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للنشاطاتالتكنولوجیةالمجلـة العلمیـة لعلـوم و 
البدنیــة والریاضیـة

معهــد التربیــة البدنیــة و الریاضیـة
مستغانـــم–جامعــة عــبد الحمیــــــد بن بادیــــس 

م2018الثاني دیسمبر الجزء العدد الخامس عشر 

سنویة نصف یاضیة، مجلة علمیة لبدنیة والر للنشاطات اةتكنولوجیالعلوم و المجلة 
.معهد التربیة البدنیة والریاضیةجامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم محكمة تصدر عن 

تعني المجلة بنشر البحوث والدراسات العلمیة األصیلة المتعلقة بالمجاالت 
والتربویة، وهذا في العلوم النفسیة،. تقنیات األنشطة البدنیة و الریاضیةعلوم والالمختلفة 

الخ، والتي تلتزم بمنهجیة البحث العلمي ....والعلوم البیولوجیة والطبیة، والعلوم الحركة 
وخطواته المتعارف علیها عالمیًا، والمكتوبة بإحدى اللغات العربیة أو الفرنسیة أو 

غة ومن أبوابها الثابتة باب البحوث العلمیة بالل. سابقااالنجلیزیة والتي لم یسبق نشرها 
العربیة، وباب البحوث العلمیة باللغة الفرنسیة واإلنجلیزیة، إضافة إلي باب التقاریر 

تقنیات األنشطة علوم والالخاصة بالمؤتمرات والندوات والحلقات النقاشیة في عموم 
والتي تعقد في معهد التربیة البدنیة والریاضیة بجامعة عبد الحمید ،البدنیة و الریاضیة

ستغانم، وباب عرض ملخصات الرسائل الجامعیة التي تمت مناقشتها بن بادیس بم
.علومهاتقنیات األنشطة البدنیة و الریاضیةعلوم والوٕاجازتها في مجاالت 
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:العددكلمة 
لقد التزمنا بمجموعة من القواعد والشروط التي ساعدت في استمرار اإلنتاج 

المجلة العلمیة لعلوم والتكنولوجیة العلمي الثري والذي خلق دیمومة الستمرار صدور
اللنشاطات البدنیة والریاضیة، وقد تمیز صدور المجلة بمراحل متعاقبة أدت إلى ظهوره

في مناسبتین من السنة في كل من شهر جوان وشهر دیسمبر، وهذا تلبیة للطلبات الكثیرة 
.للنشر في صفحات المجلة

ها هو وجودها على مستوي والشيء الذي شجع على مقروئیة المجلة وبروز 
المنصة الوطنیة للمجالت العلمیة والتي لعبت دورا كبیرا في تنظیم حركیة تقییم المواضیع 

جع الباحثین على معرفة مختلف مراحل التقییم والمتابعة بشكل علمي منهجي صحیح ش
لقد ساهمت المنصة في تقریب الباحث من مصادر الحصول على . الدقیقة للمواضیع

.المعرفة وتطویر وانسیابیة وشفافیة صدور المواضیع
لقد جاء هذا العدد في شهر دیسمبر تكملة للعدد الخاص بشهر جوان حتى نختتم 

عشر ونأمل أن نبقي على نفس الوتیرة من العمل واالستمرار، وهذا ال به العدد الخامس
یتأتي إال من خالل تضافر جهود الباحثین وأعضاء المجلة من محررین مساعدین 
وأعضاء هیئة التقییم والتي نوجه لهم تحیة خاصة تقدیرا للمجهودات التي یقومون بها من 

ذا المجال، نقول للجمیع بارك اهللا فیكم العمل التطوعي خدمة للبحث العلمي في هأجل 
على كل االمجهودات التي تبدلونها في سبیل تطویر المجلة وبقائها، واستمرارها مرهون 

على " ج " بما تقدمونه من جهد، ویبقي أملنا كبیر حتى یتم ترقیتها إلى مصاف الدرجة 
یة وانتظام في الصدور مستوي المنصة الوطنیة لما تتمتع به من أقدمیه وهیئة علمیة عالم

وهي كلها . 1.205وقدره 2018وكذا حصولها مؤخرا على معامل التأثیر العربي لعام 
.  مؤشرات جیدة تسمح لها بالرقي إلى هذا المصاف وأملنا كبیر في الحصول على هذا
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تبقى دائما تفتح لبدنیة والریاضیةللنشاطات اةتكنولوجیالعلوم و لإن مجلة العلمیة 
العلمیة وترحب بكل بحث باللغات ا لكل عمل جاد و متمیز یظیف جدید للمعرفةصفحاته

عبر العنوان التالي الثالثة المعتمدة العربیة، الفرنسیة و اإلنجلیزیة
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/3

هذا یضفي علیها طابع المقروئیة من قبل شریحة واسعة من الباحثین، و أملنا و 
.كبیر في أن یساهم الباحثین في إثراء العدد القادم و شكرا للجمیع

رئیس التحریر
د عطا اهللا أحمد.أ



ISSNالبدنیة و الریاضیةة  للنشاطات تكنولوجیاللعلوم و االمجلة العلمیة  :

1112-4032

eISSN 2543-3776م2018الثاني دیسمبرالجزء عشرالعدد الخامس 

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

مجلة علمية
محكمةسداسية

أ

مدير اجلامعةبلحاكم مصطفي           . د.أ: مدير المجلة.
مدير املعهدميم خمتار                      . د:مدير النشر.
عطاء اهللا أمحد. د.أ:رئيس التحرير.

:هيئــة التحريـــر
د بن قــوة علـــي.أ
د بن قاصد علي احلاج حممـد.أ
د حرشاوي يوســـف.أ
د رمعــون حممـــد.أ
د بن دمحــان حممد نصر الديــن.أ
 د بن برنو عثمان. أ
د بن قناب احلاج.أ
د صبان حممد.أ
 د بن لكحل منصور.أ

:العدداللجنة العلمية التي أشرفت على تقييم بحوث -

جامعة اإلسكندرية  مصربثينة أمحد فاضلد.أ-
جامعة كفر الشيـــخ   مصرعادل عبد احلليم إبراهيم حسن حيدرد .أ-
جامعة مستغامن      اجلزائـرد بومسجــد عبد القادر .أ-
جامعة مستغامن      اجلزائرد حرشاوي يوسف.أ-
. جامعة امللك سعود اململكة العربية السعوديةد عبد العزيز املصطفي .أ-
وتكنولوجيا الرياضة اجلزائراملدرسة الوطنية العليا لعلومد ميموين طوالب نبيلة .أ-
اسبانيا د مارتا زوبيور قونزاليز .أ-
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ب

جامعة مستغامن      اجلزائرد بن دمحان حممد نصر الدين . أ -
تونس د عز الدين بوزيد .أ-
جامعة تكريت       العراق                       د عبد الودود أمحد خطاب الزبيدي  .أ-
جامعة اإلسكندرية   مصرمد احلريريحيي حمد .أ-
املدرسة العليا لألساتذة الدار البيضاء املغرب   د مدانـي حممــــد                        .أ-
اجلزائر03جامعة اجلزائرد حرييت حكيم                        .أ-
جامعة مستغامن  اجلزائرد ناصر عبد القادر                 .أ-
جامعة الشلف   اجلزائرد حفصاوي بن يوسف                        .أ-
جامعة مستغامن   اجلزائرد بن قـــــوة علـــي                        .أ-
جامعة مستغامن   اجلزائرد بن قـــــاصد علي احلاج حممد                     .أ-
اجلزائر03جامعة اجلزائر قامسي أحسن. د.أ-
جامعة مستغامن   اجلزائرد عطا اهللا أمحــد                       .أ-
جامعة العلوم و التكنولوجيا  وهـران     اجلزائرد خياط بلقــاسم. أ-
جامعة برتني تركياد تركيمان ميتلي . أ-
اجلزائرجامعة مستغامن د صبان حممــد.أ-
جامعة مستغامن      اجلزائرد بن سي قدور حبيب.أ-
جامعة مستغامن   اجلزائرزيتونـي عبد القــادر. د.أ-
جامعة مستغامن      اجلزائرطاهر طاهر. د.أ-
جامعة مستغامن      اجلزائرزبشي نور الدين .د.أ-
جامعة مستغامن   اجلزائرزرف حممد. د-
جامعة مستغامن      اجلزائرر حممد خرفان حجا. د-
جامعة بابل العراقرائد عبد األمري عباس . د-
جامعة مستغامن      اجلزائركتشوك سيدي حممد . د-
جامعة مستغامن      اجلزائربلقاضي عادل. د-
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ج

:تقديم المجلة-
مجلة العلوم و التكنولوجية للنشاطات البدنية و الرياضية

ISSN: 1112-4032,    eISSN: 2543-3776

بية، والعلوم احلركة وهذا يف العلوم النفسية، والرتبوية، والعلوم البيولوجية والط. األنشطة  البدنية والرياضية
اخل، واليت تلتزم مبنهجية البحث العلمي وخطواته املتعارف عليها عاملياً، واملكتوبة بإحدى اللغات العربية ....

. أصحاب البحث/ أو الفرنسية أو االجنليزية واليت مل يسبق نشرها بإقرار خطى من صاحب
ة، وباب البحوث العلمية باللغة الفرنسية واإلجنليزية، إضافة إيل باب التقارير باب البحوث العلمية باللغة العربي

واليت ،اخلاصة باملؤمترات والندوات واحللقات النقاشية يف عموم العلوم و تقنيات األنشطة  البدنية والرياضية
باب عرض ملخصات تعقد يف معهد الرتبية البدنية والرياضية جبامعة عبد احلميد بن باديس مبستغامن، و 

.

:أهداف المجلة-

نشر املعرفة العلمية يف جمال : تبىن جملة العلوم و التكنولوجية للنشاطات البدنية والرياضية هدفا عاما هو
ية للنشاطات البدنية والرياضية وإثراؤها مبا يسهم يف تطوير العمل العلمي بصفة عامة العلوم و التكنولوج

:. والرياضي بصفة خاصة
1.

ختلفة، مع التأكيد على اجلودة العالية هلذه البحوث وارتباطها 
. بالواقع حاضراً ومستقبالً 

إتاحة الفرصة للمفكرين وللباحثني يف العلوم و تقنيات األنشطة  البدنية والرياضية بنشر نتاج .2
. أنشطتهم العلمية والبحثية وخاصة تلك اليت تتصل بالبيئة العربية والعاملية عامة

يع البحوث اليت تأكد على التنوع، وعلى االنفتاح الفكري، وعلى االنضباط املنهجي، تشج.3
 .
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د

:قواعد النشر-
ية على 

:العنوان التايل
http://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/3

: قواعد عامة-
1..
2.:

https://www.asjp.cerist.dz/revues/3
.تؤول كافة حقوق النشر للمجلة.3
ميكن لصاحب البحث املنشور سحب املقال أو.4

http://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/3
ميكن لصاحب البحث احلصول على افادة نشر بعد التحكيم وموافقة املقومني متنح من قبل مدير النشر .5

.ورئيس التحرير
6. .
:توجه كافة املراسالت املتعلقة بالبحوث إىل املنصة الوطنية للمجالت العلمية على املوقع التايل.7

cerist.dz/revues/3https://www.asjp.
:دعوة للنشر-

دعوتكم لإلسـهام بنشـر يسـر 
أحباثكم العلمية األصيلة املتعلقة مبجاالت الرياضية املختلفة اليت تلتزم مبنهجية البحث العلمي وخطواته 

. بإحدى اللغات العربية أو اإلجنليزية أو الفرنسية واليت مل يسبق نشرهااملتعارف عليها عاملياً، واملكتوبة 
: مالحظة مهمة جدا -

1.
.

كل إخالل بأخالقيات البحث العلم.2
.

3..
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ه

المـحـتـويــــــــــــــات

الصفحاتسم الباحــــثإ/ عنــــوان البحثالرقم

.قیاس مهارات تركیز االنتباه للحكام السعودیین في كرة القدم01
عبد العزیز بن عبد الكریم المصطفى. د.أ

01–21

02
لدى النفسیةالضغوطفي التخفیف من إسهامات ممارسة األنشطة الترویحیة الریاضیة

أساتذة التعلیم المتوسط
.ـــــزیــــــــز محمــــــــــد، بن سي قدور حبیبـوعــب

22–37

03

THE EFFECT OF A TRAINING PROGRAM ON THE
AUTONOMY OF OLD WOMEN

Esselma nouria, Habib Bensikaddour, Touati Ahmed benklaouz &
fodil.menad

38–47

04

IMPORTANCE DE LA PLIOMETRIE DANS LA
PREPARATION PHYSIQUE DES JEUNES JOUEUSES EN

FOOTBALL FEMININ (14-17 ANS)

Mokkedes Moulay Idriss ; Zerf Mohammed; Bengoua Ali;
Blidi Touati

48–58

05

Composition corporelle et somatotypie des cyclistes routiers

participants aux courses à étapes

SADOUKI Kamel
59–72

06
تحلیل المستویات للمواهب الریاضیة الجزائریة الشابة في العاب القوى

ةبین مرحلة التكوین ومرحلة المنافسة الریاضی
.حكومي علي

73–82

07
عناصر اللیاقة البدنیة المرتبطة بالصحة عند تالمیذ المرحلة الثانویة باستخدام تقییم مستوى 

برنامج حاسوبي
.عطا اهللا احمد، طاهر طاهرن خالد الحاج،دحون، بعومري

83–103
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و

----

08
دراسة اضیةــالتربیة البدنیة و الریاتذةـــأسىا الوظیفي لدـــه بالرضــاخ التنظیمي وعالقتــــالمن

.میدانیة بثانویات الشرق الجزائري
لیفيـسلیم خ

104–118

09
التجاه النفسي نحو ممارسة التربیة البدنیة أثر بعض أسالیب التدریس المختلفة على تنمیة ا

والریاضیة لدى تلمیذات الطور المتوسط

،  بلقاسم دودونبیل ناجم

119–134

أثر برنامج ترویحي ریاضي مقترح على بعض المهارات االجتماعیة لدى المعاقین سمعیا10
بوراس فاطمة الزهراء ،  قوراري بن علي.الشیخ صافي،  

135–149

)صنف أشبال(تحسین دقة التصویب لدى العبي كرة القدم على أثر االتزان 11
،  ساسي عبد العزیز، بوحاج مزیانحماني إبراهیم، مزاري فاتح

150–168

12

عالقة القوة االنفجاریة واالدراك الحس الحركي مع دقة التمریر الطویل
"U15لدى مدافعي كرة القدم

.خیر الدین، خروبي محمد فیصلبن نعجة محمد، بن رابح 
169–183

13
عالقة التصور العقلي البصري الداخلي باتخاذ القرار في أداء مهارة 

اإلرسال لدى العبات كرة الطائرة
.بن یوسف حفصاوي، فاطمة الزهراء بن غالیة

184–201

14
مستوى الرضا عن الحیاة لدى المعاقین حركیا الممارسین للنشاط 

الریاضي
عادل خوجة، محمد كابویة، مراد بن عمر

202-223
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.قیاس مهارات تركیز االنتباه للحكام السعودیین في كرة القدم
عبد العزیز بن عبد الكریم المصطفى. د.أ

مدیر مركز لول للدراسات الریاضیة والتربویةكلیة األصالة
السعودیة–المنطقة الشرقیة 

07/12/2018: تاریخ النشر02/12/2017: تاریخ القبول23/11/2017: تاریخ االیداع

مــدى تطبیــق حكــام كــرة القــدم الســعودیین مهــارات التعــرف علــى تهــدف الدراســة إلــي :ملخــص
علــى مســتوى الفــروق بــین الحكــام التــي تعــزى إلــي ســنوات التحكــیم والمنطقــة، وكــذلك االنتبــاهتركیــز 
& Weinberg)تطبیــق اختبــار مهــارات تركیــز االنتبــاه تــم وإلجــراء الدراســة .مســاعدین\والحكــام

Richardson, 1990)علــى البیئــة السـعودیة، علــى عینــة عشــوائیة بعــد التأكـد مــن الصــدق والثبـات
. من الممارسین في االتحاد العربي السعودي لكرة القدم) حكما53( مكونة من

أن هناك أن هناك ثالث عبارات من مقیـاس مهـارات تركیـز االنتبـاه من وقد أوضحت النتائج 
:ة للحكام السعودیین في الدوري السعودي وهملم تحقق الدرجات المقبولة بالنسب

أقـوم بـالتحكیم یسـهل علـي عـزل الضوضـاء اعنـدم"ونصـها  )  4(حیث حصلت العبـارة رقـم 
) 1,81(علــى الــوزن النســبي ، " التــي قــد تحــدث مــن المتفــرجین والتركیــز علــى مــا یحــدث فــي المبــاراة 

أقــوم اعنــدم" ونصــها )  3(رة رقــم كمــا حصــلت العبــا). تنطبــق علیــك أبــداال (وحصــل علــى تقــدیر
علــى الــوزن النســبي "بــالتحكیم یســهل علــي عــزل األفكــار التــي ال تــرتبط بالمبــاراة مــن تفكیــري

عنـدما "ونصـها ) 2(كما حصلت العبارة رقم ). تنطبق علیك أبداال (حصل على تقدیر، و )1,84(
ـــاراة  ـــالتحكیم فـــإنني أســـتطیع تحلیـــل مـــا یحـــدث فـــي المب ـــد) نافســـةالم(أقـــوم ب ـــوزن النســـبي  " جی علـــى ال

هــذا وقــد حققــت عبــارات مقیــاس مهــارات ) .تنطبــق علیــك بصــورة نــادرة(وحصــل علــى تقــدیر، )2,06(
وحصــــــل علــــــى تقــــــدیر)  15، 14، 13، 12، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 1(تركیــــــز االنتبــــــاه 
.)تنطبق علیك غالبا إلي دائما(إیجابي ما بین 
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، حكــام التـي تعـزى إلــي كـل مـن ســنوات التحكـیم والمنطقــةالبـین مســتوى الفـروقبالنسـبة إلـي و 
بینمـا لـم . سـنوات وأكثـر10دالة إحصائیا لصـالح نوات التحكیمفقد جاءت عدد س.المساعدین|والحكام

ویوصـى .المسـاعدین|وكـذلك الحكـامالمنطقـة|إحصائیة  تذكر تعزى لكـل مـن المدینـةیكن هناك فروقا
.حكام األلعاب الجماعیة بصفة عامةحول دراسات بإجراء مزید من الالباحث 

حكام كرة القدماالنتباه تركیز: مفتاح الكلمات 

Measure the concentration of attention skills of the Saudi football
referees

The purpose of the study was to identify the concentration of attention among the Saudi
football referees, as well as at the level of the differences between the referees attributed
to years of experience, the region and the referees\assistants. To achieve the study,a test
of attention skills written by Weinberg & Richardson, 1990) was applied after
confirmation of the validity and reliability of the Saudi referee. The sample of

(53referees) in the Saudi Football Associations was randomly applied.
The results showedthat there are three phrases that scored low points in regards to

concentration measurement skills for Saudi football referees:
The 4th phrase, which reads "When I am in the field, it is easier for me to isolate

my concentration from the noise that may occur from the spectators and focus on what is
happening in the game" scored (1.81) which reads (never apply to you). While the 3rd

phrase, which reads "when I am in the field it is easy to isolate ideas that are not related
to the game of my mind," scored (1.84), which also reads (never apply to you).Though,
the 2nd phrasewhich reads, "When I am a referee, I can decently analyze what is
happening in the game (competition)," scored (2.06), which reads (rarely apply to you).
However, the rest of the phrases (1,5, 6, 7, 8, 9.10, 11, 12, 13, 14.15) has scored (often
apply to you).

The results showed significant differences attributable to experience for the favor
of 10-years and more of practice. However, there was no significant difference for region
city and referee/assistants. It is recommended that the researcher to conduct further
studies on the referees  of the team sports in general, and for football in particular.
Key Words: concentrationAttention Football Referees
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:قدمةم
االنتباه إحدى العملیات العقلیة والنفسیة التي تلعب دورًا مهما في حیاة اإلنسان  بصـفة عامـة 

ة خاصـة،  وذلــك مـن خــالل اسـتیعاب المواقــف الحیاتیـة، وكــذلك خـالل مواقــف اللعــب  والریاضـي بصــف
عالقـــة بـــل االنتبـــاه مـــن الموضـــوعات المهمـــة التـــي لهـــا . الریاضـــیة المختلفـــة، وســـرعة إدراكهـــا وفهمهـــا

بــاألداء الحركــي لكــل مــن الالعــب والمــدرب والحكــم علــى الســواء حیــث یلعــب دورًا مــؤثرا فــي مباشــرة 
نجــازات،  ورعایــة الالعبــین، و تأهیــل الحكــام والمــدربین لقیــادة الجماعــات ، وٕادارة اللقــاءت تحقیــق اإل

,Wilmore  & Costillالریاضیة المختلفة السید، ;2012المجدالوي ، ;م1995المصطفى، (;) (2008
ل إلــي شــدة االنتبــاه،  الــذي  یلعــب دورًا مهمــًا فــي تأهیــل الحكــم  للوصــو أبعــادوالتركیــز أحــد).2002

أعلــى المســتویات  لمــا لــه مــن تــأثیر علــى الدقــة فــي األداء، والوضــوح ، واإلتقــان، والســرعة فــي اتخــاذ 
وعلــى ، المختلفــة، والتــي هــي جــزء أساســي مــن مهــام الحكــم الریاضــيخــالل  مواقــف اللعــبالقــرارات

مســتوى ســبب رئیســي فــي انخفــاض قــرارات الحكــم، و علــىســلبيتــأثیرالتشــتتلهنفــاالعكــس مــن ذلــك 
والشعور بالتعب ،، ودرجة مستوى التحكیم نتیجة فقدانه التركیز في الملعبوٕادارته داخل الملعبأدائه 

لتحكــیم ال یــرتبط فقــط بمــؤهالت الحكــم فــي إدارتــه لأن إتقــان واإلجهــاد العقلــي والنفســي، ومــن المعلــوم
كعملیــة الحكــم علــى تركیــز االنتبــاهمقــدرة أیضــًا بــل العالیــة، اللیاقــة البدنیــةواســتیعابه، و حفــظ القــانون

والجمـاهیر والتواجـد فـي مكـان واإلداریـین ، والمـدربین ة سلوك الالعبـینعقلیة تجعله قادرا على مالحظ
,Bultynck, &Helsen)وخبراتـه،ونضـجهه قدراتـبـهتسـمحبمـااللعـب المناسـب فـي كـل أوقـات المبـاراة، 

2004 ;  Catteeuw&Helsen , الخـتالف طبیعـة األنشـطة واأللعـاب الریاضـیة فـإن متطلبـات ونظـرا . (2009
مستوى القدرة على نوعیة الریاضة جماعیة أو فریة ، وكذلك حسب تختلف حسب لدى الحكام االنتباه

أنمــن ) 2003(تركینجتـونتشــیرحیـث .، وكــذلك طبیعـة التركیــز كمهـارة إدراكیــةالتركیـز بــین الحكـام
25–20عـنتزیـدالنسـان اإللـدىاالنتبـاهفتـرةأنأياألمـدقصـیرهبطبیعتـفهـوحـدود،لـهاالنتبـاه

مــع یتالشــىالتركیــزفــياالســتمرارفــإنالتركیــز،علــىوقدرتــه،لدیــهاالنتبــاهقــوةكانــتمهمــاقیقــة،د
فــالبعض لدیـــه القــدرة علــى التركیــز بینمـــا .  مــرور الوقــت وكــذلك فــي حالـــة الشــعور بالتعــب واإلجهــاد

ـــار، إال أن ن أكثـــر عرضـــة للتشـــتتالـــبعض األخـــر یكـــو  ـــاء واالختی ـــى االنتق ـــك لضـــعف القـــدرة عل وذل
، فتـارة المتغیـرة والعوامـل المرتبطـة بهـاألنها مرتبطـة بـالمواقف الریاضـیة"خاصیة االنتباه دائمة التغیر 

یتمیـز بالشــدة وتــارة أخــرى بالتشــتت ، وفــي بعــض األحیـان یــتم تحویــل االنتبــاه وتشــتیته علــى األهــداف 
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وقـد أوضـحت نتـائج . مختلفة في كافة االتجاهات والـذي یمكـن أن یـؤدي إلـى أخطـاء فنیـة وتكتیكیـة ال
الدراســات مــن أن التفــوق الریاضــي یــتم مــن خــالل المــؤهالت الذهنیــة والتوافــق النفســي وتركیــز بعــض 

حكمالعلىلذا.لسیطرة والتحكم في االنفعاالتاو االنتباه ألطول فترة زمنیة ممكنة والمثابرة واالستقرار
. اللعـــبالكامــل خـــالل فتــرة زمــن نتبــاهاالعلـــىیســتحوذكــياإلســـتراتیجیةاألســالیببعــضاســتخدام

علــىالتعــرفمرحلـةأثنــاءمحــدودیكـونقــداالنتبــاهإلـىالحاجــةأنیــرىالـبعضأنمــنالــرغموعلـى
المعلومـــات،معالجـــةحـــلمرامـــناألولالمرحلـــةیمثـــلاالنتبـــاهإلـــىالحاجـــةأنإالالخـــارجي،المثیـــر

واالســترجاعالتخــزینعملیــاتعلــىســلباتــؤثرقــداالنتبــاهعملیــةفــيعجــزأوخلــلأيفــإنوبالتــالي
Schmidt& Lee)واالستجابة ,  2011).

Schmidt& Lee)ویضیف شیمدت و لي األنشطةأحدالریاضيیممن أن التحك(2011)
،   ویعرفه على أنه تضییق االنتباه ، وتثبیته على مثیر معین ، بتركیز االنتباهالدائماالرتباطذات

وبالنسبة للحكم فإن تركیز االنتباه هو المقدرة على االحتفاظ . أو االحتفاظ به من خالل مثیر محدد
Attentionما تسمى تلك الفترة بمدى االنتباه باالنتباه على مثیر محدد لفترة من الزمن، وغالبا

Span ،وتتباین تلك المقدرة على التركیز بین الحكام، فبعضهم یكون مدى انتباهه أطول من اآلخر
كما یعتبر التركیز مهارة یمكن تطویرها وتحسینها .  كما أن البعض منهم أكثر تشتت من غیره

معالجةعلىوقدرتهالحكمباستعداداالنتباهتركیز یتأثرو ، بالتدریب وذلك بتكرار المثیرات الموجهة
في لقرارات المطلوب اتخاذهااتجاهالمختلفة الحواسطریقعنعلیهایحصلالتيالمعلومات

) .بدونالمصطفى، ;Wulf, 2007(مواقف اللعب المختلفة 
القرار  السلیم في نجاح الحكم  في إدارة  المنافسات الریاضیة یعتمد على قدرته في اتخاذإن 

. جزء من الثانیة، وهذا بالتالي یتطلب منه كفاءة ومهارة تركیز عال للوصول بالمنافسة إلى بر األمان
قــرار 137مــن أن الحكــم یالحــظ حــوالي )(Helsen& Bultynck,2004ویشــیر هیلســن وبلتینــك 

ة المبـاراة سـرعإیقـاعلـى عذلـك حتـى ال یـؤثر قرار أیضا200حوالي كما یتغاضى عن . المباراةفي 
).قرار في الدقیقة4-3(بمعدل أي 

(Zeman, Voborny, Benus, &Blahutkova, 2014 )كمـا أجـرى زیمـان وآخـرون 

دراسة بهدف دراسة العالقة الترابطیة بین قیم مكونات الخبرة النفسیة الذاتیة لعینة مـن جكـام كـرة القـدم 
ة وذلـك لقیـاس، المیــل لعـدم الراحـة نتیجـة خبـرات الحكــام، امبـار وبعـد الة امـن خـالل اسـتبانه قبـل المبــار 
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وقد أوضـحت النتـائج أهمیـة وفعالیـة اإلعـداد النفسـي المنهجـي . واالكتئاب من الفشل، ومزاجیة الحكام
ــــــــي كمــــــــا.للحكــــــــام وفلتشــــــــر وهــــــــانتون ) (Reilly&Gregson, 2005وجرجســــــــنیؤكــــــــد رایل
إلـى أن الضـغوط النفسـیة  والقلـق والتهدیـد ) (Hanton, Fletcher& Coughlan, 2005وكوهالن

التي یتعرض لها حكام األلعاب الریاضیة بشكل عام وكرة القدم نمن قبل الالعبین والمدربین واإلداریی
لـــذا .وتطـــور مســـتوى إدارتهـــم للمنافســـات الریاضـــیةخاصـــة، مـــن المعوقـــات الرئیســـیة فـــي عـــدم ثبـــات

أو هــارات تركیــز االنتبـاه للحكــام الســعودیین فـي كــرة القــدمقیـاس متـتلخص مشــكلة الدراسـة الحالیــة فــي 
.)1978(مساعدة الذات للحكام كما یسمیها عالوي

طلبا رئیسیا یعتمد علیه حكام كرة القدم اعتمادا كلیـا مـن خـالل تطبیـق ومهارة تركیز االنتباه م
ا الفنیــــة واإلداریــــةظــــروف اللقــــاءات الریاضــــیة لحظــــة بلحظــــة  ، بكــــل أبعادهــــوٕادارة روح القــــانون ، 

الحكــم هــو أعلــى ســلطة قضــائیة فــي الملعــب ، وبالتــالي فمهــارة تركیــز االنتبــاه أحــد و.والقانونیــة
.األسالیب المساعدة  في تطبیق القانون  بصورة عادلة  من أجل إخراج المباراة بشكل عادل 

حسب علـم (العربیة السعودیة تتحدد أهمیة الدراسة الحالیة كونها الدراسة األولى في المملكة و 
بالنسـبة لحكـام ) مسـاعدة الـذات للحكـام(التي تتطرق لموضوع أهمیـة مهـارات تركیـز االنتبـاه)  الباحث

كمـا تتضــح أهمیـة الدراسـة أیضـا فـي  العمــل علـى تقـدیم المعلومـات والمعــارف .  السـعودیینكـرة القـدم
رفع مستوى إدارته للقاءات الریاضـیة الحكم في التي تساعدو الضروریة ذات العالقة بتركیز االنتباه ،

وكــذلك االســتفادة مــن تلــك المعلومــات عنــد وضــع البــرامج . بمــا یحقــق العــدل والمســاواة بــین الریاضــیین
.المختلفة النتقاء واختیار وترشیح وٕاعداد حكام كرة القدم

ى الحكــــام التعــــرف علــــى مهــــارات تركیــــز االنتبــــاه لــــدوتــــتلخص مشــــكلة الدراســــة الحالیــــة فــــي 
السعودیین في كرة القدم من خالل تطبیق اختبـار مهـارات تركیـز االنتبـاه الـذي أعـده روبـرت واینبرجـر 

اختبـار مسـاعدة كمـا یسـمى أیضـا (Weinberg & Richardson, 1990 )وبجـي ریتشاردسـون  
).1978عالوي  ، ( (  Self-Help Test)الذات  

:علىإلى التعرفونهدف من 
.االنتباه تركیز كام كرة القدم السعودیین مهارات مدى تطبیق ح.1
.التعرف على مستوى الفروق بین الحكام التي تعزى إلي عدد سنوات التحكیم والمنطقة.2
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:مصطلحات الدراسة
 ـــــــز ـــــــاهتركی ـــــــة ال: Concentrationnاالنتب ـــــــاه احـــــــد المهـــــــارات العقلی للـــــــتعلم همـــــــة ماالنتب

القـدرة علـى فـيوالتفكیر والتذكر والتوقـع ویتمثـل كاإلدراكرىاألخ،حیث تبنى علیه العملیات والتدریب
.(Schmidt& Lee,   2011).الشعورفيتركیز العقل حول موضوع معین عن طریق االنتقاء 

یعرفه مارتنز(Martens, 1987) تضییق االنتباه وتثبیته علـى مثیـر " تركیز االنتباه على أنه
".باالنتباه على مثیر محددظمعین، أو االحتفا
رة كلمـا تمیـز بالقـدكم الذي یحصل علـى الدرجـة القصـوى فـي اختبـار االنتبـاه الح. : التعریف اإلجرائي

كلمــا دل ذلــك فــي اختبــار االنتبــاه درجــات الحكــم انخفضــتعلــى تركیــز االنتبــاه أثنــاء التحكــیم، وكلمــا 
. على حاجته للتدریب على مهارات تركیز االنتباه

:الدراسة إجراءات
استخدم المنهج الوصفي المسحي لمالئمته طبیعة موضوع الدراسة:الدراسةمنهج

:عینة الدراسة 
حكـــام كـــرة القـــدم المســـجلین فـــي كشـــوفات االتحـــاد اســـة علـــى عینـــة عشـــوائیة مـــن أجریـــت الدر 

، ومــــن مــــن مــــدن ومحافظــــات المملكــــة) حكمــــاً 53(اختیــــار، وقــــد تــــم العربــــي الســــعودي لكــــرة القــــدم
.م2015المشاركین في الدورة التدریبیة التي نظمها االتحاد السعودي في الریاض  خالل العام 

راسة حسب المدینة أو المحافظة والنسبة المئویةعینة الد)1(الجدول رقم 

1222,64الشرقیة واالحساء.1
1528,30الریاض والقصیم.2
1324,52المدینة+الغربیة مكة .3
815,10الجنوبیة ابھا.4

59,43الشمالیة.5

شاركین في الدراسة حسـب مـدن ومحافظـات أعداد حكام كرة القدم الم) 1(یوضح الجدول رقم 
المملكــة ، وكــذلك النســب المئویــة لكــال منهــا ، حیــث یتضــح مــن أن حكــام منطقتــا الریــاض والقصــیم 

%العددالمدینةرقم

53100المجموع
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حصــل علــى أعلــى نســبة مئویــة، بینمــا یمثــل أعــداد الحكــام فــي المنطقــة الشــمالیة مــن المملكــة النســبة 
. المنخفضة

)حكم53=ن(عدد سنوات التحكیم 2جدول رقم
%أعداد الحكامسنوات التحكیمم

2241,51سنوات5من سنة وأقل من .1
1833,96سنوات10سنوات وأقل من 5من .2
1324,53سنوات وأكثر10من .3
4.53100%

أعـداد الحكـام حسـب عـدد سـنوات التحكـیم فـي الـدوري السـعودي لكـرة القـدم ، ) 2(یوضح الجدول رقـم 
فتـرة زمنیـة ، حیـث یتضـح أن النسـبة المئویـة لعـدد سـنوات التحكـیم  تتـراوح وكذلك النسب المئویة لكـل 

. وبالتالي فان معظم الحكام المشاركین ما بین حكم مستجد وحكم دولي) 41,51-24,53(ما بین 
:أداة الدراسة

روبـــــرت واینبرجـــــر وبجـــــي الـــــذي أعـــــدهتـــــم تطبیـــــق اختبـــــار مهـــــارات تركیـــــز االنتبـــــاه للحكـــــام
، بهدف التعرف على مهارات تركیز االنتباه (Weinberg & Richardson, 1990 )ریتشاردسون

(  Self-Help Test)لدى الحكام في األلعاب الریاضیة ، وأطلق علیه اسم اختبـار مسـاعدة الـذات  

)..  اختبار مساعدة الذات للحكام(بإعداده إلي اللغة العربیة محمد عالوي تحت وقد قام. 
-4-3–2(عبارة ، حیث تمثل العبارات االیجابیة األرقـام  التالیـة 15من یتكون االختبار

وقــــــد اســــــتخدم ) . 15–6-5–1( والعبــــــارات الســــــلبیة هــــــي . 7-8-9-10-11-12-13-14
كلمـا حصـل الحكـم علـى الدرجـة ) . أحیانا ، غالبـا ، دائمـا أبدا، نادرا ، (خیارات 5مقیاس مكون من 

بالقدرة على تركیز االنتبـاه أثنـاء التحكـیم، وكلمـا قلـت درجـات الحكـم كلمـا دل كلما تمیز ) -(القصوى 
.ذلك على حاجته للتدریب على مهارات تركیز االنتباه

صــدق التكــوین الفرضــي لالختبــار مــن خــالل تطبیقــه علــى عینتــین تــم إیجــاد :صدق وثبات االختبار
ى ، والمجموعة الثانیة من الحكام المستجدین من الحكام ،  تتكون المجموعة األولى من الحكام القدام

وقـــــد أســـــفرت النتـــــائج عـــــن وجـــــود فروقـــــا دالـــــة إحصـــــائیا بـــــین درجـــــات االختبـــــار  لصـــــالح الحكـــــام . 
عنــد تطبیقــه 0,91لالختبــار ولقیــاس الثبــات، فقــد تــم اســتخدام معامــل ألفــا لالتســاق الــداخلي .القــدامى

.على عینات من الحكام في بعض األلعاب الریاضیة
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:صدق وثبات االختبار في البیئة السعودیة
بین (Internal Consistency)الستبانهاعتمد الباحث على  صدق التجانس الداخلي 

یوضح قیم معامل ) 3(والجدول رقم .  عباراتالفقد تم حساب مصفوفة االرتباط بین االختبارعبارات 
-0.70(المقیاس التي تراوحت نتائجها بـین ارتباط االتساق بین درجة كل فقرة ودرجات جمیع فقرات 

.وهي نتائج صدق جیدة). 0.05(وهي دالة إحصائیا عند مستوى ) 0.97
)3(الجدول رقم 

عبارات االختبارمصفوفة معامالت االرتباط بین 
123456789101112131415م

1.-0.770.770.870.810.870.770.750.790.770.790.710.780.870.77

2.-0.870.810.870.810.870.970.870.870.800.870.970.870.78

3.-0.800.870.970.870.770.890.810.780.750.760.830.79

4.-0.770.700.880.800.780.750.870.770.910.920.87

5.-0.800.870.970.870.770.770.870.810.870.81

6.-0.770.790.710.780.740.770.870.790.76

7.-0.970.870.770.890.770.700.880.80

8.-0.800.870.970.870.770.830.87

9.-0.750.870.770.910.910.79

10.-0.970.870.770.830.85

11.-0.970.870.770.83

12.-0.870.970.87

13.-0.870.77

14.-0.77

15.-

ـــات االســـتبان -Test)تـــم حســـاب معامـــل الثبـــات لـــألداة عـــن طریقـــة االختبـــار وٕاعـــادة االختبـــار :ةثب

Retest) وكانــت الفتــرة بــین التطبیــق األول .ســة مــن خــارج عینــة الدرا) حكمــا30(علــى عینــة قوامهــا
، وهي فترة كافیـة إلیجـاد درجـة ثبـات یمكـن االعتمـاد علـى نتیجتهـا ،وقـد تـم )یوما15(والتطبیق الثاني 

عبـارة مـن لكـل Pearson Correlationحساب معامل الثبات عن طریق تطبیق معامالت بیرسـون 
لالختباركما تم استخراج معامل الثبات الكلي . )0,86-0,70(تراوح ما بین یالذي ختبارعبارات اال
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أنظـر الجـدول (تسم بدرجة عالیـة مـن الثبـاتاالختبار یأنإلىوهذا یشیر ) . 0.79(الذي وجد یساوي 
).4رقم 

لالختباروالدرجة الكلیة ختبارمعامل ارتباط كل عبارة من عبارات اال)4(رقم جدول ال
رقم 
العبارة

اللةمستوى الدمعامل االرتباط

1.0,722*0,05
2.0,867*0,05
3.0,704*0,05
4.0,887*0,05
5.0,799*0,05
6.0,778*0,05
7.0,861*0,05
8.0,821*0,05
9.0,854*0,05

10.0,812*0,05
11.0,811*0,05
12.0,700*0,05
13.0,831*0,05
14.0,804*0,05
15.0,810*0,05

:النتائج والمناقشة
مــدى قــدرة الحكــام الســعودیین علــى تطبیــق مهــارات تركیــز مــا : األوللإلجابــة علــى التســاؤل 

. ین لكل عبـارة مـن عبـارات المقیـاسالوزن النسبي الستجابات الحكام السعودیحساب فقد تم االنتباه ؟
:  تم اعتماد المعاییر التالیةدرجة تطبیق الحكام مهارات تركیز االنتباهومن أجل تفسیر النتائج وتحدید 

1 ال تنطبق علیك أبدا(1,8ن أقل مإلي (
1,8 تنطبق علیك بصورة نادرة(2,6إلي أقل من (
2,6  تنطبق علیك أحیانا(3,4إلي أقل من (
3,4 تنطبق علیك غالبا(4,2إلي أقل من(
4,2  تنطبق علیك دائما( 5,00ألي (

صـنفت ) عبـارة15(كـون مـن یتمهارات تركیز االنتباه یتبین أن المقیاسوبالعودة إلي اختبار 
-13-12-11-10-9-8-7-4-3–2(العبــارات االیجابیــة وتشــمل األرقــام  التالیــة ، فــي فئتــین
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للعبـارات 5-1(وقـد تراوحـت التقـدیرات مـا بـین ) .  15–6-5–1( والعبارات السلبیة هـي ). 14
. )للعبارات السلبیة1-5(و ) اإلیجابیة

دید مدى قدرة الحكام السعودیین على مدى تطبیق مهارات تركیز لنتائج وتحومن أجل تفسیر ا
والترتیــب لكــل عبــارة مــن عبــارات مقیــاسالــوزن النســبي) 5(یبــین جــدول رقــم . خــالل التحكــیماالنتبــاه 

یتضــح مــن الجــدول أن هنــاك ثــالث عبــارات مــن مقیــاس . مهــارات تركیــز االنتبــاه للحكــام الســعودیین
ویمكـن أن یلخـص ذلـك . حقـق الـدرجات المقبولـة بالنسـبة للحكـام السـعودیینمهارات تركیز االنتباه لم ت

:في األمور التالیة
 أقـوم بـالتحكیم یسـهل علـي عـزل الضوضـاء اعنـدم"ونصـها  )  4(حیث حصلت العبـارة رقـم

، )1,81(علـى الـوزن النسـبي ، " التي قـد تحـدث مـن المتفـرجین والتركیـز علـى مـا یحـدث فـي المبـاراة 
وبناء على معیار االنتباه المستخدم في الدراسة الحالیة یعادل تقدیر درجـة . )13(رتیب رقم على التو 
وانخفــاض الــوزن النســبي للعبــارة یشــیر إلــي أن الضوضــاء الــذي یحــدث مــن ). تنطبــق علیــك أبــداال (

مـؤثرات المتفرجین خالل فترات المباراة له تأثیر على قرارات الحكام، أي عدم قدرة الحكـم علـى عـزل ال
تـي تـؤهلهم لعملیـة العـزل مـن وبالتالي یحتاج الحكـام بعـض الـدورات التدریبیـة الالخارجیة على قراراته، 

.المؤثرات الخارجیة أثناء قیامه بعملیة التحكیم وخصوصا أثناء المباراة النهائیة والحساسة
 فكـار أقـوم بـالتحكیم یسـهل علـي عـزل األاعنـدم" ونصـها )  3(كما حصلت العبارة رقم

.) 12(ترتیــب رقــم علــى ال، و ) 1,84(علــى الــوزن النســبي "التــي ال تــرتبط بالمبــاراة مــن تفكیــري
). تنطبـق علیـك أبـدا(وبناء على معیار االنتباه المستخدم في الدراسة الحالیة یعادل أیضا تقدیر درجة 

الداخلیــة التــي لهــا إن انخفــاض الــوزن النســبي للعبــارة یشــیر إلــي عــدم قــدرة الحكــام علــى عــزل األفكــار
لیس لها عالقة بظروف المباریات ، وانخفاض الوزن النسبي للعبارة الحالیة یؤكد على العبـارة السـابقة 

والعـزل مهـارة مـن المهـارات األساسـیة التـي . أي أن العزل والحجب تعد عقبة بالنسـبة للحكـم السـعودي
.المؤثرة سلبا على قرارات الحكامیحتاجها الحكم لتقلیل تأثیر العوامل الداخلیة والخارجیة

بعـدم قـدرة الحكـم علـى العـزل وانخفاض الوزن النسبي للعبارتین السابقتین التي ترتبطـا مباشـرة 
من المؤثرات الداخلیة المتمثلة باألفكار الداخلیة ، والخارجیـة المتمثلـة بالضوضـاء وأصـوات الجمـاهیر 

تهم التحكمیـة ، ممـا یـنعكس اعلـى تطـویر مهـار لقـدرةا، أو عـدم عملیة مهارات تركیـز االنتبـاه ضعف ی
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علــى قــرارات الحكــام وســالمة إدارتهــم یــؤثر لــى أدائهــم وتحفیــزهم داخــل الملعــب، الــذي بــدوره قــد ســلبا ع
إعادة تأهیل الحكام خصوصا فیما یتعلـق بالتـدریب علـى لذا من الضرورة بمكان . للمباریات الریاضیة
.الداخلي والخارجيالنفسيوالحجب إستراتیجیة العزل 

 عنـدما أقـوم بـالتحكیم فـإنني أسـتطیع تحلیـل مـا یحـدث "ونصـها ) 2(كما حصلت العبارة رقم
، وبنـاء علـى معیـار ) 11(ترتیـب رقـم الو ، ) 2,06(علـى الـوزن النسـبي  " جید) المنافسة(في المباراة 

النسـبي لتلـك العبـارة یعكـس انخفـاض الـوزن) .تنطبـق علیـك بصـورة نـادرة(االنتباه یعادل تقدیر درجة 
عــدم قــدرة الحكــم علــى تحلیــل مــا یحــدث فــي المبــاراة وأثنــاء المنافســة ، وهــو متغیــر آخــر علــى الحكــم 
مراعاتــه ودراســته واالســتعداد لكــل مبــاراة ســیقوم بتحكیمهــا، وعــدم االعتمــاد علــى المعلومــات والمعــارف 

.السابقة فقط
، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 1( االنتبـاه هذا وقد حققـت عبـارات مقیـاس مهـارات تركیـز 

وقد یكون ذلك التفاوت . )تنطبق علیك غالبا إلي دائما(تقدیر إیجابي ما بین )  15، 14، 13، 12
أمــرا طبیعیــا باعتبــار أن الحكــام المشــاركین فــي الدراســة مــن خبــرات تحكیمیــة مــا بــین خمــس ســنوات 

).5(وأكثر ، أنظر الجدول رقم 
عنـدما أتخـذ قـرارا معینـا أثنـاء قیـامي "علـى التـوالي ا مونصـه) 8و 1(رقـم حصلت العبارتین

عندما أقوم بالتحكیم فـإنني أركـز علـى مـا یحـدث فـي "و " بالتحكیم فإنه یصعب على نسیانه وعدم التفكیر فیه
، ) 3,53(علـــى الـــوزن النســـبي  ".نفـــس اللحظـــة وال أفكـــر فـــي الـــذي حـــدث قبـــل ذلـــك أو مـــا قـــد یحـــدث بعـــد ذلـــك

).تنطبق علیك غالبا(، وبناء على معیار االنتباه یعادل تقدیر درجة ) مكرر10(والترتیب رقم 
 عنـدم أقـوم بـالتحكیم أصـاب باالرتبـاك عنــدما " ونصـها ) 5(كمـا حصـلت العبـارة  السـلبیة رقـم

، وبنـاء ) 9(، والترتیـب رقـم ) 3,75(علـى الـوزن النسـبي  " تحدث عدة أشیاء بسرعة في وقـت واحـد 
) . تنطبق علیك غالبا(على معیار االنتباه یعادل تقدیر درجة 
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الوزن النسبي لعبارات مقیاس مهارات التركیز للحكام السعودیین) 5(الجدول رقم 
الوزن العباراتم

النسبي
ترتیب

*4,561عندما أقوم بالتحكیم أجد نفسي مشغوال ببعض األفكار الشخصیة  6
عندما أقوم بالتحكیم أستطیع أن أركز انتباھي في عملیة التحكیم وأنسى كل ما أعانیھ من مشاكل أو 11

متاعب  
4,412

4,412عندما أقوم بالتحكیم أستطیع أن أركز انتباھي في عملیة التحكیم حتى ولو كنت أشعر بالقلق 12
4,383المباراة قبل بدء قیامي بالتحكیمأستطیع بسھولة تركیز انتباھي على ما سوف أقوم بھ في 10
أو الحكم (عندما أقوم بالتحكیم أستطیع أن أركز انتباھي في عملیة التحكیم حتى ولو اتخذ مساعدي 13

بعض القرارات التي أعتقد أنھا خاطئة  ) اآلخر
4,374

واء من جانب أستطیع أن أحتفظ بتركیز انتباھي في المباراة حتى أثناء بعض االعتراضات س9
الالعبین أو المدربین

4,345

4,166أستطیع بسھولة اختیار الجوانب التي أرغب في تركیز انتباھي علیھا أثناء المباراة7
عند إیقاف المباراة لفترة من الوقت ألي سبب من األسباب فإني أجد بعض الصعوبات في استعادة 15

تركیز انتباھي على ما یحدث في المباراة  
4,097*

أثناء قیامي بالتحكیم ال أجد أیھ صعوبات في االحتفاظ بتركیزي على كل ما یحدث في المباراة من 14
بدایتھا حتى نھایتھا

4,038

*3,759- عندم أقوم بالتحكیم أصاب باالرتباك عندما تحدث عدة أشیاء بسرعة في وقت واحد 5
ا یحدث في نفس اللحظة وال أفكر في الذي حدث قبل ذلك أو عندما أقوم بالتحكیم فإنني أركز على م8

ما قد یحدث بعد ذلك
3,5310

*3,5310عندما أتخذ قرارا معینا أثناء قیامي بالتحكیم فإنھ یصعب على نسیانھ وعدم التفكیر فیھ 1
2,0611جیدا) المنافسة(عندما أقوم بالتحكیم فإنني أستطیع تحلیل ما یحدث في المباراة 2
1,8412عندم أقوم بالتحكیم یسھل علي عزل األفكار التي ال ترتبط بالمباراة من تفكیري3
عندم أقوم بالتحكیم یسھل علي عزل الضوضاء التي قد تحدث من المتفرجین والتركیز على ما 4

یحدث في المباراة 
1,8113

3,68الوزن النسبي للمقیاس

ارات سلبیةعب=15و6و 5و 1العبارات *
 ــالتحكیم ال أجــد أیــه صــعوبات فــي االحتفــاظ " ونصــها ) 14(كمــا حققــت العبــارة رقــم أثنــاء قیــامي ب

، والترتیـب رقـم ) 4,03(علـى الـوزن النسـبي  "بتركیزي على كـل مـا یحـدث فـي المبـاراة مـن بـدایتها حتـى نهایتـه
)الباتنطبق علیك غ(على معیار االنتباه یعادل تقدیر درجة ، وبناء ) 8(
 عنــد إیقــاف المبــاراة لفتــرة مــن الوقــت ألي ســبب مــن " ونصــها) عبــارة ســلبیة15(كمــا حققــت العبــارة

علــى الــوزن النســبي  "األسـباب فــإني أجــد بعــض الصــعوبات فــي اســتعادة تركیــز انتبــاهي علــى مــا یحــدث فــي المبــاراة 
.)تنطبق علیك غالبا(رجة على معیار االنتباه یعادل تقدیر د، وبناء ) 7(، والترتیب رقم ) 4,09(
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بسهولة اختیـار الجوانـب التـي أستطیع "، ونصهما على التوالي )  9، 7( رقم كما حققت العبارتین
أســتطیع أن أحــتفظ بتركیــز انتبــاهي فــي المبــاراة حتــى أثنــاء بعــض "و " ةأرغــب فــي تركیــز انتبــاهي علیهــا أثنــاء المبــارا
، والترتیـب ) 4,34و 4,16(، علـى الـوزن النسـبي علـى التـوالي "ربیناالعتراضات سواء من جانب الالعبین أو المـد

.)تنطبق علیك دائما(درجة ، وبناء على معیار االنتباه یعادل تقدیر )السادس والخامس(من 
 " أقـوم بـالتحكیم أسـتطیع عنـدما " ، ونصـهما علـى التـوالي )  10، 13(كما حققت العبـارتین رقـم

بعض القرارات التي أعتقد أنهـا خاطئـة  ) أو الحكم اآلخر(التحكیم حتى ولو اتخذ مساعدي أن أركز انتباهي في عملیة 
، علـى الـوزن النسـبي " أستطیع بسهولة تركیز انتباهي على ما سوف أقوم به في المباراة قبل بدء قیامي بالتحكیم" و " 

معیار االنتباه یعـادل تقـدیر ، وبناء على)الرابع والثالث(، والترتیب من ) 4,38و 4,37(على التوالي 
).تنطبق علیك دائما(درجة 

 عنــــدما أقــــوم بــــالتحكیم " ونصــــهما علــــى التــــوالي )   12و 11(كمــــا حققــــت العبــــارتین  رقــــم
" و "  أســتطیع أن أركــز انتبــاهي فــي عملیــة التحكــیم وأنســى كــل مــا أعانیــه مــن مشــاكل أو متاعــب  

،  " ي فــي عملیــة التحكــیم حتــى ولــو كنــت أشــعر بــالقلق عنــدما أقــوم بــالتحكیم أســتطیع أن أركــز انتبــاه
علـى الترتیـب الثـاني مكـرر ، وبنـاء علـى معیـار االنتبـاه یعـادل تقـدیر ). 4,41(ودرجة الـوزن النسـبي 

مما یدل على اهتمام الحكام بمهارة التركیز ، وهي إحدى أسالیب التعزیز ). تنطبق علیك دائما(درجة 
.اإلیجابي لذاتهم

عندما أقوم بـالتحكیم أجـد نفسـي مشـغوال بـبعض "ونصها )  6(ت العبارة السلبیة رقمبینما حقق
وبنــاء علـى معیــار ، )4,56(علــى الترتیـب األول ، علــى درجـة مـن الــوزن النسـبي " األفكـار الشخصـیة

) .تنطبق علیك دائما(االنتباه یعادل تقدیر درجة 
لتحكیم في المجـال الریاضـي  یتطلـب مـن الحكـام تتفق نتائج الدراسة مع وجهة النظر السائدة من أن ا

ضبط النـواحي االنفعالیـة باإلضافة إلي اإللمام بروح القانون، والمحافظة على مستوى اللیاقة البدنیة ، 
تواجـــد الحكـــم  فـــي أثنـــاء تـــه أهمیوكـــذلك مهـــارات االنتبـــاه والتركیـــز التـــي تتضـــح والنفســـیة والمعرفیـــة، 

لمتطلبات مواقف اللعب المختلفةالملعب بین المتنافسین  وفقا 
(Weston, et al., 2012; Mallo, et al., 2012 ;Zeman, Voborny, Benus, &Blahutkova, 2014)

التـي یقـوم تـتلخص فـي األدوار والمهـام أهمیـة االنتبـاه من أن ) Teipel,2001(تیبل ویضیف
الحكـم لـه  أن لحكـام، حیـث یؤكـدسـي للضـغوط التـي یتعـرض لهـا اقد تكون مصـدر رئیالتي بها الحكم 

خـالل فتـرات اللعـب، العمل كمفاوض لمناقشة وحل التوتر الذي ینشأ بین المتنافسین: ثالثة مهام هي
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عمـــل یوأخیـــرًا لقواعـــد والقـــوانین واتخـــاذ القـــرارات المناســـبة دون تحیـــز، اوكقاضـــي یعمـــل علـــى تطبیـــق
قــد یختلــف إدراك الالعبــین لهـــذه ي المقابــل فــو . فــي المنافســة الریاضـــیةكــل المشــاركین علــىكــإداري 
.  أوقـــات المنافســـة الریاضـــیة فـــي معظـــم إلـــى اســـتمرار الخـــالف مـــع الالعبـــینممـــا قـــد یـــؤديالمهـــام 
مـن أن مثـل هـذه األدوار والمهــام )Weinberg, & Richardson,1990(وینبـرج و رشاردسـون ویضـیف

ة الضغوط النفسیة، خاصة وأن والتوتر وزیادغالبًا ما تكون سبب رئیسي في تعرض الحكام إلى القلق
والمتابعـــة ســـواء مـــن لجنـــة التحكـــیم أو مـــن قبـــل وســـائل لنقـــد عـــادة مـــا تكـــون عرضـــة لأخطـــاء الحكـــام 

.اإلعالم الریاضي المتعددة والرأي العام بشكل علني
النفسـیة الضـغوط ویمكن أن یلخـص ذلـك مـن أن الـدور الـذي یقـوم بـه حكـام كـرة القـدم حافـل ب

جتماعیة والبدنیة والقلق، نتیجة لالنفعـاالت الصـادرة مـن الالعبـین وغضـب الجمـاهیر وانفعـاالتهم، واال
من جهـة واإلداریین عبء الصراع الدائم بین الحكام من جهة والالعبین والمدربینذلك ویضاف إلى 

فـي درة الحكـم قنفسیة و یؤثر على قد والذي بدوره-الحكم، خصوصا فیما یتعلق بتقبل قرارات أخرى 
جــو مشــحون بالتشــنج وعــدم الرضــا وأعــداد مــنالــذي یجــب اتخــاذه فــي اتخــاذ القــرار الســریع والصــحیح 

ـــاختالف ثقافـــاتهم وبیئـــتهم االجتماعیـــة واالقتصـــادیةتختلـــف الریاضـــیة التـــي الجمـــاهیر  ,Hanton.ب

Fletcher, Coughlan , 2005; Krustrup&, Helen, 2009).

هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة في درجة تركیـز االنتبـاه  ، الثانيولإلجابة على التساؤل 
تباینـــالثالثي فقـــد تـــم إجـــراء تحلیـــل ال؟المســـاعدین\، والحكـــامتعـــزى لكـــل مـــن ســـنوات التحكـــیم، والمنطقـــة

Three-Way-ANOVA .6(ول رقم الجدأنظر إلي.(
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سنوات التحكیم والمدینة یرات متغلتبعاً الثيثنتائج تحلیل التباین ال)6(رقم جدول ال
المساعدین\والحكام

مستوى قیمة فمتوسط المربعاتدرجة الحریةمجموع المربعاتالمتغیرات
الداللة

دالة1180.052965.704.12سنوات التحكیم

غیر دالة1300.124751,870.74المنطقة\المدینة

غیر دالة960.1910.64مساعدین\حكام

3440.3646101.23الخطأ

53المجموع

<0,05)(ذات داللة إحصائیة عند مستوى *

اختبـار في كرة القدم السعودیین حكامبین ذات داللة إحصائیة فروقاً هناك أن ) -(جدول رقم الیبین 
بینمــا لــم یكــن هنــاك فروقــا. نوات التحكــیمیعــزى ذلــك إلــى عــدد ســ) 0.5(عنــد مســتوى مهــارات االنتبــاه 

، التـي ینتمـي إلیهـا الحكـم، وكـذلك بـین الحكـام لمدینة أو المنطقةداللة إحصائیة  تذكر لكل من اذات
شـیفیه اختبـار ، تـم اسـتخدام كانـت الفـروقمن تلك عدد سنوات التحكیمولتحدید بین أیا . والمساعدین

).7(، أنظر الجدول رقم لمقارنات البعدیة ل
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حكامشیفیة بین اختبار مهارات االنتباه لدىالبعدیة باستخدام اختبار المقارنات ) 7( الجدول رقم 
كرة القدم السعودیین

123سنوات التحكیم
*3.8*4.9-سنوات5من سنة وأقل من 

*5.4-سنوات10سنوات وأقل من 5من 
-سنوات وأكثر10من 

<0,05)(ذات داللة إحصائیة عند مستوى *

كانـت دالـة كرة القدم السعودیینحكامبالنسبة لعدد سنوات التحكیمأن ) 7( یبین جدول رقم 
كما یوضح الجـدول أن هنـاك فروقـا . سنوات وأكثر10وذلك لصالح ) 0.05(إحصائیا عند مستوى 
وذلــــك لصــــالح  ،ســــنوات 10ســــنوات وأقــــل مــــن 5ســــنوات و 5ســــنة وأقــــل مــــن دالــــة إحصــــائیا بــــین 

قد یكون ذلك أمر طبیعیا في مجال التحكیم الریاضـي أي أن جـودة و . سنوات 10سنوات وأقل من 5
التحكــیم تـــزداد وتتحســـن مـــع زیــادة ســـنوات الممارســـة والتـــدریب خصوصــا إذا كـــان اختیـــار الحكـــم منـــذ 

.بدایة تم حسب  المواصفات البدنیة والنفسیة والعقلیة السلیمةال
,Helsen(و (Przemysław et al., 2014)وتتفق هذه النتیجة مع نتائج دراسة  

2004&Bultynck( من أن حكام األلعاب الجماعیة یصبح لدیهم خبرات إدراكیة حسیة تؤهلهم
التواجد في المواقع المناسبة خالل مواقع اللعب المختلفة في الملعب ، التي تؤهلهم  بسرعة ودقة 

یشمل عدة مظاهر تتمثل في  أّن االنتباه بالنسبة للحكام الریاضیین. اتخاذ القرارات خالل اللعب 
الحدة والثبات  والتركیز والتوزیع  والتحویل وٕاّن الوصول إلى مستوى الممارسة اآللیة  یتوقف إلى حّد 
كبیر على تطور تلك المظاهر ، وٕاّن كل نشاط حركي یحتاج لهذه المظاهر بدرجات متفاوتة تبعًا 

التمییز یكیة التي یحتاج فیها الحَكم إلى القدرة علىكرة القدم من األلعاب الدینامو. لطبیعته ومكوناته
الحَكم والتعامل مع المفاجآت التي تحدث أثناء مواقف اللعب من كال العبي الفریقین، ال ّسیما أنّ 

یتعامل مع مجموعة متغیرات تتمثل في سلوك الالعب وتحركات الكرة في وقت واحد، فضًال عن 
سلوك المدربین ، والجماهیر، ومراقبا الخطوط ، والقدرة على تركیز األخرى، مثل  المؤثرات الخارجیة

المتغّیر، واالنتقال السریع وفقًا لمتغیرات حالة سیر المباراة، االنتباه، وتوزیعه في حاالت اللعب
والدقیق للمواقف التي تحدث أمامه باستمرار وغیره كل ذلك یتطلب كفاءة عالیة من واإلدراك الحقیقي
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Goldsmith & William, 1992; Hesen et)إدارة جمیع تلك المتغیرات بموضوعیة  الحكم في
al., 2007; Solomon et al., 2011; Mallo et al., 2012).

أن مــن  أهــم العوامــل المســببة للضــغوط ) Taylor, & Daniel,1987(تــایلور ودانییــل ویــذكر
الخوف مـن اإلیـذاء البـدني و ،)الالعب السيءالتعامل مع(النفسیة لحكام كرة القدم، الصراع الشخصي 

متطلبـات التحكـیم (ضغط الوقت وتـأثیره علـى العالقـة األسـریة و ، )محاولة االعتداء من قبل الالعبین(
صـراع , )إصـدار أحكـام خاطئـة(، الصـراع مـع زمـالء المهنـة، الخـوف مـن الفشـل )مقابل رعایة األسـرة
,Anshel, & Weinberg(ویضیف انشل و وینبرج ). الجیدعدم االعتراف بالتحكیم (الدور االجتماعي 

أن التعــرف علــى مصــادر الضــغوط النفســیة خطــوة رئیســة مــن أجــل وضــع البــرامج الفاعلــة مــن )1995
الغمیــز، ;2002الســید، (التــي تســهم فــي تعزیــز قــدرة الحكــام علــى التعامــل مــع الضــغوط النفســیة

2003(.
:التوصیات

االنتبــاه كمتغیــر أساســي مــن متطلبــات رفــع مســتوى جــودة التحكــیم التأكیــد علــى أهمیــة تركیــز .1
.الریاضي

ضـمن بـرامج تأهیـل حكـام كـرة القـدم مـن أجـل حمایـة الحكـام مـن االنتبـاه إدراج مهارات تركیز.2
. الضغوط النفسیة والقلق

مراعــاة الخبــرة أو ســنوات التحكــیم فــي بــرامج اختیــار وتأهیــل وترشــیح الحكــام إلدارة المباریــات .3
.ذات الحساسیة العالیة

وحكام كرة القدم بصـفة ، حكام األلعاب الجماعیة بصفة عامةأجراء مزید من الدراسات حول .4
.خاصة
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المقیاس
(Weinberg & Richardson, 1990)روبرت واینبرج و بجي رتشاردسون  

) بمسمى اختبار مساعدة الذات للحكام( ترجمة عالوي 
اختبار مھارات تركیز االنتباه للحكام

تحیة طیبة وبعد ،
"

.ر العبارة التي تعكس وجھة نظرك الشخصیة، لذا نأمل  من الجمیع اختیا" العربیة السعودیة
15)–

ویتم منح الدرجات للعبارات االیجابیة كما ). یحدث دائما تقریبا–یحدث غالبا –یحدث أحیانا –نادرا 
3= د= درجة واحدة ،  یحدث نادرا = ال یحدث أبدا : یلي

 =4 =5 .
.الدرجات

ر وتنمیة عملیة التحكیمتركیز االنتباه حتى تستطیع مساعدتك على تطوی
.علما بان نتائج ھذه الدراسة لن تستخدم  إال ألغراض البحث العلمي

الباحث
عبد العزیز بن عبد الكریم المصطفى. د. أ 

:البینات الشخصیة: أوال
االسم:
العمر:
القریة|المحافظة|المدینة|المنطقة:
عدد سنوات الخبرة:
ریاضي سابق:

: أن كان نعم ، حدد نوع اللعبة
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تطبیق االختبار: ثانیا

دائماغالباأحیانانادراأبداالعباراتالرقم

عندما أتخذ قرارا معینا أثناء قیامي بالتحكیم فإنھ یصعب على -1
.نسیانھ وعدم التفكیر فیھ 

في المباراة عندما أقوم بالتحكیم فإنني أستطیع تحلیل ما یحدث-2
جیدا) المنافسة(

عندم أقوم بالتحكیم یسھل علي عزل األفكار التي ال ترتبط -3
بالمباراة من تفكیري

عندم أقوم بالتحكیم یسھل علي عزل الضوضاء التي قد تحدث من -4
المتفرجین والتركیز على ما یحدث في المباراة 

الرتباك عندما تحدث عدة أشیاء عندم أقوم بالتحكیم أصاب با-5
بسرعة في وقت واحد 

عندما أقوم بالتحكیم أجد نفسي مشغوال ببعض األفكار الشخصیة -6
-

أستطیع بسھولة اختیار الجوانب التي أرغب في تركیز انتباھي -7
علیھا أثناء المباراة

ي نفس اللحظة عندما أقوم بالتحكیم فإنني أركز على ما یحدث ف-8
وال أفكر في الذي حدث قبل ذلك أو ما قد یحدث بعد ذلك

أستطیع أن أحتفظ بتركیز انتباھي في المباراة حتى أثناء بعض -9
االعتراضات سواء من جانب الالعبین أو المدربین

أستطیع بسھولة تركیز انتباھي على ما سوف أقوم بھ في المباراة -10
ي بالتحكیمقبل بدء قیام

عندما أقوم بالتحكیم أستطیع أن أركز انتباھي في عملیة التحكیم -11
وأنسى كل ما أعانیھ من مشاكل أو متاعب  

عندما أقوم بالتحكیم أستطیع أن أركز انتباھي في عملیة التحكیم -12
حتى ولو كنت أشعر بالقلق 

ركز انتباھي في عملیة التحكیم عندما أقوم بالتحكیم أستطیع أن أ-13
بعض القرارات التي ) أو الحكم اآلخر(حتى ولو اتخذ مساعدي 

أعتقد أنھا خاطئة  
أثناء قیامي بالتحكیم ال أجد أیھ صعوبات في االحتفاظ بتركیزي -14

على كل ما یحدث في المباراة من بدایتھا حتى نھایتھا
من الوقت ألي سبب من األسباب فإني عند إیقاف المباراة لفترة-15

أجد بعض الصعوبات في استعادة تركیز انتباھي على ما یحدث 
في المباراة    
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الضغوطفي التخفیف من إسهامات ممارسة األنشطة الترویحیة الریاضیة
لدى أساتذة التعلیم المتوسطالنفسیة

.ـوعـــــــزیــــــــز محمــــــــــد، بن سي قدور حبیبب
معهد التربیة البدنیة والریاضیة ـ جامعة مستغانم

07/12/2018: یخ النشرتار 11/06/2017: تاریخ القبول06/06/2017: اإلیداعتاریخ 

هدفت الدراسة الى معرفة إسهامات ممارسة األنشطة الترویحیة الریاضیة في التخفیف من : الملخص
أستاذا وأستاذة من 304الضغوط النفسیة لدى أساتذة التعلیم المتوسط، مستعینا بعینة قدرت ب

مقیاس الضغوط النفسیة ، : أداةمتوسطات والیة مستغانم، اختیروا بالطریقة العشوائیة، حیث استخدم
.باتباع المنهج الوصفي التحلیلي 

:حیث جاءت النتائج كالتالي) .SPSS(تمت المعالجة اإلحصائیة باستخدام برنامج * 
یتمیز أساتذة التعلیم المتوسط الممارسین لألنشطة الترویحیة الریاضیة بمستوى ضغوط - 

.تمیزون بمستوى مرتفع من هذه الضغوط النفسیة منخفض أما غیر الممارسین لهذه األنشطة فی
في مستوى الضغوط النفسیة بین 0.05هناك فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة - 

.الممارسین وغیر الممارسین لألنشطة الترویحیة الریاضیة لصالح غیر الممارسین 
.ترویحیة الریاضیةالضغوط النفسیة ــ األساتذة ـ األنشطة ال:الكلمات األساسیة 
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The roles of practicing relaxing sport activities to lessen psychological
pressures for middle school teachers ”

Abstract :The study aimed to find out the role of the practicing sport activities to lessen
the psychological pressure for the middle school teachers. The sample used was estimated
at 304 male and female teachers were chosen randomly from different schools in the
wilaya of Mostaganem. The tool used is: the psychological pressure dimension, following
the analytical descriptive method.
The analytical treatment was done using SPSS programme. The results were us
following:

The practicing middle school teachers of the sport activities have a low pressure.
However, the non practicing ones have a high psychological pressure.
In addition, there are statistical   dimension differences at the sign level 0.05 in the
psychological pressure level between the practicing and non practicing of the
activities. .

Key words : Psychological stresses - teachers -recreational sports activities

:مقدمة.1
یعیش الفرد الیوم في بیئة تتسم بالتغیر السریع و المستمر الذي یصعب مواكبته في كافة 

فكل هذه المتغیرات في ..  ) الصناعة، التجارة، الطب، الزراعة، التعلیم( مجاالت الحیاة المختلفة 
لنواحي االجتماعیة و النفسیة نمط الحیاة تمثل تحد لقدرات اإلنسان لها تأثیراتها اآلنیة وعواقبها على ا

. لألفراد مسببة ضغوطا
فالضغوط من أبرز التحدیات التي تواجه العامل في بیئة عمله حیث یتولد عنها المطالبة بأشیاء 

ال یستطیع العامل تحقیق االستجابة التلقائیة لها مما تظهر لدیه العدید من المظاهر كاإلرهاق و 
المرسي جمال الدین،ادریس ثابت (.اعر اإلحباط و الغضب واالكتئاباإلجهاد وتفشي القلق و مش

حیث أصبحت الضغوط في مجال العمل سمة من سمات العصر ، )513،ص2002عبد الرحمن، 
وقد استحوذ هذا الموضوع على اهتمام العدید من دول العالم مثل الوالیات المتحدة األمریكیة وأوروبا 

هدة على تقدیر حجم الخسائر التي تلحقها هذه الظاهرة بمؤسساتها الغربیة ، وتعمل هذه الدول جا
على المستویین المادي والبشري ، باإلضافة إلى قیام هذه الدول بعقد العدید من المؤتمرات والبرامج 

السبل للسیطرة على هذه التدریبیة والندوات المختلفة بهدف توعیة العاملین وتثقیفهم حول أفضل
)  1ص،1424ي،الدرویش.(الضغوط
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ٕاذا كان المجتمع المدرسي صورة من المجتمع اإلنساني فإن المدرسین إضافة إلى و 
المشكالت االجتماعیة و النفسیة التي یعاني منها األفراد بصفة عامة لدیهم مشكالتهم الخاصة 

االت العمل تعد مهنة التدریس من أكثر مج" بطبیعة عملهم ، فحسب تصنیف منظمة العمل الدولیة 
ضغوطا فهي أكثر المهن الضاغطة وذلك من خالل ما تزخر به البیئة التعلیمیة من مثیرات 

شخصیة المدرس التي تحدد قدرته على التكیف مع التغیرات السریعة و إلىضاغطة ،یرجع بعضها 
ویقید عملها الكبیرة في مجال التعلیم ،و یرجع البعض اآلخر إلى نظام التعلیم و مؤسساته،و ما ینظم 

من قرارات ولوائح وقوانین، وٕاذا كان التصدي لظاهرة الضغوط النفسیة للعمل عامة ،فالتصدي 
لضغوط مهنة التدریس أهم بكثیر وذلك من منطلق أن نظرة المسؤولین إلى التعلیم لم تعد كقطاع 

واألكثر فعالیة في مجاالت االستثمار، كما أن التعلیم هو األداة األولى أهماستهالكي ، بل هو من 
).150،ص2003الشبراوي ، االنور،( .تطویر المجتمع 

و في هذا السیاق، تشیر الجمعیة األمریكیة للصحة و التربیة البدنیة و الترویح إلى . )424ص
إسهامات الترویح في الحیاة العصریة في التحرر من الضغوط و التوتر العصبي ،كما أن للترویح 

الفرد و خاصة تلك التي ال یمكن إشباعها من خالل عمل أو في أثناء أوقات دور في إشباع حاجات 
االرتباط ، وااللتزام بالواجبات ، وذلك حتى یمكن تحقیق أو إعادة التوازن النفسي للفرد المشارك في 

وفي ).35- 34،ص ص1998محمد محمد الحماحمي ، عایدة عبد العزیز مصطفى، ( " المناشط 
الى ضرورة العمل على تكوین اتجاهات وعادات )pool white(ل هوایت هذا الصدد یشیر بو 

ریاضیة ترویحیة لضمان ممارسة االفراد لألنشطة الریاضیة ،وأهمیة النظر الى الریاضة والترویح 
.على انها من األمور التي تقف على نفس المستوى من األهمیة من العمل و النوم و التغذیة

.) 57، ص2007رمضان،(
في مجال الترویح الحظنا أن أغلب الباحثین لم یتناولوا -المحدود - من خالل اطالعنا

األنشطة الترویحیة و تأثیرها على فئة المدرسین باعتبارها فئة ممیزة في المجتمع والذي توكل إلیهم 
مهمة نبیلة وعظیمة مهمة اإلعداد للمستقبل و صناعة األجیال و الشك أن تعرض هذه الفئة 

وهذا ما یؤكده طه عبد العظیم أنه أصبحت العدید من . ضغوط النفسیة یؤثر على صحتهم وادائهملل
المؤسسات على اختالف طبیعتها تعاني من تزاید معدالت ضغوط العمل ، إذ شملت مهن عدیدة من 

مهنة التدریس إذ تصنف المدارس من بین أعلى البیئات الضاغطة و بذلك یواجه المدرس : بینها 
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. و هذا ما یترجم معاناته النفسیةكثیر من الظروف والصعوبات التي تجعله غیر راض عن مهنته ،ال
) 220، ص2006ه عبد العظیم حسین ، ط( مما ینعكس سلبا على أداء رسالته على أحسن وجه

إن معهد الضغط األمریكي سجل إن مهنة التدریس واحدة من المهن العشر األكثر " ویضیف روس .
فمن هنا فان دراسة موضوع الضغوط النفسیة ألساتذة التعلیم ).26ص.Reese.2004("ضغطا

المتوسط یعد مهما بسبب عینة البحث في المجتمع ،وأهمیة هذا المتغیر لكونه من صمیم الواقع 
المعاش ، فضال أنها تمثل حاالت من المعاناة لدى األساتذة ،األمر الذي أثار فكرنا والذي رأینا من 

نظرنا أّنها نادرة في مجال الترویح عامة وفي مجال الترویح للمدرسین في البیئة الجزائریة وجهة
وعلیه البد من أن نقوم بدراسة أثرها على . خاصة ، فمن هنا تبلورت مشكلة البحث في إطارها العام 

:السؤال التاليهذه المتغیرات ، وعلى هذا األساس نطرح 
طة الترویحیة الریاضیة في التخفیف من الضغوط النفسیة لدى ما مدى اسهامات ممارسة األنش- 

أساتذة التعلیم المتوسط الممارسین لألنشطة الترویحیة الریاضیة ؟ 
:مصطلحات البحث .2
 الترویح الریاضي:

كرة الید ، الجري ، ( هو ذلك النوع من الترویح الذي تتضمن برامجه األنشطة الریاضیة المختلفة   
والتي یمارسها أساتذة التعلیم المتوسط بغرض ... ) كرة القدم ، المشي ، الكرة الطائرة كرة السلة ،

تحقیق السعادة والسرور من خالل المشاركة ذاتها ولیس لدوافع خارجیة كالكسبالمادي، أو الشهرة، 
. وذلك للتخفیف من الضغوط النفسیة الناتجة عن العمل وظروفه، وبیئته، بالمتوسطة

لنفسیةالضغوط ا:
هي حالة من عدم التوازن النفسي نتج عن عدم التكافؤ بین متطلبات مهنة التدریس ومقدرة القیام 
بها و یترتب على ذلك شعور المعلم بعدم إمكانیة إشباع حاجاته النفسیة 

)43،ص 1990الفرماوي،(واالجتماعیة
:الدراسات السابقة و البحوث المشابهة-

مصادر الضغوط المهنیة لدى المدرسین : )2011ملیكة، شارف خوجة (دراسة -1.2.1
)ابتدائي ، متوسط ، ثانوي ( الجزائریین ـ دراسة مقارنة في المراحل التعلیمیة الثالث 
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هدفت الدراسة إلى معرفة الفروق بین مدرسي التعلیم االبتدائي ومدرسي التعلیم المتوسط و مدرسي 
مهنیة ،فاستخدمت الباحثة المنهج الوصفي المقارن، بعینة بلغت التعلیم الثانوي في مصادر الضغوط ال

مدرسا في التعلیم 70مدرسا في التعلیم االبتدائي ، 70: مدرسا موزعین على النحو التالي 210
تم اختیارهم بطریقة غیر عشوائیة . مدرسا في التعلیم الثانوي بوالیة تیزي وزو 70المتوسط ، 

الدراسةأن مدرسي التعلیم المتوسط أكثر شعورا بمصادر الضغوط حصصیة ،حیث جاءت النتائج
.المهنیة
عالقة الضغوط النفسیة ببعض المتغیرات الوظیفیة ) : 2008مها صبري حسن ، (دراسة -

معرفة الضغوط النفسیة هدفت الدراسة إلىلدى الممارسات وغیر الممارسات للنشاط الریاضي حیث 
ممارسات وغیر الممارسات للنشاط الریاضي المنتظم  وكذا معرفة الفروق بین التي تواجه الطالبات ال

الضغوط النفسیة التي تواجه الطالبات الممارسات وغیر الممارسات للنشاط الریاضي المنتظم حیث 
طالبة بجامعة دیالي فتوصلت 40استخدم الباحثة المنهج الوصفي باألسلوب المسحي على عینة 

طالبات الممارسات للنشاط الریاضي المنتظم یتمیزن بدرجة ضغط نفسي أقل من الباحثة إلى ان ال
.الطالبات غیر الممارسات 

ضغوط مهنة التدریس وعالقتها ):2007عبد العظیم المصدر،باسم علي أبو كویك ،(دراسة -
-نفلسطی-في قطاع غزة بأبعاد الصحة النفسیة لدى معلمي ومعلمات المرحلة األساسیة الدنیا

إلى التعرف على العالقة بین ضغوط مهنة التدریس وأبعاد الصحة النفسـیة لـدى هدفت الدراسة
معلمــین ومعلمــات المرحلــة األساســیة الــدنیا ، كمــا هــدفت إلــى التعــرف علــى مــا إذا كانــت هنــاك فــروق 

ن ذات داللــة إحصــائیة فــي ضــغوط مهنــة التــدریس وأبعــاد الصــحة النفســیة لــدیهم، ومعرفــة الفــروق بــی
وتكونــت عینــة الدراســة مــن . المعلمــین والمعلمــات فــي ضــغوط مهنــة التــدریس وأبعــاد الصــحة النفســیة

، ممــــن یعملــــون فــــي المــــدارس الحكومیــــة ووكالــــة )معلمــــة112(و ) معلــــم108(معلــــم ومعلمــــة 220
/ ، فـــي مرحلـــة التعلـــیم األساســـي الـــدنیا فـــي قطـــاع غـــزة)UNRWA(الغـــوث الدولیـــة لتشـــغیل الالجئـــین 

حامــد زهــران وفیولیــت فــؤاد، (وقــد اســتخدم الباحثــان مقیــاس الصــحة النفســیة للشــباب إعــداد . ینفلســط
).2006عماد الكحلوت ونصر الكحلوت، (، ومقیاس ضغوط مهنة التدریس إعداد )1991

وأظهـــرت نتـــائج الدراســـة وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة بـــین متوســـطي درجـــات المعلمـــین 
یة لضغوط مهنة التـدریس، وكـذلك وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائیة علـى والمعلمات على الدرجة الكل
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الدرجة الكلیة للصحة النفسیة، كما أظهرت النتائج وجود عالقة سالبة دالة إحصائیًا بین الدرجة الكلیة 
. لضغوط مهنة التدریس والصحة النفسیة بأبعادها ودرجتها الكلیة لدى أفراد العینة

.2000،وآخرون)(royernicole، روایر نیكول )loiselle jean(دراسة لوزال جین
أجریت هذه الدراسة في جامعة كیبك في كندا،وكان موضوعها الشعور بالضغــــــط المهني لدى 

مدرسا،وقد تم 1167االساتذة وأنواع السند المقدم الیهم من قبل المدرسة،حیث شملت الدراسة على 
لیم االبتدائي والمتوسط،واستخدم استبیانان لقیاس الضغوط اختیارهم بطریقة عشوائیة من التع

النفسیة،وآخر لقیاس مصادر السند حیث توصلت الدراسة إلى أن األساتذة لدیهم مستوى من الضغط 
.یتراوح مابین المتوسط و المرتفع

:المیدانیةوٕاجراءاتهمنهجیة البحث -
:منهج البحث- 1

في التحلیلي، و الذي یحاول من خالله وصف الظاهرة موضوع استخداما الباحثان المنهج الوص
. الدراسة وتحلیل بیاناتها ، وتفسیرها، و الوصول إلى استنتاجات تسهم في تطویر الواقع وتحسینه

:مجتمع عینة البحث - 2
2756یتكون المجتمع األصلي للدراسة من أساتذة التعلیم المتوسط لوالیة مستغانم والبالغ عددهم 

.أستاذا وأستاذة
تمت الدراسة التي قام بها الباحثان على أساتذة التعلیم المتوسط الذین یدرسون بوالیة : عینة البحث

أستاذا 304أستاذ و العینة األساسیة ب18بـ  مستغانم، وتمثلت في العینة التجربة االستطالعیة
.%11.06متوسطة بنسبة ) 21(وأستاذة ، مقسمة على 

:البحثمجاالت - 3
أجریت الدراسة على أساتذة وأستاذات التعلیم المتوسط و البالغ عددهم :المجال البشري -1.3

)304(.
) 21(أجریت الدراسة في متوسطات والیة مستغانم والبالغ عددهم : المجال المكاني-2.3

متوسطة 
.14/06/2014إلى غایة 26/11/2013امتدت فترة الدراسة من  : المجال الزمني -3.3
:األسس العلمیة ألدوات البحث-4
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:صدق وثبات مقیاسي  الضغوط النفسیة
.یبین معامل الصدق و الثبات لمقیاس الضغوط النفسیة )  01( جدول رقم 

الوسائل اإلحصائیة 
االمحاور

معامل االرتباط
صدق االتساق 

الداخلي
الثبات

التجزئة النصفیةالفا كرونباخ
مقیاس 

الضغوط 
النفسیة 

0.990.7990.721الضغوط الذاتیة
0.980.8440.705الضغوط المتعلقة بطبیعة المھنة و اإلمكانات

0.990.6940.809)العالقات ( الضغوط العالئقیة 
0.990.5980.591الضغوط المتعلقة باألجر وأوقات العمل

0.980.7330.706المقیاس ككل

وفي ضوء ما سبق نجد أن الصدق و الثبات قد تحقق بدرجة عالیة في مقیاس الضغوط النفسیة ، 
.  یمكن أن تطمئننا لتطبیق األداة على عینة البحث

:عرض و مناقشة النتائج 
عرض ومناقشة نتائج السؤال األول.1

ب المئویة للتقییم یبین المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والنس) 02( جدول رقم 
المرتفع والمنخفض لدى أساتذة التعلیم المتوسط في مستوى الضغوط النفسیة

الضغوط األبعاد
الذاتیة

ضغوط متعلقة بطبیعة 
المھنة واإلمكانات

ضغوط 
عالئقیة

ضغوط متعلقة باألجر 
وأوقات العمل

المقیاس ككل

 التعلیم 
أساتذة

المتوسط 
1ن الممارسین

 =
97

27.4159.2054.5518.40159.56المتوسط الحسابي
4.2986.6736.6522.74914.294اإلنحراف المعیاري

1.526-0.328-0.505-0.387-1.256معامل االلتواء
0.4330.8040.2230.4043.702- التفلطح

النسبة المئویة 
%

41.5358.0345.4543.8047.20مرتفع
58.4741.9754.5556.2052.80منخفض  التعلیم 

أساتذة
 غیر 

المتوسط
2ن الممارسین

 =
207

31.5265.4068.0023.71188.62المتوسط الحسابي
4.2765.7309.4313.45215.196اإلنحراف المعیاري

0.301-0.313-0.998-0.017-0.366معـــامل االلتواء
0.4143.5070.1930.023-1.884-التفلطح

النسبة المئویة 
%

47.7564.1156.6656.4556.24مرتفع
52.2535.8943.3443.5543.76منخفض

جمیع قیم معامل االلتواء و التفلطح أنتبین أعالهمن خالل النتائج اإلحصائیة الموضحة في الجدول 
البیانات تتمتع بتوزیع لتجانس،وأنالمتحصل علیها و على مستوى كلتا العینتین تؤكدعلى عنصر ا

و علیه  بلغت نسبة التقییم المرتفع لدى أساتذة التعلیم المتوسط الممارسین لألنشطة . اعتدالي
للتقییم المنخفض ،حیث كان مستوى الضغوط بالنسبة ) 52.80( و) 47.20(الترویحیة الریاضیة 

، أما )59.20(ا، بأعلى متوسط حسابي لبعد الضغوط المتعلقة بطبیعة المهنة و اإلمكانات مرتفع
للتقییم ) 43.76( للتقییم المرتفع و) 56.24(بالنسبة ألساتذة التعلیم غیر الممارسین فبلغ 
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عند األساتذة ) 47.20(أما مستوى الضغوط للمقیاس ككل ،فقد بلغ مستوى التقییم المرتفع .المنخفض
ساتذة غیر الممارسین فبلغ مستوى التقییم المرتفع أما عند األ.للتقییم المنخفض) 52.80(الممارسین و بـ

أنأي 302والتي تساوي ) 2- ن(عند درجة الحریةللتقییم المنخفض وهذا ) 43.76(و)56.24(
خوجة (دراسة إلیهوهذا ما أشارت التعلیم المتوسط یتمیزون بمستوى عال من الضغوط النفسیةأساتذة

م المتوسط لدیهم ضغوط نفسیة مرتفعة مقارنة بأقرانهم في التعلیأساتذةأنعلى ) 2010شارف ملیكة،
ویرى الباحثان أن األساتذة الذین یمارسون األنشطة الترویحیة الریاضیة .الطورین االبتدائي و الثانوي 

یتمیزون بضغوط منخفضة،أما األساتذة غیر ممارسین لهذه األنشطة فیتمیزون بضغوط مرتفعة وهذا 
القائلة أن الطالبات )2008صبري حسین،مها(و قد اتفقت هذه النتائج معما دلت علیه النتائج،

الممارسات للنشاط الریاضي المنتظم تتمیزن بدرجة ضغط نفسي أقل من الطالبات غیر الممارسات 
واللذان یرى أن للترویح ) 91، ص1998الحماحمي، عایدة عبد العزیز، (ودراسة للنشاط الریاضي

صالح عبد أمال(دراسة تؤكد كما.رة في الحد والتخلص من الضغوط النفسیة الریاضي إسهامات كبی
التي تدعو الى تجسید ثقافة الترویح لما له من أثار ایجابیة على الجوانب النفسیة )2006الرحیم، 

الممارسة المنتظمة للنشاط أنعصام فییضوفي نفس السیاق .واالجتماعیة والسلوكیة و الصحیة
عصام الحسنات (على االسترخاء و التخلص أو التقلیل من الضغوط النفسیة والقلقالبدني تساعد 

). 51، ص 2009،
:عرض ومناقشة نتائج السؤال الثاني-

:الضغوط الذاتیة- 1
یوضح داللة الفروق بین عینتي البحث في متغیر الضغوط الذاتیة) 03(جدول رقم 

α≥0.05عند مستوى الداللة -

المقاییس          
اإلحصائیة

ة البحثعین

حجم 
العینة

الضغوط الذاتیة

"ت"
المحسوبة

"ت"
الجدولیة

درجة الحریة
2- ن

مستوى 
الداللة

2س 

2ع

9727.414.298الممارسینعینة 
7.7982.5763020,05

عینة غیر 
20731.524.276الممارسین
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غیر الضغوط الذاتیة كما هي موضحة في الجدول أعاله بین إن عملیة مقارنة نتائج مت
عینتي البحث أوضحت ظاهریا أن الحكم الظاهري على داللة الفروق بین المتوسطات و المقدرة 

27.414.298  31.52بالنسبة لعینة الممارسین لألنشطة الترویحیة الریاضیة، وبمقدار4.276
ن، یشیر إلى نوع من التباین الحاصل في المتغیر المقاس وبالنسبة لعینة األساتذة الغیر ممارسی

.لصالح عینة غیر الممارسین مما یدل معاناتهم من الضغوط النفسیة مقارنة مع أقرانهم الممارسین
یمكن اعتبار أن هذا الحكم صحیحا و موضوعیا إال بعد استخدام مقیاس الداللة لكن ال
حیث بعد المعالجة اإلحصائیة لمجموع النتائج الخام المتحصل علیها كما . ستیودنت" ت"اإلحصائیة 

" ت"و بالكشف عن قیمة )7.798(المحسوبة " ت"، وبلغت قیمة )03(هي موضحة في الجدول رقم 
نجدها قد بلغت 0,05، وعند مستوى الداللة اإلحصائیة )302(2- ن2درجة الحریة الجدولیة عند 

و على أساس هذا . المحسوبة" ت"التي هي و على ضوء المقارنة أقل من قیمة 2.576القیمة 
التحصیل اإلحصائي یأخذ الطالب الباحث بالتفسیر المقترح كون أن الفروق الظاهریة الحاصلة بین 

ینتي البحث الممارسین و غیر الممارسین لها داللة إحصائیة لصالح هذه األخیرة ، متوسطي نتائج ع
حیث ناألمریكییو یشر الطالب الباحث  أن النتائج المتحصل علیها اتفقت مع دراسة نقابة األطباء 

أن األنشطة الترویحیة تؤدي إلى اإلقالل من )1998محمد الحماحمي،عایدة عبد العزیز،(یقول 
توتر العصبي والملل واالكتئاب النفسي، القلق، وان هذه األمراض قد تنتج عن كبت الرغبة حاالت ال

. في إشباع بعض المیول واالتجاهات
:الضغوط المتعلقة بطبیعة المهنة و اإلمكانات- 2

یوضح داللة الفروق بین عینتي البحث في متغیر الضغوط المتعلقة بطبیعة ) 04(جدول رقم 
.مكاناتالمهنة واإل

المقاییس اإلحصائیة

عینة البحث

حجم 
العینة

ضغوط متعلقة بطبیعة المھنة 
و اإلمكانات

"ت"
المحسوبة

"ت"
الجدولیة

درجة الحریة
2- ن

مستوى 
الداللة 2س 

2ع

9759.206.673الممارسینعینة 
8.3352.5763020,05

عینة غیر 
20765.405.730الممارسین
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إن عملیة مقارنة نتائج متغیر الضغوط المتعلقة بطبیعة المهنة و اإلمكانات كما هي 
موضحة الجدول أعاله بین عینتي البحث في أوضحت ظاهریا أن الحكم الظاهري على داللة الفروق 

بالنسبة لعینة الممارسین لألنشطة الترویحیة، و بمقدار  59.206.673بین المتوسطات و المقدرة 
65.405.730 وبالنسبة لعینة األساتذة الغیر ممارسین، یشیر إلى نوع من التباین الحاصل في

المتغیر المقاس لصالح عینة غیر الممارسین مما یدل معاناتهم من الضغوط النفسیة مقارنة مع 
أقرانهم الممارسین 

یاس الداللة لكن ال یمكن اعتبار أن هذا الحكم صحیحا و موضوعیا إال بعد استخدام مق
حیث بعد المعالجة اإلحصائیة لمجموع النتائج الخام المتحصل علیها كما . ستیودنت" ت"اإلحصائیة 

" ت"و بالكشف عن قیمة )8.335(المحسوبة " ت"، وبلغت قیمة )04(هي موضحة في الجدول رقم 
جدها قد بلغت ن0,05، وعند مستوى الداللة اإلحصائیة )302(2- ن2الجدولیة عند درجة الحریة 

و على أساس هذا . المحسوبة" ت"التي هي و على ضوء المقارنة أقل من قیمة 2.576القیمة 
التحصیل اإلحصائي یأخذ الطالب الباحث بالتفسیر المقترح كون أن الفروق الظاهریة الحاصلة بین 

هذه األخیرة متوسطي نتائج عینتي البحث الممارسین و غیر الممارسین لها داللة إحصائیة لصالح
ویعزو الطالب الباحث ذلك إلى طبیعة مهنة التدریس الشاقة والمتعبة التي تتطلب مجموعة من .،

كالشعور بثقل المسؤولیة ، المستجدات المدرسیة،تصحیح .القدرات الجسمیة و النفسیة واألخالقیة 
واتفقت هذه النتائج . ة االمتحانات،باإلضافة إلى نقص اإلمكانات كاالكتظاظ ،قلة الوسائل التعلیمی

مدرسي التعلیم المتوسط األكثر شعورا بالضغوط النفسیة أن)2011شارف خوجة ملیكة،(مع دراسة 
وترجعها إلى صعوبة التعامل مع هذه المرحلة العمریة وهي مرحلة المراهقة وما تتمیز به من 

ه وكما أشارت إلیه النتائج وعلى الرغم من ارتفاع مستوى الضغوط لكلتا العینتین، إال ان.خصوصیات
توجد فروق ذات داللة إحصائیة لصالح غیر الممارسین حیث یعزو ذلك إلى دور ممارسة األنشطة 

أمال صالح عبد الرحیم، (الترویحیة في التقلیل من مستوى الضغوط ،واتفقت هذه الدراسة مع دراسة 
ابیة على الجوانب النفسیة التي تدعو إلى تجسید ثقافة الترویح لما له من أثار ایج)2006

و على ضوء النتائج المستخلصة یقبل الباحث بصدق التفسیر .واالجتماعیة والسلوكیة و الصحیة
. المقترح كون أن الفروق دالة إحصائیا
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:الضغوط العالئقیة- 3
یوضح داللة الفروق بین عینتي البحث في متغیر الضغوط العالئقیة) 05(جدول رقم 

العالئقیة كما هي موضحة في الجدول أعاله بین إن عملیة مقارنة نتائج متغیر الضغوط 
المقدرة لى داللة الفروق بین المتوسطات و عینتي البحث أوضحت ظاهریا أن الحكم الظاهري ع

54.556.652النسبة لعینة الممارسین لألنشطة الترویحیة الریاضیة، وبمقدار  ب
68.009.431لى نوع من التباین الحاصل في وبالنسبة لعینة األساتذة الغیر ممارسین، یشیر إ

المتغیر المقاس لصالح عینة غیر الممارسین مما یدل معاناتهم من الضغوط النفسیة مقارنة مع 
.أقرانهم الممارسین

لكن ال یمكن اعتبار أن هذا الحكم صحیحا و موضوعیا إال بعد استخدام مقیاس الداللة 
حصائیة لمجموع النتائج الخام المتحصل علیها كما حیث بعد المعالجة اإل. ستیودنت" ت"اإلحصائیة 

و بالكشف عن قیمة )12.643(المحسوبة " ت"، وبلغت قیمة )05(هي موضحة في الجدول رقم 
نجدها قد 0,05، وعند مستوى الداللة اإلحصائیة )302(2-ن2الجدولیة عند درجة الحریة " ت"

و على أساس . المحسوبة" ت"أقل من قیمة التي هي و على ضوء المقارنة 2.576بلغت القیمة 
هذا التحصیل اإلحصائي یأخذ الطالب الباحث بالتفسیر المقترح كون أن الفروق الظاهریة الحاصلة 

بین متوسطي نتائج عینتي البحث الممارسین و غیر الممارسین لها داللة إحصائیة لصالح هذه 
ت القائمة في البیئة المدرسیة حیث تتمیز بالفتور نوع العالقاإلىاألخیرة ،ویعزو الطالب الباحث ذلك 

الغیابوالتالمیذ ،أین توجد صراعات فیما بینهم ترجع إلى نواإلداریی،والتنافر خاصة مع المسؤولین  
،واالقتطاعات،والمشاكل المتكرر مع التالمیذ ،خاصة في هذه المرحلة العمریة الحساسة توالتأخیرا، 
ویشر الطالب الباحث أن النتائج المتحصل علیها اتفقت مع .میذ بأنه مقیدحیث یحس التل) المراهقة(

حصائیةالمقاییس اإل

عینة البحث

حجم 
العینة

الضغوط العالئقیة

"ت"
المحسوبة

"ت"
الجدولیة

درجة الحریة
2- ن

مستوى 
الداللة 2س 

2ع

9754.556.652الممارسینعینة 
12.6432.5763020,05

عینة غیر 
20768.009.431الممارسین
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حیث تعد عالقة العامل برؤسائه في العمل من اشد مصادر الضغوط ) 2010الشخانبة،(دراسة 
وأن المشاكل النفسیة في بیئة العمل غالبا ما تنتج عن وجود عالقات غیر صحیحة وسلیمة النفسیة،

الدور الذي إلىویعزو الطالب الباحث هذا الفرق الدال إحصائیا .هم في العملبین العاملین ورؤسائ
تلعبه ممارسة األنشطة الترویحیة الریاضیة في التقلیص من مستوى الضغوط النفسیة ،حیث تتفق 

تعد ممارسة أنشطة التربیة البدنیة و الریاضیة من )41،ص2009عصام الحسنات،(هذه النتائج مع 
ي تستخدم لمقاومة و معالجة الضغوط النفسیة كما أنها وسیلة لالسترخاء ، مثل أهم العوامل الت

حیث یخلص ...المشي الذي یمثل احد العوامل الرئیسیة في الحیاة المتحررة من ضغوط العمل 
. اإلنسان من الهموم الكثیرة والضغوط النفسیة

:ضغوط متعلقة باألجر و أوقات العمل- 4
داللة الفروق بین عینتي البحث في متغیر الضغوط المتعلقة باألجر یوضح) 06(جدول رقم 

وأوقات العمل

إن عملیة مقارنة نتائج متغیر الضغوط المتعلقة باألجر وأوقات العمل كما هي موضحة في 
الجدول أعاله بین عینتي البحث أوضحت ظاهریا أن الحكم الظاهري على داللة الفروق بین 

بالنسبة لعینة الممارسین لألنشطة الترویحیة الریاضیة، و 18.402.749المتوسطات والمقدرة 
وبالنسبة لعینة األساتذة الغیر ممارسین، یشیر إلى نوع من التباین 23.713.452بمقدار  

الحاصل في المتغیر المقاس لصالح عینة غیر الممارسین مما یدل معاناتهم من الضغوط النفسیة 
.مقارنة مع أقرانهم الممارسین

لكن ال یمكن اعتبار أن هذا الحكم صحیحا و موضوعیا إال بعد استخدام مقیاس الداللة 
حیث بعد المعالجة اإلحصائیة لمجموع النتائج الخام المتحصل علیها كما . ستیودنت" ت"اإلحصائیة 

و بالكشف عن قیمة )13.278(المحسوبة " ت"، وبلغت قیمة )06(هي موضحة في الجدول رقم 

المقاییس اإلحصائیة

عینة البحث

حجم 
العینة

الضغوط المتعلقة باألجر وأوقات 
العمل

"ت"
المحسوبة

"ت"
الجدولیة

درجة الحریة
2-ن

مستوى 
الداللة 2س 

2ع

9718.402.749عینة الممارسین
13.2782.5763020,05

20723.713.452عینة غیر الممارسین
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نجدها قد 0,05، وعند مستوى الداللة اإلحصائیة )302(2-ن2یة عند درجة الحریة الجدول" ت"
و على أساس . المحسوبة" ت"التي هي و على ضوء المقارنة أقل من قیمة 2.576بلغت القیمة 

هذا التحصیل اإلحصائي یأخذ الطالب الباحث بالتفسیر المقترح كون أن الفروق الظاهریة الحاصلة 
نتائج عینتي البحث الممارسین و غیر الممارسین لها داللة إحصائیة لصالح هذه بین متوسطي 

ویشر الطالب الباحث  أن النتائج المتحصل .األخیرة ،رغم ارتفاع مستوى الضغوط لكلتا العینتین
أن مدرسي التعلیم المتوسط األكثر شعورا )2011شارف خوجة ملیكة،(علیها اتفقت مع دراسة 

وترجعها إلى صعوبة التعامل مع هذه المرحلة العمریة وهي مرحلة المراهقة وما بالضغوط النفسیة 
. تتمیز به من خصوصیات

مقیاس الضغوط النفسیة ككل- 5
یوضح داللة الفروق بین عینتي البحث لمقیاس الضغوط النفسیة) 07(جدول رقم 

وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین المتوسطات حیث بلغت قیمة ) 07(نالحظ من الجدول رقم
،بمتوسط حسابي ) 2.576(الجدولیة التي بلغت " ت"وهي اكبر من) 15.835(المحسوبة " ت"

عند غیر 47.155.722، وبمقدار 39.895.093وانحراف معیاري بلغا عند الممارسین ب 
-ن(وهذا الفرق هو لصالح غیر الممارسین لألنشطة الترویحیة الریاضیة عند درجة الحریة، الممارسین

وهذا ما یفسر أن األساتذة غیر الممارسین یمتازون بضغوط نفسیة مرتفعة .302ساوي والتي ت) 2
مقارنة مع أقرانهم غیر الممارسین،حیث یشیر الباحثان  أن الذین یمارسون األنشطة الترویحیة الریاضیة 

لریاضیة لدیهم ضغوطا منخفضة ،ویعزوانه إلى األثر االیجابي التي تتركه ممارسة األنشطة الترویحیة ا
أن الطالبات )2008صبري ،(في التخفیف من الضغوط النفسیة ، و تتفق هذه النتیجة مع دراسة

الممارسات للنشاط الریاضي المنتظم تتمیزن بدرجة ضغط نفسي أقل من الطالبات غیر الممارسات 

المقاییس اإلحصائیة

عینة البحث

حجم 
العینة

مقیاس الضغوط   النفسیة
ككل

"ت"
المحسوبة

"ت"
الجدولیة

درجة الحریة
2- ن

مستوى 
الداللة 2س 

2ع

9739.895.093الممارسینعینة 
15.8352.5763020.05

عینة غیر 
20747.155.722الممارسین
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ى الراحة اثر ایجابي علأن األنشطة الترویحیة الریاضیة لها) 2009كاظم، (ودراسة.للنشاط الریاضي
ممارسة النشاط البدني أن)124ص،2011قبالن وآخرون،صبحي(یذكروفي نفس السیاق .النفسیة

ویضیف صبحي قبالن نقال عن یعتبر من أفضل العوامل التي تساعد في مقاومة الضغوط النفسیة،
فسي وخاصة أهمیة النشاط البدني في عملیة االسترخاء والتقلیل من الضغط النإلى)  1994شیرمان (

محمد الحماحمي، عایدة عبد ( ودراسة .التمرینات الهوائیة مثل المشي یقلل من القلق والحزن و التوتر
السلبیة اآلثاركبیرة في الحد من إسهاماتللترویح الریاضي أنواللذان یرى ) 91،ص1998العزیز،

التي األسالیبأفرزتالتي ) 2010دراسة الشخابنة(و.للتوتر النفسي، والتخلص من الضغوط النفسیة 
طه (یضیف و .ممارسة الهوایاتإلىیستخدمها العاملون للتكیف مع هذه الضغوط وهي التنفیس باللجوء 

أثارالتمارین الریاضیة تقلل من أنانه اتضح حدیثا ) 238،ص2006عبد العظیم وسالمة عبد العظیم،
ادة أن  الممارسة الریاضیة تساعد على وترى می.ومن درجات القلق واالكتئاب و العدوانالضغوط،

التكیف النفسي، وتحقیق الذات لممارسیها ، فهي تهیئ المواقف المختلفة التي تشبع الحاجات إلى 
األمان كما أنها تجلب السعادة و السرور للنفس وتساعد على التخلص لتقدیر والنجاح وتحقیق الذات و ا

وتفریغ الطاقة النفسیة ، واستنفاذ كافة النفعاالت المكبوتة ،لك بتفریغ اوذواإلرهاق العصبي ،من التوتر 
.)76، ص 2008میادة قرمان، (الطرق للوصول إلى الحالة النفسیة لإلنسان الممارس 

:االستنتاجات 
في ضوء أهداف البحث وفروضه، ووفقا لما أشارت إلیه نتائج التحلیل اإلحصائي ، وعلى ضوء 

:  التوصل إلى االستنتاجات اآلتیة مناقشة النتائج أمكننا 
یتمیز أستاذة التعلیم المتوسط الممارسین لألنشطة الترویحیة الریاضیة بالتقییم المنخفض في - 

، متعلقة بطبیعة المهنة واإلمكاناتإال في بعد الضغوط ال. مستوى الضغوط النفسیة وفي جمیع أبعاده
.حیث كان التقییم مرتفعا 

علیم المتوسط غیر الممارسین لألنشطة الترویحیة الریاضیة بالتقییم المرتفع في یتمیز أستاذة الت- 
.إال في بعد الضغوط الذاتیة حیث كان التقییم منخفضا. مستوى الضغوط النفسیة وفي جمیع أبعاده

: اقتراحات أو فرضیات مستقبلیة 
: في ضوء ما انتهت إلیه هذه الدراسة ، نقترح ما یلي 

.ترویحیة ریاضیة لفئة المدرسین وضع برامج–
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االهتمام بنشر الوعي الثقافي لدور األنشطة الترویحیة الریاضیة في التخفیف من الضغوط النفسیة–
.تبصیر المدرسین بالمزید من المعلومات للتعزیز من قدراتهم على مواجهة الضغوط النفسیة –
.ة الترویحیة الریاضیة ودورها العمل على توفیر كتب متخصصة تهتم بممارسة األنشط- 
.عمل دورات للمدرسین في الصحة النفسیة - 
.إجراء بحوث ودراسات تهتم بالترویح الریاضي في أوقات الفراغ للمدرسین- 
:لمصادر و المراجع باللغة العربیةا

عملیات تحمل الضغوط في عالقتها بعدد من ) .1994.(إبراهیم لطفي عبد الباسط .1
.مجلة مركز البحوث التربویة: ، جامعة قطر 5، العدد نفسیة لدى المعلمینالمتغیرات ال

. )دراسة میدانیة ( التكیف مع الضغوط النفسیة ) . 2010.(أحمد عید مطیع الشخانبة .2
.دار الحامد للنشر و التوزیع:  األردن . عمان. 1ط 

م الفصل وطالب التربیة التربیة الریاضیة دلیل معل) .1998.(أمین أنور الخولي وآخرون .3
.دار الفكر العربي : ، القاهرة،مصر 4، ط العلمیة 

، القاهرة ، مصر 01، ط الترویح و التربیة الترویحیة).2001.(تهاني عبد السالم محمد.4
.دار الفكر العربي: 

مستوى ضغط المعلم و عالقته ببعض المتغیرات). 1990.( حمدي علي الفرماوي .5
، جامعة عین شمس ، مركز دراسات الطفولة ، المؤتمر السنوي 10د ، العد3،المجلد 

.المجلة التربویة: الثالث للطفل المصري 
، برنامج ترویحي ریاضي لطالب كلیة التربیة الریاضیة) . 2009.(سعاد خیري كاظم .6

.مجلة علوم التربیة الریاضیة : جامعة بابل  ، العراق . العدد الرابع  ، المجلد الثاني
مصادر الضغوط المهنیة لدى المدرسین الجزائریین ـ دراسة ).2011. (شارف خوجة ملیكة.7

جامعة تیزي :، الجزائر )ابتدائي ، متوسط ، ثانوي ( مقارنة في المراحل التعلیمیة الثالث 
.وزو

الریاضة ) .2011.(صبحي قبالن ،  ناجح ذیابات ، نایف الجبور ، نضال الغفري .8
.مكتبة المجتمع العربي للنشر و التوزیع: عمان ، األردن ،  1، ط للجمیع

استراتیجیات إدارة الضغوط ). 2006. (طه عبد العظیم حسین ، سالمة عبد العظیم حسین.9
. دار الفكر للطباعة و النشر و التوزیع : ، األردن 1، ط التربویة و النفسیة
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مهنة التدریس وعالقتها ضغوط).2007.(باسم علي أبو كویكعبد العظیم المصدر،.10
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Abstract:

Older people with walking difficulties are particularly fragile and at risk for functional
decline, To retain as long as possible functional independence, this work aims to provide
a physical program tailored to improve walking and balance for the elderly (over 65 years
) and Predict the influence of physical training on them so that we can to help this
population group maintain or recover certain motor capacity . In order to help them
perform daily activities and be independent without assistant need. 20 elderly with an
average age of 79.6 years .institutionalized in a geriatric structure were chosen and
divided into two groups; The experimental group (10 women) participated in a physical
program suitable for 12 weeks with an average of 3-hour sessions per week. Both groups
(experimental and control) have participated in pre-test and post-test. The Results
according to the research variables were characterized by significant differences. The
training has improved static balance and different gait parameters.

Keywords: elderly, physical training, training program, autonomy
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1. Introduction
Many researchers define old age as a decline in functional and psychomotor

abilities; moreover, the elderly are the more exposed to age-related illnesses and therefore
more to fatigue and overwork after the slightest effort. That is why we conducted this
study in order to assist this category of population so that they can preserve or recover
certain motor skills that can help them carry out their daily activities and be autonomous
without the need for assistance thus.

The characteristics of gait will change with age under the combined effect of
physio-logical and pathological aging. These amendments mainly involve irregular steps,
reducedthe length of the stride , instable and decreased walking speed (Blanke , 1989
;Coste-Salon & al,1989 ;Elble,2001 ; Murray, Kory& Clarkson,1969 ;  Serratrice&
Daumen-Legre ,1994) . They partly explain the high prevalence of geriatric fall that
reached 50 % of subjects over 65 years ans(World Health Organization(WHO),1989 ;
Prudham& Evans ,1981).

The well-being and quality of life are the primary concerns for the elderly. In
general, the quality of life depends on the autonomy and functional capacity. it is
important to promote these two elements to ensure a good life quality (Keller & Fleury,
2000). Power is important for the maintenance of functional capacity since it is an
important feature for walking up and down stairs as well as in the prevention of falls (
Petrella  , Miller & Cress, 2004).

Functional capacity is generally associated with lower limbs. The strength, power
and muscular endurance of the lower limbs has a direct influence on the independence of
the elderly. Walking Ensures a better response of the lower limbs and improves
Coordination and balance.

Walking is a great way to counter the negative effects of aging by ensuring
autonomy and independence (Béland, 2007). The static balance and dynamic balance are
essential for success, without stumbling or losing balance, daily activities such as stand
up, walk, get up from a chair, up or down the stairs (Paterson, 2007). Several evaluate
aging balance functions and mobility by increasing the number of ground waste
(Gillespie   & al, 2003) ;( Jessup, Horne, Vishen & Wheeler, 2003); (Mahoney & al,
2007). Physical activity offers a major opportunity to increase the duration of active and
independent lives, and reduce functional limitations (Cress & al, 2004).

The objective of this study was to define the influence of a suitable physical
training on improving the walking and balance in the elderly. The main hypothesis of this
study was that the physical activity program adapted has a positive effect on improving
the walking and balance of elderly people..
2. Materials and Methods:

Participants:

20 subjects participated in this study which consisted Twenty women with an average
age of (69.25). Each group was divided into two parts an experimental group and a
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control group. People who had an age greater than 60 years and had the opportunity to
participate in this 12-week training cycle of three weekly 60-minute sessions were
included in this study. Criteria for non- inclusion concerned the presence of respiratory
diseases cardiovascular, neurological and medically evaluated and rheumatoid justifying
a contraindication to physical activity.

Table 1: Characteristics of speech subjects and elderly witnesses

From Table 1.  There are no large dispersion between the two groups. Regarding the
weight, height, there is no significant difference between the sexes and between the two
groups, which facilitates the work of researchers. The researchers use the body mass
index, from which we want to determine the ideal weight for the research sample, which
researchers believe is important in determining the process of walking and balance.
Where the increase in weight beyond its normal value affects the elderly. It was shown
from the weight indicator of the study sample of men and women an increase in weight,
which means that there is an increase in body fat. This is due to physiological changes
that occur with age and thus affecting the external changes.

By Stella and Jacques «Older people will have difficulty in moving, to maintain good
posture as well as to preserve its balance. Several phenomena occur including loss of
muscle mass by 30 to 50% degeneration of cartilage and loss of elasticity of the ligaments
and tendons» (Stella & Jacques, 2000).

2.2. Methods:

2.2.1. Tests:
All subjects performed all tests before and after the training period in order.
. Test timed up and go:

The test originally named Get Up and Go (Mathias &al ,1986), became the Timed Up
and Go since the publication of the Podsiadlo having validated with a time score
(Podsiadlo& Richardson ,1991).

This is the simplest test in consultation and probably the most reliable. A subject
sitting on a chair must stand, walk 3 meters in front of him, back to the chair and sit. The

Group Control experimenta
l

X1 Y1 X2 Y2
Aged 71,3 4,02 69,2 3,93
weight 68,4 3,27 75,7 6,34
height

1,56
0,08
5

1,57
0,07

2
IMC 28,15 30,77
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score is given by the time in seconds and we certainly benefit from this test to perform
clinical analysis developed at the beginning of this article. Timed Up and Go is
reproducible over time and between observers and the results are correlated with those of
BBS. (Yelnik, 2007-2008).
.Test unipodal:

Tinetti et al (Tinetti ME, 1986),unipodal showed that the test is a good way of
identifying non - fallers elderly fallers of the extent that they are unable to hold this
position for 30 seconds. Also, the simplicity and the validity of this test led us to use
(Toulotte, Thévenon & Fabre, 2004).

The test methodology was as follows:   subjects were asked to stand on one leg with
eyes open for 30 seconds. The stopwatch was starting from the foot of the free leg not
touching the ground The free leg should be flexed to know the angles between the trunk
and the femur  and the femur and tibia were 90 ° and they were tested using a tee (T).
Each base foot (free leg) was recorded. Then the subjects performed the same test under
the same conditions but eyes closed (Hurvitz, Richardson, Werner, Ruhl & Dixon, 2000).
2.2.2. The progress of the physical activity program:

Subjects were assessed two days before the training period and after the end of the
training period. Intervention group participants were involved in a physical activity
program developed by physiotherapists and rehabilitation physician. This program lasting
12 sessions with two weekly sessions of 60 minutes. Was centered on the balance training
with strengthening exercises, mobilization floor (Belhassen, 1999a). Learning techniques
to raise the ground, coordinating work and exercises eyes closed (Belhassen, 1999b).

The assessment tests are performed during the first and the last session of the cycle. A
session consists of six 10-minute segments.
- 10 minutes of contact, verbalization and warm; to seek joint mobility, tone muscle and
heart rate.
- 4 * 10 minutes of programmed activities based on initial assessments.
- 10 minutes cool-down and verbalization. For patients control group, they have been a
simple oversight and continued their life habits.
2.2.3. Exercise programme:
The exercise programme was carried out according to the following protocol:
-1st and 2nd weeks: Range of motion and stretching exercises applied to hamstring and
calf muscle, and quadriceps and hamstring isometric strengthening exercise.
-3rd and 4th weeks: Straight leg raising exercises, short-arc terminal extension exercise
for the knee joint and isometric exercises for the abductor and adductor muscles of the
hip.
-5th and 6th weeks: Short-arc terminal extension exercise with resistance for the knee
joint and isotonic strengthening exercise with resistance for the hamstring muscles.
-7th and 8th weeks: Exercise The muscular strength of the abdominal muscles and the
lower and upper dorsal muscles, exercise agility and Balance exercise with two legs, eyes
open, multidirectional, then eyes closed.



ISSNالبدنیة و الریاضیةة  للنشاطات تكنولوجیلاالمجلة العلمیة لعلوم و  : 1112-4032

eISSN 2543-3776م2018الثاني  دیسمبر       الجزء عشرالعدد الخامس 

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

مجلة علمية
محكمة سداسية

42

-9th and 10th weeks: Walking exercise on a firm surface, then on a foam surface and
Balance exercise with one leg, eyes open, multidirectional, then eyes closed.
-11th and 12 th weeks: Walking and controlling balance with maintaining body posture

on different tracks and Walk with the change of direction avoiding obstacles.
3. Result:
Table 1: Comparative study between the control group and the experimental group in
the pre- test and pos- test in test Timed up and go

Regarding the values obtained from timed up and go test (Table 1). There was a
significant improvement in overall score between initial and final evaluation (0.05) .and
degree of freedom (18). This mean that there are significant differences in the results of
the experimental groups .And through the previous results, we can see that the proposed
program had a positive impact. . It contains exercises based on improving motor skills
joints and improvement in muscle strength of the lower limbs and joint flexibility..
Indeed, Sudarsky, Nashner, and Cordo demonstrated that postural instability is due to a
decrease in muscle strength of the lower limbs. This decrease could result from a center
of displacement before gravity of the axis of the ankles, which would help balance
problems and falls (Nashner & Cordo, 1981). Aging skeletal muscle results histologically
by a decrease in density in muscle fibers   (mostly type II). Anatomically in a reduction of
muscle mass (sarcopenia) and functionally by a decrease in muscle strength (Evelyne &
Jacqueline, 2011).
Table2: Comparative Study between the control group and the experimental group in
the pre- test and pos- test in the test unipodal.

Table 2 shows the results of the experimental group and control group in the pre -test
and post -test time measured during static balance test with eyes open left/right( EOL-

T
im

ed
 u

p 
an

d
go

group
Pre-test Post-test Value T Degree

offreedo
m

The level
of

significanceX1 Y1 X2 Y2
T test

Calculated
T test
Tabulated

control 16,87 3,06 18,09 1,75 1.09
2.10 18 0.05

Experimental 14,59 2,80 12,06 1,50 2.51

group
PrE-test Post-test Value T Degree

of
freedom

The level
of

significanceX1 Y2 X1 Y2
T test

Calculated
T test

Tabulated
EO R control 1,07 0,29 1,09 0,32 0,73

2.10 18 0.05

Experimental 1,24 0,55 1,98 0,65 2.72
E OL control 1,02 0,32 0 ,97 0,26 0,34

Experimental 1,01 0,71 1,91 0,89 2,49
E CR control 0,87 0,59 0,74 0,28 0,63

Experimental 0,97 0,49 1,72 0,61 3.02
EC L control 0,92 0,33 0,91 0,27 0,01

Experimental 0,94 0,60 1,63 0,67 2,42
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EOR) and eyes closed left/right(ECL-ECR). The experimental group (man and woman)
improved in static balance with eyes open and close compared to the control group. The
results of the calculated value T of the experimental group is high compared to the
tabulated value 2.10 and 18 degrees of freedom. These results correspond with the study
(Bernard & al, 2004) a statistically significant difference was found in the post-test at
significant level (0.04) and degrees of freedom (29). The control group for the value T
calculated is less than the value of T tabulated. Which means that the level of balance
remained stable there is no progression. But it is remarkable that the time measured
during static balance test with eyes closed is less than the time measured during static
balance test with eyes open. This result goes in the same direction as those of the
literature. The visual system is revealing imbalance that can disassembled different
postures of the body parts to ensure the stability of the body in space. The aging of the
balance system is due to the aging of the vestibular system and visual system. Balance in
the trainings reduce the risk of falling and weight training ensures the maintenance of
long-term independence (Geneviève, 2011).

The results of the experimental group for both sexes showed an improvement in the
equilibrium level compared to the control group. This is evidenced by the results, when
the value of "T" calculated is greater than the value of "T" tabulated at the 95 % and 18
degrees of freedom. This is an evidence that there are significant differences in the results
of the experimental groups. Which confirms that there is an improvement from the
balance of elderly men and women. Our results point in the same direction as those of
Crilly & al. (Crilly, Willems, Trenholm, Hayes & Richardson, 1989) that tested 50
women aged from 72 to 92 years after an exercise program based on postural control for
12 weeks.

Their results on the postural movements with eyes closed and open show a significant
improvement compared to a control group for the anteroposterior axis provided eyes
closed. Not all other results are significant.
4. Discussion:

The aim of this study was to evaluate the influence of a physical activity program on
improving the walking and balance on the elderly. Trainings were adapted according to
the results in an assessment of the physical condition measuring three types of important
activities result in for the elderly to maintain its functional autonomy.

Results noted that there is a variable improvement in walking and balance, but
insufficient compared with the results of assessment tests walking and balance. The
experimental group was not out of the fall risk zone, it means that we have to increase the
training weeks. But we can say that improving the walking and balance is acceptable.
And the outcome of the study approved the exercises scheduled for the experimental
groups improve strength and muscle power of lower members.

Recent international recommendations define beneficial levels of physical activity for
the health of people over 65 advocated muscle strengthening activities (work against
resistance) that must complete endurance activities ( aerobic)(Who,2010).
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These strengthening exercises should be practiced at least 2 days, not consecutive,
weekly in the form of exercises using the major muscle groups with 8 to 12 repetitions of
each exercise (Inserm.2008).

This study demonstrated that physical training based mainly on muscle strengthening,
static and dynamic balance. The increase in muscle strength would put the center of
gravity at the axis of the pins, thus giving a better balance (Toulotte & al, 2004).

Through exercises conducted open and closed eyes and on different surfaces.
Meanwhile the improvement of static balance could also come from the increase in
muscle strength through exercises performed using elastic bands (Lord, Ward, Williams
&Strudwick, 1999). Our results also showed a significant improvement of the various
operating parameters (speed walking, walking pace).

Our study shows that following a period of three months of physical training
asignificant improvement the tests unipodal open and closed eyes in the experimental
group. This result goes in the same direction as those of literature, established by (Haeur
& al, 2001).

The results of our study can then be compared with those reported by (Albinet,
Bernard, & Palut. 2006); these authors have in fact recently shown that a program of
physical activity two months could improve the static and dynamic balance for the
healthy old people.

Our results are in the same direction as that of (Brown & al2000) conducted a
randomized clinical study more focused on the physical exercises, in 84 sensitive subjects
(83 years on average). The complete program included stretching exercises, coordination,
balance, functional desk and muscle building for 3 months with 3 sessions per week. The
results show an improved strength, balance, flexibility and functional capacity.
5. Conclusion:

This study demonstrated the possibility for elderly people to improve the parameters
of walking and static balance through training of 12 weeks based on muscle
strengthening, walking on different tracks and also on the static and dynamic balance, the
trainings reduce the risk of falling and weight training ensures the maintenance of long-
term independence. Therefore, physical training would reduce or delay the effects due to
aging and now physical autonomy since no new fall was reported during this training
period.
To maintain functional independence along with the increase of life expectancy is one of
the key goals of the health policy for the elderly. Maintaining physical activity helps
maintain muscle function needed to maintain mobility and ability to perform activities of
daily living among seniors. Maintaining and improving the autonomy of the elderly is an
important issue in our aging society. The control of posture and balance are two essential
components for the autonomy of the elderly. Physical activity prevents the appearance of
a number of adverse events related to aging in the elderly and generates a wellness-
accompanied physics.
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Résumé :
La pliométrie est parmie les régimes de contraction qui produit un gain de force plus

important lors des taches musculaires selon la littérature. Ce dernier a connu son essor
avec les débuts des années 80 surtout en Italie, Bosco et ses collaborateurs(1979)
ainsi que G.Cométti ont marqué l’histoire avec leurs expérimentations dans ce
domaine. Le football féminin est l’un des sport collectif les plus exigent en termes de
préparation physique des joueurs et leur capacités à maîtriser les habilitées techniques,
que ce soit en défense ou en attaque, ainsi que chez les gardien de but , en particulier
dans le contrôle des balles hautes, qui dépend de la mise à niveau de la détente et de
la force explosif des membres inferieures, qui reposent également sur le saut verticale
le maximum de ce qui peut l'être. En fait, il y a un manque de programmes de
formation pour le développement du saut vertical dans le football féminin, et cela est le
résultat d'un manque de connaissances des formateurs, des moyens et des
programmes de formation. Comme on le sait, l'entrainement pliométrique est la capacité
du muscle à l'étirement et au raccourcissement dont l'objectif est de développer une
plus grande force   dans les plus brefs temps de production possible, car ils démunie le
temps du contacte des pieds au sol dans la contraction des muscles antagonistes.
(Tahir ,2007).
Beaucoup de formateurs et d’enseignants dans le domaine du sport ne réalisent pas ce
que le sens réel de l'entrainement pliométrique, malgré sa plus grande importance que
les spécialistes dans le domaine de l'entraînement sportif ont prouvé.  Ce qui nous a
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incités à poser les questions suivantes : est-ce-que L'entrainement pliométrique a un
impact sur l'amélioration du saut vertical chez des joueuses de football d'Afak Relizane
(14-17ans)?

- Mots clés : pliométrie - détente verticale - football féminin.

Abstract:
The pliometry is among the contraction regimes that produces a greater gain of strength
in muscle spots according to the literature. The latter boomed with the beginning of the
80s especially in Italy, Bosco and his collaborators (1979)as well as G. Cometti marked
history with their experiments in this domain Football is a team sport the most demanding
in terms of physical preparation of players and their ability to master the techniques
authorized, whether in defense or in attack, and in goal, especially in the control high
balls, which depends on the upgrade of relaxation and explosive strength of the lower
limbs, which are also based on the vertical jump the maximum of what can be. In fact,
there is a lack of training programs for the development of the vertical jump in women's
football, and this is the result of a lack of knowledge of trainers, resources and training
programs. As known plyometric training is the muscle's ability to stretch and shortening
whose objective is to develop a greater force in the shortest time possible production
because they impoverished the time of contact of the feet ground in the contraction of
antagonistic muscles. (Tahir, 2007).
Many trainers and teachers in the field of sport do not realize what the real meaning of
plyometric training, despite its great importance that specialists in the field of sports
training proved. This prompted us to ask the following questions:

- Is this-that the plyometric training has an impact on improving the vertical jump
among football players of Afak Relizane (14-17ans)?

-Keywords: Plyometric - vertical jump – female football.

INTRODUCTION
En Algérie Le football féminin est une discipline jeune. Comme toute activité sportive
intense et de compétition, le football peut entraîner des modifications psychologiques et
physiologiques chez la femme. L’intérêt qu’on lui suscite et le comportement positif
témoignent de l’évolution de notre société. Selon (Halilhodžić, 2007) dans une interview
le football est une véritable source de grandes dépenses énergétique. Les adaptations
cardiovasculaires des joueurs à l’effort en match (Dellal, A., Chamari, K., Impellizzeri,
F., Pintus, A., Girard, O., Cotte, T., Keller, D, 2008) reflètent son évolution sur le plan
physiologique. Le rythme accéléré du jeu avec ses conséquences sur le type d’efforts
généralement intermittents   (Dellal,A.,etal,2008), a imposée au footballeur moderne de
s’adapter pour répondre à ses exigences. Des actions intenses et courtes par joueur et par
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match caractérisent l’évolution de l’intensité du jeu .En effet , les proportions en intensité
et en durée des courses du footballeur  (Cometti, G, 2001),(Dellal,A.,et al,2008),ont
évolué ces dernières années , en fonction des mi-temps (Stølen, T., Chamari, K.,
Castagna, C., and Wisløff, U, 2005);du type de championnat (Dellal, A., et al,2008) du
poste (Rampinini, E., Impellizzeri, F., Castagna, D., Abt, G.A., Chamari, K., Sassi, A.
and Marcora, M, 2007);(Di Salvo, V., Baron, R., Tschan, H., et al, 2007..
Chez des sportifs modérément entraînés il est démontré que, un programme
d’entraînement utilisant des exercices de pliométrie avec plusieurs modalités provoque
des améliorations de la détente verticale plus importantes (Vassil K, Bazanov B,
2012),ainsi qu'il peut causer des contraintes durant la période de compétition donc éviter
les effets de la fatigue sur les résultats recueillies (Sofiane Hamdi  2011).
Ces effets n’ayant pas été confirmés à ce jour chez des athlètes féminins de haut
niveau, cette recherche avait pour objectif d’examiner les effets d’un programme
d’entraînement comportant des exercices de pliométrie, sur la détente verticale des
joueuses de football de haut niveau
La force explosive (détente verticale) est l’une des qualités mixte et essentielles que la
joueuse de football doit avoir pour répondre aux exigences de la discipline, Notre étude
porte sur  cette qualité qui entre en jeu dans de multiples situations de jeu et que nous
avons tenté de l’améliorer à travers un programme de musculation à base de pliométrie.
D'après la littérature, Zatsiorski a montré en 1966 qu’en fonction d’un saut en contrebas
(Drop jump) on peut obtenir la force maximale des cuisses. Le gain de force que génère
ce saut en contrebas est supérieure de 1,5 voire 2 fois à la force maximale isométrique;
considérée comme la force maximale et obtenue lors d'une poussée en position squat sur
barre fixe
Bosco (1979) a estimé que l'élasticité musculaire représente les 2/3 du gain de force et
1/3 pour le réflexe myotatique pendant une étude comparative entre le contre-mouvement
–jump et le squat-jump.
Bosco en 1980 et Schmidtbleicher en 1984 ont montré qu'un étirement préalable du
muscle peut améliorer la force et la vitesse de contraction. Bosco, en 1985, a démontré
que l'utilisation du "cycle étirement - raccourcissement" engendre une  énergie
supplémentaire résultante de la relation entre la vitesse de l'articulation du genou et  la
force développée sur une plate-forme de force suite à des squats jumps et à des drops
jumps
Donc, d'après les pionniers dans le domaine de La pliométrie, régime permet au muscle
de conserver son fonctionnement naturel comme au cours de l'activité physique et peut-
être utilisée toute l'année en raison de la diversité des exercices.
Les nouvelles tendances du football font de lui un sport de répétition d’efforts brefs et
intenses, où la distance totale parcourue, qui est généralement de 8 à 12 kilomètres, ainsi
que l’intensité des déplacements peuvent être très différentes selon le poste de jeu occupé
(Di salvo et al, 2007). Ce sport à dominante aérobie, requiert des efforts brefs et intenses,
qui sont généralement celles qui font la différence au cours d’un match, qui se
reproduisent toutes les minutes, avec des changements de vitesse de course en moyenne
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toutes les 6 secondes (Strudwick et Reilly, 2001). Enfin, à l’intérieur même de ces
actions, le joueur doit être capable d’enchainer des actions très brutales comme les sauts,
les réceptions, les tacles ou encore les décélérations qui vont créer des traumatismes
musculaires. (Bloomfield et al, 2008)
Ces actions sont principalement dépendantes des qualités physiques de force et de
puissance des membres inférieurs des joueuses. Malheureusement ses capacités sont peu
développées chez nos footballeuses.  De ce fait, il apparait très clairement l’importance
de l'entrainement pliométrique  des membres inférieurs pour assurer une bonne
couverture du terrain et une répétition d’efforts explosifs important, mais avec un
minimum de fatigabilité. Contrairement à ce qui est escompté, une des conséquences
principales de cette activité musculaire est que ce sport est très traumatisant en particulier
pour les membres inférieurs (Systema et al, 2010), et qu’il peut entrainer de nombreuses
blessures. A l’image d’autres sports très traumatisants pour le bas du corps comme le
tennis (Abrams et al, 2012) et bien qu’il engendre parfois des problèmes osseux ou
articulaires sur le coude et sur l’épaule par exemple, le football accumule bien plus de
traumatismes sur les membres inférieurs que sur les membres supérieurs

D'après Harris et al, (2008), il est possible de travailler la puissance de différentes
façons. De ce fait, il sera intéressant de varier les méthodes d’entrainement au cours de la
saison et de la carrière en intégrant la pliométrie afin de toucher toutes ses composantes et
permettre de la développer de façon complète.

Question de la recherche
Est-ce-que les qualités de force et de vitesse requises en football moderne peuvent

étre développées avec un entrainement à base de pliométrie chez les jeunes joueuses?
Les concepts définis dans la recherche

La pliométrie: Étymologiquement le mot PLIOMETRIE Selon Wilt vient du grec
"plethyein" qui signifie augmenté et du mot "isométrique" qui signifie de même longueur.
Le passage d’une phase excentrique (état d'étirement ou de frainge) immédiatement à une
phase concentrique (état de raccourcissement) est connu dans le dommaine de la
physiologie de l’effort par le régime pliométrique ou le cycle étirement -
raccourcissement.

Les études similaires
1- Sofiane Hamdi "l'effet de deux méthodes d'entrainement, la pliométrie et la
musculation sur l'amélioration de  l'économie à la  course et sur l'explosivité chez les
joueurs de soccer à la période de compétition". Mémoire de la maitrise en
kinanthropologie université du Québec à Montréal septembre  20 11.
Le  but de  cette étude était de vérifier l'impact de  deux programmes spécifiques
d'entraînement de  la force, la pliométrie et la  musculation, sur l'amélioration de
l'économie à la  course et sur l'explosivité chez les joueurs de soccer à la période de
compétition.

22,25±2.65  ont été invités à participer à l'étude.àà cet égard,  12 sujets adultes agés ,
âgés en moyenne de L'explosivité  a  été  mesuré  par  deux  tests  de  détente verticale, le
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SJ et le CMJ en utilisant le myotest Les variables présentées sont la  hauteur du saut en
cm, la  vélocité en cm/s, la  puissance en  w/kg et la force en N/k
Les résultats  obtenus suggèrent d'éviter de  faire un programme de  renforcement
musculaire intense à la  période de  la compétition chez les joueurs de soccer. Et cela en
regardant  les  exigences physiques de la  discipline afin d'éviter l'effet de la fatigue sur

les résultats recueilli
2- Vassil K, Bazanov B. L'effet du programme d'entrainement pliométrique sur les

jeunes joueurs de volley-ball dans leur période de formation habituelle. J. Hum.
Sport Exerc. Vol. 7, No. Proc1, pp. S35-S40, 2012.

L'objectif de cette étude était de déterminer l'efficacité du programme d'entrainement
pliométrique sur les capacités des joueurs de volley-ball de jeunes dans leur période de
formation habituelle. Le programme d'entrainement pliométrique a été appliqué pendant
16 semaines. Période où a été assisté de vingt-et-un jeunes joueurs de volley-ball de 12 à
19 ans. Douze d'entre eux étaient des femmes et neuf joueurs de volley-ball masculins. Il
y a eu trois tests de contrôle. Tous les sujets ont participé aux tests suivants: saut en
hauteur debout, saut en longueur, lancé de médecine-ball en 10 secondes, lancé de
médecine-ball au-dessus de la tête contre le mur en 10 secondes, sauts verticaux à la
hauteur maximale en 10 secondes, saut vertical maximal. L'analyse statistique des

résultats des tests a montré une améliorationsignificative de la force- vitesse des jambes
et des bras des athlètes.
Le saut en hauteur debout, le saut en longeur et les résultats des sauts verticaux, ce qui a

montré la puissance explosive des jambes, n'a pas montré de différence significative
remarquable (P> 0,05). Les lancers de médecine-ball et les sauts verticaux maximaux à la
hauteur maximale en 10 secondes, ce qui montre l'amélioration de la force de vitesse, a
montré une différence significative (P <0.01). Mots clés: méthode d'entrainement,
entrainement de force-vitesse des bras et des jambes.

3- Toplica Stojanović, Radmila Kostić "les effets de l'entrainement sportif par le
méthode plyométrique sur le développement du saut vertical  des joueurs de
volleyball". Physical Education and Sport Vol. 1, No 9, 2002, pp. 11 - 25
Dans le but d'étudier le modèle d'entrainement  pliométrique utilisé pour l'augmentation
de la force de type explosif (le saut vertical), une recherche expérimentale a été réalisée.
en choisissant un échantillon de 33 joueurs de volley-ball au niveau des cadets. Guidé par
les principes généraux de l'entrainement pliométrique, des plans d'entrainement
individuels ont été conçus. Afin d'Évaluer l'effet de l'entrainement sportif sur le
développement du saut vertical, trois Variables ont été appliquées. Aux fins de cette
recherche, deux tests d'évaluation du saut vertical de volleyball ont été validé: le saut de
bloc et le saut de pointe.
L'expérience a été réalisée dans la deuxième partie de la période préliminaire et a duré
Huit semaines, au cours desquelles, deux à trois séances d'entrainement par semaine ont
eu lieu. Le groupe de contrôle a été formé à l'aide de contenus techniquo-tactiques. Les
données ont été traitées en utilisant des analyses univariées et multivariées ainsi qu'une
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analyse de covariance. Sur la base des résultats de la recherche et de la discussion, on
pourrait infailliblement conclure que le modèle d'exercice pour le développement du saut
vertical qui avait été utilisé, en tant que facteur fondamental du groupe expérimental, a
contribué à la différence statistiquement significative de l'augmentation du saut vertical
par rapport au groupe témoin, qui avait utilisé le contenu techniquo-tactique pour
développer le saut vertical.
Mots clés: entraînement sportif, saut vertical, expérimentation, joueurs de volley-ball
- Méthodologie de la recherche

(22) vingt-deux joueuses d’une équipe évoluant en première division (Afak Ghilizane)
(âge = 15.16 ± 0.93 ans; poids = 50.33 ± 4.11 kg; taille = 153 ± 6.47 cm) ont été choisies
pour la réalisation de cette étude. Toutes les joueuses avaient une expérience
d’entraînement d’au moins 4 ans. Le protocole expérimental demandait aux athlètes
de réaliser un test de détente avant et après une période d’entraînement en pliométrie de 3
mois à raison d’une séance de 20min par semaine. Ce test consiste à réaliser un squat-
jump (SJ) et un contre-mouvement-jump (CMJ).
Une fois les tests réalisés, les sujets ont été répartis en 2 groupes : un groupe contrôle
(GT) et un groupe expérimental (GE). Tous les athlètes devaient réaliser leur programme
de préparation présaison (entraînement de football combiné à un programme de
musculation ciblant le bas du corps).
En plus de ce programme, les athlètes du groupe expérimental devaient réaliser, pendant
trois mois, une séance hebdomadaire de 15 à 20min d’entrainement à base de pliométrie
catalogués selon l'intensité des sollicitations.

_ 1er mois constitué d’exercices simples (bondissements plots, cerceaux…) 10m
_ 2e mois constitué d’exercices à intensité moyenne (haies, bancs, plinthe bas,

escaliers…)
10-15m

_ 3e mois constitué d’exercices intenses (plinthe haut…) +avec charges
additionnels

40,60,80cm

-Programme d’entrainement progressif utilisé durant l’expérimentation
Les tests ont été réalisés de nouveau à la fin des trois mois du programme d’entraînement.

Résultats de la recherche
Hypothèse 1(hypothèse composite)
"L'entrainement pliométrique peut avoir un effet positif sur l'amélioration de la puissance
des membres inférieure chez les jeunes en football féminin".
Les performances avant entraînement étaient de 26 ± 5.4 cm et de 30.5 ± 6.08 cm en SJ et
CMJ, respectivement. Après entraînement, la moyenne était de 32.16 ± 4.5 cm en SJ et de
39.5 ± 6.7 cm en CMJ (P<0.05).
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Tableau n°1 indiquant les résultats des tests de sauts (CMJ et SJ)

Age
(ans)

Poids
(kg)

Taille
(cm)

Avant
(14/02/2012)

Après
(12/05/2012)

S-J
(cm)

CMJ
(cm)

S-J
(cm)

CMJ
(cm)

Groupe
expérimentale
(n=12)

15.16
±0.93

50.33
±4.11

153
±6.47

26
±5.4

30.5
±6.08

32.16
±4.5

39.5
±6.7

Groupe témoin
(n=12)

15.08
±0.09

49.66
±7.02

151.5
± 7.57

22.16
±7.3

25.33
±8.1

21.75
±8.7

24.83
±7.8

Abréviation : CMJ : contre mouvement jump ; SJ : squat jump. Le seuil de significativité a
été fixé à p < 0,05 ; Ns : non significatif.

Tableau n°2 indiquant les résultats des tests de sauts (CMJ et SJ)

N T-student (calculé) T-student
(tabulé) p

CMJ SJ CMJ SJ
Groupe
expérimentale

11
5.70 4.24

1.796

S

Groupe témoin 0.30 0.77 NS

Abréviation : CMJ : contre mouvement jump ; SJ : squat jump. Le seuil de significativité a
été fixé à p < 0,05 ; Ns : non significatif.

Une amélioration significative de la hauteur atteinte lors des sauts SJ et CMJ a été
observée chez les sujets du groupe expérimental (respectivement 6.16 ± 1.97cm (+ 18.89
%) et 9 ± 0.62 cm (+ 22.78 %)). Les résultats pré et post-entraînement du groupe
contrôle n’étaient pas significativement différents, et ce, pour les deux tests.
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Analyse
Les résultats de cette étude suggèrent qu’un entraînement en pliométrie a un effet
significatif sur les performances en détente verticale des footballeuses de haut niveau
(national une). Cependant, la variabilité des performances semble plus importante après
entraînement. La tendance à l’augmentation des performances observée sur le « SJ »
pourrait être due à l’augmentation des performances en CMJ et/ou à l’effet de
l’entrainement en pliométrie recommandé pendant la période expérimentale. Selon
Cometti.G (1987) L'entraînement pliométrique provoque une amélioration des facteurs
nerveux et élastique de la force musculaire. Pour les facteurs nerveux, L'action
pliométrique agit sur le recrutement de nombreuses fibres motrices et sur la
synchronisation de ces fibres motrices et pour les facteurs liés à l'étirement, on travaille
sur le réflexe myotatique et l'élasticité.
Il y a très peu de différence entre le potentiel d'entraînement des hommes et des femmes
Bangsbo. J et al (2005), a montré qu'après un entraînement supplémentaire, les membres
de l'équipe nationale danoise de football avaient des niveaux de masse corporelle et de
graisse plus faible, un V02 Max plus important, qu'ils pouvaient sauter plus haut et courir
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plus longtemps. Il a aussi indiqué que les joueurs masculins et féminins devaient
s'entraîner de façon similaire, même si en raison de possibles changements lors des cycles
menstruels, l'intensité de l'entraînement pour les femmes devait être progressivement
augmentée. Les demandes physiques du football féminin ne sont pas différentes du
football masculin même si pour les hommes, plus de force, de puissance et de rapidité
sont requis. Dans l'ensemble, l'intensité d'un match est moindre pour les femmes bien que
les joueuses courent des distances similaires. Bangsbo a calculé qu’un international
danois court 9.5 km en 80 minutes (ce qui équivaut à 10.7 km sur 90 minutes), avec des
profils d'activité similaires pour les femmes et les hommes.
Enfin, il a été prouvé que les joueuses souffrent plus que les hommes de dommages des
ligaments croisés du genou. Un entraînement spécifique pour renforcer les quadriceps
peut aider à réduire ce risque tels que la musculation avec charge et l’entrainement à base
pliométrique.
Dans une étude de Newton. R et al(1999) menée sur des joueuses de volleyball de haut
niveau, il a été prouve que La pliométrie avec charge permet d’améliorer la performance,
par l’intermédiaire d’une augmentation du taux de développement de la force et de la
puissance musculaire lors de la phase concentrique du mouvement et non grâce à un
accroissement de la force maximale.
Des méthodes telles que l'entraînement à l'aide de poids et à base de pliométrie doivent
seulement être utilisées par des joueuses ayant terminé leur croissance physique et si de
bons niveaux de forme physique ont déjà été atteints.
Afin de limiter ce phénomène, on aurait pu individualiser l’entraînement en prenant en
compte le niveau de départ des joueuses et en se basant sur l’indice d’élasticité
musculaire qui est représenté par la différance entre le CMJ et le SJ.
Par ailleurs, il est possible de se questionner sur la pertinence de ce travail dans le cadre
de la capacité de répéter des sauts ou l’amélioration de la vitesse.

Conclusion
Cette étude démontre que 12 séances de pliométrie permettent d’améliorer la détente
verticale de joueuses de football de haut niveau (national une) de façon significative.
L'entraînement pliométrique provoque une amélioration des facteurs nerveux et élastique
de la force musculaire. L'action pliométrique, pour les facteurs nerveux, agit sur le
recrutement de nombreuses fibres motrices et sur la synchronisation de ces fibres
motrices et pour les facteurs liés à l'étirement, on travaille sur le réflexe myotatique et
l'élasticité.
Bien que les mécanismes qui interviennent ne soient pas connus, que le nombre de
répétitions permettant de maximiser la performance reste à identifier, que les exercices
utilisés pendant la période d’entrainement étaient à base de pliométrie simple et intense
mais sans charge et que l’effet de l’utilisation de la pliométrie sur l’apparition de
blessures ne soit pas documenté, la pliométrie semble être un type d’entraînement
efficace, qui permet d’améliorer la performance chez des joueuses de football de haut
niveau.
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Les recommandations
Eviter d'accentuer le travail avec ce régime en période de compétition car les impacts de
l'entraînement en pliométrie engendrent des micro-traumatismes au niveau des
composantes de la structure musculaire, ce qui influe négativement les performances des
joueuses. Concernant les effets positifs, ils sont nombreux, et peuvent être résumés en:
meilleure  synchronisation intra et intermusculaires; Augmentation sensible de la force
explosive résultante d'une Contraction momentanée des fibres donc une force et une
efficacité supérieures; Action sur la quasi-totalité des fibres rapides sans utiliser les fibres
lentes; Transmission rapide d'une quantité d'énergie nerveuse plus importante vers les
muscles sollicités; développement de forces supérieures à la force maximale volontaire.
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Résumé :

Le but de notre étude est la détermination de la composition corporelle et le

somatotype des cyclistes routiers participants dans les courses à étapes. Soixante deux

cyclistes routiers  participant aux courses à étapes (tour d’Algérie, Tour de Tipaza et tour

de Blida) faisaient partie de cette étude. Les coureurs ont un âge de 24,47 ± 4.77 ans, un

poids de 69,8 ± 5,19 kg, une taille de 177,7 ± 5,56 cm et une ancienneté de 9,87 ± 4,96

ans. Les sprinteurs et les rouleurs sont ecto-mésomorphe, par contre les grimpeurs sont

ectomorphe-mésomorphe. Les sprinters présentent le pourcentage de masse musculaire le

plus grand avec une valeur de 47,40±3,16. D’autre part les grimpeurs présentent à la fois,

la masse grasse (9,02±1.32) la plus faible, et la masse osseuse (17,24±1,01) la plus

grande. Les résultats cités précédemment confirment ce qui a été rapporté par plusieurs

auteurs.

Mots clés : somatotypie, tours, composition corporelle, routiers
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body composition and somatotype of road cyclists participating in stage

races
Summary:

The purpose of our study is the determination of of body composition and

somatotype of the road cyclists participating in stage races in Algeria (tour of Algeria,

tour of Tipaza and tour of Blida). Sixty two riders from 10 countries participating in these

events took part of this study. they are 24,47± 4,77 years old, with 69,8±5,19 kg weight,

177,7±5,56 cm height and seniority of 9,87±4,96 years. The sprinters and rouleurs are

ecto-mesomorphic, the climbers are ectomorph-mésomorph. Sprinters presents the

biggest muscle mass percentage with a value of about 47,40± 3,16 %. besides, the

climbers present, the lowest fat mass (9,02±1,32 %) as well as the highest bone mass

(17,24±1,01 %). The results mentioned above confirm what has been reported by several

authors.

Key words: somatotype, stage races, body composition, riders

Introduction

Le cyclisme sur route, est un sport d’endurance par excellence. Il répond aux

mêmes lois qui régissent les autres sports, mais demeure tout de même, le plus dur. il

comprend plusieurs types d’épreuves, telles que  la course à étapes, citant ;   tour de

France, tour d’Espagne, tour d’Italie, tour d’Algérie et d’autres tours programmés dans

les différents calendriers de l’union cycliste internationale (UCI), ( UCI Africa-Tour, UCI

Asia-Tour et UCI Europe-Tour) . Dans cette course plusieurs classements sont effectués

(classement général, classement du meilleur sprinter, classement du meilleur grimpeur,

classement du meilleur jeune, et classement par équipe).

Les champions du temps moderne sont des types de grande taille. Christopher

Froome, quatre fois (04) vainqueur du tour de France et grand spécialiste des chronos,

possède une taille de 186 cm. Marcel kittel, grand spécialiste dans les sprints massifs et

vainqueur de 14 étapes dans le tour de France, possède une taille de 188 cm. En
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occurrence, d’autres champions ont une petite taille, tels que les grimpeurs Jean Robic

(157 cm),  Marco Pantani (172 cm) et actuellement Nairo Quintana (167 cm), pourtant

leurs palmarès est moins étoffé et beaucoup plus spécifique.

Les critères morphologiques représentent le premier palier des facteurs

déterminants de la performance. Ils sont souvent considérés comme facteurs de base pour

toute sélection sportive (Schürch, 1984). Pour cela plusieurs études cherchent à

déterminer le morphotype idéal pour chaque spécialité sportive dans le but d’améliorer la

performance (White et al., 1982 ; Foley et al., 1989 et McLean et Parker, 1989 ).

En cyclisme sur route, les facteurs héréditaires, la façon de s’entraîner, les profils

des parcours d’entraînement et les lieux d’entraînement, contribuent au fait qu’il y a des

cyclistes meilleurs grimpeurs et d’autres meilleurs sprinters. En effet, on distingue trois

principaux types de coureurs : les grimpeurs, les sprinters et les rouleurs.

Sur le plan morphologique, Fletcher et McNaughton (1987) ont trouvé que les

cyclistes sur route avaient un pourcentage moyen de masse grasse significativement

inférieur à celui des cyclistes sur piste. Les spécialistes de la vitesse sur piste possèdent

très souvent d’imposantes masses musculaires surtout localisées au niveau des membres

inférieurs, et plus lourds que les autres. Contrairement aux sprinters, les grimpeurs

présentent des pourcentages très bas de la masse adipeuse, le meilleur exemple à prendre

c’est le cas de Christopher Froome avec un pourcentage de  4%.

Le domaine de l’anthropométrie est largement exploité par un grand nombre

d’auteurs (Degaray et al., 1974 ; White et al., 1982 ; Muñoz Muñoz et al., 1986 ; Fletcher

et McNaughton, 1987 ; Foley et al.,1989 ; Martinez et al.,1993 ; Lucia et al.,2001 ;

Padilla et al., 2004 et Pussieldi et al., 2010) et ce dans différentes disciplines en cyclisme.

Les études faites sur la composition du poids corporelle et la somatotypie des

cyclistes  (Muñoz Muñoz et al., 1986 ; Cabanes, 1987 ; Martinez et al., 1993 ; Pussieldi et

al., 2010 ; León et al., 2014 ) ont concerné les cyclistes sur piste de différentes épreuves,

des routiers et des spécialiste en VTT et en BMX. Cependant, Aucune étude n’a pris



ISSNالبدنیة و الریاضیةة  للنشاطات تكنولوجیالالمجلة العلمیة لعلوم و  : 1112-4032

eISSN 2543-3776م2018الثاني  دیسمبر       الجزء عشرالعدد الخامس 

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

مجلة علمية
محكمة سداسية

62

comme population des sprinters routiers. Sachant que ces coureurs participent à leurs

tours dans des compétitions sur piste, spécifiquement dans des épreuves comme

l’omnium. Dans notre étude, nous allons essayer de caractériser ces types de coureurs de

point de vue composition corporelle et somatotypie. La problématique de notre étude

s’articulera autour de la question suivante :

Existe-t-il une différence entre les paramètres morphologiques des différents types de coureurs

(Grimpeur, rouleur, et sprinter) ?

Afin de répondre à cette question, nous supposons que l’examen des paramètres

morphologiques chez les cyclistes routiers permet de déterminer des caractéristiques

anthropométriques distincts selon chaque type de coureur (Grimpeur, rouleur et sprinter);

Afin de vérifier cette hypothèse, le but de notre étude est de déterminer la

composition corporelle et le somatotype de chaque type de coureurs. Une telle

détermination devrait être utile aux entraîneurs dans le choix des athlètes constituant leurs

équipes dans les courses à étapes.

Méthodes

Participants

Les sujets de l’étude représente soixante deux (62) cyclistes routiers  participant

aux courses à étapes (tour d’Algérie, Tour de Tipaza et tour de Blida) dont, vingt deux

coureurs algériens et quarante coureurs étrangers de deux continents, africain et européen.

Les coureurs ont un âge de 24,47 ± 4.77 ans, un poids de 69,8 ± 5,19 kg, une taille de

177,7 ± 5,56 cm et une ancienneté de 9,87 ± 4,96 ans.

Procédures

Les mesures ont été faites deux jours avant le début de la compétition. Le sujet se

trouve dans une position naturelle, debout, les bras le long du corps, décontractés, talons

réunis, une distance entre les pointes de pieds de 12 – 20 cm ; jambes droites, la tête

droite, les paumes des mains tournés vers les ciels, et les doigts droits et réunis,. Les

mesures se font à deux ; une personne prend les mesures, l’autre note les résultats. Les
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moyens que nous avons utilisés lors de cette investigation anthropométrique, sont : La

valise anthropométrique du type G.P.M (Siber Hegner) ; Un anthropomètre du type

MARTIN (se compose de 4 branches métalliques, graduées en centimètres, avec une

précision de 5 mm), Une paire de réglettes graduées côté droit et une paire de tiges

courbées ; Un compas d’épaisseur à bouts olivaires (mesure des diamètres du corps), Un

mètre ruban , (mesure des périmètres du corps) ; Une pince à plis (ou caliper) de type

Lange (mesure des panicules adipeux avec une précision de 10g/mm2) et une balance

médicale (SECA) (mesure des poids à précision ± 50 grammes).

Méthode d’investigation anthropométrique

Composition corporelle

Pour déterminer les pourcentages des  trois composantes du poids du corps (la

masse musculaire, la masse grasse et la masse osseuse), nous avons opté pour les

formules de Mateigka ( 1921), citées ci-dessous :

a. Pourcentage de la masse musculaire:

MM : quantité absolue du tissu musculaire (Kg), d’après la formule suivante :

L : Taille en cm

Dans la région du bras, le pli cutané est calculé par la formule :

b. Pourcentage de la masse Grasse:
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MG : quantité de graisse générale et celle de la peau (Kg), calculée ainsi:

Surface (formule d’Izakson(1958)): surface de la peau, exprimée en m2 selon la formule

suivante :

P : poids du corps en kg

T : taille en cm

c. Pourcentage de la masse osseuse :

MO : la masse absolue du tissu osseux en kg.

L : la taille du corps en cm

O : la valeur en cm de l’expression :

La somatotypie

Afin de déterminer les indices de l’endomorphie, de la mésomorphie et de

l’ectomorphie des coureurs, nous avons utilisé un logiciel appelé, Somatotype

(calculation and analysis) basé sur les équations de heath et carter. Pour cela plusieurs

paramètres morphologiques ont été utilisés à savoir : la taille, le poids, les plis cutanés
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(tricipital, sous-scapulaire, supra iliaque et jambe), les circonférences (le bras contracté et

la jambe), les diamètres (le bras (distal) et la cuisse (distal)).

Analyse statistique

Pour  la statistique descriptive nous avons calculé la moyenne et l’écart-type. Pour

la statistique analytique nous avons utilisé le test de student pour la comparaison deux à

deux. Les calculs ont été effectués au moyen de logiciel SPSS.

Résultats

Les résultats sont classés par type de coureur (Grimpeurs, rouleurs et sprinteurs)

dans le tableau 1:

Tableau 1 : Caractéristiques anthropométriques des coureurs participants aux courses à étapes exprimés en

moyenne arithmétique ± écart type (n = 62)

Types de coureurs
Grimpeurs

n=25

Rouleurs

n=22

Sprinters

n=15

Age 23,24±3,42 26,32±5,98 23,60±4,08

Poids 65,98±4,03 72,11±3,87 72,87±4,73

Taille 176,92±4,82 178,50±6,09 177,79±6,11

% masse grasse 9,02±1,32 10,11±2,16 10,62±2,34

%masse

musculaire
45,45±3,14 47,14±2,80 47,40±3,16

% masse osseuse 17,24±1,01 16,77±1,13 16,70±1,41

Endomorphie 1,74±0,42 2,18±0,70 2,23±0,71

Mésomorphie 3,50±0,86 4,38±1,11 4,75±0,95

Ectopmorphie 3,49±0,70 2,83±0,79 2,59±0,67

Somatotype Ectomorphe-mésomorphe Ecto-mésomorphe Ecto-mésomorphe

Ce tableau représente les paramètres statistiques de tendance centrale (moyenne),

et de dispersion (écart-type) des différentes masses, ainsi que la somatotypie des trois

types de coureurs. Nous remarquons que les grimpeurs possèdent de visu une masse

grasse relative (9,02  1,32 %) inférieure à celle des rouleurs (10,11  2,16%) et des

sprinters (10,62±2,34 %), et une masse osseuse relative supérieure à celles des rouleurs et
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des sprinters avec un pourcentage moyen de 17,24±1,01. D’autre part, les sprinters

possèdent le pourcentage de masse musculaire le plus grand avec une valeur de

47,40±3,16 %.

En ce qui concerne la somatotypie, les sprinters (2.23, 4.75, 2.59) et les rouleurs

(2.18, 4.38, 2.83) sont ecto-mésomorphe,  la mésomorphie est plus exprimée. Les

grimpeurs sont ectomorphe-mésomorphe où l’endomorphie et l’ectomorphie sont ex-

æquo (1.74, 3.50, 3.49). (Voir figure 1)

Figure 1 : Distribution des somatotypes des coureurs selon leurs types

Moyen des grimpeurs Moyen des rouleurs Moyen des sprinters

Grimpeurs Rouleurs Sprinters

Ectomorphe-mésomorphe Ecto-mésomorphe Ecto-mésomorphe
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Les résultats de la comparaison des types des coureurs en somatotypie sont

présentés  au tableau 2.

Tableau 2 : Analyse comparative des indices de la somatotypie entre les coureurs de déférents types.

Types de coureurs
Endomorphie Mésomorphie Ectomorphie

t t t

Grimpeurs vs rouleurs -2,552* -3,038** 3,031**

Grimpeurs vs sprinters -2,448* -4,259*** 4,021***

Rouleurs vs sprinters -0,238 -1,054 0,982

* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001

L’analyse comparative des grimpeurs avec les rouleurs a montré des différences

significatives en endomorphie (P<0,05), en mésomorphie (P<0,01) et en ectomorphie

(P<0,01). Même constatation en comparant les grimpeurs avec les sprinters. Cependant,

aucune différence significative (P>0,05) n’est constatée en comparant les rouleurs avec

les sprinters.

Les résultats de la comparaison des types des coureurs en compositions corporelles

sont présentés  au tableau 3.

Tableau 3 : Analyse comparative des différentes masses entre les coureurs de déférents types.

Types de coureurs
% masse grasse % masse musculaire % masse osseuse

t t t

Grimpeurs vs rouleurs -2,113* -1,936 1,502

Grimpeurs vs sprinters -2,419* -1,897 1,388

Rouleurs vs sprinters -0,675 -0,262 0,150

* p<0.05

La comparaison des données statistiques entre les types des coureurs en

composition corporelle prises deux à deux nous informe sur deux différences
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significatives à (P<0,05) en masse grasse. La première en comparant les grimpeurs avec

les rouleurs et la deuxième, en comparant les grimpeurs avec les sprinters. Cependant, en

ce qui concerne les deux autres masses la différence a été non significative à (P>0,05).

Discussion

D’après Brooks et Fahey (1984), Les athlètes performants dans les sports

d’endurance ont généralement une faible masse adipeuse. Les masses grasses relatives,

rapportées par les études antérieures, varient entre 5,8 % et 12,8 %. Nos sujets se

localisent dans cette fourchette, avec de faibles pourcentages pour les grimpeurs et des

pourcentages plus grands pour les sprinters. Les cyclistes routiers ont tendance à

présenter des valeurs faibles d’indice d’endomorphie et des valeurs fortes d’indice

d’ectomorphie. Les anciennes études montrent des indices différents selon l’échantillon

étudié. Les coureurs de différents types de notre étude présentent des somatotypes, avec

une prédominance de la mésomorphie pour les rouleurs et les sprinters, un équilibre entre

la mésomorphie et l’ectomorphie pour les grimpeurs et un faible indice d’endomorphie

pour les trois types. Ceci a été confirmé par Stepnicka, 1986 qui a trouvé que les cyclistes

sont mésomorphes, avec un indice d’endomorphie très bas.

Les grimpeurs sont les plus légers comparés aux sprinters et aux rouleurs. Le poids

revêt une grande importance dans le résultat des courses de longues distances en

montagne qui nécessitent un rapport poids/puissance optimal (Kouassi et Handschuh,

1990). Par contre ces mêmes coureurs seraient désavantagés dans des courses sur le plat.

Nos grimpeurs sont du type ectomorphe-mésomorphe. L’indice d’ectomorphie est très

élevé comparé à celui des rouleurs (p<0.01) et les sprinters (p<0.001). Ce résultat est

similaire à celui trouvé par Foley et al., 1989. Les grimpeurs sont généralement les

premiers favoris dans les courses à étapes caractérisés par un profil montagneux,

cependant, un grimpeur qui présente des faiblesses dans les chronos ne pourra jamais

prétendre à gagner un tour, sauf exception.

Concernant l’endomorphie, ils s’accordent aux résultats de Degaray et al., 1974 et

de Pussieldi et al., 2010, sur un groupe de spécialistes en vélo tous terrain (V.T.T). Ces
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derniers peuvent se reconvertir en routiers et arrivent à faire de très bons résultat, c’est le

cas de Cadel Evans, vainqueur de tour de France en 2011. Les grimpeurs possèdent un

indice d’endomorphie  et un pourcentage de masse grasse, bas par rapport aux rouleurs

(p<0.05) et les sprinters (p<0.05). Cela pourrait être expliqué par le fait que le cyclisme

sur route nécessite un entraînement du type aérobie de longue durée, favorisant ainsi,  la

combustion des graisses comme substrat énergétique, et par conséquent la diminution de

la masse adipeuse et ce, en améliorant les performances des grimpeurs dans les courses à

étapes. (Brooks et Fahey, 1984; Weineck, 2001 et Mallet, 2005)

La masse osseuse relative des grimpeurs est plus importante que celle des rouleurs

et des sprinters.  Cela pourrait être relié à leurs indices d’ectomorphie élevés. Nos

résultats sont  similaires aux résultats de Muñoz Muñoz et al., 1986.

Les résultats des rouleurs en endomorphie se concordent aux résultats  de White et

al., 1982 ; McLean et Parker, 1989 ; Foley et al., 1989 et Pussieldi et al., 2010. L’indice

de mésomorphie est similaire aux résultats de White et al., 1982 et Cabanes, 1987,  qui

ont pris comme échantillon, un groupe de coureurs spécialiste de la vitesse sur piste. Les

résultats des rouleurs en ectomorphie sont conformes aux résultats de Pussieldi et al.,

2010 et León et al., 2014.

Selon Kouassi et Handschuh (1990), Les spécialistes de la vitesse sur piste sont

plus lourds, avec un système musculaire relativement plus développé et un pourcentage

de masse grasse plus important. Cela a été confirmé par les résultats de nos sprinters qui

possèdent le poids et le pourcentage de masse grasse les plus élevés comparé aux

grimpeurs (p<0.05) et aux rouleurs.

Les résultats des sprinters de notre étude  en endomorphie sont conformes aux

résultats de Foley et al., 1989 (groupe de pistards),  et McLean et Parker, 1989 (groupe de

routiers). Les résultats des sprinters en mésomorphie se concordent aux résultats  de

Degaray et al., 1974 ; Foley et al, 1989 ; McLean et Parker, 1989 et Martinez et al., 1993.

L’indice d’ectomorphie des sprinters est similaire à l’indice trouvé dans les études de

Degaray et al., 1974 ; Padilla et al., 2004 et Pussieldi et al., 2010.
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Conclusion

L’étude de la somatotypie ainsi que les différentes masses de notre échantillon nous

a permis de tirer les conclusions suivantes :

Les grimpeurs sont ectomorphe-mésomorphe, alors que les rouleurs et les sprinters

sont ecto-mésomorphe. Les sprinters sont plus endomorphes et mésomorphes que les

rouleurs et les grimpeurs

Les pourcentages de la masse osseuse des rouleurs et celle des sprinteurs sont

similaires. Les grimpeurs possèdent le pourcentage de masse osseuse le plus élevé des

trois types, de ce fait, ils sont plus ectomorphes que les rouleurs et les sprinteurs, aussi, ils

présentent des masses grasses inférieurs à celles des rouleurs et sprinters.

Les caractéristiques anthropométriques peuvent être différentes pour chaque type

de coureurs. De ce fait, ces caractéristiques peuvent contribuer de manière significative à

la sélection et à l'orientation des cyclistes routiers ainsi qu’à l’individualisation de

l’entraînement.
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عناصر اللیاقة البدنیة المرتبطة بالصحة عند تالمیذ المرحلة الثانویة تقییم مستوى 
باستخدام برنامج حاسوبي

لبعض ثانویات والیات ذكور سنة ) 18-16(دراسة مسحیة أجریت على تالمیذ المرحلة الثانویة
الجزائر

.عطا اهللا احمد، طاهر طاهردحون، بن خالد الحاج،عومري
نم معهد التربیة البدنیة والریاضیة مخبر تقویم النشاطات البدنیة والریاضیةجامعة مستغا

07/12/2018: تاریخ النشر3011/06/2017: تاریخ القبول12/02/2017: تاریخ اإلیداع

:الملخص
هدفت الدراسة الى تصمیم برنامج حاسوبي لتقییم عناصر اللیاقة البدنیة المرتبطة بالصحة عند 

وتحدید مستویاتهم في ضوء تطبیق هذا البرنامج ، حیث اعتمد ) ذكور(رحلة الثانویة تالمیذ الم
الباحثون المنهج الوصفـي باألسلوب المسحي على عینة تم اختیارها بطریقة عشوائیة من تالمیذ 

تلمیذ، وقد تم ) 5543(لبعض ثانویات والیات الوطن والبالغ عددهـــــــم ) ذكورا(المرحلة الثانویة 
م، االنبطاح المائل 20الجري متعدد المراحل (ستخدام بطاریة اختبار مكونة من خمسة اختبارات ا

مد وثني الذراعین، الجلوس من الرقود مع ثني الركبتین، ثني الجذع لألمام من وضع الجلوس 
:وقد أسفرت أهم النتائج على).ومؤشر كتلة الجسم

یم عناصر اللیاقة البدنیة المرتبطة بالصحة عند تالمیذ فاعلیة البرنامج الحاسوبي المقترح في تقی- 
.المرحلة الثانویة ذكور لعدد كبیر من التالمیذ في اقل زمن وجهد وأكثر دقة

تم تحدید مستویات معیاریة لعناصر اللیاقة البدنیة المرتبطة بالصحة عند تالمیذ المرحلة الثانویة - 
.ذكور

.یة المرتبطة بالصحة عنـــــد أفراد عینة البحثانخفاض مستوى عناصر اللیاقة البدن- 
:وعلى ضوء نتائج الدراسة أوصى الباحثون ب

توظیف البرنامج الحاسوبي المقترح في تقویم مستوى عناصر اللیاقة البدنیة المرتبطة بالصحة عند - 
.تالمیذ المرحلة الثانویة ذكور
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دراسة كأساس لتقویم مستوى عناصر اللیاقة استخدام المستویات المعیاریة المستخرجة من هذه ال- 
. البدنیة المرتبطة بالصحة عند تالمیذ المرحلة الثانویة ذكور

.تقییم، اللیاقة البدنیة المرتبطة بالصحة،برنامج حاسوبي: الكلمات األساسیة

Astract:
This study was aimed to:
1. Designing a computer program to assess the elements of health-related fitness for
secondary students.
2.Prepare battery of tests to the physical condition of high school students who meet the
Algerian environment (our choice fell on tests validated by experts, who identified the
first standards for adolescents 16 to 18 years in Algeria).
3. Determination of health-related fitness standards of the secondary stage students.
Methods and Materials:
To achieve this, researchers adopted the descriptive style survey sample, which was
selected randomly from secondary students of some high schools of the states of Algeria
who were numbered 5543 boys.
There has been using the battery tests where there have been included five tests they are
body mass index, pacer test, push-up test, curl-up test and sit and reach test.
The results shown a decrease in the level of health-related fitness in the sample of
research which means the effectiveness of the proposed software in the evaluation of the
elements of health-related fitness at secondary school pupils to a large number of students
in less time and effort and more accurate.

Key words:Evaluation, Components of Health-Related Physical Fitness, a computer
program

Résumé :
Cette étude a pour but de concevoir un programme informatique pour évaluer les
éléments de la condition physique liés à la santé pour les élèves du secondaire (garçons)
et de déterminer leurs niveaux grâce à l'application du programme proposé. Pour
atteindre cet objectif, les chercheursont adopté une approche descriptive sur un
échantillon de 5543 élèves (garçons) de l’enseignement secondaire et choisis de façon
aléatoire .Pour cela, une batterie de tests a été utilisée .cinq tests y ont été inclus à savoir :
l’indice de masse corporelle, course navette 20 m, pompe, redressement station assise, la
flexion du tronc.
Les résultats montrent une diminution du niveau de la condition physique liée à la santé
dans l'échantillon de la recherche, ce qui explique l’efficacité du logiciel proposé dans
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l'évaluation des éléments de la condition physique à des élèves du secondaire à un grand
nombre d'élèves en moins de temps et d'effort et avec plus de  précision. À la lumière des
résultats obtenus de l'étude, les chercheursont recommandé l'utilisation du logiciel
proposé, d'évaluer le niveau des éléments de la condition physique liés à la santé pour les
élèves du secondaire (garçons) sur le reste du pays, et des recherches plus poussées dans
la conception de programmes informatiques pour évaluer le niveau des éléments de la
condition physique liés à la santé pour les élèves des autres niveaux d'éducation:  les
garçons et les filles.
Mot clés :Evaluation, leséléments de la condition physique liés à la santé, un programme
informatique

:مقدمة
ل الهیئات ازداد االهتمام في اآلونة األخیرة باللیاقة البدنیة وخاصة المرتبطة بالصحة من قب

والمنظمات الصحیة، إذ تعد من أهم األهداف  التي  تسعى التربیة البدنیة لتحقیقها، لذا أصبحت 
الحاجة لممارسة األنشطة البدنیة من ِقبل مختلف األعمار و لكــال الجنسین مطلوبـــــــــــة بل وضروریة 

حیة كالكلیة االمریكیة للطب ، حیث تؤكد الدراسات العلمیة الحدیثة  والهیئات والمنظمات الص
الریاضي على أهمیة االنتظام في ممارسة النشاط البـــدني وما یترتب عنه من فوائد لصحة االنسان 

.Linda S)النفسیة والعضویة Pescatello , 2014, p. 10)،(Catley MJ, et al, 2013, pp.

التأثیر السلبي لنقــص الحركة وفي المقابل فلقد اثبتت التجارب واالبحاث العلمیــة،(98-108
والنشــاط البدني المصاحبین لنمط الحیاة المعاصـــــــرة وارتباطهـــما بالكثــــیر من االمراض كأمراض 
القلـــــب واالوعیة الدمویة والسمنة المفرطة وارتفاع ضغط الدم والقلق وغیرها من االمراض، ویؤكــــد 

هزاع بن (والهزاع ومحمد بن علي االحمدي (OMS, 2011)لصحةذلــك كل من المنظمة العالمیة ل
,Castelli (Castellidm,et alو) 29، صفحة 2004محمد الهزاع ومحمد بن علي االحمدي، 

2007, pp. 239-252)،وJulián Alberto (Julián Alberto Gualterosa et al

2015,p.438)ـة وطیـــــــدة بــــین انخفاض مستوى النشـــاط البدني من حیــث اعتبـــروا انه هنــــاك عالقـــــــــ
جهة وبین الكثـیر من امراض العصر، لذلك ازداد االهتمـــــــام  بالوقایـــــــة من االمراض من خـالل 

االرتقاء بمستـوى ممارســـــــــة االنشطـــــــة البدنیة والریاضـــیة داخل المؤسســـــــات التربویة وذلـــــــــك من اجل
ونظـــــرا لما یجنیــــــه الطفــــــل والمراهـــــــق من فوائد . اللیاقة البدنیة المرتبطة بالصحة لدى التالمیذ
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صحیــة من وراء ممارسة االنشطة البدنیـــــة والریاضـــیة، فإن هذه الفوائــد تقلل الكثـــیر من اخطار 
.ثل ارتفاع ضغــــط الدم، هشاشـــــــة العظـــــــــــام، امـــراض االوعیــة التاجیةالمرض اثنـاء التقدم في السن م

(Walter R. Thompson et al, 2009)و(DraganCvejić, 2013, pp. 135-145).

وحتى دول الخلیج اأوروبولهذا نجد أن الدول الكبرى على غرار الوالیات المتحدة األمریكیة ودول 
فمثال مملكةاألردن رى الختبارات اللیاقة البدنیة المرتبطة بالصحة في الوسط المدرسي، تولي أهمیة كب

).18، صفحة 2012كمال جمیل الربضي، (جائزة الملك للیاقة البدنیة لطلبة المدارس خصصت
في وقتنا الحاضر رصد مستویات النشاط البدني وتقییم وتقویم برامج أصبحفقد قما سبعلىبناءا و 

الصحة في الوسط المدرسي الجزائري لدى األطفال والمراهقین ضرورة وركیـــــــــــــزة اساسیة ال تعزیز
.یمكن االستغناء عنها ضمن منظومــــــة خدمات الصحـــة العامة والطب الوقائي

ع وفي ظل الثورة التكنولوجیة العارمة التي اقتحمت جمیع المجاالت ومنها مجال التربیة والتعلیم وم
التقدم المتالحق في تكنولوجیا االتصاالت، وتكنولوجیا المعلومات، وما صاحبها من تطور في مجال 
تكنولوجیا التعلیم، وظهور أسالیب تعلم وتعلیم حدیثة تعتمد بشكل أساسي على تطبیقات تلك 

هر ما التكنولوجیا، كان البد من انعكاس ذلك على التقویم كمكون من مكونات منظومة التعلیم، فظ
.یعرف بتكنولوجیا التقویم كمجال فرعي من مجاالت تكنولوجیا التعلیم

تشیر الدراسات الحدیثة إلى أن حركة اإلنسان المعاصر انخفضت بشكل كبیر عما كانت علیه كما 
نشطة، وخاصة ممارسة األاسابقاإلنسانالتي كان یتبعها تغیر العادات الصحیةمن َقْبل نتیجة

واالنترنت والعاب التلفاز الجلوس لساعات طویلة أمام قات الفراغ، حیث أصبح الریاضیة في أو 
وهذا ما والهواتف الذكیة من األسباب المباشرة في العزوف عن ممارسة األنشطة الریاضیةالفیدیو

التي تعتبر ) األمراض غیر الساریة(سبب في ظهور العدید من األمراض المرتبطة بقلة الحركة 
من %60أنها كانت مسؤولة عن 2008المنظمة العالمیة للصحة في الذي نشرتهحسب التقریر 

من هذه الوفیات الناجمة عن هذه األمراض كانت في البلدان %80جمیع الوفیات في العالم كله وأن 
ویرى كمال الربضي انه )3، صفحة 2008المنظمة العالمیة للصحة، (المتدنیة والمتوسطة الدخل 

ألمراض المرتبطة بقلة الحركة البد  أن نعطي لممارسة الریاضة أهمیة بالغة كي لمجابهة هذه ا
اإلرهاق ونخفف من إعداد المرضى الذین یشكلون عبئا كبیرا على و نخفف من حدة الشعور بالتعب 

.)20، صفحة 2012كمال جمیل الربضي، (األسرة والدولة 
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التشخیص المبكر للكثیر من األمراض ضیتضح مما سبق اهمیة رصد مستویات النشاط البدني بغر 
متابعة الخمول البـــــدني لـــــدى المجتمــــع وخاصة في فترة المراهقة وبدایة مرحلة الشباب، حیث و 

. اجمعت معظم الدراسات تقریبا على ان المراهقین هم أكثر الفئات السنیة نقصا في اللیاقة البدنیة
رصـد الجزائري ب على القائمین في القطاع التربوي لذا وج،)68، صفحة 2010مفتي حماد، (

مستوى النشاط البدني دوریا وذلك لمعرفة مستویات النشاط البدني والحد من درجة الخمول لدى 
المراهقین في الوسط المدرسي وكذلك العمل على تشجیع االنشطة الریاضیة داخل المؤسسات 

.التربویة الجزائریة
یم عناصر اللیاقة البدنیة المرتبطة بالصحــــة في المرحـــلة الثانـــویة ، تتطلب وبما أن عملیة تقییم وتقو 

وجود مستویات معیـــــاریة یعتمد علیها أستاذ التربیة البدنیة والریاضیة لرصــد مستویات النشاط البدني 
، األمــــر الذي غیاب هذه المستویات المعیاریةونلدى أفراد هذه المرحلة العمریة، فقد الحـظ الباحث

وسائلفيالمذهلالتكنولوجيوالتطورالعالمیةالمستجداتظلوفيإلى تحدیدیها، مدفــــــع به
التقویم، لم یعد ممكنا ترك العملیة التعلیمیة دون مواكبة هذا التطور و مسایرته، خاصة و أن 

ثبات خصائص وسمات األفراد استخدام المعاییر في عملیة التقویم یتطلب دائما تحدیثها وذلك لعدم
على أن Baumgartner et Jacksonلفترات طویلة وهذا ما أكدته كل من نبیلة عبد الرحمان و

مجال التعلیم ال یسمح باستخدام معاییر التحصیل التي مضى على بنائها مدة تتراوح ما بین ثالثة 
من هنا تبرز أهمیة )  1989حلمي حسني محمود ومحمد عبد العزیز سالمة، (إلى خمسة أعوام 

ومن هذا المنطلق نطرح .استخـدام وتوظیف الحاسوب في العملیة التقویمیة بشكل دوري ومستمر
:مشكل البحث

هل للبرنامج الحاســـــوبي المقترح القــــــدرة على تقییم عناصر اللیاقة البدنیـة المرتبطة بالصحة عند - 
؟ ) ذكور(تالمیذ المرحلة الثانویة 

:طلحات البحثمص
هو التفحص المستمر لكل المعلومات المتوفرة الخاصة بالطالب والمعلم: التقییم

البرنامج المدرسي والعملیة التعلیمیة، وذلك للوقوف على درجة التغیر الحاصل عند و 
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عبد . (تكوین أحكام صادقة عنهم وعن فعالیة البرامج المدرسیة التي تقدم لهمو ،الطلبة
.)09، صفحة 2009، وآخرونالني اهللا زید الكی

البدنیةاللیاقةمنجیدمستوىامتالكعلىالتلمیذمقدرةهي:اللیاقة البدنیة المرتبطة بالصحة
قلةعنالناجمةباألمراضاإلصابةمنووقایتهصحتهعلىالمحافظةبالصحة ألجلترتبطالتي

.)تعریف إجرائي(المستقبلفيالحركة
ةكتابةسلسلة من التعلیماتواألوامرلجهازالحاسوبوفق لغة برمجیة معینة،لتحقیق هوعملی:برنامج حاسوبي

.)تعریف اجرائي(الغایة الذي صمم من اجلها هذا البرنامج 
:ةسابقالدراسات ال

بعنوان اللیاقة البدنیة المرتبطة بالصحة وبعض القیاسات ) 2013(دراسة جعفر فارس العرجان .
.سنة) 18- 7(والشباب األردنیین بعمر االنثروبومتریة لدى األطفال

هدفت الدراسة إلى تعرف التغیرات الحاصلة في اللیاقة البدنیة المرتبطة بالصحة وبعض القیاسات 
سنة، ثم مقارنة تلك التغیرات مع نتائج القیم المتحصلة في ) 18- 7( االنثروبومتریة لدى األطفال 

طفًال وشابا أردنیا تم ) 1823( عینة مكونة من تلك القیاسات مع المجتمعات األخرى، وذلك على
و متغیرات ) الوزن، الطول(اختیارهم عشوائیا من مدینة عمان، قیست لهم متغیرات النمو الهیكلي 

نسبة الشحوم في الجسم، كتلة الجسم الخالیة من : اللیاقة البدنیة المرتبطة بالصحة المتمثلة في
یمنى والیسرى، اللیاقة القلبیة التنفسیة، مرونة عضالت أسفل الشحوم، وزن الشحوم، قوة القبضة ال

.الظهر والفخذ الخلفیة قوة وتحمل عضالت البطن
أشارت النتائج إلى أن هناك تزایدا طردیا بزیادة السن في متغیرات اللیاقة العضلیة الهیكلیة والمرونة 

دانة وانخفاض مستوى اللیاقة ومن ثم أمكن للباحث التوصیة بضرورة ایالء انتشار الب،المفصلیة
البدنیة المرتبطة بالصحة لدى األطفال والشباب األردنیین عنایة كبیرة خاصة في مراحل الطفولة 

.المبكرة والمراهقة
تصمیم نظام الكتروني على شبــــكة " وعنوانها ) 2012(دراسة عبد المهدي على احمد اكسیل 
یة المرتبطة بالصحة لتالمیذ المرحلة اإلعدادیة بمملكة المعلومات العالمیة لتقویم اللیاقة البدن

."البحرین
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هدفت الدراسة إلى تصمیم نظام الكتروني على شبكة المعلومات العالمیة بداللــة المعاییـــر المئینیة 
.لتقویم اللیــاقة البدنیة المرتبطة بالصحة لتالمیذ المرحلة اإلعدادیة بمملكة البحرین

تلمیــذ من مدارس ) 1631(منهج الوصفي ، وتم اختیار عینة عشوائیة مكونة من استخدم الباحث ال
، وقد تمكن الباحث من )معلم تربیة ریاضیة30(المرحـلة اإلعدادیة من المحافظــــــــــــات الخمس و 

متر 20جري (ر التوصل لبطاریة اختبار لقیاس اللیاقـــــــة البدنیـــــة ،وقد شملت البطــــــاریة على اختبا
ثني ومد الذراعین من االنبطاح المائل ألكبر عدد من المرات وفق إیقاع ،  ،متعــــــدد المراحل

الجلوس من الرقود ألكبر عدد من المرات وفق إیقاع ، واختبار ثني الجذع أماما من الجلوس الطویل 
م قام  بتقـــــــنین االختبــارات، لقیاس المرونة، واختبار مؤشر كتلة الجسم لقیاس التكوین الجسمي ث

ووضــع درجــات مئینیة للیاقـــة البدنـــیة المرتبطة بالصحة، واستطاع الباحث التوصـل إلى تصمیــم 
وعلى ضوء نتائج الدراسة أوصى الباحث على .نظام الكتروني على شبكة المعلومات العالمیة

المرحلة اإلعدادیة بالصحة لتالمیذالبدنیة المرتبــطة االعتماد على النظام االلكتروني لتقویم اللیاقة
.بمملكة البحرین

بناء مستویـــــات معیـــــــاریة لمستـــوى اللیاقة "وعنـــــــــــوانها ) 2011(دراسة محمد لطفي ابو صالح 
.البدنیة المرتبطة بالصحة لدى طالب المدارس الثانویة في محافظة طولكرم

ى التعرف على مستوى اللیاقة البدنیة المرتبطة بالصحــــــــــــــــــة لدى طالب المدارس هدفت الدراسة إل
الثانویة في محافظة طولكرم، وبناء مستویات معیاریة، وتحدید أثر متغیري مكان السكــن، والصف 

حث المنهج والتفاعل بینهما على مستوى اللیاقة البدنیة المرتبطة بالصحة، ولتحقیق ذلك استخدم البا
طالبًا من صفوف العاشر والحادي عشر ) 1200(الوصفي و أجریت الدراســة على عینة قوامها 

والثاني عشر، وقد تم استخدام البطاریــة األمریكیة للیاقة البدنیة المرتبطة بالصحة والتي اشتملت على 
اللوح، وثني الجذع من الجلوس قیــــــــاس سمـــك ثنایا الدهن لخلف العضد وأسفل : اربع اختبارات هي

، وقد أوضحت النتائج )میل(م 1609الطویل، واختبار الجلوس من الرقود، واختبـــــــــــــــــــار جري ومشي 
وتم وضع . ب مقارنة بالمعاییر العالمیـــةانخفاض مستوى اللیاقة البدنیة المرتبطة بالصحة لدى الطال

.من الصفوف وللعینة ككلدرجــــات ومستویات معیاریة لكل صف
وعلى ضوء نتائج الدراسة أوصى الباحث بضرورة االستفــــــــــادة من مثل هذه المعاییر للتعـــــرف على 

.طولكـــــــرممســـــتوى اللیاقة البدنیة لدى طالب مدارس محافظة 
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:منهجیة البحث واإلجراءات المیدانیة.
األقربالوصفي بالطریقة المسحیة لكونه ن المنهج و استخدم الباحث:منهج البحث

.البحثإجراءاتواألنسب لطریقة 
لثانویات والیات الجزائر للسنة ) ذكور(تمثل مجتمع البحث في تالمیذ المرحلة الثانویة :مجتمع البحث

م 2014/2015الدراسیة 
ة مناطق وهي لكبر المنطقة الجغرافیة لمجتمع البحث فقد تم تقسیمه الى ثالثنظرا:البحثعینة 

الشمال، الهضاب، الجنوب، ومن ثم یتم اختیار عینة عشوائیة : المناطق المكونة لجغرافیة الجزائر
.منتظمة من كل منطقة

لبعض )سنة18- 15(ذكوروفي ضوء ما تقدم فإن عینة البحث تمثلت في تالمیذ المرحلة الثانویة 
الشمال، (حسب المناطقموزعة ریقـــةعشوائیة، تماختیارهابطذكور 5543والیات الجزائر والبالغ عددهم 

، باتنة،سطیف،تیارت،الشلف،معسكر،غلیزان،مستغانم،بجایة،وهران(والوالیات)الهضاب، الجنوب
.)النعامة، الجلفة،أدرار، مسیلة

:مجاالت البحث
) 18- 16(تلمیذ ینتمون الى المرحلة الثانویة ) 5543(بلغ عدد أفراد عینة البحث :البشريالمجال 

م2014/2015سنة للسنة الدراسیة 
تم إجراء االختبارات بالساحاتوالقاعات متعددة الریاضات للثانویات المشاركة في :المكانيالمجال 
.الدراسة
22/01/2017، الى غایة 01/12/2013: الدراسة ابتداء من یومامتد انجاز هذه:الزمنيالمجال

: أدوات البحث

مارات التحكیم واحدة من الركائز األساسیة لعمل الباحثین والتي من خاللها تعد است:استمارة التحكیم
:تم استطالع آراء الخبراء والمختصین حول

تحدید أنسب االختبارات البدنیة لتقییم عناصر اللیاقة البدنیة المرتبطة بالصحة لتالمیذ المرحلة - 
.الثانویة

.صالحیة البرنامج الحاسوبي المقترح- 
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، المیزان، األستادیومتر، )Sony(كامیرا فیدیو من نوع سوني- :المستخدمة في البحثاألجهزة 
شواخص،Toshibaجهاز حاسوب محمول من نوع  ،استمارة تسجیل البیانات،صندوق قیاس المرونة

#C، واللغة البرمجیةMicrosoft VisualStudio 2013 for Windowsبرنامج، مرتباتو 

.2014SQLSERVER: قاعدة البیانات،2013
:البرنامج الحاسوبي المقترح لتقویم عناصر اللیاقة البدنیة المرتبطة بالصحة

تصمیم البرنامج الحاسوبي الخاص بتقییم عناصــــــر اللیاقــــــة البدنیـــة المرتبطــــة بالصحـــة عند تم
،8،10(Bit32غیل التشسنة، لیعمل تحت انظمة ) 18-16(الثانویـــة تالمیــــذ المرحلــــة 

Windows7( وباستخدام اللغة البرمجیة ،C#)(، واالعتماد على قاعدة البیاناتSqlServer.
:النافذة الرئیسیة للبرنامج-

:المفاتیحهمتتكون النافذة الرئیسیة للبرنامج من خمسة مفاتیح وفیما یلي شرح مبسط أل
هر النافذة الخاصة باختبارات اللیاقة البدنیة تظ) 1(عند الضغط على المفتاح رقم ): 1(المفتاح رقم 

).01(المرتبطة بالصحة شكل رقم 

.النافذة الخاصة باختبارات اللیاقة البدنیة المرتبطة بالصحة) 01(شكل رقم 

:اختبارات اللیاقة البدنیة المرتبطة بالصحةتقسم هذه النافذة إلى خمسة أجزاء رئیسة تمثل
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.مؤشر كتلة الجسم-1
.ثني ومد الذراعیناالنبطاح المائل اختبار -2
.الجلوس من الرقود مع ثني الركبتیناختبار-3
.ثني الجذع لألمام من وضع الجلوس مع ثني احدى الركبتیناختبار-4
.متر متعــــــدد المراحل20الجري اختبار-5

.كما یسمح لنا البرنامج بمعاینة االختبارات بالفیدیو من خالل الضغط على الزر 
تظهر نافذة تحدید المستویات المعیاریة ) 2(عند الضغط على المفتاح رقم ): 2(فتاح رقم الم

).02(لعناصر اللیاقة البدنیة المرتبطة بالصحة شكل رقم 
.نافذة تحدید المستویات المعیاریة لعناصر اللیاقة المرتبطة بالصحة). 02(شكل رقم 

:الحاسوبي المقترحصدق البرنامج-

صدق المحكمین وذلك بعرض البرنامج الحاسوبي على مجموعة من المتخصصین ونباحثاستخدم ال
في مجال الكمبیوتر والبرمجیات، ومجموعة من االساتذة في مجال اللیاقة البدنیة والفیزیولوجیة حیث 

:ابدى المحكمون اراءهم في البرنامج كما یلي
.ارتباط البرنامج مع الهدف الذي صمم من اجله-1
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. ارین البدنیة المقترحة صالحة لتحسین عناصر اللیاقة البدنیة المرتبطة بالصحةالتم-2

:االختبارات المستخدمة لقیاس عناصر اللیاقة البدنیة المرتبطة بالصحة
من اجل تحدید أنسب االختبارات الخاصة بعناصر اللیاقة البدنیة المرتبطة بالصحة عند تالمیذ 

بعملیة مسح للعدید من المصادر والمراجع العلمیة ونقام الباحثسنة ) 18- 16(المرحلة الثانویة 
، دراسة عبد المهدي اكسیل )2013(والدراسات السابقة ومنها دراسة جعفر فارس العرجان 

Dragan Cvejić(، دراسة )2011(،دراسة محمد ابو صالح )2012( et al,2013(, دراســـــة
)(Latrice s.Sales, 2007 ،  دراسة(Gert A. Nielsen, 2003, pp. 229–234) ثم بعد ذلكتم وضع

المتخصصینمنمجموعةاستمارة استطالع رأي الخبراء في مجال اللیاقة البدنیة، وعرضهاعلى
.خبراء) 08(والبالغ عددهم

% 60بعد تفریغ البیانات تم استبعاد االختبارات البدنیة التي حصلت علـى نسـب اتفـاق أقل من 
اختبارات، وبالتالي 5العدد الكلي لالختبارات البدنیة المرشحة للتطبیق النهائي هي ،بحیث أصبح 

.حددت االختبارات البدنیة التي تتناسب مع أفراد عینة البحث
:المستخدمةات البدنیةاالختبار - 
.قیاس التحمل الدوري التنفسيلمتر 20الجري متعدد المراحل : االختبار االول- 1
.توفیر معلومات حول التركیب الجسميل)IMC(مؤشر كتلة الجسم: ياالختبار الثان- 2
.قیاس قوة عضالت البطن وتحملهالالجلوس من الرقود مع ثني الركبتین: االختبار الثالث- 3
.قیاس قوة عضالت الذراعینلاالنبطاح المائل ثني ومد الذراعین: االختبار الرابع- 4
مرونة لقیاس )صندوق المرونة(وضع الجلوسثني الجذع لألمام من: االختبار الخامس- 5

.عضالت الفخذین الخلفیة وأسفل الظهر
:األسس العلمیة لالختبارات-
یعني أن یحصل المختبر على النتائج نفسها تقریبا إذا ما أعید تطبیق االختبار علیه وفي : الثبات-

ثماالختبارتطبیقطریقةباستخدامالثباتمعاملبحسابونلذا قام الباحث.  نفس الظروف تقریبا
تم اختیارها عینةعلىالتطبیقینبینأیامسبعةقدرهزمنيبفاصل(Test-Retest)تطبیقه إعادة

في الفترة ما بین األساسیة البحــثعینةخارجمنعینةتلمیــــــــــــــــــــذ وهي20وعددها عشوائیا
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طبیق االختبارات نفسها وعلى نفس التالمیذ ثم أعید بعد أسبوع ت. 29/10/2014و22/10/2014
وتمحسابمعامالالرتباط .وفي نفس الظروف

یوضحمعامالت ) 02(بینالتطبیقیناألولوالثانیباستخداممعامالالرتباطبیرسونوالجدولرقم
.الثباتلالختباراتالبدنیةقیدالبحث

.یة المرتبطة بالصحةیوضح قیمة معامل الثبات والصدق الختبارات اللیاقة البدن) 01(الجدول رقم 

االختبارات
التطبیق الثانيالتطبیق األول

الصدقالثبات
المتوسط الحسابيالمتوسط الحسابي

21.2921.380.990.99مؤشر كتلة الجسم
19.7019.050.900.94متر20الجري متعدد المراحل 

23.65230.970.98الجلوس من الرقود مع ثني الركبتین
12.1012.900.970.98اح مائل ثني ومد الذراعینانبط

31.5531.600.980.98الیمنىثني الجذع من وضع الجلوس لألمام
30.9030.800.980.98الیسرى

ظهر أن قیم معامل الثبات عالیة مما یدل على ان االختبارات ) 01(موضح في الجدول رقم هوكما 
. وهي قیم تؤهل االختبارات للقبول في التطبیق النهائي. جمیعها تتمتع بدرجة ثبات عالیة

ایجاد معامل الصدق الذاتي لالختبارات عن طریق ایجاد الجذر التربیعي بالباحثون قام :الصدق- 
ولغرضاستخراجصدق باإلضافة الى ذلك، )01(كما هو موضح بالجدول رقم لمعامل الثبات

االختباراتالمرشحةقامالباحثونبعرض 
.محتویاتاالختباراتعلىمجموعةمنالخبراءوبذلكحصاللباحثونعلىصدقالمحتوى

هي اختبارات معتمدة من طرف الخبراء الدراسة الحالیةفيالمستخدمةاالختباراتإن:الموضوعیة- 
وواضحةالفهم والتنفیذسهلةأنهاإلىباإلضافةفي الدراسات السابقة، باحثین الومقننة من قبل 

المسافةوحداتیتم باستخداملهاكما أن التسجیلالذاتي،التقییمعنوبعیدةللتأویلقابلةوغیر
.موضوعیة عالیةذاتالمستخدمةاالختباراتتعدوبهذاوالتكرار،
:المستخدمة في معالجة البیاناتاإلحصائیةاألسالیب 

المئویة ةالنسب.4، لبیرسونمعامل االرتباط البسیط . 3،االنحراف المعیاري.2،الوسط الحسابي . 1
 (%)
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.المعیاریةتالمستویا.8،األعلى، الحداألدنىالحد - 7،الدرجة المعیاریة - 6،تحلیل التباین األحادي.5

:عرض نتائج القیاسات واالختبارات البدنیة:أوال:عرض النتائج

ومعامل االلتواء المتحصل علیها ت الحسابیة واالنحرافات المعیاریة المتوسطایبین )02(الجدول رقم 
.ذكورعند أفراد عینة البحثمن تطبیق بطاریة االختبار 

اختبارات اللیاقة البدنیة 
المرتبطة بالصحة

اس
القی

دة 
سنة18السنسنة17السنسنة16السنوح

الح
سط

متو
ال

بي
سا

ف 
حرا

االن
ري

عیا
الم

مل 
معا

واء
اللت

الما
الح

سط
تو

بي
سا

ف 
حرا

االن
ري

عیا
الم

مل 
معا

واء
اللت

ا

الح
سط

متو
ال

بي
سا

ف 
حرا

االن
ري

عیا
الم

مل 
معا

واء
اللت

ا

221.303.020.3621.672.810.5722.112.340.29م/كغمؤشر كتلة الجسم

33.4421.870.8834.0518.591.3035.5523.221.23مرحلةم20متعدد المراحل يالجر 

22.5812.380.3832.9521.190.4232.2621.020.32مرةالرقود الجلوس من

16.669.230.5417.878.760.6418.869.870.26مرةانبطاح مائل ثني ومد الذراعین

ثني الجذع من 
وضع الجلوس 

الیمنى
سم

21.3610.53-0.4722.448.12-0.2121.158.200.42

0.2121.108.200.40-0.5022.438.09-21.2510.52الیسرى

عند أفراد عینة یظهر ان جمیع قیم معامل االلتواء ) 02(من خالل النتائج الموضحة في الجدول رقم 
بیانات والتي تشیر الى اعتدالیة توزیع،)3+، 3- (ذكور جاءت محصورة بین المجال البحث

.اـــعیطبیـتوزیعا متغیرات البدنیة لدى عینة البحث ال
:مؤشر كتلة الجسم- 

یبین المتوسطات الحسابیة لمؤشر كتلة الجسم حسب السن عند عینة البحث )03(الجدول رقم 
.2007ومقارنتها بالمتوسطات الحسابیة لنفس المؤشر والمعتمدة من طرف المنظمة العالمیة للصحة 

)سنة(السن
المتوسط الحسابي لعینة 

)2م/كغ(البحث 
ي حسب المتوسط الحساب

المنظمة العالمیة 
)2م/كغ(للصحة

1621.3020.49-21.09
1721.6721.14-21.66
1822.1221.70-22.15
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المتوسطات الحسابیة لمؤشر كتلة الجسم عند عینة البحثالذي یبین ) 03(من خالل الجدول رقم
ان النتائج ةیتضح لنا لمنظمة العالمیة للصحابالمتوسطات الحسابیة المعتمدة من طرف ذكور مقارنة

تقارب إلى الخاصة بالمتوسطات الحسابیة لمؤشر كتلة الجسم حسب السن لدى عینة البحث ذكورا ت
مع المتوسطات الحسابیة لنفس المؤشر والمعتمدة من طرف المنظمة العالمیة للصحة  حد كبیر
تها المنظمة العالمیة للصحة  عبالمعاییر العالمیة التي وضتها لنتائج ومقارنهذه اوعند النظر ل،2007
كما یظهر أن هناك تقارب الى حد كبیر بین تقع ضمن الوزن الطبیعي والصحي،،نجدها 2007

تبعا مؤشر كتلة الجسم التغیر في تناولت موضوعساتالتي االعدید من الدر نتائج هذه الدراسة ونتائج 
و (SlawomirKoziel, 2005)ة ودراس(Bener and Abdulaziz, 2005)ومنها دراسة لمتغیرالسن 

,Rita YT Sung andal)دراسة  2009) .
ان مؤشر كتلة الجسم عند عینة البحث بشكل عام كان ) 03(یستنتج الباحثون من خالل الجدول رقم 

.جیدا في ضوء المعاییر العالمیة
:تحدیدالمستویاتالمعیاریةلعناصر اللیاقة البدنیة المرتبطة بالصحة:ثانیا

لعناصر اللیاقة البدنیة المرتبطة بالصحة عند تالمیذ عیاریةالممستویاتتحدید العملیةون أنحثیرىالبا
حیث من خاللهــــــا یستطیع أستاذ التربیة البدنیة ،هذا البحثفیةاألمورالمهمالمرحلة الثانویة من 

صحـــــة عند التالمیذ اللیاقة البدنیة المرتبطــــــــة بالمستوىالنقص الحاصل فیعلىوالریاضیة التعـرف
اللیاقة البدنیة المرتبطــــــــة مستوىوبالتـــــالي التشخیص المبكر للحاالت التي تحتاج الى تحسینات فی

.معالجتهاتحسینها و والعملعلىبالصحـــــة عند التالمیذ 
النسبمقارنةإضافة إلى ما سبق ذكره النتائجومناقشةتحلیلعملیةمنالمرحلةهذهكما تهدف

بـبالنسفي كل اختبار من االختبارات المطبقة على عینة البحثالبحثعینةعلیهاتحصلتالتي
.)توزیعكاوس(الطبیعيالتوزیعمنحنىفيلهاالمقررة

:اللیاقة القلبیة التنفسیة.1
:متر20الجري متعدد المراحل اختبار 
والنسبابلةلها حسب كل مستوى معیاري المقوالنسب المئویةالتالمیذعددیبین ) 04(رقمجدول

.متر20المقررة لهاحسب منحنىالتوزیع الطبیعیالختبار متعدد المراحل 
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المقابلةلها حسب كل مستوى والنسب المئویةالتالمیذعددالذي یبین ) 04(من خالل الجدول رقم 
متر یتضح 20متعدد المراحل الجري منحنىالتوزیع الطبیعي الختبار المقررة لهاحسبوالنسبمعیاري 

هي في المستویین متر20الجري متعدد المراحل في اختبار )ذكور(أنأغلبیة نتائج عینة البحث 
على هذه النتائج الى ) ذكور(ویرى الباحثون حصول اغلبیة التالمیذ .ضعیفومقبولالمعیاریین 

ن القلبي الدوري والتنفسي للتالمیذ وبالتالي ضعف في اللیاقة القلبیة في قدرة الجهازیوجود ضعف
التي تعدحسب یوسف كماش بمثابة المؤشر الواضح للصحة ومكوناتها بشكل عام ، و التنفسیة لدیهم 

فعندما یكون مستوى اللیاقة القلبیة التنفسیة عالیا فإن ذلك من شأنه تعزیز صحة البدن والعقل 
).10ة ، صفح2014كماش، (

مستوى اللیاقة القلبیة التنفسیة الى مجموعة من األسباب لعل أبرزها ویرجع الباحثون هذا الضعف في 
الحد األقصى الستهالك كون حصة واحدة للتربیة البدنیة والریاضیة في االسبوع غیر كافیة لتطویر 

القلبیة الذییعتبر أفضل مؤشر یستدل به لمعرفة مستوى اللیاقة )vo2 max(كسجین و األ
الجنسیتأثر بالكثیر من العوامل منها ،لكون هذا األخیر(TauseefNabi, 2015, p. 418).التنفسیة

وعلي فتاحنقال عن  طالل نجموهذا ما یؤكده كل من الزمنیة للممارسة والمدةالحمل وشدة سنوال
strattong)1996 (وsallies and Patrick)1991( یاضیة یمكن أن تؤدي مـنإن زیادة دروس التربیة الر

إلى احدث تغیرات ایجابیة في كفـاءة الجهـازالدوري التنفسي إذا تضمنت تلك الدروس العدید من 
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اإلرشادات والتعلیمات ومنهـا أن تكـون شدة الحمل ما بین المتوسطة والعالیة وان ال یقل زمن 
.)2011طالل نجم و علي فتاح، (دقیقـة یومیـا) 30(الممارسة عـن 

:للیاقة العضلیة الهیكلیةا.2
:مائل ثني ومد الذراعینالنبطاح ال ااختبار 
والنسبالمقابلةلها حسب كل مستوى معیاري والنسب المئویةالتالمیذعددالذي یبین ) 05(جدولرقم

.مائل ثني ومد الذراعینالنبطاح الاالمقررة لهاحسب منحنىالتوزیع الطبیعي الختبار 

المقابلةلها حسب كل مستوى والنسب المئویةالتالمیذعددالذي یبین ) 05(من خالل الجدول رقم 
مائل ثني ومد الذراعینالنبطاح الامعیاریوالنسب المقررة لهاحسب منحنىالتوزیع الطبیعي الختبار 

هي في مائل ثني ومد الذراعینالنبطاح الافي اختبار ) ذكور(یتضح أنأغلبیة نتائج عینة البحث
تحسین القوة بالرجوع الى توصیات المنظمة العالمیة للصحة فیما یخص .مقبولالمستوى المعیاري 

اشتراك األطفال والشباب عند األطفال و المراهقین فإنه لتحقیق ذلك یتطلب العضلیة بشكل ملحوظ
، 2010منظمة الصحة العالمیة ، (في األنشطة المقویة للعضالت مرتین أو ثالث مراتأسبوعیا 

وهذا ما ال نجده محققا ال بالنسبة للحجم الساعي لمادة التربیة البدنیة والریاضة في )19صفحة 
، فإن أغلب األساتذة یركزون على التمارین المهاریة  أكثر األنشطةالطور الثانوي وال بالنسبة لنوعیة 

كما أن الطریقة المتبعة غالبا لتحسین القوة ،ةمن التمارین البدنیة خالل حصص التربیة البدنی
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، تكون فائدتها محدودةالتي العامةالبدنیة على التمارین العضلیة عند تالمیذ المرحلة الثانویة تعتمد 
في حین أن االعتماد على التدریب باستخدام االثقال خالل حصص التربیة البدنیة یؤدي الى تحسین 

تدریباتالقوةالتیال الهزاع  بأن صدد یذكر القوة العضلیة ، وفي هذا ال
هزاع (.التقودإلىتحسنفیالقوة العضلیةوالزیادةفیحجمالعضالت)زیادةالعبء(تؤدیإلىتحمیاللعضلةحمالزائدا

.في عنصر القوة العضلیةما یفسر ضعف عینة البحث اوهذ.)2005بن محمد الهزاع، 
:الجلوس من الرقود مع ثني الركبتیناختبار 

والنسبالمقابلةلها حسب كل مستوى معیاري والنسب المئویةالتالمیذعددالذي یبین ) 06(جدولرقم
.الجلوس من الرقود مع ثني الركبتینالمقررة لهاحسب منحنىالتوزیع الطبیعي الختبار 

المقابلةلها حسب كل مستوى ویةوالنسب المئالتالمیذعددالذي یبین ) 06(من خالل الجدول رقم 
الجلوس من الرقود مع ثني الركبتینمعیاریوالنسب المقررة لهاحسب منحنىالتوزیع الطبیعي الختبار 

هي في المستوى الجلوس من الرقود مع ثني الركبتینیتضح أنأغلبیة نتائج عینة البحثفي اختبار 
الى ان ضعف افراد عینة البحث في نو ویعود السبب في ذلك كما یراهالباحث.مقبولالمعیاري 

التحمل(الجلوس من الرقود مع ثني الركبتینعنصر القوة العضلیة أثر سلبا على نتائج اختبار 
ابراهیم احمد سالمة بقوله ان التحمل العضلي یعتمد بدرجة كبیرة على القوة هوهذا ما یؤكد) العضلي
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ابراهیم احمد سالمة، .(لعمل لفترات طویلةتكرار اداء اعالعضلیة فالعضلة الضعیفة ال تستطی
).123، صفحة 2000
:ثني الجذع من وضع الجلوس لألماماختبار 

والنسبالمقابلةلها حسب كل مستوى معیاري والنسب المئویةالتالمیذعددالذي یبین )07(رقمجدول
.ملألماثني الجذع من وضع الجلوس المقررة لهاحسب منحنىالتوزیع الطبیعي الختبار 

المقابلةلها حسب كل مستوى والنسب المئویةالتالمیذعددالذي یبین ) 07(من خالل الجدول رقم 
ثني الجذع من وضع الجلوس المقررة لهاحسب منحنىالتوزیع الطبیعي الختبار والنسبمعیاري 

.مقبولالمعیاري مستوىكانت في الفیهذااالختبار تها عینة البحثأعلىنسبةحققح أنیتضلألمام
ویعزو الباحثون في عنصر المرونة،من خالل هذه النتائج یظهر جلیا ضعف أفراد عینة البحث 

أن المستوى المعیاریمقبول، الىانحصار أغلبیة عینة البحث في 
حصص التربیة البدنیة سواء خالل فترة المدرسین خالل التدریبعلىهذهالصفةلمیعطىاهتماماكافیامنقبل

االحماء أو في الجزء الختامي من الحصة، كما أن عدم برمجة االنشطة الریاضیة التي تعمل على 
.تنمیة المرونة خاصة نشاط الجمباز یسهم بصورة مباشرة في ضعف هذا المكون البدني

:استنتاجات 
عنــــــاصر اللیاقة البدنیة المرتبطة بالصحة عند لمقترح  في تقییم فاعلیة البرنامج الحاســــوبي ا-1

.لعدد كبیر من التالمیذ في اقل زمن وجهد واكثر دقة) ذكورا(تالمیـــــــذ المرحلة الثانویة 
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عینة البحث عناصر اللیاقة البدنیة المرتبطة بالصحة عندتم التعرف على االختبارات البدنیة ل-2
)ذكور(
.)ذكور(عینة البحث معیاریة لعناصر اللیاقة البدنیة المرتبطة بالصحة عند حدید مستویات تم ت-3
ىاللیاقة البدنیة المرتبطة بالصحة هي في المستو اتفي اختبار )ذكور(أغلبیة نتائج عینة البحث -4

.المعیاري مقبول
.لمعاییر العالمیةالبحث بشكل عام  كان جیدا في ضوء اعینةدار أفان مؤشر كتلة الجسم عند-5
.البحثعینةدار دأفـــــعنعناصراللیاقة البدنیة المرتبطة بالصحة انخفاضمستوى-6

:مناقشة الفرضیات
البرنامج الحاسوبي المصمم له القدرة على تقییم عناصر اللیاقة البدنیة المرتبطة بالصحة حیث یظهر 

.عند مجموع التالمیذنخفضالمستوى م
سهل عملیة تقییم عناصر الذي البرنامج الحاسوبي تصمیــم وناستطاع الباحثة من خالل هذه الدراس

اللیاقة البدنیة المرتبطة بالصحة لعدد كبیر من التالمیذ في مدة زمنیة قصیرة وبأقل جهد وأكثر دقة، 
دراسة عبدالیهتعند تالمیذ المرحلة الثانویةوهو ما توصلوذلك من خالل تحدید المستویات المعیاریة 

تقویم اللیاقة حین توصل الى تصمیم نظام الكتروني لغرض )2012(المهدي على احمد اكسیل 
.بمملكة البحرینالبدنیة المرتبطة بالصحة لتالمیذ المرحلة اإلعدادیة

- 05- 04(والممثلة في الجداول رقم في هذه الدراسة توصل الیهاتم الرت النتائج التي ظهاكما 
وتتفق هذه النتائج ،یاقة البدنیة المرتبطة بالصحة عند مجموع التالمیذمستوى اللانخفاض)07- 06

.)2011(محمد لطفي ابو صالح مع دراسة 
وهنا تبرز أهمیة توظیف الحاسوب في عملیة التقویم التربوي لما له من ممیزات وخصائص في 

ي هذا الصدد یشیر وف، تحسین عملیة التقویم واختصار الوقت والجهد على كل من االستاذ والتلمیذ
الحاسوب یوظف هذه األیام في العدید من االمور التي تختص بعملیة أن 2009غسان یوسف 

التقویم لما للحاسوب من أهمیة ودور بارز في التقویم التربوي وذكر منها تصحیح االختبارات ورصد 
توفیر الوقت و قصیر جدا النتائج وٕاعالنها كذلك التعامل مع األعداد الكبیرة من االختبارات في وقت 

والجهد للمعلم، حیث أن تصحیح ورصد العالمات یأخذ من المعلم الكثیر من الوقت والجهد، 
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باإلضافة الى تخزین البیانات وعالمات الطلبة لتكون متوفرة للمعلم والطالب وقت الحاجة، والدقة في 
. ص ومعالجة نقاط الضعفوضع العالمات وسهولة تحلیلها مستقبال كذلك تحلیل النتائج وتشخی

عناصر اللیاقة البدنیة المرتبطة مستوى تقییم المقترح منالحاسوبي تمكن البرنامج مما تقدعلىوبناءا
.البحثأفرادعینة لدى بالصحة 

:وفرضیات مستقبلیةتاقتراحا
د یممستوى عناصراللیاقةالبدنیة المرتبطة بالصحةعنیفي تقتوظیف البرنامج الحاسوبي المقترح -1

.تالمیذ المرحلة الثانویة ذكور
.المرحلة الثانویة بشكل دوري تقییم مستوى عناصر اللیاقة البدنیة المرتبطة بالصحة عند تالمیذ -2
اجراء المزید من البحوث في تقییم مستوى عناصر اللیاقة البدنیة المرتبطة بالصحة عند تالمیذ -3

).ذكور واناث(المراحل التعلیمیة االخرى  
:اجعالمر 
منشأة . طرابلس. المدخل التطبیقي للقیاس في اللیاقة البدنیة). 2000. (ابراهیم احمد سالمة.01

المعارف
بعنوان اللیاقة البدنیة المرتبطة بالصحة وبعض القیاسات ) 2013(جعفر فارس العرجان .02

.سنة) 18- 7(االنثروبومتریة لدى األطفال والشباب األردنیین بعمر 
كلیة : االردن). المجلد الطبعة الثالثة(الریاضة لغیر الریاضیین ). 2012. (الربضيجمیل.03

.التربیة الریاضیة الجامعة االردنیة
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.دكتوراهةرسال". البحرین
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تحلیل المستویات للمواهب الریاضیة الجزائریة الشابة في العاب القوى
ةبین مرحلة التكوین ومرحلة المنافسة الریاضی

حكومي علي: د
.جامعة ورقلة

07/12/2018: تاریخ النشر12/09/2017: تاریخ القبول07/04/2017: تاریخ اإلیداع

: الملخص
ارزة  في بدایـة مشوارهـ الریاضي، لـم تتمكن من تحقیق  العدیـد مـن عناصر الفئات الشابـة الب

و لقـد تطرق الكثیـر من الباحثیـن و الخبراء  لـهـذا الموضوع . ما كان ینتظر  منهـا  من  نـتـائج
.لمعرفـة األسباب  التي تـفّسـر هـذا  اإلخـفـاق

نتظر من الریاضي  جل الخبراء  أجمعوا  بأن  األسباب التي  تـؤدي  لعدم تحقیق مـا ی
على نفس مستوى االعتبار المـخصص من نتائج ریاضیة،  یرجع إلى معاملة هذا األخیر الناشئ 

.لتدریب الریاضي الذي یمتلك أقدمیة وخبرة 
أجمع الباحثون في میدان الریاضة بأنه من الخطأ الفادح أن یعتبر الطفـل نموذجا  مصغـرا  

نحافـة جسمه ومیزات خصائصه النفسیـة تتطلب األخـذ . صعیـدمن الرجـل، و یختلف على أكثـر من
بعیـن االعتبار احتیاطات منهجیـة التي تعطي األولویـة للتنمیـة السلیمـة للطفـل على رغـبـة الحصول 
على نتـائج  ریاضیـة تزول في الوقت الذي یفـترض أن یـرفـع مستوى الریاضي إلى مستویات المنافسـة 

.ـا كان ینتظر منه  أثناء  مرحلـة تكویـنـهالتي  تناسب م
من التوجیهات المنهجیة في میدان الریاضة هو أن یكون التكویـن سلیما وصحیحا للریاضي 

الناشئ،  محترما للقواعـد العلمیـة التي تسیـّر المراحل التنمویة للطفل  وبالتالي  اإلفراط في التدریب  
. ن نتائج ریاضیة في مستقبل حیاة الطفل الریاضيالمركـّـز یؤدي إلى عكس ما ینتظر م

تدریب مبكر –تكوین ریاضي -خصائص الطفل -نتائج ریاضیة -التدریب:الكلمات المفتاحیة
منهجیة الریاضة–
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Analysis of the levels of young Algerian athletic talents in athletics
between the training stage and the stage of the sports competition.

Summary

Sports news informs us that today in the most developed countries a real educational
organization has been set up, around the practice of physical education and sports, and
this in the perspective of the preparation of future champions.
In this context, many experts emphasize the complexity of the phenomena related to the
training aspects of young sports talents and denounce the emphasis on early intensive
training in clubs and academies, in search of short-term sports results.
In Algeria, the practice of sports activities in the youth categories poses a multi-faceted
problem. The lack of an educational policy adapted to preschool and primary school,
makes that the school context for the moment is not favorable for a full expression of a
mass juvenile schooled with the plans of the practice of EPS, thus the The training of
young sports talents is managed by a coach who in most cases lacks qualifications, in
search of achieving sports results at any price.
As part of a reflection on this issue, we propose a sum of methodological orientations
leading to the training of young sports talents.
Keywords :
Education - sports results - peculiarities of the child - sports training - early training -
sport methodology

І–مقدمة:
فترة طویلة من التكوین الریاضي ختلف الریاضات إلى یتطلب الوصول الي المستویات التنافسیة في م

حالیا السعي لألداء الریاضي الناجح یجذب اهتمام جل البلدان عبر العالم . وقد تمتد لعدة سنوات
ح أن لتحقیق ما تهدف إلیه ریاضة المنافسة، هناك إجماع علمي یوض. منهاةوخاصة المتطور 

تحضیر المواهب الریاضیة الشابة، یخضع إلى توجیهات منهجیة، منها إلزامیة  البدء  في التكوین 
;الریاضي في سن مبكر

(Charles M. Thiebauld, Pierre Sprumont, 88, 1997)اكتست في المیدان الریاضي
یاضي حّركت جمیع الوسائل رغبة التفوق الر . النتیجة الریاضیة والحصول على المیدالیة أهمیة كبیرة
هاجس االنتصار والتفوق اخترقا كل الحواجز . واإلمكانیات تلبیة لما تنتظره الجماهیر من ریاضییها

. والعواقب لتحقیق األهداف المسطرة
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بعد ما كانت األنشطة البدنیة والریاضیة عرضة للتسییر العشوائي، فاقدة للمنهج العلمي 
(Jean-Paul Massicotte, Claude Lessard ,171 مع التطور الذي عرفته (1984 ;

كل هذه األخیرة والدور الذي أصبحت تلعبه في الساحة العالمیة، في الجانب المعرفي حظیت
Jacques Ulmann, 15)الریاضات بمحتوى علمي نظري وتطبیقي   وخصصت (1997 ;

,Claude Sobry)إمكانیات ووسائل مادیة عمالقة كل هذا لتحقیق التفوق في المیدان الریاضي 
15 لغرض الهیمنة في المجاالت المختلفة التي تقدمه العروض الریاضیة، وبعد اقتحام (2003 ;

، من البحث في التحضیر البدني وتعدیل المناهج علوم النشاطات البدنیة والریاضیة ساحات المنافسة
، "فئران التجارب"التدریبیة وتفعیل األبحاث العلمیة التي جعلت في بعض األحیان من الریاضیین 

ظهرت في السنوات األخیرة ظاهرة التحضیر الریاضي المبكر وضرورة اكتشاف المواهب الشابة التي 
,Jean-Philippe Biéchy)ول على نتائج عالیة المستوى تتوفر لدیها اإلمكانیة المستقبلیة للحص

74 انطالقا من التوجیهات المنهجیة والعلمیة في مجاالت تحضیر الریاضیین إلى میادین (2012 ;
المنافسة وخاصة المواهب الشابة منها، واألخذ بما یعمل به في البلدان المتطورة في مجاالت ریاضة 

05- 13قانون رقم عن وزارة الشباب والریاضة الجزائریة وخاصة آخر النخبة، كل القوانین الصادرة 
La loi N° 13)المتعلق باألنشطة البدنیة والریاضیة وتطویرها – 05 du 14) یؤكد على مواصلة

في هذا الصدد، تهمیش الریاضة المدرسیة . وتطویر نظام تكوین ومتابعة الفئات الریاضیة الشابة
وثانویات ) المساء اإلخباریة الجزائریةعبد الحفیظ إیـزم، جریدة (وفتح أقسام ریاضة ودراسة، 

وأكادیمیات ریاضیة، عالوة على العدید من الفرق الریاضیة على مستوى أندیة البلدیات والفرق 
على سبیل المثال، رغم األموال الطائلة . الریاضیة، جعل نوع من االختالالت في المنظومة الریاضیة

العبین فقط 2014شاركة للمنتخب في كأس العلم التي ضخت في خزائن فرق كرة القدم، في آخر م
.كانوا منضمین إلى فرق أجنبیةاآلخرینفي قائمة االحتیاط اختیرا من الفرق المحلیةـ وكل 

)https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe_d%27Alg( یدلى في هذا تطلعا لما
في عددها " الریـدرس دیجسـة  سلكسـیون" مجلـة فيوردالموضوع عبر المراجع والدراسات العلمیة، 

بأن في المدرسـة (Jacques Personne, 72, 1987)عـن جـاك  برسون 1990لشهر مـارس 
09مـارهـم  بین  یـوجـد  قسـم  ریاضـة  و دراسـة،ألطفال  تتراوح  أعوبریان بفرنساطاالبتدائیة  شا

على البرنـامج  نفس المؤلف ركـزّ .سنوات یخضعون ألربع ساعات من التدریب المختص یومیا10و
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التحضیري الشدیـد الموجـه لریاضیات الجمباز لمنتخب فرنسا اللواتي حققـن  مائة  وسبعـة عشر ألف
تلك الفتیات . التدریبساعـة من 1200أشهـر و خالل 10حركـة جمباز في مـدة ) 117000(

التحضیري منذ عـدة سنوات، أي بمعنى آخـر سنـة وكـّن یتابعن البرنامـج16كـانت تقارب أعـمـارهـن
. مـنذ بدایـة مرحـلـة النمـو

هذا التوجیـه  في  تدریب الناشئیـن المتمیـز بشدة  التمرینات  و  كبـر حجمـهـا ال یوجـد فقط  في 
عدد كبیر من الریاضات، في ألعاب القوى  على سبیل المثال، نرى  بأنھ  اختصاص الجمباز، بل في

یطلب من أطفال  بذل مجھودات  كبیـرة ال  تـتمـاشى مـع  أعمـارھـم،  و في  كثیـر مـن األحیان 
نشاھـد أطفاال  یشاركون في منافسات المسافات الطویـلـة  وحتى  في المرطون، مـع الذكـر بأن 

متر،  قطـع 1,50االختصاص و بالنسبـة لریاضیي درجـة األكابـر، بخطوة  طولهـا افیمـا یخص ھـذ
عنـد . ارتكاز28000ارتقاء  و28000خطوة و بالتالي 28000مسافـة المرطون یتطلب حوالي 

متر، ال نستطیـع التعلیق، و ال یمكنـنا  تقدیـر 0,80الفئـات الصغیرة التي ال یــتجاوز طول خطواتـها 
تكرار التمرینـات، شدة . الضطرابات  واالنعكاسات السلبـیة على األجهزة و الوظائف عـند الطفـلا

كل هذا له  تأثیر على ، المتطلبات الطاقویة  المرتفعة،الضغط على المفاصل و الهیكل العظمي
حیحها بعد وغالبـا مـا یكون لهـذه االنعكاسات سلبیات ال یمكـن تص. الطفل  و وظائف جسمـه النحیف

.نهایـة الحیاة الریاضیـة
یصعب تصور ما یحدث من إصابات مرتبطة بممارسة النشاطات البدنیة والریاضیة عند 
األطفال من آالم في مفاصل الكتفین عند السّباح ، أالم على مستوى المعاصم والظهر عند ریاضي 

.D)أللعاب  الجماعیة والقتالیةالجمباز، تمزق األوتار لألربطة عند العبي كرة القدم، كسور في ا
Ceroni A. Kaelin, 97 سنة حیـن حققت زوال باد بطولـة العالم 18كان عمرهـا (20047 ;

سنـة،  أرغـمـت هـذه  األخیرة على التوقف عن ممارسـة الریاضة  من 22عندمـا وصلت. للضاحیـة
كانت تعاني  من كسـر في عظام  طرف استشاریـیــن من جنوب أفریقیا، بریطانیا و ألمانیا ألنها

Brian Vine, Zola)الحوض و  تمزق على مستوى  أحـد األوتار و األربطـة الصلیبیـة للركبـة 
Budd Zola ; 98, 2004)

، في إحدى  المحاضرات،  1984بـفـرنسا سـنة أثنـاء الجامعة الصیفیة التي أقیمت ببواتیي 
للوصول  بالجمبازیـة  نادیة   كومـانتــسي إلى : صرح  الباحث  الرومـاني  كالراك بالحرف  الواحد 

في ریاضة الجمباز مراهـقـة متمیزة) 100(العالمیة، عـّوق النظام  الریاضي الروماني  حوالي  مـائـة 
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من تألق الجمبازیات الرومانیات في )40(أكثر من هذا بعد أربعین سنة . لتكویـن  جمبازیـة   واحدة
، لم یشارك هذا الفریق  في الدورة ما قبل األخیرة في ریو 1984الدورة األولمبیة بلوس أنجلس سنة 

النسحابإلى اآلن لم تذكر األسباب الحقیقیة لهذا ا. )2016(دیجانیرو
(http://www.peripleties.fr/gymnastique-roumani)

П-الطریقة واألدوات:
بناءا على خبرتنا وتعاملنا في میدان تكوین ومتابعة الفرق الوطنیة والمنتخبات الجزائریة على 

زائري مدیرا فنیا وطنیا، ومدرب المنتخب الجمستوى االتحادیة الجزائریة أللعاب القوى، قمنا بصفتنا
سابقا، ببحث تحلیلي على مستوى المتّوجین من المواهب الشابة في جمیع اختصاصات ألعاب القوى 

15بالنسبة للفئات الشابة التي تتراوح أعمارهم ما بین 2011و2004أثناء البطولتین الوطنیتین ل 
.   سنة16و 

األوائل في البطولة الوطنیة لسنة ألولى قورنت النتائج المسجلة عند الثالثةفي الدراسة التحلیلی
06(ةبعد ستفي كل اختصاص أللعاب القوى، وبحثنا في نتائج نفس المجموعة 2004

. 2010أي في البطولة الوطنیة لسنةسنوات)
عندما كان 2011الدراسة الثانیة سلكت نفس الطریقة، لكن قارنت النتائج المسجلة في 

أصبحت نفس المجموعة في 2017في سنةأي)06(عد ست سنواتالمتوجون في فئة الناشئین وب
ارتكزنا للقیام بهذه الدراسة التحلیلیة على المحاضر الرسمیة للبطوالت الوطنیة المسجلة .فئة األكابر

على مستوى الرابطات التي أقیمت فیها البطوالت والمعتمدة من طرف االتحادیة الجزائریة أللعاب 
.)http://www.laa.dz(.القوى
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ПІ– النتائج:
:الجدول التاليسمحت الدراسة التحلیلیة بتسجیل المالحظات المرفقة في

تحلیل نتائج مجموعتین من الریاضیین الناشئین المتوجان في بطولتین
ات من تألقهما في فئة الناشئینسنو 06وطنیتین مختلفتین بعد 

إجراءات الدراسة التحلیلیة

2004سـنة 
)سنة16–15: الفئة العمریة(

)فئة األكابر(2010سنة 

: التحلیل18: عدد اختصاصات العاب القوى
المتوجین في فئة الشبان متوجون في فئة األكابر54ریاضیین فقط على 05*

%09: سنوات من التحضیر06لتألق بعد نسبة مواصلة ا
المتوجات في فئة الشابات متوجات في فئة الكبریات 54ریاضیات فقط على 40*

%70: سنوات من التحضیر06نسبة مواصلة التألق بعد 
المتوجات في فئة الشبات متوجات في فئة الكبریات 54ریاضیات فقط على 40*

%70: سنة من التحضیر06نسبة مواصلة التألق بعد 

األوائل من كل اختصاص03: العینة

عدد المتحصلین على میدالیة في البطولة 
:الوطنیة

من فئة الشابات54+ من فئة الشبان 54

2011سـنة 
)سنة16–15: الفئة العمریة(

)فئة األكابر(2017سنة 

18: العاب القوىعدد اختصاصات 
: التحلیل

المتوجین في فئة الشباب متوج في فئة األكابر54ریاضي واحد فقط على * 
%01: سنوات من التحضیر06نسبة مواصلة التألق بعد 

المتوجات في فئة الشابات متوجات في فئة الكبریات 54ریاضیات فقط على 40*
%70:سنوات من التحضیر06نسبة مواصلة التألق بعد 

األوائل من كل اختصاص03: العینة

عدد المتحصلین على میدالیة في البطولة 
:الوطنیة

فئة الشابات54+ فئة الشبان 54

VI–المناقشة :
مثل ما هو موضح في الجدول، نسبة الریاضیین الناشئین والناشئات الذین یواصلون تألقهم عندما 

یسجل تسّرب عدد كبیر من المواهب الشابة الذین ال . عیفة جدایصلون إلى فئة األكابر تعتبر ض



ISSNالبدنیة و الریاضیةة  للنشاطات تكنولوجیالم و المجلة العلمیة لعلو : 1112-4032

eISSN 2543-3776م2018الثاني  دیسمبر       الجزء عشرالعدد الخامس 

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

مجلة علمية
محكمة سداسية

79

عرفت ألعاب القوى . یتمكنون باالحتفاظ بمكانتهم في الوسط الریاضي عند وصولهم فئة األكابر
الجزائریة في اآلونة األخیرة العدید من العدائین الذین تألقوا على المستوى العالمي عنما كانوا في فئة 

طویل عماد بطل العالم في أبرزهما  العداء. ولم یتمكنوا من البروز في فئة األكابرالشباب واألواسط 
متر 1500

(Touilhttps://fr.wikipedia.org/wiki/Imad_ Touil) وعنو عبد الرحمان نائب 2008في
-www.iaaf.org/athletes/algeria/abderrahmane)2010بطل العالم فینفس المسافة سنة

anou-25444)الذیكان ال یتجاوز منصر نجیم،البطل: قبلهما العداء الذي كان یعول علیه كثیرا
. 2008، وصل إلى الدور النهائي في األلعاب األولمبیة التي أقیمت بالصین في )20(العشرین سنة 

في ألعاب . ء أي نتیجة، حتى ولو كانت على المستوى الوطنيمن ذلك التاریخ لم یحقق هذا العدا
القوى الجزائریة  العدید من األمثلة تثبت أن كثیرا من الریاضیین األبطال في سن مبكر تقهقر 

.مستواهم في السن الذي یفترض أن یحققوا فیه أحسن النتائج
إطار مهامنا العملیة، ما أثناء قیامنا بزیارات لرابطات ألعاب القوى عبر مالعب الوطن في

الحظناه  عبر مالعب الوطن، یوضح بأن العدید الكبیر من المدربین یدربون الفئات الشابة على 
من جهة أخرى اإلمكانیات المتوفـّرة في األندیة ال تسمح . نفس النمط الذي یدربون به فئات األكابر

.بتأطیر یناسب سن المبتدئین في ألعاب القوى

V–خالصة:
نظرا لكل االعتبارات و المالحظات المقدمـة، وبـناءا على القواعـد العلمیـة الخاصـة  بالنظام  
البیولوجي لتنمـیـة الطفـل، و التوجیهات المنهجیة األكادیمیة في میدان التدریب الریاضي، من 

من المعروف . طفـلالضروري  أن تؤخذ  بعیـن االعتبار الخصائص البدنیـة  والنفسیـة التي تمـیـز ال
بأن فـي هـذه المرحلـة التـوجیهات المنهجیة لتحضیر الطفل الموهوب في مجال النشاطات البدنیة 
والریاضیة تحث عـلى استعمال الطریقة اللینـة في التدریب، الطریقـة التي تستعمـل فیها أسالیب اللعب 

یتعـلـق بتطویـر المـیزات التربویة، الصحیة، الجذابـة للطفـل والتي یمكـن من ورائـهـا  تطبـیـق كل مـا 
الهدف المرجو في هـذه  المرحلـة ال  یكمـن في تحقیق  نتائج . النفسیـة، البدنـیـة، والمهارتیة للطفـل
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عالیة المستـوى ، ألن تحقیق هذا الهدف في سـن مبكـّـر یعرقـل عملیـة التحضیر الریاضي و یحد من 
.ـل  للشابالتكوین الشامـل و المتكام

إدخال التدریب الخاص عـند الطفل یمكـن تطبیقـه، شرطـ أن یكون لهـذا التدریب تأثیـرا إیجابیا 
خاصة على الجهاز العصبي و الحركي، مـع هـذا تؤخـذ الحیطـة والحذر بـتـنوع األلعاب حتى یـرسـخ 

المؤهالت الریاضیـة الخاصـة عـند الریاضي الناشئ سـعـة حركیة تسمـح  لـه  باكتساب نوع  كبیـر من 
.بتأهـل الریاضي المبتدئ

تفوق األساسیـة للطاقـةاالحتیاجاتعند الطفل حسب العدید من الباحثین في الفیزیولوجیـة، 
ألن في هـذه الفترة  متطلبات الطاقـة تكون أكثـر احتیاجـا عـند %20الرجـل  بحوالي احتیاجات

یـة و سیكولوجیـة، تحمـلـه إلى مرحـلـة البـلوغ  و مرحلـة مـا بعد البلوغالطفـل الذي یعرف تقلبـات جسمـان
(Thomas W Rowland,123, 2004)  في میدان التدریب، من الضروري  أن تكون شدة

التمـاریـن  ضعیفـة  إلى معتدلـة، ألن هـشاشـة  عظام الطفـل ووجود  مواد غضروفیـة و لینـة  في  
رب على أن یأخـذ الحیطـة  في هـذا الجانب  وال یحّمل الطفـل نفس الضغط مفاصلـه،  تحمل المد

الشـدة المفرطـة في التمـاریـن بدون أي شك تؤدي إلى . الذي  یحّمله  للریاضي المتقدم  في السـن
االرتفاع  المفاجئ  في  . إصابات على مستوى األنسجـة العـضلیـة، و العظام، و األربطـة، والمفاصل

إذا بعـد أسبـوع  من : یقـول في هـذا الصدد، الخبیـر األلماني فاینك. لـة یؤدي إلى نـفـس النتیجـةالحمو 
التمریـن یالحظ  تغیرات على مستوى  العضـلـة، هـذه  التغیرات ال تالحظ إال بـعد عدة أسابیـع على 

ضـلـة  للتمریـن ال یعني  تأقـلم مستوى األربطـة، األوتـار، والمفـاصـل، والعظام، و بالتالي تأقلـم  الع
(Jürgen Weineck,1996)محیط العضلـة

. یستحسـن اجـتناب حموالت  التدریب التي تتطلب استخدام القدرات  الالهـوائیة  الحمضیـة
متر، مرهق 800بأن سباق یوضح 1973من خالل دراسـة قام بـهـا في  الباحث كلینتأوضح 

م، هـذا  بالنسبـة  لألطفال و یتطلب أكثـر طاقـة و أكثـر إمكانیات السترجاع  3000أكثـر من سـباق 
من جهة أخرى یفتقد الطفل للمكونات األنزیمیة للتصدي للحموضة الناتجة عن شدة . القدرات البدنیـة

لمیزات القوة الخاصـة، ال یمـكـن تنمیتها في السـن المبكـر بالنسبـة . التمرین وٕافراز الحمض اللبني
لبلوغایـن في السـن، هـذا راجـع لـعدم وجود في المرحلـة مـا قبلبالطریقـة المستعمـلـة عـنـد المتقدم

.الذي بدونـه  یـسـتحال  تنمیـة قدرات القوة الخاصـةالتستوستیرونهرمـون 
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السرعـة، المرونـة، التنسیق الحركي، المداومـة العامة، في مـا یخص المیزات األخـرى أي 
والتقویـة العامـة للجسـم، یستحب تنمیتـهـا بطرق تتمـاشى مـع  الخصائص  النفسیـة و البدنیـة للطفـل ، 

البحث عـن تكویـن البطل في فئـة الناشئیـن ال یكون  هدفا  رئیسیا  . وأحسـن طریقـة هي طریقـة اللعب
.   ن ناحیـة أخرى  صحـة الطفـل ال تعوض بمدالیـة مهمـا كان نوعـهـا و أهمیتهـاللمدرب، وم

جل  الخبراء  أجمـعوا  بأن  األسباب التي  تـؤدي  إلى عدم تحقیق مـا ینتظر من الریاضي 
نفس المستوى من نتائج ریاضیة في الفئات الكبرى، یرجع إلى معاملة الریاضي الناشئ بالناشئ 

.ریب الریاضي الذي یمتلك أقدمیة  و خبرة  في التدریبالمـخصص لتد
الباحثین في میدان الریاضة أجمعوا بأنه من الخطأ الفادح أن یعتبر الطفـل نموذجا مصغـرا 

نحافـة جسمه و میزات خصائصه النفسیـة تتطلب األخـذ . من الرجـل، ویختلف على أكثـر من صعیـد
تي تعطي األولویـة للتنمیـة السلیمـة  للطفـل رغـبـة في الحصول بعیـن االعتبار احتیاطات منهجیـة ال

على نتـائج  ریاضیـة تزول في الوقت الذي یفـترض أن یـرفـع مستوى الریاضي إلى مستویات المنافسـة  
.التي  تناسب مـا كان ینتظر منه  أثناء  مرحلـة تكویـنـه
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اضیةــالتربیة البدنیة و الریاتذةـــأسىا الوظیفي لدـــه بالرضــاخ التنظیمي وعالقتــــالمن
.دراسة میدانیة بثانویات الشرق الجزائري

لیفيـسلیم خ/أ
.معهد علوم و تقنیات النشاطات البدنیة و الریاضیة جامعة سوق أهراس

07/12/2018: تاریخ النشر11/01/2018: تاریخ القبول31/08/2017: تاریخ اإلیداع

:ملخصال
نمط (المناخ التنظیمي بعناصره الثالثطبیعة العالقة بینتهدف الدراسة إلى التعرف على 

الرضا الوظیفي ألساتذة التربیة البدنیة مستوىو ) القیادة، الحوافز، المشاركة في اتخاذ القرار
، ولتحقیق أهداف الدراسة تم)وسوق أهراسخنشلة ة، عناب(اتوالیلبالمدارس الثانویة والریاضیة 

توزیع استمارة على عینة عشوائیة من أساتذة االعتماد على المنهج الوصفي التحلیلي، حیث قمنا ب
صالحة استمارة120منها الباحث جعاستر ،أستاذ148المؤسسات محل الدراسة، بلغ حجمها 

.81.08%، بنسبة استرداد بلغت للتحلیل اإلحصائي
دراسةالتتوصل،SPSSللبرنامج اإلحصائي22وبعد تحلیل البیانات باستخدام النسخة 

من أبرزها وجود عالقة ارتباطیه ذات داللة إحصائیة بین عناصر المناخ نتائجإلى جملة من ال
الرضا الوظیفي مستوىو )، سوق أهراسخنشلة، عنابة(التنظیمي السائد بالمدارس الثانویة لوالیات 

، تم التقدم بالعدید من ، وبناءا على ما تم التوصل إلیه من نتائجوالریاضیةألساتذة التربیة البدنیة 
للدور الذي قطاع التربويالالقائمین علىم في توجیه أنظار ، التي من شأنها أن تساهالتوصیات

.ذةالرضا الوظیفي لألساتمستوىیمثله المناخ التنظیمي بعناصره المختلفة في تحسین
المدارس ، أساتذة التربیة البدنیة والریاضیة، الرضا الوظیفيالمناخ التنظیمي، : الكلمات المفتاحیة

.الثانویة
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Organizational climate and its relationship to job satisfaction to the

professors of Physical Education and Sports
Abstract:

The study  aims  to identify  the nature of the relationship between the

organizational climate  with its three components (leadership style, Incentives,

Participation in decision  making), and the level of job satisfaction of physical education

and sports teachers  in secondary schools of the cities      (Annaba, Khenchela  and  Souk

ahras), and to achieve the objectives of the study the analytical descriptive approach was

adopted, where we distributed  a questionnaire on a random  sample of the professors of

the establishments , under study ,with a size of 148 professor, the researcher retrieved

120 questionnaires valid for statistical analysis, with a recovery of 81.08%.

After analyzing the data using version 22 of the SPSS statistical program, the

study found a number of results , most notably the existence of a statistically significant

correlation between elements of the organizational climate prevailing in the secondary

schools of  cities      (Annaba, khenchela , Souk ahras),and the level of job satisfaction of

professors of physical and sports education, and based on the results achieved several

recommendations have been made which will contribute  to  the attention of those in

charge of the educational sector, for the role represented by the organizational climate

with its various components in improving  the level  of job satisfaction of teachers.

Keywords: Organizational climate, Job satisfaction, Professors of Physical

Education and Sports, Secondary Schools.

: مقدمة

یمثل المناخ التنظیمي بیئة العمل الداخلیة بمختلف متغیراتها وخصائصها وتفاعالتها، حیث 
یلعب المناخ التنظیمي دورا كبیرا في ترصین السلوك األخالقي والوظیفي لألفراد العاملین من ناحیة 

كن القول أن المناخ المالئم تشكیل وتعدیل وتغییر القیم والعادات واالتجاهات والسلوك، ومن هنا یم
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لألفراد من شأنه أن یشجع على خلق أجواء عمل هادفة ترّصن سبل الثبات واالستقرار  لألفراد 
والتنظیم على حد سواء إذ أن األفراد في البیئة التنظیمیة الفاعلة یشعرون بأهمیتهم في العمل وقدرتهم 

یاسات والخطط ویسود شعور بالثقة بین اإلدارة على المشاركة في اتخاذ القرار واإلسهام في رسم الس
.)166، صفحة 2002حمود، (واألفراد

ولقد ازداد االهتمام بدراسة المناخ التنظیمي في السنوات األخیرة نظرا لماله من ارتباط مباشر 
بسلوك األفراد بالمؤسسة، حیث أكدت العدید من الدراسات في هذا الموضوع على الدور المباشر في 

.یر المناخ التنظیمي على سیر العمل وعلى أداء العاملین وعلى الرضا الوظیفيتأث

وینظر للرضا الوظیفي على أنه درجة إشباع الفرد، حیث یتحقق هذا اإلشباع من عوامل 
متعددة منها ما یتعلق بالوظیفة التي یشغلها الفرد، وهذه العوامل تجعل الفرد راضیا عن عمله ومحققا 

اته، ومتناسبا مع ما یریده من عمله وبین ما یحصل علیه في الواقع أو یفوق توقعاته لطموحاته ورغب
بأن الرضا Robinروبنوفي نفس االتجاه یرى ،)231، صفحة 2003صالح الدین، (منه 

الوظیفي هو الموقف العام للفرد اتجاه وظیفته، والفرق بین مقدار المكافأة التي یحصل علیها والمبلغ 
.(Mbah & Ikemefuna, 2012, p. 275)د أنه یجب أن یحصل علیه الذي یعتق

وتكمن أهمیة الرضا الوظیفي في أنه یساعد العاملین بصورة كبیرة في تحقیق التوافق النفسي 
، 2013موسى، (واالجتماعي للفرد، الذي یؤدي إلى النجاح في العمل وزیادة إنتاجیة المؤسسة

في مقیاسًا لمدى فاعلیة األداء، فإذا كان الرضا الكلي لألفراد ، كما یعتبر الرضا الوظی)22صفحة 
مرتفعًا فإن ذلك سیؤدي إلى نتائج مرغوب فیها تضاهي تلك التي تتوقعها المؤسسة عندما تقوم برفع 

.)86، صفحة 2013محمد، (األجور أو بتطبیق برنامج للمكافآت التشجیعیة أو نظام الخدمات

دراسات الستقصاء واقع وطبیعة المناخ التنظیمي بالمؤسسات و لقد أجریت العدید من ال
التربویة، واستكشاف مستوى الرضا الوظیفي لألساتذة في مختلف األطوار التعلیمیة وفي دول مختلفة 

بدراسة هدفت إلى توضیح أثر نظم الحوافز على درجة الرضا )2003ابراهیم، (من العالم، فقد قام 
لتجارة بجامعة النیلین، وخلصت الدراسة إلى أن الموظفین العاملین في كلیة الوظیفي للموظفین بكلیة ا

التجارة بجامعة النیلین غیر راضین باألغلبیة عن نظام الحوافز المطبق في الجامعة، كما أجمع 
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الموظفون على أن هناك عدید من السلبیات في نظام الحوافز المطبق في الجامعة، و أن الحوافز 
.غیر كافیة و أن هناك أنواعا أخرى من الحوافز یجب أن یحصلوا علیهاالممنوحة لهم 

دراسة هدفت إلى التعرف على مدى مشاركة معلمي المدارس )2007حرز اهللا، (أجرىو 
الثانویة في اتخاذ القرارات وعالقته برضاهم الوظیفي في محافظات غزة،  وتوصلت الدراسة إلى أن 

ن بدرجة متوسطة في اتخاذ القرارات، وأن درجة الرضا الوظیفي معلمي المدارس الثانویة یشاركو 
لمعلمي المدارس الثانویة متوسطة، وتوصلت الدراسة أیضا إلى وجود عالقة إیجابیة متوسطة بین 

.مدى مشاركة المعلمین في اتخاذ القرارات المدرسیة والرضا الوظیفي لدیهم

تقصي أثر المناخ التنظیمي في شركة في دراسته التي هدفت إلى )2008الطیب، (وتوصل 
االتصاالت الفلسطینیة على الرضا الوظیفي للعاملین بها، وتوصلت الدراسة إلى وجود توجها عاما 

و وجود عالقة إیجابیة . نحو الموافقة على توافر مناخ تنظیمي إیجابي بشركة االتصاالت الفلسطینیة
توافر مناخ تنظیمي جید ومستوى الرضا بین) 0.000(قویة ذات داللة إحصائیة عند مستوى 

.الوظیفي للعاملین بشركة االتصاالت الفلسطینیة

دراسة هدفت إلى التعرف على أثر الحوافز في الرضا الوظیفي )2008الوادعي، (وأجرت
لعینة من العاملین في المناطق التعلیمیة بأمانة صنعاء، وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطیه 

بین مستوى الحوافز والرضا الوظیفي للعاملین، وجود فروق دالة إحصائیا بین الذكور واإلناث طردیة 
في مقیاس الحوافز ولمصلحة الذكور، بینما ال توجد فروق دالة إحصائیا بینهم في مقیاس الرضا 

.الوظیفي، كما تبین عدم وجود فروق دالة إحصائیا بین العزاب والمتزوجین

بدراسة هدفت إلى التعرف على المجاالت التي (Keung, 2008)نغ تشي كیو تشنغوقام
على إشراك المعلمین في اتخاذ القرار،     ) الصین(من شأنها أن تساعد مدیري المدارس في هونغ كونغ 

و توصلت الدراسة إلى أن المعلمین یفضلون إشراكهم في القرارات بمجال النموذج التعلیمي ومجال 
ومجال اإلدارة، و إن إشراك المعلمین في اتخاذ القرارات له نتائج إیجابیة مؤثرة في المناهج الدراسیة 

.الرضا الوظیفي وااللتزام و إدراك عبء العمل
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طبیعة العالقة بین نمط القیادة في اإلدارة المدرسیة ودرجة الرضا )2009مكفس، (ودرس 
الثانوي عبر ثانویات والیة المسیلة، أستاذ للتعلیم ) 315(الوظیفي لدى عینة عشوائیة مكونة من 

وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطیه بین نمط القیادة ودرجة الرضا الوظیفي، حیث توجد 
عالقة ارتباطیه موجبة بین النمط القیادي الدیمقراطي ودرجة الرضا الوظیفي، وجود عالقة ارتباطیه 

ضا الوظیفي، وجود عالقة ارتباطیه عكسیة بین عكسیة بین النمط القیادي الدیكتاتوري ودرجة الر 
.النمط القیادي التسیبي ودرجة الرضا الوظیفي

بدراسة هدفت تشخیص درجة مشاركة المعلمین في اتخاذ القرارات )2012السفیاني، (وقام 
المدرسیة من وجهة نظر معلمي المرحلة الثانویة بمحافظة الطائف، وتوصلت الدراسة إلى أن درجة 

.في مجملها كانت منخفضة) بمجاالتها الخمس( ة المعلمین في اتخاذ القرارات المدرسیة مشارك

دراسة هدفت إلى محاولة التعرف على طبیعة المناخ التنظیمي )2016مزیاني، (أجرىو 
السائد في الجامعة وعلى عالقته بالرضا الوظیفي لألستاذ الجامعي في ظل بعض المتغیرات 

لدراسة إلى أنه ال توجد عالقة بین المناخ التنظیمي السائد في كلیات العلوم الشخصیة، وتوصلت ا
االجتماعیة واإلنسانیة والرضا الوظیفي واألداء ألساتذة التعلیم الجامعي بهذه الكلیات وهذا یدل على 

ساتذة أن المناخ التنظیمي السائد في الكلیات لم یلعب دوره في التأثیر على الرضا الوظیفي واألداء أل
.الكلیات قید الدراسة

ویسعى الباحث من خالل هذه الدراسة إلى محاولة تقییم العالقة بین المناخ التنظیمي السائد 
بالمدارس الثانویة للشرق الجزائري ومستوى الرضا الوظیفي لدى أساتذة التربیة البدنیة و الریاضیة 

باعتباره من القطاعات الحیویة والهامة في العاملین بها، وقد اختص الباحث قطاع التربیة بالدراسة 
الجزائر، وكذا لدوره الفعال في تنشئة الفرد و المجتمع والنهوض باألمة والدفاع عن مكتسباتها وتنمیة 

.القیم اإلنسانیة و الوطنیة وبناء صرحها االقتصادي والفكري على أسس سلیمة

:التالي وعلى ضوء ذلك تكمن إشكالیة البحث في السؤال الرئیسي 
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هل توجد عالقة بین درجة المناخ التنظیمي السائد بالمدارس الثانویة ومستوى الرضا الوظیفي لدى 
أساتذة التربیة البدنیة و الریاضیة من وجهة نظرهم ؟

:الطریقة وأدوات

حجم استخدام الباحث طریقة العینة العشوائیة في اختیار عینة الدراسة البالغ: وطرق اختیارهاالعینة-1
استمارة البحث على أساتذة التربیة البدنیة والریاضیة مفردة، حیث تم توزیع )148(مفرداتها 

استمارة صالحة ) 120(عدد من الزیارات المیدانیة ، ولقد تم استرجاع للمؤسسات عینة البحث، عبر 
. )%81.08( للتحلیل اإلحصائي، بنسبة استرداد 

: اءات الدراسةإجر -2

استخدم الباحث المنهج الوصفي التحلیلي الذي یتناسب وطبیعة الدراسة، من خالل :المنهج1- 2
التعرف على طبیعة العالقة بین عناصر المناخ التنظیمي السائد بالمدارس الثانویة للشرق الجزائري 

.ومستوى الرضا الوظیفي لدى أساتذة التربیة البدنیة والریاضیة

كلة الدراسة وعناصرها، استطاع الباحث تحدید متغیرات في ضوء مش: تحدید المتغیرات 2- 2
:الدراسة على النحو التالي

یتمثل المتغیر المستقل للدراسة في درجة المناخ التنظیمي السائد بعناصره : المتغیر المستقل
كل على حدى ، ) القیادة اإلداریة، الحوافز ، المشاركة في اتخاذ القرار:( الثالث والمتمثلة في

.ر مستقل في التأثیر على المتغیر التابعكمتغی
یتمثل المتغیر التابع للدراسة في مستوى الرضا الوظیفي لدى أساتذة التربیة : المتغیر التابع

. البدنیة والریاضیة

بالدراسة، صممت استخدم الباحث االستمارة كأداة رئیسة لجمع البیانات المتعلقة: أداة الدراسة3- 2
، ""المناخ التنظیمي" تضمنت  عبارات لقیاس المتغیر المستقل للدراسةخصیصًا لهذا الغرض

، ناهیك عن البیانات الشخصیة والوظیفیة " الرضا الوظیفي" وعبارات لقیاس المتغیر التابع للدراسة
الخماسي لتقییم )Likert(لیكرت كما استخدم الباحث مقیاس المتعلقة بخصائص مفردات الدراسة، 
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أي من غیر موافق بشدة إلى موافق 5إلى 1ث تراوح المقیاس من یالدراسة، بحإجابات مفردات 
، ومن غیر راض إطالقا إلى راض بدرجة "المناخ التنظیمي"بشدة بالنسبة للمحور األول للدراسة 

". الرضا الوظیفي"عالیة بالنسبة للمحور الثاني من الدراسة 
:األسس العلـمیة لألداة

من صدق األداة  تم عرض االستمارة على مجموعة من المحكمین في للتحقق:صـدق األداة-
مجال اإلدارة التربویة، علم النفس العمل والتنظیم وعلم اجتماع العمل و على ضوء آراء 
المحكمین تم تعدیل بعض عبارات االستمارة من حیث الحذف أو التعدیل، لتستقر االستمارة في 

. عبارة) 119(بعدما كانت في البدایة تحتوي على عبارة ) 112(صورتها النهائیة على 

على درجات أفراد عینة ) ألفا كرونباخ(للتحقق من ثبات أداة الدراسة طبقت معادلة : ثبــات األداة-
.الثبات وكانت النتائج كما مبینة في الجدول التالي

. نتائج قیـــاس معـــامل الثبـــات ألفا كرونباخ): 1(الجدول رقم
الصدقألفا كرونباخعدد الفقراتـــــــــدالبعــ

36,92800.963المناخ التنظیمي
16,95700.978نمط القیادة
9,74500.863الحوافز

11,80400.896المشاركة في اتخاذ القرار
76,95700.978الرضا الوظیفي

14,70000.836ظروف العمل وطبیعتھ
11,85700.925األجــــــر
9,75100.866الترقـــیة

10,74400.862اإلشراف التربوي
11,89400.945العالقة مع الزمالء
13,82800.909العالقة مع التالمیذ
8,78600.886المكانة االجتماعیة

112,97000.984االستمارة ككل
.الموجب لمعامل ألفا كرونباخالجذر التربیعي = الصدق

SPSSمن إعداد الباحث باالعتماد على نتائج تحلیل االستمارة من خالل برنامج : المصدر
V :22.
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أعاله على تمتع أداة الدراسة بصورة عامة بمعامل ثبات عال ألفا كرونباخمؤشرات تدل 
بة وكافیة ألغراض مثل هذه وبمقدرتها تحقیق أغراض الدراسة،  حیث تعد جمیع هذه القیم مناس

.الدراسة
أن قیمة الصدق كذلك كانت مرتفعة في كل بعد من أبعاد االستمارة، ) 1(كما یوضح الجدول رقم

، كما كانت قیمة الصدق مرتفعة بالنسبة لالستمارة ككل، حیث )0.978- 0.836(حیث تراوح بین 
رة أصبح باإلمكان االعتماد علیها في ، وبعد التأكد من صدق وثبات االستما)0.984(بلغت قیمته 

.التطبیق المیداني للدراسة

لتحقیق أهداف الدراسة واإلجابة على تساؤالتها  و اختبار : األدوات اإلحصائیة 4- 2
، كما تم )SPSS.V22(فرضیاتها، تم استخدام برنامج الحزم اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة

صائیة منها ما خصص لوصف متغیرات الدراسة، ومنها ما بمجموعة من األسالیب اإلحاالستعانة 
:استخدم في تحلیل متغیرات الدراسة، وتتمثل هذه األدوات فیما یلي

.الختبار ثبات االستمارة): Cronbach’s Alpha coefficient(كرونباخ ألفامعامل- 
رتباط بین لقیاس درجة اال): Pearson Correlation Coefficient(بیرسونمعامل ارتباط- 

.المتغیرات
.الختبار تأثیر المتغیر المستقل و أبعاده على المتغیر التابع: تحلیل االنحدار المتعدد-

I- النتائج :

: نتــائج اختبــار الفرضیة الرئیسیــة- 1
توجد عالقة ارتباطیه ذات داللة إحصائیة بین عناصر المناخ التنظیمي السائد بالمدارس " 

".الثانویة ومستوى الرضا الوظیفي لدى أساتذة التربیة البدنیة والریاضة العاملین بها 
ونتائج االختبار موضحة في الجدول بیرسونالختبار هذه الفرضیة تم استخدام معامل االرتباط 

:التالي
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لقیاس العالقة بین المناخ التنظیمي والرضا المتعددنتائج تحلیل االنحدار): 2(الجدول رقم
.الوظیفي

مجموع النموذج
المربعات

درجات 
الحریة

متوسط 
المربعات

مستوى 
داللة

معامل التحدید 
²R

معامل االرتباط 
)R(

41,619313,8730.000,6970,835a0االنحدار
18,1121160,156الخطأ المتبقي

/59,731119المجموع

من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج تحلیل االستمارة من خالل برنامج : المصدر
SPSS V :22    .

أن المتغیر المستقل بشكله اإلجمالي وهو المناخ التنظیمي في ) 2(یتضح من الجدول رقم 
من التباین في المتغیر التابع المتمثل في الرضا الوظیفي، ) %69.7(ره هذا النموذج یفسر ما مقدا

وهي قوة تفسیریة عالیة، مما یدل على أن هناك عالقة  ذات داللة إحصائیة بین المناخ التنظیمي 
بأبعاده المختلفة في الرضا الوظیفي لدى أساتذة التربیة البدنیة والریاضیة عینة الدراسة، وبالتالي 

).α=0.05(رضیة بصیغتها الصفریة ونقبل الفرضیة البدیلة عند مستوى الداللة نرفض الف

:نتــائج اختبـار الفرضیـات الفرعیة- 2
نمط القیادة، ( نتائج تحلیل االنحدار المتعدد الختبار أثر عناصر المناخ التنظیمي): 3(الجدول رقم 

.یفيعلى الرضا الوظ)  الحوافز،     المشاركة في اتخاذ القرار
النموذج
Model

Tقیمة المعامالت النمطیةالمعامالت غیر النمطیة
المحسوبة

مستوى
الداللة Bالخطأ المعیاريBeta

Constant0,9580,233/4,1060,000ثابت 
0,1620,0530,1793,0800,003نمط القیادة

0,2870,0610,3494,6930,000الحوافز 
0,3400,0540,4506,2680,000اتخاذ القرارالمشاركة في

من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج تحلیل االستمارة من خالل برنامج : المصدر
SPSS V :22    .

Beta، ومن متابعة معامالت )3(یتضح من النتائج اإلحصائیة الواردة في الجدول رقم 
لها ) نمط القیادة، الحوافز، المشاركة في اتخاذ القرار:( المتعلقة بـأن المتغیرات الفرعیة و Tواختبار

Betaتأثیر في الرضا الوظیفي ألساتذة التربیة البدنیة والریاضیة عینة الدراسة، بداللة معامالت 
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المحسوبة عن قیمتها الجد ولیة Tلهذه المتغیرات، كما تظهر في الجدول أعاله، وبداللة ارتفاع قیم 
، 4.693، 4.106،3.080(: على التواليT،حیث بلغت قیم )α=0.05(وى داللة مستعند

.، وبناء على النتائج المتحصل فان كل الفرضیات الفرعیة للدراسة مقبولة)6.268

: مناقشة النتائج

وجود عالقة ارتباطیه إحصائیة ذات ) 2(أظهرت نتائج الجدول رقم : مناقشة الفرضیة الرئیسیة
بین المناخ التنظیمي السائد بالمدارس الثانویة ومستوى الرضا الوظیفي لدى أساتذة داللة معنویة

التربیة البدنیة والریاضیة، وهذا ما یدل على قوة العالقة بین المتغیرین والتي تدعم الرضا الكلي 
قدرة ألساتذة المدارس المختارة ، كما أنها مؤشر جید على أن المدارس الثانویة المختارة لدیها ال

على التمیز من خالل مواردها البشریة، باإلضافة إلى ذلك تعد هذه النتیجة إشارة على أن المناخ 
االیجابي هو العامل الحاسم والمباشر المؤدي إلى وجود الشعور بالرضا الوظیفي، وتتفق هذه 

اخ والتي أظهرت توجها عاما نحو الموافقة على توافر من)2008(إیهاب النتیجة مع دراسة 
تنظیمي إیجابي بشركة االتصاالت الفلسطینیة، كما بینت وجود عالقة إیجابیة قویة ذات داللة 

بین توافر مناخ تنظیمي جید ومستوى الرضا الوظیفي للعاملین ) 0.000(إحصائیة عند مستوى 
)2016(مزیاني بشركة االتصاالت الفلسطینیة، في حین لم تتفق الدراسة الحالیة مع دراسة 

توصلت إلى أنه ال توجد عالقة بین المناخ التنظیمي السائد في كلیات العلوم االجتماعیة التي
واإلنسانیة والرضا الوظیفي ألساتذة التعلیم الجامعي بهذه الكلیات وهذا یدل على أن المناخ 
د التنظیمي السائد في الكلیات لم یلعب دوره في التأثیر على الرضا الوظیفي ألساتذة الكلیات قی

.الدراسة
وجود عالقة ارتباطیه ) 3(أظهرت نتائج الجدول رقم: مناقشة الفرضیة الفرعیة األولى

إحصائیة ذات داللة معنویة بین نمط القیادة اإلداریة بالمدارس الثانویة ومستوى الرضا الوظیفي 
راطي لمدیري لدى أساتذة التربیة البدنیة والریاضیة، أي أن ممارسة مدیري المدارس للنمط الدیمق

المدارس، من خالل دعمهم للمعلمین إداریًا من أجل تحقیق النمو المهني لدیهم، وٕاقامة عالقات 
شخصیة قویة معهم، مما یجعلهم أكثر احتماًال ألن یكون لدیهم هیئة تدریسیة ذات مستوى عال 

مانو )Vroom(فروم من الرضا الوظیفي، وفي نفس السیاق أثبتت دراسات قام بها كل من 
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)Mann ( أن هناك ارتفاعا ملحوظا في رضا المرؤوسین وروحهم المعنویة في ظل القیادة
أحمد صقر، (الدیمقراطیة، بینما وجد رضا و روح معنویة أقل تحت ظل القیادة االستبدادیة

التي توصلت إلى )2009(مكفس ، وتتفق نتیجة دراستنا مع دراسة)148، صفحة 1996
ه موجبة بین النمط القیادي الدیمقراطي للمدراء ودرجة الرضا الوظیفي لدى وجد عالقة ارتباطی

).الجزائر(أساتذة التعلیم الثانوي لوالیة المسیلة 
وجود عالقة ارتباطیه إحصائیة ) 3(أظهرت نتائج الجدول رقم: مناقشة الفرضیة الفرعیة الثانیة

ویة ومستوى الرضا الوظیفي لدى أساتذة ذات داللة معنویة بین الحوافز المقدمة بالمدارس الثان
التربیة البدنیة والریاضیة، وهذا ما یشیر إلى تبني المدارس الثانویة المختارة لنظام موضوعي 
للحوافز، فهي بذلك تساهم في إشباع حاجات األساتذة، ورفع روحهم المعنویة بما یحقق هدفا 

ه على زیادة اإلنتاجیة لدیهم، وتعزیز إنسانیا مهما في حد ذاته، وغرضا رئیسیا له انعكاسات
انتماءاتهم وعالقاتهم مع إدارة الثانویات التي یعملون بها، ومع أنفسهم وزمالئهم، وهذا ما أشار 

بأن الحوافز تسهم في تحقیق جو من الرضا عن العمل لدى األفراد مما یدفعهم الولید إلیه 
، 2008الولید، (ة وتحقیق أهداف المنظمة للحرص على المصلحة العامة والسعي لزیادة اإلنتاجی

التي توصلت إلى وجود عالقة )2008(الوادعي ، وتتفق نتیجة دراستنا مع دراسة )143صفحة 
ارتباطیه طردیة بین مستوى الحوافز والرضا الوظیفي لعینة من العاملین في المناطق التعلیمیة 

التي )2003(إبراهیم نتیجة دراسة، بینما تختلف نتیجة دراستنا مع)الیمن(بأمانة صنعاء 
أشارت إلى أن الموظفین العاملین في كلیة التجارة بجامعة النیلین غیر راضین باألغلبیة عن 

.  نظام الحوافز المطبق في الجامعة
وجود عالقة ارتباطیه إحصائیة ) 3(أظهرت نتائج الجدول رقم: مناقشة الفرضیة الفرعیة الثالثة

بین المشاركة في اتخاذ القرارات بالمدارس الثانویة ومستوى الرضا الوظیفي ذات داللة معنویة 
لدى أساتذة التربیة البدنیة والریاضیة، وهذا ما یشیر إلى التوافق الواضح بین إدارة المدارس 
الثانویة واألساتذة عینة الدراسة، وهذا راجع إلى إشراك المدراء لألساتذة في مناقشة المشاكل 

العمل بصفة تشاركیه، كما تأخذ اإلدارة بآراء و اقتراحات األساتذة  قبل اتخاذ القرارات، المتعلقة ب
وهذا ما یجعل األساتذة یشعرون بأهمیتهم داخل المؤسسة التربویة، ویخلق الثقة لدیهم إلشراك 

مع المدیر لهم في وضع الحلول المالئمة للمشاكل التي تواجههم، وتتفق نتیجة هذه الدراسة نسبیا 
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التي توصلت إلى وجود عالقة  إیجابیة  متوسطة  بین  مدى  )2007(حرز اهللا نتیجة دراسة  
مشاركة  المعلمین  في  اتخاذ  القرارات  المدرسیة  ودرجة الرضا الوظیفي  لدیهم،  كما  

Chi keung,2008(تشي  كیونغ      تشنغ انسجمت  نتیجة  دراستنا  مع دراسة 
Cheng(وصلت إلى أن المعلمین في المدارس الثانویة في هونغ كونغ التي ت )الصین (

یفضلون إشراكهم في القرارات بمجال النموذج التعلیمي ومجال المناهج الدراسیة ومجال اإلدارة، 
و إن إشراك المعلمین في اتخاذ القرارات له نتائج إیجابیة مؤثرة في الرضا الوظیفي وااللتزام و 

) 2012(السفیاني ، و تعارضت نتیجة دراستنا مع ما توصلت إلیه دراسة إدراك عبء العمل
والتي أظهرت أن درجة مشاركة المعلمین في اتخاذ القرارات المدرسیة  بالمدارس الثانویة 

.بمحافظة الطائف في مجملها كانت منخفضة

: خالصة 

نمط القیادة، ( نظیمي هدفت الدراسة إلى التعرف على طبیعة العالقة بین عناصر المناخ الت
ومستوى الرضا الوظیفي ألساتذة التربیة البدنیة والریاضیة ) الحوافز، المشاركة في اتخاذ القرار

، ولتحقیق أهداف الدراسة تم االعتماد على )عنابة، خنشلة وسوق أهراس(بالمدارس الثانویة  لوالیات 
أستاذ 120ینة عشوائیة مكونة من المنهج الوصفي التحلیلي، حیث قمنا بتوزیع استمارة على ع

للبرنامج 22باستخدام النسخة وبعد تحلیل البیانات ، 2016/2017وأستاذة خالل الموسم الدراسي 
:توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج من أبرزها، SPSSاإلحصائي

لتنظیمي أظهرت نتائج التحلیل وجود عالقة ارتباطیه إحصائیة ذات داللة معنویة بین المناخ ا- 
والرضا الوظیفي، وهذا ما یدل على قوة العالقة بین المتغیرین والتي تدعم الرضا الكلي ألساتذة 
المدارس المختارة ، كما أنها مؤشر جید على أن المدارس الثانویة المختارة لدیها القدرة على 

لى أن المناخ التمیز من خالل مواردها البشریة، باإلضافة إلى ذلك تعد هذه النتیجة إشارة ع
.االیجابي هو العامل الحاسم والمباشر المؤدي إلى وجود الشعور بالرضا

بینت نتائج التحلیل اإلحصائي أن اغلب عالقات االرتباط ایجابیة ومعنویة بین أبعاد المناخ - 
التنظیمي والرضا الوظیفي، مما یدل على أن المناخ التنظیمي االیجابي یؤدي إلى رفع معنویات 
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ین ویساعد على خلق بیئة عمل جیدة ، تعمل على تحقیق الراحة النفسیة للعاملین العامل
.واإلسهام في تحقیق الرضا وٕاشباع حاجاتهم

: التوصیــات
تعمیق الوعي للقائمین على المدارس الثانویة المبحوثة لمفهوم وأبعاد المناخ التنظیمي من خالل -

دا لالرتقاء بمستوى أدائهم، مما ینعكس دون أدنى شك تدریبهم وٕاكسابهم المعارف والمهارات تمهی
.على الراحة النفسیة لألساتذة وبالتالي تحسین أدائهم

.تعزیز قاعدة مناقشة اآلراء والتوجیهات واعتماد المرونة في تطبیق األنظمة والتعلیمات-
وى الرضا زیادة المكافآت المادیة والمعنویة فضال عن األجور الممنوحة بغیة الرفع من مست-

.الوظیفي لألساتذة
نشر ثقافة المناخ التنظیمي االیجابي في المدارس الثانویة وتعریف األساتذة بأبعادها وأهمیتها -

.لتعزیز الرضا الوظیفي لدیهم

: اإلحاالت والمراجع

باللغة العربیة: أوال
سة حالة كلیة درا: نظم الحوافز وأثرها على الرضا الوظیفي). 2003. (ابراهیم، أحمد عثمان.1

رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة الدراسات التجاریة، جامعة السودان . التجارة بجامعة النیلین
.الخرطومللعلوم،

دار : القاهرة ، مصر.السلوك اإلنساني في المنظمات).1996. (أحمد، صقر عاشور.2
.المعرفة الجامعیة

شاركة المعلمین في اتخاذ القرارات درجة م). 2012. (السفیاني، ماجد بن سفر بن صالح.3
رسالة ماجستیر غیر منشورة ، قسم اإلدارة والتخطیط، كلیة التربیة ، جامعة أم . المدرسیة

.المملكة العربیة السعودیةالقرى،
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أثر المناخ التنظیمي على الرضا الوظیفي في شركة ). 2008. (الطیب، إیهاب محمود عایش.4
رسالة ماجستیر غیر منشورة ،كلیة التجارة ، الجامعة . حالةدراسة : اإلتصاالت الفلسطینیة

.غزةاإلسالمیة ،
دراسة میدانیة لعینة : أثر الحوافز في الرضا الوظیفي). 2008. (الوادعي، هالة عبد اهللا أحمد.5

رسالة ماجستیر غیر منشورة .صنعاء-من العاملین في المناطق التعلیمیة بأمانة العاصمة 
.، الیمنالتكنولوجیا،جامعة العلوم و 

دار الرایة للنشر : عمان، األردن.اإلدارة الحدیثة للموارد البشریة).2008. (الولید، بشار یزید.6
.والتوزیع

مدى مشاركة معلمي المدارس الثانویة في اتخاذ القرارات ). 2007. (حرز اهللا، أشرف ریاض.7
أصول التربیة و اإلدارة التربویة رسالة ماجستیر غیر منشورة، قسم.وعالقته برضاهم الوظیفي
.، الجامعة اإلسالمیة ، غزة

دار الصفاء للنشر : عمان ، األردن.السلوك التنظیمي).2002. (حمود، خضیر كاظم.8
.والتوزیع

اإلسكندریة ، .مدخل تطبیقي معاصر: السلوك التنظیمي). 2003. (عبد الباقي، صالح الدین.9
.دار الجامعة الجدیدة: مصر

الرضا الوظیفي وعالقته باإلبداع اإلداري لدى أعضاء هیئة ). 2013. (، رضوانمحمد.10
العلوم ( مجلة جامعة النجاح لألبحاث. التدریس في كلیات و أقسام التربیة الریاضیة في الیمن

).5(67، )اإلنسانیة
لتعلیم عالقة المناخ التنظیمي بالرضا الوظیفي واألداء ألساتذة ا). 2016. (مزیاني، الوناس.11

دراسة میدانیة على عینة من أساتذة كلیات العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة - الجامعي
).1(9، مجلة دراسات نفسیة وتربویة، قسنطینة-ورقلة- وهران- الجزائر: لجامعات

نمط القیادة في اإلدارة المدرسیة وعالقته بالرضا الوظیفي ). 2009. (مكفس، عبد المالك.12
رسالة ماجستیر غیر منشورة، . دراسة میدانیة بثانویات والیة المسیلة: الثانويألساتذة التعلیم

.، باتنة، الجزائرقسم علم النفس وعلوم التربیة ، كلیة األداب والعلوم اإلنسانیة
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أثر الحوافز المادیة على الرضا الوظیفي لدى العاملین في ). 2013. (موسى، السعودي.13
40، مجلة دراسات العلوم اإلداریة. دراسة میدانیة: دنیةمؤسسة الضمان اإلجتماعي األر 

)1.(
االجنبیةالمراجع باللغة: ثانیا

1. CHENG Chi Keung ) .2008 .( The effect of shared decision-making on the
improvement in teacher's job development .New Horizons in Education 3)56.(

2. Mbah S. E., & Ikemefuna C. O. ) .2012 ( Job Satisfaction and Employees
Turnover, Intentions in total Nigeria plc in Lagos State .International Journal of
Humanities and Social Science .14)2(.
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أثر بعض اسالیب التدریس المختلفة على تنمیة االتجاه النفسي نحو ممارسة التربیة 
البدنیة والریاضیة لدى تلمیذات الطور المتوسط

)دراسة تجریبیة على مستوى مدینة تبسة )

،  بلقاسم دودونبیل ناجم

.ورقلةمعهد علوم وتقنیات النشاطات البدنیة والریاضیة،
07/12/2018: تاریخ النشر04/11/2017: تاریخ القبول24/07/2017: تاریخ اإلیداع

:الملخص
هدفت الدراسة إلى التعرف على تأثیر بعض األسالیب التدریسیة المختلفة على تنمیة االتجاه 
النفسي نحو ممارسة التربیة البدنیة والریاضیة لدى تلمیذات الطور المتوسط، حیث تكونت عینة 

تلمیذة ممثلة للمجموعة التجریبیة األولى، 20موزعة على ثالثة مجموعات تلمیذة 60الدراسة من 
تلمیذة مثلت المجموعة التجریبیة 20تلمیذة ممثلة للمجموعة التجریبیة الثانیة، إضافة إلى 20و

الثالثة، حیث تم اختیارهم بالطریقة العشوائیة البسیطة، وقد استخدمنا المنهج  شبه التجریبي لمالئمته 
ة الدراسة، حیث تم االعتماد على كل من مقیاس االتجاهات نحو النشاط الریاضي التربوي طبیع

أبعاد، والوحدات التعلیمیة باألسلوب األمري، 06عبارة موزعة على 54المتكون من " لجیرالد كینیون"
جات االكتشاف الموجه، وحل المشكالت كأدوات رئیسیة في هذا البحث، وقد تمیزت هذه األدوات بدر 
، "ت"عالیة من الصدق والثبات، كما قمنا باستخدام مجموعة من األسالیب اإلحصائیة أبرزها اختبار 

اختبار أنوفا األحادي، اختبار شیفیه، وبعد تطبیق الدراسة األساسیة توصلنا إلى أن أسلوب حل 
سة التربیة یوثران بشكل ایجابي على االتجاهات النفسیة نحو ممار المشكالت واالكتشاف الموجه

.البدنیة لدى التلمیذات على عكس األسلوب األمري
.أسالیب التدریس، االتجاهات النفسیة، التربیة البدنیة، تلمیذات الطور المتوسط: الكلمات المفتاحیة
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The effect of some of the different teaching methods on the development of the

psychological trend towards the practice of physical education and sports for middle

school female students

Abstract:

This study aims to identify the effect of some of the different teaching methods on

the development of the psychological trend towards the practice of physical education

and sports for middle school female students, The sample consisted of 60 female students

divided into three groups, and 20 students representing the second experimental group, in

addition to 20 students who represented the third experimental group, They were selected

in a simple random way, The researcher used the experimental method because it suits

the nature of the study, The main study tool Attitude Towards Physical Activity,

consisting of 54 sentences grouped into 6 categories, And the educational units by Style

of teaching by command, Style of teaching by guided discovery, and Style of solving

problem, and oriented discovery, These tools were characterized by high degrees of

honesty and stability, and the researchers used a set of statistical methods, most notably T

test, and Anova one way test, Scheffé test, After the basic study was conducted, the

researcher found that the Style of solving problem and Style of teaching by guided

discovery positively affect the psychological attitudes towards the practice of physical

education among female students compared to the Style of teaching by command.

Keywords: Teaching methods, Psychological Trend, Physical Education, Female

Students.

: مقدمة
اتجهت العدید من دول العالم إلى تطویر نظمها التربویة وٕاعادة النظر بین الحین واآلخر 
بمناهجها الدراسیة وسبل تطبیقها من خالل طرائق وأسالیب التدریس في ضوء النظم التربویة المتبعة 

الریاضیة، وما یتوفر لتحقیق التدریس الفعال وتكوین االتجاهات االیجابیة نحو درس التربیة البدنیة و 
مما أدى بالعاملین في مجال التربیة ،من وسائل مساعدة تعلیمیة وفق منظور تكنولوجیا التعلیم
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البدنیة وتدریسها على العمل الجدي لوضع عالجات وفق المسار التربوي كبدائل جدیدة تتالئم مع 
ٕامكانیات المتعلمین، لذا ظهرت تعلم تلك األلعاب وهذه المهارات والفعالیات وفق مستوى وقابلیات و 

العدید من األسالیب التعلیمة المختلفة والتي وفرت فرصة اختیار األسلوب المالئم لطبیعة وظروف 
، وبیئة المتعلمین لیتمكن من تحقیق أهدافه التربویة والعمل على تنمیة قدرات المتعلمین وتطویرها

یعد عملیة یستخدم فیها الفرد معلوماته لذياومن ابرز هذه االسالیب كل من اسلوب حل المشكالت 
، ویتفق )125، صفحة 2009مشعان، (سبة لتلبیة موقف غیر عادي یواجههالسابقة ومهاراته المكت

، 1995الزیات، (و)51، صفحة 1998الشرقاوي، (،)181، صفحة 1996الزیات، (كل من 
المشكالت وهي االتجاه على وجود ثالث اتجاهات نظریة مفسرة السلوب حل )385صفحة 

السلوكي، االتجاه المعرفي، واتجاه معالجة اامعلومات، هذا اضافة الى اسلوب االكتشاف الموجه 
استراتیجیة تحدث فیها عملیة التعلم من خالل انه)172، صفحة 2009الیماني، (الذي یعتبره

یقوم على نظریة برونر للتعلم ، وهو في االساس لعملیة االستنتاج والفهم بأنفسهمممارسة المتعلمین 
.باالكتشاف الشهیرة

للبحث (Mosston)لى مطلب  موستنإ)45، ص 2006،، طا اهللاحمد ع(أشاركما 
هذا مكانیة جدیدة للقیام بعملیة البحث في إسالیب تعطي ن مجموعة األأحیث ،هذا المجالفي 

و سالیب التدریس الحدیثة  أللخوض في الدراساتتوصیات العدید من بنتائجذلكم تدع، و المجال
ةالوجدانیة و والمعرفیةواالجتماعیة المهاریبوانللجوأنسب مة سالیب خدكثر األأعن البحث فیها 

).2004إدیر،؛ 2001عمور،(متغیرات تربویة بعض العالقتها بو 
ن تغیرات ان التطورات المتالحقة التي یشھدھا العالم الیوم في كل المجاالت، وما افرزتھ م

بارزة في كافة نظم الحیاة قد استلزمت بشكل مباشر حدوث تطور في العلوم والمعارف الطبیعیة 
االنسانیة وكان من الطبیعي ان ینال علم النفس الریاضي باعتباره احد العلوم االنسانیة قدرا واضحا 

س الریاضي تؤكد من ھذا التطور، ومع استمراریة وتنامي عملیة التطویر والتطور في علم النف
الدراسات ان العنصر البشري یبقى المحرك االساس ألداء جمیع الوظائف حیث تضفي االتجاھات 
عموما على حیاة الفرد الیومیة معنى وداللة ومغزى حین یتفق سلوكھ مع اتجاھاتھ، ویشبع ھذا 

والحاجات الجسمیة السلوك بتلك االتجاھات، وتعمل اتجاھاتنا الحركیة والنفسیة على اشباع الدوافع
والنفسیة، وكذا تسھیل استجاباتنا في المواقف التي لدینا اتجاھات خاصة بھا، فال نبحث عن سلوك 
جدید في كل مرة نجابھ فیھا الموقف نفسھ، ولھذا فان السبیل االمثل لالرتقاء بمستوى ممارسة التربیة 

وذلك یرة في جمیع االطوار التعلیمیة، خالبدنیة والریاضیة ھو تكوین اتجاھات ایجابیة نحو ھذه اال
بتظافر جھود جمیع ابناءھا السیما لدى االناث ذلك ألنھا تعاني من االھمال والعزوف وعدم االھتمام 
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، وھذا ما یعیق انفتاحھا ا ھذه االخیرة في مختلف المجاالتجراء المشاكل المختلفة التي تعاني منھ
بلغتكونھا دائما تحت مسؤولیة االب واالم حتى ولوكمواطنة بصفة عامة وكریاضیة بصفة خاصة،

المختلفة الرشد، وعلى ھذا االساس یرى الكثیرون من اھل االختصاص ان ألسالیب التدریس سن
دور كبیر في مساعدة التلمیذات على تحقیق االھداف التربویة وخلق اتجاھات ایجابیة نحو ممارسة 

ذه االسالیب في مجملھا الى ضرورة نقل مركز االھتمام في التربیة البدنیة والریاضیة حیث تدعو ھ
عملیة التدریس من المعلم الى المتعلم، والتخلي عن الطریقة التقلیدیة واتباع طرق واسالیب تدریسیة 

:وھذا ما دفعنا الى طرح التساؤل التالياكثر فعالیة، 
و ممارسة التربیة البدنیة اسالیب التدریس المختلفة على تنمیة االتجاه النفسي نحھل تؤثر 

.؟والریاضیة لدى تلمیذات الطور المتوسط
: السابقةلدراسات ا

الكشف عن اثر التي هدفت الى)2005(دراسة ولید علي الشریفي وقصي الزبیدي 
لتربیة الریاضیة استخدام بعض اسالیب التدریس المختلفة في تنمیة االتجاه النفسي نحو درس ا

ث استخدمت المجموعة التجریبیة االولى االسلوب الفردي في التدریس، بینما حیوالمقارنة بینهم
استخدمت المجموعة الثانیة االسلوب التبادلي في التدریس، بینما استخدمت المجموعة الثالثة 
االسلوب التعاوني، في حین استخدمت المجموعة الرابعة االسلوب االمري في التدریس، واستغرق 

اسبوعا بواقع وحدة تعلیمیة واحدة في االسبوع الواحد، وان ومن كل وحدة ) 15(البرنامج التعلیمي
قاعات دراسیة تم 08طالب وطالبة یمثلون 145دقیقة، وتكونت عینة هذه الدراسة من ) 90(

، حیث تكون مجتمع الدراسة من طالب السنة الدراسیة االولى في اختیارهم عشوائیا بطریقة القرعة
، المنهج التجریبي لمالئمته لطبیعة مشكلة البحثالساسیة، كما تم االعتماد على كلیة التربیة ا

في في تطویر االتجاه النفسي للطالباالسالیب التدریسیة المستخدمةفاعلیة وتوصلت الدراسة الى 
.، ماعدا االسلوب االمريممارسة درس التربیة الریاضیة

الكشف عن اثر التي هدفت الى )2013(دراسة صادق الحایك وحسن عمري السوطري 
التواصل، اتخاذ القرار، حل (استخدام اسلوب االكتشاف الموجه على بعض المهارات الحیاتیة

المشكالت، العمل الجماعي، الروح القیادیة، تحمل المسؤولیة، الثقة بالنفس، حل النزاعات وتقبل 
من طالبات بة وطالبة طال40ة من لدى طلبة الصف السابع االساسي، وقد تكونت العین) االختالف

وقد ، العشوائیةتم اختیارهم بالطریقة الصف السابع االساسي من مدرسة اسیا الثانویة للبنات 
استخدمت المجموعتان اسلوب االكتشاف الموجه، ثم استخدم برنامجا تعلیمیا في المهارات االساسیة 

الدراسة، وتكون البرنامج من ثمانیة وحدات في الكرة الطائرة دمج فیه بعض المهارات الحیاتیة قید
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واعتمد الباحثان على تعلیمیة في اسلوب االكتشاف الموجه ثم تطبیقها بواقع حصتین اسبوعیا، 
وجود اثر ایجابي للبرنامج لمالئمته طبیعة الدراسة، وقد توصلت الدراسة الى المنهج التجریبي

موجه على اكساب الطلبة المهارات الحیاتیة قید التعلیمي المقترح باستخدام اسلوب االكتشاف ال
.الدراسة

التعرف على هذه الدراسة الى تهدف) 2012(دراسة فریق فائق قاسم وامینة كریم حسین 
المتجانسة (تأثیر استخدام األسلوب األمري وأسلوب التضمین ونموذجین من المجامیع الصغیرة 

تكونت عینة البحث من حیث ،.لثبات بكرة السلةفي تعلم مهارة التصویب من ا) والغیر متجانسة
طالبة بجامعة 88طالبات كلیة التربیة للعلوم اإلنسانیة قسم التربیة الریاضیة والبالغ عددهن 

لكل مجموعة موزعین بصورة طالبة 22الكركوك، بحیث قسمت العینة إلى أربع مجموعات متساویة 
، وتوصلت الدراسة الى ان یبي لمالئمته مشكلة البحثج التجر المنهانستخدم الباحث، وقد اعشوائیة

تعلم في مهارة حقق) المتجانسة والغیر متجانسة(أسلوب التضمین ونموذجین من المجامیع الصغیرة 
تفوق نموذج المجامیع الصغیرة المتجانسة في تعلم مهارة التصویب من ، كماالتصویب من الثبات

. ریسیة األخرىالثبات عند مقارنتها باألسالیب التد
الباحث الى الكشف عن اثر استخدام  التي ھدفت )2014(محمدي مھدي محمد أمباركدراسة 

النفسي نحو اسلوب االكتشاف الموجھ في تعلیم بعض المھارات الھجومیة بكرة السلة وتنمیة االتجاه 
ة التعلیم االساسي طالبا من طالب الصف الثامن من مرحل32، وبلغت العینة درس التربیة الریاضیة

تم اختیارھم بالطریقة العشوائیة،  حیث قسمت الى مجموعتین متساویتین استخدمت المجموعة 
التجریبیة اسلوب االكتشاف الموجھ، اما العینة الضابطة استخدمت االسلوب المتبع في التدریس، وقد 

دتین تعلیمیتین في كل وحدة تعلیمیة موزعة على ستة اسابیع وبواقع وح) 12(تكون البرنامج من 

دقیقة، كما تم االعتماد على المنھج التجریبي في ) 40(اسبوع وكان زمن الوحدة التعلیمیة الواحدة 
فاعلیة استخدام اسلوب االكتشاف الموجھ للمجموعة التجریبیة في تعلم ھذه الدراسة التي توصلت الى 

:بوضع الفرضیات التالیةقمنا ا الطرح وفي ضوء ھذ، ات االساسیة الھجومیة بكرة السلةبعض المھار

توجد فروق ذات احصائیة  بین االختبارین القبلي والبعدي ألسلوب التدریس االمري في تنمیة ال - 
.االتجاه النفسي نحو ممارسة التربیة البدنیة والریاضیة لدى تلمیذات الطور المتوسط

عدي ألسلوب االكتشاف الموجه تدریس في توجد فروق ذات احصائیة  بین االختبارین القبلي والب- 
.تنمیة االتجاه النفسي نحو ممارسة التربیة البدنیة والریاضیة لدى تلمیذات الطور المتوسط
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توجد فروق ذات احصائیة  بین االختبارین القبلي والبعدي ألسلوب تدریس حل المشكالت في - 
.یاضیة لدى تلمیذات الطور المتوسطتنمیة االتجاه النفسي نحو ممارسة التربیة البدنیة والر 

:دواتاألوالطریقة
تم اختیارھم بالطریقة العشوائیة تلمیذة ) 60(تمثلت عینة الدراسة في : وطرق اختیارھاالعینة-1

.البسیطة

:تكافؤ مجموعات الدراسة-
یوضح تحلیل التباین بین مجموعات البحث في مقیاس االتجاه النفسي نحو ): 01(الجدول رقم 

.لنشاط الریاضي التربويا

مستوى الداللة "ف"قیمة  متوسط مجموع 
المربعات مجموع المربعات درجة الحریة مصدر التباین

00.81 00.20
62.017 124.033 02 بین المجموعات
308.198 17567.300 57 داخل المجموعات

00 17691.133 59 الكلي

ظ عدم وجود فروق ذات داللة احصائیة عند مستوى نالح): 01(من خالل الجدول رقم 
، وهذا ما یشیر الى تكافؤ مجموعات البحث الثالثة في )0.05(وهو اكبر من ) 00.81(الداللة 

.مقیاس االتجاه نحو النشاط الریاضي التربوي
:تجانس مجموعات الدراسة-

:دول التالي یوضح ذلكتم تحدید تجانس مجموعات الدراسة والج"لیفین"باستخدام اختبار 
.یوضح تجانس مجموعات الدراسة): 01(الجدول رقم 

مستوى الداللة02درجة الحریة 01درجة الحریة قیمة اختبار لیفین
00.14025700.75
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وهي اكبر من ) 00.75(نالحظ ان مستوى الداللة قد بلغ ): 01(من خالل الجدول رقم 
التباین بین مجموعات الدراسة، اي وجود تجانس بین وعلیه نأخذ بفرضیة تساوي) 00.05(

.المجموعات الثالثة للبحث
:إجراءات البحث-2
.قمنا باستخدام المنھج شبھ التجریبي لمالئمتھ طبیعة مشكلة الدراسة:المنھج–1- 2

:تم تحدید متغیرات الدراسة كتالي:تحدید المتغیرات وكیفیة قیاسھا-2- 2

.متغیرات الدراسة وكیفیة قیاسهاح یوض): 02(الجدول رقم 

كیفیة القیاسنوع المتغیرمتغیرات الدراسة

االمري، االكتشاف الموجه، حل (سلوب األتم بناء وحدات تعلیمیة بمتغیر مستقلاالسالیب التدریسیة
).المشكالت

.عبارة54مقیاس االتجاهات النفسیة لجیرالد كنیون المكون من متغیر تابعاالتجاهات النفسیة

:األدوات-3- 2
:لالتجاه نحو النشاط البدني الریاضي" جیرالد كینیون"مقیاس :اوال

(Attitude Towards Physical Activity)مقیاس االتجاهات نحو النشاط البدني

، 1998عالوي، (.واعد صورته العربیة محمد حسن عالوي)نجیرالد كینیو (في االصلوضعه
)444صفحة 

):الوحدات التعلیمیة(البرنامج التعلیمي :ثانیا
االمري، االكتشاف الموجه، (وحدات تعلیمیة موزعة على ثالثة اسالیب تدریسیةببناءقمنا

في نشاط كرة الید، حیث كانت التمارین المختارة هي تمارین تقنیة تتماشى مع ) حل المشكالت
) 50(واحدة اسبوعیا لكل مجموعة مدتها خصاص المرحلة العمریة قید الدراسة، وتم برمجة حصة

صقل الحرمات االساسیة "دقیقة من اجل الوصول الى الكفاءة القاعدیة المستهدفة والتي تنص على 
".في وضعیات متغیرة بمساعدة الزمالء
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:الشروط العلمیة لألدوات-
:مقیاس االتجاهات نحو النشاط الریاضي التربوي-

:الصدق:اوال
.قة صدق المقارنة الطرفیةییمثل صدق المقیاس بطر ): 03(رقم جدولال

المقیاس
عدد مجموعات المقارنة

العینة
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

قیمة
" ت"

درجة 
الحریة

الداللة 
االحصائیة

االتجاهات نحو النشاط 
الریاضي التربوي

2550.1612.96المجموعة الدنیا
03.0658

دال عند
0.003 2545.6003.65المجموعة العلیا

) 58(عند درجة حریة ) 03.06(بلغت " ت"نالحظ من خالل الجدول أعاله ان قیمة 
، وهذا یدل على وجود فروق ذات داللة احصائیة في مقیاس االتجاه نحو )0.003(وبمستوى داللة 

دنیا أي ان المقیاس لدیه قدرة النشاط الریاضي التربوي بین المجموعتین، وذلك لصالح المجموعة ال
، )45.60(بینما بلغ متوسط المجموعة العلیا ) 50.16(تمییزیة، حیث بلغ متوسط المجموعة الدنیا 

.وهذا یدل على ان المقیاس یتمتع بدرجة عالیة من الصدق
:بقیاس ثبات االداة بالطرق التالیةنامق:الثبات:ثانیا

).االختبار واعادة االختبار، الفا كرونباخ(بات بطریقة یوضح معامالت الث): 04(الجدول رقم 

الفا كرونباخاالختبار واعادة االختبارالمقیاس
00.9100.94االتجاهات نحو النشاط الریاضي التربوي

یتضح ان مقیاس االتجاهات نحو النشاط الریاضي التربوي ) 04(من خالل الجدول رقم 
یتمتع بكلتا الطریقتین السابقتین، وبتالي فالمقیاس) 0.94، 0.91(تحصل على معامالت ثبات 

.بدرجة عالیة من الثبات
:الوحدات التعلیمیة-
:المحكمینصدق -
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الوحـــــدات التعلیمیـــــة علـــــى أن الخبـــــراءاجمـــــعقمنـــــا باالعتمـــــاد علـــــى صـــــدق المحكمـــــین حیـــــث
.بدرجة كبیرةصادقةفي البحث المستخدمة

:اإلحصائیةاالدوات- 4- 2
.اختبار شیفیه للمجموعات متساویة العدد، "ف"اختبار تحلیل التباین ، للفروق" ت"اختبار 

: النتائج
:عرض وتحلیل الفرضیة األولى

االسلوب ة، المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمجموع"ت"اختبار): 05(الجدول رقم 
:البدنیةمقیاس االتجاه النفسي نحو ممارسة التربیةاالمري في

االسلوب
االختبار البعدياالختبار القبلي

مستوى "ت"قیمة 
الداللة المتوسط 

الحسابي
االنحراف 
المعیاري

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

0.155-176.6514.77170.2516.8101.48االسلوب األمري

ي تحصلت في االختبار القبلي ان مجموعة االسلوب االمر ) 05(یتضح من الجدول رقم 
، اما في االختبار البعدي )14.77(بانحراف معیاري قدره ) 176.65(على متوسط حسابي قیمته 

" ت"حیث بلغت قیمة ، )16.81(بانحراف معیاري قدره ) 170.25(بلغت قیمة المتوسط الحسابي 
داللة احصائیة بین ال توجد فروق ذات ، وعلیه )0.155: (عند مستوى داللة قدر ب) - 01.48(

متوسطات درجات االختبارین القبلي والبعدي في مقیاس االتجاه النفسي نحو ممارسة التربیة البدنیة 
.لدى المجموعة التي استخدمت االسلوب االمري في التدریس

:عرض وتحلیل نتیجة الفرضیة الثانیة
اسلوب ةالمعیاریة لمجموع، المتوسطات الحسابیة واالنحرافات "ت"اختبار: )06(الجدول رقم 

:مقیاس االتجاه النفسي نحو ممارسة التربیة البدنیةاالكتشاف الموجه في

االسلوب
االختبار البعدياالختبار القبلي

مستوى الداللة"ت"قیمة  االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط 
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المعیاريالحسابيالمعیاريالحسابي
164.7017.97185.0013.6405.050.000اسلوب االكتشاف الموجه

ان مجموعة اسلوب االكتشاف الموجه تحصلت في االختبار ) 06(یتضح من الجدول رقم 
، اما في االختبار )17.97(بانحراف معیاري قدره ) 164.70(القبلي على متوسط حسابي قیمته 

، حیث بلغت قیمة )13.64(بانحراف معیاري قدره ) 185(البعدي بلغت قیمة المتوسط الحسابي 
توجد فروق ذات داللة احصائیة بین ، وعلیه )0.000: (عند مستوى داللة قدر ب) 05.05" (ت"

متوسطات درجات االختبارین القبلي والبعدي في مقیاس االتجاه النفسي نحو ممارسة التربیة البدنیة 
.في التدریساسلوب االكتشاف الموجهلدى المجموعة التي استخدمت 

:عرض نتیجة الفرضیة الثالثة
اسلوب حل ة، المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمجموع"ت"اختبار: )07(الجدول رقم 

:مقیاس االتجاه النفسي نحو ممارسة التربیة البدنیةالمشكالت في

االسلوب
االختبار البعدياالختبار القبلي

مستوى الداللة"ت"قیمة  المتوسط 
حسابيال

االنحراف 
المعیاري

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

161.6517.34178.8514.4704.690.000اسلوب حل المشكالت

ان مجموعة اسلوب حل المشكالت تحصلت في االختبار ) 07(یتضح من الجدول رقم 
، اما في االختبار )17.34(بانحراف معیاري قدره ) 161.65(القبلي على متوسط حسابي قیمته 

حیث بلغت قیمة ، )14.74(بانحراف معیاري قدره ) 178.85(البعدي بلغت قیمة المتوسط الحسابي 
توجد فروق ذات داللة احصائیة بین ، وعلیه )0.000: (عند مستوى داللة قدر ب) 04.69" (ت"

رسة التربیة البدنیة متوسطات درجات االختبارین القبلي والبعدي في مقیاس االتجاه النفسي نحو مما
.في التدریساسلوب حل المشكالتلدى المجموعة التي استخدمت 
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اختبار تحلیل التباین بین مجموعات الدراسة الثالثة في االختبارات البعدیة : )08(الجدول رقم 
.لمقیاس االتجاه النفسي

مستوى الداللة "ف"قیمة  متوسط مجموع 
المربعات مجموع المربعات الحریةدرجة  مصدر التباین

0.003 06.28
1206.067 2412.133 02 بین المجموعات
191.861 109360.050 57 داخل المجموعات

00 13348.183 59 الكلي

: عند مستوى داللة قدر ب) 06.28(بلغت ) ف(ان قیمة )08(یتضح من الجدول رقم 
تأثیر االسالیب التدریسیة في ت داللة احصائیة وعلیه توجد فروق ذا) 0.05(وهو اقل من ) 0.003(

.المستخدمة على تنمیة االتجاه النفسي لدى تلمیذات الطور المتوسط
وللتعرف على اي من مجموعات الدراسة االكثر تطورا في االتجاه النفسي نحو ممارسة 

كما ) شیفیه(خدام اختبار الى استانالتربیة البدنیة التي اظهرت فروقا دالة احصائیا بینها، لجأ الباحث
:هو مبین في الجدول التالي

اختبار شیفیه للمقارنات الثنائیة بین متوسطات الفروق لمقیاس االتجاه : )09(الجدول رقم 
النفسي نحو ممارسة التربیة البدنیة

مستوى الداللةمتوسط الفرقالمقارنات الثنائیة
0.003- 15.50االكتشاف الموجه- االسلوب االمري

08.600.155حل المشكالت- االسلوب االمري
0.297- 06.90حل المشكالت- االكتشاف الموجه

هناك اختالف معنوي ودال احصائیا بین االسلوب االمري ان) 09(یتضح من الجدول رقم 
وكل من اسلوب االكتشاف الموجه واسلوب حل المشكالت، حیث ان قیمة مستوى الداللة في الحالة 

، في حین )%5(وهي اقل من ) %0.3(اي ) 0.003(تساوي ) االكتشاف الموجه- االمري(ولى اال
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على ) 0.297، 0.155(و  في الحالتین ) حل المشكالت-االمري(ان االختالف بین كل من 
).%5(وهي اكبر من ) %29.70، %15.50(التوالي اي 

سیة المستخدمة تأثیرا ایجابیا وعلیه فان اسلوب االكتشاف الموجه هو اكثر االسالیب التدری
.على تنمیة االتجاهات النفسیة نحو ممارسة التربیة البدنیة والریاضیة لدى تلمیذات الطور المتوسط

: المناقشة
خالل عرض وتحلیل النتائج المحصل علیھا تبین ان الفرضیة من: مناقشة نتیجة الفرضیة األولى

ال یسمح للطالب بممارسة اي عملیات االمرياالسلوبنالى اویعود ھذا ، الجزئیة االولى تحققت
فكریة، وان كانت بسیطة بمقدور اي شخص عادي ان یمارسھا، ویضیق العالقات االجتماعیة بین 

الطلبة، نظرا لكون المعلم ھو الذي یصدر كافة قرارات الدرس، فتكون فرصة تفاعل الطالب مع 
ر االجتماعي متجھة نحو االدنى، كما ان ھذه الطریقة زمالئھ ضعیفة جدا، وبذلك تكون قناة التطو

ال تعمل على تنمیة او تطویر الجانب النفسي االنفعالي في شخصیة كل طالب، وكذلك ھو الحال مع 
قناة التطور العقلي الن التطور العقلي یعني المشاركة بعملیات فكریة للمقارنة والتنظیم وعمل 

)195، 194صفحة ،2008عایش، (.الفرضیات واالختراع

التي أسفرت عن (Dolasir, 2004)دراسة الیه توصلت وتتفق نتیجة هذه الدراسة مع ما
لجامعة بین المجموعة رة لدى طالب ائاب التقنیات األساسیة للكرة الطاعدم وجود فروق في اكتس

ساسیة یأتي بعد ، ومما ال شك فیه ان التعلم التقني للمهارات االسلوب التدریس األمريأالتي اتبعت 
اكتساب الجوانب النفسیة كالدوافع واالتجاهات والمیوالت الالزمة لالستمرار في الممارسة الریاضیة 

.ألي نشاط

خالل عرض وتحلیل النتائج المحصل علیھا تبین ان الفرضیة من : مناقشة نتیجة الفرضیة الثانیة
ب یشغل الطالب في عملیة استكشافیة وینمي ذلك الى ان ھذا االسلودویعو، الجزئیة الثانیة تحققت

العالقات االیجابیة بین الطالب والمعلم من خالل عملیة االكتشاف، كما ینمي الصبر لكل من 
الطالب والمعلم عن طریق الممارسة، كل ھذا من شانھ ان یساھم في تنمیة االتجاه نحو ممارسة 

)70، صفحة 2005ناصر، (.التربیة البدنیة والریاضیة

الحموري، (، )2002كاظم، (وتتفق هذه النتائج مع ما توصلت الیه دراسات كل من 
حیث تشیر الى ان اسلوب االكتشاف الموجه (Alhayek, 2004)، )2006والي، (، )2005

یعتبر من االسالیب الحدیثة في تدریس التربیة الریاضیة، والتي تمثل خبرة جدیدة تثیر اهتمام الطلبة، 
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ثر فاعلیة، وتؤدي الى التشویق والتحدي لقدرات الطلبة المعرفیة، مما یجعلهم اكثر وتجعلهم اك
.اعتمادا على انفسهم

على أن اكتساب األطفال للمهارات الریاضیة (Haugland, 2000)وأثبتت دراسة هوفالند 
ك االشترايخصائص هامة في عملیة التعلم، وه) 04(ن یتم في سن صغیر إذا ما توفرت یمكن أ

هذه الخصائص بالعالم الواقعي للطفل، التفاعل المستمر، االتصال النشط، المشاركة في المجموعات
استراتیجیة االكتشاف : یمكن تحقیقها في استخدام االستراتیجیات التعلیمیة المناسبة الحدیثة مثل

.الموجه موضوع الدراسة الحالیة
حلیل النتائج المحصل علیھا تبین ان الفرضیة من خالل عرض وت: لثةمناقشة نتیجة الفرضیة الثا

االفراد في ھذا االسلوب یدركون ما یواجھونھ بصور ان الى ویعود ذلك ، الجزئیة الثالثة تحققت
مختلفة ومرتبطة بالطریقة التي یدركونھا ویتحدد بذلك ما لدى الفرد من معارف وبنیة معرفیة 

)02، صفحة 2011الغالب، (.بھاواستراتیجیات معرفیة في خزن المعرفة واستیعا

حیث یرى ان اسلوب حل )221، صفحة 2008عثمان،(وجهة نظروهذا ما یتماشى مع 
المشكالت یجعل كل متعلم یعمل في حدود قدراته واعتبار االسلوب كل حل ینتجه التلمیذ مقبول 

یث نالحظ صحیحا، حیث یكون فیه التركیز على تشكیل التحدي من خالل االستكشاف الحركي، ح
.ما سوف یفعله المتعلم من خالل اعطاء حلول بدیلة للمشكلة

كا یرى  ان اسلوب حل المشكالت في التدریس یركز على ربط المشكالت التدریسیة بالحیاة 
العملیة، وجعلها مشابهة لمشكالت الحیاة الیومیة، وذات عالقة باهتمام الطالب ومیوله، ویهدف كذلك 

فرصة الكافیة للتفكیر بحریو والتخطیط الهادف لحل المشكلة، وتعویده على الى اعطاء الطالب ال
.)125، ص 2001نایفه،(البحث، وتحمل المسؤولیة، واالستقاللیة في التفكیر

: خالصة
التجاه النفسي یؤثر بشكل ایجابي على تنمیة ااالسلوب االمري التوصلت الدراسة الى ان 

واسلوب حل المشكالت اللذان اثرا بشكل ایجابي الموجھاسلوب االكتشاف على عكس كل من 
على تنمیة االتجاھات النفسیة  لدى تلمیذات الطور المتوسط، كما ان اسلوب االكتشاف الموجھ ھو 
اكثر االسالیب التدریسیة المستخدمة في ھذه الدراسة تأثیرا على تنمیة االتجاھات النفسیة نحو 

.ممارسة التربیة البدنیة
ا الدراسة الحالیة الى تناول المضامین العملیة والنظریة في حدود ما افرزتھ نتائجھا تقودن

:والجوانب االجرائیة للدراسة
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ضمن مناهج )االكتشاف الموجه، حل المشكالت(نوصي بضرورة ادخال االسالیب التدریسیة- 
.ل حسب كل مرحلة عمریةاوتطبیقها بشكل فعالتربیة البدنیة،

ن استخدام االسلوب االمري خصوصا في الطور المتوسط لما له من اثر سلبي علىاالبتعاد ع- 
.اتجاهات ودوافع التالمیذ

تطویرها بما یخدم ضرورة اطالع اساتذة التربیة البدنیة على اسالیب التدریس الحدیثة، وحثهم على - 
لتقیات العلمیة في هذا الفرد والمجتمع، وكذا اجراء دورات تكوینیة حول هذه االسالیب، وحضور الم

.المجال لالطالع على كل ما هو حدیث ومعاصر
لما لها من فوائد ایجابیة، اذ ان الحاجة الى تدریب التالمیذ على الدراسة باستخدام هذه االسالیب- 

هناك بعض االسالیب التي تحتاج الى كثرة الممارسة من جانب التالمیذ من اجل الوصول الى نتائج 
تلك االسالیب التي تعتمد بدرجة كبیرة على التلمیذ في كل من التخطیط، التنفیذ، جیدة، خصوصا

.والتقویم
: مراجعالاإلحاالت و
دار عمار للنشر : عمان). اإلصدار الطبعة االولى(التنشئة االجتماعیة ). 2004. (ابراهبم ناصر

.والتوزیع
لتالمیذ للتربیة البدنیة و الریاضیة رسالة عالقة اسالیب التدریس بممارسة ا).2004(ادیر عبد النور

.ماجیستیر ،كلیة العلوم االنسانیة و االجتماعیة، جامعة الجزائر
دار : القاهرة). اإلصدار الطبعة الخامسة(التعلم نظریات وتطبیقات). 1998. (انور محمد الشرقاوي

.االنجلو المصریة
اإلصدار الطبعة (لفنیة والمهنیة والریاضیة اسالیب تدریس اللتربیة ا). 2008. (احمد جمیل عایش

.دار المسیرة للنشر والتوزیع: االردن). االولى
درجة تفضیل طلبة التربیة الریاضیة السالیب التدریس ). 2005. (الصادق الحایك والحموري

مجلة العلوم التربویة . اتجاهاتهم نحوهاو المستخدمة في تدریس مناهج كرة السلة والعاب المضرب 
.النفسیةو 

معلم القرن الحادي والعشرین اسس اعداده ). 2009. (ربیع الدلیمي وطارق عبد الهادي مشعان
.مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزیع: عمان). اإلصدار الطبعة االولى(وتاهیله
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: عمان). اإلصدار الطبعة االولى(استراتجیات التعلم التعاوني). 2009. (عبد الكریم علي الیماني
.زمزم ناشرون

تاثیر اسلوب االكتشاف الموجه في ). 2002. (عفاف عبد اهللا الكاتب الكاتب الجنابي اسیا كاظم
).العدد االول المجلد االول(مجلة علوم التربیة الریاضیة. تعلم مهارات السباحة الحرة

ار الطبعة اإلصد(استراتجیات التدریس في التربیة البدنیة والریاضیة ). 2008. (عفاف عثمان
.دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر: االسكنداریة). االولى

اسالیب و طرائق التدریس في التربیة البدنیة و الریاضیة ،بن عكنون ، ).2006( عطا اهللا احمد
.المطبوعات الجامعیةدیوان: الجزائر 

تقویمیة وفق دراسة تحلیلیة –االسالیب التطبیقیة في الدروس العملیة ). 2001(عمرعمور
االسالیب التدریسیة الحدیثة ، رسالة ماجیستیر ، كلیة العلوم االجتماعیة ، قسم التربیة البدنیة ، 

.جامعة الجزائر
اإلصدار (االسس المعرفیة للتكوین العقلي وتجهیز المعلومات). 1995. (فتحي مصطفى الزیات

.طباعة والنشردتر الوفاء لل: المنصورة). 01سلسلة علم النفس المعرفي 
سیكولوجیة التعلم بین المنظور االرتباطي والمنظور المعرفي). 1996. (فتحي مصطفى الزیات

.دار النشر للجامعات: المنصورة). 02اإلصدار سلسلة علم النفس المعرفي (
.دار الفكر: عمان.تعلم التفكیر للمرحلة االساسیة). 2001. (قطامي نایفه

). اإلصدار الطبعة االولى(موسوعة االختبارات النفسیة للریاضیین. )1998. (محمد حسن عالوي
.مركز الكتاب للنشر: القاهرة

االكتشاف الموجه وتدریس مهارات الكرة الطائرة واثرها على التحصیل ). 2006. (نسیمة محمود والي
.ار الوفاءد: القاهرة). اإلصدار الطبعة االولى(المهاري واالدراك الحركي واالبتكار الحركي 

استراتجیات حل المشكالت لدى طلبة المرحلة االعدادیة في ). 2011. (نظیرة ابراهیم حسن الغالب
.2مجلة دیالي، . قضاء خانقین

Dolasir, G. N. (2004). The Effects of Different Methodes Used Teavhnig Basic
Volleyball Techniques to Physical Education Teacher Condidates. international
journal of physical education, 28-32.

Sadek, Alhayk. (2004). The Relationship Between Using Guided Discovery and
Improvement of Students Creative thinking abilities and Accepted Publication.
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the eighth international conference for physical education and sports sciences.
alexandria, Egypt.

W, Haugland S. (2000). What Role Shoud Technology Play in Young Children's
Learning ? Eearly Childhood Class- rooms in the 21s tCentury: Using Computers
to Maximize Learning Young Children. (55 (01)), 12-18.
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أثر برنامج ترویحي ریاضي مقترح على بعض المهارات االجتماعیة لدى المعاقین سمعیا
بمدرسة الصم البكم بحجاجذوي اإلحتیاجات الخاصةبحث تجریبي أجري على 

- والیة مستغانم-
بوراس فاطمة الزهراء ،  قوراري بن علي.الشیخ صافي،  

.مستغانمجامعة یة ، معهد علوم و تقنیات األنشطة البدنیة و الریاض

07/12/2018: تاریخ النشر09/03/2018: تاریخ القبول19/09/2017: تاریخ اإلیداع

:ملخص ال
یهدف البحث إلى معرفة أثر البرنامج الترویحي الریاضي المقترح على مهارات اإلتصال عند المعاقین 

ثر البرنامج الترویحي الریاضي إیجابیا على یؤ : سمعیا، ولتحقیق هذا الهدف إفترضنا الفرض العلمي التالي 
هل یؤثر البرنامج الترویحي الریاضي المقترح في : مهارات اإلتصال و ذلك لإلجابة على السؤال التالي 

تلمیذا من مدرسة 18تحسین مهارات اإلتصال عند المعاقین سمعیا ، و لهذا الغرض إستعنا بعینة قوامها 
سنة مقسمین إلى مجموعتین تجریبیة و ضابطة  إختیرت 16و 13هم بین المعاقین سمعیا تتراوح أعمار 

تلمیذا، حیث إستخدمنا المنهج التجریبي ، وتمت  اإلستعانة 41بطریقة عمدیة من مجتمع أصلي قوامه 
المتوسط الحسابي ، اإلنحراف المعیاري ، معامل اإلرتباط ، صدق اإلختبار ، : بالوسائل اإلحصائیة التالیة 

وبعد مناقشة النتائج تم التوصل إلى أن البرنامج الترویحي الریاضي المقترح * . ت* مل داللة الفروق معا
ساهم في تحسین مهارات اإلتصال عند هذه العینة و في األخیر خرجنا  بمجموعة من التوصیات و 

ما لهال من األثراإلقتراحات أهمها إستخدام البرامج الترویحیة الریاضیة في مدارس المعاقین سمعیا ل
اإلیجابي و توفیر األدوات و الوسائل ، و كذا القاعات المجهزة و المیادین الالزمة لممارسة الریاضة داخل 

.مدارس المعاقین سمعیا 
.، مهارات اإلتصالالترویح ، المعاقین سمعیا:الكلمات الدالة 
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Abstract:
The aim of the research is to find out the effect, of the proposed sports recreation program,

on the communication skills of the hearing impaired, To achieve this goal, we have assumed
the following scientific hypothesis: The sports recreation program positively affects
communication skills, and this; in order to answer the following question: : Does the proposed
sports recreation program improve the communication skills of hearing impaired, for this
purpose we used, a sample of 18 students from the hearing impaired school; between the ages
of 13 and 16 years, divided into two groups, experimental and control groups, chosen
deliberately from an original community of 41 students, where we used the experimental
method, and the following statistical methods: The arithmetic mean, the standard deviation, the
correlation coefficient, the test of validity, “T” test.

After discussing the results, it was found that the proposed sport recreation program
contributed to improving communication skills in this sample. Finally, we came out with a set
of recommendations and suggestions, most notably the use of recreational sports programs in
hearing impaired schools due to its positive impact, the provision of hearing impaired schools
with tools and means, as well as equipped halls and fields for the exercise of sports in hearing
impaired schools.

Key words: Recreation, communication skills, hearing impaired

:  مقدمة
یعد التواصل و التفاعل اإلجتماعي و القدرة على مشاركة االخرین عوامل مهمة و ضروریة لنمو 
العالقات اإلجتماعیة لدى الفرد ،لذا تعد المهارات اإلجتماعیة التي یستطیع الفرد توظیفها في حیاته أحد 

المهارات عائقا قویا و یعرقل إظهار المؤشرات المهمة على الصحة النفسیة  و یعد إفتقار الفرد لمثل هذه 
الكفایات الكامنة لدیه و یحول دون إشباع حاجاته النفسیة ألن المهارات هي التي تؤهله لإلندماج مع 
االخرین و التفاعل معهم بصورة إیجابیة ، و هي تمكن الفرد من إظهار مودته لالخرین و تمكنه من بذل 

ل السلوك في اإلتجاه المرغوب و األكثر تاثیرا مما یؤدي إلى الجهد في مساعدتهم مع القدرة على تعدی
)  .143، ص 1985محمد الشیخ، (التأثیر في االخرین بطریقة إیجابیة و مفیدة للفرد  

، و تساعده على باآلخرینتساعده على إقامة عالقات ،و تدعیم عالقاته االجتماعیةوتنمیة مهارات الفرد 
المشكالت ومواقف الحیاة المختلفة ، لذا یعد إفتقاد هذه المهارات أمرا خطیرا تحمل المسؤولیة ، و مواجهة

یهدد الفرد و صحته النفسیة ألنها تجعله ضعیف الشخصیة ،غیر قادر على الدخول في عالقات سویة مع 
.المنزل أو العمل بعد البلوغأوفي المدرسة سواءاآلخرین
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اسي بحاسة السمع فاإلنسان یتلقى معظم المهارات والمعارف من و یرتبط التعلیم واكتساب اللغة بشكل أس
خالل السمع بل أن تقلید األصوات وتعلم الكالم ال یتم إال عن طریق السمع فالطفل األصم ال یستطیع 
الكالم لعدم قدرته على سماع األصوات لذا فأن لحاسة السمع األهمیة األولى في التعلم وقدر ورد تقدیم 

َوَجَعَل َلُكُم :(قال تعالىي القرآن الكریم على بقیة الحواس في كثیر من آیات الذكر الحكیمحاسة السمع ف
ِإنَّ السَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ (:وقال تعالى)78النحل ، ) ( اْلسَّْمَع َواألَْبَصاَر َواألَْفِئَدَة َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ 

َوُهَو الَِّذي َأنَشَأ َلُكُم السَّْمَع َواْألَْبَصاَر َواْألَْفِئَدَة َقِلیًال مَّا :(وقال تعالى)36اإلسراء ) ( ُؤوالً ُأولـِئَك َكاَن َعْنُه َمسْ 
مما یدل على أهمیة السمع هو أن حاسة السمع تتكون لدى اإلنسان وتستجیب )78المؤمنون ) ( َتْشُكُروَن 

(یر إلى وجود هذه الحاسة أثناء وجود الجنین في رحم أمهلألصوات منذ الوالدة بل أن هناك دراسات تش

فالنمو المعرفي واالجتماعي لإلنسان خاصة في سنوات العمر األولى یعتمد . )13، ص1416الخطیب، 
على السمع حیث یتفاعل مع األصوات التي یسمعها ویبدأ في اكتساب مهارات ومعلومات تحقـق لـه 

.التواصل مع المحیطین به
ن جهاز مهم في تحقیق هذا النمو یستوجب أن یكون هناك نوع خاص من التعلیم مالئم لطبیعة هذه وفقدا

اإلعاقة وذلك باستخدام منهج یتوافق مع حاجات وخصائص المعاقین سمعیاً 
یعد فقدان السمع من المعوقات التي تفرض سیاجا من العزلة حول الشخص الذي فقد سمعه كما تعد و 

قة تواجه المشتغلین بتأهیل وتربیة المعوقین سمعیا، لذا أعطیت أهمیة خاصة في مجال مشكلة بالغة الد
عوشة أحمد (.الرعایة االجتماعیة لذوي اإلعاقات، فالصمم یحرم الشخص من إدراك ما یجري من حوله

)38، ص2008المهیري، 
لتدریب للوصول إلى إن مزاولة النشاط البدني سواء كان بغرض استغالل وقت الفراغ أو كان بغرض ا

مستویات العالیة، و یعتبر طریقا سلمیا نحو تحقیق الصحة العامة ، حیث أنه من خالل مزاولة ذلك النشاط 
یتحقق للفرد النمو الكامل من النواحي البدنیة و النفسیة و االجتماعیة باإلضافة إلى تحسن عمل كفاءة 

). 9، ص 1998إبراهیم رحمة، (العضلي والعصبيأجهزة الجسم المختلفة كالجهاز الدوري و التنفسي و
یعد النشاط الترویحي الریاضي ركنا أساسیا من أنشطة األفراد المعوقین، و الذي من خالله یتم تحقیق 

االستثمار األفضل لوقت الفراغ ،لما یتمیز به من أهمیة كبیرة في تحقیق المتعة الشاملة للمعوق  و تحقیق 
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یته من النواحي البدنیة و الصحیة و العقلیة و االجتماعیة ، و بذلك تدعونا الحاجة التنمیة المتكاملة لشخص
). 72، ص 1977محمد رفعت ، (.رویحیة التي یتجه إلیها المعوقونالماسة لدراسة األنشطة الت

ات وتأسیسا على ما سبق یتضح لنا أن المهارات االجتماعیة تحتل اهتمام العدید من الباحثین كأحد المهار 
الحیاتیة الالزمة لهذه الفئة من المجتمع، ومن ثم فقد صممت البرامج المختلفة التي تعمل على تعلیم 
وتدریب هؤالء على مختلف المهارات االجتماعیة بواسطة األنشطة الریاضیة ومنها البرامج الترویجیة 

.الریاضیة وذلك في حدود ما تسمح به قدراتهم وٕامكانیاتهم
بعنوان الحساسیة اإلنفعالیة وعالقتها بالمهارات 2011بها حنان خضر أبو منصور سنة وفي دراسة قامت 

االجتماعیةالمهاراتمستوىعلىالتعرفاإلجتماعیة لدى المعاقین سمعیا في محافظات غزة، هدفت إلى 
لدىماعیةاالجتالمهاراتببعضاالنفعالیةالحساسیةعالقةعلىالتعرفو البالغین سمعیاً المعاقینلدى

مستوىفيإحصائیةداللةذاتفروقتوجدالفرضت أنه غزة حیثمحافظاتفيسمعیاً المعاق
عینةاختبارتم. وٕاستخدمت الباحثة  المنهج الوصفي التحلیليسمعیااالنفعالیة لدى المعاقالحساسیة

علىموزعینأصم100ةالدراسعینةحجمبلغوقدالعشوائیة،بالطریقةالمستهدفةالفئةمنالدراسة
فكانت النتائج عاما 45إلى17بینماتتراوح أعمارهممحافظةكلمنأصم25بمعدلغزةمحافظات

سمعیاالمعاقلدىاالنفعالیةالحساسیةمستوىفيإحصائیةداللةذاتفروقتوجدال، على النحو التالي
لمعاقین سمعیا وتصمیم برامج إرشادیة خاصة و إقترحت إقامة حمالت توعیة ألسر ا.العمرلمتغیرتعزى

.  بالمعاقین
بعنوان فاعلیة برنامج تدریبي لتطویر مهارات التواصل لدى ) 2012(أما دراسة دلشاد محمد شریف علي 

هدفت إلى التحقق من فاعلیة برنامج تدریبي لتطویر مهارات ف،-رسالة دكتوراه -عینة من أطفال التوحد
) 12(المنهج التجریبي وبلغت عینة البحث من أطفال التوحد،حیث إستخدم الباحثالتواصل لدى عینة 

مقیاس تقدیر مهارات التواصل : تم إستخدام األدوات التالیةوطفال وطفلة ، ومقیاس التوحد الطفولي 
ك مقیاس تقدیر السلو ،ألتكیفي، البرنامج التدریبي ،مقیاس السلوك التوحیدییناألطفالاإلجتماعي لدى 

فكانت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائیة في متوسط درجات المجموعة التجریبیة قبل وبعد .التوحدي
تطبیق البرنامج التدریبي على مقیاس تقدیر مهارات التواصل اإلجتماعي بكل أبعاده و لصالح التطبیق 

إعداد :لتوصیات التالیةوفي ضوء إجراءات البحث و ما توصل إلیه الباحث من نتائج  یقدم ا. البعدي،
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برامج سلوكیة متنوعة تستهدف تنمیة السلوك اإلجتماعي لهذه الفئة،إعادة النظر فیما یعرف بطریقة التدریس 
.المعروفة بالخطة الفردیة و التي تعیق نمو المهارات اإلجتماعیة

رات االستقاللیة لدى دراسة الدكتور محمد ابراهیم عبد الحمید بعنوان برنامج تدریبى لتنمیة بعض المها
ما فعالیة برنامج تدریبى : األطفال التوحدیین حیث تمثلت مشكلة الدراسة فى االجابة على التساؤل التالى 

اعداد برنامج و كان الهدف من الدراسة هو لتنمیة بعض المهارات االستقاللیة لدى األطفال التوحدیین ؟
، إستخدم الباحث المنهج التجریبي ، األطفال التوحدیینتدریبى لتنمیة بعض المهارات االستقاللیة لدى 

6-4تراوح أعمارهم بینتتكونت عینة الدراسة من اثنتى عشر طفال من الجنسین من االطفال التوحدیین 
، و تنمیة المهارات االستقاللیةلبرنامج أنشطة ، مقیاس االستقاللیة:، إستخدم الباحث األدوات التالیة سنوات

فيق داللة إحصائیا بین متوسطى رتب درجات أطفال المجموعة التجریبیة و وجود فر ائج على أسفرت النت
دراسة غندیر نورالدین .ومهاراته الفرعیة) ككل(والبعدى لمقیاس المهارات االستقاللیة التطبیقین القبلى

ل المتخلفین عقلیا فاطبعنوان أثر ممارسة النشاط الریاضي الترویحي على النمو االجتماعي لأل)  2004(
تبیین اثر ممارسة النشاط الریاضي -هدفت الدراسة إلى.رسالة ماجیستر.سنة) 12- 9(تخلف عقلي بسیط 

التأكید على ضرورة إدخال ،خلف عقلیا عامة و نموه اإلجتماعي خاصةالترویحي على نمو الطفل المت
األطفال المتخلفین عقلیا داخل المراكز النشاط الریاضي الترویحي ضمن النشاطات المبرمجة لتعلیم ورعایة

اطفال 08اجریت الدراسة على .البیداغوجیة المتخصصة لهم و هذا عن طریق المختصین في هذا المجال
أطفال 08إناث ، و 05ذكور و 03سنة بالنسبة للعینة التجریبیة، ) 12-9(ذو تخلف عقلي بسیط 

.إناث02ذكور و 06بالنسبة للعینة الضابطة، 
،مقیاس التفاعالت االجتماعیة . مقیاس السلوك التكیفي:و األدوات التالیة .إستخدم الباحث المنهج التجریبي

هناك فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط الدرجات الخام فتوصل الباحث أن . لألطفال خارج المنزل
یاسین لصالح القیاس البعدي عكس الكلیة المسجلة بین القیاس القبلي و البعدي للعینة التجریبیة في المق

)2004نورالدین الغندیر، . (العینة الضابطة التي لم تسجل فروق
وجود حاجة ماسة في الوقت الراهن إلجراء اتضحفي ضوء ما تم عرضه من دراسات وبحوث سابقة ، 

في مجال تنمیة إلستخدام البرامج الترویحیة الریاضیة و الدراسات في المجتمع الجزائريمزید من البحوث
.المهارات اإلجتماعیبة لدى المعاقین سمعیا

: و من هنا نطرح التساؤل 
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عند في تنمیة بعض المهارات االجتماعیةالمقترحهل یؤثر البرنامج الترویحي الریاضي:السؤال العـام
؟المعاقین سمعیا

:وأدواتالطریقة
:منهج البحث

المشكالت المطروحة ،و قد إستخدمنا المنهج التجریبي و ذلك یختلف منهج البحث باختالف المواضیع و 
لطبیعة المشكلة المطروحة الرامیة إلى التعرف على اثر برنامج ترویحي ریاضي مقترح على  بعض 

.المهارات االجتماعیة ،بتطبیقه على عینة تجریبیة
یث یمكن التنبؤ بخواص هدا مجموعة من المفردات او الوحدات مأخوذة من مجتمع ما،بح"العینة عبارة عن 

المجتمع في ضوء النتائج التي یتم الحصول علیها من العینة،ومن المعروف انه كلما كانت العینة كبیرة 
محمد حسن عالوي، محمد نصر (كانت النتائج المستخلصة منها اقرب مطابقة لخواص المجتمع األصلي

لعینة في صورة محدودة العدد حیث قدرت و قام الباحث بإختیار ا،) 216، ص 2000الدین رضوان، 
. تلمیذا 41سنة من مجتمع أصلي قوامه) 16-13(تلمیذا من ذوي اإلعاقة السمعیة ذكورا و إناثا 18:ب

تالمیذ،العینة 09العینة التجریبیة وتضم: تلمیذا موزعین على الشكل التالي18و قد شملت عینة البحث 
.تالمیذ09الضابطةوتضم 

یبین نسبة عینة البحث من المجتمع األصلي) 01( جدول رقم 

جریبیة و الضابطة      كما قمنا بإجراء التكافؤ بین العینتین الت.وتم اختیار المجموعتین بالطریقة العمدیة 
و ذلك بدراسة بعض المتغیرات التي من شانها التأثیر على المتغیر التجریبي المتمثل في المهارات 

نسبة الذكاء و درجة السمع     : االجتماعیة ،حیث راعى الطالب مدى التجانس بین العینتین في متغیرات 
:و السن كما موضح في الجدول التالي

النسبة المئویة العدد
%100 41 المجتمع األصلي

%43.90 18 عینة البحث
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18و درجة حریة 0, 05بین مدى التجانس بین العینتین عند مستوى الداللة ی) 02(جدول 
داللة

الفروق ت الجدولیة ت
المحسوبة

العینةالضابطة العینة التجریبیة وحدة القیاس عالمتغیرات س ع س
غیردال 

2.12

0.37 4.83 82.63 5.71 83.61 % نسبة الذكاء
غیردال  0.27 5.55 84.76 4.30 85.44 Dbدیسیبل  درجة السمع
غیردال 0.05 6.82 166.11 09 165.88 األشھر السن

:          یها قمنا بمجموعة من اإلجراءات وقصد ضبطها و التحكم ف: ضبط اإلجرائي لمتغیرات البحثال
. مناسبة اإلستبیان لمستوى المختبرین من حیث بساطة و سهولة العبارات- 
.یذ الذین أجریت علیم التجربة اإلستطالعیةإبعاد التالم- 
- ) درجة السمع ،الخلو من األمراض المزمنة و اإلعاقات المصاحبة(التأكد من ملفات التالمیذ الصحیة - 

اإلشراف المباشر على إجراء التجربة اإلستطالعیة و اإلختبارات القبلیة و البعدیة على كال العینتین     
.لذلك بمساعدة فریق العمو 
.توحید توقیت و مكان إجراء اإلختبارات القبلیة و البعدیة لكال العینتین- 
.ضبط متغیرات السن، درجة السمع ،نسبة الذكاء- 

:أدوات البحث
المقابالت الشخصیة،اإلستبیان،العتاد :و تطلب إنجاز هذا البحث العلمي  إستخدام األدوات التالیة

المتوسط الحسابي، االنحراف المعیاري، الصدق الذاتي، إختبار ت :یةالریاضي، والوسائل اإلحصائیة التل
ستیودنت لعینتین مرتبطتین،إختبار ت ستیودنت لعینتین غیر مرتبطتین  ، معامل االرتباط البسیط بیرسون

:إستمارة قیاس المهارات االجتماعیة
.یا قیاس مستوى المهارات االجتماعیة عند االطفال المعاقین سمع:   الغرض

: التسجیل.یعطى للطفل قلم و إستمارة و یتم شرح كل عبارة من طرف المربي المختص: مواصفات األداء- 
یتم التقییم كاآلتي  

بدرجة قلیلة جدا بدرجة قلیلة بدرجة متوسطة بدرجة كبیرة بدرجة كبیرة جدا

1 2 3 4 5

)39،ص2009أحمد عبد اللطیف أبوسعد، (



ISSNالبدنیة و الریاضیةة  للنشاطات تكنولوجیالالمجلة العلمیة لعلوم و  : 1112-4032

eISSN 2543-3776م2018الثاني  دیسمبر       الجزء عشرالعدد الخامس 

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

مجلة علمية
محكمة سداسية

142

:  لإلختباراألسس العلمیة
یبین معامل الثبات و الصدق الستبیان قیاس المهارات االجتماعیة ) 03(جدول رقم 

القیمة الجدولیة
لمعامل االرتباط

معامل صدق 
االختبار

معامل ثبات
االختبار

مستوى الداللة
االحصائیة

درجة الحریة
1-ن

حجم  
العینة  ن

0.81
0.99 0.98 0.05 4 5 1المحور
0.99 0.99 0.05 4 5 2المحور
0.99 0.98 0.05 4 5 3المحور
0.99 0.99 0.05 4 5 4المحور

و قد قام الطالب بتطبیق االختبارات على عینة مكونة من خمسة تالمیذ معاقین سمعیا من مدرسة الحجاج 
.بممستغانم ،و بعد أسبوع و تحت نفس الظروف أعید االختبار على نفس العینة 

صول على النتائج إستخدم الطالب معامل االرتباط البسیط لبیرسون ، و بعد الكشف في جدول بعد الح
، وجد أن القیمة المحسوبة لكل 04و درجة حریة ) 0, 05(الدالالت لمعامل االرتباط عند مستوى الداللة 

رجة عالیة من محور من محاور االستبیان هي أكبر من القیمة الجدولیة، مما یؤكد أن االستبیان على د
وتم أیضا حساب صدق اإلستبیان عن طریق صدق المحكمین ، حیث إتفق الخبراء على .،الدقة و الثبات

.مناسبة العبارات وفقا للمهارات المراد قیاسها مما یؤكد أن االستبیان على درجة عالیة من الدقة و الثبات 
:تمت مراحل التجربة األساسیة كما یلي :التجربة األساسیة -
.2013جانفي 06/07:إجراء اإلختبارات القبلیة لعینتي البحث التجریبیة و الضابطة بتاریخ- 
.2013/ 13/03إلى 2013/ 08/01:تطبیق البرنامج الترویحي الریاضي المقترح في الفترة الممتدة من - 
.2013مارس 17/18:  التجریبیة و الضابطة بتاریخإجراء اإلختبارات البعدیة لعینتي البحث - 
: البرنامج الترویحي الریاضي المقترح-

إن البرنامج الترویحي الریاضي المقترح لهذه العینة یتكون من جملة من الوحدات التعلیمیة لتحسین نظرة 
اإلجتماعیة ، و صممت المعاق إلى نفسه و التأقلم معها و إندماجه مع الجماعة و بالتالي تحسین مهاراته 

.وحدات البرنامج بإستعمال ألعاب ترویحیة بسیطة مالئمة لهذه الفئة
یهدف البرنامج إلى إكساب األطفال المعاقین سمعیا بعض المهارات :تحدید األهداف العامة للبرنامج

.اإلجتماعیة  التي تساعدهم على التفاعل اإلجتماعي و التوافق مع أنفسهم و اآلخرین
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:د األهداف الخاصة للبرنامجتحدی
:تم تحدید األهداف الخاصة للبرنامج وفقا للمهارات اإلجتماعیة قید الدراسة و هي على النحو التالي 

.أن ینتبه و یستجیب الطفل المعاق سمعیا للمثیرات البیئیة المحیطة به- 
.فهأن یشارك الطفل المعاق سمعیا اآلخرین و یتفاعل معهم و یتحكم في عواط- 
.أن یتعامل مع المشاكل و الظروف الجدیدة ویتخذ قرارات سریعة و فوریة-

: النتائج 
:نتائج االختبارات القبلیة لعینتي البحثعرض-

لداللة الفروق بین المتوسطات لالختبارات القبلیة لعینتي البحث" ت"یبین نتائج اختبار) 04( جدول رقم
وحدةالمتغیرات

القیاس
تالعینة الضابطةریبیةالعینة التج

المحسوبة
ت

الجدولیة
داللة 

الفروق عسعس
165,8809166,116,820,05األشھرالسن

2,12

غیر دال
غیر دال83,625,7182,634,830,37%نسبة الذكاء

غیر دال85,444,3084,765,550,27دیسبلدرجة السمع

ت ا
را

غیر دال120,661,1120,442,290,24حورالممھا
غیر دال221,771,3920,332,781,32المحور

ال
ص

الت
غیر دال314,221,7113,331,111,23المحورا

غیر دال419,881,7619,221,390,83المحور

ابطة في بعض المتغیراتیتضح أنه من الجدول الخاص بالفروق بین المجموعتین التجریبیة و الض
وبعض  المهارات االجتماعیة أنه ال توجد فروق معنویة بین المجموعتین قبل إجراء التجربة الرئیسیة حیث 

الجد ولیة عند مستوى " ت"و كلها أقل من ) 321,و050,(المحسوبة ما بین " ت"بلغت قیمة 
.یؤكد تكافؤ وتجانس العینتین مما 2,12: و المقدرة ب16و درجة الحریة 050,الداللة
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:نتائج مهارة استقبال المعلوماتعرض
استقبال المعلوماتمقارنة نتائج اإلختبار القبلي و البعدي لعینتي البحث في مهارة :) 05(الجدول رقم 

:ما یلينستنتجمن خالل مالحظة نتائج الجدول 
و إنحراف معیاري قدره  6620.المجموعة التجریبیة حققت خالل اإلختبار القبلي متوسط حسابي قدره- 

و بلغت 1.45و إنحراف معیاري قدره 24.11و بلغ المتوسط الحسابي في اإلختبار البعدي 1.11
و هذا عند مستوى 2.30:الجد ولیة التي  تقدر ب" ت"و هي أكبر من 6.85المحسوبة " ت"قیمة 

لبعدي هو فرق ،و یعني هذا أن الفرق بین اإلختبار القبلي و اإلختبار ا08و درجة الحریة 0.05الداللة   
.معنوي دال إحصائیا لصالح اإلختبار البعدي

و إنحراف معیاري قدره  20.44المجموعة الضابطة حققت خالل اإلختبار القبلي متوسط حسابي قدره- 
و بلغت قیمة 1.41و إنحراف معیار قدره 21.66و بلغ المتوسط الحسابي في اإلختبار البعدي 2.29

و هذا عند مستوى الداللة   2.30:الجد ولیة التي  تقدر ب" ت"أكبر من و هي 2.97المحسوبة " ت"
، و یعني هذا أن الفرق بین االختبار القبلي و االختبار البعدي هو فرق معنوي 08و درجة الحریة 0.05

.دال إحصائیا لصالح االختبار البعدي
جد ان التقدم عند المجموعة الضابطة و بمقارنة التقدم الذي حققته المجموعتین الضابطة و التجریبیة ن

طفیف ال یعدو ان یكون طبیعیا ، بینما نجده عند المجموعة التجریبیة تقدما نسبیا یؤخذ بعین اإلعتبار    
. ومرد ذالك لتأثیر و فعالیة البرنامج الترویحي الریاضي 

حجم 
العینة

ت اإلختبار البعدياإلختبار القبلي
المحسوبة

ت 
الجد ولیة

الداللة 
اإلحصائیة عسعس

0920.661.1124.111.456.85العینة التجریبیة
2.30

دال

دال0920.442.2921.661.412.97العینة الضابطة
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:نتائج مهارة إرسال  المعلوماتعرض
إرسال  المعلوماتج اإلختبار القبلي و البعدي لعینتي البحث في مهارة مقارنة نتائ) : 06(الجدول رقم 

حجم 
العینة

ت اإلختبار البعدياإلختبار القبلي
المحسوبة

ت 
الجد ولیة

الداللة 
اإلحصائیة عسعس

0921,771,3923,331,804,14العینة التجریبیة
2,30

دال

دالغیر0920,332,7820,552,780,91العینة الضابطة

أن المجموعة التجریبیة حققت خالل اإلختبار القبلي یتضح لنا من خالل مالحظة نتائج الجدول أعاله 
و بلغ المتوسط الحسابي في اإلختبارالبعدي 1,39وانحراف معیاري قدره  21,77متوسط حسابي قدره

الجد " ت"و هي أكبر من 4,14لمحسوبة ا" ت"و بلغت قیمة 1,80و انحراف معیاري قدره 23,33
،و یعني هذا أن الفرق 08و درجة الحریة 0,05و هذا عند مستوى الداللة   2,30:ولیة التي  تقدر ب

.بین اإلختبار القبلي و اإلختبار البعدي هو فرق معنوي دال إحصائیا لصالح اإلختبار البعدي
و إنحراف معیاري قدره  20,33لي متوسط حسابي قدرهالمجموعة الضابطة حققت خالل اإلختبار القب- 

و بلغت قیمة 2,78و إنحراف معیاري قدره 20,55و بلغ المتوسط الحسابي في اإلختبار البعدي 2,78
و هذا عند مستوى 2,30:الجد ولیة التي تقدر ب" ت"و هي أصغر من 0,91المحسوبة  " ت"

یعني هذا أن الفرق بین اإلختبار القبلي و اإلختبار البعدي هو فرق ،و 08و درجة الحریة 0,05الداللة   
.غیر دال إحصائیا

:مناقشة نتائج مهارة القدرة على فهم اآلخرین
ناآلخریمقارنة نتائج اإلختبار القبلي والبعدي لعینتي البحث في مهارة القدرة على فهم:07الجدول رقم

حجم  
العینة

الداللة ت الجدولیةت المحسوبةار البعدياإلختباإلختبار القبلي
اإلحصائیة عسعس

0914,221,7116,551,336,26العینة التجریبیة
2,30

دال

دال0913,331,1114,110,783,51العینة الضابطة

:من خالل مالحظة نتائج الجدول أعاله یتضح لنا أن
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و انحراف معیاري 14,22بار القبلي على متوسط حسابي قدره المجموعة التجریبیة تحصلت في اإلخت- 
وبلغت 1,33و انحرافه المعیاري قدره 16,55أما اإلختبار البعدي فبلغ متوسطه الحسابي 1,71قدره 
و هذا عند مستوى الداللة 2,30الجد ولیة التي تقدر ب " ت"و هي أكبر من 6,26المحسوبة " ت"قیمة 

و یعني هذا أن الفرق بین اإلختبار القبلي  و اإلختبار هو فرق معنوي  دال 08و درجة حریة 0,05
. إحصائیا  لصالح اإلختبار البعدي

13المجموعة الضابطة حققت خالل اإلختبار القبلي متوسط حسابي قدره-  و انحراف معیاري قدره 33,
و 0,78قدره عیاري و انحراف م14,11و بلغ المتوسط الحسابي في اإلختبار البعدي 1,11

و هذا عند مستوى 2,30: الجد ولیة التي تقدر ب" ت"و هي أكبر من 3,51المحسوبة  " ت"بلغت قیمة 
،و یعني هذا أن الفرق بین اإلختبار القبلي و اإلختبار البعدي هو فرق08و درجة الحریة 0,05الداللة  
.دال إحصائیا  لصالح اإلختبار البعديمعنوي 

في اللعب فرصة طیبة یستغلها الفرد لیمرن عضالته و عقله               "أسباب ذلك إلى أنهالباحثو یعزو 
وكذالك نفسه على فهم غیره و حسن االتصال بهم، ویمكن القول انه من خالل اللعب یتم إعداد الطفل 

)140ص ،2001بدر الدین كمال عبده ،محمد السید حالوة، (.للحیاة المستقبلیة
: نتائج االختبارات البعدیة  لعینتي البحث عرض

الفرق بین المتوسطات الحسابیة لالختبارات البعدیة للعینتین التجریبیة والضابطة:) 08( جدول رقم 
للمهارات اإلجتماعیة قید الدراسة

تالعینة الضابطةالعینة التجریبیةالمتغیرات
المحسوبة

ت
الجد ولیة

داللة
قالفرو عسعس

24,111,4521,661,413,45مھارة استقبال المعلومات

2.12

دال

دال23,331,8020,552,782,37مھارة إرسال المعلومات
دال16,551,3314,110,784,51مھارة القدرة على فھم اآلخرین
دال231,6520,111,533,65مھارة التحكم في العواطف

ل الجدول یتضح أن الفروق كانت معنویة بین نتائج االختبارات البعدیة للمجموعتین الضابطة و من خال
و كلها أكبر)   4,51و 2,37(المحسوبة ما بین" ت"التجریبیة و لجمیع االختبارات،حیث بلغت قیمة 

و الطالب و یعز . 16و درجة حریة 0,05عند مستوى الداللة 2,12: الجد ولیة المقدرة ب" ت"من 
البرامج الترویحیة تهدف إلى تزوید الفرد بالمهارات االجتماعیة الالزمة للحیاة "أسباب تلك الفروق إلى كون 
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في المجتمع و التعامل السلیم مع اآلخرین بحیث یحافظون على حقوقهم و یحرصون على القیام بواجباتهم 
.و یتأتى ذلك عن طریق ممارسة األنشطة بالجماعات المختلفة

فتوفیر المناخ المناسب إلشباع میول و اهتمامات و رغبات األفراد ینمي قدراتهم العقلیة و یتیح لهم فرص 
اإلبداع و االبتكار ،كما أن األنشطة الترویحیة التي توفرها المؤسسة تنمي شخصیة الفرد  و تكسبه 

لزوما لألفراد المعوقین فالمعوق ال خصائصه النفسیة،و إذا كان الترویح الزما لألفراد العادیین فهو أكثر 
ینبغي أن تحرمه إعاقته من االستمتاع بالترفیه عن طریق إدخال بعض التعدیالت في البرامج الترفیهیة 

العادیة لتصبح مالئمة إلشباع حاجاته وفقا إلعاقته، فعن طریق الترویح یمكن للمعوق أن یكتسب و یدعم 
بدر الدین كمال عبده (.العادات االجتماعیة و الخلقیة السلیمةالعدید من مظاهر السلوك االجتماعي و 

)156، ص 2001،محمدالسید حالوة، 
:      المناقشة

قمنا بجمع البیانات باإلستعانة بأدوات و وسائل جمع البیانات المستعملة في هذه الدراسة ، اعتمادا على 
اقشة نتائج البحث المستخلصة من التحلیل اإلحصائي هذه البیانات و انطالقا من عرض و تحلیل   و من

لنتائج عینة البحث ،و من خالل تفحص أهم النتائج یبدوا جلیا أن عینة البحث حققت فروقا ذات داللة 
معنویة في المتوسطات الحسابیة لالختبارات القبلیة و البعدیة  وهي لصالح االختبارات البعدیة و هو ما 

.ل البیانیة الموضحة سالفاتبینه الجداول واألشكا
إلى كون التواصل و التفاعل اإلجتماعي و القدرة على مشاركة االخرین " محمد الشیخ"و هو ما یؤكده 

عوامل مهمة و ضروریة لنمو العالقات اإلجتماعیة لدى الفرد ،لذا تعد المهارات اإلجتماعیة التي یستطیع 
على الصحة النفسیة  و یعد إفتقار الفرد لمثل هذه المهارات الفرد توظیفها في حیاته أحد المؤشرات المهمة 

عائقا قویا و یعرقل إظهار الكفایات الكامنة لدیه و یحول دون إشباع حاجاته النفسیة ألن المهارات هي 
التي تؤهله لإلندماج مع االخرین و التفاعل معهم بصورة إیجابیة ، و هي تمكن الفرد من إظهار مودته 

كنه من بذل الجهد في مساعدتهم مع القدرة على تعدیل السلوك في اإلتجاه المرغوب و األكثر لالخرین و تم
)                                                                              143، ص 1985محمد الشیخ، (تاثیرا مما یؤدي إلى التأثیر في االخرین بطریقة إیجابیة و مفیدة للفرد  

) 16-13(و من خالل كل ما تقدم نعزو التطور الحاصل عند عینة البحث المتمثلة في المعاقین سمعیا 
سنة بمدرسة المعاقین سمعیا بحجاج والیة مستغانم و من خاللهم فئة المعاقین سمعیا  إلى فعالیة و تأثیر 

لق نؤكد على أهمیة  توظیف البرامج و من هذا المنطالبرنامج الترویحي الریاضي في مهارات اإلتصال،
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أكد على و هذا مایتفق مع ما توصل إلیه الغندیر في دراسته حیث.الترویحیة الریاضیة في هذا المجال
دلشاد محمد ، و في نفس السیاق أكد  لنشاط الریاضي الترویحي على النمو االجتماعيلاإلیجابيثر األ

.لتطویر مهارات التواصلبرنامج تدریبي العلى فاعلیة شریف علي 
V–خالصة :

ظل االعتقاد سائدا لفترة بأن مساعدة المعوقین مهمة خیریة إنسانیة ولیست ضرورة اجتماعیة             
الزمن  وتطور الخدمات الطبیة والنفسیة واالجتماعیة لكن مع تقدم العلوم والمعرفة ومروراقتصادیة،و 

لفئة، حیث أصبح اإلهتمام بتقدیم خدمات التأهیل الوظیفي وكذا العالج والتعلیمیة زاد اإلهتمام بهذه ا
النفسي، وكذا االستفادة من نشر برامج الترویح الریاضي بین المعاقین  واالعتراف بان هذه الخدمات تساهم 

إطار ویندرج بحثنا هذا في .في عملیة تزوید المعاق بخبرات متنوعة و اكتسابه للعادات االجتماعیة الحسنة 
عند ) مهارات اإلتصال(یهدف إلى معرفة أثر البرنامج الترویحي في تحسین  بعض المهارات اإلجتماعیة 

سنة ، مقسمین إلى 16و 13طفال تتراوح أعمارهم بین ) 18(المعاقین سمعیا، حیث شملت عینة البحث 
، أما العینة الضابطة و قد طبقت على العینة التجریبیة وحدات تعلیمیة. ضابطةمجموعتین تجریبیة و 

وحدة تعلیمیة على المجموعة ) 20( وبعد إجراء اإلختبارات القبلیة و تطبیق.فخضعت للبرنامج المدرسي
، أعید إجراء اإلختبارات البعدیة، وٕاعتمادا على الدراسات السابقة و جریبیة ، بمعدل حصتین في األسبوعالت

ل النتائج  توصلنا إلى أن البرنامج الترویحي الریاضي أظهر الدراسة النظریة الحالیة، واستنادا إلى تحلی
.عند المعاقین سمعیا مهارات اإلتصال تأثیرا إیجابیا في تطویر 

:االقتراحات و التوصیات-
وقد خرجنا بمجموعة من االقتراحات و التوصیات أهمها ضرورة استخدام البرامج الترویحیة الریاضیة في 

توفیر األدوات وا لهذه البرامج من أثر إیجابي على تطویر المهارات اإلجتماعیةمدارس المعاقین سمعیا لم
و الوسائل، وكذا القاعات المجهزة و المیادین الالزمة الخاصة لممارسة الریاضة داخل المدارس و كذا 

. خارجها للمعاقین سمعیا 



ISSNالبدنیة و الریاضیةة  للنشاطات تكنولوجیالالمجلة العلمیة لعلوم و  : 1112-4032

eISSN 2543-3776م2018الثاني  دیسمبر       الجزء عشرالعدد الخامس 

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

مجلة علمية
محكمة سداسية

149

: مراجعالاإلحاالت و
المكتب : اإلسكندریة. رعایة المعوقین سمعیا و حركیا). 2001. (بدر الدین كمال عبده ، محمد السید حالوة.1

.الجامعي الحدیث
.الفكردار: عمان. السمعیةاإلعافة). 1998. (الخطیبجمال.2
دیبونو : عمان. دلیل المقاییس و االختبارات النفسیة و التربویة ). 2009. (احمد عبد اللطیف ابو سعد.3

.للطباعة و النشر و التوزیع
صفحة (تألیف كیف تنمي السلوك االبتكاري لدى طفلك المعاق سمعیا ). 2008. (أحمد المهیريعوشة .4

.دار الفكر العربي: القاهرة). 38
دار الصفاء للنشر: عمان. تعلیم األطفال ذوي الحاجات الخاصة). 2000. (ماجدة السید عبید.5

.التوزیعو 
: القاهرة . سریة و عالقتها بالتوافق النفسي لألبناء وحدة و تكامل المعاملة اال). 1985. (محمد الشیخ.6

.جامعة االزهر
المكتب الجامعي : االسكندریة. واقع رعایة المعوقین في الوطن العربي). 2005. (محمد سید فهمي.7

.الحدیث
: مصر. الفراغأوقاتوالترویحفيمقدمة). 2013. (البطراويمتوليسالمة،امانيالعزیزعبدمحمد.8

.التوزیعولنشرلماهي
لدنیاالوفاءدار: االسكندریة. االجتماعیةوالتربیةالریاضةتألیف). 2007. (محمدالسایحمصطفى.9

.والنشرالطباعة
الحساسیة اإلنفعالیة و عالقتها بالمهارات اإلجتماعیة لد ). 2011. (حنان خضر أبو منصور.10

.منشورةرسالة ماجیستر غیر , . المعاقین سمعیا في محافظات غزة
أثر ممارسة النشاط الریاضي الترویحي على النمو اإلجتماعي لألطفال ). 2004. (غندیر نورالدین.11

.جامعة الجزائر: الجزائر.رسالة ماجستیر . المتخلفین عقلیا تخلف عقلي بسیط
یة فاعلیة برنامج سلوكي لتنمیة بعض المهارات اإلجتماع). 2004. (احمد بن علي بن عبد اهللا اللحمیضي.12

.رسالة ماجستیر غیر منشورة: الریاض. لدى عینة من األطفال المتخلفین عقلیا القابلین للتعلم
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)صنف أشبال(تحسین دقة التصویب لدى العبي كرة القدم على أثر االتزان 

بوحاج مزیان،  ساسي عبد العزیز، حماني إبراهیم، مزاري فاتح
.جامعة البویرة

07/12/2018: تاریخ النشر22/11/2017: تاریخ القبول14/05/2017: تاریخ اإلیداع

:بحثملخص ال
، أشبالى اقتراح برنامج تدریبي لتنمیة صفة االتزان لالعبي كرة القدم صنف هدفت الدراسة الحالیة إل

وتم اختیار هذا الموضوع من أجل إبراز األهمیة البالغة التي تلعبها البرامج التدریبیة المقترحة  المبنیة 
على األسس العلمیة السلیمة في االرتقاء بالمستوى المهاري لالعبین، 

اسة بإبراز دور المدرب في اختیار أحسن البرامج التدریبیة المستخدمة كما اهتمت هذه الدر 
للوصول إلى المستویات المطلوبة والتعرف على واقع إعداد وتكوین الفئات الصغرى لكرة القدم على 

ستخدم مستوى والیة البویرة والكشف عن نقاط القوة والضعف لدیهم، أما من الجانب المنهجي فقد إ
التجریبي وذلك لمالئمته لطبیعة البحث وتمثل مجتمع البحث في األندیة الناشطة في الباحث المنهج 

العب 36وتمثلت في قصدیهختیار العینة بطریقة الرابطة الوالئیة لكرة القدم بالبویرة فئة أشبال، وتم إ
قادریة العب من النادي الریاضي الهاوي لبلدیة 18) التجریبیة(تم تقسیمهم إلى مجموعتین المجموعة 

العب من  نادي اتحاد 18) الضابطة(التي طبق علیها البرنامج التدریبي المقترح، والمجموعة 
االخضریة التي تدربت وفق البرنامج العادي، وتم االعتماد على االختبارات القبلیة والبعدیة كأداة 

األساسیة قید الدراسة، للدراسة وهذا لمعرفة مدى فعالیة البرنامج التدریبي المقترح في تنمیة المهارة
وتم (spss18)برنامج الحزم اإلحصائیة : كما إعتمد الباحث على الوسائل اإلحصائیة التالیة

اعتماد على كل من الوسط الحسابي، االنحراف المعیاري، معامل االلتواء البسیط بیرسون ،معامل 
. لعینات المرتبطةستیودنت ل(T)ستیودنت للعینات المستقلة، و(T)االرتباط بیرسون، 
.العبي كرة القدم،دقة التصویب، االتزان: الكلمات المفتاحیة
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The effect of balance on improving the correctness of the correction of
football players (class cubs)

Summary:
The aim of this study is to propose a training program for the development of the
equilibrium character of football players. This topic was chosen in order to highlight the
importance of the proposed training programs based on the sound scientific foundations
in upgrading the skill level of the players,

The study also focused on highlighting the role of the trainer in selecting the best
training programs used to reach the required levels and learning about the reality of the
preparation and composition of the small football teams in the state of Bouira and the
detection of their strengths and weaknesses. On the methodological side, the researcher
used the experimental method to suit the nature of the research The research community
in clubs active in the State League in Bouira is a cubes category. The sample was
deliberately selected and represented 36 players divided into two groups (experimental)
18 players from the amateur sports club of the municipality of Qadiriya The training
program was proposed and the group (Al-Zabta) was 18 players from Al-Ahdariya Club
who were trained according to the regular program. The tests were based on tribal and
remote tests as a tool for study. This is to determine the effectiveness of the proposed
training program in developing the basic skill under study. The statistical package
program (spss18) was based on both the arithmetic mean, the standard deviation, the
Pearson simple torsion factor, Pearson correlation coefficient (T), the independent sample
samples, and the T

:مقدمة
لقد عرفت الریاضة منذ  نشأتها األولى تطورا كبیرا ملحوظا ، فهذا  التطور في الشكل العام قابل 
للتفرع والتنوع ، ولعل الریاضة األكثر شعبیة في العالم هي لعبة كرة القدم فیما یخص األلعاب 

طویرها عن طریق الجماعیة   فهذه الشعبیة سمحت وحفزت الدول والمسؤولین على االهتمام بها وت
إنشاء المدارس المتخصصة في ذلك وهذا كله حتى یتسنى لها الظهور وٕابراز إمكانیاتها ،وبالتالي 

.لعب أدوار مرموقة وأولى سواء على مستوى الفرق الوطنیة أو األندیة



ISSNة و الریاضیةالبدنیة  للنشاطات تكنولوجیالالمجلة العلمیة لعلوم و  : 1112-4032

eISSN 2543-3776م2018الثاني  دیسمبر       الجزء عشرالعدد الخامس 

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

مجلة علمية
محكمة سداسية

152

وفي الجزائر وبحكم أنها جزء ال یتجزأ من العالم فإنها تتأثر بما یدور فیه، وهذا التأثیر ما 
سمح ألن تكون هي الریاضة رقم واحد بدون منازع ، وهذا ما أدى بالسلطات إلى بناء المعاهد 

.وتشكیل اللجان التي تسهر على تحسین مستوى األداء ولعب كرة القدم في بالدنا وتطویرها 
لكن بالرغم من كل هذا اإلهتمام نلمس في المیدان خاصة على المستوى الدولي ضعف لدى 

حیث المنافسة على األلقاب القاریة، وهذا النقص الذي نجم عنه ضعف الفریق الوطني األندیة من
،فبعد أن كان یحسب له ألف حساب في الثمانینات وبدایة التسعینات أصبحنا مثال سیئ على 
البطوال ت القاریة في العشریة األخیرة ، حتى أن الالعب الجزائري أصبح یتمیز بالعدید من النقائص 

من خالل تتبعنا للبطولة الوطنیة التي أوضحت بصورة أو بأخرى هذه النقائص، وخاصة و هذا 
التقنیة منها كالتسدید نحو المرمى ، فالتصویب نحو المرمى من  الوسائل األساسیة إلحراز األهداف 
، األمر الذي یفتقد إلیه الالعب الجزائري الذي صار یهدر أهدافا عدیدة في وضعیات سانحة 

ف، هذا الغیاب الواضح لدقة التصویب جعلنا نحاول معرفة األسباب المؤدیة إلى غیاب هذه للتهدی
الذي هو الدقة وفي هذا اإلطار من الضروري أثناء ممارسة كرة القدم تطویر االتزان الثابت والحركي

جهزة القدرة  على االحتفاظ بوزن الجسم في الثبات أو الحركة ، وهذا یتطلب سیطرة تامة على األ
العضویة من الناحیة العضلیة والعصبیة، كما أن التوازن یتطلب القدرة على اإلحساس بالمكان 
واألبعاد سواء كان باستخدام البصر أو بدونه عصبیا أو ذهنیا وعضلیا وتعتبر سالمة الجهاز 

والعصبي العصبي أحد العوامل الهامة المحققة للتوازن كما أن عملیة التآزر  بین الجهازین العضلي
لها دور یتبین في المحافظة على إتزان الجسم أو الحركة التي یقوم بها اإلنسان من مشي وجري 

إلخ، أو الحركة الریاضیة التي تتم فوق حیز ضیق كالمشي على العارضة أو الوقوف على ...ووثب 
و العصبیة مشط أحد القدمین كل هذه الحركة تتوقف على مدى سیطرة الفرد على أجهزته العضلیة 

.بما یحقق  المحافظة على وضع الجسم دون أن یفقد اتزانه
هذا من جهة ومن جهة أخرى فالتصویب المدقق والقوي یحتاج إلى إتزان كل أعضاء الجسم 

(TURPIN BERNARD 1990,P,20).المشاركة أثناء التنفیذ
المتدخلة في تحسین وتحدید دقة هذا ما یجعلنا نقر أن القدرة على االتزان هي إحدى العوامل المهمة

التصویب لدى العب كرة القدم ، هذا العامل الذي یتدخل بشكل كبیر أثناء أداء التصویب نحو 
:المرمى ممـا جعلنا نفكر في هذا الموضوع وطرح  التساؤل التالي
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؟) صنف اشبال(تحسین دقة التصویب لدى العبي كرة القدم تأثیر على هل  لإلتزان - 
:د المفاهیم والمصطلحاتتحدی-

هو تسدید الالعب للكرة بهدف ادخالها في مرمى الفریق المنافس:إجرائیا: التصویب
القوة او .محاولة الالعب ادخالها به من خالل ضرب الكرة سواء كان باستخدام السرعة:اصطالحا

)160ص، 2010، مفتي ابراهیم(.الدقة
:االتزان
رة  على االحتفاظ بوزن الجسم في الثبات أو الحركة ، وهذا یتطلب أن یكون الفرد لدیه القد:إجرائیا

سیطرة تامة على األجهزة العضویة من الناحیة العضلیة والعصبیة، كما أن التوازن یتطلب القدرة 
على اإلحساس بالمكان واألبعاد سواء كان باستخدام البصر أو بدونه عصبیا أو ذهنیا وعضلیا 

صبي أحد العوامل الهامة المحققة للتوازن كما أن عملیة التآزر  بین وتعتبر سالمة الجهاز الع
الجهازین العضلي والعصبي لها دور یتبین في المحافظة على إتزان الجسم أو الحركة التي یقوم بها 

إلخ، أو الحركة الریاضیة التي تتم فوق حیز ضیق كالمشي على ...اإلنسان من مشي وجري ووثب 
على مشط أحد القدمین كل هذه الحركة تتوقف على مدى سیطرة الفرد على العارضة أو الوقوف 

.أجهزته العضلیة و العصبیة بما یحقق  المحافظة على وضع الجسم دون أن یفقد اتزانه
امكانیة الفرد للتحكم في المقدرات الفسیولوجیة والتشریحیة التي تنظم التاثیر على التوازن : اصطالحاّ 

ومن . ساس بالمكان سواء باستخدام البصر او بدونه وذلك عضلیا وعصبیامع القدرة على االح
الناحیة البیومیكاننیكیة فان التوازن یحدث عندما یمر المحور العمودي للجسم على مركز ثقل الجسم 

.وتتساوى القوى المؤثرة في الجسم بحیث تكون صفرا في محصلتها 
نشاط عضلي بتحكم عصبي للحفاظ على وضع ویرى الباحث ان التوازن هو امكانیة اصدار

.)127ص، 1981،كیورتن(الجسم في حالة تشریحیة مستقرة 
منهجیة البحث وٕاجراءاته المیدانیة

:المنهج المستخدم- 1
بین فریقین ) دقة التصویب–االتزان(إن موضوع البحث عبارة عن دراسة مجموعة اختبارات 

ات البدنیة لكال الفریقین عن طریق إجراء اختبارات لصفات في كرة القدم، وكشف مدى تطویر القدر 
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ولتحقیق ذلك لزم علینا إتباع المنهج ) بعدي- قبلي (االتزان ودقة التصویب، وهذا خالل مرحلتین 
.التجریبي

:أدوات الدراسة- 2
إن الخطوة التي اتبعتها في دراستي هي وضع وسائل تساعد على توزیع جوانب البحث، 

.المعلومات من مختلف المصادر والمراجع وهذا قصد اإللمام بالجانب النظريوهي جمع
الضابطة (كما اعتمدت على اختبارات االتزان ودقة التصویب تجرى على كلتا العینتین 

على شكل اختبار قبلي واختبار بعدي، كما تم استعمال وحدات تدریبیة على شكل تمارین ) والتجریبیة
.زان الثابت والحركي تخضع لها المجموعة التجریبیة قید البحثتساهم في تطویر االت

:االختبارات المستخدمة- 1- 2
".فالمینغو"اختبار االتزان الثابت - 
.اختبار االتزان الحركي- 
".اختبار الحبال"اختبار دقة التصویب - 
".المستطیالت المتداخلة"اختبار دقة التصویب -

:ي و المكانيالمجال الزمان- 1- 3
وكان 2015بدأ العمل في هذه الدراسة في بدایة شهر نوفمبر : المجال الزماني- 1- 1- 3

:بالدراسة النظریة، أما إجراء االختبارات بالنسبة للعینة االستطالعیة فكان على النحو التالي 
.2015دیسمبر 17: االختبار الثاني2015دیسمبر02: االختبار األول- 

لقد تم إجراء االختبار األول و الثاني على العینة االستطالعیة في :المجال المكاني- 2- 1- 3
.لبلدیة قادریةالملعب البلدي

:ضبط متغیرات الدراسة- 4
.ویتمثل في االتزان الثابت والحركي:المتغیر المستقل-أ

.ویتمثل في دقة التصویب في كرة القدم: المتغیر التابع- ب
:عینة البحث- 5

.تمثلت عینة البحث في فریقین لكرة القدم تم اختیارهما على مستوى والیة البویرة
.النادي الهاوي لبلدیة قادریة:الفریق األول-أ



ISSNة و الریاضیةالبدنیة  للنشاطات تكنولوجیالالمجلة العلمیة لعلوم و  : 1112-4032

eISSN 2543-3776م2018الثاني  دیسمبر       الجزء عشرالعدد الخامس 

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

مجلة علمية
محكمة سداسية

155

.إتحاد بلدیة األخضریة:الفریق الثاني- ب
والمرفولوجیة ، وهم وقد اختیرت هذه العینة بصفتها عینة متجانسة من حیث المرحلة السنیة

ولهما نفس اإلمكانیات ) سنة17- 15(ینتمون إلى صنف األشبال 
.یعرض علیها برنامج تدریبي خاص بتطویر القدرة على االتزان: المجموعة التجریبیة -

مدة تطبیق البرنامج التدریبي شهرین
.نتركها تتدرب بصفة عادیة أي بالطریقة المعتادة:المجموعة الظابطة-

لقد قمت باختیار العینة القصدیة بشكل متكافئ وذلك ألنها تعطي :كیفیة اختبار العینة- 1- 5
:فكانت العینة تتكون من مجوعتین, فرص متكافئة

العب من االخضریة) 18(تحتوي على : الظابطةالمجموعة-أ
.العب النادي الهاوي لبلدیة قادریة) 18(تحتوي على : لمجموعة التجریبیة - ب

:الوسائل اإلحصائیة- 5
.معامل االرتباط لسبیرمان.اختبار توزیع ستودنت.االنحراف المعیاري.متوسط الحسابي- 

عرض و تحلیل نتائج الدراسة المیدانیة
):  أخذ مثال عن كیفیة القیام بتحلیل النتائج المیدانیة: ( عرض و تحلیل نتائج الدراسة-1

).بار الحبالاخت(اختبار قیاس دقة التصویب -1-1
) بعدي-قبلي(الظابطة المجموعة -أ 

الضابطةیبین نتائج اختبار الحبال للمجموعة ): 01(الجدول رقم 
عدد

)0.05(عند المعیاريالحسابيالعینة
" ت"

المحسوبة
" ت"

الجدولیة
االختبار
1810.771.98القبلي

ة نتائج غیر دال
0.731.74احصائیا 

االختبار
1810.382.00البعدي
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نالحــظ أن المجموعــة الظابطــة تحصــلت فــي االختبــار القبلــي ) 01(مــن خــالل الجــدول رقــم 
نقطـة ، كمـا نالحـظ أن التشـتت المحسـوب بـاالنحراف المعیـاري 10.77على متوسط حسابي یقدر بـ 

1.98یقدر بـ 
خیـــر یــدل علـــى تقـــارب نتــائج عناصـــر المجموعـــة وقربهــا مـــن المتوســـط الحســـابي نقطــة إذ أن هـــذا األ

كمــا نســجل فــي االختبــار البعــدي , للمجموعــة ككــل ممــا یجعــل المجموعــة تعطــي تجانســا فــي نتائجهــا
بینمـا , نقطـة2.00نقطـة وانحـراف معیـاري یقـدر بــ 10.88لنفس المجموعة متوسـط حسـابي یقـدر بــ 

الجدولیـة لعـدد " ت"والتي هي أقل من 0.73ستودنت المحسوبة والمقدرة بـ ا" ت"نسجل نتیجة اختبار 
، وعلیه فإن الفروق المعنویة بین نتائج االختبارین القبلي والبعـدي )العب18(یناسب هذه المجموعة 

لهــــذه المجموعــــة ضــــئیلة ،ممــــا یــــوحي مبــــدئیا علــــى عــــدم وجــــود تحســــن فــــي قــــیم المتوســــط الحســــابي 
).قیمة متقاربة بین كال االختبارین ) (01(یبینه المدرج التكراري رقم لالختبارین، وهذا ما

ومـــن خـــالل نتیجـــة المتوســـط الحســـابي للمجموعـــة فـــي االختبـــارین القبلـــي والبعـــدي ، والتـــي یوضـــحها 
، فإن المجموعة تكون قد حققت نتیجة ضعیفة نوعا ما مقارنة مـع النتیجـة الممكـن ) 02(الجدول رقم 

ــــ " ت"و0.73اســـتودنت المحســـوبة والمقـــدرة بــــ " ت"قارنـــة بـــین إحرازهـــا ، بالم الجدولیـــة والتـــي تقـــدر ب
وهـذا دلیـل علـى عـدم وجـود فـروق معنویـة بـین نتـائج ) 0.05(عند مسـتوى الداللـة اإلحصـائیة 1.74

.االختبارین القبلي والبعدي للمجموعة ، وبالتالي عدم حدوث تحسن في أداء االختبار

10,1

10,2

10,3

10,4

10,5

10,6

10,7
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الشاھدة
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یوضح نتائج اختبار الحبال للمجموعة الظابطة): 01(رقم مدرج تكراري
):بعدي-قبلي(المجموعة التجریبیة -ب

یبین نتائج اختبار الحبال للمجموعة التجریبیة): 02(الجدول رقم 
عدد

العینة
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

الداللة 
اإلحصائیة 

)0.05(عند

" ت"
لمحسوبةا

" ت"
الجدولیة

االختبار
186.882.11القبلي

نتائج دالــة
7.971.74إحصائیا

االختبار
1811.501.75البعدي

نالحــظ أن المجموعــة التجریبیــة قــد حققــت متوســطها حســابیا فــي ) 02(مــن خــالل الجــدول رقــم 
، فــي حــین نســجل قیمــة , نقطــة 2.11طــة وانحــراف معیــاري یقــدر بـــ نق6.88االختبــار القبلــي قــدره 

نقطــة كنتیجــة للمتوســط الحســابي للمجموعــة فــي االختبــار البعــدي وبــانحراف معیــاري یســاوي 11.50
نقطة ، حیث القیم البسیطة لالنحراف المعیاري تعكس مدى تجانس وتقارب قیم المجموعة من 1.75

. المتوسط الحسابي
لعـــدد 7.97اســـتودنت التـــي قـــدرت بــــ " ت"المحســـوبة المســـجلة الختبـــار " ت"كانـــت نتیجـــة وقـــد 

، وبالتـــالي 1.74الجدولیـــة التـــي قـــدرت قیمتهـــا بــــ " ت "مقارنـــة بــــ ) العـــب18(یناســـب عـــدد العینـــة 
فالمجموعة أحدثت فروقـا دالـة معنویـا بـین نتـائج االختبـار القبلـي والبعـدي وذلـك بـالنظر إلـى المتوسـط 

) .0.05(حسابي القبلي والبعدي ، ومنه نقول أن هناك داللة إحصائیة عند المستوى ال
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یوضح نتائج اختبار الحبال للمجموعة التجریبیة ): 02(رقم مدرج تكراري
:اختبار االتزان الثابت

)بعدي-قبلي (الظابطة المجموعة -أ
یبین نتائج اختبار االتزان الثابت للمجموعة): 03(رقم الجدول

عدد
العینة

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

الداللة 
اإلحصائیة 

)0.05(عند 

" ت"
المحسوبة

" ت"
الجدولیة

االختبار
188.353.03القبلي

نتائج غیر 
دالة

إحصائیا
1.011.74

االختبار
1810.721.44البعدي

فإن المجموعة حققت متوسطا حسابیا في االختبـار القبلـي ) 03(ن خالل نتائج الجدول رقم م
مرة كما حققت في االختبار البعدي متوسط حسابیا 3.03مرة وانحراف معیاري یقدر بـ 8.35مقدرا بـ
المحســـوبة " ت"فـــي حـــین نســـجل قیمـــة . مـــرة 1.44مـــرة وانحـــراف معیـــاري یقـــدر بــــ 10.72یســـاوي 
لعـــدد 1.74الجدولیـــة المقـــدرة بــــ " ت"اســـتودنت و التـــي ال تفـــوق " ت"فـــي اختبـــار 1.01ة بــــ  المقـــدر 
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وهذا یدل على عدم وجود فروق معنویة بـین نتـائج االختبـارین القبلـي ) العب18(یناسب عدد العینة 
.والبعدي

ـــائج الجـــدول رقـــم  ـــالي ومـــن خـــالل نت ) 03(الموضـــحة فـــي المـــدرج التكـــراري رقـــم ) 04(وبالت
الحظنا أن عناصر المجموعة، قـد أبـدت نقصـا ملحوظـا فـي قـدرتها علـى الـتحكم فـي اتـزان الجسـم أي 

" ت"وجــود ضــعف فــي القــدرة علــى االتــزان وعـــدم تحســن هــذه األخیــرة تحســنا معنویــا وبالمقارنــة بـــین 
.0.05الجدولیة نجد عدم وجود داللة إحصائیة عند المستوى " ت"المحسوبة و 

الظابطةنتائج اختبار االتزان الثابت للمجموعة یوضح ): 03(رقم مدرج تكراري
)بعدي-قبلي (لمجموعة التجریبیة ا- ب

یبین نتائج اختبار االتزان الثابت للمجموعة التجریبیة): 04(الجدول رقم 

عدد
العینة

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

الداللة 
اإلحصائیة 

)0.05(دعن

" ت"
المحسوبة

" ت"
الجدولیة

االختبار
1817.331.78القبلي

نتائج دالة
7.941.74إحصائیا 

االختبار
1810.502.66البعدي
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نالحـظ أن المجموعـة أحـرزت علـى متوسـط حسـابي یقـدر ) 04(من خالل نتائج الجـدول رقـم 
االختبـار القبلـي، بینمـا حصـلت المجموعـة مـرة خـالل 1.78مرة وانحـراف معیـاري یقـدر بــ 17.33بـ 

.مرة 2.66مرة وبانحراف معیاري یقدر بـ 10.50على متوسط حسابي یقدر بـ 
" ت"و  التـي تفـوق 7.94استودنت التي قدرت بـ " ت"المحسوبة في اختبار "ت"وقد تم تسجیل نتیجة 

ة أحــدثت نتائجهــا فروقــا وعلیــه فالمجموعــ) العــب18(لعــدد یناســب عــدد المجموعــة 1.74الجدولیــة 
ـــزان  ـــي والبعـــدي، أي أن المجموعـــة أثبتـــت قـــدرتها علـــى االت ـــائج االختبـــارین القبل ـــة بـــین نت معنویـــة دال
وبتحســین هــذه األخیــرة مــن االختبــار القبلــي إلــى االختبــار البعــدي وذلــك بــإحراز فــروق دالــة بــین نتــائج 

.0.05وى ومنه نقول أنه هناك داللة إحصائیة عند المست.االختبارین،

0
2
4
6
8
10
12
14
16
18

العینة
ة التجریبی

القبلياختبار

البعدياختبار

نتائج اختبار االتزان الثابت للمجموعة التجریبیةیوضح ): 05(رقم مدرج تكراري
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اختبار االتزان الحركي -1-4
)بعدي-قبلي (الظابطة المجموعة - أ

یبین نتائج اختبار االتزان الحركي للمجموعة الشاهدة ): 05(الجدول رقم 

دعد
العینة

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

الداللة 
اإلحصائیة 

)0.05(عند

" ت"
المحسوبة

" ت"
الجدولیة

االختبار
نتائج غیر 1810.611.64القبلي

دالة
إحصائیا 

0.321.74
االختبار
1810.771.69البعدي

متوســط الحســابي فــي نالحــظ أن المجموعــة ســجلت قیمــا لل)05(مــن خــالل نتــائج الجــدول رقــم 
مرة وفـي االختبـار البعـدي تحصـلت 1.64وانحراف معیاري قدر بـ 10.61االختبار القبلي المقدر بـ 

.1.69مرة وانحراف معیاري مقدر بـ 10.77على متوسط حسابي مقدر بـ 
لحســـاب اختبـــار 0.32المحســـوبة المقـــدرة بــــ " ت"فـــي حـــین تحصـــلت المجموعـــة علـــى قیمـــة 

، ) العــب18(بالنســبة لـــ 1.74الجدولیــة المقــدرة ب " ت"تــي تعتبــر أصــغر مــن قیمــة ســتودنت وال"ت"
هذا ما یؤكد عدم وجود فروق معنویة بین نتائج االختبارین القبلي والبعدي وعدم وجود داللة إحصائیة 

.0.05عند مستوى 
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10,5

10,55

10,6

10,65

10,7

10,75

10,8

العینة 
الشاھدة

اختبار القبلي

اختبار البعدي

ان الحركي للمجموعة الشاهدةنتائج اختبار االتز یوضح ): 06(رقم مدرج تكراري
)بعدي-قبلي (المجموعة التجریبیة - ب

یبین نتائج اختبار االتزان الحركي للمجموعة التجریبیة): 06(الجدول رقم 
عدد

العینة
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

الداللة 
اإلحصائیة 

)0.05(عند

" ت"
المحسوبة

" ت"
الجدولیة

االختبار
1817.111.84القبلي

نتائج دالة
7.681.74إحصائیا  االختبار

1811.222.83البعدي

نالحـظ أن المجموعـة أحـرزت علـى متوسـط حسـابي یقـدر ) 06(من خالل نتائج الجـدول رقـم 
مـرة خـالل االختبـار ، بینمـا حصـلت المجموعـة علـى 1.84مرة وانحراف معیاري یقدر ب 17.11بـ 

.مرة خالل االختبار البعدي2.83مرة، وانحراف معیاري یقدر بـ 11.22متوسط حسابي یقدر بـ 
والتــي 7.68اســتودنت التــي قــدرت ب " ت"المحســوبة فــي اختبــار " ت"وقــد تــم تســجیل نتیجــة 

، وعلیــه فالمجموعــة )العــب18(لعــدد یناســب عــدد المجموعــة 1.74الجدولیــة المقــدرة ب " ت"تفــوق 
نتــائج االختبـــارین القبلــي والبعـــدي أي أن المجموعــة أثبتـــت أحــدثت نتائجهـــا فروقــا معنویـــة داللــة بـــین
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قــدرتها علــى االتــزان وبتحســین هــذه األخیــرة مــن االختبــار القبلــي إلــى االختبــار البعــدي وذلــك بــإحراز 
.0.05فروق دالة بین نتائج االختبارین، ومنه نقول أن هناك داللة إحصائیة عند المستوى 

نتائج اختبار االتزان الحركي للمجموعة التجریبیةیوضح ): 07(رقم مدرج تكراري
:منــاقشة النتائـــج-

على تحسین دقة التصویب " تأثیر االتزان "في إطار موضوع بحثي هذا والذي یتطرق إلى 
).سنة17- 15(عند العبي األشبال 

اختبار الحبال، (الختبارات التقنیة التي شملت ومن خالل النتائج المحصل علیها من جراء ا
اختبار فالمینغو لالتزان الثابت، اختبار (لقیاس دقة التصویب و) واختبار المستطیالت المتداخلة

لقیاس القدرة على االتزان، والمستعملة مع المجموعتین الشاهدة والتجریبیة، والتي ) االتزان الحركي
، سنقوم بمناقشة النتائج المحصل علیها في ضوء الفرضیات )17(إلى ) 02(دونت في الجداول من 

المطروحة، والتحلیل اإلحصائي لهذه األخیرة في محاولة إلبراز بعض العوامل الرئیسیة التي لها دخل 
في تحدید النتائج المحصل علیها، والتي قد تساهم في فهم الغموض الذي یدور حولها، فما قد حققته 

) اختبار فالمینغو لالتزان الثابت واختبار االتزان الحركي(في اختباري االتزان المجموعة التجریبیة 
مرة كمتوسط 17.33بحیث حصلت هذه األخیرة في االختبار القبلي لالتزان الثابت فالمینغو نتیجة 

مرة كمتوسط حسابي لتحدث فروق معنویة دالة لصالح 10.50حسابي، وفي االختبار البعدي نتیجة  
، كما حصلت في االختبار القبلي لالتزان ) 1.74>7.94(الجدولیة " ت"سوبة على المح"ت "
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مرة كمتوسط 11.22مرة كمتوسط حسابي ، وفي االختبار البعدي نتیجة 17.11الحركي نتیجة
، عكس ) 1.74>7.68(الجدولیة " ت"المحسوبة على "ت"حسابي ، لتحدث فروق معنویة دالة 

.تائجها سوى انعدام الداللة في كال االختبارین المجموعة الظابطة التي تبدو ن
وهذا یدل على نجاح البرنامج التدریبي الذي استفادت منه المجموعة التجریبیة، والتي أبدت 
فروقا       في تحسین قدرة عناصرها على االتزان، عكس نظیرتها الظابطة التي أبدت عناصرها 

ارنة مع االختبار القبلي لهذه األخیرة، والتي كانت لم غیابا لهذه الصفة بل تقهقر مستواها أكثر مق
.تستفد من وحدات تدریبیة لتحسین قدرتها على االتزان

هذه النتائج المحصل علیها في اختبارات االتزان جرت بي إلى الحصول على نتائج مصاحبة 
الة بین االختبارین ، التي أسفر عنها إحداث فروق معنویة د)اختبار الحبال(لها في اختبار التصویب 

القبلي والبعدي لصالح هذا األخیر بالنسبة للمجموعة التجریبیة والتي هي مدونة في الجدول رقم 
نقطة كمتوسط حسابي في االختبار القبلي ، 6.88بحیث أن المجموعة حصلت على نتیجة ) 03(

" ت"ال لصالح نقطة كمتوسط حسابي في االختبار البعدي بإحداث فرق معنوي د11.50ونتیجة 
في حین حصلت المجموعة الظابطة في نفس االختبار على نتیجة ) 1.70>7.97(المحسوبة 

نقطة كمتوسط حسابي في 10.38نقطة كمتوسط حسابي في االختبار القبلي ، ونتیجة 10.77
مما ) 02(والمدونة في الجدول رقم )1.70<0.73(االختبار البعدي دون إحداث فرق معنوي دال 

فالحصول على )"التصویب(ضرورة وجوب الحصول على القدرة على االتزان أثناء الحركة یفسر "
. القدرة الجیدة على االتزان یساهم بشكل ملحوظ في تحدید نتائج اختبار التسدید المذكور

هذا الفرق الملحوظ بین المجموعتین في اختبار التسدید على المستطیالت المتداخلة بالنظر إلى 
المحصل علیها في اختباري االتزان والتي سبق ذكرها ، وكذا النتائج المدونة في الجداول رقم النتائج 

الشيء الذي غاب لدى . فهي تدعم ترابط تحسن دقة التصویب و القدرة على االتزان) 16- 15- 14(
ي المجموعة الظابطة التي أبدت عناصرها انعدام في حدوث الفروق المعنویة بین االختبارین القبل

.والبعدي وهذا یدل على تحقق الفرضیة الثالثة
التي تقول في نتائجها 2011/2012سنوسي عبد الكریم وهذا ما یتوافق مع دراسة 

ان ترابط المهارات االساسیة في التدریبات یؤدي الى اتقان المهارات والعكس صحیح وهو ما حدث 
.معنا
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:الستنتاج عاما-
ي الجانب النظري وعرض وتحلیل النتائج في الجانب التطبیقي، من خالل كل ما تم تقدمیه ف

نستطیع القول أننا وصلنا إلى إستخالص مضمون هذا البحث المتواضع وخاصة من خالل الدراسة 
التطبیقیة التي وضحت الغموض الذي كان على هذا العمل، وبالتالي تقدیم الحلول التي تعطي 

أثیر االتزان على تحسین دقة تعناستطعنا الكشف یث اإلجابات لإلشكال المطروح سابقا، بح
وعند تحلیل نتائج هذه الدراسة التي كانت عن طریق التصویب لدى العبي كرة القدم صنف اشبال، 

التي ) التجریبیة والظابطة(عرض وتحلیل نتائج االختبارات المهاریة القبلیة والبعدیة للمجموعتین 
التي استمرت في التدریب وفق البرنامج ) الظابطة(والمجموعة خضعت للبرنامج التدریبي المقترح 

:العادي، تم التوصل لبعض النتائج والمتمثلة في
أما في ) التجریبیة(أن المجموعتین كانت تمتلكان مستوى متقارب قبل تنفیذ البرنامج على المجموعة 

ذات داللة إحصائیة بین فقد وجدت فروق ) التجریبیة(االختبارات القبلیة والبعدیة للمجموعة 
.االختبارین القبلي والبعدي في االختبارات لصالح االختبار البعدي

تبین أنه ال یوجد فروق ذات داللة إحصائیة ) الظابطة(أما في االختبارات القبلیة والبعدیة للمجموعة 
.بین االختبارین القبلي والبعدي في جل االختبارات

فتوصلنا إلى أنه توجود فروق ذات داللة ) التجریبیة(و) الظابطة(تین أما االختبارات البعدیة للمجمع
التي طبق علیه ) التجریبیة(إحصائیة وهذا في كل االختبارات البعدیة للمجموعتین ولصالح المجموعة 

. البرنامج المقترح
هارة ومفمن خالل النتائج یرى الباحث أن هذا البرنامج التدریبي ساعد على تنمیة صفة االتزان

المتمثلة في ) التجریبیة(التصویب وهذا ما یعني أن البرنامج التدریبي المقترح على المجموعة 
العب من النادي الریاضي الهاوي لبلدیة قادریة لقد أثر على االتزان ودقة التصویب، وهذا ما 18

.  حقق صحة جمیع الفرضیات الجزئیة المقدمة من طرف الباحث
.لبرنامج التدریبي الى تحسین االتزان الثابتالفرضیة األولى یؤدي ا

.لفرضیة الثانیة یؤدي البرنامج التدریبي الى تحسین االتزان الحركي
.الفرضیة الثالثة یؤدي البرنامج التدریبي الى تحسین دقة التصویب
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ومن خالل كل هذه النتائج  واالستنتاجات المتحصل علیها توصلنا إلى تحقیق صحة الفرضیة العامة
)".7U1(والتي مفادها أن لالتزان تأثیر على تحسین دقة التصویب لدى العبي كرة القدم فئة أشبال

وبالتالي محاولة تعمیم النتائج على أكبر شریحة ممكنة لهذه الفئة العمریة، التي أضحت تشكل 
ي والتقني لالعب العصر الذهبي لتعلم المهارات والقدرات الخاصة وبالتالي الرفع من المستوى المهار 

. الفتي الجزائري
:اقتراحات و توصیات-

من جراء إجراء هذا البحث فقد تسنى لي مالحظة أشیاء كثیرة، كانت تشكل بعض 
الصعوبات في إنجاز وتقدیم سیرورة البحث نفسه أو حتى كعائق في وجه تحسین مستوى النوادي 

.الریاضیة
االقتراحات علها تساهم في تحسین لذا فقد خلصت إلى مجموعة من التوصیات وبعض

:وضعیة النوادي الریاضیة ومن ثم تحسین مستوى المنتجات الوطنیة وهي كما یلي 
توفیر الوسائل البیداغوجیة الالزمة قصد سیرورة التدریب وتسهیل عملیة التعلیم على -

التطویر من المدرب، وبذلك خلق جو مساعد لالعب یجعله یساهم بكل طاقاته بغرض التحسن و 
قدراته، وبالتالي بروزه كریاضي یستحق أن یعتمد علیه لرفع مستوى النوادي الریاضیة والنخبویة على 
سواء، ألن بعض النوادي الریاضیة التي زرتها شاهدت أنها ال تحتوي على أدنى الوسائل البیداغوجیة 

كرة القدم في أجواء ما یقال التي تساهم في سیرورة عملیة التعلیم وذلك قصد ممارسة جیدة للعبة 
).كالكرات مثال والملعب( عنها أن تكون مقبولة 

ضرورة تسطیر برامج استدراكیة من طرف الباحثین واألخصائیین في هذا المجال قصد -
تدارك النقص الفادح في القدرات البدنیة لدى الالعبین في هذه الفئة العمریة ، وكذلك إجراء  دورات 

المدربین بكل المعلومات والمستجدات التي قد تساهم على تحسین مستوى الالعبین تكوینیة لتزوید 
.والرفع من أدائهم التقني والحركي، وكذا تتبع الطرق المنهجیة الجدیدة في التدریب 

اقتراح منافسات ودورات ریاضیة محلیة قصد تدعیم الحركة الریاضیة لقلة المنافسات -
احتكاك الالعبین بنظائرهم في نوادي ریاضیة أخرى، وعلیه التعود على جو الرسمیة، وبالتالي تدعیم 

.المنافسة الذي یخلق لدیهم روح التنافس ویطور من قدراتهم التقنیة والبدنیة المختلفة



ISSNة و الریاضیةالبدنیة  للنشاطات تكنولوجیالالمجلة العلمیة لعلوم و  : 1112-4032

eISSN 2543-3776م2018الثاني  دیسمبر       الجزء عشرالعدد الخامس 

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

مجلة علمية
محكمة سداسية

167

ضرورة التركیز على إدماج تمارین وبرامج تطویریة قصد تحسین القدرة على االتزان لدى -
دا بل ومتدهورة النعدام العمل حول هذه الصفة في مختلف البرامج الالعبین والتي تبدو ضعیفة ج

.التدریبیة التي یتلقاها الالعب

:قائمة المراجع
دار الفكر ، 4ط، النفسیة للنمو من الطفولة الى الشیخوخة األسس، )2000: (فؤاد البهي السید-1

.القاهرة، العربي
.بیروت، دار النهضة العربیة، 1ط، مراهقةالمراهق وال) 2005: (عبد الرحمان محمد العیسوي-2
.القاهرة،الكتاب الجامعي، 2ط،علم النفس النمو الطفولة والمراهقة)2003: (علي فاتح الهنداوي-3
.القاهرة،عالم الكتب،الطفولة والمراهقة )1999: (محمود حمودة-4
.بیروت،دار الشروق للنشر،3ط،ي للطفلالنمو النفس)1990: (زیدان محمد مصطفى-5
.بیروت،دار الفكر اللبناني،1ط،التحلیل النفسي للمراهقة) 1995: (عبد الغني دیدي-6
المؤسسة الجامعیة ،1ط،سیكولوجیة النمو عند الطفل و المراهق)2000: (توماجور خوري-7

.بیروت،للدراسات و النشر والتوزیع
.بیروت،، دار النقائض2القدم طفن كرة ) 1986: (رومي جمیل-8
.1ط،، تدریب القوة العضلیة)2004: (عملي عادل عبد البصیر-9

، مكتبة المجتمع العربي للنشر 1ط،التدریب- المفاهیمكرة القدم، )2011: (غازي صالح محمود- 10
.والتوزیع،عمان

دار ، 1ط،، الفیزیولوجیا مبادئها وتطبیقاتها في المجال الریاضي)2004: (حسین قاسم حسن- 11
.بغداد، الحكمة

كرة القدم بین النظریة والتطبیق واالعدادالبدني في كرة القدم، دار )1989: (إبراهیم شعالن- 12
.القاهرة،الفكر العربي
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المنظومة المتكاملة في تدریب القوةو التحمل )2005: (محمد جابر بریقع، إیهاب فوزي البدوي- 13
.اإلسكندریةمنشأة المعارف : العضلي

، دار 1طو االنشطة الریاضیةفیسیولوجیا التربیة البدنیة) 2006: (ي محمد جالل الدینعل- 14
.الكتاب المصریة،مصر

.طفال، مركز الكتب للنشر القاهرةتنمیة القوة العضلیة بالمقاومات لال) 2000: (حماد مفتي- 15
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عالقة القوة االنفجاریة واالدراك الحس الحركي مع دقة التمریر الطویل
"U15لدى مدافعي كرة القدم

.بن نعجة محمد، بن رابح خیر الدین، خروبي محمد فیصل

-المركز الجامعي تسیمسیلت-معهد علوم و تقنیات النشاطات البدنیة و الریاضیة

07/12/2018: تاریخ النشر03/12/2018: تاریخ القبول14/02/2018: تاریخ اإلیداع

:الملخص 
هدفت الدراسة إلى معرفة العالقة الموجودة بین كل من القوة االنفجاریة واإلدراك الحس 

عینة مقدرة  حركي مع دقة التمریر لدى المدافعین ، واعتمد الباحثون على المنهج الوصفي ،وعلى 
ین في الجهوى األول لرابطة سعیدة و قد تم اختیارهم الناشطسنة 15أقل من العبا لكرة القدم 20ب 

، ولجمع النتائج تم استخدام اختبارات بدنیة لقیاس القوة االنفجاریة، بالطریقة العشوائیة العمدیة
ومهاریة لقیاس دقة التمریر الطویل واختبار خاص لقیاس اإلدراك الحس الحركي وتم التأكد من 

وجود عالقة ارتباط تم التوصل إلى اإلحصائیةوبعد المعالجة األسس العلمیة لهذه االختبارات،
الالعبین المدافعین لدىومهارة دقة التمریر الطویلالحس الحركياإلدراكبینمعنویة دالة احصائیا

وجود عالقة ارتباطیة طردیة دالة احصائیا بین القوة االنفجاریة واالدراك الحس الحركي مع مهارة ،و 
سنة ،واقترح الباحثون في األخیر أن یكون 15طویل لدى مدافعي  كرة القدم أقل من دقة التمریر ال

هناك اهتمام باإلدراك الحس الحركي في مختلف خطط التدریب الیومیة أو االسبوعیة من أجل 
.تطویر هذه القابلیة لدى الالعبین الناشئین 

قة التمریر الطویل ،المدافعین في كرة اإلدرك الحس الحركي ، دالقوة االنفجاریة،:الكلمات الدالة 
.القدم 
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Relationship between the explosive power and the sensory-motor
perception with the precision of the long pass at the level of the

defenders in football.

Abstract:

The aim of this study is to know the relationship between the explosive power  and the

sensory-motor perception with the precision of the long pass at the level of  the defenders

in football. Twenty football players aged by 15 years old participated in this study. The

footballers were required to perform a physical test (explosive force), a technical test

(pass) and a perception test. The results of our study has showed us that there is a

significant correlation between the studied variables, according to these results; the

researchers suggest  that sensory-motor perception should be integrated into the various

training sessions in order to improve this quality among young players.

Keywords :the explosive power - the sensory-motor perception- the precision of the
long pass- the defenders.

: مقدمة
تبر الوصول إلى المستوى العالي في كرة القدم محصلة ناتجة  عن توفر وتطور مختلف الجوانب یع

المؤثرة في كفاءة العب كرة القدم ،والمتمثلة في الجانب البدني و المهاري والخططي والنفسي 
وغیرها، ومدى تقاربها من حیث المستوى، وهبوط مستوى واحد من الجوانب المؤثرة ال یتیح لالعب

.الوصول للمستوى العالي 
القوة العضلیة أن الصفات البدنیة هي ركیزة وأساس المهارات األساسیة ومن هذه الصفات " و

والتي تعزى أهمیة القوة لكونها ترتبط ببعض المكونات الحركیة البدنیة ارتباطا وثیقا مثل القوة الممیزة 
أبو العال عبد (" انب الصحة العامة والحالة النفسیةبالسرعة ،السرعة االنتقالیة والتحمل فضال عن ج

وبالتالي فالقوة االنفجاریة هي مكون هام في اللیاقة )85، ص2003الفتاح واحمد نصر الدین 



ISSNالبدنیة و الریاضیةة  للنشاطات تكنولوجیالالمجلة العلمیة لعلوم و  : 1112-4032

eISSN 2543-3776م2018الثاني  دیسمبر       الجزء عشرالعدد الخامس 

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

مجلة علمية
محكمة سداسية

171

البدنیة ،ولدى العب كرة القدم خاصة فهي تستعمل في العدید من المهارات سواءا بالكرة أو بدون 
فهي "لضرب الكرة بالرأس ، وتكون لفترة زمنیة قصیرة وبالتالي الكرة كالتسدید والمراوغة ،واالرتقاء

القدرة على مقاومة أقل من القصوى ،ولكن في أسرع زمن ممكن ،وبناءا على ذلك فإنه بالنسبة إلى 
تكرار ذلك ،فإنه البد من لحظة زمنیة معینة بعد أداء الحركة یجمع فیها الالعب قوته مثل الوثب 

فالقوة االنفجاریة تشترك فیها العضالت )270، ص 2005عماد الدین أبو زید (".المتكرر 
بانقباضات سریعة إلنتاج قوة ،هذه القوة تعتمد على مدى إدراك الفرد لمتطلبات البیئة الموجود فیها 
كبعد المسافة ،أو زمن التمریر أو بعد الزمیل عنه إذا اراد التمریر له فهنا یكون إدراك ینتج عنها 

عبارة "ي تكون نتیجته  حركة ،هذا ما یصطلح علیه اإلدراك الحس الحركي ،الذي هو إحساس عضل
عن إثارة االعضاء الحسیة الموجودة في العضالت واألعصاب والمفاصل ،فهي تزود العقل 

. قاسم حسن حسین ("بالمعلومات بما یجب أن تفعله اجزاء الجسم عند القیام بتنفیذ اي مهارة 
حركیة من بین االسس التي تبنى علیها المهارة في - تعتبر المدركات الحسكما ،)841، ص1998

أن اإلدراك الحس الحركي یسهم بشكل عمیق "Singer1980سنجر االلعاب الجماعیة حیث یؤكد 
في تعلم وأداء المهارات الحركیة ،وقد أظهرت العدید من الدراسات أهمیة اإلدراك الحس الحركي في 

. )Singer ,N Robert1980p205("شطة تعلم العدید من االن
فمهارات الالعب المدافع التي من بینها التمریر یعتمد كثیرا على اإلدراك الحس حركي لالعب التي 

من خالله نستطیع الحكم على دقة التمریر خاصة التمریرة الطویلة التي تستخدم في العدید من 
یعد اإلدراك الحسي الحركي جزءا من "لسریع ،حیث المهارات الهجومیة في كرة القدم خاصة الهجوم ا

العملیات العقلیة المهمة في النشاط الریاضي عاما وفي لعبة كرة القدم ،ویتضمن ذلك دقة اإلدراك 
اإلحساس (الحسي الخاص في الكرة وهذه مجموعة من إدراكات حسیة  تندرج تحت ما یسمى 

یین یمكنهم سهولة إدراك الفروق بین األوزان ودرجة فلقد أوضحت الدراسات أن الالعبین الدول)بالكرة
وقد )36، ص2000عبد الستار جبار الضمد (.المطاطیة وسرعة وارتفاع طیران الكرة واتجاهها  

أوضحت بعض الدراسات أن الجوانب البدنیة وخاصیة اإلدراك الحس الحركي مهمة في تنفیذ مختلف 
أن الالعبین یمتلكون " 2014الحسن وآخرون  فیصل غازي عبد مهارات كرة القدم كدراسة 
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، 2014فیصل غازي عبد الحسن وآخرون (اإلحساس الخاص بالقوة لتنفیذ التهدیف في كرة القدم 
التي أثبتت  وجود ارتباط  غیر معنوي " 2011و كذلك دراسة هاوكار سالر أحمد )417-401ص

.  )371- 350، ص2011اوكار سالر أحمد ه(بین القوة االنفجاریة ودقة التمریرات في كرة القدم  
تعد كرة القدم لعبة ملیئة بالمهارات الحركیة وكل مهارة لها شروط تقنیة ومیكانیكیة من أجل التوفیق 
في تنفیذها ،وكذلك قوة مناسبة قادمة من االحساسات العضلیة ،وعلى العب كرة القدم أن یكون على 

أبو العال "موضع الجسم أثناء تنفیذ مهارة ما ،وحسب درجة كبیرة لمعرفة مصدر االحساسات وكذا 
فإن أهمیة االدراك الحس الحركي تظهر جلیا في أن "1997عبد الفتاح ومحمد صبحي حسانین 

العضالت العاملة في أي حركة من المهارات تحتاج إلى قوة معینة لألداء الحركي لغرض االحساس 
)175،ص1997حمد عبد الفتاح ،محمد صبحي حسنین أبو العال أ(بالجهد وسرعة الحركة والتوازن

هتمام بالجانب البدني ،المهاري وبالتالي فإن التدریب الریاضي یجب أن الیقتصر على اال،
بل یجب االهتمام باإلدراك الحس الحركي في برامج وٕاهمال للجانب العقلي والنفسي ،،الخططي 

في عملیة التعلم والتدریب  وبالتالي الوصول التدریب حیث یمكن تنمیته وتطویره  وهو یساهم 
لؤي حسین "حیث یؤكد ذلك ،بالالعب إلى اإلجادة المثلى في تنفیذ المهارات الحركیة وفق القوة 

أن القدرات الحس الحركیة لها دور في تطور األداء وأن الالعب الجید في أثناء التعلم "2011شكر
ونحاول في )2011لؤي حسین شكر (ات ذهنیا وبدنیا والتدریب یستطیع أن یربط بین أداء المهار 

بحثنا هذا الربط بین الجانب البدني المتمثل في القوة االنفجاریة مع الجانب العقلي المتمثل في جانب 
.اإلدراك الحس حركي مع الجانب المهاري المتمثل في دقة التمریر الطویل

:الطریقة وأدوات

:عینة البحث - 1
االتحــاد مــن فریــق 08) 14-13( العبــا لكــرة القــدم مــن صــنف االواســط 20شــملت عینــة البحــث 

من فریق بكیر بالسـوقر الناشـطین فـي 06من فریق أولمبي مدریسة و06و  الریاضي لبلدیة السوقر
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،وقـد تـم إجـراء االختبـارات الجهوى األول لرابطة سـعیدة و قـد تـم اختیـارهم بالطریقـة العشـوائیة العمدیـة 
2016فیفري 18فیفري إلى غایة 14الممتدة من في الفترة 

:العینة من حیث المواصفات والتجانس- 1- 1
:متغیرات السن، الطول، الوزن، العمر التدریبي  الموالي) 01(الجدول رقم 

المعامالت اإلحصائیة
المتوسط الحسابي المتغیرات

س
اإلنحراف المعیاري

معامل االلتواءالوسیطع

140.791400الســــــن

0.10-165.35.90165.2الطـــــــــــول

0.12-57.657,652.77الـــــــــــــــــوزن

4.0541.190.041عدد سنوات الممارسة

) السن ، الطول ، الوزن ،عدد سنوات الممارسة ( جاءت قیم معامل اإللتواء بالنسبــــــــــــة لمتغیرات 
ما یشیر إلى تجانس ) 3+، 3-(للعینـــــــــــة الضابطـــــــــة و التجریبیة ككل محصورة بین بالنسبـــــــــــــة

.العینة من حیث هذه المتغیرات 

:الدراسة/ إجراءات البحث - 2

:المنهج المستخدم - 1- 2
كلة المراد طبیعة المشالوصفي بأسلوب الدراسات اإلرتباطیة لمالئمته مع المنهجالباحثوناستخدملقد

دراستها 

:متغیرات الدراسة -2- 2

هو كل من المتغیرین القوة االنفجاریة واإلدراك الحس الحركي :  ــ المتغیر المستقل 

حیث قمنا بقیاس ھذه المتغیرات باستخدام األدوات ھو دقة التمریر الطویل :  ــ المتغیر التابع 
.یھا المناسبة لمعرفة مدى تأثیر المتغیر المستقل عل
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:االختبارات لقیاس متغیرات البحث سیتم استعمال مجموعة من :أدوات البحـث- 3- 2
:االختبار األول- 1- 3- 2
علي سلوم (). الوثب العمودي(Sargentاختبار القوة االنفجاریة سارجنت :اسم  االختبار - 

)91، ص2004
االنفجاریة                                      القوة"الرجلینلعضالت)الوثب(الدفعقوةقیاس:الهدف منه-
. جهاز القیاس الرأسي المثبت على الجدار:األدوات المستعملة -
یقف الریاضي بجانب الجدار و یقوم بمد الید لألعلى للقیاس األول ثم یعید :مواصفات األداء-

.على نتیجة جدیدةاالختبار مع الوثب من الثبات و مد الید األعلى للحصول 
.نقوم بطرح النتیجة األولى من النتیجة الثانیة تعطینا نتیجة االختبار:طریقة التسجیل-

)الوثب العمودي(Sargentیبین اختبار القوة االنفجاریة سارجنت ) 01(شكل 
:االختبار الثاني- 2- 3- 2

. اختبار دقة مهارة التمریر الطویل :اسم  االختبار 
.یهدف هذا االختبار لقیاس مهارة التمریر الطویل :الهدف منه

دیكامتر. كرات ، جیر05:األدوات المستعملة
بحیث یبعد عن الخط الذي یقوم عنده الالعب من م 05نرسم مربع طول ضلعه :مواصفات األداء 

و محاوالت ،05م و عند االشارة یقوم الالعب بتمریر الكرة بحیث تعطى له 30أجل التمریر مسافة 
هذا عند إشارة البدء و ذلك بضرب الكرة لتكون طائرة في الهواء ثم یؤشر مكان سقوطها و تحتسب 

.الدرجة على أساس ذلك 
:یتم إعطاء العالمات على أساس المكان الذي تسقط فیه أو ال تحتسب كمایأتي : التسجیل

نقاط  05له اذا سقطت الكرة داخل المربع في المحاولة االولى تعطى -أ
نقاط04اذا سقطت الكرة داخل المربع في المحاولة الثانیة تعطى له -ب
نقاط03اذا سقطت الكرة داخل المربع في المحاولة الثالثة تعطى له - ج
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نقاط02اذا سقطت الكرة داخل المربع في المحاولة الرابعة تعطى له -د
نقطة      01لخامسة تعطى له اذا سقطت الكرة داخل المربع في المحاولة ا- ه
نقطة00اذا سقطت الكرة خارج المربع في كل الحاالت تعطى له -و

م30

یبین اختبار قیاس مهارة التمریر الطویل) 20( شكل رقم 
:االختبار الثالث- 3- 3- 2

یوسف ( مربعات متداخلة) 05( الحركي بتمریر الكرة الى - اختبار االدراك الحس:اسم  االختبار 
)1982عبد االمیر 
الحركي بتقدیر مسافة التمریر –قیاس قدرة الالعب على االدراك الحس :هالهدف من

، دیكامتر ، عَصابةكرات ، جیر:األدوات المستعملة
مربعات متحدة المركز على شكل مربع داخل مربع كل واحد یبعد عن 05نرسم :مواصفات األداء 

03م و الثالث 02غر مربع و الثاني م فیكون المربع االولى محیطه متر واحد و هو أص01اآلخر 
م حیث 30م ،ثم یرسم خط یبعد عن مركز هذه المربعات مسافة 05م أما الخامس 04م و الرابع 

في البدایة نقوم بتعصیب عیني الالعب حتى ال یشاهد الكرة .یكون التمریر مباشرة إلى هذه المربعات 
.ند االشارة و كذلك المربعات ثم یقوم الالعب بتمریر الكرة ع

اذا سقطت الكرة في - جنقاط     05تعطى 01اذا سقطت الكرة في المربع رقم -أ:التسجیل 
.نقاط03تعطى 03المربع رقم 

04اذا سقطت الكرة في المربع رقم -دنقاط     04تعطى 02اذا سقطت الكرة في المربع رقم - ب
نقاط02تعطى 
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اذا سقطت الكرة خارج المربعات - ونقاط      01تعطى 05اذا سقطت الكرة في المربع رقم -ه
نقطة00تعطى له 

عصابة

م30

الحركي - یبین اختبار االدراك الحس) 04( شكل رقم 
:ها هو الغرض من:الدراسة االستطالعیة - 4- 3- 2
اختبار دقة التمریر الطویل ومدى مالئمته للدراسة خاصة أنه تم إعداده من قبل التأكد من-أ

الباحثین بعد مراجعة بعض الدراسات السابقة ،وتم تقدیمه للتحكیم من طرف خبراء في االختبارات 
- 3- والقیاسات بالمركز الجامعي بتسیمسیلت وجامعة الجزائر 

.العینة المختبرة معرفة مدى وضوح االختبارات وفهمها من-ب
.معرفة الوقت الكافي إلجراء االختبار - ج
.حركیة–والحسالمهاریةاالختباراتلمفرداتالالعبیناستیعابمدىعلىالتعرف-د
االدراك الحس الحركي من أجل قیاس االدراك الحس الحركي اتفق الخبراء على أن یكون اختبار- ه

مرتبط بالمهارة المستهدفة وهي  التمریر الطویل لنفس المسافة مع تعصیب العینین للمنفذ للتمریر 
. الطویل ،حیث یكون تطبیق التمریر الطویل عدة مرات قبل تعصیب العینین 

:عینة الدراسة االستطالعیة - 1- 4- 3- 2
العبین لكرة القدم بالطریقة العشوائیة من أجل 10وامها تم تطبیق المقیاس أو االختبارات على عینة ق

) السوقر ( لكرة القدم بكیرحساب المعامالت العلمیة لالختبارات، حیث أخذت هذه العینة من فریق 
.و هذه العینة استبعدت من عینة الدراسة األساسیة 

5
4

3
2

1
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:األسس العلمیة ألدوات البحث - 5- 3- 2
:ریق تطبیق وٕاعادة تطبیق االختبار ثبــات االختبــار عن ط- 1- 5- 3- 2

یبین معامل ثبات االختبارات) 02(الجدول رقم

من خالل الجدول أعاله وجدنا  أن القیمة المحسوبة لمعامل االرتباط لالختبارات المستخدمة أكبر من 
مما یدل على أن االختبارات المستعملة 09ودرجة حریة  0.05القیمة الجدولیة عند مستوى داللة 

.تتمیز بثبات عالي
: الصـدق الذاتــي- 2- 5- 3- 2

من أجل التأكد من صدق االختبار استعمل الباحث معامل الصدق الذاتي والذي یقاس بحساب 
مقدم (. الجذر التربیعي لمعامل الثبات= الصدق الذاتي :  الجذر التربیعي لمعامل ثبات  االختبار

)14، ص1993عبد الحفیظ 
تي لالختباراتیبین معامل الصدق الذا): 03( الجدول رقم

تبـین ان 09ودرجـة حریـة 0.05عنـد مسـتوى الداللـة ) 03( ج الجـدول رقـم عند الكشف عـن النتـائ
. القیمة المحسوبة اكبر من القیمة الجدولیة ، و ذالك یكشف لنا أن االختبارات تمیزت بصدق عالي

المتـوسط الحسـابـي ،االنحـراف المعیــاري، معامـل االرتبـاط البسیـط : األسالیب اإلحصـائیـة- 4- 2
.معامل االلتواء،بیـرسـون لكـارل

الدراسة االستطالعیة 
لالختبارات

الداللة درجة الحریةحجم العینة
اإلحصائیة

معامل االرتباط معامل الثبات
بیرسون الجدولیة

10.050.910.602–ن 10اختبار القوة االنفجاریة

0.78التمریر الطویلاختبار دقة 

0.71اختبار االدراك الحسي

الدراسة االستطالعیة 
لالختبارات

الداللة درجة الحریةحجم العینة
اإلحصائیة

معامل الصدق 
الذاتي 

معامل االرتباط 
بیرسون الجدولیة

10090.050.950.602اختبار القوة

0.88اختبار التمریر الطویل

0.84اختبار االدراك الحسي
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ПІ– النتائج :

بین القوة االنفجاریة و دقة التمریر الطویلیبین قیم معامل االرتباط المحسوب ) :04(الجدول رقم 
U15لدى مدافعي  كرة القدم 

المعــــــــــــــــــــالم                                         
المتوسطاإلحصائیة

يالحساب
االنحراف
المعیاري

اختبار 
" r"قیمة دقة التمریر الطویل

الجدولیة 
درجة 
الحریة

" r"قیمة 
المحسوبة

مستوى
الداللة المتوسط

الحسابي
االنحراف
المعیاري المتغیرات

القوة
42,053,414,60,580,43190,76االنفجاریة

غیر 
معنوي

قیمة المتوسط الحسابي للقوة االنفجاریة  قد بلغ أن ) 04(رقم یتضح من خالل الجدول 
4.6،وقد بلغ المتوسط الحسابي بالنسبة لدقة التمریر 3.41وبانحراف معیاري مقدر ب 42.05

.0.58وبانحراف معیاري 
لمع مهارة دقة التمریر الطوی) ة القوة االنفجاری( قیمة معامل االرتباط بالنسبة لمتغیرفي حین بلغت 

)19(و درجة حریة ) 0,05(تحت مستوى داللة ) 0,43(و هي أكبر من القیمة الجدولیة ) 0,76(
فهي عالقة طردیة عالیة أي كلما زادت هذه الصفة عند الالعبین زادت لدیهم مهارة دقة و بالتالي 

. التمریر الطویل
س الحركي و دقة التمریر بین اإلدراك الحیبین قیم معامل االرتباط المحسوب ) :05(الجدول رقم 

U15لدى مدافعي  كرة القدم الطویل
المعــــــــــــالم                          

المتوسطاإلحصائیة
الحسابي

االنحراف
المعیاري

االختبار 
" r"قیمة دقة التمریر الطویل

الجدولیة 
درجة 
الحریة

" r"قیمة 
المحسوبة

مستوى
الداللة المتوسط

يالحساب
االنحراف
المعیاري المتغیرات

البدنیة

االدراك الحس 
معنوي13,71,644,60,580.43190,83الحركي
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قیمة المتوسط الحسابي لالدراك الحس الحركي  قد بلغ أن ) 05(یتضح من خالل الجدول رقم 
4.6لدقة التمریر،وقد بلغ المتوسط الحسابي بالنسبة1.64وبانحراف معیاري مقدر ب 13.7

.0.58وبانحراف معیاري 
مع مهارة دقة ) اإلدراك الحس الحركي ( قیمة معامل االرتباط بالنسبة لمتغیرفي حین بلغت 
و ) 0,05(تحت مستوى داللة ) 0,43(و هي أكبر من القیمة الجدولیة ) 0,83(التمریر الطویل

كلما زادت هذه الصفة عند الالعبین زادت فهي عالقة طردیة عالیة أيو بالتالي )19(درجة حریة 
. لدیهم مهارة دقة التمریر الطویل

: المناقشة

عالقة ارتباطیة طردیة دالة احصائیا التي توضح وجود)04(من خالل النتائج في الجدول رقم -
القوةنستطیع القول أن U15بین القوة االنفجاریة و دقة التمریر الطویل لدى مدافعي  كرة القدم 

االنفجاریة مطلب مكون یدخل في إنجاز دقة مهارة التمریر الطویل ،فالقوة تساعد في إنجاز المهام 
فضرب الكرة یتطلب قوة مصدرها من الرجل ،وهذا ما یدعمه الحركي للرجل التي تقوم بالتمریر،

دقة التمریر الطویل یكون بصورة "حیث أن  1997محمد صبحي حسانین وحمدي عبد المنعم 
محمد صبحي حسنین و حمدي عبد المنعم ("فردة بحیث یحتاج الى القوة و عدم التسرع في األداءمن

)15، ص1997
یرى الباحثون على أن مهارة دقة التمریر الطویل لها عالقة مباشرة مع المناصب فبحكم منصب و 

سب أكبر ،حتى أن الالعب المدافع فإنه یستخدم مختلف أنواع التمریر ولكن یكون التمریر الطویل بن
ثقافة بعض الفرق العالمیة والبطوالت یكون التمریر الطویل عندهم یدخل في ثقافتهم كما هو عند 
الفرق االنجلیزیة خاصة لدى المدافعین فیكون التحول من الخط الدفاعي إلى الهجومي عن طریق 

.التمریر الطویل 
ف خطط التدریب ،وتدخل بنسب مختلفة في كما أن القوة االنفجاریة تحظى باهتمام كبیر في مختل

بالكرة أو بدون كرة ،ومع تطور كرة القدم أصبح التغلب سواءإنجاز مختلف المهارات في كرة القدم 
على خطط الفرق المنافسة یتطلب من الالعب أن یكون على مستوى من الجانب البدني والمهاري 

تطیع مجاراة المباراة و تنفیذ الخطط ،إال یسأن الفریق ال"2008محمود األطرش ،حیث یؤكد ذلك 
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"إذا جمع الالعبون بین اللیاقة البدنیة المتمیزة والمهارات األساسیة المتقنة والروح المعنویة العالیة
التي "2011هاوكار سالر أحمد دراسةولم تتفق دراستنا مع ،)1627، ص2008محمود األطرش (

االنفجاریة ودقة التمریرات ،ووجود ارتباط غیر معنوي بین غیر معنوي بین القوة أكدت وجود ارتباط 
هاوكار سالر أحمد (. القوة الممیزة بالسرعة لعضالت الرجلین ودقة التمریرات لدى عینة البحث

.  )371- 350، ص2011
والجانب الجانب البدني المتمثل في القوة االنفجاریة بین ارتباطتبین لنا وجود ومن خالل كل هذا 

.المتمثل في دقة التمریر الطویل اريالمه
الة عالقة ارتباطیة طردیة دوجود التي توضح)05(من خالل النتائج الموجودة في الجدول رقم -

.U15دقة التمریر الطویل لدى مدافعي  كرة القدم احصائیا بین االدراك الحس الحركي و 
عالیة فهو هنا یكون مصدر اإلحساس یرى الباحثون أن الالعب المدافع الذي یمتلك قدرة إحساس

نابع من العضالت واألوتار واألعصاب وكذا وضعیة أجزاء الجسم في الفراغ دون االعتماد على 
حاسة البصر فهنا قد طور قدرة عالیة من اإلحساس العضلي الذي یسهم في تنفیذ مهارة التمریر 

لالعب المدافع عن اآلخرین فهو هنا یكن الطویل بكفاءة عالیة تتجه للدقة في االداء ،وهذا سیمیز ا
أن "Forest , Rouben B1977لدیه ترابط بین الجهاز العصبي والحركي ، وهذا ما یوضحه

اإلدراك الحس الحركي هو انقباض أو ادراك موقف الجسم وحركة أجزائه الناشئة من إحساس 
بیوتشرلك وكذ.)Forest , Rouben B 1977 ،p103("العضالت واألوتار والمفاصل

Bucher1997    " أن االحساس الحركي هو إدراك مكان الجسم أو أجزاء الجسم بدون
كما (Charles A. Bucher 1997, p113).استخدام الرؤیة أو السمع أو المعلومات اللفظیة 

تؤكد العدید من الدراسات السابقة أن اإلدراك الحس الحركي متغیر مؤثر في الجانب المهاري لدى 
الذي وجد أن تطور قدرة المتعلم في متغیرات اإلدراك "2011كدراسة لؤي حسین شكرالالعبین  

لؤي (الحس الحركي كان له تأثیر إیجابي في زیادة فعالیة التعلم للمهارات األساسیة بالریشة الطائرة 
التي أكدت أن " 2014فیصل غازي عبد الحسن وآخرون ودراسة، )2011حسین شاكر، 

عبین في كرة القدم یمتلكون إحساس بالقوة الالزمة لتنفیذ مهارة التهدیف دون امتالكهم لإلحساس الال
، 2014فیصل غازي عبد الحسن وآخرون (بالمسافة واالحساس بالكرة واالحساس بالمكان 

)417-401ص
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مثل في المتوالجانب المهاري بین الجانب الحس الحركي ارتباطومن خالل كل هذا تبین لنا وجود
.دقة التمریر الطویل

: خالصة 

القوة االنفجاریةمنبعد إجرائنا هذه الدراسة التي حاولنا من خاللها معرفة العالقة الموجودة بین كل
الالعبین لدىو مهارة دقة التمریر الطویلاالدراك الحس الحركيو و مهارة دقة التمریر الطویل

ى أن االرتباط الموجود هو ارتباط معنوي إیجابي  بین توصلنا إلU15المدافعین في كرة القدم 
المتغیرات الموجودة في دراستنا والتي تشمل الجانب البدني المتمثل في القوة االنفجاریة والجانب 

العقلي المتمثل في اإلدراك الحس الحركي والجانب المهاري المتمثل في دقة التمریر الطویل حیث 
و 13بین مدى إجادة الالعب المدافع في مرحلة مهمة هي مرحلة ماهذه الجوانب مجتمعة تسهم في 

سنة حیث هي مرحلة مهمة في تعلم واكتساب مختلف المهارات والمؤهالت  الالزمة وتكون لدى 15
الالعب الناشئ  القدرة على التطور والتكیف وهذا ما یتم العمل علیه في المدى المتوسط والمدى 

اإلدراك الحس الحركي من خالل إدراجها في مختلف برامج وخطط التدریب واالهتمام بعملیة البعید،
،وبالتالي یكون هناك توجه إلثراء الجانب العقلي في عملیة التكوین والتدریب ،  وفي األخیر نأمل أن 

المتغیرات البدنیة واإلدراك تكون دراستنا متبوعة بدراسات أخرى تشمل محاولة دراسة العالقة بین 
.ركي مع دقة ضرب الكرة بالرأس ودقة التهدیف في كرة القدم  الحس الح
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: المراجع
، فیسیولوجیا اللیاقة البدنیة،  دار الفكر العربي)2003: (أبو العال عبد الفتاح واحمد نصر الدین-1

.القاهرة
، والتقویمالقیاس ومورفولوجیافیسیولوجیا)1997: (ومحمد صبحي حسنینأبو العال عبد الفتاح -2
.دار الفكر العربي القاهرة،1ط
الخطوات واألسس العلمیة لبناء وٕاعداد الفریق في االلعاب ،)2005: (أبو زید عماد الدین-3

.منشأة المعارف،االسكندریة. تطبیقات–الجماعیة نظیات 
، دار 1ط، فیسیولوجیا العملیات العقلیة في الریاضة، المجلد )2000: (عبد الستار جبار الضمد-4

.الفكر للطباعة والنشر والتوزیع
تحریر وزارة التعلیم . ، االختبارات والقیاس واالحصاء في المجال الریاضي)2004: (علي سلوم-5

.العراق،  الطیف للطباعة،جامعة القادسیة،. العالي والبحث العلمي
بدقة مهارة ،عالقة اإلدراك الحس الحر كي)2014-38: (فیصل غازي عبد الحسن وآخرون -6

دراسات وبحوث التربیة الریاضیة مجلة التهدیف بكرة القدم، 
، الموسوعة الریاضیة والبدنیة الشاملة في األلعاب والفعالیات )1998: (قاسم حسن حسین-7

دار الفكر العربي، : القاهرة. 1المجلد ط. والعلوم الریاضیة
طویر بعض متغیرات اإلدراك الحس ، تاثیر التدریب الذهني لت)2011: (لؤي حسین شاكر-8

مجلة كلیة . الحركي في تعلم مهارتي اإلرسال الطویل والضربة األمامیة بالریشة الطائرة
).العراق(التربیة الریاضیة األنبار 

، األسس العلمیة و طرق قیاس و تقویم، )1997(محمد صبحي حسنین و حمدي عبد المنعم -9
.اهرة ،  مركز الكتاب للنشر الق2المجلد 

،تأثیر برنامج مقترح للمهارات النفسیة على تطویر مستوى األداء )2008: (محمود األطرش - 10
) العلوم اإلنسانیة(المهاري والخططي لدى العبي كرة القدم، مجالة جامعة النجاح لألبحاث 

.5، رقم 22
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یوان المطبوعات د: الجزائر. اإلحصاء والقیاس النفسي والتربوي،)1993: (مقدم عبد الحفیظ- 11
.الجزائریة

سبة مساهمة بعض أوجه القوة العضلیة وعالقتها بدقة ن،)2011: (هاوكار سالر أحمد- 12
تحریر مجلة . لدى العبي كرة القدم لفئة الشباب)القصیرة ،المتوسطة ،الطویلة (التمریرات 

.4، رقم ع4لوم التربیة الریاضیة مع
لناحیة النفسیة الریاضیة عند العبي اندیة الدرجة االولى ، واقع ا)1982: (یوسف عبد االمیر- 13

بغداد، رسالة ماجستیر ،جامعة بغداد ، كلیة التربیة الریاضیة،. العراقيبكرة القدم في القطر
.الریاضیةجامعة بغداد، كلیة التربیة

 -14 Charles A. Bucher :(1997 ) Foundation of bhsical Education, Seventh edition The

C.V, Mosby Combany.
-15 Forest , Rouben B ;(1977 ) Physical Concepts Applied to physical Education and

Couching, Caledonia, Waster publishing co. .
-16 Singer ,N Robert (1980) :Motor learning and human performance 3 ed .New York,

Macmillon publishing .
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عالقة التصور العقلي البصري الداخلي باتخاذ القرار في أداء مهارة اإلرسال لدى 
العبات كرة الطائرة

.بن یوسف حفصاوي، فاطمة الزهراء بن غالیة

الحركي ، معهد التربیة البدنیة و الریاضیة األداءو اإلبداعمخبر 
.لشلفا، معهد التربیة البدنیة و الریاضیة ، جامعة حسیبة بن بوعلي

07/12/2018: تاریخ النشر03/09/2018: تاریخ القبول05/02/2018: تاریخ اإلیداع

:الملخص
یهدف هذا البحث إلى دراسة العالقة بین عملیة التصور العقلي البصري الداخلي بمستوى  

نهج التجریبي  اتخاذ القرار في مهارة اإلرسال لدى العبات الكرة الطائرة،  و استخدم الباحثان الم
تجریبیة و أخرى ضابطة  :العبة مكونة من مجموعتین متكافئتین ) 12(على عینة مكونة من

التدریب على االسترخاء(العبات،  حیث تم إدخال المتغیر التجریبي ) 6(وكالهما مكونة من
لى عدم على المجموعة التجریبیة دون الضابطة  ، و خلصت الدراسة إ) بإستراتیجیة التصور العقلي

وجود داللة إحصائیة  بین نتائج مهارات التصور العقلي البصري الداخلي  و اتخاذ القرار ، و وجود 
عالقة طردیة بین المتغیرین أي كلما كانت مهارات التصور العقلي البصري الداخلي عالیة كان  

.اتخاذ القرار في أداء مهارة اإلرسال بشكل أفضل 
.العقلي البصري الداخلي، اتخاذ القرار، الكرة الطائرة، مهارة اإلرسالالتصور:الكلمات المفتاحیة
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The Relationship Between Internal Visual Mental Imagery and decision
Making in the performance Skill of Volleyball Players

Abstract:
The aim of this study is to study the relationship between the internal visual mental
process and the level of decision making of female volleyball players. The researchers
used the experimental method on a sample of 12 divided players into two equal groups:
experimental and other control, The study found that there is no statistical significance
between the results of the internal visual perception and decision-making skills, and the
existence of a positive relationship between the two variables, Mental perception of
internal Herat visual high was the decision in the transmission skill better.
Keywords: Internal visual mental imagery, decision making, volleyball, service
technique.

La relation entre l’imagerie mentale visuelle interne et la prise de
décision dans la technique du service chez les volleyeuses

Résumé:
Cette recherche vise à étudier la relation entre l’imagerie mentale visuelle interne avec le
niveau de la prise de décision dans la technique du service en volleyball. On a procédé à
l’utilisation de la méthode expérimentale sur un échantillon de(12) joueuses en volleyball
composée de deux groupes: témoin  (06) et expérimental (06). On a appliqué le variable
expérimental (l’entrainement à la relaxation par la stratégie de l’imagerie mentale) sur le
groupe expérimental. Les résultats ont montré qu'il n'y avait pas de signification
statistique entre les résultats des habiletés de l’imagerie mentale visuelle interne et la
prise de décision, et l'existence d'une relation positive entre les deux variables, à savoir,
des habiletés de l’imagerie mentale visuelle interne élevée permet à une prise de décision
dans l’exécution de la technique du service dans les bonnes conditions.
Mots clés : Imagerie mentale visuelle interne, prise de décision  ,volleyball, technique du
service.
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:لمقدمةا
و مختلف ) فردیة أو جماعیة ( إن العوامل المرتبطة باألداء في ریاضة المستوى العالي 

قوانین، مبادئ أو خطط التدریب الحدیثة یمكن التحكم فیها من  طرف المدربین  ،لكن في بعض 
الحاالت والمواقف فان درجات االختالف بین الریاضیین و مستوى أدائهم في المنافسة أو التدریب ال 

رتبط بالمكون البدني أو الفني أو التكتیكي ، و قد یرجع ذلك إلى البعد العقلي أو الذهني، لذلك فان ت
تقنیات ووسائل التحضیر الذهني كالتصور الذهني یمكن اعتباره من المتغیرات المهمة التي تؤثر في 

ب الصحیح في األداء إذ أن استخدامه یساعد الریاضي على التقلیل من األخطاء و تصور األسلو 
. (Guillot, 2007 ,p.20)أداء المهارة بشكل أفضل  

ویعد التصور العقلي كمهارة نفسیة تساهم بدرجة كبیرة في تطویر التركیز و االنتباه و الثقة بالنفس 
والقدرة العالیة لدى العبي الكرة الطائرة   في تصور المهارات األساسیة و اتخاذ القرار المناسب 

( كما یشیر قاسم حسن حسین )21، ص 2007حسنین،  ( اء األفضل في المنافسة لتحقیق األد
إلى أن التصور الذهني أو العقلي للمهارات الحركیة یمكن یساعد الریاضي على فهم )  1990

طبیعة أداء المهارة مما یجعله اقرب إلى أدائها بطریقة صحیحة و ناجحة ، و استحضار الریاضي 
رة الذهنیة لموقف المنافسة مما یحقق لهما  فرص التفكیر المناسبة للفوز على أو الریاضیة الصو 

إبراهیم،( المنافس و اتخاذ القرارات المناسبة واالستجابات الصحیحة في الوقت و المكان المناسبین
).23ص ،2014

مكن القیام أن التصور الذهني هو أداة قویة لتحسین األشیاء التي ی)  2008( ویذكر رمضان یاسین 
بها كالتمرین الذي یحفظ االنجاز الذي دخل العقل تحت ظروف المنافسة في بیئة معینة أ أما إذا 

لسلطاني ( ا قبل المنافسة كانت المنافسة في بیئة أخرى أو جدیدة فانه سوف یحاول أن یتحصل علیه
.)107، ص 2010، 

ات الجماعیة معتمدة على العملیات تناولت معظم الدراسات حول اتخاذ القرار في الریاضكما
Tenenbaum & Bar-Eli, 1993)المعرفیة اإلدراكیة  , p 171 – 192 حیث ركزت في ب(
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معظمها  على العملیات المستخدمة من قبل العب واحد في مواجهة عدة مواقف أو قرارات التخاذ 
.القرار في سیاق تجریبي

یصعب فهمه نظرا  للمواقف و الضغوطات المعقدة في الریاضات الجماعیةالقراراتخاذموضوعو 
Bossard)(التي یمكن أن یواجهها الریاضیون في المنافسة الریاضیة et Kermarrec, 2010 ,

p.1. ومن هذا المنطلق جاء ت فكرة  و أهمیة هذه الدراسة لتوضیح طبیعة العالقة بین التصور
ر في مهارة اإلرسال في الكرة الطائرة و هذا من خالل  العقلي البصري الداخلي ومستوى اتخاذ القرا

على العبات المجموعة (إدخال أو تطبیق برنامج للتصور العقلي و وضعیات لمهارة اإلرسال
صممت لقیاس اتخاذ القرار  لمساعدتها على تعلم المهارة وترسیخها لفترة طویلة واعتبارها ) التجریبیة 

.جزءا مساندا ومكمال لها
ن األنشطة الریاضیة ومنها لعبة الكرة الطائرة تعتمد على المهارات  األساسیة كقاعدة هامة إ

للتقدم بحیث تجعل المدربین یقضون معظم الوقت في التدریب على تحسین المهارات و تعلیمها، 
لكن ساعات . وكیف یتخذ الالعب القرار وتعلیمها وٕاعطاء حصة اكبر لها في البرامج التدریبیة 

ویلة من التدریب البدني لیس األسلوب الوحید لتعلم المهارات الحركیة فهناك الكثیر من الطرق ط
واألسالیب التي تساعد على سرعة تعلم المهارات الحركیة واكتسابها ومنها استعمال التدریبات على 

الملقى على االسترخاء والتصور العقلي و اتخاذ القرار ، فهذه التدریبات تعمل على تخفیف العبء  
الالعب ، وذلك من خالل تبادل العمل بین الجانب البدني والجانب العقلي، فالتعلم عملیة موحدة 

وعلیه فان القدرة على التصور العقلي من المتغیرات الهامة التي . تتضمن الجانبین العقلي والبدني
طریق مراجعة ، إذ یستعمل لغرض تجسید األداء عن(Grebot,1994,p.29)تؤثر في  األداء 

المهارة  عقلیا ویتضمن  ذلك  التخلص من األخطاء بتصور األسلوب الصحیح  لألداء الفني ویأتي 
وان  اغلب الذین لدیهم  فكرة واضحة عن الجوانب  الرئیسیة لتنفیذ . كل هذا بعد عملیة االسترخاء 

األمثل ومن ثم تصحیح  المهارة  یستطیعون بواسطة التصور العقلي مقارنة  استجاباتهم باألداء
).5ص,1996,شمعون(االستجابات  الخاطئة

ورغم أهمیة هذا الجانب وتطبیقه في البلدان األجنبیة منذ بدیات القرن التاسع عشر، إال أن التدریب 
الریاضي في الجزائر مازال یركز في تحضیراته وتدریباته على الجانب البدني والتقني والتكتیكي برغم 

حاصل في هذا المیدان إال أن الكثیر من المدربین یهملون النواحي النفسیة و الذهنیة التطور ال
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ویعتبرونها فطریة لدى الالعب ، ویعتقدون أن السبب الرئیسي في انخفاض أو االرتقاء في  مستوى 
األداء البدني المهاري والخططي والتكتیكي یرجع إلى  ضعف أو قوة البرنامج التدریبي وجدیة 

ومن خالل القراءات النظریة و الدراسات السابقة و المشابهة .  عبین في تنفیذ هذا البرنامج الال
:البحث على النحو التاليمشكلةالمرتبطة بموضوع الدراسة تم صیاغة 

ما هي طبیعة العالقة بین التصور العقلي البصري الداخلي و مستوى اتخاذ القرار في مهارة - 
؟كرة الطائرةاإلرسال لدى العبات ال

:تحدید المصطلحات اإلجرائیة للبحث
على انه عملیة استحضار ذهني لخبرات ) 2007( یعرفه نبیل محمد شاكر :التصور العقلي*

حدثت أو لم تحدث بمشاركة حواس الفرد المختلفة، و هو قسمین تصور ذهني داخلي و تصور 
.)2007حسنین ناجي حسین، ( ذهني خارجي
أویا على أنه استحضار الصورة الذهنیة في أداء مهارة اإلرسال في الكرة الطائرة لالعبة نعرفه إجرائ

.سابقاالریاضیة سبق و أن اكتسبتها 
نعرفه إجرائیا على انه عبارة عن اختیار من بین البدائل معنیة وقد یكون االختبار :اتخاذ القرار*

الترجیح و تغلیب الصواب و األفضل أو األقل دائما بین الخطأ و الصواب أو األسود ، و إذا لزم 
.ضررا

یعد من الضربات الهجومیة المباشرة و أحد المهارات األساسیة الفنیة في الكرة :اإلرسالمهارة *
و له تأثیر فعال و ایجابي في ) 1( الطائرة حیث ینفذ من قبل الالعب الذي یشكل المركز رقم 

.)51، ص 2001مروان ، ( الفریق المرسل و سلبي للفریق الخصم 
ونعرفها إجرائیا بأنها  مهارة فردیة تؤدى من الثبات أو من الحركة  و هي حركة وضع الكرة في 

المتواجد في منطقة اإلرسال حیث یجب أن یضرب )01رقم (الملعب بواسطة الالعب الخلفي األیمن 
.مّرة واحدةالكرة بید واحدة ، أو بأي جزء من الّذراع و یسمح بقذف الكرة 

سابقةالدراسات ال
تأثیر التصور العقلي على إصالح أخطاء المهارات تناولتو ). 2005( دراسة قاسمي یاسین *

عند ریاضیي المستوى العالي  ، و توصلت الدراسة إلى إبراز أهمیة التصور العقلي و مكانته في 
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ونه عامل أساسي و مكمل لنجاح العملیة التدریبیة و بالخصوص في إصالح األخطاء المهاریة ،ك
هذه العملیة و ذلك اقتصادا في الجهد و تفادي اإلصابات و السماح للریاضي باستدعاء قدرات خفیة 

.،تنمیتها و توظیفها مهم لتحقیق اإلنجاز المثالي
تناولت هذه الدراسة التصور العقلي و عالقته بأداء .)2007( دراسة حسنین ناجي حسین *

التصورقیاسات األساسیة في الكرة الطائرة  لدى العبي أندیة النخبة ، و هدفت إلى  بعض المهار 
العقليالتصورعالقةعنالكشف، و العراقفيالنخبةأندیةالعبيلدىالمهاريواألداءالعقلي
فيیةاألندنتائجبینالفروقعلىالطائرة إضافة إلى التعرفبالكرةاألساسیةالمهاراتبعضبأداء

و خلصت الدراسة إلى النتائج .الطائرةبالكرةاألساسیةبعض المهاراتوأداءالعقليالتصور
:التالیة

واستقبالمهارات اإلرسالأداءفيالالعبقابلیةتحسینفيبالغةأهمیةالعقليللتصورإن- 
.الصدوحائطالساحقوالضرباإلرسال

واألداءالتصور العقليقیاسفيالبحثعینةأندیةفيلالعبینابینالفردیةالفروقبعضوجود-
.الطائرة الكرةلمهاراتالمهاري

حركي و - تناولت هذه الدراسة تأثیر تمرینات اإلدراك الحس.)2014( دراسة رعد إبراهیم لفتة *
إعدادلى ، وهدفت إ) للصاالت ( التصور الذهني في تعلم بعض المهارات األساسیة في كرة القدم 

بكرةاألساسیةالمهاراتتعلم بعضفيالذهنيالتصورتمریناتوالحركي–الحساإلدراكتمرینات
وتمریناتحركي-الحساإلدراكتمریناتتأثیرعلىالتعرفللطالبات و)الصاالت(القدم

خلصت للطالبات ،)للصاالت(القدمبكرةاألساسیةالمهاراتبعضفي تعلمالذهنيالتصور
:الدراسة إلى النتائج التالیة

الثالثةواألولىالتجریبیتینللمجموعتینو البعديالقبلياالختبارینبینمعنویةفروقظهور- 
المراوغة,الدحرجة(البحثالصاالت قیدالقدملكرةاألساسیةللمهاراتالبعدیةاالختباراتولصالح

)التهدیف,
تناولت الدراسة التربیة البدنیة و الریاضیة و دورها في تنمیة .) 2015( دراسة أحمد یحیاوي *

المهارات التفسیة و عالقتها بالتوافق النفسي االجتماعي  لدى تالمیذ األقسام النهائیة للطور الثانوي 
:، و توصلت الدراسة إلى النتائج التالیة) الجزائر( بوالیة مستغانم 
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إحصائیا بین كل أبعاد المهارات النفسیة و التوافق النفسي لدى التالمیذ وجود عالقة ارتباطیة دالة- 
.الممارسین للتربیة البدنیة و الریاضیة 

المشابهةالتعلیق على الدراسات 
من خالل عرض الدراسات المرتبطة بموضوع الدراسة الحالیة  هناك أوجه تشابه و اختالف بینهما ، 

دراسة العالقة بین التصور الذهني  بمستوى أداء  المهارة  ، فمن حیث أوجه التشابه فتكمن في 
إضافة إلى استخدام برامج التدریب و التصور العقلي  و ربطه بأداء المهارة ، كما أن أغلب هذه 

لمثل هذا النوع لمالمتهالدراسات تتوافق مع الدراسة الحالیة فیا تعلق باستخدام المنهج التجریبي نظرا 
كما أن اغلبها تناول .لذي یحاول الكشف عن العالقة االرتباطین بین متغیرین من الدراسات ا

موضوع التصور العقلي في ریاضات جماعیة كالكرة الطائرة  ، بینما االختالف تمثل خاصة في 
عینة الدراسة و أدوات البحث ، كما أن جلها ركز على دراسة التصور الذهني لدى ریاضیي المستوى 

الذي تناول هذا الموضوع عند تالمیذ الطور الثانوي ) 2015(ناء دراسة  أحمد یحیاويالعالي باستث
.في حصة التربیة البدنیة و الریاضیة 

دواتاألالطریقة و 
و طبیعة الموضوع تهئملمالعلى المنهج التجریبي ه الدراسة أعتمد الباحثان في هذ:منهج البحث

.المتناول
كرة الطائرة لیتكون مجتمع البحث من مجموع ریاضیي فریق أولمبي شلف ل:العینة و طریقة اختیارها

.)كبریات –إناث (
و تم اختیارها بشكل ) WOC(العبات لفریق أولمبي الشلف ) 12(اشتملت  عینة البحث على 

مقصود من هذا الفریق نظرا للتسهیالت التي و جدها الباحث لالتصال بهذا الفریق و لتعاون أفراد 
العبات في كل مجموعة ) 06( وقد تم تقسیمها إلى مجموعتین  ضابطة و تجریبیة بواقع .ةالعین

بإستراتیجیة بحیث أن المجموعة التجریبیة  یضاف إلى  تدریبهم العادي، التدریب على االسترخاء
ج و ال یستفیدون من هذه الطریقة أو هذا البرنامالتصور العقلي ، بینما أفراد المجموعة الضابطة

.یبقى تدریبهم عادي
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إجراءات البحث
و طبیعة تهئملمالعلى المنهج التجریبي ه الدراسة أعتمد الباحثان في هذ:منهج البحث-

.الموضوع المتناول
:متغیرات البحث-

.بإستراتیجیة التصور العقليالتدریب على االسترخاء):المستقل ( المتغیر التجریبي 
.رارقالذ اتخا:المتغیر التابع 

قصد التحقق من صحة أو نفي فرضیات البحث المقترحة لزم إتباع أنجع :أدوات البحث-
الطرق،وذلك من خالل الدراسة و التفحص، و هذا باستخدام األدوات التالیة و ذلك لتحقیق أهداف 

.البحث
یة و الدراسات من خالل إطالع الباحثین على مجموعة من القراءات النظر :اختبار التصور العقلي*

السابقة و المشابهة التي تناولت التصور العقلي و اتخاذ القرار ،و جد هناك اختبارین رئیسین لقیاس 
قدرة الالعبین على التصور ،و هاذین المقیاسین متشابهین إلى حد كبیر مع اختالف بسیط في 

:فقراتهما
و الذي أعد صورته للعربیة ) 1993(ینزاالختبار الثاني لرینر مارتو )1993(االختبار األول لولیمز

). 322-321فحة ص,2000,راتب(أسامة كامل راتب  
فقرات في حین أن االختبار األول یتكون من ) 4(و تم اختیار االختبار الثاني لقلة فقراته و البالغة 

:فقرات) 5(
:و یتضمن هذا المقیاس أربعة مواقف ریاضیة كاألتي

.الممارسة مع اآلخرین-.       الممارسة بمفردك- 
.األداء في المنافسة-.                                             مشاهدة الزمیل- 

.و یتم االستجابة لكل موقف عن طریق األبعاد الستة التالیة
التصور السمعي-.                                       التصور البصري-
.الحالة االنفعالیة المصاحبة-.                                    اإلحساس الحركي-
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التصور العقلي البصري الداخلي -.التحكم في التصور- 
  .
ارة اإلرسال التي اعتمد الباحث فیها تم استعمال جهاز الكامیرا من أجل قیاس مه:جهاز الكامیرا*

على المالحظة، فتسجیل المباریات بجهاز الكامیرا یسمح بدقة مأل شبكة المالحظة الخاصة بمهارة 
.اإلرسال

و یستخدم في ) رینیر مارتینز(صدق و ثبات المقیاس إن المقیاس المستعمل في دراستنا و ضعه 
استعمل في عدة أبحاث و دراسات سابقة و التي مجال قیاس القدرة على التصور العقلي ،حیث 

أما إلظهار ثبات المقیاس استعملنا طریقة االختبار و إعادة االختبار .أظهرت صدق هذا المقیاس
العبات ثم جمعناه و بعد فترة ) 06( حیث وزعنا في المرة األولى المقیاس على عینة  مكونة من 

و هكذا حصل كل فرد على )نقس المقیاس(نفس العینة معینة أعدنا نفس العملیة مرة ثانیة على 
بین درجات " بیرسون"درجة في التطبیق األول و الثاني بعد ذلك قمنا بحساب معامل االرتباط

.التطبیقین األول و الثاني 
:الدراسة االستطالعیة

د شرع في هذا أول خطوة قام بها الباحث الشروع في الدراسة المیدانیة هي الدراسة اإلستطالعیة، وق
العمل في شهر ماي بالتقرب إلى مجتمع الدراسة و هم العبات الكرة الطائرة، صنف أكابر إناث 

)WOC.(
:و كان الغرض من هذه الدراسة هو

.اختیار مدى فعالیة و سائل البحث ما یالءم عینة البحث و ما یخدم الدراسة - 
.هما نفس مستوى التصور العقليالتأكد من أن المجموعتین التجریبیة و الضابطة ل- 

یل المجموعتین، و بعدها تم توزیع اختبار التصور العقلي لكال المجموعتین، شاركنا المدرب في تشك
التجریبیة و الضابطة و هذا للتأكد من كون المجموعتین من نفس المستوى قبل التجربة، فكان الفرق 

.غیر دال إحصائیا بین نتائج المجموعتین، كما قمنا بحساب ثبات المقیاس
.الحظة قمنا بحساب معامل ثبات هذه الوسیلة و مدى صدقها للدراسةنفس العملیة بالنسبة لشبكة الم

:برنامج تدریب مهارة التصور العقلي * 
:البرنامج مكون من ثالثة برامج جزئیة و هي كاألتي
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.حصص) 8(برنامج لالسترخاء مكون من ثمانیة -
.  حصص) 3(برنامج لالسترخاء و التصور العقلي مكون من ثالثة - 
.حصة) 12(ج للتصور العقلي مكون من أثنا عشرة برنام- 

المبدئي، التوجیه، التقییم ( تم تنفیذ البرنامج من خالل الخطوات التالیة:إجراءات تنفیذ البرنامج
).النهائيم، التقییالفریق، اإلرشاد الفرديتجلسا

لصالح االختبار القبلي وهي قمنا بتسجیل مباریات بجهاز الكامیرا لمباراتین واحدة:شبكة المالحظة*
و الثانیة لصالح االختبار البعدي لقیاس اإلرسال قمنا بإعطاء ثالث نقاط لإلرسال اإلیجابي و نقطة 

العبة ثم جمعنا نقاط كل العبة وبهذا قمنا بقیاس مهارة اإلرسال لدى العبات 12لإلرسال السلبي لـ 
.wocكرة الطائرة لوفاق أولمبي شلف أكابر  

:ات اإلحصائیة المستعملةاألدو -
.االنحراف المعیاري- الحسابيالمتوسط - 
.معامل االرتباط لبیرسون- "ت"حساب اختبار ستیودنت - 
.)17SPSSv(حزمة البرامج اإلحصائیة- 

: النتائج –
القبیلة                                                 عرض وتحلیل نتائج دراسة الفروق 

عرض وتحلیل نتائج داللة الفروق القبلیة بین المجموعتین التجریبیة والضابطة فیما یخص التصور 
:العقلي البصري الداخلي 

التصور العقلي نتائج االختبارات للمجموعة التجریبیة والضابطة فیما یخص): 1(الجدول رقم 
صري الداخليالب

المتوسط نالعینة
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

TالجدولیةT
المحسوبة

مستوى 
الداللة

درجة 
الحریة

612.173.432.220.230.0510المجموعة التجریبیة
612.673.93المجموعة الضابطة
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Tنظرا لكون قیمة أن هناك فروق بین المتوسطات ) 01(نالحظ من خالل متوسطات الجدول رقم 
ومستوى الداللة 10عند درجة حریة ) 2.22(الجدولیة Tأقل من 0.23بـ ) 0.23( المحسوبة

.التصور العقلي البصري الداخليبمعنى أن المجموعتین متجانستین في القدرة على 0.05
:عرض وتحلیل دراسة الفروق البعدیة 

یة التجریبیة والضابطة فیما یخص التصور عرض وتحلیل داللة الفروق البعدیة بین المجموعت
:الداخليالبصري 

التصور عرض وتحلیل داللة الفروق البعدیة بین المجموعتیة التجریبیة والضابطة فیما یخص  - 
:العقلي البصري الداخلي

الداخليللمجموعة التجریبیة والضابطة فیما  التصور العقلي البصري Tنتائج اختبارات ): 02(الجدول رقم 
المتوسط نالعینة

الحسابي
االنحراف 
المعیاري

T
الجدولیة

T
المحسوبة

مستوى 
الداللة

درجة 
الحریة

614.332.942.223.250.0510المجموعة التجریبیة
65.675.82المجموعة الضابطة

لتصور العقلي ائج یتضح وجود فروق بین المتوسطات في نت) 02(بناءا على ما هو في الجدول رقم 
3.25المحسوبة Tأن قیمة ،وبین المجموعتین التجریبیة والضابطة بعد التجربة البصري الداخلي

أن ، مما یعني 10ودرجة حریة 0.05وذلك عند مستوى الداللة ) 2.22(الجدولیة Tأكبر من 
تجریبیة فیما یخص  هناك فروق ذات داللة إحصائیة بین نتائج المجموعتین لصالح المجموعة ال

.التصور العقلي البصري الداخلي

عرض وتحلیل النتائج الخاصة بعالقة  مهارات التصور العقلي البصري الداخلي ومهارة اتخاذ - 
׃القرار 
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.یبین نتائج مهارات التصور العقلي البصري الداخلي و اتخاذ القرار׃)03(جدول رقم 
القرار درجة 

الحریة
لةمستوى الدال R

الجدولیة
R

المحسوبة
عدد األفراد

غیر دال 10 0.05 7.07 0.070 12 التصور العقلي
البصري الداخلي و

اتخاذ القرار

یوضح لوحة انتشار نتائج مهارات التصور العقلي البصري الداخلي و  اتخاذ ׃) 02(الشكل رقم 
.رالقرا

وذلك یدل على عالقة طردیة بین ،ح لنا أن معامل االرتباط موجبیتض) 03(من خالل الجدول رقم 
المتغیرین أي كلما كانت مهارات التصور العقلي البصري الداخلي عالیة كان  اتخاذ القرار في مهارة 
اإلرسال بشكل أفضل  لدى بعض الالعبات وذلك ما یبدو في لوحة االنتشار أي النقاط التنازلیة 

لمعامل التي تبدو قریبة من الصفر وهو ما نستطیع أن نقول أن العالقة ایجابیة باإلضافة إلى قیمة ا
ویتضح لنا انه . في لوحة االنتشار النقاط المبعثرة ) 02(ضعیفة حیث یبرز ذلك في الشكل رقم 

،لیست هناك دالة إحصائیة  بین نتائج مهارات التصور العقلي البصري الداخلي  و اتخاذ القرار 
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عند مستوى ) 7.07(المجدولة Rوهي اصغر من )0.070(المحسوبة Rقیمة حیث بلغت
.10ودرجة الحریة ) 0.05(الداللة 

: المناقشة–

׃الفرضیة األولىنتائجمناقشة-

التمثیل البیاني أن هناك فروق بین المتوسطات ) 01(نالحظ من خالل متوسطات الجدول رقم - 
عند درجة 2.22الجدولیة التي تقدر بـ Tأقل من 0.23لتي تقدر بـ المحسوبة اTنظرا لكون قیمة 

.0.05ومستوى الداللة 10حریة 
العقلي نتائج التصوریتضح وجود فروق بین المتوسطات ) 02(بناءا على ما هو في الجدول رقم - 

كما (Tenenbaum, 1993)بین المجموعتین التجریبیة والضابطة بعد التجربة البصري الداخلي
الجدولیة Tأكبر من 3.25المحسوبة والتي تقدر بـ Tقیمة نظرا لكونهو ممثل في الجدول وهذا 

الثانیة الفرضیةبنقر و لذلك.10ودرجة حریة 0.05وذلك عند مستوى الداللة 2.22والتي تقدر بـ 
ة التجربیة  أي أن هناك فروق ذات داللة إحصائیة بین نتائج المجموعتین و هي لصالح المجموع

.العقلي البصري الداخلي فیما یخص التصور
:الثانیةنتائج الفرضیةمناقشة-

یة بین وذلك یدل على عالقة طرد،یتضح لنا أن معامل االرتباط موجب) 03(من خالل الجدول رقم 
مهارة المتغیرین أي كلما كانت مهارات التصور العقلي البصري الداخلي عالیة كان  اتخاذ القرار في 

و دراسة)  2005( اسمي قو هو ما اتفف مع دراسة اإلرسال بشكل أفضل  لدى بعض الالعبات
وذلك ما یبدو في لوحة االنتشار أي النقاط التنازلیة باإلضافة إلى قیمة ،)2007حسنین ، (

یبرز المعامل التي تبدو قریبة من الصفر وهو ما نستطیع أن نقول أن العالقة ایجابیة ضعیفة حیث
لیست هناك دالة نهأویتضح لنا . في لوحة االنتشار النقاط المبعثرة ) 02(ذلك في الشكل رقم 

Rحیث بلغت قیمة ،اتخاذ القرار الداخلي ونتائج مهارات التصور العقلي البصري إحصائیة بین
رجة ود) 0.05(عند مستوى الداللة ) 7.07(المجدولة Rمن صغرأوهي )0.070(المحسوبة 

.10الحریة 
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: خالصة–
إن النتائج التي آل إلیها هاذ البحث من خالل الدراسات التي عرضناها واألفكار التي جمعناها یمكننا 

:الهامةأن نستخلص بعض النقاط 
لقد بینت هذه الدراسة أن هناك فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى التصور البصري :أوًال 

كي ،الحالة االنفعالیة ،التحكم في الصورة والتصور العقلي البصري الداخلي ،السمعي ،اإلحساس الحر 
بین المجموعتین التجریبیة والضابطة وهي لصالح المجموعة التجریبیة باعتبار أن الالعبات قد طبق 
علیهم برنامج التصور العقلي حیث أن تحسنهم في هذه المهارات العقلیة مكنهم من رفع مستوى 

.رى وذلك من خالل تحقیق النتائج األداء المها
.إن تطویر مستوى التصور العقلي البصري الداخلي یؤدي إلى تطویر اتخاذ القرار:ثانیا

: و التوصیاتتراحات قاال-
نه وحدة بیولوجیة و نفسیة و اجتماعیة و هذا في الوقت الذي یعرف االتعامل مع الالعب على - 

. ر من خالل دراسات متعددةفیه علم النفس الریاضي تطور كبی
ضرورة االهتمام بالتصور العقلي نظرا ألهمیته و مكانته في العملیة التدریبیة والتعلیمیة و ذلك - 

. الریاضیةلالقتصاد في الجهد و تفادي لإلصابات
تطویر جلأبنظرة حدیثة و تطلعیة من میدانیا،إنجاز بحوث علمیة ودراسات میدانیة لتطبیقها - 

.ضي و االرتقاء به إلى أحسن المستویاتالریا
كون مضرورة توفیر أخصائیین في التحضیر النفسي و الذهني للریاضیین كون أن هذا العامل یعد - 

.عامأساسي و مهم في العملیة التدریبیة بشكل 
.االهتمام بالتحضیر النفسي و الذهني للریاضیین كأحد أهم مكونات التدریب الریاضي الحدیث- 
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:المراجع–
الكتب

.دار الفكر العربي:القاهرةالریاضي،علم النفس . )2000(كامل راتب أسامة،-1
.دار أسامة للنشر و التوزیع: علم النفس الریاضي، عمان).2008( رمضان، یاسین -2
..دار الفكر العربي:القاهرةالتدریب العقلي الریاضي ،.) 1996( محمد العربي ،شمعون -3
التدریب،مبادئ تطبیق في مجال :الریاضيعلم النفس .)1990( حسین حسن ، قاسم -4

.العاليمطابع التعلیم :قالعرا
.دار الفكر العربي:القاهرةتدریب الریاضي الحدیث،ال.) 2010( إبراهیم حماد ،مفتي-5

:الرسائل  و األطروحات الجامعیة
التصور العقلي و عالقته بأداء بعض المهارات األساسیة .  )2007(حسینناجي ،حسنین- 6

التربیة الریاضیة ، بالكرة الطائرة لدى العبي أندیة النخبة  ، رسالة ماجستیر  غیر منشورة ، كلیة
.، العراقجامعة دیالى

التحضیر الذهني للمهام الحركیة فعالیة التصور الذهني في .)2007(  بوخراز  ،رضوان-7
أطروحة دكتوراه غیر منشورة ، معهد التربیة "والتحكم الحركي عند الریاضیین الجزائریین األداء 

.دالي إبراهیم،جامعة الجزائرالبدنیة والریاضییة،
تأثیر التصور العقلي على إصالح أخطاء المهارات الحركیة عند ").2003( یاسین ،قاسمي-8

نشورة ، معهد التربیة البدنیة و الریاضیة ،جامعة رسالة ماجستیر غیر م"ریاضي المستوى العالي
.الجزائر

حركي و التصور الذهني في –تأثیر تمرینات اإلدراك  الحس ). 2014(رعد ابراهیم  ،لفتة-9
تعلم بعض المهارات األساسیة بكرة القدم للصاالت ، رسالة ماجستیر غیر منشورة  ، كلیة التربیة 

.راق الریاضیة، جامعة دیالى، الع
التربیة البدنیة و الریاضیة و دورها في تنمیة المهارات النفسیة و ). 2015(أحمد ، یحیاوي - 10

عالقتها بالتوافق النفسي االجتماعي لدى تالمیذ األقسام النهائیة للطور الثانوي ، أطروحة دكتوراه 
.البدنیة و الریاضیة ، جامعة مستغانم غیر منشورة، معهد التربیة

:ت والمنشوراتالمجال
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تأثیر منهج إرشادي لتنمیة التفكیر االیجابي على .)2010( عظیمة عباس السلطاني،- 11
العدد ،( 03)، المجلد مجلة علوم التربیة الریاضیةالتصور الذهني لالعبین الشباب بكرة السلة ،  

.، العراق( 03)
، FIVBلكرة الطائرة المعتمد من طرف منشورات خارجیة للكرة الطائرة، القانون الرسمي ل- 12

العالمیة للكرة الطائرة المنعقدة في المدینة االسبانیة یةلللفدرا) 21(المنشور الصادر في المؤتمر
. 2000"سفیل"

:المراجع باللغة األجنبیة
13 - Bossard, C., Kermarrec, G. (2010). La prise de décision des joueurs en sports
collectifs :
Revue Science & Motricité 73, 3-22.
14 - Guillot, A. (2007). Effets de l’imagerie motrice dans le recouvrement et
l’amélioration des fonctions motrices,  thèse présenté pour l’habilitation à diriger des
recherches, Université Claude Bernard, UFR STAPS, Lyon, France.
15 - Grebot, E. (1994). Images mentales et stratégies d’apprentissage (explication et
critique, les outils modernes de gestion mentale), éd : E.S.F, Paris.
16 - Tenenbaum, G., & Bar-Eli, M. (1993). Decision making in sport: A cognitive
perspective. In R.N. Singer, M. Murphy&L.K.Tennant (Eds.),Handbook of research on
sport psychology , pp. 171–192. New York : Macmillan.
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01قملح
لدى العبات الكرة لطائرةالمقترحذهنيالتصور العلى تدریب البرنامج

مالحظات الھدف الوحدة 
التعلیمیة

أھمیة اقتناع الالعبین بجدوى ھذا النوع من التدریب -
إلى طبیعة وأغراض تدریب التصور العقلي جذب انتباه الالعبین-
الجلوس بوضع مریح ویفضل الجلوس الطویل وعدم االستلقاء على الظھر -

ألنھ یقود الالعبین للنوم  
االیعازات تكون بصوت ھادئ وبفواصل  -
ات المثالیة بین الالعبینمراعاة المساف-

توضیح أھمیة التصور العقلي ، تعلیم 
االسترخاء ، تصور مھارة صد الكرة بالوثب 

مع مد الذراعین فوق الحافة العلیا للشبكة 01

الجلوس بشكل مریح -
التأكید على تجزئة المھارة إلى مراحل ثم مالحظة الحواس المتعددة -

، الرؤیة ، اللمس ، الشم ، اإلیقاع ، السمع: المرتبطة بكل مرحلة 
. الخ .. التوقیت 

التخلص من كل ما قد یعوق اإلحساس باالسترخاء في بعض مناطق الجسم -
مثل الساعات ، األحزمة واألحذیة

من األھمیة أن بكون لدى الالعب المقدرة على رؤیة ذاتھ من خالل -
.سالتصور العقلي فان التركیز یبدأ من خالل الحوا

التدریب على تنمیة الوعي بالحواس، التدریب
على تنظیم التنفس واالسترخاء تصور مھارة 
الصد مع انتصاب الجذع ومد الذراعین كامال 

مع بسط الیدین من المرفقین 02

.الجلوس بشكل مریح -

.التعلیمات بشكل بطيء وھادئ-

.التأكید على ضرورة تصور المھارة بشكل مجزأ -

.وق الفردیة بین الالعبین مالحظة الفر-

التدریب على التصور البصري ، تصور مھارة 
عمل الكتفین و األصابع بأن ةصد الكرة و إجاب

یكون حائط الصد مغلقا
03

الجلوس بوضع مریح الذراعان بجانبي الجسم الرجالن ممدودتان وغیر -
.متقاطعتان 

.مراقبة الالعبین بدقة لتحدید  فترات الراحة -

.اة الفروق الفردیة مراع-

.اإللقاء یكون بصوت واضح وھادئ وبفواصل-

)   الخارجي(التدریب على التصور السمعي
تصور مھارة صد لكرة مع استقرار القائم 

بالصد لنوع العمل الھجومي ومكانة ونوعیة 
المھاجم مع مراقبة الالعب المعد للفریق 

المنافس

04

.الجلوس بشكل مریح -

.ئة وبصوت ھادئالتوجیھات بطی-

.مراقبة الالعبین بشكل جید من أجل إعطائھم فترات راحة -

.التأكید على التنفس العمیق أثناء التوجیھات -

،  ) الداخلي ( التدریب على التصور السمعي 
تصور مھارة صد الكرة من زاویة رسغ الید 

واتجاه األصابع حیث التفریق بین حائط الصد 
الدفاعي و الھجومي

05

.الجلوس بشكل مریح -

.التأكید على تجزئة المھارة أثناء التصور ثم تصورھا كاملة -

.مراعاة الفروق الفردیة -

)  البدني ( التدریب على التصور الحسي حركي 
تصور مھارة الصد والقفز ألقصى ما یمكن و 

مد الیدین أعلى الشبكة 
06
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.مراعاة أن یكون الجسم ھادئ وبدون حركة -

بشكل مریح الجلوس-
التأكید على التنفس العمیق أثناء التوجیھات -
.مراقبة الالعبین بدقة لتحدید فترات الراحة -

عدم القیام بأي حركة أو صوت أثناء التصور -
مراعاة الفروق الفردیة-

التدریب على التصور الحسي حركي 
تصور مھارة حائط الصد )  االنفعالي(

الھجومي 07

الجلوس بشكل مریح -
التوجیھات تتم بصوت بطيء وھادئ-
تجزئة المھارة أثناء التصور ثم تصورھا بشكل كامل -
اإللقاء یكون بطيء وھادئ-

تصور مھارة حائط الصد المفتوح مع أن تكون 
أیدي الالعبین موازیة للشبكة وعلى استقامة 

واحدة تقریبا
08

لالعب أن یصبح یعتمد ھذا التمرین على البطيء في األداء مما یتیح-
أكثر وعیا ویقظة ومالحظة لجمیع حواسھ 

یؤدى التمرین في مكان منعزل بحیث یستطیع الالعب المشي دون -
.وجود عقبات أو مصادر تشتت االنتباه 

یفضل أن یؤدى التمرین دون حذاء لزیادة االدراكات الذاتیة المرتبطة -
بحواس الجسم 

.لتصور العقلي أفضلكلما كانت التفاصیل أكثر وضوحا كان ا-

التدریب على تنمیة الوعي بالحواس و 
اإلدراكات الذاتیة أثناء المشي وتصور مھارة 

حائط الصد الدفاعي
09

الجلوس بوضع مریح -
مراقبة الالعبین بشكل دقیق أثناء اإللقاء حتى یتم االنتقال إلى الجزء -

.األخر أثناء عملیة االسترخاء 

مراعاة الفروق الفردیة-
.التركیز على آلیة التنفس بین التمارین-

التدریب على وضوح الصورة ، تصور مھارة 
الصد ودقة التوقیت و الوثب الصحیح وحسن 

اختیار مكان الوثب 10
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مستوى الرضا عن الحیاة لدى المعاقین حركیا الممارسین للنشاط الریاضي

عادل خوجة، محمد كابویة، مراد بن عمر

.جامعة المسیلةمعهد علوم وتقنیات النشاطات البدنیة والریاضیة، 
07/12/2018: تاریخ النشر07/06/2018: تاریخ القبول27/04/2018: تاریخ اإلیداع

:الملخص
بحث إلى دراسة مستوى الرضا عن الحیاة لدى المعاقین حركیا الممارسین للنشاط الریاضي، یهدف ال

وكذا هل توجود فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى الرضا عن الحیاة لدى المعاقین حركیا 
، وتم )الجنس، درجة اإلعاقة، المؤهل العلمي، الوظیفة(الممارسین للنشاط الریاضي تعزى إلى متغیرة 

معاقا حركیا یمارسون كرة السلة على الكراسي ) 29(تخدام المنهج الوصفي، على عینة تكونت من اس
المتحركة وألعاب القوى من الجنسین تم اختیارهم بالطریقة العمدیة عن طریق الرابطة الوالئیة لریاضة 

یا من إعدادهم المعاقین لوالیة المسیلة، واستخدم الباحثون مقیاس الرضا عن الحیاة للمعاقین حرك
فئة المعاقین حركیا الممارسین للنشاط الریاضي تتمیز : كأداة للقیاس، وقد أشارت نتائج البحث إلى

بدرجة عالیة من الرضا عن الحیاة، كما ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى الرضا عن 
الجنس، درجة اإلعاقة، (الحیاة لدى المعاقین حركیا الممارسین للنشاط الریاضي تعزى إلى متغیرة

، كما توجد فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى الرضا عن الحیاة لدى المعاقین )المؤهل العلمي
).الوظیفة(حركیا الممارسین للنشاط الریاضي تعزى إلى متغیرة 

.، اإلعاقة الحركیة، النشاط الریاضيالرضا عن الحیاة: الكلمات المفتاحیة
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The Level of life satisfaction among persons with physical disabilities

practicing sport activity

Abstract:

This research aims to study the level of life satisfaction among persons with physical
disabilities practicing sport activity. It aims also to know if there are differences with
statistical significance in the level of life satisfaction with persons with physical
disabilities that refer to (sex, type of handicap, scientific qualification and occupation).
Researchers followed the descriptive method on a sample group of 29 handicapped who
practice basketball and Athletics. They were selected in an intentional way by the state
association of disabled sports in M’sila. Researchers have used the measure of life
satisfaction for physical disabilities as a tool of measurement and the results have pointed
the following:
The category of persons with physical disabilities who practice sport activity is
characterized by a high level of life satisfaction. In addition to that, there are no
differences with statistical significance in the level of life satisfaction with persons with
physical disabilities who practice sport activity which refer to the variables of (sex, type
of handicap and the scientific qualification). There are also differences with statistical
significance in the level of life satisfaction with physical disabilities that practice sports
activity which refer to the variable of occupation.

Keywords: Life Satisfaction; physical disabilities; Sport Activity.

: مقدمة

تزاید اهتمام المجتمعات اإلنسانیة في نهایة القرن الماضي بقضیة تربیة وتعلیم وتأهیل األفراد ذوي 
معظم االحتیاجات الخاصة، كما تزاید االهتمام بتوفیر فرص النمو والتعلم لهم، حیث أولت

المجتمعات الحدیثة اهتماما كبیرا بهذه القضیة من خالل تبنیها لمبدأ تكافؤ الفرص لجمیع األفراد، 
وحقهم في االندماج في نشاطات المجتمع المدني في شتى المجاالت، وأصبحت تشریعات معظم 

رانهم العادیین الدول تنص على حقوقهم في الرعایة الصحیة، والخدمات التعلیمیة والتأهیلیة أسوة بأق
.                                                                                       في البیئة الطبیعیة قدر اإلمكان
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والمعاق حركیا كأي فرد یسعى إلى الحفاظ على التوازن بین مختلف حاجاته النفسیة واالجتماعیة 
ولكن یواجه بالعدید من المشكالت التي كثیرا ما تحول دون من خالل محاوالته التأقلم مع المحیط،

ذلك، فاإلنسان یسعى دائما وراء التكیف مع شروط العالم الطبیعي ومع مطالب دوافعه الشخصیة 
).32، 1983الرفاعي، (ومطالب المحیط االجتماعي 

فإن ذلك یؤدي ) 1984" (مرعي"سّببه اإلعاقة من تغّیْر ظاهر في شكل الجسم حسب ونظًرا لما تٌ 
إلى إیجاد شعور سلبي لدى المعاق تجاه جسمه، حیث یشعر بقصور قدراته البدنیة، األمر الذي 

یؤدي إلى تكوین مفهوم سلبي عن ذاته ككل، حیث أن التقدیر اإلیجابي للجسم من جانب الفرد أو 
ین یؤدي إلى تقدیر إیجابي لمفهوم الذات، وبالعكس فإن التقدیر السلبي تجاه من جانب اآلخر 

).                                                                    89، 2008حسین، (الجسم یتوّلد عنه مفهوم سلبي للذات
ت لدى األفراد المعوقین وتشیر نتائج العدید من البحوث والدراسات إلى انخفاض مستوى تقدیر الذا

التي بینت أن المعوقین جسمیا ) Dixon, 1974" (دیكسون"مقارنتهم باألفراد العادیین، منها دراسة 
یظهرون تقییم ذات أقل من مستوى العادیین، ووجود تقدیر ذات منخفض لدى المعوقین جسمیا، 

).46، 2004فرحات، (وهذا راجع إلى رفض المعوق إلعاقته 

بعدم الرضـا عـن الحیـاة ذو تـأثیر علـى شخصـیة الفـرد وعالقاتـه داخـل المجـال االجتمـاعي فاإلحساس 
الـــذي یعـــیش فیـــه وهـــو تـــأثیر ال ینبغـــي إغفالـــه أو تجاهلـــه إذا كـــان یـــراد للفـــرد أن یعـــیش حیـــاة مســـتقرة 

).                                                                  14، 2006عیسى ورشوان، (
الرضا على الحیاة بأنه تقدیر عقلي لنوعیة الحیاة التي یعیشها الفرد ككل، ویمثل " أرجایل"وٌیعّرف 

هذا البعد خلفیة عامة للعدید من المقاییس النوعیة للرضا، كالرضا عن العمل، أو الزواج، أو 
).         15، 1993أرجایل، (ممتع والعكس الصحة، ومقاییس الرضا المختلفة، مثل تلك التي تمتد من ال

كما یرى بعض الباحثین أن الرضا عن الحیاة مرادف للسعادة، لكن كثیرا منهم یمیز بین السعادة 
بوصفها حالة إنفعالیة حساسة للتغیرات المفاجئة في المزاج وبین الرضا عن الحیاة كونها حالة 

,Tsou & Lieu(معرفیة تعتمد على حكم الفرد  2001, 270(.
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ومن جانب آخر فإن متطلبات الرضا عن الحیاة تختلف باختالف األفراد والجماعات، فقد ینظر 
األسرة، أو بعض األفراد إلى الصحة، أو الحریة الشخصیة، أو الراحة المادیة، أو األطفال، أو

الصداقة، أو الدراسة، أو المال على أنها المصدر األهم للرضا عن الحیاة، في حین یعطي بعض 
األفراد اآلخرین األولویة لموضوعات أخرى، واألمر نفسه ینسحب على المجتمعات والثقافات 

،2010میخائیل، (المختلفة، كما ینسحب على الجماعات الفرعیة ضمن كل مجتمع على حدى 
التي قارنت بین العاملین المعوقین عقلیا بالعاملین ) 2009(هذا، وقد كشفت دراسة الكندري ).   53

غیر المعوقین في مستویات الرضا عن الحیاة المختلفة إلى أنه ال توجد فروق دالة في مستویات 
متغیرات الرضا عن الحیاة المختلفة والرضا الكلي بین المعوقین عقلیا وغیر المعوقین وفقا لل

الدیموغرافیة، وأن الرضا عن العمل من أهم مجاالت الحیاة التي یهتم بها المعوقون عقلیا، في حین 
عن الظروف المعیشیة والعالقات واألنشطة االجتماعیة والعمل یهتم غیر المعوقین عقلیا بالرضا 

لمجتمع الكویتي أن الرضا عن الحیاة في ا) 2008(كما أسفرت نتائج عبد الخالق .على حد سواء
راض عن الحیاة بدرجة متوسطة وراض عن الحیاة بدرجة كبیرة، وعدم وجود فروق : یندرج تحت فئتي

دالة إحصائیا بین الجنسین في هاتین العینتین في العناصر المكونة للرضا عن الحیاة، كما توصلت 
یة یتمتعون بدرجة عالیة إلى أن طلبة كلیة اآلداب بجامعة القادس) 2015(نتائج دراسة جبر ومنشد 

من الرضا عن الحیاة، ویتمتعون كذلك بدرجة عالیة من األمل، وأن هناك عالقة إیجابیة بین الرضا 
وجود مستویات إیجابیة متوسطة في كل من ) 2015(عن الحیاة واألمل، وبینت دراسة الزعبي 

ووجود عالقة إیجابیة دالة عند الرضا عن الحیاة وتقدیر الذات لدى طلبة كلیة التربیة بجامعة دمشق،
بین الرضا عن الحیاة وبین تقدیر الذات، كما لم یالحظ وجود فروق دالة جوهریا ) 0.01(مستوى 

بین متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات اإلناث في الرضا عن الحیاة وتقدیر الذات، وكذلك بین 
.طلبة السنة األولى وطلبة السنة الخامسة
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أن الفروق في جمیع المحاور المتعلقة بدرجة الرضا عن ) 2006(اسة العلوان وأظهرت نتائج در 
الحیاة ودرجة تقدیر الذات لدى المعاقین حركیا الممارسین وغیر الممارسین للنشاط الریاضي في 

.األردن لصالح الممارسین للنشاط الریاضي
بن صالح ودزیري وعویدیدي وبینت الدراسة التي قام بها كل من تلیلي ولبیب ومواال وشوربال و 

)Tlili, Lebib, Moalla, Chorbal, bensalah, dziri, Aouididi, 2007 ( بأن ممارسة
المعاقین حركیا لألطراف السفلیة للنشاط الریاضي بصفة منتظمة له األثر اإلیجابي في زیادة قدراتهم 

.بصورة أفضلالوظیفیة وتحسین نوعیة الحیاة لدیهم ومنه إعادة إدماجهم االجتماعي
فٌممارسة النشاط البدني بصفة منتظمة تسهم في تحسین واستعادة أو المحافظة على صحة الشخص 

األثر اإلیجابي للنشاط ) Nash, 2005" (ناش"المعوق، حیث یؤّكد مجموعة من الباحثین منهم 
الت، مشاكل الشلل التشنجي للعض: البدني على عدد من اآلثار الجانبیة المتعلقة باإلعاقة منها

,Topp et Coll(الجهاز التنفسي، اضطرابات النوم، القلق، العزلة االجتماعیة، وحسب توب وكول 
للنشاط البدني تأثیر على نوعیة الحیاة لدى األشخاص المعوقین بما في ذلك األطفال، ) 2005

Coll et Fragala-Pinkham" (بینكام- كول وفراقاال"ویؤّكد كل من  یل المثال على سب) 2005 ,
في الحصول على القوة العضلیة أو المرونة المناسبة لتسهیل عملیة التنّقل وبالتالي زیادة االستقاللیة 

Laure, 2007(والقدرة على العمل  , 141-142.(
وتكمن مشكلة الدراسة الحالیة في أنها تحاول استقصاء مستوى الرضا عن الحیاة لدى المعاقین 

الریاضي، ذلك أن الرضا عن الحیاة أمر مهم في تحدید اتجاهات الفرد نحو حركیا الممارسین للنشاط
المجتمع ونحو الشعور بالمواطنة السلیمة، فاإلحساس بعدم الرضا عن الحیاة ذو تأثیر على شخصیة 
الفرد وعالقاته داخل المجال االجتماعي الذي یعیش فیه وهو تأثیر ال ینبغي إغفاله أو تجاهله إذا 

.للمعاق حركیا أن یعیش حیاة مستقرةكان یراد 
:وتحاول الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتیة
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ما مستوى الرضا عن الحیاة لدى المعاقین حركیا الممارسین للنشاط الریاضي؟ - 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى الرضا عن الحیاة لدى المعاقین حركیا - 
؟)الجنس، درجة اإلعاقة، المؤهل العلمي، الوظیفة(إلى متغیرة الممارسین للنشاط الریاضي تعزى 

: المصطلحات الواردة في الدراسة

هــو تقیــیم الفــرد لنوعیـة الحیــاة التــي یعیشــها طبقــا لنســقه القیمــي وهــو یعتمــد علــى : الرضــا عــن الحیــاة
عیســـى ورشـــوان، (مقارنـــة الفـــرد لظروفـــه الحیاتیـــة بالمســـتوى األمثـــل الـــذي یعتقـــد أنـــه مناســـب لحیاتـــه 

2006 ،8     .(
كما یعرف الرضا عن الحیـاة بأنـه شـعور الفـرد بـالفرح والسـعادة والطمأنینـة وٕاقبالـه علـى الحیـاة بحیویـة  

).211، 2012المجدالوي، (نتیجة لتقبله لذاته ولعالقاته االجتماعیة ورضاه عن إشباع حاجاته 
عور المعــاق حركیــا بالســعادة واإلشــباع وطمأنینــة الــنفس، وُیعــّرف البــاحثون الرضــا عــن الحیــاة بأنــه شــ

وتحقیق الذات، أو الشعور بالبهجة واالستمتاع واللذة، كما یمكن تقسیم الشعور بالرضا عن الحیاة في 
جوانــب محــددة مثــل العمــل، الــزواج، الصــحة، القــدرات الذاتیــة وتحقیــق الــذات، كمــا نجــد أن الشـــعور 

حاجــة النفســـیة والجســدیة للفـــرد المعــاق حركیـــا، كمــا یـــزداد هــذا الشـــعور بالرضــا عـــن الحیــاة مقتـــرن بال
بوجود عالقات إجتماعیة معینة، ویعبر عن مستوى الرضا عن الحیاة لدى أفراد عینة الدراسة بالدرجة 
ــــــــة ــــــــي الدراســــــــة الحالی ــــــــاة المســــــــتخدم ف ــــــــي مقیــــــــاس الرضــــــــا عــــــــن الحی .                               التــــــــي یحصــــــــلون علیهــــــــا ف

ــة یشــیر مصــطلح اإلعاقــة الحركیــة إلــى حالــة األطفــال الــذین یتّصــف مــدى الحركــة : اإلعاقــة الحركی
لدیهم بالمحدودیة، أو تتمّیز قدرتهم علـى التحّمـل الجسـمي بكونهـا ضـعیفة إلـى حـد كبیـر، وتُـؤّثر سـلبًا 

ًا، ومـــن الجانـــب علـــى األداء التربـــوي لهـــم، ممـــا یجعـــل تـــوفیر بـــرامج تربویـــة خاصـــة لهـــم أمـــًرا ضـــروری
التشخیصــي والعالجــي فــإن األطفــال الــذین یعــانون مــن اإلعاقــة الحركیــة ال یحصــلون إال علــى الحــد 

).                                                                     191، 2008مجید، (األدنى من التدّخل التربوي الخاص 
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المراهقین الذین لدیهم عائق جسدي یمنعهم من القیام بوظائفهم المعاقون حركیا في هذه الدراسة أولئك 
الحركیة بشكل طبیعي، سواء أكان هذا العائق محّصلة ألسباب وراثیة أم مكتسبة نتیجة مرض أو 
إصابة أّدت إلى ضمور في العضالت، أو فقدان في القدرة على الحركة في األطراف السفلیة، 

عالقات االجتماعیة فیجدون صعوبات في القیام بنشاطاتهم فأصبح لدیهم نقص من حیث إقامة ال
الیومیة منها ممارسة الریاضي، وهم یحتاجون إلى برامج طبیة ونفسیة واجتماعیة وتربویة وریاضیة 
ومهنیة لمساعدتهم على إستعادة قدراتهم، أو تعویضهم باستثمار القدرات المتبقیة، أو التكّیف مع 

.                                                            هم الحیاتیة والعیش بأكبر قدر من االستقاللیةالوضع الحالي لتحقیق أهداف
ُتعّرفــه الجمعیــة األمریكیــة للتربیــة للصــحة والتربیــة البدنیــة والتــرویح والــرقص بأنــه : النشــاط الریاضــي

الریاضــیة التــي تتناســـب مــع قـــدرات مجموعــة مــن البـــرامج المتطــِورة المتنوعــة مـــن األنشــطة واأللعـــاب 
األفراد ذوي االحتیاجات الخاصة بحیث یتمّكنون من إشباع رغباتهم في ممارسة أنشطة ریاضیة تعود 

).  24، 2006سعد وأبو اللیل، (علیهم بالنفع وتسهم في استغالل قدراتهم 
تطیع المعـاق حركیـا علـى والنشاط الریاضي یعني الریاضات واأللعاب التي یتم التغییر فیها لدرجـة یسـ

الممارســـة، بحیـــث تالئـــم حـــاالت اإلعاقـــة وفقـــا لنوعهـــا وشـــدتها، ویمـــارس أفـــراد عینـــة الدراســـة الحالیـــة 
.                                        ریاضة كرة السلة على الكراسي المتحركة وألعاب القوى

:الطریقة وأدوات-

تــم اختیــارهم بالطریقــة ) ذكــور وٕانــاث(معــاق حركیــا ) 29(ن تكونــت عینــة مــ:العینــة وطریقــة اختیارهــا
لكرة السلة على الكراسي المتحركة وألعاب القوى مـن المجتمـع األصـلي " نور مسیلة"العمدیة من فریق 

ریاضــي المســـجلین بالرابطــة الوالئیـــة لریاضــة المعـــاقین لوالیــة المســـیلة للموســم الریاضـــي ) 44(البــالغ 
2015/2016   .

: الدراسةإجراءات 



ISSNالبدنیة و الریاضیةة  للنشاطات تكنولوجیالالمجلة العلمیة لعلوم و  : 1112-4032

eISSN 2543-3776م2018الثاني  دیسمبر       الجزء عشرالعدد الخامس 

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

مجلة علمية
محكمة سداسية

209

.                       استخدم الباحثون المنهج الوصفي لمالئمته لطبیعة الدراسة:المنهج–2-1
:هذه الدراسة المتغیرات التالیةتتضمن:تحدید المتغیرات–2-2
:المتغیرات المستقلة2-2-1
).ذكور وٕاناث(وله مستویان : الجنس-
).بسیطة، متوسطة، شدیدة(ولها ثالثة مستویات: درجة اإلعاقة-
).متوسط، ثانوي، جامعي، دراسات علیا(وله أربعة مستویات : المؤهل العلمي-
.الوظیفة الحالیة-
على عبارات مقیاس ) المعاقین حركیا(یتمثل في استجابة أفراد العینة :المتغیر التابع2- 2- 2

.الرضا عن الحیاة من إعداد الباحثین
: األداة-2-3

قام الباحثون ببناء إستبانة تكشف عن درجات الرضا عن الحیاة لدى :الرضا عن الحیاةمقیاس 
المعاقین حركیا وذلك بعد اإلطالع على األدبیات والنظریات التي تناولت موضوع الرضا عن 
الحیاة، وكذا تعریفات المختصین للرضا عن الحیاة، واإلطالع على عدد من الدراسات السابقة 

دراسة : في موضوع الرضا عن الحیاة ومن هذه الدراسات ما یأتي) لعربیة واألجنبیةا(والمشابهة 
Tlili(، تلیلي وآخرون )2008(، عبد الخالق )2009(، دراسة الكندري )Diener, 2000(دینر 

et al, 2007( تیري ،)Teri, 2000( عیسى ورشوان ،)الزعبي )2015(، جبر ومنشد )2006 ،
ع على عدد من المقاییس األجنبیة والعربیة التي اهتمت بقیاس الرضا عن ، كما تّم االطال)2015(

، مقیاس الرضا )1998(مقیاس الرضا عن الحیاة لـ الدسوقي : الحیاة ومن هذه المقاییس ما یأتي
، مقیاس الرضا عن الحیاة لـ علوان )1999(عن الحیاة في المرحلة الجامعیة لـ الشعراوي 

، مقیاس التوجه نحو الحیاة لـ كارفر وشایر )2010(نحو الحیاة لــ السید اختبار التوجه ،)2008(
، مقیاس )2010(، مقیاس الرضا عن الحیاة لـ میخائیل )1998(ترجمة األنصاري ) 1985(

).2001(الرضا عن الحیاة متعدد األبعاد للطلبة إعداد سكوت هیبنر 
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5(عـــالي جـــدا : ة وهـــي ذات تـــدریج خماســـيعبـــار ) 60(وتكونـــت أداة الدراســـة بصـــورتها النهائیـــة مـــن 
درجــة 1(، مــنخفض جــدا )درجــات2(، مــنخفض )درجــات3(، متوســط )درجــات4(، عــالي )درجــات
الحالـــة االجتماعیـــة، البعـــد الصـــحي، العالقـــات : أبعـــاد وهـــي) 10(، وهـــي موزعـــة علـــى عشـــرة )واحـــدة

لتحصــیل الدراســي والتــدریب المهنــي، االجتماعیــة، البعــد العــائلي، بعــد األصــدقاء، البیئــة االجتماعیــة، ا
.بعد إدراك الذات، بعد الوظیفة، البعد الترویحي الریاضي

للتحقق من صدق المقیاس اعتمد الباحثون على الصدق الظاهري من خالل عرض : صدق المقیاس
عبارات المقیاس على مجموعة من األساتذة الدكاترة المتخصصین في مجال علم النفس والصحة 

مشهود لهم ) 8(واإلرشاد النفسي والتربیة الخاصة والقیاس والتقویم والتربیة الریاضیة وعددهم النفسیة 
بمستواهم العلمي وتجربتهم المیدانیة في المجاالت الدراسیة ومناهج البحث العلمي، حیث تم إستبعاد 

شابه مع غیرها عبارات من العدد الكلي للمقیاس حیث أشار المحكمون بعدم فاعلیتها أو أنها تت) 7(
عبارة ) 60(من العبارات من حیث المضمون، ومنه أصبح المقیاس یتكون في صورته النهائیة من 

.                                                                                         أبعاد) 10(موزعة على عشرة 
ضا عن الحیاة بحساب معامل الثبات بیرسون بطریقة تم التأكد من ثبات مقیاس الر :ثبات المقیاس

أفراد من المجتمع األصلي وخارج ) 10(یوم على عشرة ) 15(التطبیق وٕاعادة التطبیق بفارق زمني 
).   1(العینة األساسیة كما هو موضح في الجدول رقم 
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یبین معامل الثبات بیرسون لكل بعد من أبعاد مقیاس الرضا عن الحیاة ): 1(الجدول رقم 
وللمقیاس ككل

بیرسون لجمیع أبعاد المقیاس تقارب نجد أن قیمة معامل االرتباط ) 1(من خالل نتائج الجدول رقم 
وهو مرتفع ویمكن االعتماد ) 0.912(وأن قیمة معامل االرتباط الكلي هو ) 0.900(أو تفوق 

.  علیه

اعتمد الباحثون األسالیب اإلحصائیة المناسبة لطبیعة وأهداف الدراسة : األدوات اإلحصائیة–4- 2
التكرارات والنسب المئویة، : والتي شملت) spss(باستخدام الحزمة االحصائیة للعلوم االجتماعیة 

معامل ارتباط بیرسون، ) T-Test(المتوسط الحسابي، االنحراف المعیاري، اختبار ت استودنت 
.اختبار تحلیل التباین األحادي

: النتائج–

معامل 
االرتباط

التطبیق الثاني التطبیق األول
عدد 

العبارات
االنحراف المحور

المعیاري
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

المتوسط 
الحسابي

0.943 4.367 20.6 4.848 20.8 6 جتماعیةالحالة اال
0.866 3.977 18.4 3.688 18.7 6 البعد الصحي
0.832 4.972 33.5 4.993 35.6 5 العالقات االجتماعیة
0.892 3.559 24 4.02 24.2 9 البعد العائلي
0.935 4.27 23.7 4.02 24.3 5 بعد األصدقاء
0.872 2.71 16.7 3.627 15.4 4 البیئة االجتماعیة
0.895 4.491 21.8 4.166 22.5 6 التحصیل الدراسي والتدریب المھني
0.924 4.10 21.2 4.57 22 6 بعد إدراك الذات
0.993 9.41 14.7 9.51 14.4 6 بعد الوظیفة
0.968 8.235 19.6 8.731 19.7 6 البعد الترویحي الریاضي
0.912 المقیاس ككل
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:النتائج المتعلقة بالسؤال األولى-
المعاقین حركیا الممارسین للنشاط ما مستوى الرضا عن الحیاة لدى: ینص السؤال األول على

الریاضي؟ ولإلجابة على هذا السؤال تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري كما هو 
:                                                                                               موضح في الجدول التالي

ل من المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري وترتیب كل بعد من أبعاد یبین ك): 2(الجدول رقم 
الرضا عن الحیاة لدى المعاقین حركیا الممارسین للنشاط الریاضي

درجة الرضا االنحراف المعیاري المتوسط الحسابي البعد
عالي 4.76 36.96 بعد الحالة االجتماعیة
عالي 3.13 18.48 البعد الصحي

عالي 4.76 36.96 العالقات االجتماعیة

عالي 3.09 25.65 البعد العائلي
عالي 3.87 24.55 بعد االصدقاء
عالي 3.92 15.96 البیئة االجتماعیة

عالي 4.06 22.27
التحصیل الدراسي والتدریب 

المھني
عالي 2.66 23.75 إدراك الذات

منخفض جدا 9.48 16.72 الوظیفة
عالي 3.67 24.10 حي الریاضيالبعد التروی

أن مستوى الرضا عن الحیاة الكلي لدى المعاقین حركیا الممارسین ) 2(یتضح من الجدول رقم 
للنشاط الریاضي جاء ضمن المستوى العالي، فقد حصل بعدي الحالة االجتماعیة والعالقات 

عائلي في االجتماعیة على أعلى متوسط حسابي، وجاءا في المرتبة األولى، بینما تاله بعد البعد ال
المرتبة الثانیة، تاله بعد األصدقاء في المرتبة الثالثة، ثم جاء البعد الترویحي الریاضي في المرتبة 
الرابعة، تاله بعد إدراك الذات في المرتبة الخامسة، ثم جاء بعد التحصیل الدراسي والتدریب المهني 
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م جاء بعد الوظیفة في المرتبة الثامنة، في المرتبة السادسة، تاله البعد الصحي في المرتبة السابعة، ث
.                                                                              تاله بعد البیئة االجتماعیة في المرتبة التاسعة واألخیرة

یجابیات ویرجع الباحثون هذه النتیجة بالدرجة األولى إلى الممارسة الریاضیة ولما لها من فوائد وإ 
على الفرد المعاق حركیا بدنیا ونفسیا وصحیا واجتماعیا وتربویا، حیث نجد أن ممارسة األنشطة 
الریاضیة تؤدي إلى إشباع الرغبات والمیول وتحقیق السعادة والسرور، وبالتالي تساعد على االتزان 

إلى تنمیة اللیاقة البدنیة النفسي واالستقرار الوجداني وتقلل من التوتر، كما تؤدي الممارسة الریاضیة
وزیادة فاعلیة األجهزة الحیویة فتؤدي العضالت واألعصاب واألجهزة الحیویة دورها بكفاءة حینما یتم 

.                                                                                تهیئتها لممارسة وظیفتها للحد األقصى
:بالسؤال الثانيالنتائج المتعلقة -

هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى الرضا عن الحیاة لدى : یٌنص السؤال الثاني على
الجنس، درجة اإلعاقة، المؤهل (المعاقین حركیا الممارسین للنشاط الریاضي تعزى إلى متغیرة 

نحراف المعیاري ؟، ولإلجابة على هذا السؤال تم حساب المتوسط الحسابي واال)العلمي، الوظیفة
).                                                6،5،4،3(وتحلیل التباین األحادي كما هو موضح في الجداول رقم 

:بالنسبة للجنس
یبین الفروق في درجة الرضا عن الحیاة لدى المعاقین حركیا الممارسین للنشاط ): 3(الجدول رقم 

الریاضي تبعا لمتغیر الجنس

الداللة ت الجدولیة
ت 

المحسوبة
االنحراف 
المعیاري

المتوسط 
الحسابي

عدد العینة الجنس

غیر دالة 2.051 0.68
5.985 22.712 24 ذكور
7.214 20.564 05 إناث

وهي أقل من 0.68=نجد أن قیمة ت أستودنت المحسوبة بلغت ت) 3(من خالل نتائج الجدول رقم 
مما یدل على عدم وجود فروق ذات داللة ) α≥0.05(المستوى عند 2.05=َت الجدولیة تَ 
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إحصائیة في درجة الرضا عن الحیاة لدى المعاقین حركیا الممارسین للنشاط الریاضي تعزى إلى 
.    متغیر الجنس

ویرجع الباحثون عدم االختالف بین الذكور واإلناث في درجة الرضا عن الحیاة إلى ممارستهم 
یث أتاحت لهم الممارسة فرصا متساویة في اكتساب جمیع المهارات التي یمكن للنشاط الریاضي ح

أن تمكنهم من التحكم باالنفعاالت الذاتیة، وأتاحت لهم أیضا فرصا متساویة في القدرة على كشف 
انفعاالت اآلخرین، وتسهیل األنشطة المعرفیة كالتفكیر لحل المشكالت االجتماعیة واالنفعالیة التي 

. یواجهوها مما یخف من وطأة القلق والخوف من المخاطر البیئیة واالجتماعیةیمكن أن
:بالنسبة لدرجة اإلعاقة

یبین الفروق في درجة الرضا عن الحیاة لدى المعاقین حركیا الممارسین للنشاط ): 4(الجدول رقم 
الریاضي تبعا لمتغیر درجة اإلعاقة

الداللة
قیمة ف 
الجدولیة

قیمة ف 
المحسوبة

متوسط 
المربعات

مجموع 
المربعات

درجة الحریة مصدر التباین

غیر 
دال

3.369 0.531

2.980 5.960 2 بین المجموعات
5.568 144.78 26 داخل المجموعات

150.740 28 المجموع

وهي أقل من َف 0.531=نجد أن قیمة ف المحسوبة بلغت ف) 4(من خالل نتائج الجدول رقم 
مما یدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة ) α≥0.05(عند المستوى3.369=الجدولیة فَ 

في درجة الرضا عن الحیاة لدى المعاقین حركیا الممارسین للنشاط الریاضي تعزى إلى متغیر درجة 
.اإلعاقة

ویرجع الباحثون هذا إلى تمّیز ممارسة النشاط الریاضي عن غیره من البرامج بأن أنشطته قابلة 
تعدیل لكي تناسب جمیع القدرات لیس البدنیة فحسب بل النفسیة واالجتماعیة والعقلیة، لذلك فإن لل

مساهمته في تطویر هذه الجوانب ال یمكن إغفالها، بل وعلى العكس قد ینفرد النشاط الریاضي في 
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ضًا بشكل كونه البرنامج الوحید الذي ُیطّور الجوانب البدنیة والحركیة باإلضافة إلى مساهمته أی
.                                                           أساسي في تطویر الجوانب األخرى النفسیة واالجتماعیة للمعاقین حركیا

:بالنسبة للمؤهل العلمي
یبین الفروق في درجة الرضا عن الحیاة لدى المعاقین حركیا الممارسین للنشاط ): 5(الجدول رقم

لمتغیر المؤهل العلمي الریاضي تبعا

الداللة
قیمة ف 
الجدولیة

قیمة ف 
المحسوبة

متوسط 
المربعات

مجموع 
المربعات

درجة الحریة مصدر التباین

غیر 
دال

3.369 0.677

3.732 7.478 2 بین المجموعات
5.510 143.271 26 داخل المجموعات

150.749 28 المجموع

وهي أقل من َف 0.677=نجد أن قیمة ف المحسوبة بلغت ف)5(من خالل نتائج الجدول رقم 
مما یدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة ) α≥0.05(عند المستوى3.369=الجدولیة فَ 

في درجة الرضا عن الحیاة لدى المعاقین حركیا الممارسین للنشاط الریاضي تعزى إلى متغیر المؤهل 
.العلمي

ى أن الرضا عن الحیاة لدى المعاقین حركیا یرتبط باألداء الریاضي أكثر وقد یعزو الباحثون ذلك إل
.                                                                              من ارتباطه بالمؤهل العلمي

:بالنسبة للوظیفة
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قین حركیا الممارسین للنشاط یبین الفروق في درجة الرضا عن الحیاة لدى المعا): 6(الجدول رقم 
الریاضي تبعا لمتغیر الوظیفة 

الداللة
قیمة ف 
الجدولیة

قیمة ف 
المحسوبة

متوسط 
المربعات

مجموع 
المربعات

درجة الحریة مصدر التباین

دال 3.369 3.963

14.455 28.911 2 بین المجموعات
3.647 94.837 26 داخل المجموعات

123.748 28 المجموع

وهي أكبر من َف 3.963=نجد أن قیمة ف المحسوبة بلغت ف) 6(من خالل نتائج الجدول رقم 
مما یدل على وجود فروق ذات داللة إحصائیة في ) α≥0.05(عند المستوى3.369=الجدولیة فَ 

درجة الرضا عن الحیاة لدى المعاقین حركیا الممارسین للنشاط الریاضي تعزى إلى متغیر الوظیفة 
.                                                                                             ح العاملینلصال

ویمكن تفسیر ذلك بأن المعاقین حركیا العاملین یشعرون بزیادة تقدیرهم لذاتهم مقارنة بأقرانهم الطلبة 
.         ورغباتهم وتوقعاتهم في بیئة عملهمأو البطالین تجاه ما یقومون به من عمل إلشباع احتیاجاتهم 

:المناقشة–

: مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضیة األولى
تتمیز فئة المعاقین حركیا الممارسین للنشاط الریاضي بدرجة عالیة من : نصت الفرضیة األولى على

.الرضا عن الحیاة
جمیع أبعاد مقیاس الرضا عن الحیاة أن مستوى الرضا عن الحیاة ل) 02(ویتضح من نتائج الجدول 

لدى المعاقین حركیا الممارسین للنشاط الریاضي جاء ضمن المستوى العالي، ماعدا بعد الوظیفة 
.الذي جاء مستوى الرضا عن الحیاة فیه منخفض جدا

ویمكن تفسیر هذه النتیجة بأن المعاقین حركیا الممارسین للنشاط الریاضي یمتلكون تقییما جوهریا 
رتفعا عن ذواتهم ویدركون بأنهم حققوا جزءا مهما وكبیرا من أهدافهم وطموحاتهم وبالتالي تكون م

.                                                                   درجة تقییمهم عالیة في الرضا عن الحیاة
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یعتبر نفسه یستحق التقدیر أن الفرد عندما ُیحقق هویته فإنه ) Marcia, 1970" (مارشیا"ویضیف
واالعتبار حیث تكون لدیه فكرة ُمحدّدة وكافیة لما یُظَنه صواًبا، وكذلك یتمّتع بفهم طیب لنوع 

).                                              78: 2000محمد، (الشخص الذي ُیكّونه، كما یشعر بالكفاءة ویتمّیز بالتحدي أیضًا 
التي توصلت إلى أن طلبة كلیة ) 2015(سة الحالیة مع نتائج دراسة جبر ومنشد وتتفق نتائج الدرا

اآلداب بجامعة القادسیة یتمتعون بدرجة عالیة من الرضا عن الحیاة، وتتفق كذلك مع نتائج دراسة 
التي توصلت إلى أن الفروق في جمیع المحاور المتعلقة بدرجة الرضا عن الحیاة ) 2006(العلوان 

یر الذات لدى المعاقین حركیا الممارسین وغیر الممارسین للنشاط الریاضي في األردن ودرجة تقد
.لصالح الممارسین للنشاط الریاضي

بأن ممارسة التي بینت ) Tlili, et al, 2007(كما تتفق أیضا مع نتائج دراسة تلیلي وآخرون 
ألثر اإلیجابي في زیادة قدراتهم المعاقین حركیا لألطراف السفلیة للنشاط الریاضي بصفة منتظمة له ا

.الوظیفیة وتحسین نوعیة الحیاة لدیهم ومنه إعادة إدماجهم االجتماعي بصورة أفضل
حیث أن هذا الدور تلعبه ریاضة المعاقین لما لها من جوانب إیجابیة ) 2005(وهو ما یؤكده ریاض 

سیلة ناجحة وجیدة للترویح النفسي عمیقة تفوق كونها عالجا بدنیا لهم فیتعدى األمر كونها طریقة وو 
للمعاق، كما تشّكل جانبًا مهمًا من استرجاعه لعنصر الدافعیة الذاتیة والصبر والرغبة في اكتساب 

).22، 2005ریاض، (الخبرة والتمّتع الصحیح بالحیاة 
شاط تتمیز فئة المعاقین حركیا الممارسین للن: ومن خالل ما سبق ذكره نجد بأن الفرضیة القائلة

.                                                الریاضي بدرجة عالیة من الرضا عن الحیاة قد تحققت
: مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضیة الثانیة

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى الرضا عن الحیاة لدى : نصت الفرضیة الثانیة على
الجنس، درجة اإلعاقة، المؤهل (نشاط الریاضي تعزى إلى متغیرة المعاقین حركیا الممارسین لل

).العلمي، الوظیفة
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أن قیمة ت أستودنت المحسوبة أقل من َت الجدولیة عند ) 5،4،3(ویتضح من نتائج الجداول رقم 
لكل من متغیري الجنس ودرجة اإلعاقة، كما أن قیمة  ف المحسوبة هي أقل ) α≥0.05(المستوى 

لمتغیر المؤهل العلمي مما یدل على عدم وجود فروق ) α≥0.05(لیة  عند المستوىمن َف الجدو 
دالة إحصائیا في مستوى الرضا عن الحیاة لدى المعاقین حركیا الممارسین للنشاط الریاضي تعزى 

).الجنس، درجة اإلعاقة، المؤهل العلمي(إلى متغیرة 
التي توصلت إلى عدم وجود فروق ذات داللة ) 2015(وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة الزعبي 

إحصائیة بین متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات اإلناث في الرضا عن الحیاة وتقدیر الذات، 
التي توصلت إلى عدم وجود فروق دالة ) 2006(كما تتفق أیضا مع نتائج دراسة عیسى ورشوان 

ن المجموعات العمریة المختلفة للتالمیذ إحصائیا في الرضا عن الحیاة بین الذكور واإلناث أو بی
,Diener(سنة، وتتفق أیضا مع نتائج دراسة دینر ) 14-11(بمحافظة قنا ممن تتراوح أعمارهم بین 

التي توصلت إلى عدم وجود فروق جوهریة دالة إحصائیا لدى تالمیذ الصف الحادي عشر ) 2000
التي أظهرت ) 2008(ائج دراسة عبد الخالق بین الجنسین في الرضا عن الحیاة، وتتفق كذلك مع نت

. عدم وجود فروق جوهریة لدى طالب الثانویة والجامعة بالكویت بین الجنسین في الرضا عن الحیاة
التي توصلت إلى عدم وجود فروق ) 2017(كما تتفق أیضا مع نتائج دراسة كل من خوجة وهدال 

ركیا الممارسین للنشاط البدني والریاضي التنافسي دالة إحصائیا في المستوى المعرفي لدى المعاقین ح
، وتتفق كذلك مع نتائج دراسة كل من خوجة وبن عمر )الجنس وطبیعة اإلعاقة(تعزى لمتغیرة 

التي توصلت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة لمفهوم صورة الجسم لدى ) 2017(ویحیاوي 
الجنس، نوع (لنشاط الریاضي تعزى إلى متغیرة فئة ذوي االحتیاجات الخاصة حركیا الممارسین ل

).اإلعاقة، سبب اإلعاقة والمستوى التعلیمي
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ویرجع الباحثون عدم االختالف بین الذكور واإلناث وكذا درجة اإلعاقة والمؤهل العلمي في مستوى 
رامج الرضا عن الحیاة لدى المعاقین حركیا إلى ممارستهم للنشاط الریاضي الذي یعتبر من أهم الب

. التي یمیل إلیها المعاقین محاولة منهم الوصول بقدراتهم المتبقیة إلى أعلى مستوى ممكن من النجاح
سمحت بإعطاء نوع من ) Chazoud,1994" (شازود"حیث أن الممارسة الریاضیة للمعاقین حسب 
جاحات ویستطیع واالستعداد لتقّبل الهزیمة وتقییم الناالستقاللیة واالتصال مع العالم الخارجي،

عن طریق : المعوق إدراك قیمته وفعالیته ومكانته بالنسبة لآلخرین، فاالندماج یكون على جزئین
الوسط العائلي والذي ُیمّثل جانب مّهم وكبیر لالندماج العادي للطفل، بدون حمایة مفرطة أو شفقة 

ومنها ) عادي(في نادي بفضل االشتراك ) ریاضي، ثقافي(وبدون تركه، وعن طریق الوسط الخارجي 
یستطیع أن یقارن نفسه بفضل اشتراك نادي المعوقین في إطار المنافسات الرسمیة 

)Chazoud,1994,233.(
أن ممارسة األلعاب الریاضیة المختلفة تُنّمي في الشخص المعوق الثقة بالنفس " إبراهیم"ویضیف 

ل إلى النجاح عن طریق الفوز، كذلك والتعاون والشجاعة فضًال عن شعوره بالّلذة والسرور للوصو 
ونحو الحیاة الریاضیة والذي یساعده في نمو -االنتماء–ُتساعده في تنمیة الشعور نحو الجماعة 

المعوق لكي یكون مواطنًا صالحًا یعمل لمساعدة مجتمعه، كما أن للمجتمع والبیئة واألسرة واألصدقاء 
إن نظرة المجتمع إلیه ضروریة ولها أهدافها وممارستها األثر الكبیر عن نفسیة الفرد المعوق ولذلك ف

).110- 108، 1997إبراهیم، (
أن ف المحسوبة هي أكبر َف الجدولیة مما یدل على ) 6(كما یتضح لنا من خالل نتائج الجدول 

وجود فروق ذات داللة إحصائیة في درجة الرضا عن الحیاة لدى المعاقین حركیا الممارسین للنشاط 
.                                                                                             ي تعزى إلى متغیر الوظیفة لصالح العاملینالریاض

ویمكن تفسیر ذلك بأن المعاقین حركیا العاملین یشعرون بزیادة تقدیرهم لذاتهم مقارنة بأقرانهم الطلبة 
.به من عمل إلشباع احتیاجاتهم ورغباتهم وتوقعاتهم في بیئة عملهمأو البطالین تجاه ما یقومون
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند : ومن خالل كل ما سبق ذكره نجد بأن الفرضیة القائلة
في مستوى الرضا عن الحیاة لدى المعاقین حركیا الممارسین للنشاط الریاضي ) α≥0.05(المستوى

محققة، في حین توجد فروق ذات داللة ) ، درجة اإلعاقة، المؤهل العلميالجنس(تعزى إلى متغیرة 
في مستوى الرضا عن الحیاة لدى المعاقین حركیا الممارسین ) α≥0.05(إحصائیة عند المستوى

).   الوظیفة(للنشاط الریاضي تعزى إلى متغیر 

: الصةخ–

:استنتاجات

:                في ضوء تحلیل النتائج ومناقشتها أمكن التوصل إلى االستنتاجات التالیة
ـــة مـــن الرضـــا عـــن الحیـــاة- ـــة المعـــاقین حركیـــا الممارســـین للنشـــاط الریاضـــي بدرجـــة عالی ـــز فئ .تتمی
سـتوى الرضـا عـن الحیـاة لـدى فـي م) α≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصـائیة عنـد المسـتوى -

ـــرة  ـــى متغی ـــا الممارســـین للنشـــاط الریاضـــي تعـــزى إل الجـــنس، درجـــة اإلعاقـــة، المؤهـــل (المعـــاقین حركی
فــي مســتوى الرضــا عــن ) α≥0.05(توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة عنــد المســتوى -).   العلمــي

).                                          الوظیفة(الحیاة لدى المعاقین حركیا الممارسین للنشاط الریاضي تعزى إلى متغیر 

:اقتراحات

:   في حدود نتائج الدراسة وانطالقًا من االستنتاجات التي تّم التوصل إلیها، یقترح الباحثون ما یلي
إجراء دراسات مشابهة لمفهوم الرضا عن الحیاة لدى فئات ذوي االحتیاجات الخاصة بمختلف - 

زائر وعلى مستوى الوطن العربي، والوقوف على أهم تجارب الدول المتقدمة في هذا أنواعها في الج
.      المجال

إجراء المزید من الدراسات حول الرضا عن الحیاة لألشخاص المعاقین حركیا الممارسین للنشاط - 
.                                                    الریاضي وربطها بمتغیرات أخرى

تصمیم اختبارات ومقاییس للرضا عن الحیاة تناسب فئات عمریة مختلفة لفئة ذوي االحتیاجات - 
.          الخاصة، تتمتع بدالالت مرتفعة للصدق والثبات، وتكون صالحة لالستخدام في البیئة الجزائریة
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قها من خالل الممارسة الریاضیة توعیة فئة ذوي االحتیاجات الخاصة بالنتائج التي یمكن تحقی- 
.                                                          على المستوى النفسي، االجتماعي، وحتى األسري

توفیر فرص العمل لفئة ذوي االحتیاجات الخاصة وٕاشراكهم في مختلف األعمال االجتماعیة - 
. تمع وتجعل لحیاتهم معنىوالترفیهیة التي من شأنها أن تدمجهم في المج

أن تساهم وسائل اإلعالم الریاضي في تكریس الصورة اإلیجابیة للریاضیین المعاقین حركیا - 
وتقلیص الصورة السلبیة من خالل بث رسائل إعالمیة تعمل على تصحیح اتجاهات الناس نحو هذه 

.            الفئة الهامة من المجتمع للمحافظة على ثقتهم بأنفسهم
:المراجع باللغة العربیة

دار الفكر للطباعة : ، األلعاب الریاضیة للمعوقین، عمان)1997(إبراهیم، عبد المجید مروان - 01
.والنشر

.، الرعایة التربویة للمعاقین عقلیا، دار المریخ للنشر، الكویت)1993(أرجایل، مایكل - 02
، مطبعة إبن حیان، )دراسة في سیكولوجیة التكیف(، الصحة النفسیة )1983(الرفاعي، نعیم - 03

.دمشق، الجمهوریة العربیة السوریة
، الرضا عن الحیاة وعالقته بتقدیر الذات لدى طلبة كلیة التربیة )2015(الزعبي، أحمد محمد - 04
.   90- 53، ص ص )14(، العدد )37(جامعة دمشق، مجلة جامعة البعث، المجلد –

دراسة مقارنة : ، الرضا عن الحیاة وعالقته بتقدیر الذات)2006(العلوان، بشیر أحمد عیسى - 05
أطروحة دكتوراه غیر بین الممارسین وغیر الممارسین للنشاط الریاضي للمعاقین حركیا في األردن،

.                               كلیة الدراسات العلیا، الجامعة األردنیة: منشورة، األردن
، الرضا عن الحیاة لدى المعوقین إعاقة عقلیة نمائیة بسیطة وغیر )2009(الكندري، هیفاء - 06

.2، العدد )37(المعوقین عقلیا، مجلة العلوم االجتماعیة، جامعة الكویت، المجلد 
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، التفاؤل والتشاؤم وعالقته بالرضا عن الحیاة واألعراض )2012(المجدالوي، ماهر یوسف - 07
النفسجسمیة لدى موظفي األجهزة األمنیة الذین تركوا مواقع عملهم بسبب الخالفات السیاسیة في 

، ص ص )02(عدد ، )20(قطاع غزة، مجلة الجامعة اإلسالمیة للدراسات التربویة والنفسیة، مجلد 
207 -236                                                                                                                            .
، الرضا عن الحیاة وعالقته باألمل لدى طلبة )2015(جبر، عدنان مارد ومنشد، حسام محمد - 08

-123، القادسیة، العراق، ص ص 2015، المجلد الثاني لسنة 214العدد الجامعة، مجلة األستاذ،
152                                                                                   .
، أثر برنامج إرشادي مرتكز على نماذج الفیدیو في تحسین )2008(حسین، محمد سعود علي -09

تحــــدیات الحركیــــة فــــي األردن، دار یافــــا العلمیــــة للنشــــر والتوزیــــع، عمــــان، مفهــــوم الــــذات لــــدى ذوي ال
. األردن

، المســــتوى المعرفــــي الریاضــــي لــــدى المعــــاقین حركیــــا )2017(خوجــــة، عــــادل وهــــدال، یاســــین -10
الممارسـین للنشـاط البـدني والریاضـي التنافسـي، مجلـة التحـدي، جامعـة العربـي بـن مهیـدي أم البــواقي، 

.  56-35، ص ص 2017جانفي ، 11: عدد رقم
، دراسـة مقارنـة لمفهـوم صـورة الجسـم )2017(خوجة، عادل وبن عمر، مـراد ویحیـاوي، السـعید -11

لدى الریاضیین وغیر الریاضیین من ذوي االحتیاجات الخاصـة، مجلـة تطبیقـات علـوم الریاضـة لكلیـة 
. 94-77، ص ص )6(یة التربیة الریاضیة للبنین جامعة اإلسكندریة، مجلد األبحاث العلم

دار الفكــــر : ، مصــــر"األســــس الطبیــــة والریاضــــیة"، ریاضــــة المعــــاقین )2005(ریـــاض، أســــامة -12
.العربي

ي، مجلة دراسات نفسیة، ، الرضا عن الحیاة في المجتمع الكویت)2008(عبد الخالق، أحمد - 13
.135-121، ص ص )1(، العدد )18(المجلد 
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، الذكاء الوجداني وتأثیره على التوافق )2006(عیسى، جابر محمد ورشوان، ربیع عبده - 14
والرضا عن الحیاة واالنجاز األكادیمي لدى األطفال، مجلة دراسات تربویة واجتماعیة، كلیة التربیة، 

.                                                130-45، ص 4عدد ، 12جامعة حلوان، مجلد 
12 ، التربیة البدنیة لذوي االحتیاجات الخاصة، مكتبة )2006(سعد، طه وأبو اللیل، أحمد -15

.الفالح، الكویت
فقدان أحد أعضاء الجسم "، سیكولوجیة مبتوري األطراف )2004(فرحات، السید محمد - 16

.                                                                                                                            ، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، مصر"سمات الشخصیةوعالقته ببعض
في رعایة وتنمیة مهارات األطفال ذوي "، اتجاهات معاصرة )2008(مجید، سوسن شاكر - 17

.                                                                                                                            ، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان"االحتیاجات الخاصة
-تراباالغ- الهویة: ، دراسات في الصحة النفسیة)2000(محمد، عادل عبد اهللا - 18

.االضطرابات النفسیة، دار الرشد، القاهرة
، مؤشرات الصدق والثبات لمقیاس الرضا عن الحیاة المتعدد )2010(میخائیل، امطانیوس - 19

.123- 97، ص ص، )1(، العدد )11(األبعاد للطلبة مجلة العلوم التربویة النفسیة، المجلد 
:المراجع باللغة األجنبیة
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