف ، اخلاطئة القرارات بعض يتوقع أف القرار متخذ على ػ0
األنشطة،  من يف كثَت تغَتات معو غللب كما ، عليو مًتتبة األعماؿ من بسلسلة يرتبط يتخذ قرار ػ كل 0

ا يكوف أف القرار متخذ على فإف كلذا  . عليو ادلًتتبة كاألنشطة األعماؿ يف ضوء إلغائو أك لتعديلو مستعدن
فحسب  القرار ازباذ يعٍت ال القرار صنع مفهـو أف (000ص 0000)دركيش، التحليل اإلدارم،  كيرل

 متعددة تنظيم عوامل ىو كإظلا Organisation عملية أك Processor فيها للغاية تتدخل معقدة
 اليت كىي احملددة غَت كالظركؼ كاحلقيقة عناصر القيمة تتضمن اجتماعية، كما  اقتصادية  سياسية  نفسية
 ازبذ مث كمن متوقع كأساس ذىنو يف ازبذىا اليت االعتبارات كىي ، صانع القرارات ذىن يف توقعها ػلتمل
 القرار

القرار    دلتخذ من الضركرم القرار ازباذ يف تؤثر متعددة عوامل ىناؾ أف سبق شلا كيتضح .عليها بناء
 ، اخلرباء استشارة يف الصحيحة الطرؽ ، كاستخداـ العاملُت آراء معرفة على الفرد فقدرة ، مالحظتها
تؤثر  ، ازباذه رلاؿ يف احلديثة التقنية من االستفادة على كقدرتو ، الزباذ القرار العلمية الوسائل كاستخداـ

 الفرد على قدرة على تعتمد كغَتىا العوامل ىذه أف كيالحظ ، للقرار النهائية النتيجة فعاال على تأثَتنا
 ادلتاحة العوامل كل ، كتسخَت بو احمليطة البيئة من االستفادة على قدرتو كعلى ، اخلاصة قدراتو استخداـ

 . ادلناسب القرار إذل الوصوؿ أجل من
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 :اتخاذ القرارات أىمية -01
 كنشاطاهتا، كظائف اإلدارة مجيع يف متداخلة عملية ألهنا كذلك اإلدارية، العملية زلور ىي القرارات ازباذ

 اخلطة كضع مراحل مرحلة من كل يف معينة القرارات تتخذ فإهنا التخطيط كظيفة اإلدارة سبارس فعندما
 أفضل اختيار أك ادلالئمة أك ربديد ادلوارد الربامج إعداد أك السياسات رسم أك اذلدؼ كضع عند سواء

 فإهنا ادلتعددة كأنشطتها ادلختلفة ادلالئم دلهامها التنظيم اإلدارة تضع كعندما لتشغيلها، كاألساليب الطرؽ
 اد الذينكاألفر  كاألقساـ، اإلدارات تقسيم كحجمو كأسس كنوعو التنظيمي اذليكل بشأف القرارات تتخذ
 كاالتصاؿ، كادلسؤكلية السلطة كخطوط ادلناسب كنطاؽ اإلشراؼ ادلختلفة باألعماؿ للقياـ إليهم ربتاج

 مرؤكسيو توجيو عند سواء القرارات من رلموعة يتخذ فإنو كظيفتو القيادية اإلدارم القائد يتخذ كعندما
 اإلدارة تؤدم كعندما مشكالهتم، حل أك اجليد األداء على كربفيزىم استثارة دكافعهم أك رلهوداهتم كتنسيق
 اليت كالتعديالت األعماؿ، نتائج لقياس ادلالئمة ادلعايَت ربديد بشأف قرارات تتخذ فإهنا أيضان  الرقابة كظيفة
 سوؼ
 ازباذ عملية ذبرل كىكذا كجدت، إف األخطاء تصحيح على كالعمل اخلطة، على ذبريها

 نفسها. اإلدارية العملية استمرار مع مستمرة دكرة يف القرارات
 كالتنظيم كالتوجيو كالتخطيط اإلدارة، بوظائف مباشرا ارتباطان  ترتبط القرارات ازباذ عملية بأف الباحث كيرل

 أنشطة نشاط من كل يف تتم كما التنظيمية، ادلستويات من مستول كل يف تتم عملية فهي كالرقابة،
 اجليد ك القرار ، ازباذ القرارات منهم تتطلب ظركفان  يواجهوف اإلدارية ادلستويات فكل كبالتارل ، ادلنظمات

 يف أك أكثر تعاكف ربقيق يف القائمة، أك السياسة يف تغيَت أك جديدة سياسة أية صلاح يف القادة يساعد
 للقيادة العامة النظرية بو تعٍت ما أىم القرارات من نظرية أصبحت كلذلك معُت، موقف يف أقل مقاكمة
 ازباذ عملية تكتسب لذا تكلفتو، لو تكوف قرار خاطئ ازبذ ك ٕاذا اإلدارة، على بالغ أثر ،ك للقرار احلديثة
 كزبزينها، كتصنيفها كربليلها ادلعلومات مجع طرؽ أدخلت على اليت التطورات بسبب متزايدة أعلية القرار
 يف الستخدامو القرار أعلية إذل متعددة عملية ميادين يف من األطراؼ العديد العملية ىذه جذبت كما

 .(00ص0110)نواؼ كنعاف،  .للمشاكل حلوؿ إذل الوصوؿ
 القرار: اتخاذ نظريات -00
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 األساسية األسس كضع هتدؼ إذل مجيعا إهنا إال,القرار ازباذ كيفية تفسَت يف بينها فيما النظريات اختلفت
 : النظريات ىذه أبرز القرار،كمن إزباذ لعملية

  (Simon Theory):سايمون ـ نظرية00-0

 إذل كأشار.اإلدارية القرار للقيادة ازباذ أعلية على أآد السلوكية،كقد النظرية ركاد من "ساؽلوف" يعد      
 القرار يف الرشد صفة أف كأكضح,القرار كنتائج,تكلفة القرار:علا أساسيُت عنصرين إذل القرار ربليل ضركرة
 بدال ادلرضية باحللوؿ يكتفي أف القائد كعلى,زلدكد القرار يف الرشد أف دبعٌت,نسبية ىي بل مطلقة ليست

 للقرار ادلوجو تكوف ادلعيار أف ينبغي ادلتاحة بالوسائل شلكنة قيمة أقصى بلوغ بأف ادلثالية،كيذكر منا حللوؿ
 تؤثر أف ؽلكن اليت األمور بعض ىناؾ إف مع,القرار ازباذ يف العلمي ادلنهج إتباع ادلدير على اإلدارم،كأف

 (0110)الركاشدة خلف سلمياف،  ك اذباىاتو. يؤمن هبا اليت القيم مثل,متخذ القرار على
 حبوث ضلو باالذباه كانتهت,العمل كسَت كاحلركة الزمن دراسة:الكفاية،مثل على بتأكيدىا نظريتو كبدأت    

 بشكل ادلعقدة اإلدارية ادلشكالت حلل كالفنيات العلمية كاألساليب الطرائق تطبيق تعٍت العمليات،كاليت
 (00ـ ص0110)بكر عبد اجلواد،  النتائج. أفضل ربقيق ادلتاحة يف للموارد األمثل االستثمار ػلقق
 ازباذ عملية ىي القيادة اإلدارية كأف,مجاعي نشاط عن عبارة القيادم النشاط أف "ساؽلوف" كيرل     

 : ثالث ىي سياسات على ذلك يف معتمدة قرارات
 . القيادة كأخالقيات قيم على تستند تشريعية سياسات •
 . بالتغيَت ترحب عامة سياسات •
 . ادلرؤكسُت سلطة ربدد كتعليمات كقوانُت أحكاـ على تشتمل عملية سياسات •
 موضوع ادلشكلة عملية حل يف تساعده اليت كادلعارؼ ادلهارات من العديد إذل حباجة القائد أف كيرل   

 من ادلشورة على كاحلصوؿ البيانات كادلعلومات ادلشكلة،كمجع تلك حلل العديدة البدائل كطرح القرار
 (00ص 0110)احلريرم رافدة،  البديل األفضل. إذل للوصوؿ كالدراية اخلربة أصحاب

    
 أقساـ إذل الرشد ، كقد قسم الرشد إذل ربتاج القيادية القرارات ازباذ عملية أف إذل "ساؽلوف" كأشار 

 : عدة،منها
:(Objective Rationality) -1 يهدؼ الصحيح الذم السلوؾ : كيعٍتالموضوعي  الرشد 

لالختيار  ادلتاحة البدائل عن الكافية توافر ادلعلومات أساس إذل كيستند.معينة حالة يف ادلنفعة تعظيم إذل
 . منها كل كنتائج
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:(Subjective Rationality) -2 إذل الذم يهدؼ السلوؾ بو كيقصد : الشكلي الرشد 
 اليت كافة القيود أخذ بعد ادلتاحة إذل ادلعلومات استنادا معينة حالة يف ادلنفعة على احلصوؿ إمكانية تعظيم
 . االختيار ادلفاضلة ك على اإلدارم قدرة ربدد

:(Organizational Rationality) -3 سلوؾ متخذ يعكس كىذا : التنظيمي الرشد 
 . ادلؤسسة أىداؼ بتحقيق ادلتعلق القرار

:(Personal Rationality) -4 الشخصي دلتخذ السلوؾ عن يعرب ك: الشخصي الرشد 
 . ادلؤسسة أىداؼ القرار لتحقيق

:(Consciously Rationality) -5 إذل استعماؿ يؤدم الذم الرشد : الواعي الرشد 
 .   كاع بشكل الغايات لتحقيق ادلتعددة الوسائل

:(Deliberately Rationality) -6 أك إف األفراد يعٍت كىذامتعمدة:  بصورة الرشد 
 ـ(0110)العزاكم خليل،  زلدكدة. أىداؼ لتحقيق معُت بتصرؼ القياـ يتعمدكف ادلؤسسة

 

 

 

 

 

 القرار* إتخاذ في سايمون نظرية (*يمثل0المخطط)

               

  
 الحقائق القيم و العادات

 الداخلية المؤثرات -
 الكفاية مقياسـ  1
 واالرتباط الوالءـ  2

 . المؤسسة أو بالمصلحة

 اعتبار عليه ينبغي الفرد -
 .  اإلستراتيجية البدائلـ 1
 . بديل آل عواقبـ 2
 بديل لكل العواقب لك تقيم ـ3

 . وإستراتيجيته

 الخارجية المؤثرات-
 . السلطة ـ1
 . التدريبـ 2

 المشورة ـ3

 والمعلومات

 يسوده جو في
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        المعرفي: التنافر نظرية  10-4
 من يتكوف للفرد التنظيم ادلعريف يف األساسية الوحدات أف(Festinger, 1974)فستنجر  افًتض "ليوف

 عنصرين كل بُت كيوجد .كاالذباىات كالسلوؾ،كتتضمن ادلعتقدات كالوقائع األشياء عن معارفنا رلموعة
القرار  ازباذ عملية بُت "فستنجر" ربط كقد.تالـؤ تنافر أك عالقة تكوف عالقة أف أما العالقة كىذه عالقة،

 عند الصراع ىذا بدائل، كيزكؿ عدة بُت اختيار موقف يواجو حينما الصراع يعاين فالفرد كالتنافر ادلعريف،
 : إذل القرار ازباذ عملية النظرية ىذه قسمت حالة الصراع من البدائل،كللتخلص أحد باختيار القرار ازباذ

 .البدائل من بديل باختيار الفرد يقـو كفيها :القرار ما قبل مرحلة•
 الذم للبديل السلبية ادلرفوض، كاجلوانب للبديل اإلغلابية اجلوانب بعض تربز كفيها :القرار ما بعد مرحلة•
 ىذا من كللتخلص.كادلقبوؿ ادلرفوض للبديلُت كالسلبية اجلوانب اإلغلابية بُت الصراع يبدأ ىنا اختياره،كمن مت

 صحة تعزز اليت ادلعلومات كاآلراء من كبَت عدد على للحصوؿ مقصودة بصورة القرار متخذ الصراع يسعى
 اجلوانب من ادلختار،كالتقليل للبديل اإلغلابية على اجلوانب التأكيد خالؿ كتؤكده،كمن للقرار اختياره
 ادلعريف لديو. التنافر تزيد أف شأهنا من اليت ادلعلومات ذبنب إذل لو ؽليل السلبية

 : القرار،ك ىي بازباذ عن الشركع النامجة الصراع حالة يف تتحكم اليت كحدد جينز العوامل
 . القرار من ادلتوقعة اخلسائر أك ادلكاسب •
 . القرار دلتخذ كالنفسي االجتماعي التقبل •
 (J.Jains, 1977) .القرار متخذ ػلملو الذم الذات مفهـو • 
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 الخالصة:

كباحلق فإف األمة اإلسالمية سبر حبالة ربتاج فيها أشد ما  –كما سبق أف أكضحنا   –إف ازباذ القرار      
ربتاج إذل نوعية من القرارات اجلريئة الناجحة من خالؿ قادة ربانيُت سللصُت يطبقوف أكامر اهلل سبحانو كال 

نهم كاستغفر ذلم كشاكرىم يف األمر فاعف ع‘يعصونو كينصركنو كيتوكلوف عليو امتثاالن لقولو عز كجل .. 
فإذا عزمت فتوكل على اهلل إف اهلل ػلب ادلتوكلُت إف ينصركم اهلل فال غالب لكم كإف ؼلذلكم فمن ذا الذم 

 .آؿ عمراف’ .. ينصركم من بعده كعلى اهلل فليتوكل ادلؤمنوف

 أنو ليس من السهل تعلم على الرغم من أنو ؽلكن اكتساب الكثَت من ادلهارات عن طريق التعلم إال    
القدرة على ازباذ القرارات الصائبة، كأف اإلنساف ملـز باالجتهاد من الناحية الشرعية كالتحرؾ كازباذ القرار 

 .كلو ترتب على ذلك بعض األخطاء، فعدـ ازباذ القرار ىو أسو األخطاء كلها

لسليم، كإذا دل يكن بُت البدائل ادلطركحة إف ادلرء مكلف باالجتهاد بكل ما ؽلتلك للتوصل إذل القرار ا    
حل مناسب قاطع فالواجب اختيار أقلها ضرران كإذا ما تبُت بعد ذلك خطأ يف القرار كاف األجر مرة كاحدة 

 .كيف حاؿ الصواب كاف للمجتهد أجراف

ند احلاجة كبالكيفية إف ازباذ القرار ىو عملية متحركة كعلى ادلرء أف يراقب كيتابع نتائج قراراتو ليعدذلا ع    
 .ادلطلوبة

كما أف عملية ازباذ القرار تنبثق من مجع ادلعلومات كربليلها كمعاجلتها بطريقة علمية،األمر الذم يؤدم       
إذل ربديد البدائل ادلمكنة للحل ،كما أف ازباذ أحد البدائل يتطلب غالبا أخذ احلس البشرم يف احلسابات 

ى بديل ما من نتائج ،فازباذ القرار الناجح يعتمد على التقدير السليم  عند تفحص أفضلية ما يًتتب عل
كما يعتمد على ادلعلومات ادلوثوقة. كمن اجلدير بالذكر أف ادلعلم عندما يقـو بتصميم العملية التعليمية 

قوؽلو يندمج تلقائيا بعمليات ربليل التعليم كتنظيمو يف حُت ؼلطط فقط لعمليات تطبيق التعليم كإدارتو كت
 كال ينخرط فيها إال عندما يباشر عملية التعليم.
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 تمهيد:

لقد تطرقنا يف ىذا الفصل إذل التعريف لكل التخصصات الدراسية بالنسبة للسنة أكذل ماسًت دبعهد الًتبية 
البدنية كالرياضية دبستغازل كاليت تشمل التخصصات ادلوالية: )الًتبية البدنية كالرياضية، التدريب الرياضي، 

يم لكل زبصص كخصائصو، رلاالتو، الرياضة كصحة، النشاط احلركي ادلكيف(، حيث قمنا بإعطاء مفاى
كأعليتو، كذلك لتزكيد الطالب بادلعلومات كادلعارؼ كتنمية اجلانب النفسي احلركي كإثراء الناحية الوجدانية 

دبا يتناسب كالنشاط ادلختار، دبا ؽلكنهم بالقياـ بواجباهتم بشكل أفضل كدقيق يف اجلوانب النظرية 
 كالعلمية.   
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 التربية البدنية والرياضيةأوال:  

 :والرياضية البدنية التربية مفهوم -0
 دبعٌت إلدلاـاك  مفهومها، توضح اليت التعريفات من عددان  كالرياضية البدنية الًتبية يف الباحثوف كضع لقد

 هبذا اخلصوص. كرد تعريف من أكثر إذل التطرؽ من البد كاف كدقيق كاضح
 بأهنا مجيع فعرفها اإلنسانية، الًتبوية للعمليات الواسع النطاؽ ضمن التعاريف من العديد أدرجتها حيث

)صفار،  ذلا . كوسيلة الرياضة تستخدـ كاليت الًتبوية األىداؼ ذات ادلنظمة الرياضية األعماؿ
 .(00ص0000
 اليت الًتبوية العملية من ادلتكامل اجلزء ذلك « ىي البدنية الًتبية أف "كلد أرف بيًتا" الربيطاين كعرؼ
 »البدين النشاط عرب رئيسي بشكل الفرد لشخصية كالوجدانية االجتماعية كالعقلية البدنية اجلوانب توافق

 ربسُت إذل هتدؼ اليت الًتبوية العملية«على أهنا  كالرياضية البدنية الًتبية "كتشر كيستب" كتعرؼ 
 ». ذلك لتحقيق ادلختارة البدنية األنشطة ىو كسيط خالؿ من اإلنساين األداء

 فقط الًتبوية العمليات على تقتصر ال كالرياضية البدنية الًتبية أف على آخركف باحثوف أمجع حُت يف
 كاليت كاالجتماعية، كالنفسية البدنية العقلية احلاجات من أكجو عده ربقيق من بو ؽلتاز دلا ذلك تتخطى بل

 اليت العملية" أهنا ىيب القرينة يف "لومبكُت" إليو توجو ما كىذا البدنية، األنشطة خالؿ من تتحقق ىي
 ».البدين النشاط خالؿ من كاللياقة كاالجتماعية كالعقلية البدنية ادلهارات أفضل خالذلا الفرد يكتسب

 الًتبية من جزء كالرياضية البدنية الًتبية«:  اتشيكوسلوفاكي من "كوسكي" يعرفها آخر جانب كمن
 ادلختار البدين النشاط من ألواف عدة بواسطة كاجتماعيان  كانفعاليان  كعقليان  بدنيان  ادلواطن تكوين ىدفها العامة،
 ». اذلدؼ ىذا لتحقيق

 ادلختارة البدنية األنشطة تلكأهنا  يرل حيث، " Robert Bobi ركبرت بواف" عليو أكَّد ما كىو
 .ادلتكامل النمو ربقيق يهدؼ كاحلركية كالنفسية كالعقلية البدنية اجلوانب من الفرد حاجات لتحقيق

 (000ص0110)اخلورل، 
 كالرياضية البدنية الًتبية كراء تكمن اليت السامية الفكرة بأف  Thomas Wood ككد توماس يرل كما

 من نرفع أف أجل كمن الشاملة، كالًتبية البدين التدريب بُت العالقة ىي بل اجلسمية، الصبغة ىي ليست
 .كثقافتو كتنشئتو كبيئتو الفرد حياة يف شلكن قدر بأكرب ىماتس لكي اجلسمية الناحية مستول
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 :والرياضية البدنية التربية خصائص -4
 :أعلها اخلصائص من بعدد الًتبوية النظم من غَتىا عن كالرياضية البدنية الًتبية تتميز

 ظركؼ كيف مباشرة غَت بطرؽ يكوف ما كغالبان  كاآلداب كاألخالؽ بادلعايَت كالقيم اخلصاؿ اكتساب -
 .حيوية

 كل لدل الفردية الفركؽ أنواع مجيع مصادقة على يساعد شلَّا األنشطة يف الواسع التنوع على اعتمادىا -
 .تلميذ

 لدل الفردية الفركؽ أنواع مجيع مصادقة على يساعد شلا األنشطة يف الواسع التوسع على اعتمادىا -
 .التلميذ

 .(00ص0110)غرمي،  لألنشطة رئيسي كتكتل اللعب على اعتمادىا -

 أغراض التربية البدنية والرياضية:-0

إف النهوض بالشخصية الكاملة كالشاملة للفرد كاجملتمع، غاية تسعى إليو الًتبية بصفة عامة، كالًتبية البدنية 
كالرياضية بصفة خاصة حيث أف ىدفها الرئيسي ىو ادلساعلة الفعالة لتنمية الشخصية ادلتكاملة كادلتزنة 

سلوكية، كالنجاح يف ربقيقها ، يعٍت النجاح يف مجيع النواحي االجتماعية ، اخللقية كاالنفعالية كالللفرد من 
ربقيق أىداؼ ادلنهاج الًتبوم عرب درس الًتبية البدنية كالرياضية الذم يراه العديد من ادلفكرين أنو السبيل 

الوحيد للوصوؿ إذل األغراض اليت رمستها سياسة الدكلة من أجل النهوض بالتلميذ يف مجيع ادليادين 
 .(00ص0000)زلمد،  كادلستويات.

 ؽلكن تلخيص كلو بإغلاز أىم زلتويات ىذه األغراض فيما يلي:

 لغرض تنمية الصفات البدنية :-

 اجلسم.كىذا الغرض يسعى إذل الرفع من القدرة البدنية للرياضي كبالتارل الرفع من الكفاءة الوظيفية ألجهزة 
 . (00ص0000مناىج كطرؽ تدريس الًتبية البدنية، )فرح، 
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 لغرض تنمية المهارات الحركية:-

كيقصد بو تطوير القدرة احلركية لدل الرياضي، كربسُت مهاراتو احلركية سواء األساسية كاليت تشمل 
، كلتنمية ادلهارات احلركية الرياضية ادلكتسبة بفعل (00-00ص0000)فرح،  البدنية .الصفات 

 .(00ص0000)السمرائي،  .ادلدرسالنشاطات ادلختلفة اليت تؤدل بواسطة 

 لغرض النمو العقلي:-

كىو الغرض الذم يسهم فيو درس الًتبية البدنية كالرياضية الكتساب التالميذ أك ادلتمدرسُت ، نضج فكرم 
 .(00ص0000)بسطويسي ع.،  الرياضي.الفردية كالتفوؽ  تكعقلي، كتتضح فيو معادل الفركقا

 مكانة التربية البدنية والرياضية في النظام التربوي الجزائري :-2 

لقد بذلت الدكلة اجلزائرية جهودا كبَتة منذ مطلع االستقالؿ  هبدؼ تطوير كتوجيو ىذا ادليداف ، حيث 
كالرياضية كجاء النص التارل :"الًتبية الدنية  0000ظهر بصفة رمسية قانوف الًتبية البدنية كالرياضية لسنة 

للشباب كالشعب اجلزائرم عموما "، ىي نشاط كشرط أساسي حلفظ كربسُت الصحة ،كدعم القدرة على 
العمل كالدفاع عن األمة، كيف ىذا اإلطار اتبعت الدكلة سياسة منهجية للبحث على شلارسة الرياضة حبث 

 نلمس فقرتُت مهمتُت :

 ادلشركع اجلزائرم. الًتبية البدنية ذلا نفس أعلية التعليم يف تطور -
،  الرياضة.الدكلة اجلزائرية تتبع سياسة منهجية للحث على شلارسة  - -0101)كرـك

 .(00ص0100

 األسس العلمية للتربية البدنية والرياضية:-0 

 األسس السيكولوجية: -2-0

النمو كاإلعداد ادلهٍت ؽلتد أيضا ليشمل الصفات إف تأثَت الًتبية البدنية كالرياضية ليس فقط على مستول 
النفسية كاإلرادية على اختالؼ الرياضات كتنوعها، فإهنا تتطلب ادلشاركة يف سلتلف النشاطات كادلنافسات 

كاالنتظاـ يف عملية التدريب لنوع النشاط ادلمارس كإعداد طريقة تدريب ذلذه األنشطة ذات الفعالية 
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 ذا بدكف دراسة كتشخيص خلصائص الشخصية الرياضية كموضوع ذلذا النشاط.العالية، إذ ال يتحقق ى
 .(00-00ص0000، 0)زلمد عوض بسيوين، نظريات كطرؽ الًتبية البدنية كالرياضية ط

كمن ناحية أخرل كإضافة إذل ذلك فإف معرفة األسس النفسية يسهم يف ربصيل نواحي النشاط البدين 
 كالرياضي، ككذلك التحليل الدقيق للعمليات النفسية ادلرتبطة للنشاط احلركي.

كعلى الطالب ادلقبل على معاىد الًتبية البدنية كالرياضية أف يدرؾ قيمة كأعلية اجلانب العلمي النفسي 
 السيكولوجي يف ادلهنة كتطبيقو على أحسن كجو.

 األسس االجتماعية: -2-4

الرياضية دكرا ىاما يف ربسُت أسلوب احلياة اليومية للفرد بصفة عامة، كىي مادة تلعب الًتبية البدنية ك 
علمية كظيفية تساعد الفرد يف اإلعداد للحياة كذبعلو أفضل كأصح، كما أف الًتبية البدنية كالرياضية تساعد 

اد قوة أيضا على التكيف مع اجلماعة فما اللعب إال أخذ مظاىر التآلف االجتماعي كمن خاللو تزد
 الركابط االجتماعية كاإلنسانية بُت أفراد اجملتمع.

كالًتبية البدنية من خالؿ أنشطتها قادرة أف تقدـ الكثَت لتغطية احتياجات الفرد، كاليت تشمل التعاكف، 
احلب، األلفة كاالىتماـ بأداء اآلخرين كالرغبة يف التأثَت يف الغَت كشعور اإلنساف بالطمأنينة داخل إطار 

 تمع الذم يعيش فيو، كيتمكن من ربقيق كل ىذه االحتياجات عن طرؽ اللعب كالًتكيح.اجمل

 األسس البيولوجية:  -2-0

نظرا لكوف اجلسم ذك ديناميكية معقدة جدا فال بد أف يكوف تركيبو مألوفا لكل مريب، كقد جاء اإلقرار من 
لبدنية كالرياضية على معرفة كاسعة، كىذا اإلدلاـ علماء الًتبية البدنية كالرياضية على أف يكوف طالب الًتبية ا

دلختلف العلـو الطبيعية كالبيولوجية كعلم التشريح الوظيفي كعلم الكيمياء احليوم كعلم أجهزة اجلسم  
كاجلهاز التنفسي الدكرم العصيب العظمي، كإضافة إذل ىذا إعطاء تفسَتات علمية صائبة للحالة الصحية 

)زلمد عوض بسيوين،  َت مبنية على قواعد علمية مستخلصة من ربصيلو العلمي.لالعب كتكوف ىذه ادلعاي
 . (01-00ص0000، 0نظريات كطرؽ الًتبية البدنية كالرياضية ط
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 التربية البدنية والرياضية كمهنة: -2

ػلًتؼ عدد كبَت من ادلختصُت يف رلاالت العمل الًتبوم البدين كالرياضي، كلقد تنامت أفرع كرلاالت 
العمل ادلهٍت يف الًتبية البدنية كالرياضية شكل كبَت فبعدما كانت تقتصر يف الزمن القدمي على التعليم 

لبدنية، تأىيل الرياضي، اإلعالـ )التدريس( أصبحت اآلف تضم التدريب الرياضي، إدارة الرياضية، اللياقة ا
الرياضي، الًتكيح البدين، الرياضة للجميع، كبفضل جهود أبناء ادلهنة أصبحت ذلا عدد من الركابط 

 كاجلمعيات ادلهنية للحفاظ على حقوؽ ادلهنيُت.

ا كفنوهنا كضع الدخالء كغَت ادلؤىلُت من االنضماـ إليها، كادلهنة تعتمد على بنية ادلعرفة كعلومها كمباحثه
)أمُت أنور اخلورل،  لتقدـ أرفع مستول من اخلدمة ادلهنية يف سلتلف رلاالت التخصص ادلهٍت.

 .(00ص0000
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 التدريب الرياضي:ثانيا:  

 ىية ومفهوم التدريب:ما -0

كموجهة ذك زبطيط عملي إلعداد الالعبُت من سلتلف يعترب التدريب الرياضي عملية تربوية ىادفة 
مستويات كحسب قدراهتم إعداد متعدد اجلوانب بدنيا كمهاريا كفنيا كخططيا كنفسيا للوصوؿ إذل أعلى 

مستول شلكن كبذلك ال يتوقف التدريب الرياضي على مستول دكف آخر كليس مقتصرا على إعداد 
يبو اخلاصة، كعلى ذلك فالتدريب الرياضي عملية ربسُت كأسال توادلستويات فقط فلكل مستول طريق

 .(00ص0000)أمحد،  كتقدمي كتطوير مستمر دلستول الالعبُت يف رلاالت سلتلفة.

 مفهوم التدريب الرياضي:-4

يشَت مفهـو التدريب الرياضي إذل عملية التكامل الرياضي ادلدارة كفق ادلبادئ العلمية ك الًتبوية ادلستهدفة 
إذل مستويات مثلى يف إحدل األلعاب ك ادلسابقات عن طريق الثأثَت ادلربمج ك ادلنظم يف كل من القدرة 

 .(00ص0110)السيد، لالعب ك جاىزيتو لألداء 

 .(00ص0110)بسطويسي،  ك يعرفو ىازا : "اإلعداد الرياضيُت للوصوؿ إذل ادلستول العارل فاألعلى ".

ـ أف التدريب الرياضي ىو :"إعداد الالعب فسيولوجيا تكتيكيا كعقليا كنفسيا، 0000 يرل ماتفيف
 .(00ص0000)أمحد،  خلقيا عن طريق التمرينات البدنية كمحل التدريب".

إعداد كما يعرؼ التدريب الرياضي على أنو :" العمليات التعليمية كالتنموية اليت هتدؼ إذل تنشئة ك 
الالعبُت كالفرؽ الرياضية من خالؿ التخطيط كالقيادة التطبيقية ادليدانية هبدؼ ربقيق أعلى مستول كنتائج 

 .(00ص0110)محاد،  شلكنة يف الرياضة التخصصية كاحلفاظ عليها ألطوؿ فًتة شلكنة ".

 مجاالت التدريب الرياضي: -0

التدريب الرياضي على رلاالت ادلستويات الرياضية فقط بل تتحداىا إذل رلاالت كثَتة ال تقتصر رلاالت 
يف اجملتمع ىي أشد حاجة إذل التدريب الرياضي كونو عملية تربوية إلعداد الالعبُت بدنيا كمهاريا كنفسيا 

 كخلقيا إذل ادلستول العارل، كعلى ذلك ؽلكن حصر تلك اجملاالت فيما يلي:
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 رياضة المدرسية:مجال ال -0-0

ادلدرسة فقط بل إذل ما قبل ادلدرسة كيعترب كقاعدة للرياضة اجلامعية يلعب دكرا أساسيا ليس يف مرحلة  
حيث أف التدريب عملية مالزمة للتعلم احلركي كبذلك الرياضة ادلدرسية ذلا دكر يف تطوير الصفات البدنية 

سيولوجية كحركية أساسية يتوجب تنميتها يف رلاؿ الدرس : كالقوة، السرعة الرشاقة، ادلركنة كتنمية صفات ف
ألمرين أساسيُت كىامُت أكذلما: ربسُت النواحي الوظيفية للتالميذ، كالثاين:ادلساعدة يف تعلم ادلهارات 

أسس كنظريات  )بسطويسي، الرياضية كترتبط تنمية تلك ادلهارات بنمو القدرات البدنية اخلاصة بادلهارة...
 (00ص0000التدريب الرياضي ، 

 مجال الرياضة الجماىرية: -0-4

الكل غلب أف ؽلارس الرياضة بالقدر الذم تسمح بو قدراتو البدنية ك الوظيفية ك ادلهارية ليس بغرض 
يؤديو البطولة كلكن للعيش يف لياقة صحية كبدنية كمهارية مناسبة جلنسو كعمره كمستواه كعملو الذم 

يوميا، حيث هتدؼ إذل شغل أكقات الفراغ عن طريق مزاكلة األنشطة الرياضية ادلناسبة بغرض التقدـ 
بالصحة العامة مع جلب السركر ك البهجة للنفس كزبتلف الرياضة اجلماىرية عن رياضة ادلستوايات العالية 

كادلهارم، بقدر ما هتتم بالوصوؿ إذل بأهنا ال هتتم بالوصوؿ إذل مستويات متقدمة بالنسبة للمستول البدين 
ىذين ادلستويُت ك الذم يتناسب مع مراحل العمر كمستول ادلمارسُت ك الذم يؤثر إغلابيا على الصحة 

 العامة للممارسُت.

 مجال الرياضة العالجية: -0-0

ية، حيث أنشأ تلعب التمرينات البدنية التأىيلية اخلاصة دكرا إغلابيا يف عالج الكثَت من احلاالت ادلرض
العديد من ادلصحات ك ادلراكز التدريب ادلتطورة اخلاصة بذلك يف كثَت من بلداف العادل، كما يلعب 

التدريب الرياضي ادلقنن الكثَت من ادلرضى يف اإلسهاـ يف ربسُت حالتهم الصحية كمرضى القلب ك الدكرة 
بالنسبة حلالة السيدات بعد الوالدة على  الدموية، كتعمل التمرينات البدنية ك النشاط الرياضي ادلناسب

إعادة لياقتهن البدنية ك الصحية كاليت فقدهتا يف فًتة احلمل فيخضعن لربامج تدريبية خاصة متمثلة يف 
 التمرينات البدنية ادلناسبة للحوامل اليت تسهل عملية الوالدة.
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 مجال رياضة النشاط الحركي المكيف:  -0-2

را إجابيا يف توازف ادلعوقُت ك تفاعلهم ادلستمر كتكيفو مع بيئتو كما أف مزاكلة يلعب التدريب الرياضي دك 
األنشطة الرياضية ليست مقتصرة على فئة أك طبقة من اجملتمع، حيث غلب أف يزاكذلا مجيع أفراد اجملتمع  

ك اليت تنص  كل قدر حاجتو كإمكاناتو كىذا ما نص عليو ميثاؽ اليونيسكو يف الفقرة الثاثة ادلادة األكذل
على ما يلي: "ينبغي توفَت ظركؼ خاصة للنشأ دبا فيهم األطفاؿ يف سن ما قبل ادلدرسة كادلتقدمُت يف 
السن ك ادلعوقُت لتمكنهم من تنمية شخصياهتم تنمية متكاملة من مجيع اجلوانب دبساعلة برامج الًتبية 

 .(00ص0000)أمحد، أسس كنظريات التدريب الرياضي،  البدنية كالرياضية ادلالئمة إلحتياجاهتم".

كبذلك أصبحت رياضة ادلعاقُت من الرياضات ذات ادلستويات ادلتقدمة حيث أنشأت ذلا اإلربادات 
 الرياضية اخلاصة هبا.

رياضية متميزة  إف اإلشًتاؾ األكدليب لرياضة ادلعاقُت خلق ذلم رلاال كبَتا لتحقيق ذاهتم باسهاماهتم دبستويات 
كل حسب حالو كالتييحددىا نوع اإلعاقة كبذلك أخذ رلاؿ تدريب ادلعاقُت يف سلتلف األنشطة الرياضية 

منعطفا جديدا كمنحٌت صاعدا ضلو مستويات بدنية كمهارية متميزة كنتائجهم األكدلبية خَت دليل كشاىد 
 على ذلك غنجازاهتم ادلستمرة بفضل التدريب ادلتواصل.

 ال رياضة المستويات العالية:مج -0-2

أخذت رياضة ادلستويات العالية يف اآلكنة األخَتة شأنا كبَتا يف رلاؿ احملافل الرياضية بصفة عامة حيث  
أخذ ادلستول كاألرقاـ يف التقدـ من بطولة ألخرل كذلك بفضل التقنيات احلديثة للتدريب الرياضي، كما 

أعمارىم ظاىرة تربوية صحية غلب أف يالحظو كل من ادلدرب ك  أف إشًتاؾ الالعبُت كتنافسهم يف مستول
 اإلدارم، كال يسمح باشًتاؾ العبُت يف مستول أعماؿ سلافة دلستول أعمار العبيو.

 واجبات التدريب الرياضي:  -2

 ؽلكن ربديد كاجبات التدريب الرياضي كما يلي:

 



61 
 

 :الواجبات التربوية -2-0

تربية النشء على حب الرياضة ك أف يكوف ادلستول العارل يف الرياضة حاجة من حاجات  -
 األساسية لالعب. 

 اإلرتقاء بدكافع كميوؿ الالعب بصورة تستهدؼ خدمة الوطن. -
 تربية كتطوير السمات اخللقية احلميدة ك اخللق الرياضي كالركح الرياضية. -

 الواجبات التعليمية: -2-4

 للصفات البدنية األساسية كاإلرتقاء باحلالة الصحية لالعب .ة التنمية الشامل -
 التنمية اخلاصة للصفات البدنية الضركرية للرياضة التخصصية. -
 تعلم كإتقاف ادلهارات احلركية الرياضية االزمة للوصوؿ ألعلى مستول رياضي شلكن. -
 تعلم كإتقاف القدرات اخلططية الضركرية للمنافسة الرياضية. -

 الواجبات التنموية: -2-0

التخطيط كالتنفيذ لعمليات تطوير مستول الالعب كالفريق إذل أقصى درجة شلكنة تسمح بو  -
القدرات ادلختلفة هبدؼ ربقيق الوصوؿ ألعلى ادلستويات يف الرياضة التخصصية باستخداـ 

 أحدث األساليب العلمية ادلتاحة.

 خصاص التدريب الرياضي : -2

 الرياضي فيما يلي:تتحدد خصائص التدريب 

 تمد على األسس التربوية:يع -2-0

 يعتمد علم التدريب الرياضي إعتمادا كليا على األسس الًتبوية كيف مقدمة ذلك مايلي:

 بث اإلرباىات الًتبوية ضلو حب الرياضة كتقديرىا كجعلها ظلط احلياة. -
 توجيو ميوؿ الفرد الرياضي كاذباىاتو ضلو األىداؼ االمية للرياضة. -
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 غرس كتطوير السمات اخللقية كاإلرادية اإلجابية لدل الالعبُت. -

 يخضع كافة عملياتو لألسس والمبادئ العلمية: -2-4

زبضع عملية التدريب الرياضي احلديث لألسس كادلبادئ العلمية اليت أمكن التوصل إليها يف  -
 علـو الرياضة ك الًتبية الرياضية.

 تأثير شخصية وقيم المدرب:  -2-0

تلعب دكرا ىاما كحيويا يف التأثَت على شخصية كقيم الالعب كبالتارل  شخصية كقيم ادلدربإف  -
 درجة ربقيق أىداؼ الرياضة.

 تواصل عمليات التدريب وعدم إنقطاعها: -2-2

إستمرار عملية التدريب الرياضي منذ بدأ التخطيط ذلا مركرا باالنتقاء كحىت الوصوؿ ألعلى  -
 ف حىت إعتزاؿ الالعب التدريب.مستويات الرياضة دكف توق

 تكامل عملياتو: -2-2

تشمل عمليات التدريب الرياضي جوانب متعددة من اإلعداد ) بدنية، مهارية، خططية،  -
نفسية، ذىنية، خلقية، معرفية(كال متكامال كمتجانسا يهدؼ لوصوؿ بالالعب كالفرؽ 

 الرياضية إذل أعلى مستويات الرياضية كربقيق أفضل النتائج.

 إتساع دائرة اإلمكانات المستخدمة:  -2-0

التقتصر فعاليات عمليات التدريب الرياضي على ادللعب أك الساحة الرياضية فقط بل  -
تتخطاىا إذل القاعات أك احلجرات كادلعامل الرياضية لتحقيق جوانب التخطيط ك اإلرشاد ك 

 التوجيو.

 تكامل التخطيط والتطبيق والقيادة في عملياتو: -2-0

 لتخطيط كالتطبيق الغٌت ألحدعلا عن اآلخر يف التدريب الرياضي.ا -
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 إتساع دائرة الفردية: -2-0

 عمليات التدريب الرياضي تتسم بالفردية إذل أبعد احلدكد ادلمكنة. -

 عدم إىمال دورة الخبرة:  -2-0

ا تتكامل اإلعتماد على األسس كادلبادئ العلمية يف التدريب الرياضي ال يلغي دكر اخلربة بل إهن -
 معا لتحقيق أىدافو.

 إتباع الالعب لنمط الحياة الرياضية: -2-01

يتطلب التدريب الرياضي خضوع األفراد الرياضيُت ألسلوب احلياة يتوافق معو كيعمل على  -
 ربقيق أىدافو.

 إستراتيجية التدريب الرياضي: -0

لو يف ربقيق الوصوؿ إذل الفورمة  تتمثل إسًتاتيجية التدريب الرياضي كاليت تعكس اذلدؼ العاـ البعيد
الرياضية لالعبُت يف التوقيتات اليت تناسب ادلواسم التنافسية يف الرياضة التخصصية كالعمل على البقاء فيها 

 ألطوؿ فًتة شلكنة .

 عمليات التدريب الرياضي العلمي: -0

 تنقسم عمليات التدريب الرياضي العلمي إذل نوعُت:

 ة اإلدارية.عمليات القيادة الفني-0

 . (00ص0110، 0)محاد ـ.، التدريب الرياضي احلديث.ط عمليات القيادة التطبيقية. -0

 مصادر أسس ومبادئ التدريب الرياضي: -0

يستمد التدريب الرياضي العلمي أسسو كمبادئو اليت يعتمد عليها يف تنفيذ عملياتو من خالؿ رلموعة من 
العلـو تتضمن جوانب نظرية كأخرل تطبيقية، حيث أف معظم ىذه األسس كادلبادئ العلمية ادلستمدة من 
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ج كتًتابط كيكمل بعضها ىذه العلـو تصب يف بوتقة كاحدة مع العلـو األصلية للتدريب الرياضي حيث سبز 
( 10)شكل البعض يف نظريات العمليات اليت يقـو هبا أعضاء اجلهاز الفٍت كاإلدارم كالشكل اآليت 

يوضح سلتلف العلـو اليت يستمد منها التدريب الرياضي أسسو كمبادئو كاليت يعتمد عليها يف تنفيذ 
 عملياتو.

 

كظائف أعضاء 
 اجلهد البدين 

 التعلم احلركي اإلدارة الرياضية ولوجيا الرياضة بي التشريح الوظيفي 

النمو كالتطور 
 احلسي احلركي

علم النفس 
 الرياضي

علم اإلجتماع 
 الرياضي

علم تغذية 
 الرياضيُت

علم اإلسعافات األكلية 
 كعالج اإلصابات

علم اإلستشفاء من  علم التحليل احلركي علم الًتبية
 اجلهد البدين

علمك التقومي 
 الرياضي

 علم زبطيط األمحاؿ

علم اإلنتقاء يف  علم الًتبية الصحية 
 اجملاؿ الرياضي 

علم اإلعداد 
 ادلهارم كاخلططي

علم اإلحصاء  علم اإلعداد البدين
 الرياضي.

   

 ربط + تكامل +مزج                                              

 عمليات التدريب الرياضي                                            

(: مخطط لمختلف العلوم التي يستمد منها التدريب الرياضي أسسو ومبادئو والتي يعتمد 12شكل)
 .(00ص0110، 0)محاد ـ.، التدريب الرياضي احلديث طعليها في تنفيذ عملياتو. 
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 ثالثا:  رياضة وصحة:

 عالم الصحة والرياضة:-0

طرأ تطور كبَت يف العقود األخَتة على مفهـو الرياضة كمزاكلة التمارين الرياضية كاحلاجة دلزاكلة الرياضة      
من قبل سلتلف األعمار لكال اجلنسُت حبيث أصبحت حاجة مطلوبة بل كضركرية للفوائد ادلختلفة اليت 

ألشخاص السلميُت كللذين يعانوف  تعود على الصحة، كخاصة أف موضوع اللياقة البدنية أصبح أمرا مهما
 من بعض األمراض ادلزمنة حيث تلعب التمارين الرياضية دكرا مهما يف الوقاية كالعالج.

ك اإلحصاءات تشَت إذل ارتفاع نسبة اإلصابة بأمراض العصر لدل األفراد الذين ينخفض لديهم     
 نيا.مستول النشاط البدين كيكوف مستول اللياقة البدنية لديهم متد

كؽلكن لنا إدراؾ ذلك عمليا دبقارنة رلموعتُت تعيش حياة ىدكء كيقل لديها النشاط احلركي كرلموعة     
ثانية ؽلارس أفرادىا النشاط البدين من حيث ضغط الدـ كتعداد ضربات القلب ككمية األكسجُت القصول 

فنجد أف النقاط اإلغلابية ستكوف ادلستهلكة كقوة العضالت ك ادلقدرة على القياـ باجلهد كمقارنة الوزف 
 لصاحل من ؽلارس النشاط البدين بصورة منتظمة.

كلذلك صلد يف الدكؿ ادلتقدمة أف مشاركة أعداد كبَتة من الناس تنخرط يف نشاطات رياضية سلتلفة 
تتناسب مع أعمارىم، مع االستمرار كاالنتظاـ يف األداء الكتساب اللياقة،كما نالحظ أف التشجيع على 

شلارسة الرياضة دل يعد يقتصر على الرياضيُت بل امتد ليصبح موضوع اىتماـ من األطباء كالعاملُت يف اجملاؿ 
)د.عصاـ احلسنات،  الطيب ك الرياضي كأصبح موضوع اللياقة البدنية ىاجسا للكثَت كموضوع اىتماـ منهم.

 .(00ص0110

 فكرة عن الصحة: -4

ىي معيار فاعلية الًتبية البدنية ك األنشطة الرياضية حيث يعترب احلفاظ على صحة اإلنساف  الفردصحة 
 كربسينها من ادلهاـ الرئيسية للًتبية البدنية كاألنشطة الرياضية.
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 مفهوم الصحة: -0

لبيئة ىي تلك احلالة اليت يوجد عليها اجلسم البشرم عندما تتوازف فيها مجيع كظائفو مع تأثَتات ا 
 اخلارجية، كزبلو فيها من التغَتات ادلرضية.

كيتم ربديد احلالة الصحية من خالؿ الفحوص الذاتية، كالفحوص ادلوضوعية، كاليت تتطابق نتائجهما يف  
كثَت من األحواؿ، فمن ادلمكن أف يكوف خلل يف احلالة الصحية مع عدـ كجود أعراض موضوعية، كيف 

ات مرضية حقيقية مع الشعور حبالة صحية جيدة. لذلك يصبح التمييز مقابل ذلك قد تكوف ىناؾ تغَت 
 بُت الصحة كادلرض أمرا صعبا يف بعض األحياف.

كربدد احلالة الصحية عند السماح دبمارسة الًتبية البدنية كاألنشطة الرياضية كبصفة خاصة قبل ادلنافسات 
ة األخرل، كال يسمح دبمارسة الًتبية عن طريق فحص ادلمارسُت بادلستوصفات كمراكز الفحص ادلتخصص

البدنية كاألنشطة الرياضية دلكتملي الصحة فقط، بل كيف حالة كجود بعض االضلرافات يف احلالة الصحية 
 .(01-0ص0110)د.علي جالؿ الدين،  أيضا. كذلك بشركط كزلددات طبية مناسبة يف ىذا اجملاؿ.

 والصحة: التغذية -2

للتغذية دكر ىاـ يف حياة اإلنساف فيما يرتبط بنموه أك احملافظة على صحتو أك لوقايتو من األعراض أك 
 توفَت الطاقة الالزمة لو كفقا الحتياجاتو اليومية منها.

 كلقد حددت ادلنظمة العادلية للصحة األعلية التالية للتغذية كىي:

 احملافظة على اجلنس البشرم. -
 باجلسم يف حالة صحية جيدة.احملافظة  -
 أداء العمل ادلنتج بتفاؤؿ. -

كيرل عصاـ عويضة أنو ؽلكن تلخيص أىم الوظائف اليت ؽلكن أف تؤديها العناصر الغذائية يف جسم 
 اإلنساف، كفقا دلا يلي:

 إمداد اجلسم بالطاقة الالزمة للقياـ بأكجو النشاط ادلختلفة  -
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 نسجة اجلديدة كصيانة كذبديد التالف منها.تزكيد اجلسم بادلواد الالزمة لبناء األ -
 التغذية ضركرية لتنظيم العمليات احليوية )كظائف اجلسم( داخل اجلسم. -
)زلمد زلمد  كقاية اجلسم من األمراض ادلعدية برفع مستول أداء اجلهاز ادلناعي لدل اإلنساف. -

 .(00محامحي، ص

 البدنية:مفهوم اللياقة  -2

ؼلتلف مفهـو اللياقة البدنية لدل الرياضي عنو لدل الفرد العادم، فعلى الرياضي أف يكوف الئقا دبعٌت أنو 
 ؽلتلك القدرة على ربمل اجلهد العضلي طويل ادلدة ك التحمل ألداء النشاط الرياضي ادلطلوب منو.

بادلقدرة على القياـ بأعباء احلياة اليومية  أما مفهـو اللياقة البدنية بالنسبة للشخص العادم فهي ادلرتبطة
بيسر كسهولة مع ادلقدرة على القياـ باجلهد الطارئ عند اللزـك مع احملافظة على صحة جيدة كرضا نفسي 

 بقدر ما ىو شلكن.

كلما ازدادت ادلقدرة على ربريك العضالت كادلفاصل زادت ادلركنة ككلما ازداد ظلو العضالت كتدريبها على 
 اجلهد ازدادت اللياقة من قوة عضلية كرشاقة كمقدرة على أداء حركات ادلتابعة السريعة.ربمل 

كما أف للجهاز التنفسي كالقليب دكرا مهما يف زيادة القدرة على أداء نشاط بدين كالقياـ باألعباء 
 اجلسمانية.

كقلة األنسجة الدىنية يف يضاؼ إذل ذلك بأف اللياقة البدنية تتحسن كتتطور مع زيادة البنية العضلية 
 .(00ص0110)د.عصاـ موسى احلسنات،  اجلسم كاحملافظة على الوزف ادلناسب.

 أىمية الرياضة: -0

عضالت اجلسم دائما يف حالة ارزباء كضعف كيصعب على القلب كالرئة عدم ممارسة الرياضة تجعل -
تصاب ادلفاصل بضعف كؽلكن إصابتها بسهولة، إف قلة النشاط لو  أف يقوما بوظيفتهما بصورة جيدة أك

 خطورتو الكبَتة كاليت ال تقل خطورتو عن التدخُت.
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أجسامنا ربتاج كتتشوؽ إذل احلركة كالتمارين، التمارين اليومية ىامة جدا  الرياضة تحمي من األمراض:-
أمراض القلب، السرطاف، ارتفاع ضغط الدـ، للياقة البدنية كالصحة اجليدة فهي تقلل من خطورة اإلصابة ب

 السكر كأمراض أخرل كالرياضة األخرل تساعد على بقائك يف مظهر جيد، كعدـ ظهور التجاعيد مبكرا.

عند شلارسة الرياضة يبدأ اجلسم يف استهالؾ الطاقة ادلوجودة الرياضة تساعدك على الصبر والتحمل: -
حمل كالصرب، كذلك عن طريق تدريب جسمك على أف يكوف بو، التمارين الرياضية تساعدؾ على الت

 أكثر مركنة كحركة مستخدما كمية طاقة أقل.

الرياضة تقـو بتكوين العضالت كتشكيلها كتقـو بتنمية العظاـ كاألربطة الرياضة تقوي العضالت: -
ألفضل دلظهر لتحمل ادلزيد من القوة، مع شلارسة الرياضة لن تشعر فقط باجلسم الصحي كلكن بالشكل ا

 جسمك.

أنواع التمارين اليت تقـو بشد اجلسم، تكوف مفيدة لتكوين قواـ جيد فهي ذبعل زيادة مرونة الجسم: -
 اجلسم يف حالة مركنة لتسهيل عملية االلتواء كاالضلناء كمجيع حركات اجلسم ادلختلفة.

توازف كالتناسق يف اجلسم، إذا  زيادة مركنة اجلسم عن طريق الرياضة تقلل فرص اإلصابات كربسن عملية ال
كنت تشعر بآالـ يف الرقبة أك يف اجلزء العلوم من الظهر، أك تشعر بالتوتر كالشد العصيب، فقيامك ببعض 

 التمارين اخلفيفة لشد اجلسم ذبعل عضالت اجلسم يف حالت ارزباء كتشعر بالراحة. 

سم، ألهنا تساعد على حرؽ السعرات الرياضة ىي مفتاح التحكم يف كزف اجل التحكم في وزن الجسم:-
)د.عصاـ موسى احلسنات، علم الصحة  احلرارية الزائدة، كبالتارل بقاء اجلسم دائما يف كزف كشكل جيد.

 .  (00-00ص0110، 0الرياضية ط
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 :كيفالنشاط الحركي المرابعا:  

 مفاىيم حول النشاط الحركي المكيف:-0

يعد النشاط البدين )احلركي( من أساسيات الرعاية الطبية الًتبوية للمعاقُت كيعرفو "غساف زلمد الصادؽ" 
بأنو نظاـ متكامل صمم لتعرؼ ادلشكالت كادلساعدة على حلها يف النواحي النفسية كاحلركية، كتبدأ رياضة 

، األكذل يف الًتبية اخلاصة ذلذه اخلدمات كيشمل االختيار، ادلقياس مث التقييم، كىذه ادلعاقُت باألسس الثالثة
)غساف زلمد  األسس الثالثة، األكذل يف الًتبية اخلاصة ذلذه اخلدمات كالتعلم كاليت يبحث باستمرار.

 .(01-00ص0000الصادؽ، 

كالسبل الكفيلة إلعادة الشخص ادلعاؽ إذل مستول ادلؤثر  جسميا، كيشَت كذلك "أنو كل اإلجراءات 
عقليا كعاطفيا يف اجملتمع الذم يعيش فيو كتكوف ىذه اإلجراءات ادلناسبة مع نوع اإلعاقة، كنأخذ أشكاال 

إبراىيم كليلى  ، كيعرؼ حلمي(01ص0000)غساف زلمد الصادؽ أ.،  متغَتة كلكن متوحدة اذلدؼ".
السيد فرحات "بأف النشاط البدين كالرياضي يعد جزءا ىاما من الًتبية العامة كقد عدلت األلعاب لتحسُت 

النمو البدين كاللياقة العامة كالصحة، كما أهنا تساعد على الًتكيح، نعٍت هبا الربامج االرتقائية كالوقائية 
األلعاب اليت يتم تعديلها حبيث تالئم حاالت اإلعاقة كفقا ادلتعددة كاليت تشمل على األنشطة الرياضية ك 

 .(00-00ص0001)حلمي إبراىيم،  لنوعها كشدهتا.

كحسب ىذه التعريفات يعرؼ الطلبة الباحثوف النشاط احلركي ادلكيف بأنو عبارة عن رلموعة من الربامج 
األنشطة مالئمة مع األفراد الذين لديهم قصور كعجز يف  كاألنشطة البدنية اخلاصة حيث تكوف ىذه

إمكانياهتم كقدراهتم البدنية أك تلك التمرينات البدنية اليت تؤدم إذل التقليل من األمراض أك اإلعاقات كي 
 ال تكوف ىناؾ مضاعفات أخرل.

 أىداف النشاط الحركي المكيف)التربية الرياضية المعدلة(: -4

 ركية األساسية دلواجهة متطلبات احلياة كادلشي كاجلرم.تنمية ادلهارات احل-

 تنمية التوافق العضلي العصيب كذلك باستخداـ أجزاء اجلسم السليمة ألداء النمو احلركي ادلناسب. -
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تنمية اللياقة البدنية الشاملة كاللياقة ادلهنية دبا يتناسب مع نوع اإلعاقة كدرجتها كذلك لعودة اجلسم إذل  -
 يكوف طبيعيا دلواجهة متطلبات احلياة.أقرب ما 

 العمل على تقوية أجهزة اجلسم احليوية. -

  تصحيح االضلرافات القومية كاحلد منها. -

 تنمية اإلحساس بأكضاع اجلسم ادلختلفة يف البيئة احمليطة بو. -

ادلعنوية كتنمية حب اجلماعة زيادة قدراتو من ادلمارسة الًتكغلية كاستغالؿ كقت الفراغ من أجل رفع الركح  -
 كركح التعاكف.

 زيادة االنتباه كحسن التصرؼ كالتفكَت. -

 تنمية االذباىات السليمة ضلو الشخصية السوية كزيادة الثقة بالنفس. -

االعتماد على النفس يف قضاء حاجاهتم ادلختلفة كعدـ االعتماد على الغَت مع إمكانية العيش مستقال  -
 نفسو.كمعتمدا على 

 أغراض درس النشاط الحركي المكيف: -0

يذكر عباس أمحد السامرائي" إف الدرس يف أم مادة تعليمية يعد حجز زاكية لكل منهاج رمسي كلدرس 
الًتبية البدنية أغراض متعددة تنعكس على العملية الًتبوية يف رلاؿ تربوم أكال مث على اجملتمع كلو. كينبثق 

نية العديدة من األغراض اليت سيعيد درس الًتبية البدنية إذل زلاكلة ربقيق مثل عن األىداؼ الًتبوية البد
االرتقاء بالكفاءة الوظيفية ألجهزة اجلسم بالصفات البدنية كاكتساب ادلهارات احلركية كالقدرات الرياضية 

 .(001-000ص0110)عباس السمرائي،  كاكتساب ادلعارؼ الرياضية الصحيحة.

 أسس النشاط الحركي المكيف: -2

 العمل على ربقيق أىداؼ الًتبية الرياضية العامة.-

 تقدـ على أسس الًتبية العامة.-
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 يهدؼ إذل إقامة الفرص لألفراد كاجلماعات لتمتع بنشاط بدين كتنمية مهاراتو احلركية كقدراتو البدنية.-

 كالتقدـ احلركي للمعاؽ كذلك لتنمية أقصى قدراتو كإمكانياتو.هتدؼ الربامج إذل التأىيل كالعالج -

سبكن ادلكفوؼ من تنمية الثقة بالنفس كاحًتاـ الذات كاإلحساس بالقبوؿ من اجملتمع الذم يعيش فيو -
  كذلك من خالؿ شلارسة الرياضة لألنشطة الرياضية ادلعدلة. 

عاقتو حىت يستطيع تنمية القدرات الباقية لو، سبكن من التعرؼ على قدرات كإمكانيات ادلعاؽ كحدكد إ-
 .(01-00ص0001)حلمي إبراىيم ليلى فرحات،  كاكتشاؼ ما لديهم من القدرات ".
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 الخاتمة: 

ادلهٍت الرياضي ؽلتلك كفاءة مهنية خاصة بغض النظر عن نوع التخصص ادلهٍت، فادلدرس يقـو بواجباتو 
الًتبوية مستعينا بادلعارؼ كاالذباىات اليت سبكنو من اصلاز كاجباتو بأرفع مستول مهٍت ككذلك ىو احلاؿ 

 بالنسبة للمدرب أك اإلدارم الرياضي.

كقد تطرقنا يف الفصل إذل ميداف العمل يف رلاؿ الًتبية البدنية كالرياضية كإذل أىم التخصصات ادلهنية يف 
تداكال عند الطلبة العامة كلعل تدريس مهنة الًتبية البدنية كالرياضية ىي ادلهنة يف ىذا اجملاؿ كاألكثر شهرة ك 

 ىذه الشعبة كىذا فهم ضيق للًتبية البدنية كالرياضية كمهنة.

كقد عمدنا إذل كضع تفسَت شامل كدقيق ذلذه التخصصات لتوضيح أعلية كل زبصص كتشَت ىنا إذل أف 
كسع أف ػلضر يف ثالث زبصصات مهنية بل ىناؾ مهن أخرل، كالصحفي رلاؿ الًتبية البدنية كالرياضية أ

 الرياضي ػػػػ ادلشرؼ الرياضي ػػػػ أخصائي اإلصابات الرياضية....اخل.

كردبا ارتاح الكثَت من الطلبة دلهنة التدريس يف الًتبية البدنية كالرياضية، أكثر من التخصصات األخرل 
 اعي ألهنا كظيفة ثابتة فضال عن منطلق أعماؿ إضافية أخرل.  لكوهنا تتصف باألماف كالضماف االجتم
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 مدخل الباب الثاني -
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 :تمهيد

قمنا باإلطالع ميدانيا على طلبة السنة أكذل ماسًت دبعهد الًتبية البدنية كالرياضية جبامعة عبد احلميد ابن   
باديس دبستغازل. فقمنا بالتوجو إذل إدارة ادلعهد اليت أمدتنا بأعداد الطلبة لكل زبصص كبعد ذلك توجهنا 

إذل طلبة السنة أكذل ماسًت كقمنا بطرح بعض األسئلة على ازباذ القرار ادلهٍت كعالقتو بالتخصص الدراسي، 
ضافة بعض العبارات اليت ارتأينا أهنا زبدـ كبالتارل تعرفنا على العبارات اليت زبدـ ادلوضوع، كأيضا حذؼ كإ

 البحث.

 الغرض من الدراسة:-1
دلعرفة الطريقة السليمة كالصحيحة إلجراء االختبار كاليت توصلنا إذل نتائج دقيقة كقيم مضبوطة، 

القياـ بتجربة استطالعية، قصد  تافكبغرض استخداـ الطرؽ العلمية يف االختبار، توجب على الطالب
 يف الدراسة األساسية على سبيل ادلثاؿ: ااإلطالع على الصعوبات كالعوائق اليت قد تواجهن

 معرفة مدل كضوح العبارات كفهمها من العينة ادلختربة. -
 معرفة الوقت الكايف كاألنسب إلجراء االختبار كاإلجابة على العبارات من طرؼ العينة ادلختربة. -

 فة الصعوبات كادلشاكل اليت قد تواجو ادلفحوص من فهم األسئلة.معر  -

 التوصل إذل أفضل طريقة إلجراء البحث. -

 دراسة ادلعامالت العلمية للمقياس )الصدؽ كالثبات(. -

 وصف عينة الدراسة: - 2
 طبقية كمت اختيارىم بطريقة عشوائية طالب 02أجريت الدراسة االستطالعية على عينة مكونة من 

 ال ينتموف إذل عينة الدراسة األساسية.
 إجراءات الدراسة:   -3

دبعهد الًتبية البدنية كالرياضية  طلبة السنة أكذل ماسًتاالختبار على رلموعة من  تافالطالبت أجر 
ار، حيث مث على مرحلتُت ببشرح مبسط عن كيفية اإلجابة كسَت عملية االخت نامث قم جبامعة دبستغازل
 ار:بمن ثبات االختهبدؼ التحقق 

 أ. المرحلة األولى:
 على الساعة العاشرة صباحا. 0221-22-20سبت ادلرحلة األكذل من تنفيذ االختبار بتاريخ:  -
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 ب. المرحلة الثانية:
 على الساعة العاشرة صباحا. 0221-22-21سبت ادلرحلة الثانية من االختبار بتاريخ:  -

 كاف الفارؽ الزمٍت بُت ادلرحلتُت أسبوع. -
 أدوات البحث: -4

 أوال:مقياس اتخاذ القرار المهني:

كيهدؼ ىذا ادلقياس إذل قياس قدرة الفرد على ازباذ القرار كقد صمم على صورة اختبار مجل اليت تكونت 
عبارة كأعطى لكل عبارة من العبارات كزف متدرج بثالثة استجابات كادلطلوب من ادلفحوص  01من 

 ال.  –أحيانا  –ًتتب ىذه الدرجات من نعم اختيار إحدل ىذه االستجابات كت

 ثانيا: مقياس التخصص الدراسي:
كيهدؼ ىذا ادلقياس إذل قياس اذباىات الطلبة ضلو التخصصات الدراسية كقد صمم على صورة اختبار 

عبارة كأعطى لكل عبارة من العبارات كزف متدرج بثالثة استجابات كادلطلوب  00مجل اليت تكونت من 
 ال. –أحيانا  –ص اختيار إحدل ىذه االستجابات كتًتتب ىذه الدرجات من نعم من ادلفحو 

 الخصائص السيكومترية ألداة القياس: -5
ارات كادلقاييس ينبغي مراعاة العديد من الشركط كاألسس بلكي يتم استخداـ كتطبيق بعض االخت

 العلمية.
 الصدق: -5-1

ادلقياس اس ما كضع من أجلو،فاالختبار أك اليت ؽلتد إليها يف قيصدؽ ادلقياس أك االختبار يشَت إذل الدرجة 
 (221-222ص  0222)مرسلي،، الصادؽ ىو الذم يقيس بدقة كافة الظاىرة اليت صمم لقياسها. 

 الصدؽ أىم شركط االختبار اجليد فاالختبار الصادؽ ىو الذم ينجح يف قياس ما كضع من أجلو.  كيعترب
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 الثبات: -5-2
يقصد بثبات االختبار مدل الدقة أك االتساؽ أك استقرار نتائجو لو طبق على عينة من األفراد يف 

 (221ص0222العلمي يف علـو اإلعالـ ك االتصاؿ،  )مرسلي،، مناىج البحث. مناسبتُت سلتلفتُت
كالثبات ؽلثل العامل الثاين يف األعلية بعد الصدؽ يف عملية بناء كتقنُت االختبارات كىو يعٍت أف 

 يكوف االختبار على درجة عالية من الدقة كاإلتقاف كاالتساؽ كادلوضوعية كاالطراد فيما كضع لقياسو. 

يف اجلدكؿ معامل الثبات طريقة )بَتسوف( حلساب معامل االرتباط كما ىو موضح استعملنا حلساب  ك
 (.20رقم)

 . الموضوعية:-5-3
 موضوعية االختبار ترجع يف األصل إذل مدل كضوح التعليمات اخلاصة بو.

على األساتذة احملكمُت من أجل توضيح  ازباذ القرار ادلهٍت ك التخصص الدراسيكدبا أنو مت عرض مقياس 
العبارات كصياغتها بطريقة مفهومة كسهلة كتعديل العبارات الغَت مناسبة من أجل احلصوؿ على صدؽ 

مت تأكيده، باإلضافة إذل إغلاد ثباهتما عن طريق تطبيق  ازباذ القرار ادلهٍت ك التخصص الدراسيمقياسي 
 يتميزاف بدرجة عالية من ادلوضوعية. رار ادلهٍت ك التخصص الدراسيازباذ القاالختبار تبُت رل أف مقياس 

 

 ساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة االستطالعية: األ-6
 (11ص-ق2121-ـ2111)د.مركاف عبد اجمليد ابراىيم،  بَتسوف -ر –معامل االرتباط  -
 ادلتوسط احلسايب -
 ادلعيارم االضلراؼ-
 .(21ص-ق2121-ـ2111)د.مركاف عبد اجمليد إبراىيم،  الصدؽ الذايت -
 .ق (2121-ـ2111)ابراىيم، الثبات  -
 .(212ص-ق2121-ـ2111)إبراىيم،  ادلوضوعية. -
 .(12ص0220)د.زلمد نصر الدين رضواف،  STUDENT-T-TEST: -ستودينت -ت–اختيار  -
 . 2–درجة احلرية: دح = ف  -
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 تحليل ومناقشة نتائج الدراسة االستطالعية: -7
 ازباذ القرارادلهٍتدلعرفة داللة الفركؽ بُت نتائج ادلرحلة األكذل كنتائج ادلرحلة الثانية دلقياسي 

 -ت  –كإبراز حقيقة االختالؼ من حيث الداللة أكال، استخدمت اختيار  التخصص الدراسيك 
 ستودينت كاجلدكؿ التارل يوضح ذلك.

بداللة الفروق  ستودينت -ت –(: يبين نتائج الدراسة االستطالعية الختبار01جدول رقم )-      
 بين نتائج المرحلة األولى والمرحلة الثانية وكذا المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري.

 
 ادلقياس

ادلرحلة األكذل من 
 االختبار

من  الثاينادلرحلة 
 االختبار

قيمة  
ت 

 احملسوبة

ت قيمة 
 اجلدكلية

درجة 
 احلرية

مستول 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

  ع س ع س
 

1.0 
 

 
 

0.00 
 

 
 

00 
 
 

 

 
 

1.10 
 
 

 

 
 

غير دال 
 إحصائيا

ازباذ 
القرار 
 ادلهٍت

00.00 0.10 00.00 0.00 

التخصص 
 الدراسي

غير دال  0.00 1.00 0.00 00.0 0.00 00.0
 إحصائيا

 (.2-درجة احلرية = )ف
كاليت تبُت أف )ت( احملسوبة لالختيار القبلي  (22)من خالؿ النتائج احملصل عليها يف اجلدكؿ رقم        

عند  (2.11)كىي قيمة أصغر من )ت( اجلدكلية اليت بلغت(2.1اليت بلغت) الزباذ القرار ادلهٍتكالبعدم 
 (.2.21مستول الداللة ) 

كىي قيمة  (2.01))ت( احملسوبة لالختبار القبلي كالبعدم بلغت قيمتها  التخصص الدراسيأما        
( كىذا يدؿ على أنو ال توجد 2.21عند مستول الداللة ) (2.11)أصغر من )ت( اجلدكلية اليت بلغت

كاالختبار األكؿ كالثاين  ازباذ القرار ادلهٍتفركؽ أك اختالفات جوىرية بُت االختبار األكؿ كالثاين دلقياس 
 .التخصص الدراسيدلقياس  
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 التخصص الدراسيومقياس  اتخاذ القرار المهنيري مقياس (: يبين ثبات اختبا02جدول رقم )-

درجة  حجم العينة ادلقياس
 احلرية

مستول 
 الداللة

 

معامل ثبات 
 االختبار

القيمة 
 اجلدكلية

  ازباذ القرار ادلهٍت
02 

 
21 

 
2.21 

2.12 2.21 
التخصص 

 الدراسي
2.12 

 

ازباذ القرار ادلهٍت اليت  لدل(20)يف اجلدكؿ رقم  -بَتسوف–عند حساب معامل االرتباط البسيط 
كبعد الكشف يف جدكؿ دالالت االرتباط البسيط دلعرفة ثبات االختبار عند درجة احلرية  (2.12بلغت)

( تبُت رل أف االختبار يتميز بدرجة ثبات عالية كوف الدرجة احملسوبة 2.21( كدبستول الداللة) 21)
 .  (2.21) من القيمة اجلدكلية كاليت بلغتأكرب -بَتسوف–دلعامل الثبات 

كبعد الكشف يف جدكؿ  (2.12)كجد معامل االرتباط البسيط  التخصص الدراسيأما مقياس 
( تبُت رل 2.21( كدبستول الداللة) 21دالالت االرتباط البسيط دلعرفة ثبات االختبار عن درجة احلرية )

كانت أكرب من القيمة   -بَتسوف–جة احملسوبة دلعامل الثبات أف االختبار يتميز بدرجة ثبات عالية كوف الدر 
 (.2.21)اجلدكلية كاليت كانت تساكم 

 

 التخصص الدراسيومقياس  اتخاذ القرار المهني  صدق اختباري مقياس يوضح(03جدول رقم )

 

 

 

 

 
تبُت رل 

درجة  حجم العينة ادلقياس
 احلرية

مستول 
 الداللة

 

معامل صدؽ 
 االختبار

 القيمة اجلدكلية

القرار  ازباذ
 ادلهٍت

 
02 

 
21 

 
2.21 

2.11 2.21 

التخصص 
 الدراسي

2.11 
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يتصف بدرجة عالية من الصدؽ كوف القيمة  ازباذ القرار ادلهٍتأف اختبار  (22)من خالؿ اجلدكؿ رقم 
دلعامل الصدؽ  ، كجاءت أكرب من القيمة اجلدكلية(2.11)احملسوبة دلعامل الصدؽ الذايت لالختبار كانت 

 (.2.21( كمستول الداللة )21عند درجة احلرية ) (2.21)كاليت قيمتها
يتميز بدرجة عالية من الصدؽ كوف القيمة احملسوبة دلعامل  التخصص الدراسي كما أف اختبار        

 عند(2.21)كجاءت أكرب من القيمة اجلدكلية دلعامل الصدؽ كاليت قيمتها  (2.11)الصدؽ الذايت بلغت
 .2.21( كمستول الداللة 21درجة احلرية )

 االستنتاجات المحصل عليها: -8
اذلدؼ من القياـ بالدراسة االستطالعية ىو احلصوؿ على أفضل طريقة إلجراء الدراسة األساسية 

 كقد توصلنا إذل:
التخصص ك  ازباذ القرار ادلهٍتعدـ كجود اختالؼ بُت االختبار األكؿ كاالختبار الثاين دلقياسي  -

كىو ما دل يؤثر على درجات التقييم كىذا ما تبُت رل من خالؿ ادلقارنة اليت أجريت عن طريق  الدراسي
ودنت الذم دل يثبت أم فركؽ جوىرية بُت االختبارين القبلي يست -ت –إعادة االختبار باستعماؿ اختبار 

 كالبعدم.

التخصص مقياس  س ازباذ القرار ادلهٍت ككضوح العبارات كادلفردات من طرؼ ادلختربين اخلاصة دبقيا -
 الدراسي.
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 تمهيد:

إف اذلدؼ األساسي من الدراسة ادليدانية ىو التعرؼ على ازباذ القرار ادلهٍت كعالقتو بالتخصص    
 الدراسي دبعهد الًتبية البدنية كالرياضية دبستغازل.

كيعترب ىذا الفصل العمود الفقرم لتصميم كبناء حبث علمي، حيث قمنا ىنا بإضافة جزء مكمل    
للدراسة النظرية كىو الدراسة التطبيقية اليت كانت بدايتها بتصميم استبياف مث توزيعو على أفراد العينة 

بتفريغ البيانات ادلتوفرة ألجل  ادلختارة لإلجابة على العبارات ادلقًتحة. كبعد مجع استمارات االستبياف قمنا
 ربليلها كمناقشتها.

 ـ منهج البحث: 1

 ,ANGERS) "مهما كاف ىدؼ البحث قيمة نتائجو تتوقف على ادلنهج ادلعتمد عليو "
1997page57)الدراسة  ، إذا اختيار ادلنهج الذم يتناسب كطبيعة الدراسة ىو ضماف ربقيق أىداؼ

 كالوصوؿ إذل النتائج عملية دقيقة كموضوعية.

الدراسة احلالية هتدؼ إذل معرفة ازباذ القرار ادلهٍت كعالقتو بالتخصص الدراسي، كللوصوؿ إذل ىذا يسعاف 
باستمارة اليت تبٌت على ضوء فرضيات البحث كاليت تسمح جبمع مجلة من البيانات ىذه األخَتة بدكرىا 

ليلها كبالتارل ربديد بالضبط العالقة بُت ازباذ القرار كالتخصص الدراسي. فالدراسة ىي سيتم تفسَتىا كرب
 أساسا كصف ألمر كاقع نقـو بتحليلو كتفسَته كإغلاد حلوؿ لو إذا ما ثبت كجود مشكلة.

الذم  العالئقيللوصوؿ إذل ىذا مت استخداـ ادلنهج الذم يتناسب مع أىداؼ الدراسة كىو ادلنهج الوصفي 
)بوعالؽ زلمد،  إنو ادلنهج الذم يقـو بتحديد الوضع احلارل للظاىرة ". بوعالق محمد"يعرفو "

"ىو ادلنهج الذم يقـو بوصف ما ىو كائن كتفسَته بتحديد  "طلعت ىمام". كما يعرفو (000ص0000
كاالذباىات عند كل من األفراد كاجلماعات، ادلمارسات الشائعة أك السائدة، كالتعرؼ على ادلعتقدات 

كطرقها يف النمو كالتطور، كال يقتصر على مجع البيانات كتبويبها، كإظلا ؽلضي إذل ما ىو أبعد ألنو يتضمن 
قدرا من التفسَت ذلذه البيانات، حيث ال تكتمل عملية البحث حىت تنضم ىذه البيانات كربلل كتستخرج 

. ىذه التعاريف تزيد (000-000ص0000)طلعت علاـ،  لة كادلغزل".منها االستنتاجات ذات الدال
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بازباذ القرار ادلهٍت كعالقتو بالتخصص التأكيد على أف ادلنهج الوصفي ىو األنسب لطبيعة الدراسة اخلاصة 
من شأنو أف يساىم يف الوصوؿ إذل  الدراسي لطلبة ادلاسًت دبعهد الًتبية البدنية كالرياضية جبامعة دبستغازل.

 نتائج دقيقة نسبيا.

 مجتمع البحث:ـ  2

إف رلتمع الدراسة ؽلثل الفئة االجتماعية اليت نريد إقامة الدراسة التطبيقية عليو، كفق ادلنهج ادلختار، كيف 
لكل التخصصات دبعهد الًتبية  LMD ىذا البحث كاف رلتمع الدراسة طلبة السنة األكذل ماسًت نظاـ

 البدنية 

 طالب. 200كالرياضية جبامعة مستغازل، الذم بلغ عددىم 

 .الدراسي  (: يوضح عدد الطلبة والسنوات والتخصص12رقم )الجدول 

 

 

 

 

 

 عدد الطلبة التخصص الدراسي السنوات
 

 السنة أولى ماستر
LMD 

 000 التربية بدنية والرياضية
 010 التدريب الرياضي

 000 الرياضة وصحة
 024 النشاط الحركي المكيف

 200 المجموع
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 عينة البحث: ـ 3

ادلنبع الذم ذبمع منو البيانات ادليدانية، كىي تعترب اجلزء من الكل دبعٌت أنو تؤخذ من أفراد اجملتمع  ىي   
)د.زلمد عشوائية طبقية لتجرل عليها الدراسة كلذلك فإف اختيارنا يف ىذه الدراسة للعينة كانت العينة 

، حيث أجريت  (00ص0110علـو الًتبية كالرياضية،  نصر الدين رضواف، اإلحصاء اإلستدالرل يف
 من كل زبصص.%01بنسبة طالب  024الدراسة على عينة قوامها 

 (: توزيع أفراد العينة حسب التخصصات الدراسية لطلبة سنة أولى ماستر.12رقم )جدول          

 عدد الطلبة التخصصات الدراسية السنوات
 

 طلبة السنة أولى ماستر
LMD 

 21 التربية البدنية والرياضية
 01 التدريب الرياضي

 21 الرياضة وصحة
 24 النشاط الحركي المكيف

 024 المجموع
 ـ مجاالت البحث: 4

  المجال البشري: 0ـ  4

زبصص الًتبية البدنية طالب،  024اضلصرت الدراسة على عينة من طلبة السنة أكذل ماسًت كعددىا 
زبصص طالب،  21زبصص الرياضة كصحة طالب،  01زبصص تدريب رياضي طالب،  21كالرياضية 

 طالب. 24النشاط احلركي مكيف 

 ـ المجال المكاني: 4ـ  4

 أجريت الدراسة ادليدانية دبعهد الًتبية البدنية كالرياضية جبامعة عبد احلميد ابن باديس دبستغازل.

 

 



85 
 

 ـ المجال الزماني: 0ـ  4

حيث مت الشركع يف  ،ـ0100 إذل أكائل شهر مامأكتوبر شهر أجريت الدراسة يف الفًتة ادلمتدة ما بُت 
اجلانب النظرم من بداية شهر أكتوبر إذل أكاخر شهر مارس، أما اجلانب التطبيقي فخصصت لو ادلدة 

 ادلتبقية بداية شهر مارس إذل أكائل شهر مام.

 ـ متغيرات البحث: 5

 ىو إزباذ القرار ادلهٍت.ير المستقل: ـ المتغ 0ـ  5

 ىو التخصص الدراسي. ـ المتغير التابع:  4ـ  5

 ـ أدوات البحث: 6

تعترب عملية مجع البيانات من أىم مراحل البحث العلمي، حيث زبتلف طرؽ ككسائل مجع البيانات  
ستمارة كأداة حبث دلعرفة باختالؼ ادلواضيع كاألىداؼ ادلراد ربقيقها، كيف ىذه الدراسة مت استخداـ اال

، كقد سبت االستفادة من نتائج الدراسة االستطالعية وعالقتو بالتخصص الدراسي اتخاذ القرار المهني
كاإلطار النظرم للبحث يف بناء عبارات االستمارة كاليت تعرؼ على أهنا :"أداة ىامة يف مجع البيانات، كما 

كادلبحوث، كىي تتضمن رلموعة من األسئلة كالعبارات ترتبط تعد طريقة اتصاؿ أساسية بُت الباحث 
 . (001ص0000)زلمد سيد أبو النيل،  بادلسائل اليت ينوم الباحث احلصوؿ عليها من خالؿ مبحوثو".

 كىنا استخدـ الباحث يف مجع ادلعلومات اخلاصة هبذه الدراسة األدكات التالية:

 اتخاذ القرار:أوال:مقياس 

كيهدؼ ىذا ادلقياس إذل قياس قدرة الفرد على ازباذ القرار كقد صمم على صورة اختبار مجل اليت تكونت 
عبارة كأعطى لكل عبارة من العبارات كزف متدرج بثالثة استجابات كادلطلوب من ادلفحوص  01من 

 ال.  –أحيانا  –اختيار إحدل ىذه االستجابات كتًتتب ىذه الدرجات من نعم 
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 جيد  -جيد جداعبارة إذل أربع مستويات اليت سبثلت يف ) 22استمارة ازباذ القرار ادلتكونة من مت تفريغ ك -
 سيء جدا(. -سيء

  يوضح مستويات ازباذ القرار ادلهٍت كالعبارات اليت تقيسها(10جدول رقم) -
 
 

 
 
 
 
 

 ثانيا: مقياس التخصص الدراسي:
كيهدؼ ىذا ادلقياس إذل قياس اذباىات الطلبة ضلو التخصصات الدراسية كقد صمم على صورة اختبار 

عبارة كأعطى لكل عبارة من العبارات كزف متدرج بثالثة استجابات كادلطلوب  00مجل اليت تكونت من 
 ال –أحيانا  –من ادلفحوص اختيار إحدل ىذه االستجابات كتًتتب ىذه الدرجات من نعم 

 –جيد عبارة إذل ثالث مستويات اليت سبثلت يف ) 21كمت تفريغ استمارة التخصص الدراسي ادلتكونة من -
 ضعيف (. -متوسط 

 يوضح مستويات التخصصات الدراسية كالعبارات اليت تقيسها.(:10جدول رقم) -    

 

مستوى اتخاذ القرار 
 المهني

 العبارات التي تقيسها

 (00-00-00-00-00-00-10-10) جيد جدا
 

 (.01-00-00-00-01-00-10-10)  جيد
 (.00-00-00-00-10-10-10-10) سيء

 (.00-00-00-00-01-10) سيء جدا

 العبارات التي تقيسها مستويات التخصص الدراسي
-00-00-00-00-00-01-10-10-10-10 جيد

00. 
 .10-10 متوسط
 .00-10-10-10 ضعيف



87 
 

 الدراسة اإلحصائية:-7

 اإلحصائية المستخدمة في الدراسة: ساليباأل 7-1
 المتوسط الحسابي: *

 س= ادلتوسط احلسايب.
 مج= اختصار كلمة رلموع.

 س= درجات ادلفحوص.
 ف= عدد أفراد العينة.

 اإلنحراف المعياري: *
 
 
 

 ع= االضلراؼ ادلعيارم.
 مج= اختصار كلمة رلموعة.

 س= الدرجات اخلاـ.
 = ادلتوسط احلسايب.س  

 ف= عدد أفراد العينة .
 .(022ص0220)رضواف،  .الوسيط *

  
 
 
 . معامل االلتواء *
 
 
 

2س( – سمج )  

 ع = 

ن     

 أعلى درجة فً المقٌاس + أدنى درجة فً المقٌاس              

2                                                  =     

   

                             2  

 
الوسٌط ( –)المتوسط الحسابً   3    

 االنحراف المعٌاري

 اإلنحراف المعٌاري  
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 النسبة المئوية: *
 
 
 
 درجة الحرية:* 

  2 –دح= ف 
 (201ص0220)د.زلمد نصر الدين رضواف،  LSD :طرقة أقل فرق معنوي 

 صعوبات البحث:-08
 عدـ إرجاع بعض األساتذة االستمارات. -

 يف ملء كإرجاع االستمارة. الطلبةعدـ إخالص بعض  -

 عدـ كجود دراسات مشاهبة حسب حدكد علم الباحث. -    
 صعوبة التحكم يف الوقت ادلخصص يف إصلاز ىذه ادلذكرة. -    

 صعوبة استعارة ادلراجع من مكتبة الكلية -    

 صعوبة توزيع ك تسليم االستمارات للطلبة. -    

 

 

 

 

 

 

 

      ×011    

  

 

   درجة التقٌٌم

 الدرجة العظمى
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 :الخالصة

من خالؿ ىذا الفصل تطرقنا إذل منهجية البحث ك إجراءاتو ادليدانية حيث تعرفنا على منهج ك عينة 
طالبا من السنة أكذل ماسًت دبعهد الًتبية البدنية ك الرياضية دبستغازل كما تطرقنا  210البحث اليت مشلت 

مقياس التخصص الدراسي مع التعرؼ  دلتغَتات البحث ك أدكاتو اليت سبثلت يف مقياس ازباذ القرار ادلهٍت،ك
إذل ادلعادالت اليت استخدمناىا يف الدراسة اإلحصائية ك يف األخَت أدرجنا الصعوبات اليت تلقيناىا يف 

 البحث.   
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 تمهيد:
إف رلموع الدرجات اخلاـ ادلتحصل عليها من الدراسة األساسية يف ىذا البحث ليس ذلا مدلوؿ أك معٌت 
بغرض احلكم على صحة الفركض ادلصاغة أك نفيها، كعلى ىذا األساس تتناكؿ الطالبتاف يف ىذا الفصل 

داكؿ مث التحليل معاجلة النتائج اخلاـ باستخداـ رلموعة من ادلقاييس اإلحصائية ألجل عرضها يف ج
كادلناقشة كمن مث سبثيلها بيانيا ليتسٌت للباحثتاف استخالص رلموعة من ادلباحث يعتمدكف عليها يف إصدار 

 األحكاـ ادلوضوعية حوؿ متغَتات البحث.
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 عرض وتحليل ومناقشة نتائج الدراسة: -1
 اتخاذ القرار المهني: -

 ادلربعات ك درجات احلرية كمتوسط ادلربعات كقيمة ؼ ك مستول الداللةمصدر التباين ك رلموع  دلعرفة 
صحة  -تدريب رياضي –تربية بدنية كرياضية  )اسًتم السنة أكذل زباذ القرار لدل طلبةيف ا 1.10
 (.نشاط حركي مكيف -كرياضة

 كقيمة ؼمصدر التباين ك رلموع ادلربعات ك درجات احلرية كمتوسط ادلربعات  يوضح(:08جدول رقم)
نشاط  ،تدريب رياضي،صحة كرياضة،تربية بدنية كرياضية  )ماسًت السنة أكذل يف ازباذ القرار لدل طلبة 

 حركي مكيف(.
 

 
 
 
 
 

 التخصص الدراسي: -

 رجةد رلموع مربعات مصدر التباين التخصصات الدراسية
 احلرية

متوسط 
 مربعات

ؼ  قيمة  ؼ
 اجلدكلية

 الداللة
 

الًتبية  البدنية ك  -0
 01=0الرياضية ف

التدريب الرياضي -0
 01=0ف
  01= 0رياضة كصحةف-0
نشاط حركي مكيف  -0
 00=0ف

داخل 
 اجملموعات

0001.00 000 01.00 

000.00 0.00 

 
 

داؿ 
 إحصائيا

 0010.00 0 00000.00 بُت اجملموعات

 
 اجملموع

 
00000600 

 

 
000 
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 احلرية كمتوسط ادلربعات كقيمة ؼ ك مستول الداللة مصدر التباين ك رلموع ادلربعات ك درجات دلعرفة
رياضة  -تدريب رياضي –تربية بدنية كرياضية )ماسًت  السنة أكذل يف التخصص الدراسي لدل طلبة 1.10

 نشاط حركي مكيف(. -صحةك 
      

 مصدر التباين ك رلموع ادلربعات ك درجات احلرية كمتوسط ادلربعات كقيمة ؼ يوضح(:09جدول رقم) 
صحة  -تدريب رياضي –تربية بدنية كرياضية  )ماسًت السنة أكذل لدل طلبة يف التخصص الدراسي

 مكيف(. نشاط حركي -كرياضة
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 اتخاذ القرار: -

مصدر  التخصصات الدراسية
 التباين

رلموع 
 مربعات

 د.
 احلرية

متوسط 
 مربعات

ؼ  قيمة  ؼ
 اجلدكلية

 الداللة
 

الًتبية البدنية  -0
 01=0كالرياضيةف

 01=0الرياضي ف التدريب-0
  01= 0رياضة كصحةف-0
نشاط حركي مكيف  -0
 00=0ف

داخل 
 اجملموعات

0000.00 000 00.00 

000.00 0.00 

 
 

 داؿ
 إحصائيا

بُت 
 اجملموعات

00000.00 0 0000.00 

  000 00000600 اجملموع
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االضلرافات ادلعيارية ك النسبة ادلئوية لدل طلبة السنة أكذل يبُت ادلتوسطات احلسابية ك (:10)جدول رقم 
 ماسًت يف استبياف ازباذ القرار ادلهٍت.

ادلعاجلة اإلحصائية لنتائج اخلاـ كمعاجلتها إحصائيا بواسطة الوسائل اإلحصائية ادلناسبة مت عرضها  بعد -
 يف اجلداكؿ كسبثيلها بيانيا بواسطة أعمدة بيانية كؽلكن عرضها على النحو التارل:

رار ادلهٍت لقد بلغ ادلتوسط احلسايب لدل طلبة سنة أكذل ماسًت تربية بدنية كرياضية يف ازباذ الق -   
[ -2,2( كجاء زلصور بُت ]-2.12( أما قيمة معامل االلتواء )1.21( كباضلراؼ معيارم )11.10)

 لدل طلبة الًتبية البنية كالرياضية. اىذا ما بُت أف تتوزع توزيعا إعتدالي
يمة ( أما ق1.11( كباضلراؼ معيارم )12.12أما طلبة التدريب الرياضي فقد بلغ ادلتوسط احلسايب )-   

[ كىذا ما يبُت أف النتائج تتوزع توزيعا إعتداليا لدل -2,2( كجاء زلصور بُت ]2.11) ءمعامل االلتوا
 طلبة التدريب الرياضي.

( أما قيمة معامل 4.76( كباضلراؼ معيارم )10.01كطلبة رياضة كصحة فقد بلغ ادلتوسط احلسايب)-   
ذا ما يبُت أف النتائج تتوزع توزعا إعتداليا لدل ( كى2.21[ بلغت)-2,2االلتواء اليت تنحصر مابُت ]

 طلبة رياضة  كصحة.

ادلتوسط  التخصص الدراسي
 احلسايب

االضلراؼ 
 ادلعيارم

معامل  الوسيط
 االلتواء

النسبة 
 ادلئوية

مستول 
 التقييم

 الرتبة

الًتبية البدنية كالرياضية 
 40=1ن

 22 جيد جدا 10.22 -2.12 11 1.21 11.10

 التدريب الرياضي
 30=2ن 

 20 جيد 12.10 2.11 12.1 1.11 12.12

 الرياضة كصحة 
 40=3ن

 22 سيئ 12.11 2.21 10 4.76 10.01

 نشاط حركي مكيف
 42=4ن

 21 سيئ جدا 21.11 2.22 12 1.22 12.1
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( أما قيمة 1.22( كباضلراؼ معيارم)12.1أما طلبة نشاط حركي مكيف فقد بلغ ادلتوسط احلسايب) -
لدل  [ كىذا ما يبُت أف النتائج تتوزع توزعا إعتداليا-2,2اليت تنحصر مابُت ] (2.22معامل االلتواء )

 طلبة نشاط حركي مكيف.
 

 أعمدة بيانية توضح النسبة ادلئوية الزباذ القرار ادلهٍت. (:05الشكل )

 
 

كحبساب النسبة ادلئوية الزباذ القرار ادلهٍت لدل طلبة سنة أكذل ماسًت جاءت بالًتتيب على النحو      
 التارل:

%(، كادلرتبة الثانية طلبة 10.12ادلرتبة األكذل طلبة زبصص السنة أكذل ماسًت تربية بدنية كرياضية بنسبة)
%(، ادلرتبة الثالثة طلبة زبصص رياضة كصحة بنسبة 11.12زبصص تدريب رياضي بنسبة)

 %(.11.22%(، كيف األخَت طلبة نشاط حركي مكيف بنسبة )11.21)
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 رلموع طرح ادلتوسطات فيما بينها يف ازباذ القرار ادلهٍت. يوضح:(11)الجدول رقم

 
ربليل فيشر كبعد ادلعاجلة اإلحصائية لدرجة اخلاـ ادلتحصل عليها باستعماؿ اختبار داللة الفركؽ -     

لدل عينة طلبة السنة أكذل ماسًت التخصصات الدراسية) تربية بدنية  ادلهٍت التباين األحادم يف ازباذ القرار
كرياضية، تدريب رياضي، رياضة كصحة، نشاط حركي مكيف(، بينت النتائج أف ىناؾ فركؽ ذات داللة 

( كىي اكرب من القيمة الفاء 211.11إحصائية بُت اجملموعات األربع حيث بلغت الفاء احملسوبة )
%( ك درجة 11( ىذا يعٍت عند درجة الثقة )2.22عند مستول الداللة )( 0.11) كاليت بلغت ةاجلدكلي

( شلا يدؿ على كجود فركؽ 22( ك درجة احلرية البينية)211%( ك درجة احلرية الداخلية)22الشك )
ذات داللة إحصائية ك دلعرفة مصدر الفركؽ استخدمت الطالبتاف الباحثتاف اختبار أقل فرؽ داؿ 

الذم يبُت رلموع  (22رقم) موع طرح ادلتوسطات فيما بينهم كما ىو موضح يف اجلدكؿ( كرلLSDمعنوم)
( اليت بلغت LSD)ك ىذه القيمة أكرب من قيمة  (221.21)طرح ادلتوسطات فيما بينها قدر ب

 شلا يبُت الفرؽ بُت اجملموعات األربع للتخصصات لصاحل الًتبية البدنية الرياضية. (2.11)
 

األكذل  اجملموعة
=  11.10س 

الثانية 
=  12.12س 

الثالثة 
=  10.01س 

الرابعة 
=  12.1س 

 اجملموع

األكذل 
=  11.10س 

- 20.11 00.01 20.10 11.11 

الثانية 
=  12.12س 

 - 1.11 02.22 01.12 

الثالثة 
=  10.01س 

  - 22.11 22.11 

الرابعة 
=  12.1س 

   -  

 221.21     اجملموع
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 الدراسي: التخصص -

يبُت ادلتوسطات احلسابية ك االضلرافات ادلعيارية ك النسبة ادلئوية لدل طلبة السنة أكذل  (:12)جدول رقم 
 ماسًت يف استبياف التخصص الدراسي.

ادلعاجلة اإلحصائية لنتائج اخلاـ كمعاجلتها إحصائيا بواسطة الوسائل اإلحصائية ادلنسبة مت  بعد -     
 عرضها يف اجلداكؿ كسبثيلها بيانيا بواسطة أعمدة بيانية كؽلكن عرضها على النحو التارل:

توسط احلسايب لدل طلبة سنة أكذل ماسًت تربية بدنية كرياضية يف التخصص الدراسي لقد بلغ ادل -    
[ ىذا -2,2( كجاء زلصور بُت ]2.11( أما قيمة معامل االلتواء )1.21(  كباضلراؼ معيارم )11.2)

 لدل طلبة الًتبية البنية كالرياضية. اما بُت أف تتوزع توزيعا إعتدالي
( أما قيمة 1.11( كباضلراؼ معيارم )21.1ياضي فقد بلغ ادلتوسط احلسايب )أما طلبة التدريب الر -    

[ كىذا ما يبُت أف النتائج تتوزع توزيعا إعتداليا لدل طلبة -2,2( كجاء زلصور بُت ]2) ءمعامل االلتوا
 التدريب الرياضي.

أما قيمة معامل ( 1.22( كباضلراؼ معيارم )21.2كطلبة رياضة كصحة فقد بلغ ادلتوسط احلسايب)-    
( كىذا ما يبُت أف النتائج تتوزع توزعا إعتداليا لدل 2.11[ بلغت)-2,2االلتواء اليت تنحصر مابُت ]

 طلبة رياضة كصحة.

ادلتوسط  التخصص الدراسي
 احلسايب

االضلراؼ 
 ادلعيارم

معامل  الوسيط
 االلتواء

النسبة 
 ادلئوية

مستول 
 التقييم

 الرتبة

الًتبية البدنية كالرياضية 
 40=1ن

 22 جيد 12.12 2.11 11 1.21 11.2

 التدريب الرياضي
 30=2ن 

 20 متوسط 11.11 2 21.1 1.11 21.1

 الرياضة كصحة 
 40=3ن

 22 متوسط 11 2.11 22.1 1.22 21.2

 نشاط حركي مكيف
 42=4ن

 21 ضعيف 11.21 -2.21 20.1 1.11 20.21
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( أما 1.11( كباضلراؼ معيارم)20.21أما طلبة نشاط حركي مكيف فقد بلغ ادلتوسط احلسايب) -   
[ كىذا ما يبُت أف النتائج تتوزع توزعا إعتداليا -2,2]اليت تنحصر مابُت  (-2.21قيمة معامل االلتواء )

 لدل طلبة نشاط حركي مكيف.
 

 أعمدة بيانية توضح النسبة ادلئوية للتخصص الدراسي. (:06الشكل )

 
كحبساب النسبة ادلئوية للتخصص الدراسي لدل طلبة سنة أكذل ماسًت جاءت بالًتتيب على النحو    

 التارل:
%(، كادلرتبة الثانية طلبة 12.22ادلرتبة األكذل طلبة زبصص السنة أكذل ماسًت تربية بدنية كرياضية بنسبة)

%(، 21%(، ادلرتبة الثالثة طلبة زبصص رياضة كصحة بنسبة )12.11زبصص تدريب رياضي بنسبة)
 %(.21.11كيف األخَت طلبة نشاط حركي مكيف بنسبة )
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 رلموع طرح ادلتوسطات فيما بينها يف التخصص الدراسي.يوضح :(:13)الجدول رقم

 
ربليل  فيشركبعد ادلعاجلة اإلحصائية لدرجة اخلاـ ادلتحصل عليها باستعماؿ اختبار داللة الفركؽ  -

التباين األحادم يف التخصص الدراسي لدل عينة طلبة السنة أكذل ماسًت التخصصات الدراسية) تربية 
مكيف(، بينت النتائج أف ىناؾ فركؽ ذات بدنية كرياضية، تدريب رياضي، رياضة كصحة، نشاط حركي 

( كىي اكرب من القيمة الفاء 000.00داللة إحصائية بُت اجملموعات األربع حيث بلغت الفاء احملسوبة )
%( ك 11( ىذا يعٍت عند درجة الثقة )2.22( عند مستول الداللة )0.11كاليت بلغت ) ةاجلدكلي

( شلا يدؿ على كجود 22( ك درجة احلرية البينية)211%( ك درجة احلرية الداخلية)22درجة الشك )
فركؽ ذات داللة إحصائية ك دلعرفة مصدر الفركؽ استخدمت الطالبتاف الباحثتاف اختبار أقل فرؽ داؿ 

( الذم يبُت 22( كرلموع طرح ادلتوسطات فيما بينهم كما ىو موضح يف اجلدكؿ رقم)LSDمعنوم)
( اليت بلغت LSD)( ك ىذه القيمة أكرب من قيمة 12.21رلموع طرح ادلتوسطات فيما بينها قدر ب)

 ( شلا يبُت الفرؽ بُت اجملموعات األربع للتخصصات لصاحل الًتبية البدنية الرياضية. 2.11)

 
 

األكذل  اجملموعة
=  11.2س 

الثانية 
=  21.1س 

الثالثة 
=  21.2س 

الرابعة 
=  20.20س 

 اجملموع

األكذل 
=  11.2س 

- 1.1 22 20.11 22.11 

الثانية 
=  21.1س 

 - 0.1 1.21 1.11 

الثالثة 
=  21.2س 

  - 0.11 0.11 

الرابعة 
=  20.20س 

   -  

 12.21     اجملموع



100 
 

 االستنتاجات: -2
كبعد ادلعاجلة اإلحصائية لنتائج اخلاـ بوسائل إحصائية مناسبة توصلنا إذل نتائج مت عرضها يف اجلداكؿ 

كسبثيلها بيانيا بواسطة األعمدة البيانية فوجدنا أف قيمة الفاء احملسوبة لكل من ادلقياسُت إزباذ القرار ادلهٍت 
تج أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بُت كالتخصص الدراسي أكرب من قيمة الفاء اجلدكلية كمنو نستن

 ازباذ القرار ادلهٍت كالتخصص الدراسي.
 من خالؿ عرض كربليل كمناقشة النتائج 

 مناقشة الفرضيات: -3
 مناقشة الفرضية األولى:  

( كىي بذلك أكرب من ؼ 211.11(: نالحظ أف قيمة ؼ احملسوبة )21رقم)من خالؿ اجلدكؿ 
( كمنو ىناؾ فركؽ 2.21( كمستول الداللة )211-2( عند درجة احلرية)0.11كاليت بلغت ) اجلدكلية

ذات داللة إحصائية، إذف مستول ازباذ القرار لدل طلبة السنة أكذل ماسًت )تربية بدنية كرياضيةػ، تدريب 
 رياضي، رياضة كصحة، نشاط حركي مكيف( متفاكت بالًتتيب على النحو التارل:

 ة كرياضيةػ، تدريب رياضي، رياضة كصحة، نشاط حركي مكيف(.)تربية بدني
" كاليت ىدفت دراستها إذل 2111كمنو الفرضية األكذل ربققت كىذا ما جاءت بو دراسة "فائقة سنبل    

ربديد مدل مشاركة أعضاء ىيئة التدريس جبامعة أـ القرل يف صناعة القرار اجلامعي باختالؼ متغَتات 
نسية، الدرجة العلمية، اخلربة( ككانت نتائج الدراسة توجد فركؽ دالة إحصائيا بُت الدراسة )اجلنس، اجل

رلموعة أعضاء ىيئة التدريس اليت ال سبارس العمل اإلدارم لصاحل اجملموعة اليت سبارس العمل اإلدارم كمنو 
 ربققت الفرضية األكذل.

  مناقشة الفرضية الثانية:
( كىي كىي بذلك أكرب من ؼ 211.11مة ؼ احملسوبة )(: نالحظ اف قي21من خالؿ اجلدكؿ )

( كمنو ىناؾ فركؽ 2.21( كمستول الداللة )211-2( عند درجة احلرية)0.11اجلدكلية كاليت بلغت )
ذات داللة إحصائية، إذف عن مستول التخصص الدراسي لدل طلبة السنة أكذل ماسًت  )تربية بدنية 

 شاط حركي مكيف( متفاكت بالًتتيب على النحو التارل:كرياضيةػ، تدريب رياضي، رياضة كصحة، ن
 )تربية بدنية كرياضيةػ، تدريب رياضي، رياضة كصحة، نشاط حركي مكيف(.
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ق" كىدفت ىذه الدراسة إذل 2121كمنو الفرضية الثانية ربققت كىذا ما جاءت بو دراسة "ادللحم 
الطبيعية كقسم العلـو الشرعية بالصف  الكشف عن الفركؽ يف التفضيالت ادلهنية بُت طلبة قسم العلـو

الثالث ثانوم يف ضوء التخصص الدراسي كادلستول االجتماعي كالثقايف  ككانت نتائج الدراسة توجد فركؽ 
.  ذات داللة إحصائية يف التفضيالت ادلهنية تعزم إذل التخصص الدراسي لصاحل طلبة العلـو

 مناقشة الفرضية الثالثة:
( كىي بذلك أكرب من ؼ اجلدكلية 211.11(: نالحظ أف قيمة ؼ احملسوبة )21من خالؿ اجلدكؿ )

( كمنو ىناؾ فركؽ ذات داللة 2.21( كمستول الداللة )211-2( عند درجة احلرية)0.11كاليت بلغت )
، رياضة إحصائية، يف ازباذ القرار لدل طلبة السنة أكذل ماسًت )تربية بدنية كرياضيةػ، تدريب رياضي

كصحة، نشاط حركي مكيف( لصاحل الًتبية البدنية كالرياضية منو الفرضية الثالثة ربققت كىذا ما جاءت بو 
دراسة "فائقة سنبل" كاليت ىدفت دراستها إذل ربديد مدل مشاركة أعضاء ىيئة التدريس جبامعة أـ القرل 

نسية، الدرجة العلمية، اخلربة( ككانت يف صناعة القرار اجلامعي باختالؼ متغَتات الدراسة )اجلنس، اجل
نتائج الدراسة توجد فركؽ دالة إحصائيا بُت رلموعة أعضاء ىيئة التدريس اليت ال سبارس العمل اإلدارم 

 لصاحل اجملموعة اليت سبارس العمل اإلدارم كمنو ربققت الفرضية الثالثة.
 مناقشة الفرضية الرابعة:

( كىي بذلك أكرب من ؼ اجلدكلية 211.11مة ؼ احملسوبة )(: نالحظ أف قي21من خالؿ اجلدكؿ )
( كمنو ىناؾ فركؽ ذات داللة 2.21( كمستول الداللة )211-2( عند درجة احلرية)0.11كاليت بلغت )

إحصائية، كمنو ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية، يف التخصص الدراسي لدل طلبة السنة أكذل ماسًت 
ياضي، رياضة كصحة، نشاط حركي مكيف( لصاحل الًتبية البدنية )تربية بدنية كرياضيةػ، تدريب ر 

 إذف ربققت الفرضية الرابعة. كالرياضية، كىذا ما جاءت بو نفس الدراسة دراسة "فائقة سنبل"
 مناقشة الفرضية الخامسة:

ؼ احملسوبة  (، ك211.11من خالؿ اجلداكؿ نالحظ أف قيمة ؼ احملسوبة الزباذ القرار تقدر ب) 
( عند 0.11( كعلا بذلك أكرب من ؼ اجلدكلية كاليت بلغت )211.11الدراسي تقدر ب ) للتخصص

( كمنو فإف ىناؾ عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بُت ازباذ 2.21( كمستول الداللة )211-2درجة احلرية)
 القرار كالتخصص الدراسي لدل طلبة السنة أكذل ماسًت.
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ب التفكَت كعالقتها بازباذ القرار لدل عينة من مديرم ـ عن أسالي0220ك قد نفت دراسة السبيعي 
اإلدارة احلكومية كتوصلت نتائج الدراسة إذل عدـ كجود عالقة ارتباطية دالة بُت ازباذ القرار ككل من 

 التفكَت الواقعي كالتحليلي.
 إذف ربققت الفرضية اخلامسة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الخالصة العامة: -4
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الطالبتاف الباحثتاف من خالؿ الباب األكؿ الذم ػلتوم على الدراسة النظرية ادلقسمة إذل لقد توصلت 
فصلُت كعلا على التوارل: الفصل األكؿ ازباذ القرار ادلهٍت كالفصل الثاين التخصص الدراسي، أما الفصل 

األكؿ إذل الدراسة الثاين فهو ػلمل الدراسة التطبيقية ادلقسمة إذل ثالثة فصوؿ حيث تطرقنا يف الفصل 
االستطالعية اليت ساعدتنا على معرفة الطريقة ادلناسبة إلجراء البحث حيث سبكنا من معرفة ادلشاكل 

كالصعوبات اليت تواجو ادلفحوص يف اإلجابة على األسئلة كمن خالذلا سبكنا من التحكم يف كقت إجراء 
البحث كإجراءاتو ادليدانية الذم ػلتوم على االستبياف، أما فيما ؼلص الفصل الثاين فانو يعرض منهجية 

طالب( من أصل رلتمع  210منهج الدراسة )منهج كصفي عالئقي( حيث تتضمن الدراسة عينة قوامها )
 طالب( كل التخصصات طلبة السنة أكذل ماسًت دبعهد الًتبية البدنية كالرياضية دبستغازل. 121البحث )

 أما متغَتات البحث فهي كالتارل: 
غَت ادلستقل: كىو ازباذ القرار ادلهٍت أما ادلتغَت التابع: فهو التخصص الدراسي، كاعتمدنا يف ىذا الفصل ادلت

إذل أدكات البحث مناسبة يف الدراسة االستطالعية كإذل الدراسة اإلحصائية كأىم الصعوبات يف ىذه 
 الدراسة.

خالؿ ادلعاجلة اإلحصائية لنتائج اخلاـ أما الفصل الثالث فقد مت فيو عرض كربليل كمناقشة النتائج من 
باستخداـ أنسب الوسائل اإلحصائية كاليت سبثلت يف كل من ادلتوسط احلسايب كاالضلراؼ ادلعيارم، معامل 

االلتواء كاختبار التباين "ؼ" كمعامل االرتباط "ر" كمنو توصلنا إذل االستنتاجات كمناقشة الفرضيات 
 ت.      كأخَتا إذل التوصيات كاالقًتاحا
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 التوصيات: -5
كاليت حاكلنا فيها التعرؼ على ازباذ القرار ادلعٍت كعالقتو بالتخصص  من خالؿ ىذه الدراسة اليت قمنا هبا

طالقا من الدراسات كان دبستغازل دبعهد الًتبية البدنية كالرياضيةلدل طلبة السنة أكذل ماسًت  الدراسي
 :نوصي بالسابقة 

دكرات تدريبية خلرغلي اجلامعة لتنمية مهارات التخصص الدراسي كازباذ القرار ادلهٍت لدل  تقدمي -
 الطالب دبا يتفق مع ميوذلم كقدراهتم.

ربقيق برامج اإلرشاد ادلهٍت يف اجلامعات لكي يلم الطالب بكامل الفرص التعليمية ادلتاحة لو بعد زبرجو  -
 من ادلرحلة اجلامعية.

تويات الطلبة ادلهنية من خالؿ معرفة دكافعهم كمعرفة اذباىاهتم كميوذلم كذلك لتحديد التمييز بُت مس -
 فرص النمو الدراسي.

 توجيو الطلبة ضلو التخصص دراسي حسب ميوذلم كرغباهتم. -
 االقتراحات: -6
 قراراهتم. لتنميةزبص ازباذ القرار ادلهٍت  كزلاضرات ندكات إقامة -
 .الدراسة تتناكذلا دل أخرل متغَتات باستخداـ ادلوضوع نفس حوؿ أخرل دراسات إجراء -
 فاعلية برنامج تدرييب على مهارة ازباذ القرار لطلبة السنة أكذل جامعة. -
 فاعلية برنامج تدرييب للتخصصات الدراسية لدل الطلبة ادلقبلُت على التوجو إذل زبصص دراسي. -
 العالقة بُت اذباىات الوالدين ادلهنية ك التخصص الدراسي عند أبنائهم.  -
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 الدراسة: ملخص

)تربية بدنية ورياضية ، اتخاذ القرار المهني وعالقتو بالتخصص الدراسي لدى طلبة السنة أولى ماستر
تدريب رياضي ، رياضة وصحة ، نشاط حركي مكيف( بمعهد التربية البدنية والرياضية بجامعة عبد 

 الحميد ابن باديس بمستغانم.

السنة أكذل ىدفت ىذه الدراسة إذل التعرؼ على ازباذ القرار ادلهٍت كعالقتو بالتخصص الدراسي لدل طلبة 
ية ، تدريب رياضي ، رياضة كصحة ، نشاط حركي مكيف( دبعهد الًتبية البدنية )تربية بدنية كرياض ماسًت
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، باستخداـ اختبارات مقتبسة ذلذه الفئة، كلتحقيق ذلك أجريت الدراسة على عينة قوامها كالرياضية 
زل. جبامعة عبد احلميد ابن باديس دبستغا دبعهد الًتبية البدنية كالرياضية( طالب بالسنة أكذل ماسًت 000)

حيث كاف ادلنهج ادلطبق كصفي عالئقي ك اختيار العينة بطريقة عشوائية طبقية كأخذنا من كل زبصص 
( طالب ، كرياضة كصحة 01( طالب، كالتدريب الرياضي )01عينة بلغت يف الًتبية البدنية كالرياضية )

 ( طالب.01( طالب، كنشاط حركي مكيف )00)

ة أف ىناؾ عالقة ارتباطية بُت ازباذ القرار ادلهٍت كالتخصص الدراسي كللتحقق من الفرضية الرئيسية القائل
لدل طلبة السنة أكؿ ماسًت، قسمنا البحث إذل جزئُت، اجلزء األكؿ نظرم كالذم تطرقتنا فيو إذل التعريف 
 دبصطلحات البحث مث الدراسات ادلشاهبة مث ربدثنا عن ازباذ القرار كنظرياتو كأعليتو، كالتخصص الدراسي

رلاالتو كأعلياتو. أما اجلزء التطبيقي فتضمن منهجية البحث كإجراءاتو ادليدانية، بدأنا بالدراسة االستطالعية 
 مث األساسية كمناقشة النتائج كأخَتا مناقشة فرضيات البحث كعليو أصفرت الدراسة على النتائج التالية:

 نة أكذل ماسًت. الزباذ القرار ادلهٍت عالقة بالتخصص الدراسي لدل طلبة الس

ك أىم اقًتاح ك توصية مستقبلية فإف الزباذ القرار ادلهٍت السليم أعلية فعالة يف اذباه الطلبة ضلو التخصص 
 ادلناسب ذلذه ادلهنة لطلبة السنة أكذل ماسًت. 

   

 

Synthèse de l'étude: 

La prise de décision professionnelle et sa relation à la spécialisation académique 

entre les étudiants de première année de master (éducation physique et sportive, 

l'entraînement sportif, sport, santé, air activité cinétique) à l'Institut d'éducation 

physique et sportive à l'Université Abdelhamid Ibn Badis Mostaganem. 

Cette étude visait à identifier la prise de décision professionnelle et sa relation à se 

spécialiser école étudiants de première année de Master (éducation physique et sportive, 

l'entraînement sportif, les sports et la santé, l'activité de l'air cinétique) à l'Institut de 

l'éducation physique et des sports, en utilisant emprunté pour cette tests de classe, et de 

réaliser cette étude a été menée sur un échantillon de (152) Maître étudiant de première 

année à l'Institut d'éducation physique et sportive à l'Université Abdelhamid Ibn Badis 

Mostaganem. Lorsque l'approche appliquée descriptive analyse et d'échantillonnage 
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aléatoire stratifié et nous prenons de chaque échantillon était en éducation physique et 

spécialisé de sports (40) étudiants, la formation de sport (30) élèves, Sport et Santé (42) 

élèves, et l'activité de conditionneur cinétique (40) élèves. 

Pour enquêter, l'hypothèse principale qu'il ya une corrélation entre la prise de décision 

et l'école de spécialisation professionnelle aux étudiants de première année Master, 

notre recherche du département en deux parties, la première partie théorique et qui 

Targuent dans laquelle introduire les termes de recherche, puis similaire puis nous 

avons parlé de l'études des champs académiques prise de décision et ses théories et son 

importance, et la spécialisation et Ohmyate. Partie garantit les procédures Méthodologie 

de la recherche appliquée et sur le terrain, puis nous avons commencé à étudier la 

reconnaissance de base et de discuter des résultats et enfin de discuter les hypothèses de 

recherche et de l'étudier jaunissait les résultats suivants: 

La prise de décision des relations professionnelles avec les étudiants en Master de 

spécialisation universitaires de première année. 

Et la proposition la plus importante et la recommandation pour les futurs étudiants en 

formation professionnelle appropriées de prise de décision à l'importance de la tendance 

vers la spécialisation efficace appropriée à la profession pour les élèves de la première 

année de Master. 
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Study summary: 

Professional decision making and its relationship to academic specialization among 

first year students of Master (physical education and sports, athletic training, 

sport, health, kinetic activity air) at the Institute of Physical Education and Sports 

at the University of Abdelhamid Ibn Badis mostaghanem. 

This study aimed to identify the professional decision-making and its relationship to 

specialize school at first Master year students (physical and sports education, sports 

training, sports and health, Activity kinetic air) at the Institute of Physical Education 

and Sports, using borrowed for this class tests, and to achieve this study was conducted 

on a sample of (152) Master first year student at the Institute of Physical Education and 

Sports at the University of Abdelhamid Ibn Badis mostaghanem. Where the approach 

applied descriptive analytical and sampling random stratified and we take from each 

sample was in physical education and sports specialty (40) student, sports training (30) 

student, Sport and Health (42) student, and the activity of kinetic conditioner (40) 

student. 

To investigate, the main hypothesis that there is a correlation between the decision-

making and professional specialization school at year students first Master, our 

department research into two parts, the first part theoretical and which trguetna in which 

to introduce the search terms and then similar then we talked about the decision-making 

and his theories and its importance, and specialization academic fields Studies and 

Ohmyate. Part guarantees the Applied Research Methodology and field procedures, and 

then we began to study the basic reconnaissance and discuss the results and finally 

discuss the research hypotheses and study it yellowed the following results: 

Decision-making professional relationship with the academic specialization Master first 

year students. 

And the most important proposal and the recommendation for future decision-making 

proper vocational students in the importance of effective trend towards specialization 

appropriate to the profession for students in the first year Master. 

 


