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 جملة علمية

حمكمة  سنوية  

  

  للنشاطات ةتكنولوجال لعلـوم واالمجلـة العلمیـة 

  البدنیــة والر�اضیـة
 

  معهــد التر�یــة البدنیــة و الر�اضیـة

  مستغانـــم –جامعــة عــبد الحمیــــــد بن �ادیــــس 
    

  

  م2017 العدد الرا�ع عشر دسمبر 
 

�اض�ة، مجلة علم�ة سنو�ة لبدن�ة والر للنشاطات ا ةتكنولوج�ال علوم والمجلة   
مح#مة تصدر عن معهد التر �ة البدن�ة والر�اض�ة  بجامعة عبد الحمید بن �اد�س 

 مستغانم
تعني المجلة بنشر ال�حوث والدراسات العلم�ة األصیلة المتعلقة �المجاالت   
ر و�ة، . وهذا في العلوم النفس�ة، والتتقن�ات األنشطة البدن�ة و الر�اض�ة علوم والالمختلفة 

والعلوم البیولوج�ة والطب�ة، والعلوم الحر#ة ....الخ، والتي تلتزم �منهج�ة ال�حث العلمي 
وخطواته المتعارف علیها عالم�ًا، والم#تو�ة بإحد3 اللغات العر �ة أو الفرنس�ة أو 
االنجلیز�ة والتي لم �سب> نشرها بإقرار خطى من صاحب/ أصحاب ال�حث. ومن أبوابها 

ب ال�حوث العلم�ة �اللغة العر �ة، و�اب ال�حوث العلم�ة �اللغة الفرنس�ة الثابتة �ا
واإلنجلیز�ة، إضافة إلي �اب التقار�ر الخاصة �المؤتمرات والندوات والحلقات النقاش�ة في 

والتي تعقد في معهد التر �ة البدن�ة  ، تقن�ات األنشطة البدن�ة و الر�اض�ة علوم والعموم 
بد الحمید بن �اد�س �مستغانم، و�اب عرض ملخصات الرسائل والر�اض�ة بجامعة ع

تقن�ات األنشطة البدن�ة و  علوم والالجامع�ة التي تمت مناقشتها وٕاجازتها في مجاالت 
  علومها. الر�اض�ة
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  العدد:(لمة 

�سرني أن أتشرف �الن�ابــة عن الزمالء أعضاء هیئة التحر�ر �#تا�ة #لمة العدد 
وهذا �عد التحوالت التي شهدتها المجلة العلم�ة ووضعها   م  2017 الرا�ع عشر د�سمبر 

في المنصة الوطن�ة للمجالت العلم�ة ، حیث أص�ح #ل أعدادها على المنصة الوطن�ة 
#ذا على موقع المجلة ، ان هذا التحول الذO شهدته المجلة حتم علینا أن نتكیف �ش#ل و 

  ایجابي مع التطور الحاصل في مجال ال�حث العلمي 
التي �حملها العدد تتمیز �ال�عد العلمي مرت على مجموعة متمیزة  عالمواض�إن 

من الخبراء  ساعدو في تصو�بها وتنق�حها وهذا عبر المنصة الوطن�ة للمجالت العلم�ة ، 
هو عل�ه لوال مجهودات السادة ال�احثین ممن وضعوا  إن هذا العمل لم �#ن ل�ص�ح #ما

�المجهود  R�ثقتهم في هذه المجلــة و �عثوا �مواض�عهم لتنشر بین صفحاتها. و هذا یرت
الج�ار الذO �قوم �ه السادة المح#مین الذین یبذلون قصار3 جهودهم من أجل تقی�م 

   .و�بالتصالمواض�ع و تحیینهاو تنق�حها لتر3 النور �عد عمل�ة 
ت�قى دائما  لبدن�ة والر�اض�ةللنشاطات ا ةتكنولوج�ال علوم والإن مجلة العلم�ة 

العلم�ة و هي ترحب �#ل  تفتح صفحاتها لكل عمل جاد و متمیز �ظیف جدید للمعرفة

  عبر العنوان التالي  �حث �اللغات الثالثة المعتمدة العر �ة، الفرنس�ة و اإلنجلیز�ة
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/3  

و هذا �ضفي علیها طا�ع المقروئ�ة من قبل شر�حة واسعة من ال�احثین، و أملنا 
  #بیر في أن �ساهم ال�احثین في إثراء العدد القادم و ش#را للجم�ع.

  

 رئس التحر�ر                                            
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1 

 

 .مدیر الجامعة         بلحاكم مصطفي            .: أ.دمدیر المجلة �

 بن قاصد علي الحاج محمد        مدیر المعهد. .د أ. مدیر النشر: �

 عطاء هللا أحمد. .أ.د رئ�س التحر�ر: �
  

 : هیئــة التحر�ـــر

  أ.د بن قــوة علـــي �
  أ.د بن قاصد علي الحاج محمـد �
  أ.د حرشاو$ یوســـف �
  ــون محمـــدأ.د رمع �
 أ.د بن دحمــان محمد نصر الدیــن �
  أ . د بن برنو عثمان �
  أ.د بن قناب الحاج �
  أ.د ص(ان محمد �
  أ .د بن لكحل منصور �

 

 :العدداللجنة العلم�ة التي أشرفت على تقی�م �حوث  -
 

  جامعة اإلس/ندر.ة  مصر  بثینة أحمد فاضل أ.د - 
  /فر الشیـــخ   مصر جامعة  عادل عبد الحل1م إبراه1م حسن حیدرأ.د - 
  جامعة مستغانم      الجزائـر  أ.د بومسجــد عبد القادر  - 
  جامعة مستغانم      الجزائر      أ.د حرشاو$ یوسف - 
  جامعة مستغانم      الجزائرأ.د سعید ع1سى  خل1فة                         - 
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  جامعة مستغانم      الجزائر  أ.د رمعون محمد  - 

  العز.ز المصطفي أ.د عبد  - 
جامعة الملك سعود المملكة العر=1ة 

  السعود1ة. 

  أ.د م1موني طوالب نبیلة  - 
المدرسة الوطن1ة العل1ا لعلوم وتكنولوج1ا 

  الر.اضة الجزائر
  اس(ان1ا   أ.د مارتا زو=یور قونزالیز  - 
  جامعة مستغانم      الجزائر  أ . د بن دحمان محمد نصر الدین  - 
  الجزائر    03جامعة الجزائر  فیــان                        أ.د نافع س - 
  تونس   أ.د عز الدین بوز.د  - 
جامعة تكر.ت       العراق                         أ.د عبد الودود أحمد خطاب الز=ید$   - 
  جامعة اإلس/ندر.ة   مصر                      1حي محمد الحر.ر$ أ.د  - 

محمــــد                        أ.د مدانـي  - 
المدرسة العل1ا لألساتذة الدار الب1ضاء 

  المغرب   
  الجزائر 03جامعة الجزائر  أ.د حر.تي ح/1م                         - 
  جامعة مستغانم  الجزائرأ.د ناصر عبد القادر                        - 
  جامعة الشلف   الجزائرأ.د حفصاو$ بن یوسف                    - 
  جامعة مستغانم   الجزائرأ.د بن قـــــوة علـــي                         - 
  جامعة مستغانم   الجزائرأ.د بن قـــــاصد علي الحاج محمد                      - 
  الجزائر   03جامعة الجزائر   د. قاسمي أحسن أ. - 
  جامعة مستغانم   الجزائر                  أ.د عطا هللا أحمــد      - 

  أ. د خ1اG بلقــاسم - 
جامعة العلوم و التكنولوج1ا  وهـران     

  الجزائر
  جامعة برتین تر/1ا  أ. د تر/1مان میتلي  - 
  جامعة مستغانم   الجزائر  أ.د ص(ان محمــد - 
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  جامعة مستغانم      الجزائر  أ.د بن سي قدور حبیب - 
  جامعة مستغانم   الجزائر  نـي عبد القــادرد. ز.تو  - 
  جامعة مستغانم   الجزائر  د. زرف محمد - 
  جامعة مستغانم      الجزائر  د. طاهر طاهر - 
  جامعة مستغانم      الجزائر  حجار محمد خرفان  - 
  جامعة مستغانم      الجزائر  ز=شي نور الدین  - 
  لجزائرجامعة مستغانم      ا  /تشوك سید$ محمد  - 
  جامعة (ابل العراق  د. رائد عبد األمیر ع(اس  - 

  

 تقد�م المجلة: -
 مجلة العلوم و التكنولوج�ة للنشاطات البدن�ة و الر�اض�ة

ISSN: 1112-4032,    eISSN: 2543-3776 

 
قة (المجاالت تعني المجلة بنشر ال(حوث والدراسات العلم1ة األصیلة المتعل

. وهذا في العلوم النفس1ة، والتر=و1ة، البدن1ة والر.اض1ة تقن1ات األنشطة  و علوم الالمختلفة 
والعلوم البیولوج1ة والطب1ة، والعلوم الحر/ة ....الخ، والتي تلتزم (منهج1ة ال(حث العلمي 

رنس1ة أو وخطواته المتعارف علیها عالم1ًا، والم/تو(ة بإحدM اللغات العر=1ة أو الف
االنجلیز.ة والتي لم 1سبR نشرها بإقرار خطى من صاحب/ أصحاب ال(حث. ومن أبوابها 
الثابتة (اب ال(حوث العلم1ة (اللغة العر=1ة، و(اب ال(حوث العلم1ة (اللغة الفرنس1ة 
واإلنجلیز.ة، إضافة إلي (اب التقار.ر الخاصة (المؤتمرات والندوات والحلقات النقاش1ة في 

والتي تعقد في معهد التر=1ة البدن1ة  ، البدن1ة والر.اض1ةتقن1ات األنشطة   لوم وعالعموم 
والر.اض1ة بجامعة عبد الحمید بن (اد1س (مستغانم، و(اب عرض ملخصات الرسائل 

البدن1ة تقن1ات األنشطة  و علوم الالجامع1ة التي تمت مناقشتها وٕاجازتها في مجاالت 
  علومها. والر.اض1ة
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  جلة:أهداف الم -
البدن1ة والر.اض1ة هدفا عاما هو: نشر و التكنولوج1ة للنشاطات علوم التبنى مجلة   

وٕاثراؤها (ما البدن1ة والر.اض1ة و التكنولوج1ة للنشاطات علوم الالمعرفة العلم1ة في مجال 
1سهم في تطو.ر العمل العلمي (صفة عامة والر.اضي (صفة خاصة. وتحدیدًا فإن المجلة 

  تي:تهدف إلى اآل
وتطب1قاتها من خالل نشر   البدن1ة والر.اض1ةتقن1ات األنشطة  المساهمة في   .1

ال(حوث النظر.ة والتطب1ق1ة في الر.اضة (مجاالتها المختلفة، مع التأكید على 
  الجودة العال1ة لهذه ال(حوث وارت(اطها (الواقع حاضرًا ومستق(ًال. 

البدن1ة قن1ات األنشطة  تو علوم الإتاحة الفرصة للمف/ر.ن ولل(احثین في  .2
بنشر نتاج أنشطتهم العلم1ة وال(حث1ة وخاصة تلك التي تتصل (البیئة  والر.اض1ة

  العر=1ة والعالم1ة عامة. 
3.  Gتشج1ع ال(حوث التي تأكد على التنوع، وعلى االنفتاح الف/ر$، وعلى االنض(ا

المنهجي، واالستفادة من /ل معط1ات الف/ر في المجال الر.اضي، قد1مه 
 وحدیثه، أجنب1ًا /ان أم عر=1ًا. 

  

  :قواعد النشر
/ل ال(حوث تكتب على ورقة المجلة التي یتم تنز.لها من المنصة 

 الوطن1ة للمجالت العلم1ة على العنوان التالي:
ue/3http://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRev  
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  : قواعد عامة
 ال تستقبل المجلة أ$ (حث ال 1مر عبر المنصة الوطن1ة للمجالت العلم1ة. .1
ال تستقبل المجلة أ$ (حث ال 1/تب على ورقة المجلة والتي یتم تنز.لها عبر  .2

  موقع المنصة على الر=_ التالي:
sjp.cerist.dz/revues/3https://www.a 

  تؤول /افة حقوق النشر للمجلة. .3
1م/ن لصاحب ال(حث المنشور سحب المقال أو المجلة /املة من موقع الوزارة  .4

 على الر=_ (عد الصدور 
http://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/3 

1م/ن لصاحب ال(حث الحصول على افادة نشر (عد التح/1م وموافقة المقومین  .5
 تمنح من قبل مدیر النشر ورئ1س التحر.ر.

تعبر جم1ع األف/ار الواردة في المجلة عن آراء /اتبیها وال تعبر عن وجهة نظر  .6
  المجلة. 

م1ة توجه /افة المراسالت المتعلقة (ال(حوث إلى المنصة الوطن1ة للمجالت العل .7
 على الموقع التالي:

https://www.asjp.cerist.dz/revues/3  
 

  :دعوة للنشر
دعوتكم البدن1ة والر.اض1ة و التكنولوج1ة للنشاطات علوم الالمجلة العلم1ة 1سـر   

الر.اض1ة المختلفة التي تلتزم لإلسـهام بنشـر أ(حاثكم العلم1ة األصیلة المتعلقة (مجاالت 
(منهج1ة ال(حث العلمي وخطواته المتعارف علیها عالم1ًا، والم/تو(ة بإحدM اللغات العر=1ة 

 أو اإلنجلیز.ة أو الفرنس1ة والتي لم 1سبR نشرها. 
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  المـحـتـو�ــــــــــــــات

  الصفحات  ــــثسم ال�احــــــــــــــــإعنــــــــــــــــــــــوان ال�حث/   الرقم

  

01  

  وضع�ة عمل�ة اخت�ار حراس المرمى Nرة القدم الجزائر�ة 

  العلم�ة و الطرق التقلید�ة بین األسس 

 سنة. 17لذR الفئة العمر�ة تحت 

  بن قوة علي . أ.د   �سلطان حاج ، د زرف محمد  ، 

09-29  

02  
  سنة : 20اقع اخت�ار الالعبین في Nرة القدم الجزائر�ة تحت و 

 العلمي والتقلیدRبین المنهج  

  بن قـوة علي ، د زرف محمد  /د بن نعمة بن عودة ، أ.
30-47  

03  
 مد[ اسهام اصالحات المنظومة التر]و�ة الجزائر�ة في نمو ا�عاد المواطنة

  زرف محمد - د  مقدس مولي ادر�س     - د   بن قوة على -  أ.د 
48-68  

04  
  تأثیر دورات اال�قاع الحیوR على اإلنجاز الر�اضي -

  بي القفز الطو�للد[ الع

 Rناصر یوسف  ، أد. ر�اض علي الراو  

69-86  

05  
 تأثیر التدر��ات البلیومتر�ة على تنم�ة القوة القصو[ وعالقتها بتطو�ر مستو[ 

  أداء �عض المهارات الهجوم�ة لد[ مصارعي الكارات�ه.

  ناصر عبد القادر  أ.د  شنوف خالد ، 

87-113  

06  
  ة التر]�ة البدن�ة والر�اض�ةالبیئة المدرس�ة وعالقتها بجودة تدر�س ماد

    ،بن قاصد علي الحاج محمد أ.د    ،د بن صابر محــمد

  د  زا�شي نور الدین  

114 -143  

07  
أثر أسلوب االكتشاف الموجه في تنم�ة التفNیر التأملي خالل دروس التر]�ة 

  الثانو�ة و الر�اض�ة لد[ تالمیذ المرحلة  البدن�ة

  د. بلقاسم دودو بلقاسم موهو]ي ( طالب دNتوراه ) ،  

144 -177  
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آل�ة انتقاء التالمیذ المتفوقین ر�اض�ا لفرق Nرة السلة المدرس�ة من وجهة 

  نظر المدر]ین

  حبیب بن سي قدور أ.د  محجوب غزال  ، أ

178 -204  

09  

  
The Relationship between Self-efficacy, Achievement 
motivation and state anxiety among football players  

 

Kenioua Mouloud  , Boumesjed Abed El Kader  
 

205 -224  

01  
  

  
Self-Confidence Among Volley-ball players during 

competition  (Clubs of Algiers Case Division 2) 

 
Bencharnine, Dr. Abdelhamid   Dr. Karim Labane,  

Dr. Med Fahssi Ryad   
  

225 -234  

11  

  التر]�ة البدن�ة  أساتذةلد[  الذاتالمهن�ة بتقدیر  الضغوطاتعالقة 

qو الر�اض�ة في التعل�م المتوس  

  ،  جغدم بن ذهی�ة .مقراني جمال  ، د .د    حر]اش براه�م، .د

  فغلول سنوسي .د    بن ز�دان حسین ، .د

235 -258  

12  
  مدرب الجزائرR لمتطل�ات التوج�همد[ إدراك واعتماد ال

 Rالر�اضي القاعد  

  رف محمد. ز د    بن قـوة علي          أ.د  ببـوشة وهـیب            

259 -280  

13  
  دور منهاج التر]�ة البدن�ة و الر�اض�ة في تنم�ة �عض المهارات الح�ات�ة

qفي مرحلة التعل�م المتوس  

  ع�اس أمیرة ,    ا د عطاهللا أحمد  

281 -308  

14  
  البرامج التكو�ن�ة في تحسین السلوك التنظ�مي لألفراد العاملین دور 

  في المؤسسات الر�اض�ة

  د زحاف محمد ،  ا. مقصود عبد القادر

309 -339  



 ISSN : 1112-4032         البدنية و الر�ضيةة  للنشاطات تكنولوجياللعلوم و اا	لة العلمية  

    eISSN 2543-3776                                      م2017 ديسمرب  عشرالرابع العدد 

 

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

 جملة علمية

حمكمة  سنوية  

8 

  
----  

  

51  
  درجة وأهم�ة الكفا�ات اإلدار�ة في تحقیw الرضا الوظ�في

 لد[ موظفي اإلدارة الر�اض�ة لوال�ة المیلة

  دحماني نع�مة,     جوادR خالد

340 -356  

61 
تحلیل�ة لترNیب و نمq الجسم لر�اضي النخ�ة Nأساس لالنتقاء و دراسة 

 سنة 16-13( الجودو، Nرة السلة، الكرة الطائرة) سن  التوج�ه

  عطاء هللا أحمد  ،د. لوح هشام ا.د ، عسلي حسین

357 -377  

17 

تقو�م تدر�س مدرسین التر]�ة البدن�ة و الر�اض�ة �التعل�م الثانوR للجمهور�ة 

  التالمیذ - المدرسین -الموجهون Nما یراها  ال�من�ة

  بن قناب الحاج  أ.د  عادل أحمد دحام العقبي ،

378 -415  

18  
  تطو�ر االتحاد المصرR لرفع األثقال في ضوء إدارة الجودة الشاملة-

  ، .د/ عادل عبدالمنعم محمد مNي  ، أ.د/ خالد عبدالرؤوف إبراه�م ع�ادةأ
  د/مصطفى عنتر ز�دان فرج

416 -448  

19  
للكشف االستراتیج�ات التدر�س�ة الحدیثة  �عض ستخدام�امقترح  لیلدتصم�م 

 في الجانب النفس حرNي واتسن )10-8( عن المتفوقین

  ، أد. بن سي قدور حبیب  أ.براه�مي قدور

449 -486  

20  

  تصم�م اخت�ار مهارR مصمم لق�اس األداء المهارR المرNب 

  عند ناشئي Nرة القدم

  محمد خرفان بن قوة علي  ، د.حجار , أ.د  سنوسي عبد الكر�م

  

487 -502  
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  وضع�ة عمل�ة اخت�ار حراس المرمى �رة القدم الجزائر�ة

  بین األسس العلم�ة والطرق التقلید�ة  

  .سنة 17لذ% الفئة العمر�ة تحت 

  
  3بن قوة علي ا.د. -   2زرف محمد .د  -    1,سلطان حاجا. 
 ) bessoltanehadj@gmail.com (  جامعة عبد الحمید بن �اد
س  مستغانم 1
  ) biomeca.zerf@outlook.com (جامعة عبد الحمید بن �اد
س  مستغانم  2

  ) mosta.dz-ali.bengoua@univ (جامعة عبد الحمید بن �اد
س  مستغانم  3

  

  الملخص:

هدفت الدراسة إلى التعرف على !
ف
ة اخت
ار حراس المرمى �!رة القدم الجزائر�ة للفئة  

سنة �أند
ة الغرب الجزائر3، حیث استخدم ال�احثون المنهج الوصفي  17العمر�ة تحت 

) مدرب لهذه الفئة 30�أسلوب المسح لمالئمته لطب
عة المش!لة، وذلك �استجواب (

ممثلة للمجتمع األصلي، �عد المعالجة اإلحصائ
ة توصل طاقم ال�احث إلى العمر�ة !عینة 

االستنتاجات التال
ة:*إهمال أغلب المدرHین ألند
ة الغرب الجزائر3 لألسس العلم
ة أثناء 

االعتماد على مدرب الرئ
سي دون إسناد *سنة. 17عمل
ة اخت
ارهم لحراس المرمى تحت 


عد تطبیP ناقص في اخت
ار حراس المرمى. هذه المهمة إلى مدرب حراس المرمى  

وعلى أساس ذلك یوصي طاقم ال�احث �ضرورة إدراج المالحظة العلم
ة المؤسسة على 

ضوء نتائج برامج التقو
م والتقی
م في اخت
ار حراس المرمى دون نس
ان إسناد هذه المهمة 

  .إلى مدرHي حراس المرمى

 حارس المرمى   - الطرق التقلید
ة  - لم
ة األسس الع - الكلمات األساس
ة : االخت
ار 

  . !رة القدم - 
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Les processus de sélection des gardiens de but de moins de 17 ans dans le 

football algérien: entre la base scientifique et pratiques  traditionnelles 
 
Résumé : 
 L’étude visait à savoir comment choisir les gardiens de but algériens dans le 
football pour le groupe d'âge de moins de 17 ans parmi les clubs de l'ouest de 
l'Algérie. Où les chercheurs ont utilisé la méthode descriptive L'enquête 
convient à la nature du problème, de façon à interroger (30) l'entraîneur pour ce 
groupe d'âge comme un échantillon représentatif de la population originale. 
Après le traitement statistique, les chercheurs conclue : 
La négligence de la base scientifique au cours du processus de sélection pour 
les gardiens de but de moins de 17 ans 
La plupart des entraîneurs se basent sur leur expérience comme outil pour le 
processus de sélection des gardiens de but. 
Sur la base de nos résultats, les chercheurs recommandent la nécessité d'inclure 
observation scientifique à la lumière des résultats des programmes d'évaluation 
pour sélectionnées nos gardiens de but sans oublier d'assigner cette tâche aux 
entraineurs des gardiens de but  
Mots clés: Sélection - base scientifique - méthodes traditionnelles - 

Gardien de but – Football 
 

The state of the process for selecting goalkeepers under 17 in Algerian 

football: between the scientific basis and traditional methods 
 
Abstract:  
 The study aimed to find out how to choose the Algerian goalkeepers in 
football for the age group under 17 years old among the clubs from the west of 
Algeria. Where researchers used the descriptive manner Survey suits the nature 
of the problem, to interrogate (30) coach for this age group as a sample 
representative of the population original. After treatment, statistical researchers 
conclude: 
The negligence of scientific basis during the selection process for the 
goalkeepers under 17 years  
Most of the coaches based on their experience as a tool for the selection 
process for goalkeepers. 
Based on our findings, the researchers recommend the need to include 
scientific observation in light of the results of the assessment programs to 
select our goalkeepers without forgetting to assign this task to the goalkeeper 
coaches.  
Key words:  Selection- the scientific basis - traditional methods - Goalkeeper - 
Football 
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  مقدمة :   -
تعتبر !رة  القدم إحدX أهم األلعاب الر�اض
ة في وقتنا الحاضر لما فیها من متعة 


ظهرها جم
ع الالعبین في الملعب ، حیث تعتمد اعتمادا !بیرا على جم
ع الالعبین �ما 

(ناجح مهاجمین من التسجیل فیهم حارس المرمى ، الذ3 
قوم �الدفاع عن مرماه لمنع ال

و نظرا ألهم
ة حارس المرمى فإن أغلب الفرق و  )239، صفحة 2010الذ
ا�ات ، 

المنتخ�ات القوم
ة قد خصصت داخل أجهزتها الفن
ة مدرب لتدر�ب حراس المرمى 

. فقد فطن  )204-203، الصفحات 2002(حسن السید أبو عبده، 

ى ضرورة تخص
ص مدرب لحراس المرمى 
قوم خبراء !رة القدم في السنوات األخیرة إل

�اخت
ارهم و إعدادهم و تجهیزهم في إطار خطة التدر�ب العام للفر�P نظرا ألهم
ة 

إعدادهم الذ3 یختلف في تفاصیله عن �اقي العبي الفر�P في مراكز اللعب األخرX. و 

مهمة ال�عض اآلخر لهم نظرة أخرX وهي أن المدرب الفر�P هو الذ3 یجب أن 
قوم �

 )14، صفحة 1994(مفتي حمادة ابراه
م ، تدر�ب حراسه ألنه 
عمل تحت مسؤولیته. 

 Pب حراس المرمى و!ل ما یتعل�لذلك ال بد للمدرب أن یلم إلماما تاما بجم
ع دقائP تدر

جهزة المستخدمة في مجال عمله. و لكي 
ضمن المدرب وجود حارس األ�األدوات و 

ب الذ3 
شغل هذا المر!ز من الالعبین المتمیز�ن الذ3 مرمى جید یجب أن یختار الالع

یتصف �المقومات الجسم
ة و القدرات البدن
ة ... و یرX محمد ص�حي حسنین "أن جل 

المدرHین ال 
ستعملون األسلوب األمثل في اخت
ارهم لحراس المرمى ، وهذا ما یؤد3 إلى 

و
ضها. و هذه الصورة ض
اع و تسرب الكثیر من المواهب التي تعد خسارة 
صعب تع

تع!س المستوX الحق
قي للمدرب . و هذا ما أشار إل
ه بن قوة علي :"�أن المدرب هو 

جوهر و محور العمل
ة التدر�ب
ة و هو المنفذ لها. و لتحقیP أفضل مستوX انجاز عل
ه 

(بن قوة  أن 
!ون ملما �محتوX العمل
ة التدر�ب
ة لالقتصاد في الجهد و المال و الوقت "

  .)19، صفحة 2010علي ، 

 Xوهذا ما دفعنا إلى دراسة هذا الموضوع و معرفة األس�اب الكامنة و راء تراجع مستو

أصحاب القفازات �ش!ل الفت لالنت�اه و أص�ح حارس المرمى الجید في الجزائر عملة 
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نادرة ، مما ش!ل أزمة غیر مسبوقة في تار�خ الكرة الجزائر�ة ، و هي أزمة حراس المرمى 

الممیز�ن ، حیث عجزت ال�طولة المحل
ة ألول مرة  عن ضمان حارس مرمى متمیز لفترة 

طو�لة منذ االستقالل ،  و االهتمام بهذا العنصر المهم و المحور3 في نجاح أ3 فر�P و 

االستثمار في الفئات الصغرX عبر التراب الوطني و التي تعتبر الخزان للمنتخ�ات 

تكو�ن المدرHین و تأهیلهم علم
ا و أكاد
م
ا �مختلف العلوم  الوطن
ة . یتطلب العمل على

المرت�طة �التدر�ب الر�اضي. و االعتماد على االخت
ار العلمي الموضوعي حسب 

  متطل�ات الكرة الحدیثة.

  :لمش�لةا -

تعتبر عمل
ة اخت
ار الر�اضیین من أهم العمل
ات التي تمر بها أغلب النواد3 و الفرق 

خت
ار أحسن العناصر و الذین تظهر لدیهم �عض المؤهالت التي الر�اض
ة و ذلك ال

تساعدهم على التفوق في هذه الر�اضة. حیث یؤ!د إبراه
م رحمة"أن عمل
ة اخت
ار 

الر�اضیین تعتبر عمل
ة اقتصاد
ة تلجأ إلیها �عض الدول حتى توفر الجهود و تحرز 

و الجزائر ) 2008مان سالم ، (ابراه
م رحمة ، فرح زقزوق ، سالم سل
 أفضل النتائج " 

!�اقي دول العالم تقوم أندیتها �عمل
ة االخت
ار لالعبین �صفة عامة و لحراس المرمى 

�صفة خاصة ، إال أن هذه العمل
ة تشوHها الذات
ة و العشوائ
ة و االبتعاد عن المصداق
ة 

تخضع إلى  و الموضوع
ة وهذا ما أظهرته نتائج  دراسته عطا هللا أن "عمل
ة االنتقاء

(عطا هللا أحمد ، عبد أسالیب غیر مقننة أو مضبوطة علم
ا و إلى المالحظة العابرة " 

(بن قوة ، و دراسة )156، صفحة 2009القادر ز�توني ، بن قاصد علي الحاج محمد، 

. فحارس المرمى لم ی�قى حارس مرمى فقh ، بل هو العب مختص في  )2010علي ، 

محاكاة للواقع المعاش على الساحة الوطن
ة !العب سابP و حراسة المرمى . ومن خالل 

مدرب للفئة المستهدفة لعدة سنوات  ، �اإلضافة إلى المقا�الت الشخص
ة مع حراس 

مرمى سا�قین و مدرHین و مختصین في مجال التدر�ب الر�اضي و استطالع الخبراء في 

 cناء ترHص للمدرHین !اف هذا المیدان  �المر!ب األولمبي الرائد فراج  �مستغانم أث

أن أغلب الفرق الوطن
ة للفئات العمر�ة  2016لإلتحاد الجزائر3 لكرة القدم مارس 
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الصغرX تعتمد في اخت
ارها لحراس المرمى على المالحظة  لش!ل الجسم و القامة من 

الجانب المورفولوجي و التقني من خالل تنظ
م دورات !رو
ة  دون االستناد إلى األسس 

  لمعاییر العلم
ة و الضوا�h الصح
حة حسب متطل�ات !رة القدم الحدیثة .أو ا

فانجاز األرقام الق
اس
ة 
ستند م�اشرة على نوع
ة االخت
ار ، !ما 
حدث في القطاعات 

(بن قوة علي ،  األخرX ، حیث تتعلP بنوع
ة المنتوج الجاهز بجودة المادة األول
ة

در�بي و الطر�قة المنتهجة من طرف المدرHین . و لمعرفة المؤهل العلمي والت )2001

دفعنا �التساؤل عن الك
ف
ة  التي یتم على أساسها اخت
ار حراس المرمى في لع�ة !رة 

القدم �الغرب الجزائر3  و للمساعدة في حل هذه المش!لة یتوجب اإلجا�ة على التساؤالت 

  التال
ة :

  :التساؤل عام -

زائر3 
عتمدون أثناء عمل
ة االخت
ار لحراس المرمى هل المدرHین في أند
ة الغرب الج - 

سنة على طر�قة المالحظة بدل األسس والمعاییر  17�!رة القدم للفئة العمر�ة تحت 

  العلم
ة؟.

  :تساؤالت جزئ�ة -

هل أغلب المدرHین 
عتمدون في عمل
ة االخت
ار لحراس المرمى �!رة القدم على طر�قة  - 

  ت�ارات؟المالحظة بدل الق
اسات واالخ

هل یهتم المدرHین في األند
ة للغرب الجزائر3 �الجانب األنثروHومتر3 والبدني  أثناء  - 

  سنة؟ 17عمل
ة االخت
ار لحراس المرمى �!رة القدم تحت 

  أهداف ال,حث:  -
معرفة الطر�قة المنتهجة من طرف المدرHین في أند
ة الغرب الجزائر3 أثناء  - 

  سنة . 17في !رة القدم للفئة العمر�ة تحت عمل
ة االخت
ار لحراس المرمى 

معرفة مدX اهتمام المدرHین في أند
ة الغرب الجزائر3 �الجانب األنثروHومتر3  - 

  سنة. 17و البدني للفئة العمر�ة تحت 
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  فرض�ات ال,حث:  -
  الفرض�ة العامة: -

المدرHین في أند
ة الغرب الجزائر3 
عتمدون أثناء عمل
ة االخت
ار لحراس  - 

سنة على طر�قة المالحظة بدل األسس  17لمرمى �!رة القدم للفئة العمر�ة تحت ا

  والمعاییر العلم
ة.

  الفرض�ات الجزئ�ة: - 

أغلب المدرHین 
عتمدون في عمل
ة االخت
ار لحراس المرمى في !رة القدم للفئة  -

  .على طر�قة المالحظة بدل الق
اسات و االخت�اراتسنة  17العمر�ة تحت 

المدرHین في أند
ة الغرب الجزائر3 ال یهتمون �الجانب األنثروHومتر3 أغلب  -

 سنة. 17والبدني  أثناء عمل
ة االخت
ار لحراس المرمى في !رة القدم تحت 

  أهم�ة ال,حث : -
من منطلP االهتمام المتزاید �عمل
ة االخت
ار في مجال !رة القدم و خاصة فئة 


ة الدراسة في أنها : دراسة مسح
ة لواقع عمل
ة حراس المرمى �!رة القدم ، تتجلى أهم

سنة في منطقة الغرب الجزائر3 أین  17االخت
ار لحراس المرمى للفئة العمر�ة تحت 

حاولنا ف
ه تسل
h الضوء على عمل
ة االخت
ار و القائمین علیها في الحقل التدر�بي مجال 

ي انتقاء و اخت
ار حراس !رة القدم و معرفة واكتشاف اآلل
ات و األسالیب المعتمدة ف

المرمى  و التوصل إلى أهم المعوقات و الصعو�ات المؤد
ة إلى انتهاج طر�قة المالحظة 

 العابرة  بدل الطرق و األسس العلم
ة .

  المصطلحات الواردة في ال,حث:  -

: عمل
ة مستمرة لالكتشاف و االبتداء و االخت�ار في المجال الر�اضي - 1

المنظم لجم
ع أولئك اللذین لدیهم مواهب لر�اضي االندماج في مجال النشاm ا

  .)04، صفحة 2001(بن قوة علي ، لممارسة الر�اضة 
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: هو ع�ارة عن عمل
ة المفاضلة بین العناصر ال�شر�ة التي تتمتع التعر�ف اإلجرائي 

�مقومات النجاح في نشاm ر�اضي معین �استخدام األسلوب العلمي المتمثل في الق
اسات 

  ات .و االخت�ار 

هو الالعب الممیز و الذ3 خصه قانون اللع�ة دون غیره من  حارس المرمى : - 2

الالعبین �أن 
مسك أو 
حمل أو 
صد الكرة بید
ه داخل منطقة الجزاء أثناء اللعب ، و 

أن یرتد3 قم
صا لونه مخالف لجم
ع الالعبین �ما فیهم الفر�P المنافس و یرتد3 في ید
ه 

(عالء خطاب یوسف ، لوحید الذ3 
عالج داخل الملعب زوج من القفازات ، و هو ا

2008(  

هو الالعب الذ3 
قف في المرمى و یرتد3 زX خاص ، ومهمته منع  التعر�ف اإلجرائي

الكرة من دخول مرماه و 
ستخدم في ذلك !ل جسمه �ما في ذلك ید
ه  داخل منطقة 

  الجزاء في أداء مهمته.

نقصد الق
اسات و االخت�ارات المقننة  : التعر�ف اإلجرائي األسس العلم�ة :  - 3

  أثناء عمل
ة االخت
ار

:نقصد المالحظة الم�اشرة أثناء عمل
ة  الطرق التقلید�ة :التعر�ف اإلجرائي - 4

 االخت
ار

 الدراسات السا,قة و المشابهة : -

  : 2012دراسة بوحاج مز�ان  -
اء العبي �رة القدم ,طار�ة اخت,ارات لتقو�م ,عض القدرات البدن�ة و المهار�ة أثناء انتق"

) Fسنة "19- 17صنف أواس (  

هدفت الدراسة إلى إبراز أهم
ة التقو
م �صفة عامة لیتم!ن المدرHون من إدراك الق
مة 

الحق
ق
ة  للجانب العلمي .و استخدم ال�احث المنهج الوصفي �أسلوب المسح ، أما العینة 

  العب . 164فر�P و  41ف!انت 

ال �طار�ة اخت�ارات لتقو
م قدرات الالعبین بدن
ا ومهار�ا و أهم استنتاج هو عند استعم

أثناء عمل
ة االنتقاء یتطلب عمل علمي ومنهجي و !فاءة من المدرب  حتى یتم!ن من 
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تطب
قه والعمل �ه. و أوصى �ضرورة تطبیP �طار�ة اخت�ارات مقننة أثناء عمل
ة االنتقاء 

 )2012بدل االرتجال
ة و الصدفة . (بوحاج مز�ان ، 

  :  2010دراسة بن قاصد علي الحاج محمد و بن دحمان نصر الدین  -

العنوان "تقو�م العمل�ة التدر�ب�ة على مستوJ ,عض مدارس �رة القدم الجزائر�ة بین 

" Kسنة . 20مدارس �رة القدم تحت النظر% و التطبی  

و مدX هدفت الدراسة إلى معرفة  الثقافة التدر�ب
ة عند مدرHي !رة القدم الجزائر�ة 

انع!اسها على مقومات العمل
ة التدر�ب
ة . و استخدم المنهج الوصفي �أسلوب المسح  ، 

)مدرب و توصل إلى ضرورة الرفع القدرات المعرف
ة و 34و اشتملت عینة ال�حث على (

(بن قصد علي الحاج محمد ، بن دحمان نصر الدین ، تنم
ة الثقافة التدر�ب
ة للمدرب . 

  )60- 43، الصفحات 2010

  :2009موفK صالح . –الوسین سل�مان –دراسة واضح أحمد األمین    -

العنوان "دراسة واقع و طر�قة انتقاء المواهب الشا,ة لكرة القدم في األكاد�م�ة الر�اض�ة 

  ل,ارادو حیدرة "

هدفت الدراسة إلى معرفة مستوX المشرفین و !ذا التأطیر داخل األكاد
م
ة و اإلطالع 

قاء لالعبین ، و استخدم طاقم ال�حث  المنهج الوصفي و تمثلت عینة على !
ف
ة االنت

) 08) إدار3 و مسیر ر�اضي و (14)مدرHین و (04) فرد (26ال�حث في مجموع (

أساتذة و!انت األداة المستعملة االستمارة االستب
ان
ة و المقابلة و أهم استنتاج تحس
س 

ألولى و أوصى �االعتماد على مدرHین الالعبین �أهم
ة التعل
م و وضعه في المرت�ة ا

(واضح أحمد األمین ،الوسین  أكفاء تتوفر فیهم شروm التكو�ن األكاد
مي و !ذا الخبرة .

  )149- 132، الصفحات 2009سل
مان ، موفP صالح ، 

  : 2004دراسة بن قوة علي ، سنة  - 

القدم  تحدید مستو�ات مع�ار�ة ل,عض المهارات األساس�ة عند العبي �رة:العنوان 

  ) سنة  القسم الوطني األول.16-14الناشئین (
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هدفت الدراسة إلى معرفة المستوX المهار3 و البدني مع المقارنة في ظل اختالفات 

) الع�ا و استخدم 162صحراء).و اشتملت عینة ال�حث ( –هضاب  - المناطP (ساحل

ت�ارات الجانب المنهج المسحي لمالئمته طب
عة المش!لة.و استنتج �ضرورة اعتماد اخ

المهار3 و البدني لالعبي !رة القدم لهذه المرحلة ألنهم  
عتبرون خزان للفرق األخرX و 

أوصى �االستفادة �مختصین من ذو3 الشهادات لالستفادة من خبراتهم العلم
ة في میدان 

  .)100-76، الصفحات 2004(بن قوة علي ، ال�حث العلمي  . 

  و المشا,ه:التعلیK على الدراسات السا,قة  -

خالل ما قام �ه طاقم ال�حث من قراءات و استطالع لنتائج و تقار�ر الدراسات  من 

    :السا�قة و األ�حاث المرت�طة موضوع ال�حث ، تم!نا من استخالص المالحظات التال
ة

إلى معرفة و اكتشاف  الوضع
ة و األل
ات  !لها استهدفت الفئات العمر�ة و تطرقت 

  المدرHین العاملین في الحقل التدر�بي أثناء عمل
ة االخت
ار .المنتهجة من طرف 

جل الدراسات تنص على االرتجال
ة و العشوائ
ة أثناء عمل
ة االخت
ار و اعتماد األند
ة  و 

  المدرب الجزائر3 على التقدیر بدل التقو
م .

من حیث المنهج !لها استخدمت المنهج الوصفي �أسلوب المسح  و تمثلت 

- 2004ین المدرHین و الالعبین و األطر الر�اض
ة بینما الفترة الزمن
ة !انت بین العینة ب

مع استعمال ال�عض لالستمارة و المقابلة الشخص
ة و ال�عض اآلخر ل�طار�ة  2012

(بوحاج االخت�ارات و !انت االقتراحات في استعمال �طار�ة االخت�ارات للتقو
م و االنتقاء 

و جم
ع الدراسات تبرز  )2004(بن قوة علي ، ت المع
ار�ة و المستو
ا )2012مز�ان ، 

  أهم
ة االخت
ار للوصول إلى االنجاز .

  : االستفادة من الدراسات السا,قة - 

تثمین المش!لة ضمن المرحلة العمر�ة التي اختارها طاقم ال�حث و في  تحدید المنهج 

یب اإلحصائ
ة المناس�ة و المستخدم والعینة و نوع األداة المستعملة و في اخت
ار األسال

  التي تحقP هدف الدراسة .
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  منهج�ة ال,حث و اإلجراءات المیدان�ة : -
  : منهج ال,حث  1

استخدمنا في هذه الدراسة المنهج الوصفي �أسلوب المسح لمالئمته لطب
عة 

  مش!لة ال�حث  و تحق
قا ألهدافه.

 مجتمع و عینة ال,حث : 2

  مجتمع ال,حث : 1- 2

�حث من المدرHین العاملین في حقل التدر�ب الر�اضي �!رة یتكون مجتمع ال 

سنة على مستوX الغرب الجزائر3 للقسم األول و الثاني و  17القدم للفئة العمر�ة تحت 

  مدرب . 50ما بین الرا�طات و المقدر عددهم ب 

  : عینة ال,حث 2- 2

ة سن 17مدرب) لكرة القدم للفئة العمر�ة تحت 30وزعت االستمارات على ( 

العاملین في الحقل التدر�بي على مستوX الغرب الجزائر3 للقسم األول و الثاني و مابین 

الرا�طات في أماكن عملهم و ال�عض أثناء التجمعات و الترHصات لتكو�ن المدرHین 

  .)من المجتمع األصلي %60للفدرال
ة الجزائر�ة لكرة القدم بنس�ة (

  مجاالت ال,حث : 3

  : المجال الزمني - 1- 3

  . 2016إلى غا
ة ما3  2016أجر�ت هذه الدراسة بین جانفي 

  المجال ال,شر% :  2- 3

العاملین في   سنة 17لكرة القدم للفئة العمر�ة تحت  ) مدرب30شملت العمل
ة (

  الحقل التدر�بي على مستوX الغرب الجزائر3 للقسم األول و الثاني و مابین الرا�طات .

   المجال الم�اني 3- 3

ستمارات على المدرHین �م!ان عملهم وخالل �عض الترHصات �الغرب :وزعت اال

جو�ل
ة بوال
ة مستغانم و المعهد التكنولوجي للتدر�ب  05الجزائر3  �المر!ب الر�اضي 

  الر�اضي �عین الترك بوال
ة وهران.
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  المعامالت العلم�ة ألداة الدراسة : - 4

حث بتصم
م است�انة أتت من أجل الوقوف على إش!ال
ة هذا ال�حث قام طاقم ال�

طرق  - المؤهل العلمي و التدر�بي و الخبرة المیدان
ة محاورها على النحو الموالي:

المعتمدة من قبل مدرHین أند
ة الغرب الجزائر3 أثناء عمل
ة االخت
ار لحراس المرمى �!رة 

ناء مدX اهتمام المدرHین أند
ة الغرب الجزائر3 أث - سنة 17القدم للفئة العمر�ة تحت 

سنة �الجانب األنثروHومتر3 و  17عمل
ة االخت
ار لحراس المرمى  �!رة القدم تحت 

البدني. و �عد عرضها و موافقة  خبراء قام طاقم ال�حث توز�عها حسب التور�خ سا�فة 

الذ!ر(مجاالت ال�حث) �غ
ة حساب المعامالت العلم
ة ألداة ال�حث قید الدراسة الحال
ة و 

  و الموالي:التي !انت على النح

  صدق األداة : 1- 4 

للتحقP من صدق أداة الدراسة (االستمارة) ، قمنا �عرضها على مجموعة من  

المح!مین  من ذو3 الكفاءة العلم
ة و العمل
ة  في مجال التدر�ب الر�اضي و ال�حث 

مح!مین ) ، للتأكد من صدق المحتوX و سالمة اللغة حیث  10العلمي قدر عددهم ب (

  إضافة أو تعدیل و إلغاء ما یرونه مناس�ا .طلب منهم 

   ث,ات األداة : 2- 4

من المدرHین من المجتمع األصلي �فارق زمني  10تم تطبیP االستمارة على 

  mقدر �أسبوع و!انت إجا�اتهم ثابتة . حیث بلغ معامل االرت�ا
عند مستوX داللة   0.92

. و هو ما 14ند درجة حر�ة ع 0.49وهي ق
مة أكبر من الجد ول
ة المقدرة ب  0.05

  یؤ!د ث�ات االستمارة.

  : الموضوع�ة 3- 4

لقد عمد الطاقم ال�احث على استخدام ع�ارات سهلة و واضحة ، إضافة إلى تقد
م 

االستمارة إلى أساتذة مح!مین �غ
ة التأكد من الص
اغة الجیدة للع�ارات و هذا ما یجعل 

 .االستمارة تتمتع بدرجة عال
ة من الموضوع
ة 
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   : عرض النتائج ومناقشتها   -

  �عد تفر�غ االستمارة االستب
ان
ة أفرزت النتائج على ما یلي:

  المعلومات الشخص�ة :

 

  ) :01الجدول رقم (

  یبین النسب المئو�ة إلجا,ة المدرYین للمؤهل العلمي و التدر�بي و الخبرة المیدان�ة

  م²!ا  ج²!ا  األجو�ة  األسئلة

المؤهل  - 1

  العلمي

ر مستشا

في 

  الر�اضة

  مستوX ثانو3   لسانس  ما ستار

7.81  13.03  

-  -  07  23.33% 6  20%  17  56.66%  

شهادة - 2

  التدر�ب

  03فا ف   c!ا ف 
3.84  0.31  

16  53.33%  14  46.66%  

الخبرة - 3

  التدر�ب
ة

  سنوات فما فوق  05  سنوات 5- 1
3.84  6.53  

08  26.66%  22  73.33%  

عمل المدرب - 4

P�  داخل  الفر

  مدرب حراس مرمى  مدرب  رئ
سي
3.84  30  

30  100%  -  -  

 ).1- ودرجة حر�ة (عدد األعمدة 0.05الجد ول
ة عند مستوX داللة ²جم
ع ق
م !ا

) : من خالل إجا�ات المدرHین على سؤال األول !انت ق
مة 01من الجدول رقم (

) عند مستوX الداللة 07.81الجد ول
ة( 2) أكبر من ق
مة !ا13.02المحسو�ة( 2!ا

) و �التالي فالفرق دال ألكبر تكرار لصالح المستوX الثانو3 بنس�ة بلغت 0.05(

 ²) أقل من !ا0.31المحسو�ة (².أما �النس�ة للسؤال الثاني ف!انت ق
م !ا )56.66%(

لثالث  ) و�التالي ال یوجد فرق دال إحصائ
ا .أما �النس�ة للسؤال ا03.84الجد ول
ة (

) و هي تبین 03.84الجد ول
ة ( ²) أكبر من ق
مة !ا06.53المحسو�ة ( ²ف!انت ق
مة !ا

 05وجود فروق ذات داللة إحصائ
ة بین إجا�ات المدرHین لصالح مدة العمل أكثر من 
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المحسو�ة  ².في حین السؤال الرا�ع !انت ق
مة !ا )%73.33سنوات فما فوق بنس�ة (

) و �التالي فالفرق دال لصالح المدرHین الذین 03.84جد ول
ة (ال ²) أكبر من ق
م !ا30(

100%
عملون !مدرHین رئ
سین بنس�ة (( .  

 03: إلى أن أغلب المدرHین الحاملین لشهادات التدر�ب فا ف  وعل�ه خلص طاقم ال,حث

سنوات فما فوق .  05هم من ذو3 المستوX الثانو3 و العمر التدر�بي 
فوق  cو !اف 

تفP مع استب
ان بن قوة علي حیث 
شیر أن "التكو�ن العلمي ضمن مجال العلوم وهذا ما ی

(بن قوة  التدر�ب الر�اضي ضرور�ة في تأس
س ملمح الم!ون و درجة عطائه مستق�ال .

، صفحة 2004( بن قصد علي حاج محمد ، ودراسة  )121، صفحة 2004علي ، 

أهیل العلمي ما یؤهلهم                                                                                                        ضمن نفس السؤال أن المدرHین ل
س لهم من الت  )202

أسس للتدر�ب و یتفP ال�احث نظر�ا مع تصور زرف محمد أن التدر�ب الر�اضي علم یت

 Alexendre(و دراسة  )263، صفحة 2012(زرف محمد ، على تخصصات دق
قة 

dellale ،2008( ة المر!ز �النس�ة
. إال أن المش!لة تكمن في االختصاص و نوع

للمدرHین العاملین في الحقل التدر�بي للفئة المستهدفة . فاإلحصائ
ات ذهبت !لها لصالح 

  رنا العمل
ة برمتها جملة و تفص
ال.المدرب الرئ
سي و هذا ما 
عرقل في نظ

  : التحقK من صحة الفرض األولى  - 1- 9

یوضح طرق المعتمدة من قبل مدرYین أند�ة الغرب الجزائر% أثناء   02الجدول رقم 

  سنة. 17عمل�ة االخت�ار لحراس المرمى ,�رة القدم للفئة العمر�ة تحت 

الطرق المعتمدة من قبل مدرHین أند
ة الغرب 

3 أثناء عمل
ة االخت
ار لحراس المرمى الجزائر 

  سنة . 17�!رة القدم للفئة العمر�ة تحت 

  م²!ا  ج²!ا  االجو�ة

هل تقوم �عمل
ة االخت
ار لحراس المرمى في  - 1

  ؟ !رة القدم �مساعدة مختصین 

  ال  نعم
3.84  10.8  

6  20  24  80  

هل لد
!م معرفة !اف
ة في مجال  االنتقاء و - 2

  القدم ؟االخت
ار في !رة 

  ال  نعم
3.84  16.13  

04  13.33  26  86.66  

  30  3.84  ال  نعمهل تلقیتم تكو�ن أو ترHص حول عمل
ة - 3
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االنتقاء و االخت
ار لحراس المرمى في !رة القدم 

  ؟

00  00  30  100  

هل تعتبرون طر�قة الق
اسات و االخت�ارات - 4

  میدان
ا  معقدة  في عمل
ة االخت
ار ؟

  ال  نعم
3.84  4.33  

22  73.33  11  36.66  

هل تجدون صعو�ات في المیدان أثناء الق
ام - 5

  �عمل
ة االخت
ار لحراس المرمى ؟

  ال  نعم
3.84  19.2  

27  90  3  10  

هل تفضلون طر�قة المالحظة في اخت
ار - 6

  حراس المرمي لكرة القدم على الطرق األخرX ؟

  ال  نعم
3.84  13.33  

25  83.33  5  16.66  

تعتقدون أن االعتماد على المالحظة  هل- 7

في عمل
ة االخت
ار لحراس لمرمى وحدها !اف 

  لتقو
م الالعبین من جم
ع الجواب ؟

  ال  نعم

3.84  4.8  21  70  09  30  

  ).1- ودرجة حر�ة (عدد األعمدة  0.05الجد ول
ة عند مستوX داللة  ²جم
ع ق
م !ا

  

 ²ال األول نجد أن ق
مة !ا): �النس�ة للسؤ 02من خالل نتائج الجدول رقم(

الجد ول
ة و �التالي فهي تبین وجود فرق دال بین  ²) أكبر من !ا10.8المحسو�ة (

. في حین أن السؤال الثاني ف!انت )%80بنس�ة (إجا�ات المدرHین لصالح العمل الفرد3 

) مما 
عطي داللة 03.84الجد ول
ة ( ²) أكبر من !ا 16.13المحسو�ة ( ²ق
مة !ا

لصالح افتقار المدرHین للجانب المعرفي بخصوص عمل
ات االنتقاء و االخت
ار  إحصائ
ة

) أكبر من 30المحسو�ة ( ². أما �النس�ة للسؤال الثالث ف!انت !ا)%80�!رة القدم بنس�ة (

) مما یؤ�د طرحنا حول ضعف التكو�ن المعرفي و العلمي 03.84الجد ول
ة ( ²!ا

. في حین أن السؤال الرا�ع   )%86.66نس�ة (بخصوص عمل
ة االنتقاء و االخت
ار ب

) مما یبین وجود 03.84الجد ول
ة ( ²) أكبر من !ا04.33المحسو�ة ( ²ف!انت ق
مة !ا

. )%73.33بنس�ة ( لصالح تعقید طر�قة االخت�ارات میدان
ا فروق ذات داللة إحصائ
ة

الجد ول
ة  ²) أكبر من !ا19.2المحسو�ة ( ²بینما بخصوص السؤال  الخامس ف!انت !ا

.   )%90) و �التالي فالفرق دال لصالح وجو د صعو�ات في المیدان بنس�ة (03.84(
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الجد ول
ة  ²) أكبر من !ا13.33المحسو�ة ( ²أما �النس�ة للسؤال السادس ف!انت ق
مة !ا

بدل ) %83.33) مما 
عطي داللة إحصائ
ة لصالح طر�قة المالحظة  بنس�ة (03.84(

من ق
مة  ) أكبر04.8المحسو�ة(²ما السؤال السا�ع  ف!انت ق
مة !االطرق األخرX . بین

) و �التالي وجود فرق دال بین إجا�ات المدرHین، حیث أنها تؤ�د 03.84الجد ول
ة(²!ا

، إما لجهلهم �الطرق األخرX )%70اعتماد أغلب المدرHین على طر�قة المالحظة بنس�ة (

  أو لسهولة وسرعة تنفیذها .

  

  : K یؤ�د طاقم ال,حث بتحقK الفرض�ة األولىمن خالل ما سب

و  �أن أغلب المدرHین الذین شملتهم الدراسة 
فضلون طر�قة المالحظة العابرة 

العمل الفرد3 بدل العمل الجماعي  و  (Chibane Samir, 2010)هذا ما أكدته دراسة 

 نظرا لسهولتها و سرعة تنفیذها وأ
ضا غ
اب عنصر التكو�ن المتخصص في مجال

االنتقاء و االخت
ار و االبتعاد  عن الطرق األخرX إما لجهلهم بها ( ضعف الجانب 

العلمي و المعرفي ).و هذا ما یتناقض مع ما توصلت إل
ه !ل من الدراسات زHشي نور 

الدین في دراسته �أن " للوصول إلى المستو
ات العال
ة ال 
أتي عن طر�P الصدفة و إنما 

، صفحة 2011(زHشي نور الدین ، على أسس علم
ة �حتة  نتیجة منتوج علمي 
ستند

و ما تطرق إل
ه حنفي محمود مختار إلى أن "االخت�ارات هي المق
اس الحق
قي  )36

(حنفي محمود الذ3 
ستط
ع المدرب بواسطتها أن 
ح!م على حالة الالعب الحق
ق
ة ." 

المدرب الجزائر3  .و نتفP مع دراسة م
م مختار في أن ")221، صفحة 1984مختار ، 

، و �التالي هناك شك  )52، صفحة 2013(م
م مختار ، 
عتمد على التقدیر بدل التقو
م 

 )2012(بوحاج مز�ان ، في االخت
ار الصح
ح لالعبین و هذا ما خلصت إل
ه دراسة  

إلى أن ضعف النتائج و العشوائ
ة في العمل یرجع �األساس إلى  "افتقار المدرHین لطرق 

  ب االخت�ارات و الق
اسات الخاصة �عمل
ة االخت
ار "و أسالی
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   :التحقK من صحة الفرض الثاني - 2- 9

الذ% یوضح مدJ اهتمام المدرYین أند�ة الغرب الجزائر% أثناء عمل�ة  02الجدول رقم 

 سنة ,الجانب األنثروYومتر% و البدني. 17االخت�ار لحراس المرمى  ,�رة القدم تحت 
Hاهتمام المدر Xة الغرب الجزائر3 أثناء مد
ین أند

عمل
ة االخت
ار لحراس المرمى  �!رة القدم تحت 

  سنة �الجانب األنثروHومتر3 و البدني. 17

  م²!ا  ج²!ا  األجو�ة

هل لد
!م معرفة !اف
ة �الق
اسات االنثروHومتر�ة - 1

  الخت
ار حراس المرمى ؟

  ال  نعم
3.84  4.8  

09  30  21  70  

الق
اسات االنتروHومتر�ة في میدان
ا هل تقومون �- 2

  عمل
ة االخت
ار لحراس المرمى ؟

  ال  نعم
3.84  4.8  

9  30  21  70  

هل تعتقدون أن الوزن و القامة !اف
ان لتحدید - 3

الق
اسات ألنثروHومتر�ة لحراس المرمى في !رة 

  القدم ؟

  ال  نعم

3.84  10.8  24  80  06  
20  

الخت
ار  هل لد
!م معرفة �االخت�ارات البدن
ة - 4

  حراس المرمى ؟

  ال  نعم
3.84  8.53  

8  26.66  22  73.33  

هل تعتمدون على االخت�ارات البدن
ة أثناء - 5

  عمل
ة اخت
ار الحراس المرمى ؟

  ال  نعم
3.84  6.53  

08  26.66  22  73.33  

هل تقومون �عمل
ة التقو
م لنتائج الق
اسات و - 6

  االخت�ارات لحراس المرمى؟

  ال  نعم
3.84  8.53  

07  23.33  23  76.66  

  ).1- ودرجة حر�ة (عدد األعمدة 0.05الجد ول
ة عند مستوX داللة ²جم
ع ق
م !ا

  

 ²) : و �اإلجا�ة على السؤال األول نالح� أن ق
مة !ا03من خالل الجدول رقم (

) مما یدل على وجود فروق 03.84الجد ول
ة ( ²) أكبر من ق
مة !ا04.8المحسو�ة (

صائ
ة بین إجا�ات المدرHین لصالح عدم المعرفة الكاف
ة �الق
اسات ذات داللة إح

. أما في ما یخص سؤال الثاني )%70األنثروHومتر�ة الخاصة �حراس المرمى بنس�ة (

) و �التالي وجود 03.84الجد ول
ة ( ²) أكبر من !ا04.8المحسو�ة ( ²ف!انت ق
مة !ا
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. في حین )%70األنثروHومتر�ة بنس�ة ( داللة إحصائ
ة  بنقص العمل المیداني �الق
اسات

) و 03.84الجد ول
ة ( ²) أكبر من !ا10.8المحسو�ة ( ²أن السؤال الثالث !انت ق
مة !ا

هذا یبن لنا بوجود فرق دال إحصائ
ا لصالح االعتقاد �أن الوزن و الطول وحدهما 
مثالن 

 ²نت ق
مة !ا. بینما السؤال الرا�ع ف!ا)%80الق
اسات األنثروHومتر�ة بنس�ة (

)  و�التالي فالفرق دال إحصائ
ا  03.84الجد ول
ة (²) أكبر من !ا 08.53المحسو�ة(

بین إجا�ات المدرHین بوجود ضعف في الجانب المعرفي للمدرHین �النس�ة لالخت�ارات 

. في حین أن السؤال )%73.33البدن
ة الخاصة �عمل
ة اخت
ار حراس المرمى بنس�ة (

) مما 03.84الجد ول
ة ( ²) أكبر من !ا06.53المحسو�ة ( ²!ا الخامس نجد أن ق
مة

یدل على وجود فروق ذات داللة إحصائ
ة �عدم االعتماد المدرHین على �طار�ة اخت�ارات 

.أما �النس�ة )%73.33میدان
ا أثناء عمل
ة اخت
ار حراس المرمى �!رة القدم بنس�ة (

) و�التالي 03.84الجد ول
ة( ²من !ا ) أكبر08.53المحسو�ة( ²للسؤال السادس ف!انت !ا

وجود فروق ذات داللة إحصائ
ة لصالح المدرHین الذین ال 
قومون �عمل
ة التقو
م لنتائج 

الق
اسات و االخت�ارات أثناء عمل
ة االخت
ار لحراس المرمى �!رة القدم بنس�ة 

)76.66%(.  

  

  :من خالل ما سبK یؤ�د طاقم ال,حث بتحقK الفرض�ة الثان�ة 

ذلك من خالل النتائج التي تم توصل إلیها 
م!ننا القول �أن أغلب المدرHین ال  و 

یهتمون  �الجانب المعرفي للق
اسات األنثروHومتر�ة و االخت�ارات البدن
ة الخاصة لحراس 

 P.Andre)المرمى �!رة القدم وهو العلم الذ3 یدرس ق
اس أجزاء اإلنسان من الخارج 

dowart.Djacques Boueneuf, 1990)  هذا ما یتعارض مع ما ذ!ره محمد مطر عرك و

�أن 
!ون المدرب "ملما �الق
اسات الجسم
ة ألهمیتها الكبیرة في انتقاء الخامات من 

 المواهب و الصالحین للممارسة و اإلعداد حتى 
صلوا إلى النجاح في المنافسات العل
ا "

أغلب المدرHین یرون أن . �اإلضافة إلى أن )198، صفحة 2011(محمد مطر عرك ، 


مثالن الق
اسات األنثروHومتر�ة الخاصة �اخت
ار حراس المرمى لكرة  hالوزن و الطول فق



 ISSN : 1112-4032         �ضيةالبدنية و الر ة  للنشاطات تكنولوجياللعلوم و اا	لة العلمية  

 eISSN 2543-3776                                      م2017 لرابع عشر ديسمرباالعدد 

 

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

 جملة علمية

حمكمة  سنوية  

26 

) و!ذا ما اتفICSPFT Pالقدم و هذا ما یتعارض مع !ل ال�حوث المقدمة من طرف (

عل
ه مجموعة من العلماء على أن مجاالت الق
اس تشمل خمس مجموعات (فئات) 

المح
طات و سمك ثنا
ا الجلد
ة و وزن  –االتساع (العروض) –ألطوال رئ
س
ة وهي :ا

  (Cazorla.G., 2006) .)32، صفحة 1997(محمد نصر الدین رضوان ، الجسم " 

وعل
ه 
م!ننا أن نقول أن الفرض
ة العامة قد تحققت حیث أن أغلب المدرHین للفئة العمر�ة 

لمرمى في !رة القدم �منطقة الغرب سنة 
عتمدون في عمل
ة االخت
ار لحراس ا 17تحت 

الجزائر3 على طر�قة المالحظة بدل األسس و المعاییر العلم
ة. و على أساس ذلك 

 نخلص االستنتاجات الموال
ة:

  

  :و التوص�ات  االستنتاجات  -
سنة الى مدرHین حراسة المرمى  17افتقار الحقل التدر�بي للفئة العمر�ة تحت  - 

  متخصصین.

ن 
عتمدون على الطرق التقلید
ة بدل الق
اسات واالخت�ارات !طر�قة جل المفحوصی - 

  سنة. 17علم
ة تساهم في تنبؤ �مستوX قدرات واستعدادات حراس المرمى تحت 

  وعل
ه یوصي طاقم ال�حث �ما یلي :

ضرورة اعتماد مدرHینا على المالحظة العلم
ة المؤسسة في ضوء الق
اسات  - 

ساهم في تنبؤ �مستوX  الحالي و ال�عید المدX لقدرات واالخت�ارات !طر�قة علم
ة ت

  سنة. 17واستعدادات حراس المرمى تحت 

 دعم الفئات الش�ان
ة �مدرHین مختصین في تدر�ب حراس المرمى .  - 
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 المصادر والمراجع  -
 :   ,اللغة العر�Yةالمراجع  - 1

لى مستوX �عض تقو
م العمل
ة التدر�ب
ة ع .(2004) .بن قصد علي حاج محمد -1

مجلة العلوم و التكنولوج
ا للنشاطات البدن
ة و الر�اض
ة  .مدارس !رة القدم الجزائر�ة 

دیوان المطبوعات الجامع
ة ، المط�عة  :،جامعة بن عبد الحمید بن �اد
س ، مستغانم 

 .الجهو
ة بو هران 

طرق  دلیلك إلى .(2008) .ابراه
م رحمة ، فرح زقزوق ، سالم سل
مان سالم  -2

 .01ما ه
ة النشر و التوز�ع m  :االس!ندر�ة  .االخت
ار �!رة القدم 

الثقافة التدر�ب
ة  .(2010) .بن قصد علي الحاج محمد ، بن دحمان نصر الدین  -3

جامعة  .عند مدرHي !رة القدم الجزائر�ة و مدX انع!اسها على مقومات العمل
ة التدر�ب
ة 

 .و تقن
ات األنشطة البدن
ة و الر�اض
ة ن العدد السا�ع المجلة العلم
ة لعلوم  :مستغانم 

تحدید المستو
ات المع
ار�ة الخت
ار الموهوHین من الناشئین  .(2001) .بن قوة علي  -4

مجلة العلوم للنشاطات البدن
ة و  .سنة  (12-11)الفئة العمر�ة  -لممارسة !رة القدم 

دیوان المطبوعات  :�اد
س ، مستغانم  ، جامعة بن عبد الحمید بن 03الر�اض
ة ، العدد 

 .الجامع
ة ،المط�عة الجهو
ة بوهران 

تحدید مستو
ات مع
ار�ة ل�عض المهارات األساس
ة لالعبي  .(2004) .بن قوة علي  -5

المجلة العلم
ة و تقن
ات  .سنة القسم الوطني األول  (16-14)!رة القدم الناشئین 

 :،جامعة بن عبد الحمید بن �اد
س ،مستغانم 04 األنشطة البدن
ة و الر�اض
ة ، العدد

 .طیوان المطبوعات الجامع
ة ،المط�عة الجهو
ة وهران 

واقع التحصیل العلمي لمدرHي !رة القدم الجزائر�ة صنف  .(2010) .بن قوة علي  -6

 hة ،المجلد  :العراق  .أواس
 .02،العدد01مجلة األن�ار للعلوم البدن
ة و الر�اض

�طار�ة اخت�ارات لتقو
م �عض القدرات البدن
ة و المهار�ة  .(2012) .�ان بوحاج مز  -7

 hة  :الجزائر .أثناء انتقاء العبي !رة القدم أواس
Hة التر
د!توراه في نظر�ات و منهج

 .البدن
ة و الر�اض
ة ، تخصص التدر�ب الر�اضي 
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م!ت�ة  :اهرة الق .االعداد المهار3 لكرة القدم  .(2002) .حسن السید أبو عبده -8

 .االشعاع الفن
ة

 :الكو�ت  .األسس العلم
ة في تدر�ب !رة القدم  .(1984) .حنفي محمود مختار  -9

 .دار الكتاب الحدیث 

عالقة المؤشرات األنثروHومتر�ة بنتائج االخت�ارات  .(2011) .زHشي نور الدین  - 10

األنشطة البدن
ة و الر�اض
ة المجلة العلم
ة لعلوم و تقن
ات  .البدن
ة حسب أنماm الجسم 

دیوان المطبوعات الدامع
ة  :،جامعة بن عبد الحمید بن �اد
س ، مستغانم  08، العدد 

 .،المط�عة الجهو
ة بو هران 

أثر نوع
ة الشاخص !ممثل أساسي ألدوار المدافع في ق
م  .(2012) .زرف محمد  - 11

نها لناشئ ما قبل التكو�ن في !رة التقو
م لتخط
h عمل
ة تدر�ب مهارة الجر3 �الكرة و دو 

 .اطروحة د!توراه  :الجزائر  .القدم 

 .(2009) .عطا هللا أحمد ، عبد القادر ز�توني ، بن قاصد علي الحاج محمد - 12

 classeفي الجزائر  "الر�اضة و الدراسة "طرق و وسائل النتقاء المتفوق ر�اض
ا ضمن 

sport études. ات ا
 06النشطة البدن
ة و الر�اض
ة،العدد المجلة العلم
ة و تقن

دیوان المطبوعات الجامع
ة المط�عة الجهو
ة  :مستغانم -،جامعة عبد الحمید بن �اد
س 

 .بوهران

المتطل�ات البدن
ة و المهار�ة لحراس المرمى !رة  .(2008) .عالء خطاب یوسف  - 13

 .جامعة السودان  :الخرطوم  .القدم 

نس�ة مساهمة �عض الق
اسات الجسم
ة في مسافة  .(2011) .محمد مطر عرك  - 14


ة الر�اض
ة ، المجلد  .رم
ة التماس لالعبي !رة القدم للمتقدمین H04مجلة علوم التر ،

 .02العدد 

 :القاهرة  .المرجع في الق
اسات الجسم
ة  .(1997) .محمد نصر الدین رضوان  - 15

 .دار الف!ر العرHي



 ISSN : 1112-4032         �ضيةالبدنية و الر ة  للنشاطات تكنولوجياللعلوم و اا	لة العلمية  

 eISSN 2543-3776                                      م2017 لرابع عشر ديسمرباالعدد 

 

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

 جملة علمية

حمكمة  سنوية  

29 

 .حارس المرمى -االعداد و الم�اراة لالعبي !رة القدم  .(1994) .مفتي حمادة ابراه
م 

 .دار الف!ر العرHي :القاهرة 

فاعل
ة استخدام الوسائh المتعددة في تطو�ر خطh اللعب  .(2013) .م
م مختار  - 16

المجلة العلم
ة لعلوم و تقن
ات األنشطة البدن
ة و الر�اض
ة  .الدفاع
ة لالعبي !رة القدم 

دیوان المطبوعات الجامع
ة  :عبد الحمید بن �اد
س ،مستغانم ، جامعة 10،العدد 

 .،المط�عة الجهو
ة بو هران 

أثر برنامج تدر�بي مقترح لتطو�ر �عض المهارات  .(2010) .ناجح الذ
ا�ات  - 17

مجلة جامعة األن�ار للعلوم  :العراق  .األساس
ة لحراس المرمى !رة القدم في األردن 

 .02، العدد  01لمجلد البدن
ة و الر�اض
ة ، ا

دراسة واقع و  .(2009) .واضح أحمد األمین ،الوسین سل
مان ، موفP صالح  - 18

المجلة  .طر�قة انتقاء المواهب الشا�ة لكرة القدم في األكاد
م
ة الر�اض
ة ل�ارادو حیدرة 

بن  ، جامعة عبد الحمید 06العلم
ة لعلوم و تقن
ات األنشطة البدن
ة و الر�اض
ة ، العدد 

  .دیوان المطبوعات الجامع
ة ، المط�عة الجهو
ة بو هران :�اد
س ، مستغانم 

 

  :المراجع ,اللغة األجنب�ة   2
19- Alexendre dellale. (2008). Analyse de l'activité physique du footballeur et 
de ses conséquences dans l'orientation de l'entrainement. Starsbourg: Thèse de 
doctorat. 
20-Cazorla.G. (2006). Evaluation physique et physiologique du footballeur et 
orientation de sa preparation physique . liile: Université Victor Segalen 
Bordeaux 2. 
21-Chibane Samir. (2010). Les dimensions corporelles en tant que critère de 
sélection les jeunes footballeurs algériens de 15-16 ans. Liyon 1: Thèse de 
doctorat. 
22-P.Andre dowart.Djacques Boueneuf. (1990). Larousse de la ptit. Paris: 
libraire Larousse. 
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  واقع اخت�ار الالعبین في �رة القدم الجزائر�ة 

 سنة: بین المنهج العلمي والتقلید! 20تحت 
 

 3د زرف محمد -    2بن قـوة علي  .د أ. -  1بن نعمة بن عودة
 ) mosta.dz-nnama@univbenaouda.be(جامعة مستغانم - معهد التر��ة البدن�ة و الر�اضة 1
  )  mosta.dz-ali.bengoua@univ (  جامعة مستغانم - معهد التر��ة البدن�ة و الر�اضة 2
 ) omeca.zerf@outlook.combi  ( جامعة مستغانم - معهد التر��ة البدن�ة و الر�اضة 3
  

  الملخص:

هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع عمل�ة اخت�ار الالعبین في 6رة القدم الجزائر�ة  

ومدP مواكبتها لألسلوب العلمي المتمثل في برامج التقو�م والمتاHعة، Hعیدا عن الطرق 

من واقع تدبدب  التقلید�ة التي تعتمد على رؤ�ة المدرب 6مسؤول عن اخت�اراته. وهذا

نتائج المنتخHات الوطن�ة في المحافل الدول�ة الذU یؤ6د نتائج الدراسات العلم�ة الجزائر�ة 

وان خیر دلیل استغناء الناخب الوطني عن خدمات الالعب. وعلى أساس ذلك تأتي 

اهم�ة هذه الدراسة لتكشف عن واقع عمل�ة االخت�ار ومدP توظ�فها األسالیب العلم�ة 

التطور الحاصل في مجال 6رة القدم العالم�ة 6نتاج افرزته الدراسات العلم�ة من  لمواكHة

سنة.  20محددات ومتطلHات البدن�ة والمهار�ة 6مؤشر الخت�ار العبي 6رة القدم تحت 

حیث اعتمد طاقم الHحث على المنهاج الوصفي Hطر�قة المسح وذلك Hاستجواب مدر�ي 

ائرU. حیث أسفرت النتائج الدراسة الحال�ة   على الفئات الشHان�ه للجهة الغرب الجز 

اعتماد مدر�ینا على المالحظة الشخص�ة الغیر مؤسسة Hعیدا على التحلیل مHار�ات 

و�رامج التقو�م والمتاHعة 6االختHارات والق�اسات 6وسائل تقی�م تساهم في متاHعة ومراقHة 

تثمار المالحظة العلم�ة تطور مستوP الالعبین. وعل�ه یوصي طاقم الHحث Hضرورة اس

المؤسسة Hاالعتماد على االختHارات البدن�ة والمهار�ة تفاد�ا لض�اع المواهب الشاHة التي 

  .تخدم مستقبل 6رة القدم الجزائر�ة.
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بین المنهج العلمي  - سنة 20اخت�ار الالعبین تحث  - 6رة القدمالكلمات األساس�ة:  

Uوالتقلید  

 
 

For what process and approach: our breeders elected our Algerian 

footballers under 20 
 
Astract:   
The objective of this study is to discover the reality of the process of selection 
of players in Algerian football and its ability to follow the scientific process in 
the form of tests and measurements. However, the reality of Algerian soccer 
game shows the defect of this system conserved in weak of local Player 
Appointment in the national team. On this basis, this descriptive study aims to 
reveal the reality of the process and the methods used in the selection of 
football players under the age of 20. Where our inquiry tells us the absence of 
scientific methods. Based on this we have recommended our coaches to use 
scientific methods based on physical tests and skills in order to avoid the loss 
of young talent future of Algerian football. The reality of selecting players in 
the Algerian football under 20 years: between the scientific method and the 
traditional Key words:  Football - players under 20 years - scientific and the 
traditional approach. 
  

Résumé :  
 L’objectif de cette étude est d’exposiez la réalité du processus de sélection 
pratique par nos entraineurs dans la sélections des joueurs football algérien.  
Cependant, la réalité du football algérien montre le défaut de ce système 
observé dans la nomination des joueurs local dans l'équipe nationale. Sur cette 
base, cette étude descriptive a pour objectif de révéler la réalité du processus et 
les méthodes employées dans la sélection des joueurs de football de moins de 
20 ans. Les résultats obtenus montrent que la majorité des entraineurs basent 
sur les méthodes empiriques. Pour ses raisons les chercheurs recommandent la 
méthode scientifique basé sur les tests physiques et les compétences afin 
d'éviter la perte des talents algériens.  
Mots clés:  Football - catégorie U20 - approche scientifique et 

traditionnelle 
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   مقدمة  -
6رة القدم من الر�اضات الجماع�ة األكثر شعب�ة في العالم سواء من حیث الممارسین 

(ف�فا،  2006ملیون في  330، 2001ملیون مسجل في H240انتظام، حیث فاق عددهم 

 العب محترف 113000أن عدد الالعبین المحترفین فاق  فیني. و�شیر )2006

(Vigne Gregory, 2011, p. 4)  عد أخر وال شك أن عدد وهذا الرH قم یرتفع عام

الجمهور أكثر 6Hثیر من هذه األرقام التي تقدر Hالمالیین، ز�ادة عن النقاد والمتتHعین 

واإلعالمیین، هذه الفئة العر�ضة همها الوحید حصد األلقاب سواء على مستوP فرقهم 

الر�اضة للHحث  الوطن�ة أو حتى على مستوP أندیتهم ، هذا ما أجبر القائمین على هذه

  عن أنجع 

  الطرق للوصول Hالالعب /الفر�s إلى المستو�ات المطلوHة ضمن هذا التخصص. 

و هذا من خلف�ة نظر�ة مفادها Hان االنجاز الر�اضي مطلب جم�ع القائمین على العمل�ة 

 التدر�ب�ة، والوصول إل�ه أمر جد معقد وذلك لتداخل عدد 6بیر من العوامل.

(Alexendre dellal, 2008, p. 9) (Vigne Gregory, 2011, p. 8)  6ما أنه ال

�أتي نتجة الصدفة بل یتعداه إلى 6ثیر من العمل الجاد اساسه تضافر جهود 6ل من 

  اإلدار�ین ، المسیر�ن ، المدر�ین و حتى الجمهور. 

ومن اعتHارات ذوU التخصص ضمن هذا المجال والتي تنصح القائمین على هذه العمل�ة 

HالH ار أفضل�م، التي تساهم في اخت�حث عن أحدث أسالیب التدر�ب وأفضل وسائل التقو

) (عامر 2013) (منصور جمیل العن6Hي، 2006ز6ي محمد حسن، الالعبین وأكفئهم (

. تأتي أهم�ة هذه الدراسة من خلف�ة الدراسات الجزائر�ة التي تشید )2014فاخر شغاتي، 

 Uالالعب الجزائر Pوالضعیف في الى تأرجح مستو yالالعب األجنبي بین المتوسH مقارنة

. و التي تعز�ه الى االبتعاد عن العمل )2004(بن قوة علي،  المهارات والصفات البدن�ة

العفوU والفوضوU مقارنتا Hاالعتماد على الطر�قة العلم�ة التي تقدم نتائج مضبوطة ودق�قة 

 .)2012(بوحاج مز�ان، 
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لم�ة المؤسسة وذلك ألهمیتها الHالغة محل�ا وعالم�ا في اخت�ار اعتمادا على المالحظة الع

( محمد حازم Hش6ل عام والناشئین في 6رة  )2013(وائل مارون، الموهوب الر�اضي 

  Hش6ل خاص.                                                                )2005محمد ابو یوسف، 

  مش�لة : ال  -
المناسب لنوع النشا} هو الخطوة األولى نحو الوصول إلى مستوP  �عتبر اخت�ار الفرد

، و هذا من خالل اخت�ار  الالعب  )2005( محمد حازم محمد ابو یوسف،  الHطولة

) (نایف 2010(مفتي إبراه�م حماد،  األكفاء و األفضل، توفیرا للوقت و المال و الجهد

.اعتمادا  (George Cazorla, 2006) لتحقیs أفضل النتائج )2012مفضي الجبور، 

على آل�ات حدیثة مؤسسة على حقائs علم�ة بدال من العاطفة و الخبرات الذات�ة الغیر  

 samir) (2005(بن قوة علي، مؤسسة. والذU تشیر ال�ه الدارسات الجزائر�ة 

chibane ،2010(  بوحاج مز�ان، و)2012(  Uفي اعتماد مدر�ینا على العمل العفو

رنتا Hاالعتماد على الطر�قة العلم�ة التي تقدم نتائج مضبوطة ودق�قة والفوضوU مقا

  ).2012(بوحاج مز�ان، 

                                                        و على أساس ذلك نطرح التساؤل العام:            

شر�ن سنة؟                                                                                                ماهي المعایر التي تتأسس علیها عمل�ة اخت�ار لالعب 6رة القدم تحت الع - 

  ال5حث: هدف -
  یهدف الHحث إلى:                                                                                        

  مدP استثمارها لألسلوب العلمي.* التعرف على واقع عمل�ة االخت�ار و  

  فرض�ة ال5حث:  -

 تHعا إلش6ال�ة الHحث و الخلف�ة النظر�ة و المیدان�ة �فترض طاقم الHحث Hان:

*�عتمد مدرب الجزائرU على المالحظة الشخص�ة الغیر مؤسسة بدال من المالحظة 

ساهمة في متاHعة العلم�ة المؤسسة والتي تستند قوتها من التحلیل مHار�ات 6برامج تقو�م م

  الالعب ومراقHة تطور مستوه الفتي والبدني.
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  مصطلحات ال5حث:  -
  اصطالحا هو طر�قة المالحظة في عمل�ة االخت�ار.المنهج التقلید!: 

                                             اصطالحا هو الطر�قة التي تعتمد على المحددات في عمل�ة االخت�ارالمنهج العلمي :

  هو ذلك اإلطار الذU �قع في نطاقه الشيء المقصود منه . المحدد:

  المحددات البدن�ة  :

هي االستجاHة الحق�ق�ة من قبل الفرد الختHارات مقننة یتوجب أداءها Hأسلوب وطر�قة 

والحر6�ة ، و�6ون  محددة وذلك للوقوف على المستوP الحق�قي لHعض الصفات البدن�ة

 راع  للطاقة المطلوHة ، وأش6ال الحر6ات المنفذة خالل األداء الحق�قي..م6ل اختHار 

  )77، صفحة 1980(إبراه�م سالمة ، 

  تعر�ف إجرائي:

  هي االختHارات التي تق�س الصفات البدن�ة الضرور�ة لممارسة نشا} معین .

  المحددات المهار�ة :

رات المهار�ة سواء Hالكرة أو بدون 6رة للوقوف على المستوP تعر�ف إجرائي : هي االختHا

  المهارU لالعب 

  االخت�ار:

عمل�ة تتطلب العثور في وسy 6بیر ، على أفراد لدیهم قابل�ة إلعطاء مهارات عال�ة ، في 

  .(Richard Monpoti, 1989, p. 115) ر�اضة معینة)

خاب أفضل العناصر ممن �ملكون هو ش6ل من أش6ال االنتقاء ، فإذا 6ان االنتقاء انت

الصالح�ة لممارسة نوع معین من النشا} الر�اضي ، أH Uموافقة استعداداتهم وقدراتهم مع 

متطلHات النشا} فإن االخت�ار �عني تحدید أفضل هذه العناصر ممن �سمح لهم مستواهم 

  بتجاوز أقرانهم في المستوP وفs العدد المحدد للنشا} الممارس .

ائي :"عمل�ة تحدید أفضل العناصر في تلك الفترة ممن یتمیزون Hاستعدادات تعر�ف إجر  

  تفوق أقرانهم ووفقا للعدد المسموح Hه" .
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  الدراسات السا5قة والمشابهة:  -
5طار�ة اخت5ارات لتقو�م 5عض القدرات البدن�ة " : 2012دراسة بوحاج مز�ان - 1

  ) سنة "19-17والمهار�ة أثناء انتقاء العبي �رة القدم صنف أواس= (

  : هدفت الدراسة إلى:أهداف الدراسة -

إبراز أهم�ة التقو�م Hصفة عامة والتقو�م البدني و المهارU من خالل Hطار�ة اختHارات  - 

  النتقاء العبي 6رة القدم، لیتم6ن المدر�ون من إدراك الق�مة الحق�ق�ة له. 

صنف أواسy و إبراز دوره  الرفع من م6انة الجانب العلمي في عمل�ة انتقاء العبي 6رة - 

.sالنتائج للفر� sفي تحقی  

  الوصفي Hأسلوب المسح : استخدم الHاحث المنهجالمنهج المستخدم-

العبین عن 6ل فر�s من الراHطة الجهو�ة لوال�ة الجزائر  04تم اخت�ار  :عینة الدراسة -

�ة العبین عن 6ل فر�s من الراHطة الجهو�ة لوال 04فر�s 26العب و H104مجمل 

  فر�s. 41العب و 164فر�s أU  15العب و 60وهران Hمجمل 

  أهم نتائج الدراسة: -

استعمال Hطار�ة اختHارات لتقو�م قدرات الالعبین بدن�ا ومهار�ا أثناء عمل�ة االنتقاء هو  - 

عمل علمي ومنهجي یتطلب من المدرب 6فاءة علم�ة ومهن�ة حتى �م6ن تطب�قه والتعامل 

  معه.

ذU �عتمد على المقاHالت التنافس�ة والمالحظة أثناء عمل�ة االنتقاء ، یجد إن المدرب ال - 

  صعوHة في التعامل مع الالعبین أثناء التدر�ب.

على المدرب أن �عتمد على الطر�قة العلم�ة ما دامت تقدم نتائج مضبوطة ودق�قة  - 

.Uوالفوضو Uواالبتعاد عن العمل العفو  

  :2010دراسة سمیر شی5ان - 2

« Les dimensions corporelles en tant que critère de sélection les jeunes 

footballeurs algériens de 15-16 ans » 

  : هدفت الدراسة إلى:أهداف  الدراسة -



 ISSN : 1112-4032         البدنية و الر�ضيةة  للنشاطات تكنولوجياللعلوم و اا	لة العلمية  

  eISSN 2543-3776                                    م2017 الرابع عشر ديسمرب لعدد ا 

 

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

 جملة علمية

حمكمة  سنوية  

36 

تحدید البروفیل المرفولوجي لالعب الناشئ الجزائرU وفs المنطقة الجغراف�ة لممارسة  - 

  النشا}.

  للالعب الناشئ الجزائرU حسب مناصب اللعب. تقی�م البروفیل المرفولوجي - 

سنة Hالمقارنة مع الالعب العالمي في  17تحدید م6انة الالعب الجزائرU ألقل من  - 

  نفس الفئة العمر�ة.

  : استخدم الHاحث المنهج التجر�بي.المنهج المستخدم -

العب للمنتخب  25سنة 17العب تحت 146:عینة الHحث شملت عینة ال5حث -

 للجنوب. 39للغرب  18ممن اختیروا للشرق  37ممن اختیروا للوسy  27الوطني 

  أهم نتائج الدراسة: -

  إن معظم المدر�ین �ستعملون المالحظة الخت�ار العبیهم .  - 

  سنة 17ال توجد أسس علم�ة الخت�ار الالعب الجزائرU تحت  - 

 -  Uار الالعب الجزائر�ار الخت�اقتراح بروفیل مورفولوجي 6مع (samir chibane, 

2010).  

"تحدید مستو�ات مع�ار�ة ل5عض المهارات األساس�ة  :2004دراسة بن قوة علي - 3

  ) سنة."16-14عند العبي �رة القدم الناشئین (

  أهداف الدراسة: 14-1

 -  sاألداء البدني لهذه الفئة من الناشئین حسب 6ل منطقة من مناط Pمعرفة مستو

  Hطار�ة االختHارات المقترحة . الوطن (ساحل ، هضاب ، صحراء) حسب

 -  sلهذه الفئة من الناشئین حسب 6ل منطقة من مناط Uاألداء المهار Pمعرفة مستو

  الوطن (ساحل ، هضاب ، صحراء) حسب Hطار�ة االختHارات المقترحة .

معرفة مستوP الالعب الجزائرU من الناح�ة البدن�ة والمهار�ة مقارنة Hالالعب الفرنسي  - 

  ة االختHارات المقترحة.حسب Hطار�

  استخدم الHاحث المنهج المسحي المنهج المستخدم:  -
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تم اخت�ار عینة الHحث Hطر�قة عشوائ�ة ، من مجموع المناطs الم6ونة  :عینة الدراسة -

العHا من مختلف المناطs على النحو  162لجغراف�ة الجزائر ، وقد بلغت العینة الكل�ة 

  التالي:

 18العب موزعین على ثالثة أند�ة من الساحل 6ل نادU ب  54المناطs الساحل�ة: - 

  العب .

العب موزعین على ثالثة أند�ة من المنطقة الداخل�ة 6ل نادU ب  54المرتفعات :  - 

  العب . 18

العب موزعین على ثالثة أند�ة من الجنوب 6ل  54المناطs الجنو��ة (الصحراو�ة):  - 

  العب . 18نادU ب 

  :أهم النتائج -

تذبذب لمستوP الالعب الجزائرU و وجود فروق 6بیرة المستوP سواء من الناح�ة  - 

  المهار�ة أو البدن�ة ،إذا ما توزعت HمستوP التوز�ع الطب�عي.

 -  Uالحظنا أنه 6لما اتجهنا الى الساحل 6لما تح6م الالعب أكثر في الجانب المهار

  صفات البدن�ة.Hالكرة و 6لما اتجهنا ناح�ة الجنوب تح6م الالعب في ال

تأرجح مستوP الالعب الجزائرU مقارنة Hالالعب األجنبي بین المتوسy والضعیف في  - 

  المهارات والصفات البدن�ة.

  التعلیK على الدراسات:  -

من خالل الدراسات الساHقة والمشابهة التي تم عرضها ساHقا �م6ن استخالص Hعض 

الدراسات وتحلیل محتواها للوقوف على النقا} المهمة والتي من خاللها �م6ن نقد هذه 

العالقة بینها و�ین Hحثنا من حیث الهدف والعینة واألدوات المستعملة ومناقشة نتائج هذه 

  الHحوث التي توصلت إلیها والعالقة بینها.

6ما تعد خارطة طر�s للHاحث لتجنب صعاب الHحوث الساHقة و6منطلs لهذا الHحث 

سنة جاء 6ون هذه الفئة تعتبر بواHة األكابر ،  20حت وتأكیدنا على عینة مدر�ي ت .

  وغالب�ة األند�ة المحترفة یوقعون معها عقود طو�لة األجل.
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  الدراسة المیدان�ة: -
  استخدم الHاحث المنهج الوصفي Hأسلوب المسح لمالئمته لطب�عة الHحث .منهج ال5حث: 

الناشئین بوال�ات مدرب ألصناف  110: أجر�ت الدراسة على عینة ضمت عینة ال5حث

من المسجلین للموسم %30الغرب الجزائرU لراHطة وهران ، وهي نسHة فاقت 

2015/2016.  

  مجاالت ال5حث:

وزعت هذه االستمارة في مقر عمل المدر�ین ، وHعضها خالل المجال الم�اني :

  التر�صات  لنیل شهادة التدر�ب .

  .  15/04/2016إلى غا�ة 15/01/2016 أجر�ت هذه الدراسة ما بینالمجال الزمني:

:أجر�ت الدراسة على مدر�ي 6رة القدم للفئات الشHان�ة لHعض وال�ات المجال ال5شر! 

.Uالغرب الجزائر  

  المعامالت العلم�ة ألداة الدراسة:

لقد تم عرض االستمارة في ص�غتها األول�ة على مختصین في مجال  صدق اإلستمارة: 1

ي إلبداء رأیهم حول األسئلة المدرجة في االستب�ان التر��ة الر�اض�ة والتدر�ب الر�اض

ومدP مالئمتها وموضوع الHحث، وHعد هذه الخطوة تم حذف Hعض األسئلة وتغییر 

  ص�اغة الHعض اآلخر.

تم تطبیs االستمارة على Hعض المدر�ین من المجتمع األصلي Hفارق  : ث5ات االستمارة 2

عند مستوP  0.92حیث بلغ معامل االرتHا}أ�ام و6انت إجاHاتهم ثابتة.  10زمني قدر ب

.وهو ما 14عند درجة حر�ة  0.49وهي ق�مة أكبر من الجدول�ة المقدرة ب 0.05داللة

  یؤ6د ثHات االستمارة.

ان ارتفاع 6ل من معامل الصدق و الثHات یؤ6دان للطاقم الHحث عن  :الموضوع�ة 3

  مدP صدق االستHانة في ق�اس ماوصعت ال�ه.
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  عرض النتائج ومناقشتها: -
  .األول: المعلومات الشخص�ة المحور

  01الجدول رقم 

األس

  ئلة

  م�²ا  ج�²ا  األجو5ة

 

المس

 Pتو

العلم

!  

  ثانو! 
تقني 

  سامي

مستشا  ل�سانس

  ر

  د�توراه  ماج�ستر  ماستر

12.

59  

68.

82  4

5  

41

% 

2

3  

21

%  

1

5  

14

%  
5  

4

%  

2

0  

18

%  
 -   -   -   -  

شهاد

ة 

التدر 

  یب

  �Aاف  �Bاف Cاف�  03فاف  02فاف  01فاف

11.

07  

45.

99  
1

0  

09

% 

3

2  

29

%  

4

1  
37%  

2

7  
25%  -  -  -  -  

الخبرة 

المه

  ن�ة

  سنوات 10أكثر من   سنوات 10إلى  6من  سنوات 5إلى 1من
5.9

9  

80.

45  07  06% 23  21%  80  73%  

الصن

 ف

األكثر 

تدر�

  ب

13تحت

  سنة

15تحت

  سنة
  سنة19تحت  سنة17تحت

20تحت

  سنة
  أكابر

11.

07  

29.

19  2

0  

09

% 

1

2  

11

%  

1

5  
14%  

1

5  
14%  

4

0  

36

%  

1

8  

16

%  

العب 

Kساب  

3.8  ال  نعم

4  
110  

110  100%  -   - 

  )1- ودرجة حر�ة (عدداالقتراحات  0.05الجدول�ة عند مستوP داللة  6²ل ق�م 6ا

  

 ²فإن 6ا 1من خالل الجدول أعاله نالح� أنه ف�ما یخص السؤال 

Hالتالي فالفرق  0.05مستوP داللة عند  12.59أكبر من الجدول�ة   68.82المحسوHة
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Hالتالي فغالب�ة العینة  %41دال إحصائ�ا ألكبر تكرار وهو المستوP الثانوU بنسHة بلغت 

حول شهادة التدر�ب ف6ان الفرق دال  2ذات مستوP ثانوU ،أما ف�ما یخص السؤال 

عند نفس مستوP  11.07أكبر من الجدول�ة  45.99المحسوHة  ²إحصائ�ا 6ون 6ا

، في %37و6انت نسبتهم H03التالي فغالب�ة المدر�ین �حملون شهادة فاف  0.05داللةال

حین ما تعلH sالخبرة المهن�ة ، ف�م6ن القول أن غالب�ة المدر�ین �متلكون خبرة مهن�ة 

 ²) أكبر من 6ا80.45المحسوHة (  ²معتبرة حیث 6ان الفرق دال إحصائ�ا 6ون 6ا

أما الصنف األكثر تدر�Hا   %73ر نسHة والتي بلغت ) وهوما وافs أكب5.99الجدول�ة (

 ²)لكا29.19سنة 6ون الفرق دال إحصائ�ا ب ( 20من قبل المدر�ین فعاد لصنف تحت

الجدول�ة عند نفس مستوP الداللة.وهو في  H(²النسHة ل 6ا11.07المحسوHة مقابل (

انوا العبین ساHقین الواقع من بین أهداف الHحث.بینما �م6ن القول أن 6ل أفراد العینة 6

والتي هي أكبر 6Hثیر من ق�مة  110المحسوHة ²حیث 6ان الفرق دال Hق�مة 6ا

  .%6100ما وافقت أكبر نسHة 3.84الجدول�ة 6²ا

 

وعل�ه یخلص طاقم الHحث الى أن معظم المدر�ین ال یتمتعون HمستوP علمي 

و اخت�ار الموهب وافر �اهل خبرتهم المهن�ة الن تصHح مع�ار �ستمد Hه في انتقاء ا

(بن قوة علي، الشاHة و الذU تعلs عل�ه الدراسات الساHقة  في 6فاءة المدرب العلم�ة 

  .و التي �عبر عنها)262، صفحة 2012(زرف محمد،  )121، صفحة 2004

)Alexendre dellal ،2008(  علوم التدر�ب الر�اضي، حیثH إلمام المدرب PمستوH

 مدر�ین الجزائرU المعرفي محدود إن لم �6ن ضعیفبن قاصد علي أن مستوP ال یذ6ر

(حسن السید أبو عبده،  )48، صفحة 2010(بن قاصد علي ،بن دحمان محمد، 

2008(.  
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  واقع عمل�ة االخت�ار في الغرب الجزائر!  المحور الثاني:

  02الجدول رقم

  م�²ا  ج�²ا  االجا5ة  السؤال

هل تقوم  1

5عمل�ة 

االخت�ار 

5مفردك أو 

5مساعدة 

  آخر�ن؟

  فر�K عمل  5مساعدة مدرب آخر  5مفردك

5.99  58.44  
82  75%  28  25%  -   -  

هل  2

تلقیتم 

تكو�ن أو 

ترcص 

حول 

عمل�ة 

  االخت�ار؟

  ال  نعم

3.84  58.18  
15  14%  95  86%  

على أ!  3

أساس تتم 

عمل�ة 

  االخت�ار؟

  جوانب أخرP   االخت5ارات  المالحظة

5.99  63.6  
76  69 %  15  14 % 19  17 %  

إذا �نتم  4

تعتمدون 

على 

المالحظة 

فما هي 

الجوانب 

التي 

تولونها 

  االهتمام؟

بدني 

  ومهار! 

التزام 

  خططي
  اندفاع الالعب  مرفولوجي

جوانب 

 Pأخر  

9.48  171.7  

61  80 

% 

05  6.5  

% 

05  6.5  

%  

03 

  

4  

% 

02 3  

%  

  21.33  9.48  جم�ع ما سبKاخت5ارات اخت5ارات ق�اسات اخت5ارات إذا �نتم  5
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تعتمدون 

على 

االخت5ارات 

والق�اسات 

فما 

  طب�عتها؟

مهار�ة و 

   بدن�ة

  نفس�ة  فسیولوج�ة  مرفلوج�ة

10  
67  

% 
2  

13  

% 
2  

13  

%  
1  

7  

% 
 -   -  

هل  6

تتمتعون 

5استقالل�ة 

تامة أثناء 

ق�ام�م 

5عمل�ة 

  االخت�ار؟

  ال  نعم

3.84  42.03  
89  81  %  21  19 %  

  )1- ودرجة حر�ة (عدد االقتراحات  0.05اللة الجدول�ة عند مستوP د 6²ل ق�م 6ا

  

 ²وHاإلجاHة على السؤال األول نالح� أن ق�مة 6ا 02من خالل الجدول رقم : 

ودرجة  0.05) عند مستوP داللة5.99الجدول�ة ( ²) أكبر من ق�مة 6ا58.44المحسوHة(

عمل�ة Hالتالي فالفرق دال إحصائ�ا و�م6ن القول أن معظم المدر�ین �قومون H 2حر�ة

االخت�ار Hمفردهم،وعند تحلیلنا لإلجاHة عن السؤال الثاني نالح� أ�ضا وجود داللة 

) وعل�ه 3.84( ²) أكبر من الق�مة الجدول�ة ل 6ا58.18المحسوHة ( ²إحصائ�ة 6ون 6ا

�م6ن القول أن غالب�ة المدر�ین لم یتلقوا تكو�ن أو تر�ص حول عمل�ة االخت�ار وهو ما 

 ². أما ف�ما یخص اإلجاHة عن السؤال الثالث ف6انت 6ا%95وافs أكبر  نسHة ب

)Hالتالي فالفرق دال وعل�ه فمعظم 5.99( ²) أكبر من الق�مة الجدول�ة 6ا63.6المحسوHة(

المدر�ین �ستعلون المالحظة الخت�ار الالعبین، أم عن جوانب المالحظة ف6ان الفرق دال 

وعل�ه  0.05) عند مستوP داللة9.48(الجدول�ة ²)أكبر من 6ا171.7( ²إحصائ�ا 6ون 6ا

�م6ن القول أن غالب�ة المدر�ین یولون الجانب البدني والمهارU األولو�ة في االخت�ار 

. أما من استعمل االختHارات والق�اسات ف6انت أ�ضا تصب %80و6انت النسHة 6بیرة ب
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محسوHة  ²ب 6افي خانت االختHارات البدن�ة والمهار�ة وذلك ألن الفرق 6ان دال إحصائ�ا 

). أما HاإلجاHة عن السؤال السادس 9.48الجدول�ة ( ²) والتي هي أكبر من 6ا21.33(

فنالح� استقالل�ة العینة المستجوHة في عمل�ة االخت�ار 6ون جاء الفرق دال إحصائ�ا 

)وهو ما 3.84الجدول�ة ( ²) أكبر من 6ا42.03المحسوHة ( ²ألكبر تكرار حیث 6انت 6ا

Hأكبر نس s81ة واف% .  

ومن خالل هذه النتائج یتبین أن معظم المدر�ین القائمین على هذه العمل�ة �عتمدون على 

خبرتهم في انتقاء واخت�ار لالعبهم Hعیدا عن المالحظة العلم�ة المؤسسة التي تستمد 

. والتي تشیر الیها )2004(محمد صHحي حسانین، قوتها من متطلHات التدر�ب الحدیث 

، samir chibane) (2005) (بن قوة علي، 2012(بوحاج مز�ان، ئر�ة الدارسات الجزا

في تحدید البروفیل المورفولوج�ا والفسیولوجي لالعب الجزائرU 6معایر الخت�ار  )2010

 U2014(عامر فاخر شغاتي، الالعب الجزائر) (Vigne Gregory ،2011( والتي .

قة العلم�ة ما دامت تقدم نتائج على الطر� في االعتماد )2012بوحاج مز�ان، یلخصها (

 Uوالفوضو Uقة واالبتعاد عن العمل العفو�مضبوطة ودق.  

  المحور الثالث:محددات االنتقاء

 03الجدول رقم:

  م�²ا  ج�²ا  األجو5ة  األسئلة

هل سبK لك وأن  1

اطلعت على 5عض 

  محددات االخت�ار؟

  ال  نعم

3.84  4.4  
66  60%  44  40% 

إذا �انت اإلجا5ة  2

فهل سبK وان  بنعم

  استعملتها؟

  ال  نعم

3.84  26.66  
10  17 % 50  83 % 

ما هي الصفات  3

البدن�ة التي 

تعتمدون علیها في 

  االخت�ار؟النوع

  إجا5ة ضع�فة  إجا5ة مقبولة  إجا5ة جیدة

5.99  19.73  
18  16%  36  33%  56  

51  

% 
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ما هي المهارات  4

التي ترونها مهمة 

  في االخت�ار؟

  إجا5ة ضع�فة  جا5ة مقبولةإ  إجا5ة جیدة

5.99  27.77  
15  14% 35  32%  60  

54 

% 

أال ترون أن  5

المالحظة وحدها 

غیر �اف�ة و�نجر 

  عنها ظلم لالعبین؟

  ال  نعم

3.84  67.23  
98  89 % 12  11 % 

أال توافقون على  6

اعتماد طر�قة علم�ة 

لالخت�ار تكون أكثر 

  موضوع�ة؟

  Kال أواف  نوعا ما  أوافK �ثیرا

5.99  144  
103  94 % 07  06 % -  -  

  )1-ودرجة حر�ة (عدد االقتراحات  0.05الجدول�ة عند مستوP داللة  �²ل ق�م �ا

  

فإن غالب�ة   1یتبین لنا أنه HاإلجاHة على السؤال رقم   03خالل الجدول رقم من

�مة ) أكبر من الق4.4المحسوHة (²المدر�ین قد اطلعوا على محددات االخت�ار 6ون 6ا

وهي ق�مة دالة إحصائ�ا، 6ما وافقت أكبر  0.05) عند مستوP داللة 3.84( ²الجدول�ة 6ا

 ²، 6ما نجد أن الفرق دال إحصائ�ا في اإلجاHة عن السؤال الثاني 6ون 6ا %60نسHة ب

) Hالتالي �م6ن القول أن معظمهم لم 5.99) أكبر من الق�مة الجدول�ة(26.66المحسوHة(

دات ، أما عند تقی�م إجاHات المدر�ین في السؤال الثالث نجد أن ق�مة �ستعملوا تلك المحد

 0.05) عند مستوP داللة5.99الجدول�ة ( ²) أكبر من ق�مة 6ا19.73المحسوHة ( 6²ا

Hالتالي فالفرق دال و�عود ألكبر تكرار Hالتالي فإجاHات المدر�ین ضع�فة حول الصفات 

المحسوHة  ²إلجاHة عن السؤال الراHع 6ون 6االبدن�ة ، ونفس الداللة اإلحصائ�ة عند ا

) وعل�ه فتقی�م إجاHات المدر�ین حول 5.99الجدول�ة ( ²) أكبر من ق�مة 6ا27.77(

  ²معرفتهم للمهارات الواجب اعتمادها لالخت�ار ضعیف. في حین 6انت ق�مة 6ا

ي وجود مما �عن 5الجدول�ة عند اإلجاHة عن السؤال رقم ²)أكبر من 6ا67.23المحسوHة (

فرق إحصائي لصالح العینة التي أكدت عدم 6فا�ة المالحظة في االخت�ار، وعند التطرق 
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الجدول�ة  ²) أكبر من 6ا144المحسوHة (²لإلجاHة عن السؤال السادس نجد أن ق�مة 6ا

) Hالتالي الفرق دال إحصائ�ا و�م6ن القول أن المدر�و�ن أیدوا اعتماد طر�قة علم�ة 5.99(

  في االخت�ار.

و عل�ه نخلص الى تناقض القائمین حول عمل�ة تجسید المنهاج العلمي في انتقاء 

الخامات الجزائر�ة التي بدورها یجب ان تتأسس وفقا للمعایر متطلHات النشا} و المنصب 

في استعانة HاالختHارات 6وسائل تقو�م  )2014(عامر فاخر شغاتي،  و التي �شیر الیها

المتطلHات البدن�ة والمهار�ة تدع�ما للمالحظة الشخص�ة تساهم في تحدید مستوP نمو 

 )2004(بن قوة علي، و6ذا  )2010(بن قاصد علي ،بن دحمان محمد، الغیر مؤسسة 

)Alexendre dellal ،2008(  ،حسن السید أبو عبده)وغیرهما للوصول  )2008

  للمستوP العالي الذU �عد مطلب عمل�ة انتقاء الالعب االكفاء.

یتبین لنا مدP صحة  03و 02و 01ل عرض النتائج الساHقة للجداول * من خال

الفرض�ة حیث أسفرت النتائج عن استخدام المدر�ین للمالحظة من خالل المHار�ات 

 Pة المستو�ة والمهار�ة وذلك لمحدود�ارات البدنHار العبیهم مهملین االخت�6مؤشر الخت

 لبرمجة الجیدة وهذا ما أكده 6ل منالعلمي من جهة وضعف س�اسة التكو�ن وافتقارها ل

)samir chibane ،2010( بوحاج مز�ان،  و)2004(بن قوة علي،  و )2012(.  

  

  االستنتاجات والتوص�ات:  -
بناء على نتائج هذا الHحث ، وفي إطار الوسائل اإلحصائ�ة المستعملة أم6ن التوصل 

  إلى االستنتاجات التال�ة:

مالحظة 6وسیلة رئ�س�ة الخت�ار الالعبین مهملین استعمال غالب�ة المدر�ین لل - 1

االختHارات والق�اسات وذلك لسهولتها من جهة وعدم وجود معاییر علم�ة متاحة للمدر�ین 

.P6بدیل علمي من جهة أخر  

 المدر�ین Hعمل�ة االخت�ار وعدم إشراك أخصائیین. انفراد - 2

  وعل�ه یوصي الHاحث Hما یلي:
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  االخت�ار على مستوP الراHطات، وٕاجHار األند�ة Hالعمل بها.ضرورة اعتماد معاییر و  -1

ضرورة تخط�y حاضر ومستقبل الالعب الجزائرU بناء على المالحظة العلم�ة  -2

  المؤسسة.

  

  المصادر والمراجع: -
 .whttps://ar.wikipedia.org(Hال تار�خ). تم االسترداد من  01

افة التدر�ب�ة عند مدر�ي 6رة القدم ). الثق2010بن قاصد علي ،بن دحمان محمد. ( 02

الجزائر�ة ومدP انع6اسها على مقومات العمل�ة التدر�ب�ة. مستغانم: المجلة العلم�ة لعلوم 

  وتقن�ات األنشطة البدن�ة والر�اض�ة، العدد الساHع.

). تحدید مستو�ات مع�ار�ة لHعض المهارات االساس�ة عند 2004بن قوة علي. (03

  سنة). الجزائر: رسالة د6توراه.16-14ناشئین (العبي 6رة القدم ال

). Hطار�ة اختHارات لتقو�م Hعض القدرات البدن�ة والمهار�ة 2012بوحاج مز�ان. ( 04

)yسنة. الجزائر.19- 17أثناء انتقاء العبي 6رة القدم صنف أواس (  

). االعداد المهارU لالعبي 6رة القدم (النظر�ة 2008حسن السید أبو عبده. ( 05

  تطبیs). الطHعة الثامنة،االس6ندر�ة : م6تHة االشعاع الفن�ة.وال

). أثر نوع�ة الشاخص 6ممثألساسي ألدوار المدافع في ق�م 2012زرف محمد. ( 06

التقو�م لتخط�y عمل�ة تدر�ب مهارة الجرH Uالكرة ودونها لناشئما قبل التكو�ن في 6رة 

  القدم. الجزائر: رسالة د6توراه.

نظم تدر�ب الناشئین - ). علم التدر�ب الر�اضي 2014تي. (عامر فاخر شغا 07

  االردن: م6تHة المجتمع العر�ي.- للمستو�ات العل�ا. الطHعة االولى، عمان 

). بناء عاملي لHطار�ة اختHارات بدن�ة وحر6�ة لالعبي 2013قاسمي عبد المالك. ( 08

الراHطة المحترفة سنة)لفرق  20) سنة وأواسy (أقل من17- 616رة القدم صنف ناشئین(

  لوال�ة قسنطینة. قسنطینة: رسالة ماج�ستیر.
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). الق�اس واالختHار في التر��ة الر�اض�ة . حلوان 2003لیلى السید فرحات . ( 09

  ،مصر : مر6ز الكتاب للنشر.

). الق�اس والتقو�م في التر��ة البدن�ة والر�اضة. 2004محمد صHحي حسانین. ( 10

  دار الف6ر العر�ي الطHعة السادسة،القاهرة:

). اسس اخت�ار الناشئین في 6رة القدم. 2005محمد حازم محمد ابو یوسف. ( 11

  االس6ندر�ة: دار الوفاء لدن�ا الطHاعة والنشر.

- ). الندر�ب الر�اضي وآفاق المستقبل. عمان2013منصور جمیل العن6Hي. ( 12

  االردن: م6تHة المجتمع العر�ي.

). فسیولوج�ا التدر�ب الر�اضي. عمان االردن: م6تHة 2012نایف مفضي الجبور. ( 13

 المجتمع العر�ي.

  

  المراجع 5اللغة األجنب�ة :
14 Alexendre dellal. (2008). Analyse de l'activité physique du footballeur et 

de ses conséquences dans l'oriontation de l'entrainement :application spécifique 
aux exercice intermittents courses à haute intensité et aux jeux reduits. 
starsbourg. 
15 George Cazorla. (2006). Evaluation physique et physiologique du 
footballeur et oriontation de sa préparation physique. univ bordeaux 2. 
16 samir chibane. (2010). Les dimensions corporelles en tant que critère de 
sélection des jeunes footballeurs algeriens de 15-16 ans(u17). lyon1: thèse de 
doctorat. 
17 Vigne Gregory. (2011). Détermination et variation du profil physique du 
footballeur de très haut - niveau- référence spécial aux performances 
athlétiques selon les différents postes de jeu oriontant sur la validation d'un test 
d'agilité. lyon 1 : these de doctora. 
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ات المنظومة التر�و�ة الجزائر�ة في نمو مد
 اسهام اصالح

  ا�عاد المواطنة
 

 3د زرف محمد -    2موال+ ادر�سمقدس د.  -  1د. بن قوة علي.ا
  )  mosta.dz-ali.bengoua@univ (  جامعة مستغانم - معهد التر��ة البدن�ة و الر�اضة 1
 ) mi_mokkedes@hotmail.fr( جامعة مستغانم - معهد التر��ة البدن�ة و الر�اضة 2
 )biomeca.zerf@outlook.com(جامعة مستغانم - معهد التر��ة البدن�ة و الر�اضة 3
  

  الملخص:
 سیدCوال�ة  مرحلة التعل�م الثانو�ات من) تلمیذ 100ال=حث على ( ت عینةشملا

م) بدولة الجزائر، واعتمد في هذه 2015- 2014السنة األكاد�م�ة (خالل بلع=اس 
الدراسة على مق�اس مفهوم المواطنة Yأداة ق�اس ضمن هذه الدراسة الوصف�ة =طر�قة 

ت مشYلة ال=حث في عدم التطرق ضمن دراسات السا=قة الى دور مسح، وحدد
اإلصالحات التر�و�ة في تنم�ة ا=عاد المواطنة الصالحة، اما األهداف فYانت 

  Yاالتي: 
  ق�اس ا=عاد المواطنة لد^ عینة ال=حث.  -1
اخت=ار داللة فروق اال=عاد المYونة لمفهوم المواطنة (الهو�ة، االنتماء،   -2

  بول االخر) مع تحدید مد^ ارت=اطها لد^ عینة ال=حث. التعدد�ة وق
  و=عد المعالجات االحصائ�ة واالجراءات المیدان�ة استنتج طاقم ال=حث ما یلي: 

تتمیز عینة ال=حث =ارتفاع مست̂و المواطنة مقارنتا =المتوسb االجا=ة للمق�اس   .1
  المطبd ولمصلحة تكر�س الد�موقراط�ة.

  قو=ة بین ا=عاد المواطنة هناك عالقة ارت=اط�ة  .2
المواطنة الصالحة، ا=عاد المواطنة الصالحة، اإلصالحات : الكلمات األساس�ة 

   .التر�و�ة
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The extent of the reforms induced by the Algerian 
educational system in the growth of the dimensions of 

citizenship 

  

Abstract:   

The search included (100), student secondary education for Academic 

Year (2014-2015) Sidi Bel Abbes Province Algeria, we have adopted 

in this study, Scale of The concept of citizenship as a measurement 

tool within this descriptive study. Where our aims in this research are 

to disclosure the role of the educational reforms in the dimensions of 

the development of good citizenship and the relevance of these 

dimensions between them. After statistical treatments, procedures, 

and field research team concluded:                                                                                   

1. Research sample reveals High level of citizenship 

2. There is a strong correlation between the dimensions of 

citizenship.  

Key words:  Good citizenship, the dimensions of good citizenship, 

educational 
 

 

Impact des réformes du système éducatif algérien sur la croissance des 

dimensions de la citoyenneté 

 

Résumé :  

La recherche a explorée 100 élèves du  cycle secondaire de la wilaya 

de Sidi Bel Abbes pour l'année académique (2014-2015). Notre 

investigation dans cette étude à approchée  la citoyenneté à travers un 

questionnaire comme outil de mesure. Cette étude descriptive  avait 

pour objectif de montrer l’impact des réformes éducatives dans le 

développement des dimensions de la citoyenneté et la pertinence de 

ces dimensions entre elles. Les résultats ont montrés : 

1. Un bon niveau de citoyenneté chez la population étudiée 

2.  Une forte corrélation entre les dimensions de la citoyenneté 

Mots clés : Citoyenneté, Dimensions, Réformes éducatives 
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  مقدمة:-1
إن ظهور التعدد�ة وعولمة االقتصاد والتطور التكنولوجي وانتشار الوسائل الحدیثة 
لإلعالم واالتصال على أوسع نطاق وما یرت=b بها من إرساء مفهوم الد�مقراط�ة وٕابدال 

وهي  االستعمار،ومحو آثار التخلف التي ترYها  السوق،نظام االقتصاد الموجه =اقتصاد 
العوامل التي ساهمت في م�الد فYرة اإلصالح الشامل للمنظومة التر�و�ة لمواجهة 
التحد�ات وYسب الرهانات وغرس المواطنة ف�ه والسعي إلكساب Yفاءات لتوظ�فها في 

ان إعداد المواطن الصالح �حتاج إلى سنوات ومن اعت=ار  واالجتماع�ة.الح�اة المهن�ة 
�لة المد^ تحتاج الى وضع خطb واستراتیج�ات تستغرق عدة طو�لة انطلقا من أهداف طو 

  سنوات لتنفیذها مثل:
  تنم�ة الق�م الروح�ة واألخالق�ة.•  
  ) 2009إعداد المواطن الصالح. (محمد راشد، •  

أص=حت الیوم ضرور�ا لمؤسستن  )2008حیث تذYر (منى ع=اس فاضل، 
نمادج التطور والنهوض العلمي  التر�و�ة ان تؤهل المواطن الصالح وان تزوده =سائر

شهد الفYر المعاصر المستمر ضمن Yافة مجاالت الح�اة في ظل س�اسة العولمة، حیث =
 تدافعًا بین الت�ارات الداع�ة إلى علمنة المجتمع =عیدا عن القیود الدین�ة والثقاف�ة

وك وجم�ع ما والمعتقدات والعادات والتقالید والق�م وأسالیب التفYیر والعمل وأنماy السل
فصعو=ة بناء أسالیب الع�ش وعلومه وفنونه وآدا=ه، ورثناه عن أسالفنا =ما في ذلك 

األوطان وسهولة الهدم من مسلمات الفYر اإلنساني السل�م سواء Yان في المسائل 
( إحسان محمد الحسن،  االجتماع�ة أو االقتصاد�ة أو الثقاف�ة أو األمن�ة 

هو الذC ینظر إلى  ص على مصلحة وطنه ومجتمعهفالمواطن الصالح الحر�)1998
واقع وطنه ومجتمعه وما فیهما من عناصر القوة والضعف وما �حتاج إلى بناء وترم�م وال 
�حرص على تحقیd مصلحته الخاصة دون مصلحة الوطن ف�فسد في ارتجاله و�هدم أكثر 

  )2015(رائد عبد االمیر ع=اس .محمد قزقوز،  مما یبني
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مواطنة �شیر الى تمتع الفرد =عضو�ة بلده، حیث �ستحd بذلك ما ترت=ه الان مفهوم 
في حین ان معناها الس�اسي، �شیر  )Ali Khalifé ،2011( تلك العضو�ة من امت�ازات.

 إلى الحقوق التي تكفلها الدولة لمن �حمل جنسیتها، وااللتزامات التي تفرضها علیهم.
)Mikhaël Elbaz, Denise Helly ،2000(  ،االجتماعي Cة االقتصاد�ومن الناح

ف�قصد =المواطنة إش=اع الحاجات األساس�ة لألفراد، =حیث ال تشغلهم هموم الذات عن 
 .(Pierre Fröhlich, Christel Müller, 2005)أمور الصالح العام

 William Gasparini, Gilles(=عدین حسب  فهي تشملاما من منضور الر�اضة      
Vieille Marchiset ،2008( الدستور وحیزY (ة�المحل) ة في التقر�رYالمشار :

   .للمناقشات الس�اس�ة الجماع�ة
ومن خالل ما سبd ی̂ر طاقم ال=حث ان أهم�ة اإلصالحات المنظومة التر�و�ة 
تهدف الى تكون الفرد تكو�نًا متزنًا من جم�ع النواحي الجسمان�ة والخلق�ة والعقل�ة 

فضًال عن انها تكتسب الفرد Yل المعلومات التي تتعلd ب السلوك  ،والنفس�ة اإلجتماع�ةو 
  الصحي والتفاعل االجتماعي الثقافي تحت را�ة المساواة وتحقیd الحر�ات.

لكشف عن مد^ اسهام اإلصالحات التر�و�ة في نمو ا=عاد للهذا تأتي اهم�ة هذه الدراسة 
  المواطنة الصالحة؟ 

) ان عمل�ة التر��ة والتنشئة 2009زان راض�ة، (بو  نتائج من خلف�ة نتائج دراسة 
ام سلبي حالة   تمیز ایجابياالجتماع�ة تشYل أساس تكو�ن المواطنة Yنمb سلوYي م

 =ان المواطنة في نضر  تأفاد) التي 2009أعراب عبد الكر�م، نتائج دراسة  (بن 
ب الوطن ح 13,5الدفاع عن الوطن  15,81 تمثل حقوق والواج=اتY الجزائرC  الطالب
 6,22التغیر والد�مقراط�ة  10,58، التطو�ر والتنم�ة  11,33االنتماء للوطن  11,58

المحافظة على  3,23االعتزاز =الوطن  3,36االفتخار والعزة  4,11الخضوع للقوانین 
المشارYة في صنع القرار  0,74تحسین المع�شة المصیر المشترك  3,11الممتلكات 

0,37.  
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  المش1لة: -2
المنظومة التر�و�ة الوطن�ة خالل السنوات األخیرة في الجزائرC تغیرات  Yبیرا شهدت 

استهدفت برامج قطاع التعل�م =مستو�اته المختلفة تحث مرجع�ة اإلصالحات التر�و�ة 
=غرض تطو�ر ورفع مستوC التعلم وتحسینه تماشا مع مظاهر العصرنة، ومن اهم هذه 

تشج�ع العاملین الى  ) 2015=اس .محمد قزقوز، میر عاإلصالحات �شیر  (رائد عبد اال
تقی�م وتقو�م هذه المناهج  لمعرفة  فيفي مجال التر��ة والتعل�م العالي وال=حث العلمي 

الحر�ة  –التعدد�ة وقبول االخر  –االنتماء  –(الهو�ة  مدC تحق�قها لألهداف المنشودة
المشاكل االقتصاد�ة  تفاقمو  سر�ةالهجرة ال و هذا في ضل تفشيوالمشارYة الس�اس�ة) 
ضعف مقومات المواطنة الصالحة، والتي �عزها (أحمد علي لنتیجة Yواالجتماع�ة واالمن�ة 

) الى فرص االندماج االجتماعي والتجاوب معه، حتى �Yون الفرد حامًال 2013الحاج، 
ت=اطًا =ح�اة لثقافة مجتمعه، مشارYا في بنائه بروح المسؤول�ة من اعت=ار ان التر��ة أكثر ار 

  .الناس، على اختالف ظروفهم وأفYارهم، وYونها أداة المجتمع وأسلوب نمb ح�اته
  لإلجا=ة عن التساؤل العام: جاءت هذه الدراسة 

؟ والذC مد^ اسهام اإلصالحات التر�و�ة في نمو ا=عاد المواطنة الصالحةما  •
  ترتبت عنه األسئلة الفرع�ة الموال�ة:

o  م المواطنةدرجة تمثل عینة اماهي�؟ ل=حث لق 
o  ما بینها؟�ماهي عالقة تفاعل هذه اال=عاد ف 
مبد� ان الوطن هو الروح والفخار والح�اة، وٕانه ال ح�اة من غیر وطن، وحب  من 

الوطن من اإل�مان وٕان األسالف واألجداد حافظوا على وطننا رغم الظروف الصع=ة 
ان نتفانا Yمر�ین في الحفاض على التي مرة علیهم. لهذا وجب علینا  والح�اة القاس�ة

   ).2016هذه المYاسب.   (د. إبراه�م الدبل، 

  األهداف: -3
 اخت=ار مست̂و المواطنة لد^ عینة ال=حث.  - 1
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نمو وتعز�ز ا=عاد  في المنظومة التر�و�ة الجزائر�ة االصالحاتاخت=ار عالقة  - 2
  المواطنة الصالحة لد^ عینة ال=حث.

  الفرض�ات: - 4
حث =ارتفاع مست̂و المواطنة مقارنتا =الوسb الفرضي للمق�اس تتمیز عینة ال= - 1

.dالمطب 
هناك فروق دال احصائ�ا اال=عاد المYونة لمفهوم المواطنة (الهو�ة، االنتماء،  - 2

 التعدد�ة وقبول االخر).

  المصطلحات الواردة في ال�حث: -5
انتماء بین  ) =أنها عالقة2005�عرفها (عثمان بن صالح العامر،  المواطنة الصالحة:

الفرد واآلخر�ن الذین �شارYونه الع�ش على ارض محددة (Y�ان س�اسي) یتبنى االخت�ار 
الد�مقراطي الذC �ضمن للجم�ع الحقوق والواج=ات والمشارYة في تقر�ر المصیر 

التعدد�ة  –االنتماء  –المشترك. و�حدد ا=عادها ضمن األر�عة اال=عاد الموال�ة (الهو�ة 
) ف�حددها 2014الحر�ة والمشارYة الس�اس�ة) اما (عمران علي عل�ان،  –وقبول االخر 

  في االنتماء والوالء والد�مقراط�ة.
التي یجب فعل�ة ال اتممارسومن خالل ما سبd �عرفها طاقم ال=حث اجرائ�ا على انها ال

میذ في Yخبرات ح�ات�ة �ستفید منها التلان یدرجها القائم على العمل�ة التعلم�ة او التعلم�ة 
ح�اته االجتماع�ة األخالق�ة الس�اس�ة سوآءا تعلd االمر ب المسائل المحل�ة الوطن�ة او 

  .العالم�ة
اختلفت التعار�ف الخاصة =اإلصالح التر�وC =اختالف المنطلقات  اإلصالحات التر�و�ة:

والخلف�ات التي انطلd منها أصحابها، غیر أن جم�ع هذه التعار�ف تؤYد و�إجماع على 
م�ة اإلصالح وضرورته لمواك=ة التغییرات الحاصلة في المجتمع، سواء Yانت إیجاب�ة أه

سلب�ة و=التالي تصح�حها وٕاعطاؤها الوجهة السل�مة. (احمد  و=التالي تدع�مها وتحیینها، أو
وعلى أساس ذلك �عرفها طاقم ال=حث اجرائ�ا =انها Yل اإلجراءات  )2006=طاح، 

المجاالت  إلى أفضل المستو�ات في مختلف=المتعلم وصول الوالتجدیدات التي تصب في 
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Y ة. والتي  برزت بوادرها في ادراج طر�قة المقار�ة =الكفاءات�ات�ة تصور الح�جدید للعمل
المعارف و  بإدماجب=الدنا و ذلك بهدف تفعیل العمل التر�و�ة و هذا  التعل�م�ة/ التعلم�ة

حاجیته من جهة و التفاعل مع  الغد بتحقیd الكفاءات التي تمYن المتعلم مواطناكتساب 
  .مجتمعه من جهة أخر̂ 

  الدراسات المشابهة: -6
=عد المرجعة االدب�ة في العدید من المصادر والمYت=ات العر��ة یتفd ال=احث مع (رائد 

) في ندرة الدراسات التي تطرقت الى اسهامات 2015عبد االمیر ع=اس .محمد قزقوز، 
  البدن�ة والر�اضة في نمو ا=عاد المواطنة الصالحة نلخصها في: منهاج مادة التر��ة 

):"دور المناهج في 2007دراسة وج�ه بن قاسم القاسم بني صعب من السعود�ة ( -
تنم�ة ق�م المواطنة الصالحة منهج التر��ة البدن�ة مثاًال"، هدفت الدراسة الى معرفة:                                             

ال ق�م المواطنة التي تقدمها مناهج التر��ة الوطن�ة المعتمدة للتدر�س في المدارس للعام  - 
  ه في المملكة العر��ة السعود�ة.1428/ 1427دراسي 

ق�م المواطنة التي تنمیها مناهج التر��ة البدن�ة المعتمدة للتدر�س في مدارس وزارة  - 
 هـ في المملكة العر��ة السعود�ة.1428/ 1427لدراسي التر��ة والتعل�م للعام ا

درجة التوافd بین ق�م المواطنة التي تقدمها مناهج التر��ة البدن�ة، وق�م المواطنة التي  - 
 تقدمها مناهج التر��ة الوطن�ة.

 اآلل�ات المت=عة في تنم�ة المواطنة من خالل مناهج التر��ة البدن�ة. - 
صفي التحلیلي الذC �قوم على وصف ما هو Yائن استخدم ال=احث المنهج الو 

وتفسیره، وتحدید العالقات الموجودة بین متغیرات ال=حث، ومن ثم الوصول إلى تعم�مات 
مقبولة تصدق على أكبر قدر ممYن من الظاهرات ذات العالقة، و�عد هذا األسلوب من 

ر على جمع الب�انات أفضل األسالیب ال=حث�ة للتعامل مع موضوع الدراسة، ألنه ال �قتص
  بل یتعد^ ذلك إلى تحلیلها والمقارنة بینها وتفسیرها ومن ثم الوصول الستنتاجات.

  وفي ضوء الدراسة خرج ال=احث =استنتاجات تتجلى ف�ما �أتي:
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تتوافd ق�م تنم�ة المواطنة (التر��ة الوطن�ة) التي �قدمها منهج التر��ة البدن�ة في التعل�م  - 
العر��ة السعود�ة، مع ق�م تنم�ة المواطنة التي تقدمها Yتب التر��ة  العام في المملكة

  الوطن�ة المعتمدة في التعل�م العام (للصفوف من را=ع إلى الثالث الثانوC بنین).
یدعم منهج التر��ة البدن�ة في التعل�م العام في المملكة العر��ة السعود�ة، تنم�ة ق�م  - 

التر��ة الوطن�ة المعتمدة في التعل�م العام (للصفوف من تنم�ة المواطنة التي تقدمها Yتب 
 را=ع إلى الثالث الثانوC بنین).

 �ستخدم منهج التر��ة البدن�ة آل�ات وأسالیب متنوعة لدعم ق�م تنم�ة المواطنة. - 
 �عمل منهج التر��ة البدن�ة منسجمًا مع منهج التر��ة الوطن�ة. - 
منهج التر��ة الوطن�ة في المملكة العر��ة السعود�ة �عمل Yل من منهج التر��ة البدن�ة و  - 

) من س�اسة التعل�م في المملكة العر��ة السعود�ة 33على تحقیd ما جاء في المادة (
والتي تنص على: تر��ة المواطن المؤمن ل�Yون لبنة صالحة في بناء أمته، و�شعر 

  =مسؤول�ة لخدمة =الده والدفاع عنها.
المواطنة الصالحة وفقا  ):2015ع�اس ومحمد قزقوز ( دراسة رائد عبد االمیر -

  للمقار�ة =الكفاءات في منهاج التر��ة البدن�ة والر�اض�ة بوال�ة مستغانم الجزائر.
) تلمیذ في المرحلة الرا=عة 1500) أستاذ تر��ة ر�اض�ة و(115شمل ال=حث على (     

م) بوال�ة 2013-2012م، 2012- 2011من التعل�م المتوسb للعامین الدراسین (
مستغانم في دولة الجزائر، واعتمد في هذه الدراسة منهجین (تحلیل المضمون "تحلیل 

مشYلة  )، وحددتمنهاج التر��ة البدن�ة والر�اض�ة"، والمنهج الوصفي =الطر�قة المسح�ة
ال=حث في عدم التطرق ضمن دراسات سا=قة الى دور مناهج التر��ة البدن�ة والر�اض�ة 

  نم�ة المواطنة الصالحة، وحددت اهداف ال=حث: في مد^ ت
  تحدید دور المقار�ة =الكفاءات في منهاج التر��ة البدن�ة والر�اض�ة.-1
  معرفة ق�م المواطنة الصالحة التي �حتو�ها منهاج التر��ة البدن�ة والر�اض�ة الجدید.-2
دن�ة والر�اض�ة الكشف عن ق�م المواطنة المتوفرة لدC التالمیذ في درس التر��ة الب-3

  =االعتماد على المقار�ة =الكفاءات.
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  و=عد المعالجات االحصائ�ة واالجراءات المیدان�ة استنتج ال=احثان ما یلي:
مناهج التر��ة البدن�ة والر�اض�ة الجدیدة تحتوC على ق�م المواطنة بنسب  - 1

 منخفضة.
نس=ة تفوق حصة التر��ة البدن�ة والر�اض�ة تطبd فیها ق�م المواطنة العامة ب - 2

 .)من وجهة نظر األساتذة%75تفوق ( متوسطة وخاصة الق�م األخالق�ة
هنالك فروق بین إجا=ات تالمیذ السنة الرا=عة حول مد^ تنم�ة حصة التر��ة  - 3

  البدن�ة والر�اض�ة لق�م المواطنة لصالح التالمیذ الذین أجابوا بنس=ة متوسطة.
  الحالي:التعلیD على الدراسة السا�قة وممیزات ال�حث 

من خالل عرض نتائج الدراسة السا=قة ذات الصلة =موضوع ال=حث، تكمن أهم�ة الدراسة 
الحال�ة في تحدید ا=عاد المواطنة الصالحة لد^ عینة ال=حث وعالقة هذه اال=عاد ف�ما 
بینها، حیث أفادتنا هذه األخیرة في تحدید منهاج�ة ال=احث الحالي من عینة واألدوات 

تخدمة في جمع الب�انات، وان ال=حث الحالي یتمیز =االعتماد على ا=عاد والوسائل المس
المواطنة ومد^ تفاعلها  في تكو�ن مفهوم المواطنة الصالحة و التي أضحت من امس 
الضرور�ات المخولة للمؤسسات التر�و�ة لتؤهل المواطن الصالح حتى تزوده =سائر نماذج 

ة مجاالت الح�اة في ظل س�اسة العولمة، التطور والنهوض العلمي المستمر ضمن Yاف
حیث =شهد الفYر المعاصر تدافعًا بین الت�ارات الداع�ة إلى علمنة المجتمع =عیدا عن 
 yیر والعمل وأنماYم وأسالیب التف�ة والمعتقدات والعادات والتقالید والق�ة والثقاف�القیود الدین

لیب الع�ش وعلومه وفنونه وآدا=ه السلوك وجم�ع ما ورثناه عن أسالفنا =ما في ذلك أسا
فصعو=ة بناء األوطان وسهولة الهدم من مسلمات الفYر اإلنساني السل�م سواء Yان في 

  المسائل االجتماع�ة أو االقتصاد�ة أو الثقاف�ة أو األمن�ة .

  منهج�ة ال�حث واإلجراءات المیدان�ة: -7
لجة هذا الموضوع وذلك من اعتمد طاقم ال=حث منهج الوصفي الذC یناسب معا المنهج:

  خالل تحلیل الب�انات التي تم الحصول علیها واستخالص النتائج منها.
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إن عینة ال=حث هي أساس عمل ال=حث العلمي، إذ تمثل مجتمع  :مجتمع وعینة ال�حث
تالمیذ جنس ذYر من األقسام النهائ�ة (=Yالور�ا) وال�ة سدC بلع=اس  100ال=حث في 

  للدراسة االستطالع�ة. 20م) خصصت لدراسة األساس�ة و2015- 2014للسن الدراس�ة (
  استخدم طاقم ال=حث في جمع الب�انات األدوات التال�ة: أدوات جمع الب�انات:

  المصادر والمراجع العر��ة واألجنب�ة. - 1
 االستب�ان الخاص بتحلیل المناهج واالستب�ان الخاص =التالمیذ. - 2
 مق�اس المواطنة الصالحة. - 3

  :أداة الدراسة

) 2005اعتمد طاقم ال=حث على مق�اس مفهوم المواطنة ل(عثمان بن صالح العامر، 
) من صورة أر�عة ا=عاد الى ثالثة =حذف =عد 2014والدC عدلة (عمران علي عل�ان، 

  المشارYة الس�اس�ة:
حیث یتكون المق�اس األصلي من أر�عة ا=عاد تق�س =مجملها مفهوم المواطنة وعلى النحو 

  االتي. 
 39، 38،  37،  36،  35،  34،  33) فقرات هي ( 10=عد الهو�ة یتكون من (  - 
 ،40  ،41  ،42  . (  
  )  10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 1،2) فقرات هي (  10=عد االنتماء یتكون من (   - 
 15،  14،  13،  12،  11) فقرة هي (13=عد التعدد�ة وقبول االخر یتكون من (  - 
 ،16  ،17  ،18  ،19  ،20  ،21 ،22  ،23  (  
،  29، 28، 27، 26، 25، 24) فقرات هي (9=عد المشارYة الس�اس�ة یتكون من (  - 

30 ،31،32 (  
  طر�قة تصح�ح المق�اس: 

حددت ثالثة بدائل لإلجا=ة على فقرات المق�اس هي (موافd، موافd الى حد ما، غیر   
اه الفقرة ایجابي والدرجات ) في حالة Yون اتج 1، 2،3موافd) لتحصل على الدرجات ( 

) في حالة Yون اتجاه الفقرة سلبي ، وذلك =االعتماد على مق�اس ل�Yرت  3، 2،  1( 
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) (dغیر مواف)ة لـ�ار تصنیف المتوسطات الحساب�ون معY�بدرجة 1، 66- 1الثالثي، و (
التمثل الضع�فة، موافd الى حد ما بدرجة التمثل (متوسطة)  �Yون متوسطها الحسابي 

, 34)، موافd  =شدة بدرجة التمثل الكبیرة �Yون متوسطها الحسابي ( 2,33- 1,67(
    ) یبین المق�اس في صورته النهائ�ة .1والملحd رقم ( ) 3 –2

  األسس العلم�ة لألداة:

قام طاقم  من مصداق�ة  المق�اس المطبd و تقنینه على البیئة الجزائر�ة  تحقیdال =غ�ة
 توز�ع  من خالل الفا - معامل Yرون=اخو ق�مة  دق الظاهرصمعامل ال =حساب  ال=حث 

ق�م ا=عاد المواطنة، معد للبیئة  تصلح لق�اس) Yأداة 2014مق�اس (عمران علي عل�ان، 
تلمید من  20 قدرة بعینة  على ،و األكثر استخداما في الدرسات السا=قة العر��ة،

Y ة =طر�قضمن إجراء المجتمع األصلي�ة إجراء االخت=ار وٕاعادته على التجر�ة االستطالع
معامالت   ایجاب�ة الى طاقم ال=حثتوصل قذ مرحلتین حیث Yان الفارق الزمني أسبوع، ف

مما یدل =أن  بنود المق�اس واضحة و في متناول المست̂و التعل�مي الصدق المحسو=ة 
  :)1قصد الدراسة انظر الجدول( للعینة

  
الفا لكل �عد من أ�عاد -م معامل 1رون�اخ) یبین معامل الث�ات والصدق وق�1جدول (

  أداة الق�اس المستخدمة قصد الدراسة

                   
 اإلحصائ�ة   الدراسة

حجم 
 العینة

درجة 
 الحر�ة

 Cمستو
 الداللة

معامل 
 yارت=ا

 المحسوب

معامل 
 الصدق

معامل 
 - Yرون=اخ

  الفا

   االنتماء
20 

  
19 

  
0,05 

0.95 0.97 0.81  

  0.86 0.97 0.94 الوالء

  0.84 0.94 0.88 الد�مقراط�ة

یتبین ان ق�م معامل ارت=اy بیرسون دالة إحصائ�ا عند مست̂و  1من خالل الجدول 
وهي ق�مة تدل على ث=ات مرتفع جًدا لألداة الق�اس. Yما ج̂ر استخراج  0.01الداللة 
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للتعرف على درجة معامل االتساق الداخلي لألداة، وفقا إلجا=ات العینة االستطالع�ة، 
الفا، إذ - =االعتماد على اخت=ار Yرون=اخ توافقهم على أداة لكل =عد من أ=عاد الدراسة،

  وهي ق�مة مقبولة. Y0.81انت ق�م معامل االتساق الداخلي أكبر من 
  عرض النتائج: - 8

  في ضوء معالجة ب�انات الدراسة إحصائً�ا، توصل طاقم ال=حث إلى النتائج التال�ة:
  ق�اس ا=عاد المواطنة لد^ عینة ال=حث.والتي هدفت الى فرض�ة األولي: 

) یبین المتوسطات الحساب�ة واالنحرافات المع�ار�ة لدرجة تمثل عینة ال�حث 2(جدول 

  لق�م المواطنة

 درجة التمثیل الرت=ة االنحراف المع�ارC  متوسb الحسابي ال=عد
   2 0, 94 2,59 االنتماء

  
 مرتفعة

 3 0, 72 2,43 الوالء
 1 0, 86 2, 72 الد�مقراط�ة

 -  0, 63 2.58 الدرجة الكل�ة

) ان متوسb ق�م ا=عاد المواطنة مرتفعة لد^ عینة =حتنا. 2یتضح من الجدول (
وهذه النتیجة تشیر الى ان عینة ال=حث تتمیز =ارتفاع مست̂و المواطنة لدیها ق�اسًا 

ذلك الى التغیرات التي استهدفتها المنظومة التر�و�ة =متوسb اإلجا=ة و�عزC طاقم ال=حث 
الوطن�ة خالل السنوات األخیرة في الجزائرC (رائد عبد االمیر ع=اس .محمد قزقوز، 

لالرتقاء =العمل�ة التر�و�ة حیت تتفd هذه النتائج مع نتائج دراسة (بوزان بهذف ) 2015
تشYل أساس تكو�ن المواطنة  ) ان عمل�ة التر��ة والتنشئة االجتماع�ة2009راض�ة، 

Yنمb سلوYي متمیز ایجابي حالة الدراسة الحال�ة ام سلبي حالة  نتائج دراسة  (بن أعراب 
 222) التي استهدفت معرفة ماذا �عرف الطالب عن المواطنة أجاب 2009عبد الكر�م، 

 13,5الدفاع عن الوطن  15,81طالب جزائرC ان المواطنة تعني الحقوق والواج=ات 
التغیر  10,58، التطو�ر والتنم�ة  11,33االنتماء للوطن  11,58حب الوطن 
االعتزاز =الوطن  3,36االفتخار والعزة  4,11الخضوع للقوانین  6,22والد�مقراط�ة 
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 0,74تحسین المع�شة المصیر المشترك  3,11المحافظة على الممتلكات  3,23
ان المزامن لهذه الفترة و تعYس  اسةنتائج هذه الدر  ان 0,37المشارYة في صنع القرار 

=عیدًا  Yان=شYل واضح ان موضوع المواطنة التي Yانت في غمار حYم الحزب الواحد 
عYس النتائج الحال�ة و التي تاتي في ضل التعدد�ة على . عن وعي واداراك الطل=ة

في  ترتیب اال=عاد االحزاب على التداول على السلطة والذC نجده سبب مقنع في تفسیر 
طاقم ال=حث ان تكر�س وتطبیd الد�موقراط�ة  خظم هذه الدراسة. و على أساس ذلك یر̂ 

من خالل مبدأ س�ادة الشعب،والحر�ة، والمساواة، ورضا المحYومین، وضمان حقوق 
األقل�ة، والمشارYة الس�اس�ة (محمد عبد الكر�م وع�ادات، ز�د مصطفى محمود محافظة، 

�حقd مصلحة األمة =اعت=اره رYًنا بدوره الصالح الذC  المواطن نمو ) ساهمت في2006
وزارة و التي اعتمذة فیها  أساسً�ا في بناء مسیرة نجاحها. وفي ضوء االصالحات المط=قة

التر��ة والتعل�م نهجا شامال لتشYیل جیل الغد من خالل تبني نهج الكفاءات في العمل�ة 
حیث ان هذه التفتح على العالم ،  ت العصر، ومسایرة تطورا و ذلك بهدف التعل�م�ة

لم تستثني أ�ة مرحلة من المراحل أو مادة من المواد بل شملت جم�ع المواد  التعد�الت
صوال المرجوه و  المناهج و األهداف التر�و�ة وذلك بتعدیل في مختلف األطوار و  التر�و�ة

 تعل�م�المتعلم رصیدا ا في منح أسهمت  Yال�اتالى الطر�قة الكفاءات و المراق=ة المستمرة 
لك من خالل ذممارسة فعل�ة لحقوقه دون نس�ان واج=اته نحو هذا المجتمع و �ضمن له 

مدن�ا من خالل  :الخارجي المح�bمع  تجانسو  تكونه تكون متزن قائم على التعا�ش
وواج=ات،  احقوق المستفبل�ة  أدوراهم= وعيمؤهل مواطن Y على مفهم و تقلد ادواره تر�یته
ما . و على أساس ون لكل ما یدرس ممارسة الفعل�ةالالى  همالوصول بل�ا  من خالل و عم

هو المرYز و  التلمیذجعل ساهمت في اإلصالحات ی̂ر طاقم ال=حث ان هذه  dسب
النظرة التكامل�ة لمنهج  في نموساهمت التي بدورها  المحور األساسي للعمل�ة التر�و�ة

 يه مواطن/تلمیذ الغد التر��ة و ذلك تحت را�ة انها، ي تحقیd أهدافاألمة ودور أفرادها ف
مهم في تكو�ن المواطن الصالح (الشو�حات صفاء نعمة دخل هللا، الالسبیل رئ�سي و 

2003.(  
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  رت=اط�ة بین ا=عاد المواطنة.االعالقة والتي هدفت الى دراسة طب�عة ال :الثان�ةفرض�ة 

  ال�حث ت�عا لمق�اس ق�م المواطنة) یبین عالقة ا�عاد المواطنة لد
 عینة 3(جدول 

 الد�مقراط�ة الوالء النتماء ال=عد
 **0, 70 **0, 30 1 االنتماء

 **0, 35 1 **0, 30 الوالء
 1 **0, 35 **0, 70 الد�مقراط�ة

 0.01 مستوC الداللة

وجود عالقة ارت=اط�ة قو�ة بین ا=عاد المواطنة المقاسة  (3) یتضح من الجدول  
ما أقدمت عل�ه الدولة مع  الحال�ة الدراسة ة الحال�ة حیث تتفd نتائج دراسضمن ال

 Yل من للعدید من القوانین اشتملت  هاالجزائر�ة في السنوات األخیرة من خالل إصدار 
اللبنة األساس�ة  الذC �عدالقطاع التر�وC  هااإلدارة و االقتصاد و لعل أهم قطاع  العدالة 

مسایرة  له القدرة الكاف�ة علىبل المستق جیللمثلى إلعداد تمع و الوسیلة التكو�ن المج
تعان�ه  التيظل التحوالت العالم�ة واالختراق  في الحفا� على قومیتهتطورات العصر، و 
في الحقوق  و الوج=ات تحث  المساواة  و هذا من خالل إرساء مبدا،حدود الدول القوم�ة 

 مفاده  Yاخت�ار الد�مقراطي تبنى في) 2006(محمد مصطفى الق=اج،  ر�ة �شیر الیها
ت=ع�ة. وعلى أساس ذلك ی̂ر طاقم ال=حث ان اإلصالحات التر�و�ة المط=قة ال ال ةكاشر ال

   نمو: ساهمت في
  احترام حd الغیر وحر�ته.    - 
  فهم وتفعیل ایدولوج�ات مختلفة.   - 
  فهم اقتصاد�ات العالم.   - 
  المشارYة في تشج�ع السالم الدولي.   - 
  ارYة في إدارة الصراعات =طر�قة ال عنف.المش  - 

 Patriotismتأصیل حب الوطن  ان وعلى أساس ما سd یخلص طاقم ال=حث الى
 على یتأسسیجب ان الصالحة  YCitizenshipعامل مساهم أول في بناء ا=عاد المواطنة 
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ت وذلك =ان �قوم =ما عل�ه من الواج=اقبل المجتمع لفرد ا تخصتوازن عمل�ة Yالمواطنة 
حقوقه  اداء في) 2001النجدC ( �حددهاي المقابل على ما له من الحقوق. و�حصل ف

 Cاته تجاه المجتمع الذ�هومسؤول�ش ف�ع�ه�وعل .  dمحمد عبد هللا مع حث ال=طاقم یتف)
Yخالصة نوردها الى القائمین على العمل�ة التر�و�ة ) 2014الخوالدة ر�م ت�سیر الزاعبي، 

على منهج یدرس �قتصر ال یجب ان ان "غرس المواطنة الصالحة" = التعلم�ة او التعلم�ة
خاضع لموضوعات وأساب�ع وأسئلة واخت=ارات بل یجب ان �Yون ممارسة فعل�ة Yخبرات 
ح�ات�ة �ستفید منها التلمیذ في ح�اته االجتماع�ة األخالق�ة الس�اس�ة سوآءا تعلd االمر ب 

تمدا في أداء ادواره على طر�قة التدر�س مع المسائل المحل�ة الوطن�ة او العالم�ة.
في جعل التلمیذ هو المرYز من خالله وزرة التر��ة الوطن�ة  هدفتراشد  Yإجراء =الكفاءات

للعمل�ة التر�و�ة التي بدورها ساهمت في نمو النظرة التكامل�ة لمنهج  والمحور األساسي
لتر��ة مواطن/تلمیذ الغد هي را�ة ان ا وذلك تحتاألمة ودور أفرادها في تحقیd أهدافها، 

  .السبیل رئ�سي والمهم في تكو�ن المواطن الصالح

  استنتاجات:-10
تتمیز عینة ال=حث =ارتفاع مست̂و المواطنة مقارنتا =المتوسb االجا=ة للمق�اس   -1

.dالمطب  
  هناك عالقة ارت=اط�ة قو=ة بین ا=عاد المواطنة المقاسة. - 3

  :حاتاقتر ا-11

  لمواطنة وممارستها الیوم�ة.الترYیز على ق�م ا - 1
 توع�ة التالمیذ =أهم�ة الوطن. - 2
 العمل على تكرس الد�موقراط�ة. - 3
تعز�ز ا=عاد المواطنة الصالحة تحث مبد� ان الوطن هو الروح والفخار والح�اة،  - 4

وٕانه ال ح�اة من غیر وطن، وحب الوطن من اإل�مان وٕان األسالف واألجداد 
ع=ة والح�اة القاس�ة التي مرة علیهم. لهذا حافظوا على وطننا رغم الظروف الص

 وجب علینا ان نتفانا Yمر�ین في الحفاض على هذه المYاسب.
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) D1ملح(  

  مق�اس مفهوم المواطنة
  

  …عز�زC التلمیذ تح�ة طی=ة و�=عد 
إلى التعرف على وجهة نظرك الشخص�ة حول =عض القضا�ا التي  تهدف هذه االست=انة

التزامك الدقة في التعبیر عن وجهة نظرك الشخص�ة إزاء Yل ع=ارة  شك أنتتضمنها، وال
Yثیرًا في الوصول إلى النتائج العلم�ة الدق�قة .  مع تفضلكم =العلم أن  ال=احث س�ساعد

  هذه
 :. المعلومات ال تستخدم إال ألغراض ال=حث العلمي

 . أمام Yل ع=ارة تحت الرأC الذC تفضله (   ) ضع عالمة (1) 
 . صح�حة وأخ̂ر خاطئة عبر عن رأ�ك الشخصي فال توجد إجا=ة (2) 
  تعاونك.                           ال تترك أC ع=ارة دون إجا=ة .مع خالص الشYر على (3) 

  العمر ......... سنة  
  اسم التانو�ة/..............       القسم الدراسي ...................

إلى حد  موافd  موافd  الع=ارة  ت
  ما

غیر 
dمواف  

المواطنة هي مسؤول�ة المواطن في المشارYة بدور ما في   1
  الشؤون العامة

      

واإلحساس =األمان ضرورة لالنطالق والعمل  االستقرار  2
  الجاد

      

انتشر بین أبنائها  تستط�ع األمم أن تحقd الكثیر إذا ما  3
  الشعور =المسؤول�ة

      

المستقرة ال أشعر =أهم�ة  یرفي ظل الظروف العالم�ة غ  4
  ما �سمى =األمن

      

إعطاء المرأة حقوقها الس�اس�ة في  أعتقد بوجوب  5
  المجتمعات العر��ة
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الح�اة تحقیd مست̂و عال من األداء  من أهم م=ادئي في  6
  والعطاء لخدمة الوطن

      

        وسائل قضاء المصالح الواسطة والرشوة من أهم  7
        یرًا من المخاوف في نفوس الش=ابیثیر المستقبل Yث  8
ز�ادة االنتماء للوطن تعني التعصب وتتنافى مع فYرة   9

  العالمي التفاهم
      

 طب�عة الح�اة وظروف العصر قللت من الشعور =االنتماء  10
  للوطن لد^ الكثیر

      

        0البلدان النام�ة ضرورة وطن�ة تعدد األحزاب في  11
ة واسعة على Yل ما ینشر في تكون هناك رقا= یجب أن  12

  0وسائل االعالم
      

 تحتم سمات العصر الحاضر فهم و تفعیل أیدیولوج�ات  13
  س�اس�ة متنوعة / مختلفة

      

االنفتاح الثقافي واإلعالمي یز�د من وعي المواطن   14
  الس�اسي

      

        والنقد جم�ع األفYار واآلراء قابلة للنقاش  15
الس�اس�ة الغر��ة یؤدC إلى انتشار  انتشار األفYار والق�م  16

  =الدنا الفساد في
      

ال أمل في إصالح وتقدم مجتمع ما إال =االنغالق على   17
  واستغالل طاقاته الماد�ة وال=شر�ة نفسه

      

إیجاب�ا على الوعي الس�اسي  االنفتاح اإلعالمي أثر  18
  للمواطن

      

        ضةمن الضرورC الحوار مع أصحاب األفYار المعار   19
ق�م الد�مقراط�ة تذوب في ط�اتها Yافة االختالفات المؤثرة   20

  المجتمع استقرار على
      

        الوافدة. صراع الحضارات �حتم علینا مقاومة Yل األفYار  21
یتسم اإلنسان المتحضر =قبول األفYار الس�اس�ة المعمول   22

  المتقدمة الدول بها في
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منا  ب Yل شيء ألنها أكثرالبد أن نأخذ عن دول الغر   23
  تقدماً 

      

أسلو=ًا مناس=ًا لمواجهة  أعتقد أن العنف والقوة قد �Yون   24
  األمور =عض

      

اإلنسان لمتاعب  المشارYة في تحمل المسؤول�ة تعرض  25
  هو في غنى عنها

      

26  dاة ال تستح�ًا فالح�أدنى  أفضل أن أكون إنسانًا عاد
  اهتمام.

      

27  dلتحقی yشتر�ار  التقدم المنشود تغییر العدید Yمن األف
  الس�اس�ة .

      

من األفضل أن یبتعد الفرد بنفسه عن الح�اة الس�اس�ة   28
  والحYومات فقb القادة فتلك مسؤول�ة

      

یجب أن تتاح الفرصة Yاملة لألفراد للتعبیر عن آرائهم   29
  =حر�ة

      

ال أهم�ة رأیي �ستوC النجاح والفشل في هذه األ�ام ف في  30
  للعمل والعطاء

      

مسألة صع=ة ومصیر�ة لذا  صنع القرار الس�اسي في رأیي  31
  االشتراك فیها . فل�س Yل فرد قادر على

      

        �مYن أن نتعداها في اعتقادC أن لحر�ة التعبیر حدودًا ال  32
طب�عي أن تكون معتقداتي الدین�ة هي مع�ارC في الحYم   33

  الس�اس�ة على األفYار
      

ستؤدC تقن�ة المعلومات إلى تغییرات في الثقافة الس�اس�ة   34
  الش=اب لد^

      

األخذ =أس=اب القوة وفd قوانین الحداثة من مقتض�ات   35
  . التقدم

      

یتضمن التراث الدیني اإلسالمي حلوًال لكل مشYالتنا   36
  المعاصرة

      

        �تهاالنفتاح على العالم یؤدC إلى افتقاد المجتمع لهو   37
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طب�عي أن �شعر الشخص =الغضب عند توج�ه نقد   38
  ألفYاره وم=ادئه

      

معظم األفYار الس�اس�ة الوافدة من الغرب هدامة وال   39
  مجتمعنا تناسب

      

 المألوف فإنني لو أن Yتا=ًا س�اس�ًا نشر شیئًا خارجًا عن  40
  أقاطعه وال أقراؤه

      

التغییر في  =أهم�ةأشعر =الضیd من أولئك المطالبین   41
  الس�اسة .

      

المفاه�م  تمثل ثورة اإلعالم الحال�ة فوضى وتلوثًا في  42
  الس�اس�ة لد^ الش=اب
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  العقل�ة  تأثیر دورات اال�قاع الحیو� البدن�ة والنفس�ة و

  على اإلنجاز الر�اضي
  )م ، ذ�ور100دراسة میدان�ة على العدائین العالمیین في س�اق السرعة ( 

  
   2د. ر�اض علي الراو� . أ -   1ناصر یوسفا. 
  )  naceryoucef3@gmail.com( مسغانم - علوم بجامعة عبد الحمید بن �اد�س طالب د�توراه 1
  )   alrawi_riadh@yahoo.com ( مستغانم -أستاذ بجامعة عبد الحمید بن �اد�س 2

  
  الملخص: 

على  هدفت هذه الدراسة إلى محاولة الكشف عن تأثیر اإل�قاع الحیوB �مختلف دوراته
اإلنجاز الرSاضي ، وذلك من خالل تحلیل اإل�قاعات الحیو�ة البدن�ة والنفس�ة والعقل�ة 

  م) العالمیین ، ومعرفة عالقتها بتوارSخ أرقامهم الق�اس�ة.100لعدائي (
"Yاحث على سجالت االتحاد الدولي أللعاب القو�اعتمد الIAAF في جمعه للمعلومات "

) عداء من جنس 95لین لألرقام الق�اس�ة وال�الغ عددهم (م) المسج100المتعلقة �عدائي (
  من المجتمع األصلي.وتوصل إلى ما یلي: % 31.50الذ�ور األكابر ،وfنس�ة تقدر بـ 

یؤثر اإل�قاع الحیوB بدورت�ه البدن�ة والنفس�ة على أداء عداء المسافات القصیرة  �
  ب�ة لكل دورة.م) ، حیث یتم تحقیn أحسن النتائج في المرحلة اإلیجا100(
  م) بدورة اإل�قاع الحیوB العقل�ة.100ال یتأثر إنجاز عداء المسافات القصیرة ( �
� .Yاضة ألخرSعلى الالعبین من ر Bیختلف تأثیر دورات اإل�قاع الحیو 

  
  الكلمات المفتاح�ة: اإل�قاع الحیوB ، األداء الرSاضي ، األرقام الق�اس�ة
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The effect of biorhythm cycles (physical, psychological and mental) on 

the athletic achievement 
 

Astract: 

This study aims to detect the effect of different cycles of biorhythm on 

athletic achievement, by analyzing the physical, psychological and mental 

biorhythms of 95 sprinters category (100m, senior-males). 

After analyzing of different cycles of biorhythm among the sprinters using 

computer programs specializing in this, and match it with their world 

records dates, we extracted the following results: 

� The physical and psychological biorhythm affects performance of the 

sprinters (100m) and the best results were achieved in the positive phase of 

each cycle. 

� The mental biorhythm don't affects performance of the sprinters (100m). 

� The impact of biorhythm cycles on athletic performance varies from sport to 

another. 

Keywords: biorhythm, Athletic performance, world records 

 

 

L'effet des cycles de biorythme (physique, psychologique et mental) sur 

la performance sportive  
Résumé :   
Cette étude vise à détecter l'effet des différents cycles de biorythme sur la 
performance sportive, en analysant les biorythmes physiques, psychologiques et 
mentaux de 95 sprinters (catégorie 100m, hauts-hommes). 
Après avoir analysé les différents cycles de biorythme chez les athlètes, en utilisant 
des programmes informatiques spécialisés dans ce domaine, nous avons extrait les 
résultats suivants: 
� Le biorythme physique et psychologique affecte la performance  chez les 
athlètes (100m), et les meilleurs résultats ont été obtenus dans la phase positive de 
chaque cycle. 
� Le biorythme mental ne touche pas la performance  chez les athlètes (100m). 
� L'impact des cycles de biorythme sur la performance sportive est varié d'un 
sport à l'autre. 
�  
Mots-clés: Le biorythme, la performance sportive, records du monde 
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  مقدمة: -
لرSاضي الحـدیث عمل�ـة ترfو�ـة مخططـة مبن�ـة علـى أسـس علم�ـة �عتبر التدرSب ا

تهدف إلى إعداد الفرد ، قصد تحقیn أعلى مستوY في الرSاضة التخصص�ة والحفاo عل�ه 
ألطــــول فتــــرة، إذ نالحــــq أنــــه �ــــات مــــن الضــــرورB أن �ســــتمد التــــدرSب الرSاضــــي قواعــــده 

  ولوج�ا ، طب ...)ونظرSاته من مختلف العلوم (علم النفس ، علم االجتماع  بی
�ما أضاف التطور العلمي والتكنولوجي العدید من الوسائل والمفاه�م والنظرSات الحدیثة 
للمدرب التي �م�ن االستفادة منها في مجال التدرSب الرSاضي على درجة عال�ة من 
الكفاءة التي تؤهله إلى التخط�s األمثل لألحمال التدرSب�ة والمنافسات الرSاض�ة ، من 

  )63، ص2001الوصول �الالعبین إلى المستو�ات العال�ة. (مفتي ،  أجل
�عتبر مبدأ االستجا�ة الفرد�ة للتدرSب من أهم م�ادw التخط�s العلمي الدقیn لألحمال 
التدرSب�ة ،إذ یجب أن ��ون التحمیل خصوص�ا ، وفقا لعدة عوامل تتمثل في الوراثة ، 

...هذا �اإلضافة إلى معرفة اإل�قاع الحیوB  مستوY الل�اقة البدن�ة ، المرض واإلصا�ة
  الخاص ��ل العب.

إن اإلنسان �جهاز حیوB معقد یتكون من مجموعة من األجهزة تخضع لعدة     
متغیرات منظمة تعرف �اإل�قاع الحیوB ، تشمل الحالة البدن�ة واالنفعال�ة والعقل�ة ، حیث 

تیجة للمتغیرات التي تحدث داخل یتغیر هذا اإل�قاع یوم�ا على ش�ل دورات منتظمة ، ن
جسم اإلنسان (متغیرات داخل�ة) أو التي تحدث خارج الجسم (متغیرات خارج�ة). (الب�ك 

 ،B5، ص1994وصبر(  
في ضوء ما سبn ، ومع قلة الدراسات التي تناولت موضوع اإل�قاع الحیوB في   

الرSاضي خاصة المجال الرSاضي ، ونقص االهتمام �ه من طرف العاملین في المیدان 
على الصعید الوطني الجزائرB ، سنحاول من خالل هذه الدراسة إبراز طب�عة العالقة بین 
مختلف دورات اإل�قاع الحیوB البدن�ة والنفس�ة والعقل�ة بتحقیn األرقام الق�اس�ة العالم�ة 

  م.100لدY عدائي المسافات القصیرة 
  المشEلة:
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ف األنشطة الرSاض�ة أن العبیهم �حققون لقد لمس العدید من المدرfین في مختل  
نتائجا متمیزة في فترات محددة ، وتنخفض هذه النتائج في فترات أخرY ، على الرغم من 
تشا�ه الظروف المح�طة بهؤالء الالعبین، ومع تقدم ال�حث العلمي الذB طال شتى 

ال الرSاضي الم�ادین، یتوجب علینا توظیف واستخدام مختلف العلوم والنظرSات في المج
  للوقوف على حق�قة هذه الظاهرة.

أشار "سعد" أن أجهزة الجسم تعمل �ّل بإ�قاع خاص �صفة متغیرة دائما وال ت�قى   
)؛ حیث  توصلت الدراسات التي قام بها رواد 4، ص1995على وتیرة واحدة (سعد، 

ر" و"جروس" إلى اإل�قاع الحیوB أمثال "هرمان شفوfودا" ،"ول�م فل�س" ،"ألفرSد تیلتشر" توم
نظرSة مفادها أن اإلنسان یخضع في نشاطه البدني واالنفعالي والعقلي إلى ثالثة دورات 
 Bمتغیرة على ش�ل منحن�ات وفقًا لعدد األ�ام الم�ونة لكل دورة من دورات اإل�قاع الحیو

) 33،و( ) یوما �النس�ة للدورة االنفعال�ة28) یوما �النس�ة للدورة البدن�ة ،(23المختلفة ((
یوما �النس�ة للدورة العقل�ة). و�مثل �ل منحنى من هذه المنحن�ات منطقتین إحداهما 

 إیجاب�ة واألخرY سلب�ة.
لقد قام العدید من العلماء �محاولة تأكید دورات اإل�قاع الحیوB ومدY تأثیرها في  

مهمة  ح�اتنا الیوم�ة وأجرSت العدید من ال�حوث في هذا الموضوع و�انت لها نتائج
وfخاصة تلك ال�حوث التي اهتمت �عالقة الدورات �أ�ام وقوع الحوادث أB (األ�ام 
الحرجة) و�ان الفضل الكتشاف تلك العالقة للمهندس السو�سرB "هانز تروك" مع "هانز 
شون�ك" وقدم أطروحته التي ت�حث في العالقة بین الدورات الح�ات�ة وٕاحصائ�ات الوف�ات 

أن األ�ام االنقالب�ة (االنتقال�ة) للجزء المرتفع من الدورة والجزء  والحوادث والذB أوضح
 ,QuigLey Bالمنخفض منها تكون اشد األ�ام عرضة لحوادث تخلخل في التوازن.(

1982, p4(  
 Yارة عن تموجات تحدث في مستو�ع Bشیر "أبو العال" و"حسانین" إلى أن اإل�قاع الحیو�

االرتفاع واالنخفاض ، حیث ال �ستط�ع الجسم ال�شرB  حال أجهزة الجسم المختلفة ما بین
أن �ظل �عمل ��امل طاقة أجهزته و�مستوY عال من الكفاء الفسیولوج�ة لفترات زمن�ة 
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طوSلة حیث یتغیر ذلك ما بین االرتفاع واالنخفاض في جم�ع وظائف الجسم على مدار 
ئنات الح�ة ؛ �ما أن أجهزة الح�اة ، وهذه ظاهرة بیولوج�ة طب�ع�ة تتفn فیها �افة الكا

الجسم تت�این في إ�قاعاتها ، إذ أن القلب یتغیر إ�قاعه من حیث االنق�اض واالن�سا� في 
غضون عدة ثوان ، وذلك �حتاج التنفس إلى ثوان في تعاقب الشهیn والزفیر ، وٕا�قاع 

ة إلى أكثر افرازات المعدة واألمعاء الدق�قة التي تحتاج إلى عدة ساعات ... هذا �اإلضاف
  )389،ص1997)وظ�فة من وظائف الجسم. (أبو العال وحسانین ، 400من (

�ضیف إلى ذلك "یوسف دهب" و"محمد جابر" �أن اإل�قاع الحیوB �شمل تلك التغیرات 
الحادثة في قدرات الالعب الرSاضي المختلفة  والتي تشمل �ال من الحالة البدن�ة 

رت�s �مرحلة النشا� الحیوB وتغیرات الوسs الداخلي واالنفعال�ة والعقل�ة للفرد والتي ت
  )23، ص 1995والخارجي المح�s �ه". (ذهب وجابر  وغادة، 

إن معرفة التغیرات المرت�طة �اإل�قاع الحیوB، ستساعد على تخط�s األحمال التدرSب�ة 
ة والمنافسات �ما یتوافn مع نمs اإل�قاع الحیوB لالعب ، وتحقیn أفضل استفادة للجرع

التدرSب�ة المسطرة تحت برامج التدرSب البدن�ة ، النفس�ة والعقل�ة ��فاءة عال�ة. وهذا من 
 Bاض�ة ، والذSب�ة و�ذا المنافسات الرSالعمل�ة التدر�خالل معرفة التوقیت المناسب للق�ام 
ستكون ف�ه قدرات الالعبین المختلفة في أفضل حالتها حتى یتم�نوا من إخراج أقصى 

یn أفضل مستوY رSاضي مم�ن؛ ومع قلة ال�حوث المماثلة وتضارب نتائج أداء وتحق
�عض الدراسات المنجزة في هذا المجال، تتضح لنا أهم�ة هذه الدراسة في محاولة إلبراز 
طب�عة العالقة التي تكمن بین توارSخ تحقیn أفضل الالعبین العالمیین ألحسن نتائجهم 

  فة.مع توارSخ إ�قاعاتهم الحیو�ة المختل

  األسئلة:

  من خالل عرضنا لمش�لة ال�حث نطرح التساؤالت التال�ة:  
 م) ؟100) هل تؤثر دورة اإل�قاع الحیوB البدن�ة على اإلنجاز الرSاضي لدY عدائي (1
 م) ؟100) هل تؤثر دورة اإل�قاع الحیوB النفس�ة على اإلنجاز الرSاضي لدY عدائي (2
 م) ؟100ل�ة على اإلنجاز الرSاضي لدY عدائي () هل تؤثر دورة اإل�قاع الحیوB العق3
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نسعى من خالل هذه الدراسة إلـى الكشـف عـن عالقـة اإل�قـاع الحیـوB  األهداف: -
  �اإلنجاز الرSاضي وهذا من خالل:

) معرفة تأثیر دورة اإل�قاع الحیوB البدن�ة على اإلنجاز الرSاضي لدY عدائي 1
 م)100(
2 Bعدائي  ) معرفة تأثیر دورة اإل�قاع الحیو Yاضي لدSالنفس�ة على اإلنجاز الر
 م)100(
) معرفة تأثیر دورة اإل�قاع الحیوB العقل�ة على اإلنجاز الرSاضي لدY عدائي 3
  م)100(

لإلجا�ــة علــى التســاؤالت المطروحــة أعــاله ، �قتــرح ال�احــث مجموعــة   الفرضــ�ات: -
  الفرض�ات المتمثلة ف�ما یلــي:

جاب�ة للدورة اإل�قاع�ة البدن�ة لدY العـدائین مـع أ�ـام تحقـ�قهم ) تتطابn أ�ام المرحلة اإلی1
 لألرقام الق�اس�ة.

) تتطابn أ�ام المرحلة اإلیجاب�ة للدورة اإل�قاع�ة النفس�ة لدY العدائین مع أ�ام تحق�قهم 2
 لألرقام الق�اس�ة.

أ�ام تحق�قهم  ) تتطابn أ�ام المرحلة اإلیجاب�ة للدورة اإل�قاع�ة العقل�ة لدY العدائین مع3
  لألرقام الق�اس�ة.

    المصطلحات الواردة في الMحث: -
اندرجت ضمن هذا ال�حث عدة مصطلحات تستوجب على ال�احث أن یزSل 

  الل�س عنها ، حتى یتسنى للقارw فهمها واست�عابها ، وتتمثل ف�ما یلي:
   اإل�قاع الحیو�:

ومعناها الح�اة،  Bio"" ("بیو" اإل�قاع الحیوB لفظة مر��ة من �لمتین إغرSقیتین
ومعناها التكرار الدورB)، وهو العلم الذB یدرس الدورات الحیو�ة  "Rhythm"و"رتم" 

 )265، ص1995(سعد،  .الممیزة لطب�عة جم�ع الكائنات الح�ة
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تعد نظرSة الدورات الحیو�ة أكثر التصاقا �اإل�قاع الحیوB، إذ تفترض هذه 
بثالث دورات إ�قاع�ة حیو�ة تتكرر على مدY  النظرSة إن اإلنسان خالل ح�اته �مر

الح�اة منذ یوم الم�الد. وعلى هذا األساس فإن حالة اإلنسان البدن�ة واالنفعال�ة والعقل�ة ال 
ت�قى على وتیرة واحدة طوال الوقت ولكنها تتمیز �التذبذب ما بین االرتفاع واالنخفاض. 

  ) 5، ص 1995(ذهب، وجابر، وغادة، 
یوما ، الدورة  23یف اإل�قاع الحیوB إلى الدورة البدن�ة التي تدوم بذلك �م�ن تصن

  یوما. 33یوما والدورة العقل�ة التي تدوم  28االنفعال�ة التي تدوم 
إن دورات اإل�قاع الحیوB تبدأ في یوم الم�الد والذB �مثل نقطة الصفر أو من 

� هذه الدورات ، و�عدها في نشا القمةخs الشروع، إذ ترتفع تدرSج�ًا إلى أن تصل إلى 
تعود هذه اإل�قاعات مرة ثان�ة إلى خs الشروع وتنخفض حتى تصل إلى الحد األدنى من 

، وتختلف هذه اإل�قاعات في ارتفاعاتها  القعرالنشا� عندما تصل هذه الدورة إلى 
وانخفاضاتها من شخص إلى آخر وتتكرر هذه الدورات جم�عًا ولدY جم�ع األشخاص، 

  )468-464، ص1999). (�سطو�سي ، 1في الش�ل ( و�ما موضح
  

. مراحل دورات اإل�قاع الحیوB 1الش�ل  

  

 یوم الصفر
(خط 
 الشروع)

 

الطور 
 الفعال

 

الیوم 
 الحرج

الطور 
 السلبي

 یوم الصفر
(خط 
 الشروع)

 القمة

 القعر
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  اإلنجاز الر�اضي: 

هو أفضل أنجاز یتحقn في الفعال�ة الرSاض�ة �شر� أن �سجل في منافسات 
�قاس في رسم�ة على المستوY القطرB أو اإلقل�مي أو االولمبي أو العالمي ، �ما 

م) �الزمن، وتسجل النتیجة �اسم الرSاضي الذB حقn اإلنجاز. (عبد 100فعال�ات (عدو 
  )18، ص1997الفتاح و حسانین، 

  الدراسات المشابهة: -
 الق�اس�ة واألرقام الحیو�  "اإل�قاع �عنوان): 2007دراسة "عEله سل�مان علي الحور�" (

 القوM "Zألعاب العراق�ة

رف على دورات اإل�قاع الحیوB األساس�ة (البدن�ة، النفس�ة، هدفت الدراسة إلى التع
Yفي العراق ومد Yاضیي ألعاب القوSاطها الذهن�ة) لر�خ ارتSاالرقام تسجیل بتوار 

 .الق�اس�ة
 Yأسلوب التحلیل الوصفي لألرقام الق�اس�ة على مد�خي Sاحث المنهج التار�اعتمد ال

�ا) من مسجلي األرقام الق�اس�ة في ألعاب الع 11سنة) وعلى عینة ال�حث تقدر بـ (20(
القوY �العراق ؛  �ما اعتمد ال�احث في حصوله على الب�انات الالزمة على استمارة جمع 
المعلومات الخاصة �مسجلي األرقام الق�اس�ة  سجل األرقام الق�اس�ة لالتحاد العراقي 

.Yأللعاب القو Bالمر�ز  
ل�احث ان تسجیل س�عة أرقام ق�اس�ة في فعال�ات من أهم االستنتاجات التي توصل الیها ا

م) ، قد 10000م ، 5000م ، 3000م ، 1500م ، 400م ، 300م 200م ، 100(
�ان خالل تزامن وجود دورتین من بین ثالث دورات اإل�قاع الحیوB في المرحلة اإلیجاب�ة 

وجود عالقة  ، بینما �انت دورة واحدة في المرحلة السلب�ة ؛  مما جعل ال�احث �ستنتج
 بین دورات اإل�قاع الحیوB واإلنجاز الرSاضي.  

اإل�قاع الحیو� بدورته البدن�ة  " �عنوان): 2006دراسة "حسناء ستار جMار الزهیر�" (

 والذهن�ة واالنفعال�ة وعالقته بنتیجة مMاراة العMات التنس األرضي"
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حیوB (البدن�ة ، الذهن�ة هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دورات متغیرات اإل�قاع ال
واالنفعال�ة) لالع�ات التنس األرضي ، مع التعرف على طب�عة العالقة الموجودة بین یوم 

  القمة من المرحلة الموج�ة لإل�قاع الحیوB ونتیجة الم�اراة.
استخدمت ال�احثة المنهج الوصفي العت�ارها أنه انسب منهج یتماشى مع فروض ال�حث 

�حث الع�ات المنتخب الوطني العراقي للتنس األرضي وال�الغ ، �ما تضمنت عینة ال
الع�ات) وتم اخت�ار هذه العینة وفn ال�طولة التي أق�مت بتارSخ 6عددهن (

  للمصنفات . 17/02/2004
�عد عرض ومناقشة النتائج استنتجت ال�احثة إن نتیجة الم�اراة تتأثر ��ل من الدورتین 

لدورة البدن�ة أو العقل�ة في القمة �ان اإلنجاز عال�ا. بینما البدن�ة والعقل�ة ، ف�لما �انت ا
  لم تتأثر �الدورة االنفعال�ة.
"اإل�قاع الحیو� للدورات البدن�ة واالنفعال�ة  �عنوان): 2003دراسة "آزاد حسن قادر"(

د�توراه غیر أطروحة والعقل�ة لدZ العبي الكرة الطائرة واثره في مستوZ اإلنجاز" (
    )منشورة

فت الدراسة إلى التعرف على الدورات البدن�ة واالنفعال�ة والعقل�ة لإل�قاع الحیوB لدY هد
العبي الكرة الطائرة و�ذلك للتعرف على الفروق في مستوY اإلنجاز خالل الدورات 

  البدن�ة واالنفعال�ة والعقل�ة. 
رهم ) الع�ا" تم اخت�ا12استخدم ال�احث المنهج الوصفي ، إذ بلغت عینة ال�حث (

 Bحث على أن هناك فروقا معنو�ة في اإل�قاع الحیو�قة العمد�ة. دلت نتائج الSالطر�
للدورات البدن�ة واالنفعال�ة والعقل�ة مع مستوY اإلنجاز المهارB ، و�ان هناك عالقة 

.Bاإلنجاز المهار Yمع مستو Bا� معنو�ة في اإل�قاع الحیو�ارت  
ن "تأثیر برنامج تدر�بي مقترح وفM :( jعنواORTEGA) "1990دراسة "أورتیجا""

 م"200- 100اإل�قاع الحیو� وعالقته بMعض المتغیرات الفسیولوج�ة لدZ السMاحین 

هدفت الدراسة إلى التعرف على الفروق المتعلقة ب�عض المتغیرات التي تناولها ال�احث ، 
مختلف والمتمثلة في ضغs الدم ، الن�ض ، السعة الحیو�ة ، المستوY الرقمي ، بین 
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مراحل اإل�قاع الحیوB (إیجاب�ة ، سلب�ة ، حرجة) لدY أفراد عینة ال�حث. هذا �اإلضافة 
 nللالعب أثناء برمجة وتطبی Bإلى محاولة الكشف عن أهم�ة مراعاة اإل�قاع الحیو

.Yر المستوSب�ة وانع�اسه على تطوSالوحدات التدر  
حث عینة ال�حث ال�الغ عددها إنتهج ال�احث خطوات المنهج التجرSبي ، حیث قسم ال�ا

وعتین مجموعة ضا�طة ومجموعة تجرSب�ة.حیث تم تطبیn البرنامج س�احا) إلى مجم72(
�م) في 5على المجموعة الضا�طة بواقع أرfعة وحدات تدرSب�ة في األسبوع ذات معدل (

األسبوع ؛ تم مراعاة الفروق الفرد�ة لكل س�اح حسب إ�قاعه حیث یتم إعطاء مسافة 
رحلة السلب�ة لكل س�اح  ومسافة �م) في الم�5م) في المرحلة اإلیجاب�ة ، ومسافة (6(
�م) لكل س�اح في المرحلة الحرجة وfدون شدة عال�ة ؛ ودامت مدة البرنامج ثالثة 3(

  أشهر  ثم قام ال�احث �ق�اس المتغیرات.
توصلت نتائج الدراسة إلى أن أفضل األرقام لدY المجموعتین تم تسجیلها في المرحلة 

  اإلیجاب�ة تلیها السلب�ة ثم الحرجة.
): Mعنوان "عالقة اإل�قاع الحیو� MالمستوZ الرقمي GERTZ) "1983راسة "جرتز" "د

 واإلصاMات الر�اض�ة في ر�اضة السMاحة"

 Yالمستو�وعالقتها  Bهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مراحل منحنى اإل�قاع الحیو
  لطوSلة).الرقمي واإلصا�ات الرSاض�ة لدY الس�احین (للمسافات القصیرة والمتوسطة وا

قام ال�احث بإجراء دراسة مسح�ة على العبي الس�احة في االتحاد السوف�اتي ، حیث قام   
س�احا) ، ل�قوموا  218بتوزSع استمارة مخصصة على مجموعة العبین بلغ عددهم (

بتسجیل أفضل وأسوء األرقام المتحصل علیها في المسا�قات الرسم�ة �ل على حسب 
  مسافته التخصص�ة.

الدراسة إلى النتائج التال�ة وجود عالقة معنو�ة بین مراحل منحنى اإل�قاع الحیوB أسفرت   
والمستوY الرقمي في �ل من المسافات المتوسطة والطوSلة ، ولصالح المرحلة اإلیجاب�ة 
والسلب�ة ، بینما تم تسجیل أسوء األرقام في الیوم الحرج. ولم �سجل وجود أB عالقة 

  صیرة.معنو�ة في المسافات الق
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): Mعنوان "اال�قاعات الحیو�ة واالرقام Quiqueley.B" )1982دراسة "EوEلي" "

 الق�اس�ة لمساMقات المیدان والمضمار رجال"

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى مدY التزامن بین أفضل األرقام العالم�ة المسجلة 
  میدان رجال. ومستوY اإل�قاعات الحیو�ة لدY أفضل العبي مسا�قات المضمار و ال

انتهج ال�احث في معالجته لهذا الموضوع المنهج الوصفي معتمدا على النموذج الق�اسي 
لإل�قاعات الحیو�ة وسجالت االتحاد الدولي لمسا�قات المضمار والمیدان ؛ �ما شملت 

العب على المستوY الدولي ؛ فتم التوصل لنتیجة مفادها أن أفضل  700عینة ال�حث 
  ة قد تم تحق�قها في فترات إیجاب�ة لإل�قاعات الحیو�ة لدY الالعبین.األرقام الدول�

"العالقة بین مراحل منحنى اإل�قاع  �عنوان): 1979دراسة "EارuنEا" و"شاMشنEوفا" (

  م"100الحیو� وعالقتها MالمستوZ الرقمي لدZ عدائي المسافات القصیرة 

ن منحنى اإل�قاع الحیوB �ان الهدف من هذه الدراسة هو التعرف على العالقة بی
  م.100�المستوY الرقمي لدY عدائي المسافات القصیرة 

اعتمدت ال�احثتان على خطوات المنهج الوصفي ، وتم اخت�ار اخت�ارSن وهما سرعة رد 
م ، حیث خضع أفراد عینة ال�حث یوم�ا لهذین االخت�ارSن 100الفعل وسرعة ر�ض 

  یوما.  75ولمدة 
خالل ذلك �ان الالعبین قد حققوا أفضل النتائج في المرحلة استنتجت ال�احثتان من 

  اإلیجاب�ة ولم تحقn نتائجهم في المرحلة الحرجة بل �ثرت اإلصا�ات فیها.
  

  منهج�ة الMحث واإلجراءات المیدان�ة:  -
  منهج الMحث: 
 ، الق�اس�ة لألرقام الوصفي التحلیل �أسلوب التارSخي المنهج ال�احث على  اعتمد

تطور الظاهرة عبر مدة زمن�ة  بدراسة �سمح �حث عن تصم�م ع�ارة هو سلوباأل وهذا
  محددة.
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  مجتمع الMحث: 
أكابر) المسجلین لألرقام الق�اس�ة -م ذ�ور100بلغ عدد العدائین في س�اق (

،  2015- 09- 14و  1964- 10- 15العالم�ة المسجلة في الفترة الممتدة من بین 
 ". IAAFالرسمي "لالتحاد�ة العالم�ة أللعاب القوY" " عداء) وهذا بناء على الموقع 301(

  عینة الMحث: 

، حیث تم اخت�ار أحسن العدائین  عمد�ة �طرSقة ال�حث عینة اخت�ار تم
عداء من جنس الذ�ور األكابر) ،  95بلغ عددها ( ،و الحاصلین على األرقام الق�اس�ة

 من المجتمع األصلي. % 31.50وfنس�ة تقدر بـ 
 ث:حدود الMح

م ذ�ور أكابر) المسجلین لألرقام 100تم إجراء الدراسة على عدائي (المجال الMشر�: 
 الق�اس�ة العالم�ة.

 شملت الدراسة العبي مختلف الدول على مستوY العالم.المجال الجغرافي: 

" في IAAFشملت الدراسة جم�ع األرقام الق�اس�ة المسجلة من طرف "المجال الزمني: 
   . 2015- 09- 14و  1964- 10- 15ین  الفترة الممتدة ب

 وسائل جمع الب�انات:

 Zسجالت االتحاد الدولي أللعاب القو"IAAF" : احث في جمعه للمعلومات�اعتمد ال
م) المسجلین لألرقام الق�اس�ة المتمثلة في (اسم الالعب ، تارSخ 100المتعلقة �عدائي (

تسجیل األرقام الق�اس�ة) وهذا من خالل الم�الد ، الدولة ، نتائج األرقام الق�اس�ة ، توارSخ 
 www.iaaf.orgالموقع الرسمي لالتحاد�ة 

،  "Natural" Biorhythms قام ال�احث �استخدام برنامجبرنامج تحلیل اال�قاع الحیو�: 
العت�اره من األسالیب الحدیثة واألكثر سهولة في تحدید المراحل اإلیجاب�ة والمراحل 

لحیوB الثالثة (البدن�ة ، النفس�ة والعقل�ة) من خالل إدخال نقطة السلب�ة لدورات اإل�قاع ا
  بدا�ة الدورات األولى المتمثلة في (تارSخ م�الد الالعب).
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   المعالجة اإلحصائ�ة:
تم االعتماد في وصف وتحلیل ، ومعرفة داللة الق�م والنتائج على ببرنامجین �ارزSن في 

 2013MICROSOFTم اآللي  هما "مجال اإلحصاء �استخدام تكنولوج�ا اإلعال

EXCEL" و"SPSS 22 ." 

 عرض النتائج: 

. حوصلة الفروق المسجلة من خالل مطا�قة النتئج الرSاض�ة مع مراحل اإل�قاع 2الجدول 
  الحیوB لمختلف الدورات (البدن�ة ، النفس�ة والعقل�ة) 

  الفرض�ة 

  (الدورة)

  مراحل اإل�قاع الحیو� 

   E²ا

  المحتسMة

 Zمستو  

  اللةالد
  المعنو�ة

  المرحلة اإلیجاب�ة

(عدد األرقام 

الق�اس�ة 

  المسجلة)

  المرحلة السلب�ة

+النقطة الحرجة 

(عدد األرقام 

  الق�اس�ة المسجلة)

  1الفرض�ة

  (الدورة البدن�ة)
  معنو�   0.05  3.80  38  57

  2الفرض�ة

  (الدورة النفس�ة) 
  معنو�   0.05  3.80  38  57

   3الفرض�ة

  (الدورة العقل�ة)
50  45  0.26  0.6  

غیر 

  معنو� 

  

  تحلیل ومناقشة الفرض�ة األولى:

، �عد تحلیل اإل�قاعات الحیو�ة  1نالحq من خالل النتائج المسجلة في الجدول 
للعدائین ف�ما یخص الدورة البدن�ة ، أن عدد األرقام الق�اس�ة المسجلة في المرحلة 

ألرقام المسجلة في المرحلة السلب�ة ) رقما ، في حین نالحq أن عدد ا57اإلیجاب�ة بلغت (
رقما ، إذ یتبین أنها نسب متفاوته ، وSتضح هذا الفرق جل�ا  38و خs الشروع قد بلغ  

) وهذه الق�مة تعتبر 3.8" ، والمقدر بـ ( ²�عد دراسة داللة الفروق �استخدام اخت�ار " �ا
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) Yالتالي ) ما یجعلنا نستنتج وجود فروق ذات داللة 0.05دالة عند مستو�إحصائ�ة ، و
تتطابj أ�ام المرحلة اإلیجاب�ة للدورة اإل�قاع�ة نؤ�د الفرض�ة التي تنص على أنه: "

  ".البدن�ة لدZ العدائین مع أ�ام تحق�قهم لألرقام الق�اس�ة
 . مطا�قة األرقام الق�اس�ة مع مراحل الدورة البد�ة2الش�ل

  

) دراسة 1979لنتائج مع نتائج دراسة �ل من "�ارfن�ا" و"شا�شن�وفا" (لقد توافقت هذه ا  
) ودراسة "ع�لة" 2006) ، دراسة "حسناء" (1990) ، دراسة "أورتیجا" (1982"�و�لي" (

) ؛ و�م�ن تفسیر هذه النتائج إلى أنه أثناء المرحلة اإلیجاب�ة لدورة اإل�قاع 2007(
ن�ة وخاصة صفة السرعة في قمة العطاء نتیجة الحیوB البدن�ة تكون قدرات الفرد البد

�عض التغیرات الفسیولوج�ة األساس�ة والمنتظمة في جسم اإلنسان تشمل �صفة أساس�ة 
 Bادة النشا� الحیوSادة في النشا� الهرموني ، �ما أن زSعمل�ات التمثیل الغذائي والز

�التالي زSادة فعال�ة للرSاضي في الطور الموجب یرافقه زSادة في نشا� الجهاز العصبي 
االنق�اضات العضل�ة مما �ساعد الجسم على تعبئة طاقاته �صورة ایجاب�ة وفعالة. (بهاء 

  )206، ص1992الدین، 
  

 المرحلة الموجبة

 المرحلة السالبة
- 

. . . . 

. . . . 

. . . . . . . . . . 
. . . . 

. . . . . . . . 
. . . . 
. . . . 

. . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 

. . . . . . 
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 تحلیل ومناقشة الفرض�ة الثان�ة:

) ف�ما یتعلn �الدورة النفس�ة 1یتضح لنا من خالل النتائج المسجلة في (الجدول
) رقما ، في حین 57في المرحلة اإلیجاب�ة قد بلغ ( أن عدد األرقام الق�اس�ة المسجلة

رقما   38نالحq أن عدد األرقام المسجلة في المرحلة السلب�ة وخs الشروع قد بلغ  
) ، وهذا 0.05) والذB وجدناه داال عند مستوY (3.8" المقدر بـ ( ²و�شیر معامل " �ا

ي تحقn الفرض�ة الثان�ة مستوY �اف لإلقرار بوجود فروق ذات داللة إحصائ�ة و�التال
"تتاطبj أ�ام المرحلة اإلیجاب�ة للدورة اإل�قاع�ة النفس�ة لدZ العدائین التي تنص على: 

  مع أ�ام تحق�قهم لألرقام الق�اس�ة".

 . مطا�قة األرقام الق�اس�ة مع مراحل الدورة النفس�ة3الش�ل

  
) 2003جة تتوافn مع نتائج دراسات �ل من "أزاد" (في هذا الس�اق نجد أن هذه النتی

) 2006) في حین لم تتوافn مع الدراسة التي قامت بها دراسة "حسناء" (2007و"ع�لة" (
 B؛ �م�ن أن نفسر هذه النتیجة إلى أنه وأثناء المرحلة اإلیجاب�ة لدورة اإل�قاع الحیو

مثل القدرات اإلبداع�ة والحب والتعاون النفس�ة ��ون الفرد فیها م�اًال إلى البهجة والتفاؤل 
واألحاس�س، و�ل أمور التنسیn المتصلة �الجهاز العصبي تكون هناك س�طرة علیها 

)Bernard, 1990, p20 s�ما أن الضغو� االنفعال�ة خاصة الداخل�ة منها ترت� ، (
لعصبي ا �الجهاز مرت�s ارت�اطا وث�قا �النشا� الفسیولوجي لجسم اإلنسان ، فاالنفعال

 المرحلة الموجبة

 المرحلة السالبة
-  

. . . . 

. . . . 

. . . . . . . . . . 
. . . . 

. . . . . . . . . . . . 
. . . . 

. . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . ..  . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 

. . . . . . 
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 Bالسمبثاو Bاإل�قاع لدورة االیجاب�ة المرحلة في نشاطه یزداد الذ  Bوصوال النفس�ة الحیو 
 إفراز في زSادة �صاح�ه النشا� وهذا الدورة قمة في ��ون  عندما حاالته إلى أفضل

 السمبثاوB  العصبي الجهاز استثارة أن �ما الفرد، طاقة من یزSد األدرSنالین الذB هرمون 
Bع عادةأ  إلى تؤدSتوز Bزداد الداخل�ة األجهزة في تر�یزه �قل الدم الذSالعضالت في و 

  )Pinel, 2003, p486(. اله��ل�ة
  تحلیل ومناقشة الفرض�ة الثالثة: 

، �عد تحلیل اإل�قاعات الحیو�ة  1نالحq من خالل ما توصلنا إل�ه في الجدول 
قام الق�اس�ة المسجلة في المرحلة العقل�ة للعدائین �النس�ة للدورة العقل�ة ، أن عدد األر 

) رقما ، في حین نالحq أن عدد األرقام المسجلة في المرحلة السلب�ة 50اإلیجاب�ة بلغت (
" ،  ²) رقما ، و�عد دراسة داللة الفروق �استخدام اخت�ار " �ا45و خs الشروع قد بلغ  (

ا یجعلنا نستنتج عدم ) ، م0.6) وهذه الق�مة تعتبر دالة عند مستوY (0.26والمقدر بـ (
وجود فروق ذات داللة إحصائ�ة ، و�التالي ننفي صحة الفرض�ة التي تنص على أنه: 

تتطابj أ�ام المرحلة اإلیجاب�ة للدورة اإل�قاع�ة البدن�ة لدZ العدائین مع أ�ام تحق�قهم "

  ".لألرقام الق�اس�ة
 . مطا�قة األرقام الق�اس�ة مع مراحل الدورة العقل�ة4الش�ل

  

  

 المرحلة الموجبة

 المرحلة السالبة
- 

. . . . 

. . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . 

 . .  
. . . . . . . . 

. . . . . . . . 

. . . . . . . . 
 . . ..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 
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) المتعلقة �س�احي المسافات 1983تتفn هذه النتائج مع نتائج دراسة "جرتز" (
) 2006"حسناء" () ، 2003القصیرة ، في حین تتعارض مع دراسات �ل من "أزاد" (

) التي تناولت رSاضات مختلفة (تنس أرضي ، �رة الطائرة جرB 2007ودراسة "ع�لة" (
نصف طوSلة والطوSلة) و�عزو ال�احث ذلك إلى طب�عة النشا� الممارس "عدو المسافات ال

م)" التي یؤدY في ثوان معدودة وهي بذلك تعتمد �صفة أساس�ة 100المسافات القصیرة (
على القدرات البدن�ة والنفس�ة �السرعة ، هذا من جهة ومن جهة أخرY فالعداء العالمي 

عل تحت مختلف الظروف وهذا یندرج ضمن اإلعداد یتطلب إعدادا �بیرا في سرعة رد الف
.Bمتغیر اإل�قاع الحیو�التالي عدم تأثر األداء �العقلي للالعب ، و  

  

  االستنتاجات: -
یؤثر اإل�قاع الحیوB بدورت�ه البدن�ة والنفس�ة على أداء عداء المسافات القصیرة  �

 ل دورة.م) ، حیث یتم تحقیn أحسن النتائج في المرحلة اإلیجاب�ة لك100(
 م) بدورة اإل�قاع الحیوB العقل�ة.100ال یتأثر إنجاز عداء المسافات القصیرة ( �
� .Yاضة ألخرSعلى الالعبین من ر Bیختلف تأثیر دورات اإل�قاع الحیو 

  

 االقترحات: -
استخدام منحن�ات اال�قاع الحیوB في تقو�م الحاالت البدن�ة  واالنفعال�ة والعقل�ة  �

 ار�ة في المسا�قات.لالعبین عند اقرار المش
�  Bمفاه�م اال�قاع الحیو�ة البدن�ة �fشمول المناهج الدراس�ة في معاهد التر

  لالستفادة منها في التعل�م والتدرSب والتقو�م.
إجراء دراسات مشابهة تتناول عینات متخصصة �انواع معینة من االنشطة   �

 �قاع�ة الحیو�ة.الرSاض�ة،ودراسات أخرY تتناول العالقة بین مختلف الدورات اإل
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). اإل�قاع الحیوB واإلنجاز الرSاضي. 1994الب�ك، علي فهمي وصبرB، عمر. ( .4

 اإلس�ندرSة: منشأة المعارف.
). موسوعة 1995ذهب، یوسف، و جابر، محمد، وغادة، محمد عبد الحمید. ( .5

 اع الحیوB. اإلس�ندرSة: منشاة المعارف.اإل�ق
 ). الرSاضة وم�ادw البیولوج�ا. القاهرة: م�ت�ة الحرSة.1995سعد، �مال طه. ( .6
). فسیولوج�ا ومورفولوج�ا 1997عبدالفتاح، أبوالعال و حسانین، محمد ص�حى. ( .7
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تأثیر التدر��ات البلیومتر�ة على تنم
ة القوة القصو� 

أداء �عض المهارات الهجوم
ة لد� وعالقتها بتطو�ر مستو� 

  مصارعي الكارات
ه.
  سنة)19-17�حث تجر�بي أجر� على المصارعین ذ�ور من صنف األواس� (( 

  ) لوال(ة ت(ارت الكارات(ه في ر�اضة 
  

 2درأ.د/ ناصر عبد القا -   1شنوف خالدا. 
  معهد التر2(ة البدن(ة والر�اض(ة جامعة جامعة عبد الحمید بن �اد(س مستغانم 1

   )khalchenouf@gmail.com ( 
   مستغانم  معهد التر2(ة البدن(ة والر�اض(ة جامعة عبد الحمید بن �اد(س  2

 )NacermouhAmedAmine@yahoo.fr ( 

  

  الملخص:

االرتفاع الكبیر في مستوR االنجاز و األداء الر�اضي لأللعاب الر�اض(ة �افة خالل العقود  إن 
األخیرة،جاء نتیجة طب(ع(ة جدا الستخدام األجهزة والوسائل وأسالیب وطرائV التدر�ب الحدیثة 

ر الحالة التدر�ب(ة للفرد الر�اضي إلى أقصى درجة مم�نة،ومن هنا ،التي (م�ن بها تنم(ة وتطو�
�ان من واجب المدرب الر�اضي معرفة اخت(ار الطرق وأسالیب التدر�ب التي تحقV له الهدف 
 Rأقل جهد وفي وقت قصیر،�ما أن تنوع هذه األسالیب تعمل على ز�ادة اإلثارة لد�المطلوب 

ى النتائج وتحقیV المستو(ات العال(ة ،وعلى هذا األساس الر�اضي الذ� ی�حث عن الوصول ألعل
یلجأ الطالب ال�احث في هذه الدراسة إلى معرفة "تأثیر التدر��ات البلیومتر�ة على تنم(ة القوة 

- 17القصوR وعالقتها بتطو�ر مستوR أداء �عض المهارات الهجوم(ة لدR مصارعي الكارات(ه(
على تأثیر استخدام التدر�ب البلیومتر� والتدر�ب  استهدفت هذه الدراسة التعرف )سنة "19

�الوثب العمیV على تنم(ة القوة القصوR وتحسین األداء المهار� لدR مصارعي الكارات(ه ،ف�ان 
الغرض من الدراسة أن استخدام التدر�ب البلیومتر� والتدر�ب �الوثب العمیV یؤثر إیجا�ا على 

  ار� .القوة القصوR وتحسین مستوR األداء المه
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وتمثلت عینة الدراسة في مصارعي الكارات(ه ذ�ور من صنف األواس� حیث تم اخت(ارها 
)مصارع من وال(ة ت(ارت ،ولقد استخدم ال�احث االستمارة االستب(ان(ة 20�الطر�قة العمد(ة قوامها (

لجمع الب(انات واالخت�ارات البدن(ة والمهار�ة وتوصلت الدراسة إلى أن استخدام التدر�ب 
لبلیومتر� والتدر�ب �الوثب العمیV أفضل من التدر��ات التقلید(ة في تنم(ة القوة القصوR ا

  وتحسین األداء المهار� .  
وأوصت الدراسة بتشج(ع الطل�ة وال�احثین للق(ام بإثراء الموضوع �صورة أكبر وأكثر دقة وضرورة 

   األداء المهار�  استخدام األسالیب والطرق الحدیثة لتنم(ة القوة العضل(ة وتحسین

  مصارعي الكارات
ه -القوة القصو�  –التدر�ب البلیومتر2 الكلمات المفتاح(ة:  

  
 

The impact of plyometric exercises on the development of the maximum 

strength and its relationship to the improvement of the technical level of 

the karate class players 
(experimental research conducted on male wrestlers from junior classified (17-

19years). Algeria). 
Abstract :   
The high rise in the level of achievement and all sport performance during 
recent decades came as a natural result of the use of devices, means, methods 
and modalities of modern training, via which we may develop the sports 
training situation, to the maximum extent  possible, and here was the duty of 
the sports coach to know how to choose the training methods that achieves the 
desired goal with a minimum of effort and time, and the diversity of these 
methods to increase the excitement of the sports who seeks to reach the 
highest results and high levels On this basis, the student researcher in this 
study try to know the "Impact of plyometric exercises on the development of 
the maximum strength and its relationship to the improvement of the 
performance level of some offensive skills to fighting karate 
class.(17.19Years)  "  
The aim of this study is to identify the impact of the use of plyometric training 
and deep jump training on the development of the maximum strength and 
performance skills improvement of Karate wrestlers, and the purpose of the 
study was that the use of plyometric training and deep jump training, 
positively influenced the maximum strength and improve the technical skills 
level. 
The study sample was made of (20 wrestler) fighting Karate Kid males from 
junior class, selected intentionally, the researcher used questionnaire for data 
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collection and physical and skills tests and the study concluded that the use of 
plyometric training and deep jump training has the best development of the 
maximum strength  and improve the technical level, than traditional exercises. 
The study recommended to encourage students and researchers to enrich the 
subject more and more accurate and the need to use the methods and modern 
ways for the development of muscular strength and to improve the technical 
level. 
Keywords: 
Plyometric training -- maximum strength - Karate wrestlers. 
 

 
 

Impact de l'entraînement pliometrique sur le développement de la force 

optimale et son implication sur l'amélioration du potentiel offensif du 

karatéka. 
Résumé :: 
Le taux d’augmentation élevée de la pratique des jeux sportifs durant les 
dernières époques est du aux nouvelles techniques et a l’utilisation des outils 
et de nouveaux moyens didactiques qui favorisent le développement de 
l’entraînement de l’individu sportif a un degré très élève. De ce fait 
l’entraineur devrait connaitre les méthodes et les moyens d’entraînement qui 
lui permettent d’atteindre l’objectif vise avec moins d’efforts et un peu de 
temps. Ainsi la multiplicité et la variation de ces styles sportifs stimulent le 
sportif a réaliser de bons résultats. C’est pourquoi le sportif pratiquant devrait 
connaitre l’effet des entraînements pliometrique sur l’enrichissement de la 
force maximale et sa relation avec le développement du rendement de la 
performance de certaines compétences offensives chez les karatékas (17-19) 
ans. " L’objet de cette étude est de montrer que l’entraînement pliometrique et 
le saut profonde participent au développement des capacités et des 
compétences des combattants de karaté. 
      Notre étude concerne un groupe de 20combattants garçons junior de 
karaté dans la wilaya de Tiaret. 
        Apres avoir exploite les questionnaires remplis et les avoir analyse. On a 
constate que les entraînements développent la capacité des combattants de 
karaté.Ainsi. On propose l’encouragement des sportifs pratiquant le karaté afin 
de les inciter a mieux se procurer des entraînement pour le but du 
développement de leurs pratiques et leurs forces musculaires. 
 

Mots clés: Entrainement pliometrique - la force maximale - karatékas. 
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   مقدمة ال�حث:-1

 أص�حت الر�اضة أحد المظاهر الحدیثة التي تع�س تقدم الدول وحجم رقیها واهتمامها
ببناء اإلنسان الحدیث ، فاللقاءات العالم(ة واألولمب(ة والدول(ة ، وحتى المحل(ة منها تعتبر 
�مثا�ة محافل یتجلى فیها روعة األداء البدني واإلعجاز اإلنساني لص(اغة الحر�ات 
الر�اض(ة في أفضل صورها ، فاألرقام التي سجلت وال تزال تسجل حتى اآلن والمستو(ات 

اضیون في أدائها أص�حت تار�خا ح(ا لقدرة اإلنسان على أداء معجزات التي نجح الر�
  تخطت المم�ن إلى ما �ان (عتقد أنه غیر مم�ن.

و�ما أن التدر�ب الر�اضي (عتمد على الوسائل والطرق التدر�ب(ة المختلفة فإن �ل طر�قة 
سائل تحقV أهداف معینة ف(شیر محمد حسن عالو� إلى طرق التدر�ب �أنها مختلف الو 

التي (م�ن بها تنم(ة وتطو�ر الخالة التدر�ب(ة للفرد الر�اضي إلى أقصى درجة مم�نة 
ومن هنا �ان من واجب المدرب الر�اضي معرفة  )211، صفحة 1992(عالو�، .

اخت(ار الطرق وأسالیب التدر�ب التي تحقV له الهدف المطلوب �أقل جهد وفي وقت 
در�ب تعمل على ز�ادة اإلثارة لدR الر�اضي الذ� قصیر ، �ما أن تنوع طرق وأسالیب الت

ی�حث عن الوصول ألعلى النتائج وتحقیV المستو(ات العال(ة في أ� نشاp �ان وهذا ما 
  (ظهر في عصرنا هذا المتمیز �سرعة اإلنجاز.

و(شیر العدید من علماء الر�اضة إلى أن الر�2 بین القوة العضل(ة و السرعة الحر�(ة في 
من أهم متطل�ات األداء الر�اضي في المستو(ات الر�اض(ة العال(ة ، وٕان العضالت (عد 

هذه القدرة البدن(ة هي من أهم ما (میز الر�اضیین المتفوقین ، إذ أنهم (متلكون قدرا �بیرا 
من القوة و المهارة في الر�2 بینهما إلحداث الحر�ة القو(ة من أجل تحقیV أفضل 

  اإلنجازات الر�اض(ة.
ر�اضة الكارات(ه هناك وسائل عدیدة للوصول �الر�اضي إلى القوة القصوR وفي تدر�ب 

منها استخدام تدر��ات األجهزة و األدوات ومن هذه األجهزة و األدوات المقاعد السو�د(ة 
 Rات البلیومتر�ة وغیرها من الوسائل األخر�ات األثقال والتدر��الخشب(ة وتدر� Vو الصنادی

(عد تدر��ا خاصا یهدف إلى تعز�ز القوة القصوR و(حسن  إذ أن التدر�ب البلیومتر� 
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تطو�ر العالقة بین القوة القصوR و القدرة االنفجار�ة ، لذا فقد برز هذا النوع من التدر�ب 
�سرعة ، فأص�ح من أشهر وسائل التدر�ب لكل المستو(ات و األعمار ، ولقد أص�ح 

طاع عر�ض من األنشطة الر�اض(ة مقبوال بوصفه وسیلة من وسائل التدر�ب المناس�ة لق
  .التي تؤد� فیها القوة دورا �بیرا

البلیومتر� (قرب الفجوة بین القوة القصوR و القوة الممیزة �السرعة وهذا (عزز لتدر�ب فا
الحر�ات االنفجار�ة حیث (حدث هنا إطالة العضلة أثناء التدر�ب ( االنق�اض الالمر�ز� 

وتدعى هذه العمل(ة ( منع�س االمتداد / وهو الشيء ) ثم تقصر ( االنق�اض المر�ز� ) 
األساس و الجوهر� في البلیومتر� ) وعل(ه تكون تدر��ات البلیومتر� ( طر�قة تدر�ب 

 –صممت لإلفادة من الطاقة المطاط(ة المخزونة في العضالت من خالل دائرة التطو�ل 
  التقصیر )

��ات الكارات(ه أن تدر��ات قد تبین لل�احث من خالل إطالعه ومالحظاته في تدر 
البلیومتر� لم تع� األهم(ة الالزمة للوصول �المصارعین إلى المستوR المطلوب ، ومن 

هنا برزت أهم(ة ال�حث في تجر�ب استخدام تدر��ات البلیومتر� ومعرفة مدR تأثیرها 
 في تطو�ر القوة القصوR و�عض المهارات لدR مصارعي الكارات(ه

  مش7لة ال�حث:-2

ر التدر�ب الر�اضي عمل(ة تر2و(ة هادفة تعتمد في المقام األول على العدید من (عتب
األسس العلم(ة التي تخدم جوانب اإلعداد المختلفة ( البدني ، المهار� ، الخططي ، 
النفسي ) بل و�تحقV من خالل مبدأ التكامل في تطو�ر تلك الجوانب للوصول �الالعب 

ا أن االرتقاء �مستوR اإلنجاز و األداء الر�اضي عمل(ة إلى أعلى المستو(ات الر�اض(ة �م
ذات أ�عاد علم(ة متعددة تنع�س من خالل تطبیV برامج التعل(م و التدر�ب المختلفة 
وٕاسهام المعلومات و الحقائV العلم(ة في تقنین األحمال التدر�ب(ة البدن(ة و المهار�ة و 

الر�اض(ة وتشیر معظم الدراسات الخطط(ة إلعداد العب متكامل لمواجهة المنافسات 
التي تناولت هذا الجانب إلى حاجة ر�اضة الكارات(ه في الجزائر إلى البرامج اإلعداد 
البدني المعدة �عنا(ة و المخط� لها جیدا سواء للك�ار أو للناشئین ، �ما (شیر الواقع 
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ز المعوقات التي أ(ضا إلى أن اإلعداد البدني (أتي في ذیل اهتمام المدر2ین وهو بهذا أبر 
تحول دون اللحاق بر�ب التطور العلمي وفي جم(ع الر�اضات ، فمن الطب(عي أن یواكب 
هذا التطور تطورا مماثال في طرق وأسالیب التدر�ب حتى تتم�ن من الوصول إلى 
المستو(ات العالم(ة في هذه الر�اضة ، ف�عدما تأكد العلماء وخبراء التدر�ب أن القوة 

أثر م�اشر وأساسي على درجة تنم(ة وتطو�ر جم(ع عناصر الل(اقة البدن(ة العضل(ة لها ت
   )30، صفحة 1982( ماتفیف ، الشاملة �اعت�ارها الر�یزة األساس(ة للقدرة الحر�(ة

إن اتفاق وت�این اآلراء حول أسلوب تنم(ة القوة القصوR أدR إلى ظهور مش�لة ال�حث ، 
�ان(ة التخط(� لمنهاج تدر�بي تتضمن مفرداته لذا اتجه تف�یر الطالب ال�احث إلى إم

تدر�ب القوة القصوR التي تطور أكثر من صفة في وقت واحد ، إذ (عمل هذا المنهاج 
على رفع مستوR القوة القصوR ورفع مستوR المهارات الحر�(ة وتحقیV أهداف البرامج 

  التدر�ب(ة النموذج(ة في وقت قصیر جدا .
المش�لة یرR ال�احث أهم(ة اإلجا�ة على السؤال الرئ(سي وانطالقا من هذا ولحل هذه 

  التالي:
•  Rوتحسین مستو Rات البلیومتر�ة في تنم(ة القوة القصو�ما هو تأثیر استخدام التدر�

 األداء المهار� لدR مصارعي الكارات(ه؟
  وفي ضوء السؤال الرئ(سي التالي نطرح األسئلة الفرع(ة التال(ة: •
�الوثب العمیV في تنم(ة القوة القصوR وتحسین مستوR األداء ما هو تأثیر التدر�ب  -

  المهار� لدR مصارعي الكارات(ه؟
ما هي الفرو قات المتحصل علیها بین العینة الضا�طة و العینتین التجر�بیتین التي  -

  (قام علیها ال�حث؟

 أهداف ال�حث:-3

  *الهدف الرئ(سي:
تدر��ات البلیومتر�ة والتدر�ب �الوثب تنم(ة القوة القصوR لعینة ال�حث �استخدام ال

.Vالعمی 
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  ولتحقیV هذا الهدف نطرح األهداف الفرع(ة التال(ة:
 سنة ). 19  – 17إبراز أهم(ة تنم(ة القوة القصوR في هذه المرحلة العمر�ة ( -  �
الكشف عن دور التدر�ب البلیومتر� في تطو�ر الصفات البدن(ة لدR مصارعي -  �

 سنة ) 19  – 17 الكارات(ه صنف األواس� (

  فرض
ات ال�حث:-4

: استخدام التدر��ات البلیومتر�ة والتدر�ب �الوثب العمیV یؤثر إیجا�ا  *الفرض
ة الرئ
س
ة
 سنة ). 19  – 17(  في تنم(ة  القوة القصوR لدR مصارعي الكارات(ه

•  Rعد� لكل عینة على حد�توجد فروق دالة إحصائ(ا بین الق(اسین القبلي و ال
  ق(اس ال�عد� للمتغیرات قید ال�حث.لصالح ال

توجد فروق دالة إحصائ(ا بین العینتین التجر�بیتین والعینة الضا�طة في الق(اسات  •
Vالوثب العمی�حث لصالح عینة التدر�ب �عد(ة للمتغیرات قید ال�ال. 

  المصطلحات الواردة في ال�حث:-5

د على استغالل انق�اض هو ع�ارة عن أسلوب في التدر�ب (عتم *التدر�ب البلیومتر2 :
العضلة �التطو�ل في إنتاج الحر�ة االنفجار�ة ، و(ستخدم لتنم(ة القوة و�ر�ز على تمار�ن 
الوثب لألسفل أو الطر�قة المفاجئة وغال�ا ما یتم أداء تمار�ن بلیومتر�ة على ش�ل وث�ات 

من  سواء �انت تؤدR في مجموعات �استخدام نوع واحد من الوثب أو على ش�ل أنواع
  ).589، صفحة 2005( الخولي، الوث�ات المتنوعة

(فید هذا التدر�ب في عدد من الر�اضات التي تحتاج إلى تطبیV أقصى قوة أثناء الحر�ة 
وهو ع�ارة عن مجموعة  –القوة  –�أقصى سرعة و التي تسمى أح(انا بر�اضات السرعة 

رها على المطاط(ة قبل من التمر�نات التي من خاللها (قع عبء على العضالت مع إج�ا
  .أن (حدث انق�اض خاص �الحر�ة

هي مجموعة عناصر األداء البدني تم�ن الفرد من أداء الحر�ات  *الصفات البدن
ة :
البدن(ة و المهار�ة ��فاءة واقتدار ، وهي استعداد طب(عي أو م�تسب من خالل اإلعداد 
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، 1985( حساني، اءةلألداء ، وتتضمن �صورة عامة القدرة على تحر�ك الجسم ��ف
  )102صفحة 

  *القوة القصو� :
(عرف محمد حسن عالو� القوة القصوR �أنها أقصى قوة (ستط(ع الجهاز العضلي 
العصبي إنتاجها في حالة أقصى انق�اض إراد�.،والقوة القصوR من أهم الصفات البدن(ة 

التي تتمیز  الضرور�ة ألنواع األنشطة الر�اض(ة التي تستلزم التغلب على المقاومات
(عالو�، �ارتفاع قوتها �ما هوا لحال في ر�اضات رفع األثقال والمصارعة والجم�از .

  )98، صفحة 1992
�لمة (ا�ان(ة معناها ( الید الخال(ة ) ، أ� القتال أو الدفاع عن النفس بدون  *الكارات
ه:

  سالح ، وهي �لمة م�ونة من جزئین .
  )16، صفحة 1995( سعید، د وتعني الید الخال(ة: معناها یتي معناها خال(ة ، 7ارا:-
هو فن قد(م من فنون الر�اضة له منهاجه وأسسه وطرقه وقواعده ومدارسه ،  الكارات
ه : -

یتمیز �حر�ات رش(قة وجمیلة ، و(مارسه الفرد وحده أو مع شر�ك أو مجموعة �بیرة 
 .)07، صفحة 1987(السرور، 

  الدراسات المشابهة:-6


ة: الدراسات-6-1Bالعر  

  )2005(دراسة شر�ف محروس قندیل  -
دراسة مقارنة لتأثیر التدر�ب �األثقال و البلیومتر� على تنم(ة القدرة موضوع الدراسة : 

  العضلیـة ومستوR أداء مهارة الضرب الساحV لناشئ الكرة الطائرة.
�ـب البلیومتر� التعرف على االختالفات بین تأثیر التدر�ب �األثقال والتدر هـدف الدراسة : 

  على تنمیـة القدرة العضل(ة ومستوR أداء مهارة الضرب الساحV لناشئ الكرة الطائرة.
سنة  17تم اخت(ار عینة الدراسة �الطر�قة العمد(ة بین ناشئین الكرة الطائـرة تحت العینــة : 

 10 هاالع�ا إلى عینتـان تجر�بیتان وقوام �ل من 20�استاد المنصورة وقسمت العینـة من 
  العبین.
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استخدم ال�احث المنهج التجر�بي �استخدام التصم(م التجر�بي لمجموعتین اإلجراءات : 
  تجر�بیتیـن و�ان تنفیذ البرنامج التدر�بي لمدة ثالثة شهور.

  أهـم النتائــج: 
  البرنامجین التدر�بیین حققا نتائج حسنة أدت إلى االرتقاء بجم(ع المتغیرات قید ال�حث. - 
  دام برنامج التدر�ب البلیومتر� أحسن من التدر�ب �األثقال.استخ - 
  )2002(دراسة أحمد عبده وسامي علي : -

دراسة تأثیر تدر��ات البلیومتر� �أحد م�ونات برنامج تدر�بي مقنن موضوع الدراسة : 
  لفترة اإلعـداد على تطو�ر القدرة العضل(ة لالعبي �رة الید.

ر�ب(ة مقترحة �استخدام تدر��ات البلیومتر�ك �أحد تصم(م وحدات تدهـدف الدراسة : 
  م�ونات برنامـج تدر�بي مقنن لفترة اإلعداد لالعبي �رة الید (المستو(ات العل(ا).

الذراعین لالعبي –التعرف على تأثیر تدر��ات البلیومتر�ك على القدرة العضل(ة للرجلین -
  �رة الید عینة ال�حث.

  الع�ا. 24ن العبي ناد� الزمالك بتعداد تتكون عینة الدراسة مالعینــة : 
استخدم ال�احثـان المنهـج التجر�بـي �التصمیـم التجر�بي للمجموعتین إحداهـا  اإلجراءات :

  الع�ا لكل مجموعة.  12تجر�بـ(ة واألخرR ضا�طة بتعداد 
اخت�ار  –اخت�ار الوثب العر�ض من الث�ات  –: اخت�ار الوثب العمود�  أدوات ال�حث

 10اخت�ار ثني الذراعین �امال من االن�طاح المائل  –غ أل�عد مسافة 800رة ید رمي �
  ثواني.

تش�ل تدر��ات البلیومتر�ك محتوR تدر�بي هام لالعبي �رة الید ذو مستـوR أهـم النتائــج : 
والذ� (صعب التقدم �مستوR القدرة العضل(ة لدیهم، حیث أدR التدر�ب  األداء العالي
  معاودة االرتفاع وتطو�ر القدرة العضل(ة لدR العبي �رة الید. البلیومتر� إلى

وجود فروق ذات داللة إحصائ(ة في الق(اسات ال�عد(ة للقدرة العضل(ة للرجلین والذراعین  - 
  لصالح المجموعة التجر�ب(ة.

  )2000( دراسة صالح سید زاید:-
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على معـدالت نمو القـدرة تأثیر برنامج تدر�بي �األثقال و البلیومتر�ك موضوع الدراسة : 
  العضلیـة لناشئ الكارات(ه في مرحلة ما قبل البلوغ.

التعرف على تأثیر البرنامج المقترح على تنم(ة القدرة العضل(ة والتقدم  هـدف الدراسة :
  األولى والثالثة في الكارات(ه. ا�المستوR المهـار� للكات

  سنة. 13-8ع�ا تتراوح أعمارهم بین ال 60أجر�ت الدراسة على عینة قوامها  العینــة :
استخدم ال�احث المنهج التجر�بي �استخدام مجموعتین إحداهـا تجر�ب(ة وأخرR  اإلجراءات :

 12ضا�طـة مستخدما ق(اس قبلي وق(اسان تت�ع(ان وق(اس �عد� ، و�انت مدة البرنامج 
  أسبوعا بواقع ثالث وحدات أسبوع(ة.

  أهم النتائـــج: 

على أن البرنامج المقترح لتدر��ات األثقال و البلیومتر�ك یؤثر على  أسفرت النتائج - 
ز�ادة القدرة العضل(ة ونس�ة التحسن في مستوR القدرة العضلیـة و الكاتا األولى والثالثة 

  عند المجموعة التجر�ب(ة أفضل من الضا�طة.
ستوR المهار� للع�ة البرنامج المقترح لتدر��ات األثقال و البلیومتر� أثر ایجاب(ا في الم - 

  الكراتي.
  )2000(دراسة محمد عبد العال والسید شحاتة :  -

تأثیر استخدام تدر�بـات األثقال والبلیومتر�ك والمختلـ� على التطور  موضوع الدراسة :
  الدینامیـ�ي للقـدرة العضل(ة ومستوR اإلنجاز الرقمي لمسافة الوثب الطو�ل.

�ات األثقال و2رنامج لتدر�بـات البلیومتر�ك و2رنامـج تصم(م برنامج لتدر� هـدف الدراسة :
  مختل� بین تدر��ات األثقال والبلیومتر�.

  طالب. �100انت العینة م�ونة من  العینـــة :
استخدم ال�احثان أر2ع مجموعات متكافئة ثالثة مجموعات تجر�ب(ة األولى  اإلجراءات :

ك والثالثة للتدر�ب المختل� والرا�عة مجموعة للتدر�ب �األثقال والثان(ة لتدر��ات البلیومتر�
  أسبوع بثالث وحدات تدر�ب(ة في األسبوع. 12طالب �معدل  25ضا�طة ولكـل مجموعة 

   أهـم النتائــج:



 ISSN : 1112-4032         البدنية و الر�ضيةة  للنشاطات تكنولوجيالو لعلوم اا	لة العلمية  

  eISSN 2543-3776                                   م2017 الرابع عشر ديسمرب لعدد ا

 

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

 جملة علمية

حمكمة  سنوية  

97 

استخدام أسالیب المجموعات الثالثة األولى لها تأثیر إیجابي على القدرة العضل(ة  - 
لكن یتفوق أسلوب المختل� بین ومستوR اإلنجاز الرقمي لمسابV الوثب الطو�ل، و 

  البلیومتر�ك واألثقال على األسلو2ین المنفردین.
 استخدام التدر�ب البلیومتر� أكثر تأثیرا من تدر��ات األثقال. - 

  الدراسات األجنبیـة:-6-2

  )FACTOUROS :)2000 فاكتوروز   دراسة-
ر� على قوة عضالت تأثیر التدر�ب البلیومتر� واألثقال مع البلیومتموضوع الدراسة : 

  الرجلین وٕانجاز الوثب العمود�.
التعرف على تأثیر �ل من التدر�ب البلیومتر� والتدر�ب �األثقال هـدف الدراسة : 

  والتدر�ب البلیومتر� مع األثقال على قوة عضالت الرجلین وٕانجاز الوثب العمود�.
ین تجر�بیتین األولى استخدم ال�احث المنهج التجر�بي �استخدام مجموعتاإلجــراءات : 

تستخدم الوثب �األثقال وتمر�نات الدفع مع أقصى قدرة منتجة ، والمجموعة الثان(ة 
تستخدم األثقال مع الوثب العمیV وتمر�نات الكرة الطب(ة البلیومتر�ة ، ومجموعة ثالثة 

  ) أساب(ع بواقع وحدتین في األسبوع.8ضا�طة و�انت مدة البرنامج (
ادل بین نوعي التدر�ب المستخدمة في أداء مهارات الوثب ، الدراجة ، التعأهم النتائج : 

  الرمي ورفع األثقال
  )BOULIRT :)1995 دراسة بولرت -

  مقارنة بین طرق التدر�ب لتنم(ة القدرة للطرف السفلي.موضوع الدراسة : 
رة معرفة مدR تأثیر التدر�ب البلیومتر� والتدر�ب �األثقال على القدهـدف الدراسة : 

  العضلـ(ة للطـرف السفلي.
  الع�ا. 16اشتملت العینة على العینـــــة : 

استخدم ال�احث المنهـج التجر�ـبي بتقس(م العینة إلى مجموعتیـن استخدمت اإلجراءات : 
المجموعـة األولى التدر�ـب البلیومتر� بینما استخدمت المجموعـة الثانیـة تدر�بـات األثقـال 

  أسابیـع بواقع ثالث وحدات تدر�ب(ة أسبوع(ا. 10واستمر البرنامج 
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تفوق المجموعة التي استخدمت التدر�ب البلیومتر� في اخت�ارات القدرة أهـم النتائــج : 
  العضل(ة للرجلین على المجموعة التي استخدمت األثقال.

استخدام اخت�ار الوثب العمود� ألعلى للداللة على مدR تأثیر التدر��ات البلیومتر�ة  - 
  على مستوR القدرة العضل(ة للرجلین.

 )BUER  :)1995 دراسة بیور-
استخدام التدر�ب البلیومتر� والتدر�ب �األثقال في تنم(ة القدرة العضل(ة موضوع الدراسة : 

  للطرف السفلي.
التعرف على تأثیر التدر�ب البلیومتر� والتدر�ب �األثقال على تنمیـة هـدف الدراسة : 

  لطرف السفلي.القدرة العضلیـة ل
  الع�ا. 16اشتملت عینة ال�حث على عدد  العینــة :

استخدم ال�احث المنهج التجر�بي بتقس(م العینة إلى مجموعتین المجموعة اإلجراءات : 
األولى استخدمت التدر�ب �األثقال ، والمجموعة الثان(ة استخدمت التدر�ب البلیومتر� 

  ) مرات أسبوع(ا.3ب(ع بتنفیذ () أسا10و�انت مـدة البرنامج لكل مجموعة (
تفوق مجموعة التدر�ب البلیومتر� في اخت�ار القدرة العضل(ة للرجلین على  أهـم النتائــج :

  المجموعة األولى والتي استخدمت التدر�ب �األثقال.
 )WILSON  :)1996 دراسة و�لسن-

تطو�ر القدرة استخدام التدر�ب البلیومتر� و التدر�ب �األثقال في موضوع الدراسة : 
  العضل(ة.

التعرف على أثر �ل من التدر�ب البلیومتر� والتدر�ب �األثقال في هـدف الدراسة : 
  تطو�ر القدرة العضل(ة 

  الع�ا. 40اشتملت عینة الدراسة على عدد العینــة : 
تم الستخدام المنهج التجر�بي �مجموعتین المجموعة األولى استخدمت اإلجراءات : 
ومتر� والمجموعة الثان(ة استخدمت التدر�ب �األثقال ، و�ان البرنامج التدر�ب البلی

  ) وحدات أسبوع(ا.3) أساب(ع �مقدار (8التدر�بي لكل مجموعة ب (
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المجموعـة األولى التي استخدمت التدر�ب البلیومتر� حققت أفضل النتائج أهـم النتائـج : 
جزء األسفل من الجسم �المقارنة �مجموعة األثقال وخاصة في تنم(ة عضالت ال

  (الرجلین).
 )LYTTLE  :)1996 دراسة لیتل-

تعز�ز األداء �استخدام أقصى قدرة مقابل استخدام األثقال مع موضوع الدراسة : 
  التدر��ات البلیومتر�ة.
مقارنة تدر��ات األثقال وتدر��ات األثقال وتدر��ات األثقال مدمجة هـدف الدراسة : 

  ى تحسین األداء.بتدر��ات البلیومتر�ك عل
  ) الع�ا من ر�اضات مختلفة.30لقد تمت الدراسة على عینة قوامها (العینــة : 

استخدم ال�احث المنهج التجر�بي �استخدام مجموعتین تجر�بیتـین األولى  اإلجراءات :
تستخدم الوثب �األثقال وتمر�نات الدفع مع أقصى قدرة منتجة ، والمجموعة الثانیـة 

ل مع الوثب العمیV وتمر�نات الكرة الطب(ة البلیومتر�ة ، ومجموعة ثالثة تستخدم األثقا
  ) أساب(ع بواقع وحدتین في األسبوع.8ضا�طـة و�انت مدة البرنامج (

التعادل بین نوعي التدر�ب المستخدمة في أداء مهارات الوثب، الدراجة، أهـم النتائــج : 
 الرمي ورفع األثقال.

  ءات المیدان
ة:منهج
ة ال�حث واإلجرا -7

  منهج ال�حث: -7-1
لقد تناول ال�احث في العمل(ة التجر�ب(ة دراسة تأثیر التدر��ات البلیومتر�ة والتدر�ب �الوثب 
العمیV �متغیر مستقل لهذا ال�حث وتمثل المتغیر التا�ع في تنم(ة القوة القصوR وتحسین 

لوصول إلى المستوR بهدف ا سنة )19- 17األداء  المهار� لدR مصارعي الكارات(ه (
  العالي و اإلنجاز الجید 

و�ذلك استخدم ال�احث االستمارة اإلستب(ان(ة من أجل استقراء أراء المدر2ین و است(ضاحهم 
  عما یلمون �ه من معرفة عن الموضوع وعلى رأ� مروان عبد المجید إبراه(م.
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  مجتمع وعینة ال�حث:  - 2- 7

 19، 17تمثل المجتمع األصلي للدراسة في مصارعي الكارات(ه من صنف األواس� ( 
  سنة) لوال(ة ت�ارت

وحتى (ستط(ع ال�احث من الض�� اإلجرائي للمتغیرات أخد عینة من المصارعین �طر�قة 
مصارعا لتمثل عینة ال�حث و�انت تمیزهم  20مقصودة (أنظر المالحV )بلغ حجمها 

�لغ )  68م(ة �ما یبدو من مظهرهم ومن نفس الوزن (أقل من نفس المواصفات الجس
سنوات تدر�ب) ودرجة (الحزام بني واألزرق) ولقد  3والسن وسنوات التدر�ب (أكثر من 
  وزعت العینة على ثالث مجموعات

مجموعتین تجر�بیتین  واألخرR ضا�طة وتم اخت(ار عینة ال�حث �مساعدة �عض مدر2ین 
  .الكارات(ه

  :العلم
ة لالخت�ارات األسس - 3- 7
  ) یبین معامالت الث�ات والصدق.01الجدول رقم (

  

  الدراسة اإلحصائ
ة

  االخت�ارات

 gمعامل االرت�ا

برسون 

  الجدول
ة

معامل ث�ات 

  االخت�ار

معامل صدق 

  االخت�ار

  الوثب العر�ض

0.49  

0.80  0.89  

  0.97  0.95  ثواني 10االستناد األمامي 

  0.97  0.96  7غ5دفع الكرة الطب
ة 

  0.84  0.72  القفز العمود2 من الث�ات

  0.93  0.87  الجلوس من الرقود (عضالت ال�طن)

  0.90  0.88  ثا20قوة عضالت الجذع 

  oi soukie  0.95  0.97اخت�ار مهارة وا2 تسو7ي 

  mawachi giri  0.90  0.94اخت�ار مهارة مواشي قیر2 

  youko giri  0.86  0.92اخت�ار مهارة یو7و قییر2 
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  الدراسة اإلحصائ
ة: - 4- 7

الهدف من استعمال الوسائل اإلحصائ(ة هو التوصل إلى مؤثرات �م(ة تساعدنا على 
التحلیل والتفسیر والتأو�ل والح�م. من بین التقن(ات المستعملة اعتمدنا على الوسائل 

  اإلحصائ(ة التال(ة:
  ر�.االنحراف المع(ا -   المتوس� الحسابي. -   النس�ة المئو(ة. -
  معامل االرت�اp (ارت�اp برسون). -   معامل االلتواء. -
    ".T. Studentاخت�ار الداللة اإلحصائ(ة " ت ستودنت" " - 
  ".Ficher.Fاخت(ار تحلیل الت�این "ف" " - 
  
  عرض وتحلیل ومناقشة نتائج �عض االخت�ارات البدن
ة و المهار�ة لعینة ال�حث: - 8

ت�ار رمي الكرة الطب
ة القبل
ة و ال�عد
ة لعینة عرض وتحلیل ومناقشة نتائج اخ - 1- 8

  ال�حث

  

) 02الجدول رقم(  

 یوضح نتائج االخت�ارات القبل
ة و ال�عد
ة الخت�ار دفع الكرة الطب
ة 

 لعینات ال�حث التجر�ب
ة والضا�طة.

 اإلحصاء

 العینات
 ن

 االخت�ار ال�عد2 االخت�ار القبلي
ت 

 المحسو�ة

ت 


ةالجدول  

درجة 

 الحر�ة

 2 مستو 

 الداللة

الداللة 


ةاإلحصائ  
zالمتوس 

 الحسابي

 االنحراف

 المع
ار2 

zالمتوس 

 الحسابي

 االنحراف

 المع
ار2 

مجموعة ت 

 البلیومتر2 
7 

4.94 0.11 5.57 0.07 8.41 
5.95 6 

0.001 
 

دال 
 إحصائ(ا

 مجموعة ت

 الوثب العمی}
4.80 0.04 5.51 0.01 9.68 

دال 
 إحصائ(ا

المجموعة 

�طةالضا  
6 4.98 0.03 5.05 0.04 3.16 2.57 5 0.05 

دال 
 إحصائ(ا
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الح�م على الفروق الظاهر�ة بین المتوسطات الحساب(ة یؤ�د حصول تقدم ذو داللة 
 8.41إحصائ(ة في اخت�ار دفع الكرة الطب(ة ، �اعت�ار أن ت المحسو�ة بلغت : 

جموعة التجر�ب(ة الثان(ة للم 9.68للمجموعة التجر�ب(ة األولى(التدر�ب البلیومتر�) ،و
 ،(Vالقفز العمی)طة وهي اكبر من ت الجدول(ة  3.16�عند  5.95للمجموعة الضا
مّما (شیر إلى وجود فروق معنو(ة ذات داللة  6ودرجة حر�ة  0,001مستوR الداللة 

  إحصائ(ة لصالح االخت�ار ال�عد�.
ى أفراد العینات هذا ما (عزز مرة أخرR التأثیر اإلیجابي للبرنامج المقترح عل

  التجر�ب(ة في تنم(ة  القوة القصوR وتفوقها على البرنامج التقلید� للمجموعة الضا�طة.
إن �ثیرا من الدراسات أفادت �أن استخدام التدر�ب البلیومتر� (ساعد في تحسین 
أسلوب استخدام الطاقة المطاط(ة ورفع �فاءة األفعال العصب(ة المنع�سة الخاصة 

(عمل هذا التدر�ب على تحسین طاقة الحر�ة وطاقة المطاط(ة التي لهما �اإلطالة حیث 
تأثیر �بیر على تنم(ة القدرة العضل(ة عن طر�V دورة اإلطالة والتقصیر لألل(اف العضل(ة 

  )15، صفحة 2001(زاهر، .
  )1الش7ل رقم (

  یبین الفرق بین المتوسطات الحساب
ة القبل
ة وال�عد
ة لعینة ال�حث

 رمي الكرة الطب
ة.في اخت�ار 
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یؤ�د الش�ل الب(اني الفرق بین نتائج المتوسطات الحساب(ة القبل(ة و ال�عد(ة لعینة 
ال�حث في اخت�ار دفع الكرة الطب(ة. یتضح أن المجموعتین التجر�بیتین قد حققت أحسن 

د�. تطور ، و�انت مجموعة التدر�ب �الوثب العمیV أحسن من التدر�ب البلیومتر� العا
و(عز� ال�احث دلك إلى أن التدر�ب البلیومتر� یز�د من سرعة األداء الحر�ي ودلك بز�ادة 
مقدرة العضالت على االنق�اض �معدل أسرع وأكثر تفجرا خالل مدR الحر�ة في المفصل 
و��ل سرعة الحر�ة. �ما أن الشدة العال(ة التي عادة ما تستخدم في هده التمار�ن تؤد� 

افV داخل العضلة و2ین المجموعات العضل(ة ، مما یؤد� إلى تحسین إلى تحسین التو 
مستوR القوة دون حدوث ز�ادة في �تلة العضلة ، وهدا ما (شیر إل(ه عبد الرحمن الزاهر. 
و(شیر قاسم حسن إلى أن تنم(ة القوة ترت�� في المقام األول ب�عض العوامل الخاصة 

عدد الوحدات الحر�(ة المشار�ة في العمل �التوافV العصبي العضلي ، التي من أهمها 
ودرجة التوافV بین العضالت ، حیث �لما ارتفعت درجة التوافV بین هده العوامل �لما 
أدR دلك لز�ادة مستوR بدل االنق�اض العضلي. وتتفV النتائج المحصل علیها مع نتائج 

  .1995 عاطف رشاد خلیلدراسة 
لمجموعة التجر�ب(ة الثان(ة (الوثب العمیV) ومن خالل النتائج المحصل علیها عند ا

التي �انت األحسن ، یتبین لنا أهم(ة استخدام هذا النوع من التدر�ب البلیومتر� للحصول 
على أفصل النتائج في تنم(ة القوة القصوR لدR مصارعي الكرات(ه،وتتفV هذه النتائج مع 

  . 71995امل وعادل مصطفى �عض الدراسات السا�قة مثل دراسة 
  

  عرض وتحلیل ومناقشة نتائج االخت�ارات البدن
ة ال�عد
ة لعینة ال�حث - 2- 8

�عد الق(ام �االخت�ارات ال�عد(ة لمجموعات ال�حث. قام ال�احث �معالجة النتائج 
المحصل علیها إحصائ(ا �حساب ق(م ف المحسو�ة ومقارنتها �ق(م ف الجدول(ة. وجاءت 

  النتائج �التالي:
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) 03الجدول رقم(  

 یبین ق
مة ف المحسو�ة و الجدول
ة في االخت�ارات ال�عد
ة 

)17ودرجة الحر�ة ( 0.05عند مستو� الداللة   

 الدراسة اإلحصائ
ة

 االخت�ارات

درجة 

 الحر�ة

 ف 

 الجدول
ة

ف 

 المحسو�ة

ةالداللة اإلحصائ  

7غ5دفع الكرة الطب
ة   

17 

10.65 
)0.001(  

 دال إحصائ(ا 11.27

 دال إحصائ(ا 16.93 الوثب العر�ض

ثواني 10االستناد األمامي   دال إحصائ(ا 10.79 

 الجلوس من الرقود (اخت�ار عضالت ال�طن)
3.59 

)0.05(  

 دال إحصائ(ا 5.83

 دال إحصائ(ا 5.32 الوثب العمود2 من الث�ات

ثا 20قوة عضالت  الجذع    دال إحصائ(ا 9.52 

  
جم(ع االخت�ارات البدن(ة ال�عد(ة على التوالي من خالل الجدول تظهر ق(مة ف المحسو�ة ل

 3.59)وهي أكبر من ق(مة ف الجدول(ة 11.27،16.93،10.79،5.83،5.32،9.52(
) مما یدل على وجود فروق ذات داللة 17ودرجة الحر�ة( 0.05عند مستوR الداللة 

  البدن(ة.إحصائ(ة بین نتائج المجموعات الثالثة (التجر�بیتین والضا�طة) في االخت�ارات 
من خالل النتائج السا�قة لق(م ف المحسو�ة لالخت�ارات البدن(ة ال�عد(ة لعینة ال�حث 
أین تظهر جم(ع الق(م أكبر من ق(مة ف الجدول(ة ، مما یدل على ظهور فروق دالة 
إحصائ(ا لصالح المجموعتین التجر�بیتین ، و�بین األثر االیجابي للتدر��ات المقترحة لكل 

لبلیومتر� والتدر�ب �الوثب العمیV في تنم(ة القوة القصوR لدR المجموعتین من التدر�ب ا
  التجر�بیتین.

و�رR ال�احث أن هذه النتیجة تتفV مع ما أشارت إل(ه نتائج الدراسات السا�قة 
�اإلضافة إلى المالحظات الشخص(ة أن برنامج تدر�ب القوة القصوR المصمم جیدا یؤد� 
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دراسة عماد السرسي ، وdavid clatch1983د
فید 7التش إلى تنمیتها وخاصة دراسة 

  تتفV مع ما توصلت إل(ه هده الدراسة 2005
 tsukiعرض وتحلیل ومناقشة نتائج اخت�ار مهارة الضرBة المستق
مة �الید  - 3- 8

  :القبل
ة وال�عد
ة لعینة ال�حث

)04الجدول رقم(  


مة �الیدالمستق رة الضرBةیوضح نتائج االخت�ارات القبل
ة وال�عد
ة الخت�ار مها   

 لعینات ال�حث التجر�ب
ة والضا�طة.

 اإلحصاء

العینات
 ن

 االخت�ار ال�عد2 االخت�ار القبلي
ت 

 المحسو�ة

ت 


ةالجدول  

درجة 

 الحر�ة

 مستو2 

 الداللة

الداللة 


ةاإلحصائ  
zالمتوس 

 الحسابي

 االنحراف

 المع
ار2 

zالمتوس 

 الحسابي

 االنحراف

 المع
ار2 

وعة ت مجم

 البلیومتر2 
7 

13 0.66 15 1.33 9.16 
5.95 6 0.001 

دال 
 إحصائ(ا

 مجموعة ت

 الوثب العمی}
12.57 0.61 16.14 1.14 12 

دال 
 إحصائ(ا

المجموعة 

 الضا�طة
6 12.5 1.1 13.16 1.36 3.16 2.57 5 0.05 

دال 
 إحصائ(ا

  
الخت�ار القبلي في الجدول أعاله، سجلت المقای(س اإلحصائ(ة لمقارنة نتائج ا

،  tsukiوال�عد� لعینات ال�حث التجر�ب(ة والضا�طة في اخت�ار الضر2ة المستق(مة �الید 
) لمجموعة التدر�ب 12.00) لمجموعة التدر�ب البلیومتر� ، (9.16ق(م ت المحسو�ة : (

عند  5.95) للمجموعة الضا�طة ، وهي اكبر من ت الجدول(ة 3.16�الوثب العمیV،و(
، مّما (شیر إلى وجود فروق معنو(ة ذات داللة  6ودرجة حر�ة  0,001لة مستوR الدال

  إحصائ(ة لصالح االخت�ار ال�عد�.
أّما الح�م الظاهر� على فرق المتوسطات الحساب(ة ف�شیر إلى تحسن (دال) عند أفراد 

ومجموعة التدر�ب  15العینتین التجر�بیتین حیث بلغت مجموعة التدر�ب البلیومتر�: 



 ISSN : 1112-4032         البدنية و الر�ضيةة  للنشاطات تكنولوجيالو لعلوم اا	لة العلمية  

  eISSN 2543-3776                                   م2017 الرابع عشر ديسمرب لعدد ا

 

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

 جملة علمية

حمكمة  سنوية  

106 

). و�انت لصالح مجموعة 13.16. والمجموعة الضا�طة : 16.14العمیV:  �الوثب
التدر�ب �الوثب العمیV  مقارنة �مجموعة التدر�ب البلیومتر� ولصالح هده األخیرة مقارنة 
�العینة الضا�طة. وهذا ما یؤ�د أهم(ة التدر�ب البلیومتر� وخاصة �الوثب العمیV ، وهو 

  الل تفعیله للتدر��ات المقترحة. الشيء الذ� اعتمده ال�احث من خ
  )02الش7ل رقم (

  المتوسطات الحساب
ة القبل
ة وال�عد
ة لعینة ال�حثیبین الفرق بین 

  . tsukiمهارة الضرBة المستق
مة �الید في اخت�ار 

  

  
  

من النتائج السا�قة الموضحة في الش�ل الب(اني (ظهر الفرق بین نتائج 
المهار�ة القبل(ة وال�عد(ة لعینة ال�حث في اخت�ار مهارة المتوسطات الحساب(ة لالخت�ارات 

، یتبین أن المجموعتین التجر�بیتین حققت أحسن تطور، . tsukiالضر2ة المستق(مة �الید 
وهذا ما یدفع �القول أنه یوجد فرق دال إحصائ(ا بین نتائج االخت�ار القبلي وال�عد� وهذا 

  الفرق المعنو� هو لصالح االخت�ار ال�عد�
ومن خالل ما سبV (ستخلص ال�احث أن العینتین التجر�بیتین التي طبV علیها 
البرنامج التدر�بي المقترح �انت أكثر فاعل(ة لألداء المهار� في اخت�ار مهارة الضر2ة 
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ع�س المجموعة الضا�طة التي طبV علیها البرنامج التدر�بي  tsukiالمستق(مة �الید 
  2000فاكتروزدراسة  التقلید� وتتفV هذه النتیجة مع

 عرض وتحلیل ومناقشة نتائج االخت�ارات المهار�ة ال�عد
ة لعینة ال�حث: - 4- 8
�عد الق(ام �االخت�ارات المهار�ة ال�عد(ة لمجموعات ال�حث. قام ال�احث �معالجة  •

النتائج المحصل علیها إحصائ(ا �حساب ق(م ف المحسو�ة ومقارنتها �ق(م ف 
 �التالي:الجدول(ة. وجاءت النتائج 

 
 )05الجدول رقم(

 یبین ق
مة ف المحسو�ة و الجدول
ة في االخت�ارات المهار�ة ال�عد
ة.

 الدراسة اإلحصائ
ة

 االخت�ارات

درجة 

 الحر�ة

ف 

 الجدول
ة

ف 

 المحسو�ة
 الداللة اإلحصائ
ة

oi soukie اخت�ار مهارة وا2 تسو7ي   

17 3.59 

 دال إحصائ(ا 11.30

 mawachi giri ة مواشي قیر2 اخت�ار مهار    دال إحصائ(ا 6.25 

 youko giri اخت�ار مهارة یو7و قییر2    دال إحصائ(ا 5.48 

  
تبین النتائج ق(م ف المحسو�ة لمجموعات ال�حث في االخت�ارات المهار�ة ال�عد(ة  

.) وهي أكبر من ف الجدول(ة  5.48،  6.25،  11.30التي بلغت على التوالي : (
). وهدا یدل على 17ودرجة الحر�ة ( 0.05مستوR الداللة  عند 3.59التي تقدر ب 

وجود فروق معنو(ة بین عینات ال�حث في االخت�ارات ال�عد(ة,وعل(ه فانه ال یوجد تجانس 
في عینة ال�حث في االخت�ار ال�عد� ,وأن هذه الداللة اإلحصائ(ة بین نتائج عینات 
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عینة التجر�ب(ة ،و(عز� ال�احث ذلك ال�حث في االخت�ارات المهار�ة ال�عد(ة هي لصالح ال
الى فاعل(ة البرنامج التدر�بي المقترح المطبV على المجموعتین التجر�بیتین وذلك لتنم(ة 
القوة القصوR مما أثر ایجا�ا على فاعل(ة اآلداء المهار� في تحسین وتطو�ر المهارات 

ة الدائر�ة �الرجل و اخت�ار الضرtsuki 2الهجوم(ة في اخت�ار الضر2ة المستق(مة �الید
mawachi giri  الرجل�ار الضر2ة الجانب(ة �واختyoko giri.  

و�رR ال�احث أن هذه النتیجة تتفV مع ما أشارت إل(ه نتائج الدراسات السا�قة أن 
هناك ارت�اطا وث(قا و م�اشرا بین القوة والمهارة ،وأن برنامج تدر�ب القوة المصمم جیدا هو 

وأكثرها فاعل(ة في تنم(ة وتطو�ر القوة وتحقیV التناسV وااللتزام من أفضل وأسرع الوسائل 
والتح�م في أجزاء الجسم و جعل العضالت أكثر استجا�ة إلتقان المهارات الحر�(ة 

  )28، صفحة 1982( ماتفیف، األساس(ة و ارتفاع مستواها
  

  االستنتاجات:-9
ر� لكل متطل�ات على ضوء الدراسة التي قام بها ال�احث بدءا �اإللمام النظ

موضوع ال�حث ومما سبV عرفه وفي حدود المنهج المستخدم والعینة التي ط�قت علیها 
الدراسة و�عد المعالجة اإلحصائ(ة �استخدام عدد من المقای(س اإلحصائ(ة توصل ال�احث 

  إلى االستنتاجات التال(ة:
جم(ع العینتین التجر�بیتین حصلت على نتائج أفضل من العینة الضا�طة في  .1

 االخت�ارات البدن(ة والمهار�ة.
ظهور فروق دالة إحصائ(ا بین نتائج االخت�ارات البدن(ة القبل(ة و ال�عد(ة لجم(ع عینات  .2

 ال�حث لصالح االخت�ار ال�عد�.
ظهور فروق دالة إحصائ(ا بین نتائج االخت�ارات المهار�ة القبل(ة وال�عد(ة لجم(ع عینات  .3

 ال�حث لصالح االخت�ار ال�عد�.
4.  Rأكثر تأثیر من التدر�ب البلیومتر� في تنم(ة القوة القصو Vالوثب العمی�التدر�ب 

 وتحسین مستوR أداء �عض المهارات الهجوم(ة لدR مصارعي الكارات(ه.
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التدر�ب البلیومتر� أكثر تأثیر من التدر�ب التقلید� في تنم(ة القوة القصوR وتحسین  .5
 Rعض المهارات الهجوم(ة لد�أداء  Rمصارعي الكارات(ه.مستو 

هناك تشا�ه بین عینات ال�حث من خالل التحسن الحاصل في نتائج االخت�ارات  .6
.Rعد(ة ،و�ختلف هذا التحسن من مجموعة إلى أخر�البدن(ة والمهار�ة ال 

تطابV اتجاه النتائج اإلیجاب(ة في االخت�ارات البدن(ة والمهار�ة للعینتین التجر�بیتین  .7
اإلیجابي للبرنامج التدر�بي المقترح مقارنة �العینة الضا�طة في  وهذا (ع�س مدR التأثیر

 تنم(ة المتغیرات قید ال�حث.  

  مناقشة فرض
ات ال�حث:-10
  مناقشة الفرض
ة األولى:- 10-1

توجد فروق دالة إحصائ(ا بین الق(اس القبلي و ال�عد� للمجموعتین التجر�بیتین لصالح 
  الق(اس ال�عد� للمتغیرات قید ال�حث.

من خالل النتائج المحصل علیها التي توضح وجود فروق ذات داللة إحصائ(ة بین نتائج 
االخت�ار القبلي و ال�عد� لصالح االخت�ار ال�عد� لالخت�ارات البدن(ة و المهار�ة 

  للمجموعتین التجر�بیتین ما (م�ن من إث�ات صحة فرض(ة ال�حث األولى.
عة التجر�ب(ة األولى التي تناولت التدر�ب یرجع ال�احث هدا التحسن �النس�ة للمجمو 

�أنه �غض النظر عن البرنامج الذ� أحمد ال�سطو
سي  البلیومتر� نتیجة ما أشار إل(ه
یت�عه الفرد، فاحتمال(ة الحصول على نتائج طی�ة للتدر�ب ذات عالقة وث(قة �م�اد� 

أن التدر��ات المقننة  في توفی} الولیليالتدر�ب التي تت�ع أثناء تنفیذ التدر��ات. و�ؤ�د 
  �أسلوب علمي تسهم �صورة �بیرة في تحسن مستوR الالعبین.

یتضح من الجداول أعاله أن المتوسطات الحساب(ة لمجموعة التدر�ب البلیومتر� قد زادت 
�صورة �بیرة في الق(اس ال�عد� و2دلك یؤ�د ال�احث �أن التدر��ات البلیومتر�ة أثرت 

لقصوR وتحسین مستوR �عض المهارات الهجوم(ة  لدR مصارعي ایجاب(ا في تنم(ة القوة ا
  ).2005(محمود حمد2 وعماد السرسيالكارات(ه ، وهذا ما یتفV مع دراسة 
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و�تبین لنا أ(ضا من نفس الجداول فاعل(ة التدر��ات البلیومتر�ة المقترحة في تنم(ة القوة 
ز7ي محمد أشار إل(ه  القصوR للمصارعیین، حیث تتفV النتائج المحصل علیها مع ما

إلى أن التدر��ات البلیومتر�ة تنمي وتحسن القدرة العضل(ة ، متفقا مع رأ� السید حسن 
)، وما أكدت عل(ه نتائج دراسة �ل 1997( أبو العال عبد الفتاح) و1996( عبد الحاف�

).من أن التدر�ب البلیومتر� له 1984( 7استیلو) ودراسة 1993( 7النش د
فیدمن 
  یجابي في تطو�ر وتحسین القوة القصوR.تأثیر ا

ومن خالل النتائج المحصل علیها لمجموعة التدر�ب �الوثب العمیV، التي �انت لصالح 
الق(اس ال�عد� في �ل االخت�ارات البدن(ة والمهار�ة. هذا یبین �ذلك ایجاب(ة هدا األسلوب 

 Rوتطو�ر األداء المهار� لد Rمصارعي الكارات(ه. وهدا من التدر�ب في تنم(ة القوة القصو
 1995عاطف رشاد خلیل ، ودراسة 1996 ثروت محمد الجند2ما تؤ�ده دراسة �ل من 

  .brezz  1988وآخرون  بر�زوودراسة 
  مناقشة الفرض
ة الثان
ة:-10-2

توجد فروق دالة إحصائ(ا بین المجموعتین التجر�بیتین والمجموعة الضا�طة في الق(اسات 
  التدر�ب �الوثب العمیV. ال�عد(ة لصالح مجموعة

یبین لنا �أن مجموعة التدر�ب �الوثب  من خالل النتائج المحصل علیها في الجداول أعاله
العمیV قد تفوقت على المجموعات األخرR في �ل االخت�ارات قید ال�حث في الق(اسات 

  ال�عد(ة مما یؤ�د صحة الفرض(ة الثان(ة لل�حث.
�ب البلیومتر� التي أكدت النتائج المحصل غلیها في نفس الشيء �النس�ة لمجموعة التدر 

 Rات البلیومتر�ة المقترحة في تنم(ة القوة القصو�عد� إلى التأثیر االیجابي للتدر��الق(اس ال
وتحسین األداء المهار� لدR المصارعین من خالل ز�ادة سرعة األداء الحر�ي، فرغم هدا 

التدر�ب البلیومتر� قد حققت أحسن  �له إال أن مجموعة التدر�ب �الوثب العمیV و
المتوسطات الحساب(ة لكل االخت�ارات البدن(ة و المهار�ة. (فسر ال�احث دلك �أن البرنامج 
التدر�بي  المقترح له فاعل(ة في تنم(ة القوة القصوR،وتحسین األداء المهار� وهو ما أشار 
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في دراستهم   1996وآخرون  هولكومب)، �ما (شیر 1983وآخرون ( 7التشإل(ه د(فید 
  إلى أن التدر�ب �الوثب العمیV یؤثر في تنم(ة القوة العضل(ة.

  

  

  االقتراحات:-11
استخدام التدر�ب البلیومتر� والتدر�ب �الوثب العمیV لتنم(ة القوة القصوR وتحسین  .1

 األداء المهار� لمصارعي الكارات(ه .
 البدني لمصارعي الكارات(ه. اعتماد استخدام التدر��ات المقترحة ضمن برنامج اإلعداد  .2
 االهتمام �األداء الفني الصح(ح عند تطبیV التمر�نات لتحقیV أقصى استفادة. .3
سنة) حیث یرتفع 19 - 17التر�یز على تدر�ب القوة العضل(ة خالل المرحلة العمر�ة ( .4

 مستوR القوة �صورة واضحة.
 ت البلیومتر�ة المقترحة.توفیر واستخدام األجهزة واألدوات المساعدة عن تطبیV التدر��ا .5
رفع القدرات المعرف(ة للمدر2ین في مجال التدر�ب الر�اضي الحدیث خاصة التنوع في  .6

 تطبیV مختلف الطرق واألسالیب التدر�ب(ة الحدیثة.
 إجراء دراسات مشابهة على عینات مختلفة من حیث السن والجنس والنشاp الر�اضي. .7
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  المراجع:


ة:قائمة المصادر والمBراجع �اللغة العر  

) المدخل التطب(قي للق(اس في الل(اقة البدن(ة،اإلس�ندر�ة 2000إبراه(م سالمة : ( .1
  منشأة المعارف.

)موسوعة فسیولوج(ة مسا�قات المضمار. مصر مر�ز. 1998إبراه(م س�ار. (  .2
  الكتاب للنشر.

اهرة ، ). بیولوج(ا الر�اضة وصحة الر�اضي ، الق2000أبو العال عبد الفتاح: ( .3
  دار الف�ر العر2ي، 

)حمل التدر�ب وصحة الر�اضي ، القاهرة،.دار 1996أبو العال عبد الفتاح : ( .4
  الف�ر العر2ي، 

) فسیولوج(ا التدر�ب والر�اضة ، القاهرة،.دار 2003أبو العال عبد الفتاح : ( .5
  الف�ر العر2ي، 

اقة البدن(ة ، ) فسیولوج(ا الل(2003أبو العال عبد الفتاح ، أحمد نصر الدین ( .6
  القاهرة ،. دار الف�ر العر2ي. 

 ) أسس ونظر�ات الحر�ة ، القاهرة ، دار الف�ر العر2ي.1997أحمد �سطو(سي (  .7
) م�اد� التخط(� للبرامج التعل(م(ة والتدر�ب(ة 1995أحمد محمود إبراه(م ( .8

  للكارات(ه،اإلس�ندر�ة منشأة المعارف.
للطفولة و المراهقة. ، القاهرة ، دار ) النمو الحر�ي 1984أسامة �امل راتب. ( .9

  الف�ر العر2ي.
)دائرة المعارف الر�اض(ة وعلوم التر2(ة الر�اض(ة  2005أمین الخولي وآخرون.(  .10

  ، القاهرة،دار الف�ر العر2ي.
) التر2(ة الحر�(ة للطفل ، القاهرة ، دار الف�ر  1986أمین الخولي ، أسامة راتب( .11

 العر2ي.
  )،الكرات(ه،القاهرة،دار الف�ر العر2ي.1988أمین أنور الخولي( .12
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) أسس ونظر�ات التدر�ب الر�اضي. ، القاهرة ، دار  1999�سطو(سي أحمد :(  .13
  الف�ر العر2ي.

  ) فسیولوج(ة الر�اضة. القاهرة ، دار الف�ر العر2ي.1994بهاء الدین سالمة : ( .14
ة ، دار القاهر  ،) فسیولوج(ا الر�اضة واألداء البدني 2000بهاء الدین سالمة( .15

  الف�ر العر2ي.
) بیولوج(ا الر�اضة واألداء الحر�ي ، القاهرة ، دار 1992بهاء الدین سالمة( .16

  الف�ر العر2ي.
 ، القاهرة،دار المعارف. ) حمل التدر�ب1987علي الب(ك: ( .17
18.   

  :قائمة المصادر والمراجع �اللغة األجنب
ة
  

19. Astrand.o, rodakh.r: 1994 Précis de physiologie  l’exercice musculaire, 
Edition Masson ; paris,  
20. Belik abdenejm : 1989 L’entraînement  sportif,  Edition  a.a.c.s, Algérie. 
Bovrrelien .p.furcy1970 : éducation physique (fichier de maître), Edition ferrad 
mathum  paris. 
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  البیئة المدرس�ة وعالقتها بجودة تدر�س 
  مادة التر��ة البدن�ة والر�اض�ة  

  ) دراسـة میدانیـة بثانو�ات والیـة مستغانـم( 

 
 3زا)شي نور الدین .د -   2بن قاصد علي الحاج محمد د  أ. - 1بن صابر محــمدا. 

  
  ) bensabeur27@yahoo.fr ( معهد التر��ة البدن�ة والر�اض�ة جامعة مستغانم 1
 )  drkazdali27@yahoo.fr ( معهد التر��ة البدن�ة والر�اض�ة جامعة مستغانم 2
 ) norzabchi7@yahoo.fr(   معهد التر��ة البدن�ة والر�اض�ة جامعة مستغانم 3

  

  الملخص:
الحالي إلى التعرف على طب�عة العالقة الموجودة بین البیئة المدرس�ة   0حثیهدف ال 

وجودة تدر�س مادة التر��ة البدن�ة والر�اض�ة 0مرحلة التعل�م الثانوA، ولتحقی< أهداف 
الدراسة قام الطالب ال0احث بإعداد إست0انتین، األولى خصت البیئة المدرس�ة والثان�ة 

تر��ة البدن�ة و الر�اض�ة، و0عد التأكد من صدق وث0ات تعلقت بجودة تدر�س مادة ال
أستاذا لمادة التر��ة البدن�ة والر�اض�ة  71االست0انتین، تم تطب�قهما على عینة قوامها 

موزعین على ثانو�ات وال�ة مستغانم، وحسب طب�عة ومتطل0ات ال0حث استخدم الطالب 
شPال�ة المعروضة، و0عد المعالجة ال0احث المنهج الوصفي 0الطر�قة المسح�ة لدراسة اإل

اإلحصائ�ة أظهرت النتائج على أنه توجد عالقة موج0ة ذات داللة إحصائ�ة بین البیئة 
  المدرس�ة وجودة تدر�س مادة التر��ة البدن�ة والر�اض�ة. 

  مادة التر��ة البدن�ة والر�اض�ة.  ؛جودة التدر�س  ؛البیئة المدرس�ة  -الكلمات المفتاح�ة: 

 
 



 ISSN : 1112-4032         البدنية و الر�ضيةة  للنشاطات تكنولوجياللعلوم و اا	لة العلمية  

  eISSN 2543-3776                                   م2017 الرابع عشر ديسمرب لعدد ا

 

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

 جملة علمية

حمكمة  سنوية  

115 

  

« The school environment and its relationship with the quality of the 

teaching of physical education and sports » 
)Illustration in high schools of the province of Mostaganem -Algeria( 

  

Abstract 
This study aims to explore the nature of the relationship between the 

quality of education of the EPS and the school environment that revolves 
around this EPS lesson. In high schools of the province of Mostaganem 
(Algeria). To answer the questions posed in this study, two questionnaires were 
designed. The first on the school environment and the second on the quality of 
education. A sample of 71 teachers spread across all high schools in the 
province of Mostaganem voluntarily took part in this study. The results of both 
surveys have shown a significant effect between the school environment and 
the quality of teaching physical education. This result allows to predict the 
quality of the teaching of physical education in high school requires a school 
environment and meets the requirements of the profession of teaching EPS 
Keywords: School environment; Quality of education; EP 
 

 

« L'environnement scolaire et sa relation avec la qualité de l'enseignement 

de l'éducation physique et le sportive » 
 (Illustration dans les lycées de la wilaya de Mostaganem –Algérie) 

  

Résumé  
Cette étude à pour objectif d’explorer la nature de la relation existante 

entre la qualité de l’enseignement de l’EPS et l’environnement scolaire qui 
gravite autour de cette leçon d’EPS.  Dans les lycées de la wilaya de 
Mostaganem (Algérie). Pour répondre aux questions posées lors de cette étude, 
deux questionnaires ont été conçues. Le premier relatif à l’environnement 
scolaire et le second sur la qualité de l’enseignement.  Un échantillon de 71 
enseignants réparti sur l’ensemble des lycées de la wilaya de Mostaganem  ont 
pris part volontairement à cette étude. Les résultats des deux questionnaires ont 
montrés un effet significatif entre l’environnement scolaire et la qualité de 
l’enseignement de l’éducation physique. Ce résultat laisse à prédire que la 
qualité de l’enseignement de l’éducation physique  au lycée exige un 
environnement scolaire favorable et qui répond aux exigences du métier de 
l’enseignement de l’EPS. 
Mots clés : Environnement scolaire ; Qualité de l’enseignement ; EPS 
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  مقدمة:
عالم في وقتنا الراهن تولي اهتمامها ال0الغ 0قطاع التعل�م و إن الكثیر من دول ال

 تبذل قصار] جهدها نحوه، حیث وضعته في مقدمة أولو�اتها عبر برامجها وس�اساتها،
وهي تدعوا إلصالح المجال التعل�مي التر�وA في Pافة مراحله ومستو�اته من حیث 

من الجوانب التي تحدد جودة التعل�م  ووسائله، وغیرها ،أهدافه، ومناهجه، وٕادارته، وه�اكله
، 2013(جبر،  لتحقی< أعلى درجات الجودة في المخرج التعل�مي0شPل دورA ومستمر، 

وألن جودة التعل�م �عتبر الهدف األسمى الذA تسعى دول العالم جم�عها ، )1صفحة 
ا التر�و�ة، لتحق�قه، وحاجة الدول النام�ة أكثر إلحاحًا لالرتقاء بتعل�مها وتحقی< أهدافه

تسعى الجزائر الیوم جاهدة إلى تبني المؤسسات التعل�م�ة لمعاییر تضمن إصالح 
وتحسین نوع�ة التعل�م واالرتقاء 0ه في مختلف أطوار التعل�م 0ما فیها مرحلة التعل�م 

بإعداد  المتعل< المجال وحظي رئ�سة، مجاالت ضمن تلك المعاییر الثانوA، وصنفت
ورة تكی�فها مع متطل0ات جودة العمل�ة التعل�م�ة والتوجهات التر�و�ة البیئة المدرس�ة وضر 

الماد�ة التي تعتبر من أهم  الحدیثة 0اهتمام واضح، خاصة ما تعل< منها 0عنصر البیئة
 Aحو� Aونها الوعاء الذP،فاءة التعل�م وجودتهP مدخالت المنظومة التعل�م�ة التي تؤثر في

رمتها من جهة، و�یئة الممارسة التي تحتضن و�مارس فیها العمل�ة التعل�م�ة والتر�و�ة ب
درس التر��ة البدن�ة والر�اض�ة من جهة أخر]، وهذا تجسد جل�ا في تخص�صها لمیزان�ات 
تتعل< بإنشاء مالعب وشراء أجهزة، ووسائل بیداغوج�ة وغیرها  عند بناء Pل مؤسسة 

ن خالل انتهاجها لمقار�ة جدیدة تر�و�ة، و Pذا ترPیزها على جودة العمل�ة التدر�س�ة م
0اعت0اره أساس - وهي التدر�س 0الكفاءات بدل التدر�س 0األهداف، وٕاعداد األستاذ وتأهیله 

سواء قبل الخدمة أو خاللها وذلك بإجرائه لتر�ص عند التحاقه 0مهنة  -العمل�ة التدر�س�ة
دراسي على ید مفتشین التدر�س، وPذا ق�امه بدورات تكو�ن�ة وأ�ام دراس�ة خالل الموسم ال

من حتى �Pتسب من الكفاءات واإل�ماءات المهن�ة ما یؤهله  ،وأساتذة في مجال تخصصه
تقد�م النوع�ة التعل�م�ة الجدیدة التي �فرضها مجتمع المعرفة والتي �ستوجبها إكساب 
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(سل�مان ش.،  أبنائنا المهارات التي تعینهم على التعامل الفعال مع تحد�ات هذا العصر
 .)232، صفحة 2009

 Aو�في حین تعتبر مادة التر��ة البدن�ة والر�اض�ة جزءا أساسا من النظام التر
الجزائرA الذA �مثل جزءا من التر��ة العامة وأحد معالم التعل�م التي تهدف إلى إعداد 

، األمر )1، صفحة 2005(المناهج،  التلمیذ إعدادا بدن�ا ونفس�ا وعقل�ا في توازن تام
 التر��ة تدعي ضرورة تحقی< جودة تدر�س هذه المادة مطل0ا أساسا لد] أستاذالذA �س

الثانوA 0اعت0اره أهم عناصر العمل�ة التعل�م�ة الذA  التعل�م مرحلة في والر�اض�ة البدن�ة
�عتمد عل�ه 0شPل أساسي للحصول على نوع�ة ذات جودة عل�ة في المخرج التعل�مي 

أن التعل�م ذو الجودة العال�ة مرتo0 0المعلم  )1فحة ، ص2007(العنزA،  وتشیر في ذلك 
الكفء الذA �متلك الكفا�ات الشخص�ة والفن�ة والمهن�ة التي تجعله قادرا على تقد�م تعل�م 

أّن جودة التدر�س ال �مPن أن  )149، صفحة 2012(محمد م.، و�ضیف نوعي متمیز، 
بد أن تبدأ عن طر�< األستاذ، وما لم تتحق< إال بتحق�قها لد] األستاذ، ألن فPرة الجودة ال

تتوافر جودة التدر�س لد] األستاذ انعدمت عند متعلم�ه ولهذا فإن جودة تدر�س مادة 
  التر��ة البدن�ة والر�اض�ة هي من جودة القائم 0التدر�س لمتطل0ات التعل�م والتعلم.

تشخ�ص  منا بدا�ةاألمر تطلب بناءا على ما سب<، و0غ�ة تحقی< أهداف الدراسة، 
مبني على أسس علم�ة صح�حة تتناول جم�ع  الحال�ة دقی< لواقع البیئة المدرس�ة الماد�ة

األ0عاد التر�و�ة التي �مPن أن تؤثر في تحدید نوع�ة تدر�س مادة التر��ة البدن�ة 
إضافة إلى معرفة مستو] جودة التدر�س مادة التر��ة البدن�ة والر�اض�ة لد] والر�اض�ة، 

تندا في ذلك إلى تحدید وفحص مPونات العمل�ة التدر�س�ة لها والمتمثلة في مساألستاذ، 
النوعي لمادة التر��ة البدن�ة  التعل�م "التخط�o والتنفیذ والتقو�م"، وهذا Pله 0غ�ة تأمین

  للتعلم لد] التالمیذ.  الفعلي والر�اض�ة والتسهیل

  المش2لة: -1
ئر�ة إصالحات مشجعة بدا�ة العقد األخیر لقد عرفت المنظومة التر�و�ة الجزا         

قصد إدراك نقائص تسببت في تدني المستو] التعل�مي، هذه اإلصالحات تمثلت في 
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التحدیث والتسر�ع بجودة العمل�ة التعل�م�ة لدفع عجلة التعل�م إلى األمام واالرتقاء 0ه،  
ى ذلك  في الترPیز حیث تناولت مPونات النظام التر�وA برمته 0التعدیل والتطو�ر، وتجل
 أبرز أحد ُ�عد الذAعلى المتعلم 0صورة أساس 0اعت0اره محور العمل�ة التعل�م�ة، واألستاذ 

التجهیزات والوسائل ، وPذا توفیر المنشآت و والتعل�مي التر�وA  النظام نجاح في العناصر
نظومة اإلصالحات التي مست حیز الم رغم هذه الالزمة لهذه العمل�ة، ولكن البیداغوج�ة
البدن�ة ومجال التر��ة  عامة، 0صفة والتعل�م التر��ة مجال في الجهود التي تبذلالتر�و�ة و 
لد]  البدن�ة والر�اض�ة0صفة خاصة، فإن تحقی< جودة تدر�س مادة التر��ة  والر�اض�ة

المتت0ع لحال مادة التر��ة البدن�ة والر�اض�ة 0عیدا، ف یزال ال الحالي واقعه األستاذ في
u أنها ال تحق< Pل األهداف التي سطرت ألجلها، و�ر] منذ الوهلة األولى أن هناك �الح

تناقضا في فلسفة التكو�ن بین ما هو مطلوب تحق�قه وما هو موجود، وهذا ما الحظناه 
من خالل تر�صاتنا المیدان�ة التي قمنا بها في مسارنا الدراسي واحتكاكنا 0أساتذة التر��ة 

لى مستو] 0عض الثانو�ات هذا من جهة، ومن جهة أخر] تفید البدن�ة والر�اض�ة ع
المالحظة الشخص�ة الم0اشرة لل0احث ل0عض ثانو�ات وال�ة مستغانم، أن البیئة المدرس�ة 
الماد�ة التي تحتضن مادة التر��ة البدن�ة والر�اض�ة مازالت في منأ] عن التطورات التي 

ل عن مد] تحقی< جودة تدر�س مادة التر��ة �شهدها التعل�م األمر الذA یدعو إلى التساؤ 
البدن�ة والر�اض�ة لد] األستاذ في ظل هذه البیئة المدرس�ة الماد�ة، 0حPم أن جودة 
التدر�س تقتضي التطبی< الفعلي للمقار�ة 0الكفاءات في المیدان وتفعیل وسائل التكنولوج�ا 

 Aالمدرسي.وتوظیف طرق وأسالیب تدر�س حدیثة تتالئم مع الواقع الماد  
وأمام هذا الصراع بین ما هو مطلوب وما هو موجود، سنحاول من خالل هذا 
ال0حث التطرق إلى مجموعة من الم0ادw والقواعد في التر��ة الحدیثة، ألننا ندرك 0أن 
نجاح العمل�ة التدر�س�ة لمادة التر��ة البدن�ة والر�اض�ة مقرون 0مد] جودة التدر�س لد] 

 لذلك، تؤهله المهن�ة التي الكفاءات واإل�ماءات مجموعة منالكه لاألستاذ من خالل امت
وتفاعله مع عوامل أساس�ة أخر] هي المنهاج والتالمیذ والبیئة الماد�ة 0ما تحو�ه من 
مالعب ر�اض�ة ووسائل بیداغوج�ة الالزمة لممارسة نشاx التر��ة البدن�ة والر�اض�ة وهذه 
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منها في األخر] بنصیب على نوع�ة وجودة تدر�س العوامل Pلها تتداخل معًا لتؤثر Pل 
  طرح التساؤالت التال�ة: هذه المادة سل0ا أو إیجا0ا، وعل�ه تم 

0النس0ة لعینة والر�اض�ة ما واقع البیئة المدرس�ة لتدر�س مادة التر��ة البدن�ة  .1
 ال0حث؟

 ؟ما مستو] جودة تدر�س مادة التر��ة البدن�ة والر�اض�ة 0النس0ة لعینة ال0حث .2
ماه�ة طب�عة العالقة الموجودة مابین البیئة المدرس�ة وجودة تدر�س مادة التر��ة  .3

 البدن�ة والر�اض�ة على مستو] مؤسساتنا التر�و�ة محل عینة ال0حث؟

  :األهداف -2
 التر�و�ة محل عینة ال0حث. مؤسساتنا في المدرس�ة الوقوف على واقع البیئة .1
لتر��ة البدن�ة والر�اض�ة 0النس0ة لعینة جودة تدر�س مادة ا التعرف على مستو]  .2

  ال0حث.
إ�ضاح طب�عة العالقة القائمة بین البیئة المدرس�ة و جودة تدر�س مادة التر��ة  .3

 البدن�ة والر�اض�ة.

  الفرض�ات: -3
البیئة المدرس�ة 0النس0ة لعینة ال0حث ال تحتوA على شروx الممارسة التدر�س�ة  .1

  .لمادة التر��ة البدن�ة والر�اض�ة
2. .oة البدن�ة والر�اض�ة 0النس0ة لعینة ال0حث متوس��  مستو] جودة تدر�س مادة التر
توجد عالقة إرت0اط�ة موج0ة ذات داللة إحصائ�ة بین البیئة المدرس�ة وجودة  .3

 تدر�س مادة التر��ة البدن�ة والر�اض�ة.

 مصطلحات ال)حث: -4
�ع اإلمPانات والظروف "�قصد 0البیئة المدرس�ة Pذلك جم  البیئة المدرس�ة:  1- 4

المتوافرة في المدرسة والمتمثلة في اإلدار�ین والمعلمین والمساعدین التر�و�ین والتالمیذ 
وفي البناء المدرسي من أقسام و طب�عة شPل البناء والنواحي الجمال�ة ف�ه والمختبرات 

فرة في والمالعب والقاعات والساحات والممرات والحدائ< واإلمPانات والظروف المتوا
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 األقسام من أدوات ووسائل وعتاد ر�اضي وألعاب ومقاعد وطاوالت ولوحات ورسومات"
        .)63، صفحة 2008(طالب د.، 

على البیئة المدرس�ة  ، تقتصرتحدیداً  الحالي ال)حث یتناولها التي المدرس�ة والبیئة- 
لمدرسة، والتي تساهم من إمPان�ات وتجهیزات وموارد ماد�ة متوفرة في االماد�ة 0ما تحو�ه 

في إنجاز العمل�ة التعل�م�ة التعّلم�ة، وُتّشPل 0مجملها البیئة  المح�طة 0التالمیذ داخل 
أسوار المدرسة، مثل: الم0اني الدراس�ة، واألماكن المخصصة لألنشطة البدن�ة والر�اض�ة 

  والعتاد ر�اضي. والتجهیزات والمPت0ة، والمراح�ض الصح�ة Pالمالعب،
 0التلمیذ الماد�ة وتح�o البیئة منها تكونت التي العناصر مجموعة �ف اإلجرائي:التعر  -
والمالعب  المدرسي وتشمل المبنى سلب�ا،ً  أو إیجاب�اً  تأثیراً  ف�ه والتي تؤثر الثانو�ة في

  والتجهیزات والوسائل البیداغوج�ة.
ى أداء عملي "الوصول إل�قصد بها في المجال التر�وA التعل�مي :جودة التدر�س  2- 4

جید وتعدیل سلوPي مطلوب للمتعلم عقب مروره 0اكتساب خبرات تعل�م�ة وتر�و�ة من 
خالل مادة التر��ة البدن�ة والر�اض�ة 0استخدام طرائ< وأسالیب تدر�س فاعلة لتحقی< نتائج 

  . )150، صفحة 2012(محمد م.،  مقصودة".
لر�اض�ة 0مجموعة من الممارسات أداء أستاذ التر��ة البدن�ة وا التعر�ف اإلجرائي: -

التدر�س�ة المنظمة والمتسلسلة أثناء العمل�ة التدر�س�ة لدرس التر��ة البدن�ة والر�اض�ة 
0أسلوب صح�ح ومتقن وP0فاءة عال�ة، وف< مجموعة من المواصفات التر�و�ة الالزمة في 

  تقو�م.الالمرحلة الثانو�ة والمتعلقة بجوانب التخط�o والتنفیذ و 
هي أحد أشPال المواد األكاد�م�ة مثل الطب�عة مادة التر��ة البدن�ة والر�اض�ة: : "  3- 4

والك�م�اء واللغة ولكنها تختلف عن هذه المواد P0ونها تمد التالمیذ ل�س فقo 0مهارات 
وخبرات حر�Pة ولكنها تمدهم أ�ضا 0الكثیر من المعارف والمعلومات التي تغطي الجوانب 

جتماع�ة، 0اإلضافة إلى المعلومات التي تغطي الجوانب العلم�ة الصح�ة والنفس�ة واال
بتكو�ن جسم اإلنسان، ذلك 0استخدام األنشطة الحر�Pة مثل التمر�نات واأللعاب 
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المختلفة(الجماع�ة والفرد�ة) التي تتم تحت اإلشراف التر�وA من مر�ین أعدو لهذا 
  . )94، صفحة 1992(الشاطى،  الغرض"

هي عمل�ة توجیه�ة للنمو البدني والقوام للتلمیذ 0استخدام التمار�ن   ئي:التعر�ف اإلجرا -
  البدن�ة.

 الدراسات وال)حوث المشابهة:  -5
  المدرس�ة.  البیئة تناولت التي الدراسات :األول المحور

))عنوان "البیئة المدرس�ة وتأثیرها على 2ل من 2008دراسة فاطمة أحمد الخلیل ( - 1
هارات التف2یر اإلبداعي لدK تالمیذ المرحلة االبتدائ�ة التحصیل الدراسي وم

تأثیر البیئة المدرس�ة على Pل من هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مد] )اإلس2ندر�ة"
، التحصیل الدراسي ومهارات التفPیر اإلبداعي لد] تالمیذ المرحلة االبتدائ�ة 0اإلسPندر�ة

) 240على ( الدراسة عینةاشتملت قد المسحي، و  الوصفي استخدمت ال0احثة المنهج
 ) سنة من الصف اإلبتدائى،12 –11( ) تلمیذة، تراوحت أعمارهم بین256تلمیذ و(

)، وقامت 2000( استخدمت ال0احثة اخت0ار التفPیر اإلبداعي من إعداد د.محمود منسي
 - النحدارتحلیل امق�اس للبیئة المدرس�ة ولتحلیل ب�انات الدراسة استخدمت ال0احثة   ببناء

وخلصت الدراسة إلى النسب المئو�ة،  -معامالت االرت0اx  - تحلیل الت0این  - اخت0ار ت
للبیئة المدرس�ة تأثیر إیجابي دال إحصائ�ًا على التحصیل  مجموعة من النتائج Pان أهمها

الدراسي ومهارات التفPیر اإلبداعي لد] تالمیذ المرحلة االبتدائ�ة وأوصت ال0احثة 0الق�ام 
  راسة مماثلة للمقارنة بین تأثیر 0عض البیئات المدرس�ة.بد
 البیئة منظومة )عنوان"أثر )2010الشلتي ( هللا عبد علي محمد بنت أمل دراسة - 2

 من الثانو�ة )المرحلة لمادة التر��ة الفن�ة التش2یل�ة اإلبداع�ة الق�م تنم�ة في المدرس�ة
المدرس�ة  البیئة عرف على منظومةهدفت هذه الدراسة إلى التالمعلمات"  نظر وجهة

 من الثانو�ة 0المرحلة لمادة التر��ة الفن�ة التشPیل�ة اإلبداع�ة ومد] تأثیرها في تنم�ة الق�م
 الدراسة عینة المسحي، وتكونت الوصفي المعلمات، استخدمت ال0احثة المنهج نظر وجهة

 جدة للعام الدراسي فظة0محا الثانو�ة للمرحلة الفن�ة التر��ة معلمات من معلمة 51 من
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ولتحلیل ب�انات  فقرة، 24واشتملت على  أداة للدراسة ، قامت ال0احثة ببناء2009/2010
الدراسة استخدمت ال0احثة، المتوسo الحسابي، االنحراف المع�ارA، معامل الفاكرون0اخ، 

، وخلصت الدراسة إلى مجموعة من (SPSS)اإلحصائی بیرسون، النظم االرت0اx معامل
 تنم�ة في تساهم التي العناصر جم�ع بین ارت0اط�ه موج0ة عالقة نتائج Pان أهمها یوجدال

 للمرحلة الفن�ة التر��ة معلمات نظر وجهة من الفن�ة التر��ة مادة في اإلبداع�ة الق�م
 تنم�ة جدة، وقّدمت ال0احثة عددا من التوص�ات Pان أهمها ضرورة 0محافظة الثانو�ة
 ق�ام خالل من جدة، 0محافظة الثانو�ة المدارس في المدرس�ة البیئة في الفن�ة التر��ة برامج
 التر��ة مادة في اإلبداع�ة الق�م إبراز على للعمل الالزمة الخطوات 0اتخاذ المدرس�ة البیئة
  .الفن�ة
) )عنوان "جودة البیئة الماد�ة وعالقتها )األنشطة 2010معلولي( ر�مون دراسة  - 3

 التعل�م مرحلة لمدارس الماد�ة البیئة التعرف على واقع ة إلى" هدفت الدراسالبیئ�ة 
 الشاملة وطب�عة الجودة معاییر وف< مصممة مالحظة 0طاقة خالل من األساسي بدمش<،

البیئ�ة، استخدم  األنشطة ممارسة ومستو�ات للمدرسة البیئي الواقع مستو�ات بین العالقة
 21عینة ال0حث  المسحي، ومست نوعال من التحلیلي المنهج الوصفي ال0احث لذلك 

 مدرساً  136و المنتظمة، العشوائ�ة 0الطر�قة للتعل�م األساسي بدمش< سحبت مدرسة
 للبیئة مالحظة 0طاقة ال0حث ع0ارة عن أدوات نسب�ة، وPانت عشوائ�ة 0طر�قة سحبت

 ئلمعینین، أما الوسا وتنظ�م لتسلسل خاضعة بنداً  54من المدرسي تتألف البیئي والسلوك
 الت0این وأظهرت النتائج على وجود االرت0اx، اخت0ارات 0عض اإلحصائ�ة فقد استخدام

xین للمدارس الماد�ة البیئة مستو]  بین إیجابي ارت0ا� الطالب ممارسة مستو�ات و
 في النظر بإعادة وقد أوصى ال0احث المدرس�ة، 0البیئة المتصلة لألنشطة ومدرسیهم

xذلك ة،الماد� المدرس�ة البیئة شروPتواكب التجدیدات أن أجل من البیئ�ة، 0األنشطة و 
  مقاصدها. و�لوغها تحق�قها وتسهل المذPورة
جودة تدر�س مادة التر��ة البدن�ة والر�اض�ة عند  تناولت التي الدراسات :الثاني *المحور
   األستاذ.
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 عيالجام التدر�س جودة ) )عنوان"واقع2010الكب�سي"( حمید دراسة"عبد الواحد - 1
 أعضاء نظر وجهة من الجامعي التدر�س جودة واقع دراسة هدفت إلى)ه"  االرتقاء وسبل
 مجتمع الوصفي، وتكون  ال0احث المنهج األن0ار، وقد ات0ع جامعة في التدر�س هیئة

 أستاذ أو أستاذ ولقب الدPتوراه شهادة حملة من األن0ار جامعة تدر�سي جم�ع من ال0حث
 مساعد أستاذ أستاذ، ومرت0ة مرت0ة (52) منهم  (303) همعدد وال0الغ ومدرس مساعد
، وتمثلت 2009/2010الدراسي  للعام وٕانسان�ة علم�ة )Pل�ة20على ( موزعین ومدرس

 للتدر�س، التخط�o في استب�ان تكون من أر�عة مجاالت وهي مهارات أداة الدراسة
 مهارات الراجعة، غذ�ةالت تقد�م و الطل0ة تعلم تقو�م مهارات التدر�س، تنفیذ مهارات

 جودة مستو]  في انخفاض هناك النتائج أن الطل0ة، وأظهرت مع والتواصل االتصال
 بدورات للدراسة وقد أوصى ال0احث 0الق�ام المعد االستب�ان حسب الجامعي التدر�س
  الجامعة. لتدر�سي التر�و�ة المتطل0ات 0عض توضع تر�و�ة تدر�ب�ة

 ) )عنوان"جودة2010فرحان" ( الرح�م وعبد كب�سيال حمید الواحد "عبد دراسة - 2
 محتو]  تقد�م الدراسة إلى هدفت الر�اض�ة" التر��ة تدر�س في اإلبداع لتنم�ة التدر�س

 Aة دروس في اإلبداع تنمي التي األسالیب ل0عض نظر�� مفهوم وتتضمن الر�اض�ة التر
 ملت عینة ال0حث علىالر�اضي، اشت اإلبداع تنمي التي التدر�س أسالیب و0عض اإلبداع
وPانت أداة الدراسة تتمثل  األن0ار، جامعة في الر�اض�ة التر��ة Pل�ة الرا0عة المرحلة طل0ة

 فتمثلت في الطل0ة،أما الوسائل اإلحصائ�ة قبل من النظر�ة المادة لتقی�م في استب�ان
oانت أهم النتائج الوسPو ،Aالمئو oس تدر  طرق  على المدرسین تدر�ب المرجح، الوس�

 0المشارPة نشo تعلم إلى التدر�س طر�قة الطل0ة وتحو�ل عند اإلبداع تثرA  التي
 جدیدة أسالیب تدر�س�ة استحداث على والممارسة، وقد أوصى ال0احث 0ضرورة االهتمام 

  الدراس�ة. المناهج أهداف 0عض لتحقی<
الجودة في ) )عنوان "2011"(الشیخ"ه)ة فاروق نوار و فاطمة على  دراسة - 3

لماذا الجودة في التدر�س  جاءت تساؤالت ال0حث Pما یلي: التدر�س الجامعي"
ما العوامل التي تؤثر على نوع�ة وجودة التدر�س الجامعي؟وما المعاییر والجامعي؟
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وقد قّدمت ال0احثتان ورقة عمل  المقترحة للحPم على مستو] جودة التدر�س الجامعي؟
ر�سي لعضو هیئة التدر�س 0الجامعة، اعتمدت في تتضمن قائمة 0معاییر جودة األداء التد

بنائها على الدراسات وال0حوث المتعلقة 0األداء التدر�سي ألعضاء هیئة التدر�س، وٕاجراء 
مقا0الت مع مجموعة من الطال0ات وأعضاء هیئة التدر�س للتعرف على أهم جوانب 

هذا العمل تم تحدید األداء التدر�سي الفعال من وجهة نظرهم، ومن خالل ذلك وPنتیجة ل
الجوانب التال�ة للحPم على مستو] جودة األداء التدر�سي لعضو هیئة التدر�س 

التخط�o للتدر�س، تنفیذ التدر�س،وسائل التعل�م وتقن�اته، التفاعل والتواصل مع :0الجامعة
الطالب، تقو�م تعلم الطالب،النشاx اإلبداعي لعضو هیئة التدر�س،و�شتمل Pل جانب 

 مع�ار. 116وعة من المعاییر الفرع�ة، وPان إجمالي مفردات القائمة على مجم
فالحدیث عن الدراسات المشابهة  أنها أكسبت ال0احث التعلیV على الدراسات المشابهة: 

سعة اإلطالع P0ل جوانب وعناصر موضوع 0حثنا هذا، واتضح لنا من خاللها مد] تأثیر 
و عناصر جودة وأنه تم تحدید جوانب غیرات، وعالقة البیئة المدرس�ة 0العدید من المت

، ووجد ال0احث من خالل استعراضنا لهذه الدراسات أن هناك تنوعا لد] األستاذ التدر�س
في أهمیتها وأهدافها وأدواتها وأسالیبها اإلحصائ�ة ونتائجها، األمر الذA جعلها تكون 

انات واخت�ار أنسب مرشدا معینا لل0احث في تحدید منهج�ة ال0حث وأدوات جمع الب�
المعالجات اإلحصائ�ة، Pما ساعدتنا في تحدید الخطوات المت0عة في إجراءات ال0حث 

  وفي اخت�ارات العینة و�Pف�ة عرض النتائج وتحلیلها وتفسیرها.

  منهج�ة ال)حث واإلجراءات المیدانیـة: -6
ناسب لحل استخدم ال0احث المنهج الوصفي 0الطر�قة المسح�ة لكونه م منهج ال)حث: -

  المشPلة المطروحة. 
أستاذا لمادة التر��ة البدن�ة  71اشتملت عینة ال0حث على مجتمع وعینة ال)حث:  -

من بین  2014/2015والر�اض�ة موزعین على ثانو�ات وال�ة مستغانم، للسنة الدراس�ة 
 .%70أستاذ أA بنس0ة  102
  مجاالت ال)حث: -
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- :Yة البدن�ة والر�اض�ة موزعین على أستاذا لمادة  71خّص  المجال ال)شر��التر
  ثانو�ات وال�ة مستغانم.

  تم توز�ع األداتین اإلس0انیتین على مستو] ثانو�ات وال�ة مستغانم.المجال الم2اني :  -
  .2014/2015أجر�ت الدراسة خالل الموسم الدراسي  المجال الزمني: -
�ة، االنحراف المع�ارA، النسب المئو�ة، المتوسطات الحساب الوسائل اإلحصائ�ة: -

  .2، اخت0ار Pامعامل ارت0اx بیرسون 
إعداد استمارتین  قصد تحقی< أهداف هذه الدراسة تطلب منا األمر أدوات ال)حث: -

البیئة المدرس�ة بهدف الوقوف على واقع هذه البیئة المدرس�ة اس0انیتین، األولى تناولت  
��ة البدن�ة والر�اض�ة  وذلك بهدف التعرف على والثان�ة تعلقت بــ جودة التدر�س مادة التر

إلى اإلطالع على األدب�ات التي تطرقت مستو] جودة التدر�س، ف0عد أن قام ال0احث 0
االستفادة موضوع ال0حث في Pل من المصادر والمراجع العلم�ة العر��ة واألجنب�ة، وPذا 

وهي  ر االستمارتینمن الدراسات السا0قة وال0حوث المشابهة تم ص�اغة أ0عاد و محاو 
العناصر األكثر تكرارًا التي تناولتها 0عض الكتب والدراسات السا0قة وال0حوث المشابهة، 
لیتم 0عدها عرض هذه المحاور واأل0عاد للتح�Pم على مجموعة من السادة الخبراء 
والدPاترة ذوA الخبرة والكفاءة 0غرض األخذ 0أرائهم وتوجیهاتهم العلم�ة، و0عد تعدیل 

قائمة في ضوء المالحظات التي وردت منهم، أجمع المحPمین على أن القائمة تضم ال
ثالثة محاور  0النس0ة الستب�ان البیئة المدرس�ة رئ�س�ة وهي Pاآلتي: الم0اني الدراس�ة 
وتجهیزاتها، المالعب الر�اض�ة، الوسائل البیداغوج�ة، أما ف�ما یخص استب�ان جودة 

ن على أن األداة تتضمن ثالثة محاور رئ�س�ة تضم تسعة التدر�س فلقد أجمع المحPمو 
وهي محور  أ0عاد لمعرفة مستو] جودة تدر�س مادة التر��ة البدن�ة والر�اض�ة لد] األستاذ

إعداد الوسائل البیداغوج�ة وتهیئة  إعداد الدرس وتحدید أهدافه، أ0عادهتخط�Z الدرس 
تنفیذ ومحور  وتلب�ة احت�اجاتهم،المPان المناسب للتدر�س، تحدید خصائص التالمیذ 

تشج�ع وٕاثارة دافع�ة التالمیذ للتعلم، استخدام  عرض والتقد�م الجید للدرس، أ0عادهالدرس 
طرق وأسالیب تدر�س مناس0ة، استخدام الوسائل البیداغوج�ة وتكنولوج�ا التعل�م، إدارة 
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 االستمارتینارات لیتم 0عدها ص�اغة ع0تقو�م الدرس، ومحور  القسم والتحPم في الوقت
 .االستب�انین

  صدق وث)ات أدوات ال)حث: -
تم عرض األداتین في صورتها األول�ة على مجموعة من الدPاترة صدق المح2مین:  - 1

والخبراء من أهل االختصاص وذلك لتح�Pمهما، ووضعنا أمام Pل ع0ارة أر�ع خ�ارات 
) وأكثر %80المحPمین ( واعتمد ال0احث على نس0ة اتفاق تدمج) تعدل، تحذف، (تقبل،

مع�ارًا لصالح�ة الفقرات، ولقد قمنا 0عدة لقاءات مع المحPمین، حیث استفاد ال0احث Pثیرا 
من المالحظات والتقدیرات للدPاترة األفاضل، حیث تّم عقب Pل مناقشة معهم 0التعد�الت 

مضمونها المناس0ة، مع االحتفا� P0ل األسئلة واأل0عاد التي أجمع المحPمین على صحة 
وسالمة تعبیرها وصدق انتمائها، وعلى ضوء آراء الخبراء قام ال0احث بإعادة ترتیب 
وص�اغة الفقرات وحذف 0عضها التي لم تحصل على نس0ة عال�ة من القبول، لتص0ح 

ع0ارة 0النس0ة  75ع0ارة 0النس0ة الستمارة البیئة المدرس�ة و 44األداة تحتوA على 
  لتدر�س. لالستمارة الخاصة بجودة ا

قام ال0احث 0استخدام صدق  صدق التكو�ن الفرضي )طر�قة االتساق الداخلي: - 2
 22التكو�ن الفرضي 0طر�قة االتساق الداخلي على عینة الدراسة االستطالع�ة قوامها 

أستاذ التر��ة البدن�ة 0مرحلة التعل�م الثانوA بوال�ة مستغانم، حیث عمدنا على حساب 
P بین xتنتمي إل�ه،معامل االرت0ا Aین ل ع0ارة وال0عد الذ� تنتمي الذA والمحاور األ0عاد و

 معامالت جم�ع أن التحلیل نتائج أظهرت ، و�ین Pل محور واالستب�ان PPل، وقداإلیه
إحصائً�ا إال ثالثة ع0ارات من Pل أداة جاءت غیر دالة لیتم 0عدها  دالة االرت0اx جاءت

من استب�ان البیئة المدرس�ة  34، 33، 32قم إ0عادها عن األداتین وهي الع0ارات ر 
من استب�ان جودة التدر�س، لتص0ح األداة في صورتها  58، 24، 01والع0ارات رقم 
ع0ارة الستمارة جودة  72ع0ارة 0النس0ة الستمارة البیئة المدرس�ة و 41النهائ�ة تحمل 

الثالثي LEKERTE التدر�س، واستخدمنا في تحلیل النتائج وتفر�غها نظام ل�Pرت 
 0النس0ة الستمارة البیئة المدرس�ة والخماسي 0النس0ة الستمارة جودة التدر�س.
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  )01الجدول رقم(
یوضح معامالت االرت)ا[ بین درجة 2ل ع)ارة والدرجة الكل�ة للمحور الذY تنتمي إل�ه 

  الستب�ان البیئة المدرس�ة.
  ور المنتم�ة إل�همعامالت االرت)ا[ بین درجة  2ل ع)ارة ودرجة المح  المحاور

تها
یزا
جه
 وت
س�ة

درا
 ال
نى
م)ا
ال

  

  8  7  6  5  4  3  2  1  رقم الع)ارة

معامل 

  االرت)ا[

0.715  0.525  0.440  0.437  0.460  0.620  0.539  0.487  

        13  12  11  10  9  رقم الع)ارة

معامل 

  االرت)ا[

0.514  0.567  0.650  0.650  0.449        

ض�ة
ر�ا
 ال
عب

مال
ال

  

  21  20  19  18  17  16  15  14  رقم الع)ارة

معامل 

  االرت)ا[

0.536  0.526  0.471  0.692  0.640  0.553  0.748  0.750  

  29  28  27  26  25  24  23  22  رقم الع)ارة

معامل 

  االرت)ا[

0.797  0.608  0.832  0.649  0.429  0.770  0.671  0.712  

        34  33  32  31  30  رقم الع)ارة

معامل 

  االرت)ا[

0.827  0.751  0.03-  0.029  0.059        

ج�ة
غو
یدا
الب
ل 
سائ
الو

  

  42  41  40  39  38  37  36  35  رقم الع)ارة

معامل 

  االرت)ا[

0.702  0.803  0.542  0.621  0.910  0.909  0.628  0.611  

              44  43  رقم الع)ارة

معامل 
  االرت)ا[

0.868  0.753              

 0.423=20ودرجة الحر�ة  0.05الق�مة الجدول�ة عند مستو] الداللة 
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  )02الجدول رقم(
یوضح معامالت االرت)ا[ بین درجة 2ل ع)ارة ودرجة ال)عد الذY تنتمي إل�ه الستب�ان 

  جودة التدر�س.
  معامالت اإلرت)ا[ بین درجة  2ل ع)ارة ودرجة ال)عد المنتم�ة إل�ه  األ)عاد

إعداد 
الدرس 
وتحدید 
  أهدافه

رقم 
  الع)ارة

1  10  19  28  37  46  55  64  69  72    

معامل 
  االرت)ا[

0.1
79  

0.6
84  

0.6
08  

0.7
79  

0.6
57  

0.5
70  

0.7
22  

0.6
43  

0.6
42  

0.8
38  

  

إعداد 
الوسائل 
البیداغوج

�ة 
وتهیئة 
الم2ان 
المخص
ص 

  للتدر�س

رقم 
  الع)ارة

2  11  20  29  38  47  56          

معامل 
  االرت)ا[

0.7
83  

0.6
63  

0.8
13  

0.8
63  

0.8
47  

0.7
12  

0.9
01  

        

تحدید 
خصائص 
التالمیذ 

ب�ة وتل
إحت�اجات

  هم

رقم 
  الع)ارة

3  12  21  30  39  48  57          

معامل 
  االرت)ا[

0.5
21  

0.7
99  

0.7
62  

0.5
79  

0.8
07  

0.7
87  

0.7
57  

        

عرض 
والتقد�م 
الجید 
  للدرس

رقم 
  الع)ارة

4  13  22  31  40  49  58  65  70  73    

معامل 
  االرت)ا[

0.7
22  

0.5
22  

0.6
28  

0.4
64  

0.6
66  

0.4
62  

0.0
8  

0.4
24  

0.6
74  

0.7
39  

  

تشج�ع 
وٕاثارة 

الدافع�ة 
  للتعلم

رقم 
  الع)ارة

5  14  23  32  41  50  59          

معامل 
  االرت)ا[

0.6
25  

0.5
75  

0.6
12  

0.5
45  

0.5
91  

0.4
83  

0.8
74  

        

        66  60  51  42  33  24  15  6رقم استخدام 
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طرق 
وأسالیب 
تدر�س 
  مناس)ة

  الع)ارة

معامل 
  االرت)ا[

0.4
47  

0.4
53  

0.0
7  

0.4
30  

0.4
93  

0.5
27  

0.7
92  

0.5
79  

      

استخدام 
الوسائل 
البیداغوج

  �ة
وتكنولوج
  �ا التعل�م

رقم 
  الع)ارة

7  16  25  34  43  52  61          

معامل 
  االرت)ا[

0.6
63  

0.7
04  

0.6
96  

0.7
02  

0.4
83  

0.4
24  

0.6
27  

        

إدارة 
القسم 
والتح2م 
  في الوقت

رقم 
  الع)ارة

8  17  26  35  44  53  62  67        

معامل 
  االرت)ا[

0.5
20  

0.6
22  

0.7
30  

0.5
71  

0.9
35  

0.7
64  

0.6
63  

0.7
01  

      

تقو�م 
  الدرس

رقم 
  الع)ارة

9  18  27  36  45  54  63  68  71  74  75  

معامل 
  االرت)ا[

0.6
23  

0.5
38  

0.5
34  

0.4
43  

0.7
24  

0.5
23  

0.5
02  

0.4
39  

0.7
15  

0.7
20  

0.5
50  

  0.423=20ودرجة الحر�ة  0.05الق�مة الجدول�ة عند مستو] الداللة 
قام ال0احث بتطبی< األداتین وٕاعادة تطب�قهما 0فاصل زمني بین  تب�ان:ث)ات االس - 3

أ�ام مع الحفا� على نفس المتغیرات (نفس األساتذة، نفس الثانو�ات، 10المرحلتین ُقّدر بـ 
أستاذا، وPانت  22نفس التوقیت) وPان ذلك على عینة الدراسة االستطالع�ة المقدرة بـ 

اإلحصائ�ة 0حساب معامل االرت0اx لبیرسون على النحو  نتائج التطب�قین 0عد المعالجة
  التالي:

  )03جدول رقم (
  لألداتین ومعامل الث)ات: الكل�ة )الدرجة المحاور درجات ارت)ا[ یوضح معامالت

الدراسة 
  اإلحصائ�ة

محاور 
  اإلست)انتین

معامل 
  الصدق 

معامل 
  الث)ات

حجم 
العینة 

  ن

ر 
  الجدول�ة

درجة 
  الحر�ة

الداللة 
ائ�ة اإلحص
  أداة الدراسة   0.05عند 
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البیئة 
  المدرس�ة

  0.84  0.91  الم)اني الدراس�ة

22  0.423  20  

  دال
المالعب 
  الر�اض�ة

  دال  0.90  0.92

الوسائل 
  البیداغوج�ة

  دال  0.88  0.75

جودة 
  التدر�س

Zدال  0.80  0.91  التخط�  
  دال  0.83  0.93  التنفیذ
  دال  0.82  0.71  التقو�م

 

  عرض النتائج و مناقشة الفرض�ات. -7
أن البیئة المدرس�ة من خالل فرض�ة ال0حث التي تشیر إلى الفرض�ة األولى:  1- 7

)النس)ة لعینة ال)حث ال تحتوY على شرو[ الممارسة التدر�س�ة لمادة التر��ة البدن�ة 
النسب المئو�ة  استخدمنا لهذا الغرض الوسائل اإلحصائ�ة المتمثلة فيوالر�اض�ة، 

  لمعرفة داللة الفروق، فPانت النتائج على النحو اآلتي:  2واخت0ار Pا
  واقع البیئة المدرس�ة  1- 1- 7

  ):04جدول رقم (
  ألداة الدراسة الخاصة 2یوضح المستو�ات والتكرارات والنسب المئو�ة و2ا

  )البیئة المدرس�ة: 

الداللة 
اإلحصائ�ة 

  0.01عند 

درجة 
 الحر�ة

 22ا
 دول�ةالج

 22ا
 المحسو)ة

النس)ة 
 المئو�ة

 المحاور المستو�ات التكرار

  دال

2 9.21 

13.20 
 مرتفعة 24 %34

الم)اني 
 الدراس�ة 

 متوسطة 36 %51
 منخفضة 11 %15

 15.74 دال
المالعب  مرتفعة 09 %13

 متوسطة 26 37% الر�اض�ة
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 منخفضة 36 %50

 12.03 دال
 تفعةمر  29 %41

الوسائل 
 البیداغوج�ة

 متوسطة 32 %45
 منخفضة 10 %14

  ) أعاله، نستنتج ما یلي: 04في الجدول رقم(* من خالل النتائج المدونة 
جاءت النتائج متفاوتة في إجا0ات األساتذة من حیث نظرتهم لواقع البیئة المدرس�ة  - 

المستو] المتوسo 0النس0ة لكل من الماد�ة، حیث Pانت أغلب�ة إجا0اتهم تتمحور حول 
، في حین %45ومحور الوسائل البیداغوج�ة بنس0ة   %51محور الم0اني الدراس�ة بنس0ة 

لصالح المستو] المنخفض لمحور المالعب الر�اض�ة، ولداللة  %50أعطیت نس0ة 
، حیث جاءت Pل ق�م 2الفروق بین اإلجا0ات استخدم ال0احث اخت0ار حسن المطا0قة Pا

عند درجة  9.21المحسو0ة للمحاور الثالثة أكبر من الق�مة الجدول�ة المقدرة بـ   P2ا
، وهذا ما �عني وجود فروق ذات داللة إحصائ�ة بین 0.01ومستو] الداللة  2الحر�ة

  إجا0ات األساتذة.
 على األساتذة معظمل اتفاقاهناك  أن القول �مPن، 0عد قراءتنا لهذه النتائج عام و0شPل
مستو] الثانو�ات محل قصور في إمPانات البیئة المدرس�ة الماد�ة على نقص و  وجود

افتقار هذه المؤسسات التر�و�ة ل0عض العناصر التي تتكون من حیث  عینة ال0حث، سواء
، أو افتقارها للمالعب األهداف التر�و�ة لتحقی< Pفایتها ونقص منها الم0اني الدراس�ة

البیداغوج�ة فPانت  الوسائلأما ف�ما یخص   الر�اض�ة من حیث توُفرها وصالحیتها، 
إجا0ات األساتذة تتمحور بین المستو] المتوسo والمرتفع، وهذه النتائج المتحصل علیها 

(فوضیل، تؤPدها العدید من الدراسات وال0حوث، نذPر منها ما توصلت إل�ه دراسة 
ها المؤسسات التي أشارت 0أن المنشآت والوسائل التي تتوفر علی )176، صفحة 2009

التر�و�ة بوال�ة مستغانم غیر صالحة لممارسة أنشطة التر��ة البدن�ة والر�اض�ة وتكاد تكون 
(أحمد ب.، منعدمة في 0عضها، وتتف< أ�ضا مع ما توصلت إل�ه نتائج Pل من دراسة 

التي أشارت إلى عدم توفر الثانو�ات بوال�ة مستغانم على  )338، صفحة 2008
وٕان وجدت في 0عضها فهي ال تساعد على الممارسة الجیدة، ودراسة المنشآت واألجهزة 
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) التي توصلت إلى أن الثانو�ات التا0عة للمقاطعة الغر��ة 145، صفحة 2008(عقیلة، 
للجزائر العاصمة ال تحتوA على الوسائل والتجهیزات الصالحة داخل المنشآت الر�اض�ة 

تبر أحد العوائ< األساس�ة التي ال تساهم في لممارسة األنشطة البدن�ة والر�اض�ة والتي تع
رفع المردود الر�اضي للتلمیذ، وُ�فسر ال0احث ذلك إلى النظرة السطح�ة لهذه المادة من 
طرف الهیئات المعن�ة،حیث تلقى اهتماما أقل من طرفهم، إذ مازالت نظرتهم نحو هذه 

نة 0المواد األخر]، وعدم المادة نظرة سلب�ة 0اعت0ارهم لها على أنها مادة ثانو�ة مقار 
اقتناعهم 0أهم�ة نشاx التر��ة البدن�ة والر�اض�ة والمنشآت الر�اض�ة في مرحلة التعل�م 
الثانوA، ما جعل االهتمام 0المالعب الر�اض�ة والوسائل البیداغوج�ة ضعیف، وأن الكثیر 

اد المناسب، من هذه المالعب ال یراعى في تصم�مها  النواحي العلم�ة والقانون�ة واإلعد
وال تخضع إلى معاییر ُموحدة في تصم�مها عبر الثانو�ات، إضافة إلى ذلك أن 0عض 
الثانو�ات لم تعد تسایر إستعاب ارتفاع Pثافة عدد التالمیذ لقدم تصم�مها، ولم تعد تلبي 
االحت�اجات التدر�س�ة للمادة، وتواكب تطور المناهج القائم على المقار�ة 0الكفاءات 

رق وأسالیب تدر�س�ة حدیثة التي تستدعي تسخیر إمPانات ماد�ة من م0اني وتوظیف ط
  ومالعب وساحات ر�اض�ة ووسائل بیداغوج�ة ال0أس بها.

القول 0أن البیئة  ال0حث، �مPن عینة ما أدلى 0ه أفراد حسب0عد استقرائنا لهذه النتائج 0و 
 0المهام لق�ام األستاذتحتوA على الظروف الالزمة  مناس0ة، ال غیرالمدرس�ة الماد�ة 

 التي المعوقات من بینأن تكون هذه الظروف  �مPن Pما أحسن، وجه على التدر�س�ة
 0غ�ة تحقی< التدر�س النوعي الماد�ة عناصر البیئة توظیف تواجه األساتذة أثناء ر�ما قد

 ساتذة ونجاح العمل�ة التدر�س�ة لمادة التر��ة البدن�ة والر�اض�ة لد] األ لها تأثیر علىلما 
أن اإلمPانات الماد�ة المتمثلة في مجموعة   )69، صفحة 1994(عنان،  یؤPد في ذلك

األدوات و األجهزة ومد] صالحیتها وPفایتها لتحقی< األهداف و المنشآت المتمثلة في 
المالعب والساحات والمراف< الر�اض�ة من جهة واألجهزة والعتاد الر�اضي من جهة أخر] 

لرئ�س�ة التي لها وقع Pبیر للسیر الحسن لمختلف فعال�ات النشاx من المستلزمات ا
وال�ة  في ثانو�ات حالً�ا البیئة الماد�ة المتاحة أنّ  ومنه نخلص إلى القولالر�اضي، 
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التعل�م  أستاذ وال تساعد مستغانم ال تسمح بجودة إخراج درس التر��ة البدن�ة والر�اض�ة ،
 Aفاءاته توظیف على الثانوP ة جدیدة ظل في التدر�س�ة خاًصة العمل�ة دمیخ لما� المقار

  .التدر�س 0الكفاءات وهي
  وعلى ضوء ما سبV یتبین أن الفرض�ة األولى قد تحققت صحتها.

مستوK جودة من خالل فرض�ة ال0حث التي تشیر إلى أن الفرض�ة الثان�ة:  2- 7
 ،Zعینة ال)حث متوس Kستخدمنا لهذا الغرض اتدر�س مادة التر��ة البدن�ة والر�اض�ة لد

فPانت النتائج على النحو  2الوسائل اإلحصائ�ة المتمثلة في النسب المئو�ة واخت0ار Pا
  اآلتي:

  جودة تدر�س مادة التر��ة البدن�ة والر�اض�ة: 1- 2- 7
  المحور األول: التخط�Z للدرس:

  ):05جدول رقم (
 Z الدرس:لمحور تخط� 2یوضح المستو�ات والتكرارات والنسب المئو�ة و 2ا

الداللة 
اإلحصائ�ة 

عند 
0.01 

درجة 
 الحر�ة

 22ا
 الجدول�ة

 22ا
 المحسو)ة

النسب 
 المئو�ة

 األ)عاد المستو�ات التكرارات

  دال

2 9.21 

28.92 
 جید 24 %34

إعداد الدرس 
 وتحدید أهدافه

%59 42 Zمتوس 
 منخفض 05 %07

 31.21 دال

إعداد الوسائل  جید 41 %58
�ة البیداغوج

وتهیئة الم2ان 
المخصص 
 للتدر�س

%38 27 Zمتوس 

 منخفض 03 %04

 39.06 دال
تحدید خصائص  جید 45 %63

 متوسZ 24 34%التالمیذ وتحلیل 
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 احت�اجاتهم  منخفض 02 %03

 المحور الثاني: جودة تنفیذ الدرس:
  ):06جدول رقم(
  لمحور تنفیذ الدرس: 2ئو�ة و 2ایوضح المستو�ات والتكرارات والنسب الم
 

الداللة 
اإلحصائ�ة 

عند 
0.01 

درجة 
 الحر�ة

 22ا
 الجدول�ة

 22ا
 المحسو)ة

النسب 
 المئو�ة

 األ)عاد المستو�ات التكرارات

  دال

2 9.21 

42.27 
 جید 19 %27

عرض والتقد�م 
 الجید للدرس

%67 48 Zمتوس 
 منخفض 04 %06

 30.28 دال
 جید 37 %52

ج�ع وٕاثارة تش
 الدافع�ة للتعلم

%45 32 Zمتوس 
 منخفض 02 %03

 51.50 دال

استخدام طرق  جید 17 %24
وأسالیب تدر�س 

 مناس)ة
%72 51 Zمتوس 

 منخفض 03 %04

 30.11  دال

استخدام الوسائل  جید 28 %40
البیداغوج�ة 
وتكنولوج�ا 

 التعل�م 

%56 40 Zمتوس 

 منخفض 03 %04

 32.91 دال
إدارة القسم  جید 33 %46

والتح2م في 
 الوقت

%52 37 Zمتوس 
 منخفض 01 %02

  



 ISSN : 1112-4032         البدنية و الر�ضيةة  للنشاطات تكنولوجياللعلوم و اا	لة العلمية  

  eISSN 2543-3776                                   م2017 الرابع عشر ديسمرب لعدد ا

 

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

 جملة علمية

حمكمة  سنوية  

135 

  
  المحور الثالث: جودة تقو�م الدرس:

  ): 07جدول رقم(
  لمحور تقو�م الدرس: 2یوضح مستو�ات والتكرارات والنسب المئو�ة و 2ا

الداللة 
اإلحصائ�ة 

عند 
0.05 

 Kمستو
 اللةالد

درجة 
 الحر�ة

 22ا
 الجدول�ة

 22ا
 المحسو)ة

النس)ة 
 المئو�ة

 المحور  المستو�ات التكرار

 33.31 9.21 2 0.01 دال 
 جید 28 %39

تقو�م 
 الدرس

%58 41 Zمتوس 
 منخفض 02 %03

  ) أعاله نستنتج:07)،(06)،(05في الجداول رقم(من خالل النتائج المدونة 
  
 العمل�ة لعنصر تخط�o الدرس خالل األدائ�ة استخداماتهم اتذة ی0قىأغلب�ة األس  أن - 

0عض األح�ان، حیث Pانت أغلب�ة إجا0اتهم لصالح  في جیدة ومتوسطة بدرجة التدر�س�ة
، أما ف�ما %59درجة المتوسo ف�ما یتعل< بإعداد الدرس وتحدید أهدافه وهذا بنس0ة 

التالمیذ وتحلیل احت�اجاتهم فPانت  یخص إعداد الوسائل البیداغوج�ة وتحدید خصائص
  على التوالي.% 63،%58معظم إجا0اتهم لصالح درجة الجید بنس0ة 

 العمل�ة األدائ�ة لعنصر تنفیذ الدرس خالل استخداماتهم أغلب�ة األساتذة ی0قى  إن -
 تصل متوسطة، فقد أظهرت نتائج تفر�غ الب�انات أن أغلب�ة إجا0اتهم لم بدرجة التدر�س�ة

 التي 0النس0ة للممارسات التدر�س�ة المتوسo، المستو]  ضمن ووقعت الجید، مستو]  إلى
استخدام طرق وأسالیب تدر�س  :اآلتي النحو على تنازل�ا مرت0ة التال�ة األ0عاد تمثلها

مناس0ة، عرض والتقد�م الجید للدرس، استخدام الوسائل البیداغوج�ة وتكنولوج�ا التعل�م، 
على التوالي، في  %52،%56،%67، 72%ي الوقت، وهذا بنسب إدارة القسم والتحPم ف
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حین أعطیت أكبر نس0ة من إجا0ات األساتذة ل0عد تشج�ع وٕاثارة دافع�ة التالمیـذ للتعّلم 
  .%52لدرجة الجید بـ 

متوسطة،  الدرس بدرجة تقو�م لعنصر األدائ�ة استخداماتهم أغلب�ة األساتذة ی0قى  إن - 
غلب إجا0ات أساتذة التر��ة البدن�ة والر�اض�ة أعطیت  لدرجة فقد أظهرت النتائج أن أ 

  .%58المتوسo وهذا بنس0ة 
، حیث 2ولداللة الفروق بین اإلجا0ات استخدم الطالب ال0احث اخت0ار حسن المطا0قة Pا 

عند  9.21المحسو0ة لهذه المحاور أكبر من الق�مة الجدول�ة المقدرة بـ   2بلغت Pل ق�م Pا
، وهذا ما �عني وجود فروق ذات داللة إحصائ�ة 0.01ومستو] الداللة  2درجة الحر�ة

  بین إجا0ات األساتذة.
oناءا على ما سب<، یتضح لنا 0أن عنصر التخط��ممارسة عند  للدرس Pان األكثر و

 الجید األداء 0حیث أخذ مساره نحو أساتذة التر��ة البدن�ة والر�اض�ة من حیث مستو] 
عند أساتذة التر��ة البدن�ة  ممارسة أقل قو�م الدرس اللذین Pاناوت مقارنة 0عنصرA تنفیذ

إجا0ات  بدلیلوهذا  درجة المتوسo، تمحور حول األداء الذA مستو]  حیث والر�اض�ة من
األساتذة، وعل�ه �Pمن القول 0أن مستو] جودة تدر�س مادة التر��ة البدن�ة والر�اض�ة عند 

وتتف< هذه النتیجة مع  متوسطا على العموم، م Pانمن وجهة نظره الثانوA  أساتذة التعل�م
التي أشارت إلى أنه هناك  )15، صفحة 2010(الكب�سي،  ما توصلت إلیها دراسة

و تتف< أ�ضا في مالمحها العامة مع النتائج التي توصلت  ،انخفاض في جودة التدر�س
اك نقص التي أشارت إلى أن هن )184، صفحة 2011(طالب ع.،  إلیها Pل من دراسة

 )13(عثمان، صفحة  في إلمام أستاذ التر��ة البدن�ة والر�اض�ة 0الكفاءات المهن�ة، ودراسة
التي أشارت على أنه وجود ضعف في أداء األساتذة مرتo0 0فقر البیئة الفیز�ق�ة، ترتب 

  عل�ه ضعف في التحصیل الدراسي.
والر�اض�ة 0الكفاءات و�عزA ال0احث سبب ذلك إلى نقص إلمام أستاذ التر��ة البدن�ة 

واإل�ماءات المهن�ة الذA قد �عود إلى أّن 0عض األساتذة لم یتلقوا تكو�نا جیدا في مسارهم 
الدراسي، 0اإلضافة ر�ما إلى عدم تفعیلهم للوسائل التكنولوج�ا الحدیثة في العمل�ة 
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على  التدر�س�ة ل0عض الوحدات التعل�م�ة التي تضمن السیر الحسن لها، وPدا اعتمادهم
األنماx التدر�س�ة  التقلید�ة التي تتمرPز حول التدر�س الم0اشر، وعدم انتهاجهم ألسالیب 
التدر�س المستحدثة مع برامج المقار�ة 0الكفاءات التي تقوم على أسلوب حل المشPالت، 

 اهتمامهم ونقص وقد �عود أ�ضا إلى عدم مراعاة األساتذة للفروق الفرد�ة بین التالمیذ
وعدم إت0اع أسالیب تقو�م�ة التي تقوم على التقو�م الذاتي  لهم الراجعة لتغذ�ةا بتقد�م

وقد للتالمیذ، وعدم التنو�ع في وسائل التقو�م الشاملة بین االمتحانات التطب�ق�ة والنظر�ة، 
�عود أ�ضا إلى سوء ظروف البیئة المدرس�ة  والمناخ العام في الثانو�ات التي تعاني من 

�ات الماد�ة والمتمثلة في نقص الوسائل، المعدات، والمالعب الر�اض�ة، نقص في اإلمPان
وPذا نقص المادة الخبر�ة من Pتب ومجالت  في مجال التخصص Pما أشرنا إل�ه سالفا، 

والر�اض�ة الذA �قابله اكتظا� الحجم الساعي المخصص لمادة التر��ة البدن�ة إضافة إلى 
الستعمال أستاذ التر��ة البدن�ة ر�ما غیر Pافي ام في أعداد التالمیذ على مستو] األقس

والر�اض�ة 0عض البدائل المتاحة من أنشطة وٕاستراتیج�ات تدر�س�ة ووسائل تقو�م�ة خالل 
زمن الحصة، ناه�ك عن نقص مفتشي مادة التر��ة البدن�ة والر�اض�ة مما یؤثر 0السلب 

سواء 0الز�ارات التوجیه�ة أو  على مستو] جودة تدر�س مادة التر��ة البدن�ة والر�اض�ة
الدورات التكو�ن�ة التي �مPن أن تكون سندا رئ�سا �مّد أستاذ التر��ة البدن�ة والر�اض�ة P0ل 
ما هو جدید نحو المادة وٕاكسا0ه بتقن�ات التدر�س الحدیثة، وقد �عود أ�ضا إلى ضعف 

المتعلقة بنظام  مستو] الرضا الوظ�في الناتج ر�ما عن انخفاض الرواتب وقلة الحوافز
  الترق�ات والدلیل على ذلك دخولهم في إضرا0ات خالل هذا الموسم الدراسي. 

  ومما سبV نستنج أن الفرض�ة الثان�ة قد تحققت صحتها.
توجد عالقة ألجل التأكد من صحة الفرض�ة الثالثة التي مؤداها"الفرض�ة الثالثة:  3- 7

ة المدرس�ة وجودة تدر�س مادة التر��ة ارت)اط�ة موج)ة ذات داللة إحصائ�ة بین البیئ
عمد الطالب ال0احث للتأكد من هذه العالقة 0حساب معامل االرت0اx البدن�ة والر�اض�ة" 

  بین نتائج االستمارتین، حیث جاءت النتائج على النحو التالي:  PEARSONبیرسون 
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  ):08جدول رقم(

وجودة تدر�س مادة التر��ة البدن�ة  بین البیئة المدرس�ة االرت)اط�ةیوضح نتائج العالقة 
  والر�اض�ة لدK األساتذة:

  المحاور 
  

ق�م معامل االرت)ا[ 
بین البیئة المدرس�ة 

  وجودة التدر�س

حجم 
  العینة ن

معامل 
االرت)ا["ر" 
  الجدول�ة

درجة 
الحر�ة 

  2-ن

نوع 
  العالقة

الداللة 
اإلحصائ�ة 

    0.05عند 
البیئة 

  المدرس�ة
  دالة  )ةموج  69  0.322  71  0.424

جودة 
  التدر�س

  
  :) أعاله یتضح لنا ما یلي6من خالل القراءة للنتائج المدونة في الجدول رقم (

بلغ معامل االرت0اx "ر" بین البیئة المدرس�ة وجودة تدر�س مادة التر��ة البدن�ة  - 
حر�ة عند درجة  0.232وهي ق�مة أكبر من الق�مة الجدول�ة المقدرة بـ  0.424والر�اض�ة 

، هذا ما �عني وجود عالقة إرت0اط�ة موج0ة دالة إحصائ�ا بین 0.05ومستو] الداللة  69
البیئة المدرس�ة وجودة تدر�س مادة التر��ة البدن�ة والر�اض�ة، و�فسر ال0احث ذلك أنه Pلما 

تشتمل على Pافة المقومات الماد�ة من أبن�ة فعالة Pانت البیئة المدرس�ة مالئمة و 
العب وساحات وقاعات ر�اض�ة ووسائل بیداغوج�ة ودورات الم�اه وPذلك نموذج�ة وم

اإلضاءة والتهو�ة ومختلف مصادر التعلم األخر]، تحققت جودة التدر�س مادة التر��ة 
البدن�ة والر�اض�ة، 0معنى أن هذه البیئة الماد�ة لها تأثیر م0اشر على جودة إخراج درس 

ستاذ التر��ة البدن�ة والر�اض�ة ، 0حیث ُتّسهل له التر��ة البدن�ة و الر�اضة من طرف أ
 0التخط�o منها ارتo0 ما وPفاءات سواء ومعلومات معارف من لد�ه ما Pلعمل�ة توظیف 

التي تجعله قادرا على تقد�م تعل�م  الالزمة المهارات من غیرها أو للدرس والتقو�م والتنفیذ
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ائل، تنظ�م أكثر عنا�ة ودقة من خالل استخدام أكبر للمالعب والوسنوعي متمیز 
للدروس، تغذ�ة راجعة أكثر تحدیدا، تنوع أكبر وتتا0ع أفضل لألنشطة، قدرة أكبر على 
تحلیل احت�اجات التالمیذ، مستو�ات أعلى من النشاx ومن Pم�ة الوقت التعل�مي 
المخصص للتعلم، االقتصاد في الوقت والجهد، استعانة 0أكثر من طر�قة وأسلوب 

هذا ما یجعلنا نقر حق�قة أن جودة تدر�س مادة التر��ة البدن�ة والر�اض�ة لد] تدر�س، و 
األستاذ تتوقف أساسا على مالئمة البیئة المدرس�ة الماد�ة المح�طة 0ه، وجاءت هذه 

على أن  )13، صفحة 2011(الشیخ،  النتیجة متطا0قة مع ما أشارت إل�ه Pل من دراسة
البیئة المدرس�ة، و0قدر ما تتوفر متطل0ات الجودة في جودة التدر�س تتأثر بجم�ع عناصر 

الذA  )6، صفحة 2005(المقرن،  Pل هذه العوامل 0قدر ما تكون جودة التدر�س، ودراسة
أشار من خاللها أّن العدید من ال0احثین والمهتمین 0التعل�م أكدوا في دراساتهم التجر�ب�ة 

مبنى المدرسي على التحصیل الدراسي على تأثیر البیئة المدرس�ة الماد�ة من خالل ال
للتالمیذ من جهة، وعلى أداء المعلم ف�ما یخص توظیف طرق وأسالیب التدر�س، 

)، Pما تؤPد نتائج دراسة Martin,2002وتفاعلهم مع التالمیذ من جهة أخر] Pدراسة(
 ر�اضي عتاد من الماد�ة اإلمPانات مختلف أن تّوفرعلى  )181، صفحة 2008(أیوب، 

�ساعد أستاذ التر��ة البدن�ة  والنوع، حیث الكم من بیداغوج�ة ووسائل زة وأدواتوأجه
 المقررات أطوار مختلف وٕاتمام لتنفیذ المناسب البیداغوجي الجو تهیئة على والر�اض�ة

 الخطة مراحل مختلف وتطبی< التر�و�ة حصصه تسییر عمل�ة له الدراس�ة، وُتّسهل
 البیداغوج�ة الوضع�ات في أكبر من خالل التحPم ل�ةو0فعا المحدد الزمن في الدراس�ة

 التر��ة لمادة التر�وA  المنهاج في المسطرة التر�و�ة تحقی< األهدافللتالمیذ و0التالي 
أن الوسیلة التعل�م�ة  )116، صفحة 2011(الطناوA، �شیر و والر�اض�ة،  البدن�ة

م< من درجة استفادة �ستخدمها المعلم لُتّحسن من تدر�سه وترفع من فاعلیته وتع
على أن تنوع  )71، صفحة 2011(علي،  و�ضیف في نفس الس�اق ،المتعلمین منه

الوسائل التعل�م�ة التي �ستخدمها المعلم تساعده في تقد�م الخبرات إلى المتعلمین في 
  صور مختلفة.
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  ومما سبV نستنتج أن الفرض�ة الثالثة قد تحقV صحتها.
  

 االستنتاجات: -8
بیئة المدرس�ة الماد�ة في المؤسسات التر�و�ة محل عینة ال0حث ال �ستوفي إن واقع ال �

 Pل شروx الممارسة التدر�س�ة لمادة التر��ة البدن�ة والر�اض�ة؛ 

إن مستو] جودة تدر�س مادة التر��ة البدن�ة والر�اض�ة متوسo 0النس0ة لعینة ال0حث  �
 على مستو] ثانو�ات وال�ة مستغانم؛

�ة موج0ة ذات داللة إحصائ�ة بین البیئة المدرس�ة الماد�ة وجودة توجد عالقة ارت0اط �
 تدر�س مادة التر��ة البدن�ة والر�اض�ة.

 

 االقتراحات والتوص�ات: -9
العمـل على توفیر البیئة المدرس�ة الماد�ة المالئمة التي تساعد األستاذ 0الممارسة  �

مام 0المبنى المدرسي وز�ادة التدر�س�ة لحصص التر��ة البدن�ة والر�اض�ة وذلك 0اإلهت
عدد المالعب الر�اض�ة والوسائل البیداغوج�ة 0ما فیها وسائل التكنولوج�ا الحدیثة 

 على مستو] الثانو�ات؛
ضرورة امتالك أستاذ التر��ة البدن�ة والر�اض�ة للكفاءات واإل�ماءات المهن�ة وذلك  �

 اسي؛0الترPیز على التكو�ن النوعي الذA یتلقاه في مساره الدر 
ز�ادة عدد حصص التر��ة البدن�ة في المرحلة الثانو�ة، وتقل�ص عدد التالمیذ في  �

األقسام، من أجل توفیر فرصة أكبر لألساتذة لتقد�م أسالیب تدر�س�ة حدیثة، ومراعاة 
 الفروق الفرد�ة بین التالمیذ، وتقد�م التغذ�ة الراجعة لهم؛ 

التكو�ن�ة لتزو�د األساتذة P0ل ما هو ضرورة تكثیف ز�ارات المفتشین وعقد الندوات  �
 جدید في مجال تدر�س مادة التر��ة البدن�ة والر�اض�ة؛

إجراء المز�د من ال0حوث 0النس0ة لعالقة عناصر البیئة المدرس�ة  األخر] Pالمنهاج  �
 واإلدارة المدرس�ة مع جودة التدر�س.
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 المصـادر والمـراجع:
). أثر منظومة البیئة المدرس�ة في 2010أمل بنت محمد علي عبد هللا الشلتي. ( �

تنم�ة الق�م اإلبداع�ة التشPیل�ة مادة التر��ة الفن�ة 0المرحلة الثانو�ة من وجهة نظر 
  المعلمات. المملكة العر��ة السعود�ة: Pل�ة التر��ة جامعة أم القر].

المهني  ). أصول التر��ة البدن�ة الر�اض�ة المهن�ة واإلعداد1996أمین أنور الخولي. ( �
  للنظام األكاد�مي. القاهرة: دار الفPر العر�ي.

). الوث�قة المرافقة لمنهاج التر��ة البدن�ة والر�اض�ة. 2005اللجنة الوطن�ة المناهج. ( �
  الجزائر: وزارة التر��ة الوطن�ة.

� ) .Aفا�ات المعلم في ضوء معاییر الجودة 02007شر] بنت خلف العنزP تطو�ر .(
السعود�ة: دراسة مقدمة للقاء السنوA الرا0ع عشر للجمع�ة السعود�ة في التعل�م العام. 

  .2007ماA 16- 15للعلوم التر�و�ة والنفس�ة 0عنوان"الجودة في التعل�م"،
). معوقات اإلشتراك اإلیجابي 2008بن قناب الحاج، بلوفة بوجمعة، شناتي أحمد. ( �

لثانو�ة 0مدینة مستغانم المجلة في درس التر��ة البدن�ة والر�اض�ة لد] تالمیذ المرحلة ا
  معهد التر��ة البدن�ة والر�اض�ة، جامعة مستغانم  2010العلم�ة العدد السا0ع د�سمبر

). إدارة الصف 2008محمد الحاج خلیل، أحمد الكحلوت، صابر أبو طالب. ( �
  وتنظ�مه. القاهرة: الشرPة العر��ة المتحدةللتسو�< والتور�دات.

جودة البیئة الماد�ة للمدرسة وعالقتها 0األنشطة البیئ�ة. ). 2010ر�مون معلولي. ( �
  دمش<: جامعة دمش<.

). معلم األلف�ة الثالثة في إطار معاییر جودة 2009شبل بدران ، سعید سل�مان. ( �
  الممارسة المهن�ة. اإلسPندر�ة، مصر: دار الجامعة الجدیدة.

مد] تأثیرها على ممارسة ). أهم�ة المنشآت والوسائل الر�اض�ة و 2008زاوA عقیلة. ( �

التر��ة البدن�ة لتالالمیذ الطور الثانوA. الجزائر: مذPرة ضمن متطل0ات نیل شهادة 
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الماجستیر في نظر�ة ومنهج�ة التر��ة البدن�ة والر�اض�ة جامعة الجزائر معهد التر��ة 

  البدن�ة والر�اض�ة.

تعل�م�ة. عمان: ). تقو�م جودة األداء في المؤسسات ال2011سوسن شاكر مجید. ( �
  دار صفاء للنشر والتوز�ع.

عامر ابراه�م علوان، منیر فخرA صالح، أكرم جاسم حمید، ع�اد حسین محمد علي.  �
). الكفا�ات التدر�س�ة وتقن�ات التدر�س مفاه�م وتطب�قات. عمان األردن: دار 2011(

  ال�ازورA العلم�ة للنشر والتوز�ع.
لتر�و�ة وعالقتها بدافع�ة المیول لممارسة ). تطو�ر المناهج ا2008ع0اش أیوب. ( �

 Aدراسة میدان�ة  - األنشطة البدن�ة والر�اض�ة لد] تالمیذالطور الثالث من التعل�م الثانو
 - . الجزائر العاصمة: معهد التر��ة البدن�ة والر�اض�ة- بثانو�ات الجزائر العاصمة 

  .- سیدA عبد هللا 
والبن�ات التحت�ة P0ل�ات اإلقتصاد ولعلوم  عبد الرحمن أحمد عثمان. البیئة الفیز�ق�ة �

اإلدار�ة وعالقتها 0التحصیل والعنف لد] الطالب في الجامعات السودان�ة. السودان: 
  Pل�ة اإلقتصاد والعلوم اإلدار�ة.

). اإلعت0ارات التصم�مة والتخط�ط�ة للم0اني 2005عبد العز�ز سعد المقرن. ( �
نسان�ة والتعل�م�ة والتقن�ة. المملكة العر��ة الدراس�ة 0ما یتالئم مع اإلحت�اجات اإل

  السعود�ة: قسم الهندسسة المعمار�ة، جامعة الملك سعود.
� ) .Aإستراتج�اته-مهاراته-تخط�طه-). التدر�س الفعال 2011عفت مصطفى الطناو -

  : دار المسیرة.- األردن - . عمان 
ي التعل�م الثانوA ). إلمام مدرس التر��ة البدن�ة والر�اض�ة ف2011عاللي طالب. ( �

0الكفاءات المهن�ة في ظل تغیرات المنهاج من وجهة نظر(المدرسین والموجهین). 
  مستغانم، الجزائر: معهد التر��ة البدن�ة والر�اض�ة.

). تقر�ر دراسة تشخ�ص الواقع المدرسي للخطة اإلستراتیجة 2013مأمون جبر. ( �

  رة العامة للتخط�o.. فلسطین: تقر�ر صادر عن اإلدا2020-2014الثالثة 
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). نظر�ات وطرق التر��ة 1992محمود عوض 0سیوني، ف�صل �اسین الشاطى. ( �
  البدن�ة. الجزائر: دیوان المطبوعات الجامع�ة، الجزائر.

). أدب�ات ال0حث في تدر�س التر��ة الر�اض�ة. 2012مصطفى السا�ح محمد. ( �
  اإلسPندر�ة: دار الوفاء لدن�ا الط0اعة والنشر.

). فاعل�ة توظیف الوسائل والمنشآت في تحقی< أهداف التر��ة 2009ضیل. (مناد فو  �
ابدن�ة والر�اض�ة في الطور المتوسo. مستغانم: المجلة العلم�ة للثقافة البدن�ة 

  .2013والر�اض�ة، العدد العاشر د�سمبر
). الجودة في التدر�س الجامعي. جامعة 2011ه0ة فاروق نوار، فاطمة على الشیخ. ( �

  ، المملكة العر��ة السعود�ة: ملتقى التطو�ر والجودة األول.جازان
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  أثر أسلوب االكتشاف الموجه في تنم�ة التف�یر التأملي
  خالل دروس التر!�ة البدن�ة و الر�اض�ة

  الثانو�ة لد) تالمیذ المرحلة
  

  2د. بلقاسم دودو  -  1بلقاسم موهو!ي
     معهد علوم و تقن�ات النشاطات البدن�ة و الر�اض�ة ، جامعة قاصد� مر�اح ورقلة طالب د	توراه  1
 ) bel.doudou@gmail.com (  
       معهد علوم و تقن�ات النشاطات البدن�ة و الر�اض�ة ، جامعة قاصد� مر�اح ورقلة  2
  )mouhoubikacem@gmail.com  ( 
  

 الملخص:
هــدفت هــذه الدراســة إلــى تقصــي أثــر أســلوب االكتشــاف الموجــه فــي تنم�ــة التف	یــر التــأملي 
خــــالل دروس التر��ــــة البدن�ــــة  و الكشــــف عــــن أثــــر هــــذا األســــلوب فــــي ضــــوء الممارســــة 

) تلمیــذ فـــي مســتوE ثان�ـــة 71عّینــة الدراســـة مــن ( تكونــتالخارج�ــة لألنشــطة الر�اضـــ�ة ، 
ثـــانو� بإحـــدE ثانو�ـــات مدینـــة ورقلـــة  بدولـــة الجزائـــر ، موزعـــة علـــى قســـمین تـــم تعیینهمـــا 

) تلمیــــذ تــــم تدر�ســــها Lاســــتخدام 36ر�ب�ــــة تضــــم (عشــــوائ�ا إلــــى مجمــــوعتین ، مجموعــــة تج
) تلمیـــذ تـــم تدر�ســـها  35أســـلوب التـــدر�س Lاالكتشـــاف الموجـــه و مجموعـــة ضـــاLطة تضـــم (

و لغـرض تحقیـO أهـداف الدراسـة تـم االعتمـاد علـى المـنهج التجر�بـي  Lاألسلوب المعتـاد ، 
اس التف	یر التـأملي هي مق� :بتصم�م شLه تجر�بي . ُجمعت ب�انات الدراسة Lاستخدام أداة 

، أظهــرت نتــائج الدراســة أن أســلوب التــدر�س Lاالكتشــاف الموجــه أدE الــى تنم�ــة التف	یــر 
تفاعــل أســلوب التــدر�س مــع عامــل الممارســة الخارج�ــة لألنشــطة الر�اضــ�ة عــدم التــأملي ، 

 في تنم�ة التف	یر التأملي لدE عینة الدراسة.

ه ؛ تف	یر التأملي ؛ ممارسة خارج�ة أسلوب االكتشاف الموجالكلمات األساس�ة : 
  لألنشطة الر�اض�ة
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The Effect of Guided discovery style in development of Réflective 

thinking During lessons of  physical education and sports  to secondary 

school students 
 

Astract :   
 
This study aimed to know the effect of the guided discovery style  in 
development of  Reflective Thinking During lessons of  physical education 
and sports  to secondary school students  according to the sports activities 
external practice factor. The study sample consisted of (71) students 
distributed among two groups , They were  randomly assigned to  two 
groups ,The  expremental group (36) students were taught using the guided 
discovery style, The control group (35) students were  taught using 
traditional teaching style.  
In order to achieve the objectives of the study, an experimental method with  
quasi-experimental design is used, one  tool  are used in collecting data of 
the study :   The scale of Reflective Thinking in lessons of  physical 
education  and sports . 
Results of the study  showed  that the guided discovery style  led to the 
development of Reflective Thinking in  physical education and sports 
lessons, Non-interaction between the teaching style and sports activities 
external practice factor  in development of Reflective Thinking in a 
sample’s  study. 
 
Key-words:   guided discovery Style , Reflective Thinking , the sports 
activities external practice 
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  مقدمة : -
وّجهت غالب�ة الدول مؤخرًا ُجل اهتماماتها للنهوض L	ل ما له ِصلة Lالعمل�ة التعل�م�ة 

الشO المتعلL Oمیدان التدر�س الذ� �شهد ممارسات التعّلم�ة من أجل نجاحها و بخاصة 
حدیثة و نوع�ة تماش�ًا مع التطورات الحادثة في جم�ع المجاالت من جهة ، و من 
تحوالت في الرؤE حول عملیتي التعل�م       والتعلم من جهٍة اخرE ؛ فقد ُرِ�[ نجاح 

ه محورًا في العمل�ة التعل�م�ة العمل�ة التر�و�ة Lش	ٍل 	بیٍر LمدE االهتمام Lالمتعلم  و جعل
التعّلم�ة حیث حدث تحول من التر	یز على عوامل متعلقة Lالمعلم ( مهاراته ، شخصیته 

، أداؤه )  و المنهاج ( البناء ، المحتوE ) إلى التر	یز على عوامل متعلقة Lالمتعلم          
�ف�ة تعامله مع المعلومات ) ( القدرات التي �متلكها ، طر�قة تف	یره ، رغبته في التعلم ، 	

؛ ألّن ِ	َفا�ة األستاذ للمادة التعل�م�ة ِلتأد�ة َمهّمَته على أحسن وجه لم تُعد 	اف�ة ، 	ما أّن 
) مهما  بلغت بجودة محتواها و تتاLع 7، ص  2001المناهج الدراس�ة حسب (عمران ،

ر على تحقیO نواتج مضامینها ال عائد ُیرجى منها ما لم  ُتدعم بتدر�س فّعال 	فء قاد
،  2005التعلم المرجوة من مثل هذه المناهج ، فقد وضعا 	ال من (الحا�ك و الحمور�،

) التدر�س  Lطرقه و أسالیLه المختلفة في خانة الدور الفاعل في تنم�ة و تكو�ن 202 ص
جوانبها ، و من ثم تحقیO األهداف المرسومة لذلك جم�ع شخص�ة المتعلم المتكاملة من 

اخت�ار األسالیب التدر�س�ة المناسLة والمشوقة من شأنه إثارة المتعلم ، و مشار	ته  ، إنّ 
الفعالة في الدرس ُتشLع میوله و رغLاته ، لذا وجب التر	یز على التحفیز و التّشج�ع و 
نقل الفعال�ة الى المتعلم ، و من َثمَّ تحقیO ما �صبوا إل�ه حق�قة العمل التر�و� المتمثل 

ف شخص�ة المتعلم من جم�ع النواحي البدن�ة و العقل�ة و الوجدان�ة و إنمائها في استهدا
Lش	ل شامل ومتوازن خالل المواد التعل�م�ة التي یتناولها ؛ ال ِسَ�ما مادة التر��ة البدن�ة و 
الر�اض�ة LاعتLارها أحد المواد التر�و�ة التي تهدف الى تحقیO التنم�ة الشاملة و المتكاملة 

  لمتعلم الحر	�ة و المعرف�ة و االجتماع�ة و النفس�ة .لقدرات ا
ذلك أن طرق وأسالیب التدر�س هي أحد العناصر المعن�ة Lمسایرة الحداثة في 
التعلم و بهذا التحول فالتدر�س الفعال في إطار التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة  هو ذات 
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یث  اعتبراه  نمطًا �عتمد ) ح2011التدر�س الذ� أشار أل�ه        ( الدیر� و الحا�ك، 
على النشاf الذاتي و مشار	ة الطالب في تنفیذ قرارات درس التر��ة الر�اض�ة تحت 
إشراف و توج�ه المدرس لتحقیO االجراءات المعرف�ة  و التطب�ق�ة و الوصول إلى 
النتاجات التعل�م�ة الخاصة بدرس التر��ة الر�اض�ة في أقِل زمٍن مم	ٍن ( أبو الطّیب 

؛ عطا هللا  2005اعتبر 	ل من (الحا�ك و الحمور�،) ، 	ما 502 ، ص2013،
) أسالیب التدر�س أحد المحاور األساس�ة  لعمل�ة التدر�س الفعال  في 39، ص  2006،

  مجال التر��ة البدن�ة       والر�اض�ة من أجل تعلم أفضل .
بدن�ة ظهرت مجموعة أسالیب التدر�س في مجال التر��ة ال وتماش�ا مع هذا

تعمل مLاشرة و غیر مLاشرة ؛ فاألولى ) ، حیث صنفها إلى Mosstonلصاحبها موستن (
على تكرار ما هو معروف �	ون فیها المعلم صاحب القرار Lمراحل الدرس ، و تنتقل 
أح�انًا Lعض القرارات إلى المتعلم في Lعٍض منها ؛ بینما الثان�ة �	ون فیها المتعلم محور 

اكتشاف ما هو غیر معروف ؛ أ� أّن عمل�ة االكتشاف تفصل بین الدرس و�تم فیها 
  ). Mosston & Ashorth.,2008,p.11  المجموعتین ( 

نقل االهتمام في عمل�ة التدر�س من المعلم الى المتعلم أضحى على و من أجل 
ق األستاذ التف	یر في انتقاء األسالیب التدر�س�ة الفّعالة و المناسLة التي ُتراعي الفرو 

الفرد�ة بین المتعلمین ، و مالِئمة للمواقف التعل�م�ة ، و تساهم في االستغالل األمثل 
للقدرات التي �متلكها التالمیذ ال ِسَ�ما المعرف�ة منها  في صورة التف	یر التأملي الذ� 
�ستغله في أدائه الحر	ي خالل الدرس، حیث �أتي التالمیذ إلى حصة التر��ة البدن�ة ، و 

	ر األستاذ و التلمیذ على حد السواء  Lالجانب البدني ، و ُتهمل Lق�ة الجوانب ینشغل ف
على غرار الجانب المعرفي ( العقلي) ، فأ� نشاf حر	ي صادر عن صاحLه  �حتاج 
إلى مجموعة من األنشطة العقل�ة  أهمها التف	یر التأملي ؛ في الوقت الذ� ُ�عتبر ف�ه 

عLارة عن نشاf 	لي �صدر  ) 195، ص 2013( السلوك الحر	ي للفرد حسب فوز� 
عنه من حیث هو وحدة و 	ل متكامل. فحین ُ�صِوب نحو الهدف أو ُ�مِرر الكرة لزمیله 
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فإنه ال ُ�صدر هذه الحر	ات ببدنه فق[ بل تتعداه لمجموعة من األنشطة العقل�ة 	االنتLاه 
  نشاf عقلي.   و اإلدراك و التف	یر و هذا �عني أنّ 	ل نشاf بدني حر	ي �صاحLه 

واحدًا من هذه األسالیب التدر�س�ة غیر المLاشرة و ُ�عتبر أسلوب االكتشاف الموجه 
هذا ما أكدته و ُیر	ز على نشاf التلمیذ ، و  الفّعالة        والذ� یراعي الجوانب المعرف�ة

) ُمشیرًة إلى أّن نتائج تطبیO هذا األسلوب تظهر على قنوات النمو 1990عبد الكر�م (
لدE التالمیذ ، حیث تكون االستفادة قلیلة في النمو بدن�ا و اجتماع�ا ؛ و �	ون النمو 
المعرفي في أعلى مستو�اته Lسبب انشغال التالمیذ في عمل�ات ف	ر�ة معّینة من أجل 

  .)648 ، ص2012تخّطي عتLة االكتشاف ( علوان،
التف	یر التأملي و في مسعى من الLاحثین لمعرفة أثر هذا األسلوب في تنم�ة    

عند التالمیذ خالل دروس التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة . و هو أسلوب غیر مستعمل في 
في مقابل أسلوب التدر�س األمر� 	أسلوب تقلید�  –ِعلم الLاحثین  -الغالب في حدود 

	ُثر استخدامه من ِقبل األساتذة ، تأتي هذه الدراسة التجر�ب�ة 	محاولة لمعرفة أثر أسلوب 
الكتشاف الموجه Lالموازاة مع ما تؤ	ده الدراسات و األدب التر�و� على األثر االیجابي ا

لهذا األسلوب في متغیرات متعلقة Lالجانب المعرفي لدE المتعلمین داخل المدرسة ، من 
جهة أخرE یجب اإلشارة  إلى أّن العالقة بین أسلوب التدر�س المتLع من األستاذ و 	ل 

ي عالقة ُمعقدة  تتفاعل معها عوامل عدة ، فتطبیO هذا األسلوب قد من التف	یر التأمل
تساهم في استثارة �عتمد على عامل الممارسة الر�اض�ة خارج المدرسة ، التي �م	ن أن 

تف	یر التالمیذ من خالل عمل�ات الLحث و المقارنة و االستنLاf التي تتم في س�اق 
یتوافO هذا امع إحدE نماذج بناء ستاذ ، لأسلوب االكتشاف الموجه المّتLع من طرف األ

المعلومات المنضو�ة تحت نظر�ة السیبرنتك التي تعني التح	م الذاتي و المشار إلیها من 
) حیث �فید Lأّن البناء التكو�ني للمعلومات داخل الدماغ �	ون على 2010طرف ( �عرب 

أن المهارات المتعارف ش	ل هرم  و أّن المعلومات الجدیدة تدخل في قمة الهرم في حین 
علیها تهL[ إلى مستوE أدنى ، أما المعلومات أو المهارات التي وصلت إلى حد اآلل�ة 

، 24فإنها تنحدر إلى قاعدة  البناء التكو�ني للمعلومات ( الر��عي ،الشمر�، الطائي ،
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) تلعب دورًا في 120، ص  2003) ، 	ما أن الخبرة حسب ( منسي ، 2009ص 
المختلفة و ال �م	ن إهمالها . حیث یتوقف هذا الدور على طب�عة الموقف  مواقف التعلم

التعل�مي و مدE اعتماده على الخبرة الساLقة ، ناه�ك عن ما تض�فه خصائص التف	یر 
)   التي 214، ص  2012في هذا الشأن   التي أشار إلیها ( جروان) حسب (العتوم، 

	ما و نوعا تLعا لنمو الفرد و تراكم خبراته  تنص على أّن التف	یر هو سلوك تطور� یتغیر
) أّن العامل 66، ص  2009، و �ضیف ( اوزو�ل) نقال عن  ( تر�غو�ل ، بروسر ، 

  األكثر أهم�ة من حیث تأثیره الفرد� في عمل�ة التعلم هو المخزون الذ� �حمله المتعلم.
  مش�لة الدراسة :  -

نم�ة مستوE أداء المتعلمین في تدخل مش	لة هذه الدراسة في اإلطار المتعلO بت
المجال المعرفي من خالل دروس مادة التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة LاعتLارها أحد المواد 

) 2 ، ص2006( التعل�م�ة المقررة في البرامج التعل�م�ة ، فحسب وزارة التر��ة الوطن�ة
شخص�ة الفرد من ُتعدُّ هذه المادة 	Lاقي المواد األخرE التي تعمل على تنم�ة و بلورة 

جم�ع النواحي الحر	�ة و االجتماع�ة و المعرف�ة           و الوجدان�ة ُمعتمدًة في ذلك 
و هذا من خالل تطبیO أحد األسالیب التدر�س�ة ،  على النشاf الحر	ي الذ� �میزها

الحدیثة المتمثل في أسلوب التدر�س Lاالكتشاف الموجه و تقّصي أثره في تنم�ة التف	یر 
أملي خالل دروس التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة لدE تالمیذ المرحلة الثانو�ة ؛ و ذلك الت

اعتLارًا لمؤشر�ن  أهمهما التطور الحادث في تدر�س التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة و عدم 
مسایرته من طرف أساتذة المادة عند تطب�قه مع المتعلمین من جهة ، و الرؤ�ة  الخاطئة 

األساتذة في تدر�س هذه المادة و تر	یزهم على الجانب المهار� و التي �عتمد علیها 
 Eعلى غرار الجانب المعرفي من جهٍة أخر Eق�ة الجوانب األخرL إهمال.  

في ضوء الحدیث عن أسالیب تدر�س التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة یرE الLاحثان Lأّنه 
الواقع المیداني ، و لم یخرج هذا التدر�س عن نطاق النمط�ة من خالل وقوفهما على 

) ، حیث ترّ	ز  2012؛ بن دقفل ، 2004؛ إدیر، 2004دراسات (الحا�ك و السوطر� ،
في مجمله على األسلوب التقلید�  (األمر�) مع  محدود�ة استخدام  األسالیب الحدیثة ، 
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 L)Kulinna,&Cothran,2003الرغم من وجود دراسات في هذا  النوع من األسالیب أهمها 

Alhayek,2004.a ;   Aktop,&Karahan,2012 ; Alhayek,2004.b ;.(  
ُ�قصد من هذا 	له محاولة االنتقال من األسالیب المLاشرة التي ُتر	ز على نقل 
المعارف إلى األسالیب غیر المLاشرة 	أسلوب االكتشاف الموجه الذ� �عتمد على إنتاج 

الُمشار الیهما ساLقًا . فهو  ُیخالف المؤشر�ن السلبیین. و  المعارف من طرف التلمیذ
الذ� ُ�عد من یّتسم Lالحداثة و یراعي المتغیرات المعرف�ة  في صورة التف	یر التأملي 
، ص  2016القدرات العقل�ة المهمة في التعلم الحر	ي ، و تش	ل حسب ( الدل�مي ، 

�م	ن  ) الر	یزة األولى إلنجاح أ� حر	ة أو مهارة یؤدیها المتعلم أو الالعب ، إذ177
االستدالل علیها عن طر�O االستجاLة الحر	�ة الصح�حة ، و 	لما اتسعت هذه القدرات 

االهتمام  . 	ما أنّ ازدادت نسLة المعرفة مما �سمح Lالوصول إلى أداء حر	ي مناسب
Lالتف	یر التأملي في إطار مادة التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة �عتبر أحد االبواب الهامة 

  لمناهج الدراس�ة المتعلقة Lالمواد التعل�م�ة االخرE. لتحقیO تكامل�ة ا
ُ�عِطي هذا الطرح مجاًال للLحث و الخوض ف�ه و هذا ما حّث و شّجع عل�ه 

في هذا االطار Lقوله: Lما أّن مجموعة األسالیب ُتَصِوُر Lش	ٍل  (Mosston)موستن 
تمام هو عمل�ة دقیOٍ االختالفات الموجودة بین األسالیب ، فإن ما هو جدیر Lااله

االفتراض ، التحقO ، أو التأكد و اثLات صحة العالقات المم	نة بین المعارف و الخبرات 
التي �متلكها أ� أسلوب من األسالیب ، و موقع التلمیذ بین مختلف القنوات التطور�ة "( 

)  إلى مطلب  موستن 42، ص  2005( 	ما أشار عطاهللا .)2001 ، ص117عمور، 
(Mosston) ان�ة جدیدة لل	حث في  هذا المجال. حیث أّن مجموعة األسالیب تعطي إمL

و تدّعم  ذلك بنتائج توص�ات العدید من الدراسات ،  للق�ام Lعمل�ة الLحث في هذا المجال
للخوض في أسالیب التدر�س الحدیثة  و الLحث فیها عن أكثر األسالیب خدمًة و أنسب 

معرف�ة و الوجدان�ة و عالقتها بLعض المتغیرات للجوانب  المهار�ة و االجتماع�ة و ال
  )2011؛ الفق�ه، 2004؛ إدیر، 2001عمور،(تر�و�ة 
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تأتي هذه الدراسة لتر	ز على جدوE تطبیO  أسلوب التدر�س Lاالكتشاف 
الموجه في تنم�ة التف	یر التأملي LاعتLاره عامًال مهمًا لنجاح دروس التر��ة البدن�ة و 

افها . في نفس الوقت �عتبر هذا األسلوب أحد األسالیب غیر الر�اض�ة في تحقیO أهد
المLاشرة التي تعطي حیزًا  أكبر للمتعلم . و ذلك في ظل تطبیO المنهاج الدراسي 
المبرمج ، في مقابل األسلوب التقلید� الذ� عهد تطب�قه أغلب األساتذة و تعّودوا عل�ه 

وجه األول لمش	لة الدراسة . أما الوجه حیث ُ�عطي ف�ه الحیز األكبر لألستاذ ، و هذا ال
الثاني للمش	لة ف�صب في نفس الس�اق مع األخذ في الحسLان عامل الممارسة 
الر�اض�ة خارج المدرسة ، LاعتLاره  متغیرًا �م	ن أن  یتفاعل  مع أسلوب التدر�س و 

	لة �حدث اثرًا في التف	یر التأملي  لدE المتعلمین ، في ضوء هذا الطرح تبلورت مش
 : الدراسة في األسئلة التال�ة

هل یؤد� أسلوب االكتشاف الموجه إلى تنم�ة التف	یر التأملي خالل دروس التر��ة  - 1
 البدن�ة و الر�اض�ة لدE تالمیذ ثان�ة ثانو� ؟

هل یوجد تفاعل بین أسلوب التدر�س (االكتشاف الموجه ، األسلوب المعتاد ) و  - 2
�اض�ة ( ممارسین، غیر ممارسین) في تنم�ة عامل الممارسة الخارج�ة لألنشطة الر 

 التف	یر التأملي خالل دروس التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة لدE تالمیذ ثان�ة ثانو� ؟
 األهداف:  - 

  تهدف الدراسة الى معرفة :
  أثر اسلوب االكتشاف الموجه في تنم�ة التف	یر التأملي  لدE تالمیذ الثان�ة ثانو�. - 
التدر�س (االكتشاف الموجه ، االمر� ) و مستوE ممارسة   األثر المدمج ألسلوب - 

  النشاf الر�اضي الخارجي  لدE تالمیذ ثان�ة  ثانو� .
  الفرض�ات: 

یؤد� تطبیO أسلوب االكتشاف الموجه في دروس التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة الى تنم�ة  -
  التف	یر التأملي 

  لدE تالمیذ ثان�ة ثانو�.
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ب التدر�س (االكتشاف الموجه ، المعتاد ) و عامل الممارسة  یوجد تفاعل بین أسلو  -
 Eیر التأملي لد	اض�ة ( ممارسین ،غیر ممارسین) في تنم�ة التف�الخارج�ة لألنشطة الر

 تالمیذ ثان�ة ثانو� 
  المصطلحات اإلجرائ�ة : -

  أسلوب االكتشاف الموجه 
رف األستاذ في تدر�س مادة �عّرفه الLاحثان  Lأّنه األسلوب التدر�سي الذ� ُیتLع من ط

التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة مع تالمیذ المجموعة التجر�ب�ة ، حیث �قومون Lاكتشاف حلول 
لسلسلة من األسئلة ُ�صممها األستاذ التي تمثل مش	الت و اعتراضات حر	�ة خاصة 

رشاد Lالمهارات الر�اض�ة المستهدفة في الدرس، و �قتصر دور األستاذ على التوج�ه و اال
أثناء الق�ام LاالستجاLات الحر	�ة و العمل�ات العقل�ة المختلفة Lما �ساعدهم  في التوصل 

 .إلى المعرفة Lأنفسهم
  التف�یر التأملي :  

) هو تف	یر متعمL Oالعمل  (�kember,et al .,2000عتبره جون دیو� نقال عن   
على معنى األحداث قصد تحسینه حیث یتضمن عنصر الوعي Lاألداء و السعي للعثور 

و قد ر�[  دیو� التأمل Lالطر�قة العمل�ة ، فالتأمل ش	ل من أش	ال التف	یر ، ینجم عن 
الشك و الحیرة في المواقف الح�ات�ة Lحیث یدفع الفرد إلى الLحث الهادف لتوض�ح األمور 

شاf و ُ�عرفه الLاحثان إجرائ�ا Lأنه  ذلك النالغامضة مستفیدًا مما لد�ه من خبرات ساLقة 
التLّصر الذهني الذ� ُ�مارسه تلمیذ المرحلة الثانو�ة في المواقف التعل�م�ة المتعلقة 
Lاألنشطة و المهارات المختلفة التي تتم خالل دروس التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة ،حیث 
�ستط�ع فیها مواجهة المش	الت المتنوعة و التمّعن فیها الى غا�ة الوصول  إلى الحلول 

Lالدرجة التي �حصل علیها أفراد العّینة من خالل استجابتهم بها ، و �قاس المرتLطة 
  لمق�اس التف	یر التأملي  المستخدم في الدراسة.

  الممارسة الخارج�ة لألنشطة الر�اض�ة :
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ش	لها سواء في ُ�قصد بها جم�ع األنشطة الر�اض�ة التي یزاولها التالمیذ خارج المدرسة 
حت رعا�ة ومسؤول�ة أحد األند�ة أو الجمع�ات الر�اض�ة ، أو المنتظم       والمستمر ت

 Eاضات في أوقات الفراغ على مستو�في ش	لها غیر المنتظم 	هوا�ة مزاولة أحد الر
  المالعب الجوار�ة .

  الدراسات المشابهة: 
التي هدفت إلى معرفة  )(Leung & Kember,2003دراسة لونج و �مبیر  

 الجامعیین، الطلLة لدE التأملي التف	یر ومستو�ات لتعلم ،ا استراتیج�ات العالقة بین
 إحدE في الصح�ة العلوم 	ل�ة في الملتحقین من الطلLة  ( 204 )العینة حیث شملت

 العمل مستوE  بین إحصائ�ا دالة عالقة النتائج وجود أظهرت 	ونج ، هونج جامعات
 والتأمل الفهم مستو�ات بین عالقةووجود  السطحي، التعلم استراتیج�ات و�ین االعت�اد�

  المتعمقة. التعلم واستراتیج�ات الناقد
هدفت الدراسة إلى التعرف على التي  ) (Alhayek 2004.bدراسة الحا�ك 

العالقة بین استخدام أسلو�ین في تدر�س مهارات 	رة السلة في تنم�ة قدرة الطلLة على 
	ل�ة التر��ة الر�اض�ة Lالجامعة التف	یر االبتكار� و مستوE األداء المهار� لدE طلLة 

األردن�ة المسجلین في مساق 	رة سلة . أظهرت النتائج أن هناك عالقة إیجاب�ة بین 
  استخدام أسلوب االكتشاف الموجه و تنم�ة قدرة الطلLة على التف	یر االبتكار�. 

) Sالتي هدفت إلى الكشف عن تأثیر أسلوب   )2004دراسة الحا�ك و السوطر
الموجه على Lعض المهارات الح�ات�ة  على عّینة من طلLة الصف الساLع االكتشاف 

اساسي Lعّمان، توصلت الدراسة إلى أّن اسلوب االكتشاف الموجه له تأثیر ایجابي على 
  ولصالح الطالLات في مهارات أخرE.لدE الطالب   Lعض المهارات الح�ات�ة 

التي ) (Sunay,gundiiz,Dolasir,2004دراسة سوناS و قوندیز و دوالسیر
معرفة أثر أسالیب التدر�س المختلفة المستخدمة في اكتساب التقن�ات االساس�ة هدفت إلى 

للكرة الطائرة ، وقد اجر�ت الدراسة على طالب سنة ثان�ة قسم معلمي التر��ة البدن�ة ، 
)بین الق�اس القبلي و p<0.05فروق دالة احصائ�ا (أسفرت نتائج الدراسة عن وجود 
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Lع معها الLعد� في تقن�ات المهارات األساس�ة للكرة الطائرة التي اتLعد� لصالح ال
األسلوب األمر� و أسلوب االكتشاف الموجه ، عدم وجود فروق دالة احصائ�ا بین 
المجموعتین اللتان درستا Lأسلو�ي االمر� و االكتشاف الموجه في الق�اس الLعد� لتقن�ات 

 لطائرة.المهارات االساس�ة في الكرة ا
التي هدفت إلى  دراسة عینتین متLاینتین في مستوE  )2008س^ع ( دراسة

التحصیل االكاد�مي    ( التفوق) و الممارسة الر�اض�ة و اختLار قدرتهما على معالجة 
المعلومات ذات طاLع ر�اضي ضمن فترات زمن�ة متLاینة في الطول و أثر ذلك على أداء 

الممارسة الر�اض�ة تمنح  أسفرت الدراسة على أن و تعلم Lعض الحر	ات الوحیدة ،
لمالكیها القدرة على معالجة المعلومات ذات العالقة بها Lش	ل أكبر من تلك القدرة التي 

  �متلكها فاقد� تلك الممارسة  رغم تفوقهم االكاد�مي .
التي هدفت إلى معرفة أثر Lعض األسالیب التدر�س�ة على  )2010ادیر (دراسة  

تعلم الحر	ي و المهارE و التحصیل المعرفي خالل درس التر��ة البدن�ة و مستوE ال
، توصلت الدراسة غلى  تفوق مجموعة الر�اض�ة لدE تالمیذ یدرسون Lالمرحلة الثانو�ة 

أسلوب االكتشاف الموجه على مجموعة أسلوب التدر�س Lاألمر، 	ما سجلت نسب تحسن 
موعة أسلوب التدر�س Lاالكتشاف الموجه متLاینة في التحصیل المعرفي حیث جاءت مج

  .أوال في حین  أسلوب التدر�س Lاألمر أخیراً 
التي  )Jayachandran, Arjunan,2012دراسة جا�اشندران و ارجونان  (

معرفة أثر أسلو�ي التدر�س األمر� و االكتشاف الموجه في االكتساب و هدفت إلى 
ه األثر  في مراحل مختلفة لفترتي االحتفا� Lمهارات( دحرجة الكرة) و تقی�م اتجا

أسفرت الدراسة على أن الممارسة العلم�ة و المنظمة التي  االكتساب  و االحتفا� . 
) أسبوعًا LاتLاع األسلوب األمر� و أسلوب االكتشاف الموجه �م	ن أن تساعد 12تدوم (

تسLة 	ان في اكتساب مهارة دحرجة الكرة ، و من أجل االحتفا� Lالمهارة الحر	�ة الم	
  التدر�س  Lأسلوب االكتشاف الموجه متفوقًا .
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 التدر�س أثر على التعرفالتي هدفت إلى  )2013أبو الطیب و حسین ( دراسة
 لدL EالسLاحة األساس�ة المهارات االبتكار� وLعض التف	یر على الموجه Lاالكتشاف

وق دالة وجود فر ) سنوات ، حیث أشارت نتائج الدراسة إلى  6 - 5األطفال من ( 
) Eطة  0.05إحصائ�ا عند مستوLب�ة و الضا�) بین الق�اسین الLعدیین للمجموعة  التجر

   في التف	یر االبتكار� و Lعض مهارات السLاحة لصالح المجموعة التجر�ب�ة
 واقع على التعرف هدفت إلى التي  )2013دراسة السالمي  و الدل�مي (

 إیجاد إلى Lاإلضافة والثقة Lالنفس، �ةاالجتماع المهارات وLعض الر�اض�ة األنشطة
 Lالنفس و الثقة المهارات االجتماع�ة وLعض الر�اض�ة األنشطة من 	ل بین العالقة

Eات لدLابل ، توصلت الدراسة إلى وجود  جامعة طالLعالقة fاLبین معنو�ة ارت 
 بین معنو�ة ارتLاf عالقة االجتماع�ة وظهور المهارات وLعض الر�اض�ة األنشطة

  Lالنفس والثقة الر�اض�ة ألنشطةا
التي هدفت الى معرفة دور النشاf البدني و الر�اضي  في ) 2013دراسة ز�وش(

لدE طلLة علوم و تقن�ات النشاطات البدن�ة و تنم�ة Lعض قدرات التف	یر الناقد 
اإلقامة   ، التخصص  ، السن، الجنستLعا لLعض المتغیرات (و ذلك   الر�اض�ة

)، أسفرت الدراسة خصص الر�اضي، خبرة الممارسة .  المستوE الدراسياألكاد�مي، الت
وجود فروق دالة إحصائ�ا في مهارات التف	یر الناقد لدE طلLة  علوم و تق�ات عن 

النشاطات البدن�ة و الر�اض�ة تLعا لمتغیر اإلقامة و لمتغیر التخصص الر�اضي  
الممارسة لصالح ذو� الخبرة لصالح تخصص االلعاب الجماع�ة و تLعا لمتغیر خبرة 

  في الممارسة الر�اض�ة.
التي هدفت إلى التعرف على أثر تصم�م منهاج  )2015دراسة الشمایلة ( 

محوسب في تعل�م Lعض مهارات الجمLاز Lاستخدام استراتیج�ة حل المش	الت على 
مدرسة من مستوE التف	یر التأملي و اإلبداع الحر	ي    واألداء المهار� لدE الطالLات 

وجود فروق ذات داللة احصائ�ة على النور الثانو�ة LالLحر�ن، أشارت نتائج الدراسة إلى 
  مستوE التف	یر التأملي لصالح المجموعة التجر�ب�ة. 
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  االجراءات المنهج�ة للدراسة  -
  منهج الدراسة

Lما أّن هدف الدراسة الحال�ة هو معرفة األثر الذ� �م	ن أن �حدثه أسلوب 
كتشاف الموجه في تنم�ة االكتشاف الموجه في تنم�ة التف	یر التأملي و التدر�س Lاال

دافع�ة التعلم نحو دروس التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة ، فإّن المنهج المالئم هو المنهج 
التجر�بي الذ� �عتمد Lاألساس على التجر�ب، إذ �سمح Lفحص فرض�ات الدراسة فحصًا 

  تجر�ب�ًا .
  مجتمع الدراسة 

مجتمع الدراسة من جم�ع تالمیذ السنة الثان�ة ثانو� الذین تتراوح اعمارهم بین تكّون ی
) سنة  الذین �مارسون حصص التر��ة الر�اض�ة Lانتظام مع اختالفهم في 17 - 15(

عامل الممارسة الخارج�ة لألنشطة الر�اض�ة  ، و هذا على مستوE  الثانو�ات التاLعة 
)  تلمیذ 4064.        والLالغ عددهم (  2015/2016لمدینة ورقلة للعام الدراسي 

  ) ثانو�ة .19) فوجا تر�و�ا في ( 134یتوزعون على ( 
  عّینة الدراسة 

) تلمیذ من تالمیذ سنة الثان�ة ثانو� یدرسون بثانو�ة تاLعة 71تكونت عّینة الدراسة من (
نها  ثم تعیینهما لمقاطعة ورقلة  تم اخت�ارها عشوائ�ا ، حیث تم اخت�ار فوجین تر�و�ین م

) تلمیذ تم تدر�سها Lاستخدام أسلوب 36مجموعة تجر�ب�ة تضم (إلى مجموعتین ، فوج 	
) تلمیذ تم تدر�سها  Lاألسلوب 35التدر�س Lاالكتشاف الموجه   ومجموعة ضاLطة تضم (

  المعتاد.
  أدوات الدراسة 

كتشاف الموجه من Lعد االطالع على الدراسات الساLقة و األدب�ات المتعلقة Lأسلوب اال
 2008الLساطي ،خالل الLحث في العدید من المواد و االدوات التي استخدمها الLاحثون (

) و لتحقیMuska Mosston & Sara Ashworth,2008  O.  2008، عفاف عثمان،
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أهداف الدراسة قام الLاحث بإعداد البرنامج التدر�سي و تكییف أداة الدراسة على النحو 
  اآلتي :

  : مادة الدراسة و تمثلت في الوحدات التدر�س�ة أوال 
تم إعداد دلیل لألستاذ ( الوحدات التدر�س�ة ) لالسترشاد بها في عمل�ة التدر�س اثناء 
تطبیO الدراسة على المجموعة التجر�ب�ة في نشاطین مختلفین ، أحدهما فرد� تمثل في 

  ما یلي:  الوثب ، و الثاني جماعي تمثل في 	رة الید و�تضمن الدلیل
االطار النظر� : اشتمل على مقدمة عن أسلوب االكتشاف الموجه ، مفهومه ،   -أ

 مراحله ، أهمیته.
تحتو� على األهداف الخاصة ) وحدة تدر�س�ة 12االطار المیداني : إشتمل على (   -ب

و األسئلة المتعلقة L	ل المواقف التعل�م�ة الخاصة بنشاf فرد�  (الوثب) و جماعي 
ضافة إلى ارشادات تنفیذ الدرس ، و Lعد االنتهاء من إعداد الدلیل تم إ( 	رة الید) 

مح	مین ممّثِلین في استاذ ُم	ون في مادة التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة ، عرضه على 
مفتش التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة للطور الثانو� و أساتذة جامعیین في مجال تدر�س 

راهم و مالحظاتهم العلم�ة و التر�و�ة حول التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة ، إلبداء أ
  محتوE الدلیل .

إعتمد الLاحثان على مق�اس قاما بتكی�فه معتمدین في ثان�ا : مق�اس التف�یر التأملي : 
ذلك على مق�اس أصلي للتف	یر التأملي في إطار مهارات الجمLاز إعداد الد	تورة 

التأمل  وزعة على ثالث أLعاد هي :) فقرة م45یتكون المق�اس من ((سمرالشمایلة ) حیث 
  قبل الحدث ، التأمل أثناء الحدث، التأمل في الحدث.

 عدد من على األولّ�ة صورته في المق�اس عرض تم صدق مق�اس التف�یر التأملي :
من حیث ق�اس للخاص�ة المدروسة و مناسبته ألفراد عّینة الدراسة  رأیهم إلبداء المح	مین

) بنود و تعدیل ص�اغة Lعضها ل�صLح في 5عن حذف خمسة ( ، أسفرت نتائج التح	�م
) بندًا في هذا المق�اس في صورته األول�ة موزعة على ثالثة  40األخیر عدد البنود (
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تطب�قه على عّینة  خالل أLعاد ، ثم تم حساب صدق االتساق الداخلي لألداة من
  موضحة في الجدول التالي:و	انت النتائج  استطالع�ة

 ) :01الجدول (
  یوضح معامالت االرت^اl بین البنود و أ^عادها و الدرجة الكل�ة

 االرت^اl ^الدرجة الكل�ة  االرت^اl ^ال^عد  الرقم االرت^اl ^ال^عد الرقم ال^عد

  
  

التف	یر 
أثناء 

 الحدث

01    **0,409 22   **0,649   
  

   **0,71  
 

04    **0,407 25    **0,471 
07    **0,389 28 0,133 

10 0,162 31 0,167 

13   **0,407 34    **0,268 
16    **0,336 37    **0,221 
19    **0,325   

التف	یر 
Lعد 

 الحدث

02 0,173 23    **0,474  
 
 

   **0,87  
 

05   **0,416 26   **0,407 
08     **0,486 29    **0,557 
11    **0,431 32    **0,481 
14    **0,394 35    **0,363 
17   **0,440 38    **0,330 
20    **0,554  

التف	یر 
Lعد 

 الحدث

03   **0,425 24   **0,553  
 
 

   **0,91  
 

06    **0,416  27     *0,238 
09     **0,491  30    **0,361 
12    **0,479  33    **0,542 
15    *0,257  36    **0,377 
18     **0,293  39    **0,452 
21      **0,581  40    **0,559 
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) في Lعد التف	یر أثناء �02الح� من أغلب معامالت االرتLاf 	انت دالة ما عدا البنود(
)  في Lعد التف	یر قبل الحدث  فقد 	انت  غیر دالة مع  31- 28- 10الحدث و ( 

  أLعادها  و لذا تم حذفها.
 (Alphaتم حساLه Lاستخدام معادلة الفا 	رونLاخ الطLقي  التأملي :ث^ات مق�اس التف�یر 

 ( Stratified:  

  حیث    

�مثل تLاین   �مثل معامل ألفا فقرات Lعد من أLعاد المق�اس،    
  ذلك الLعد

�مثل جمع حواصل ضرب تLاین درجات 	ل Lعد في نتیجة طرح معامل الفا  

  Lاین المق�اس 		ل .�مثل ت  لكل Lعد من الواحد صح�ح ، 
	م تم االعتماد على طر�قة التجزئة النصف�ة ثم تصح�حه من خالل معادلة " سبیرمان 

  براون" و 	انت النتائج 	ما هي موضحة في الجدول 
 ) :2جدول رقم (

  یوضح معامالت ث^ات مق�اس التف�یر التأملي

  
  المق�اس

  
 ألفا �رون^اخ الط^قي

 التجزئة النصف�ة
  ^عد التصح�ح  قبل التصح�ح

 0.83 0.71 0.84 األداة 		ل

 
 موزعة على ثالثة أLعاد و) بندا 36النهائ�ة م	ون من (أصLح المق�اس في صورته 

  االعتماد عل�ه في الدراسة الحال�ة.
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 فقرات من فقرة لكل استجابته عن درجة المفحوص �عطي :المق�اس درجات تقدیر •
 ،(3 )تنطبO علّي دائما   " اإلیجاب�ة راتالفق على  )1( ) إلى3من  ( تمتد المق�اس

 	لما أنه Lالذ	ر الجدیر )  ، و من1ال تنطبO علّي ابدا (  ،(2 )تنطبO علّي اح�انا 
 الدرجة وتكون  التأملي، التف	یر مستوE  ازد�اد على ذلك دل المق�اس على الدرجة زادت
   :LاألLعاد الفرع�ة یتعلO وف�ما ) 36( الدن�ا ) والدرجة108(   المق�اس على الكل�ة

  . "الحدث قبل التأمل " ) لLعد10) والدن�ا (30(  العل�ا الدرجة تكون  - 
  ) لLعد " التأمل اثناء الحدث ".12) و الدن�ا ( 36تكون الدرجة العل�ا (  - 
  ) لLعد "التأمل Lعد الحدث "14) و الدن�ا ( 42تكون الدرجة العل�ا (  - 

  التصم�م التجر�بي للدراسة   : 
تصم�م المجموعة الضاLطة غیر العشوائ�ة ذو  م االعتماد على تصم�م شLه تجر�بي وهوت

 االختLار�ن قبلي و Lعد� 	ما یوضحه الجدول
  

  تصم�م الدراسة ):3الجدول رقم (

 التطبیr ال^عدS نوع المعالجة التطبیr القبلي المجموعات

الق�اس القبلي للتف	یر  التجر�ب�ة
 التأملي

االكتشاف التدر�س Lأسلوب 
 الموجه

الق�اس الLعد� للتف	یر 
 التأملي

الق�اس القبلي للتف	یر  الضاLطة
 التأملي

الق�اس الLعد� للتف	یر  التدر�س Lاألسلوب المعتاد
 التأملي

 
  التكافؤ بین مجموعتي الدراسة   

  التكافؤ في مستو) التف�یر التأملي  -
 التأملي التف	یر مق�اس على ةوالضاLط التجر�ب�ة المجموعتین تكافؤ من التحقO تم

 یوضح  الحدث 	ما Lعد التأمل الحدث، أثناء التأمل الحدث، في (التأمل Lمختلف مجاالته
  .الجدول
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 ) : 4الجدول (
  نتائج  اخت^ار( ت) لحساب التكافؤ في مستو) التف�یر التأملي بین مجموعتي الدراسة

عدد افراد  المجموعة المجال
 المجموعة

 uالمتوس
 يالحساب

االنحراف 
 Sالمع�ار 

  ق�مة
 ( ت)

درجات 
 الحر�ة

مستو) 
 الداللة

  التأمل قبل 
 الحدث

   4.01 23.28 36 التجر�ب�ة
0.28 

  
69 

  
 4.52 23.00 35 الضاLطة 0.77

  التأمل اثناء 
 الحدث

   3.89 26.91 36 التجر�ب�ة
1.15 

  
69 

  
 4.21 28.02 35 الضاLطة 0.25

  التأمل Lعد
 الحدث 

�   3.78 31.86 36 ب�ةالتجر
0.03  

  
69 

  
 5.78 31.85 35 الضاLطة 0.99

  التف	یر 
 التأملي

   11.33 81.47 36 التجر�ب�ة
0.49 

  
69 

  
 13.37 83.17 35 الضاLطة 0.62

 
 α) أّن ق�مة (ت) غیر دالة احصائ�ا عند مستوE داللة (  4یتضح من خالل الجدول (

فرق دال إحصائ�ا بین مجموعتي الدراسة الضاLطة )  مما یدل على عدم وجود 0.05 ≤
و التجر�ب�ة ، و �عد ذلك مؤشرًا على تكافؤ المجموعتین في ما یخص مستوE التف	یر 

  التأملي قبل البدء بتطبیO الدراسة.
  إجراءات تطبیr أدوات الدراسة 

التنسیO مع األستاذ الذ� یدرس المجموعتین لالتفاق  على عدد حصص تدر�س  - 1
Lالوحدات لوحدات التدر�س�ة لتحقیO التكافؤ في عدد الحصص، إضافة إلى تزو�ده ا

 . التدر�س�ة  وفO أسلوب االكتشاف الموجه التي أعّدها الLاحث للمجموعة التجر�ب�ة
 تطبیO مق�اس التف	یر التأملي قبل�ا على المجموعتین التجر�ب�ة و الضاLطة - 2
) أساب�ع Lمعدل 6اسة التي استغرقت (البدء بتطبیO المعالجة على مجموعتي الدر  - 3

، وحدة خاصة بنشاf فرد� و  تعل�م�ة تشتمل 	ل حصة على وحدةحصتین أسبوع�ًا 
 األخرE بنشاf جماعي .
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 تطبیO مق�اس التف	یر التأملي Lعد االنتهاء من تدر�س الوحدات مLاشرة. - 4
  عرض و مناقشة النتائج: 

  عرض نتیجة الفرض�ة األولى 
تم حساب المتوسطات الحساب�ة و االنحرافات �ة الدراسة األولى، فرض اختLار Lُغ�ة

 )ANCOVAالمع�ار�ة لب�انات تالمیذ المجموعتین ، 	ما تم تطبیO اختLار تحلیل التغایر(
 Eعد� لمستوLب�ة في الق�اس ال�لحساب  داللة الفروق بین المجموعتین الضاLطة و التجر

 ).07لق�اس القبلي 	ما یوضح الجدول (التف	یر التأملي و 	ل مجاالته Lعد ضL[ ا
 ):  5جدول (

بین المجموعة التجر�ب�ة و الضا^طة  ) لداللة الفروق ANCOVAیبین نتائج اخت^ار(

  في الق�اس ال^عدS للمجاالت الفرع�ة ومستو) ق�اس التف�یر التأملي ��ل.

المجال 

  الفرعي 

 

مصدر 

 الت^این 

مجموع 

 المر!عات

درجات 

 الحر�ة

 uمتوس

 !عاتالمر 

  ق�مة 

 ف

مستو) 

الداللة 

 االحصائ�ة

مر!ع 

  ایتا

(η2) 

  
  التأمل قبل

 الحدث 

المتغیر 
 المصاحب

663.29 1 663.29 91.81 0.000 0.57 

 0.04 0.09 2.96 21.39 1 21.39 المجموعة

  7.224 68 491.24 الخطاء

  71 41204 المجموع

  
  التأمل اثناء

 الحدث 

المتغیر 
 المصاحب

792.16 1 792.16 96.12 0.000 0.58 

 0.15 0.001 12.16 100.23 1 100.23 المجموعة

  8.24 68 560.37 الخطاء

  71 60346 المجموع

  
  التأمل Lعد

 الحدث 

المتغیر 
 المصاحب

1065.94 1 1065.94 78.29 0.000 0.53 

 0.12 0.003 9.39 127.83 1 127.83 المجموعة
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  13.61 68 925.74 الخطاء

  71 77396 جموعالم

  
مق�اس 
التف	یر 
 التأملي

المتغیر 
 المصاحب

7737.07 1 7737.07 133.89 0.00 0.66 

 0.15 0.00 12.00 693.69 1 693.69 المجموعة

  57.78 68 3929.46 الخطاء

  71 526584.00 المجموع

 ) وجود فرق ذ� داللة احصائ�ة في الق�اس الLعد� لمستوE 5یتضح من الجدول من (
التف	یر التأملي بین المجموعتین التجر�ب�ة و الضاLطة في مجالي التأمل  أثناء الحدث و 

) حیث بلغت ق�مة ف  على الترتیب α ≥ 0,01التأمل Lعد الحدث عند مستوE داللة (

مجال التأمل قبل الحدث LالنسLة ل)  ، في حین لم تظهر فروق دالة 9.39) و (12.16(

أما LالنسLة لمستوE التف	یر التأملي 		ل فقد وجدت فروق  ) ،2.96الذ� سجل ق�مة ف (

)   α ≥ 0,01دالة احصائ�ا بین متوسطات درجات مجموعتي الدراسة عند مستوE داللة (
) و من اجل معرفة اتجاه الفروق فقد تم االعتماد على 12.00حیث بلغت ق�مة ف (

  )  6یوضح الجدول ( المتوسطات  المعّدلة للمجموعتین التجر�ب�ة و الضاLطة 	ما
 ) :6الجدول (

المتوسطات القبل�ة و ال^عد�ة و المعدلة حسب المجموعة، للمجاالت الفرع�ة  و 

  المق�اس ��ل لمستو) لتف�یر التأملي

  

 المجال

  

 المجموعة

عدد 

 األفراد

 uالمتوس

الحسابي للق�اس 

 القبلي

المتوسu الحسابي 

Sللق�اس ال^عد 

  

 المتوسu المعدل

  التأمل قبل
 الحدث  

 23.18 23.31 23.28 35 الضاLطة

 24.28 24.16 22.94 36 التجر�ب�ة

  التأمل اثناء 
 الحدث

 27.59 28.11 28.02 35 الضاLطة

 30.00 29.50 26.81 36 التجر�ب�ة
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  التأمل Lعد
 الحدث 

 31.20 31.25 31.85 35 الضاLطة

 33.88 33.83 31.72 36 التجر�ب�ة

مق�اس التف	یر 
 التأملي

 81.94 82.68 83.17 35 الضاLطة

 88.21 87.50 81.47 36 التجر�ب�ة

 
 المجموعة لصالح جاءت المجموعتین بین الفروق  أنّ  متوسطات المعدلة نجد ضوء في

التجر�ب�ة التي اعتمدت على أسلوب االكتشاف الموجه في مجالي التأمل أثناء الحدث و 
		ل  ، مما �عني رفض الفرض�ة الصفر�ة   التأمل Lعد الحدث و مستوE التف	یر التأملي

الLحث�ة التي تنص على : وجود فروق ذات داللة إحصائ�ة بین  الفرض�ة قبول و
المجموعة التجر�ب�ة و الضاLطة في التف	یر التأملي خالل دروس التر��ة البدن�ة و 

الدراسة  أثر أسلوب التدر�س قید لمعرفة حجم  الر�اض�ة لصالح المجموعة التجر�ب�ة  ، و
Lاستخدام  effect sizeفي تنم�ة التف	یر التأملي لدE التالمیذ، تم حساب حجم األثر 

) ، و هي ق�مة مرتفعة  و هذا �عني أّن 0.15= ((η2)حیث وجدت  (η2)مر�ع إیتا 
حجم األثر الستخدام أسلوب االكتشاف الموجه في تنم�ة التف	یر التأملي لدE تالمیذ 

 ان 	بیرًا .المجموعة التجر�ب�ة 	
  

 مناقشة نتیجة الفرض�ة األولى

ُتبد� نتیجة هذه الفرض�ة األثر االیجابي ألسلوب التدر�س Lاالكتشاف الموجه في  
مستوE التف	یر التأملي لدE تالمیذ المرحلة الثانو�ة و على مستوE األLعاد الفرع�ة الثاني 

لتدر�س Lاالكتشاف الموجه 	ان و الثالث الم	ونة للتف	یر التأملي ، هذا �عني أّن أسلوب ا
ذا تأثیر ایجابي و دال احصائ�ا على التف	یر التأملي لدE التالمیذ إذا ما قورن 

  Lالمجموعة الضاLطة التي درست Lاألسلوب المعتاد.
هذا و اّتسقت هذه النتیجة مع أغلب الدراسات التي تطرقت ألسلوب االكتشاف   

ر�اض�ة Lمختلف الرؤE التي تناولته في عالقته الموجه  في مجال التر��ة البدن�ة و ال
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Lالتف	یر التأملي أو Lصور أخرE من التف	یر ، 	ما توافقت مع االطار النظر� للدراسة ؛ 
دراسة الحا�ك و السوطر� دراسات 	ل من (إذ نجد اتفاقًا بین نتائج الدراسة الحال�ة و 

،  2015مایلة ،الش؛  2013أبو الطیب و الحسین ،؛  2010؛ ادیر ،  2004،
Jayachandran, Arjunan,2012 التي توصلت على الترتیب إلى فاعل�ة أسلوب (

، رفع التحصیل المعرفي للطلLة خالل على Lعض المهارات الح�ات�ة  االكتشاف الموجه
تنم�ة التف	یر درس التر��ة الر�اض�ة ، تنم�ة التف	یر االبتكار� خالل ممارسة السLاحة ، 

المیذ في مهارات ر�اضة الجمLاز ، و مساهمته في تنم�ة القدرة المعرف�ة  التأملي لدE الت
 على  االكتساب و االحتفا� لLعض المهارات الحر	�ة عندهم ، التي �متلكها  الطلLة 

أّن هذا األسلوب على عالقة  )2007؛ الحا�ك  (Alhayek, 2004.bلتضیف دراسات 
أثناء ممارسة مهارات 	رة السلة ، و أّن أسلوب  Lالقدرة على التف	یر االبتكار� عند الطلLة

االكتشاف الموجه �ساهم في التفوق  في الجزء المتعلL Oمهارات التف	یر مقارنة Lاألسالیب 
. Eاألخر 

 ; Leung & Kember,2003 ; Kirk,2000 	ما أكدت دراسات (            
Kim,1998( یر التأملي الممارس من طرف التالمیذ ی	الصلة  أّن التف Oقى وثیL

 Oس�[ أو االعت�اد� وثیLیر ال	عة فالتفLه أو االستراتیج�ات المتLس من ناح�ة أسالی�Lالتدر
الصلة Lاستراتیج�ات التعلم السطح�ة في صورة األسلوب األمر� ، أما مستوE الفهم و 

ه ، التأمل الناقد فیرتL ]Lاستراتیج�ات التعلم المتعمقة في صورة أسلوب االكتشاف الموج
أّن الطلLة المتأملین اكتسبوا المهارات التعل�م�ة Lش	ل أفضل من الطلLة غیر  	ما 

) إلى نتیجة (Sunay,gundiiz,Dolasir,2004المتأملین ، Lالمقابل توصلت دراسة 
ُمناف�ة لنتیجة هذه الفرض�ة التي أسفرت عن عدم وجود فروق في اكتساب التقن�ات 

ب الجامعة بین المجموعة التي اتLعت أسلوب التدر�س األساس�ة للكرة الطائرة لدE طال
  األمر� و المجموعة التي اتLعت أسلوب االكتشاف الموجه . 
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Lالموازاة مع هذا یتبین ما ُ�عزز نتیجة هذه الفرض�ة من الناح�ة النظر�ة ال س�ما  
بره  ) حول االكتشاف حیث اعت Brunerالمنظور المعرفي  في الشO الذ� تناوله برونر ( 

التعلم  هو Lاالكتشاف فالتعلمطر�قة  �صل بها الطفل إلى الحل اكثر من الحل نفسه ، 
 الطفل �	ن لم جدیدة لمعلومات وتحو�لها المعلومات وتر	یبها لمعالجة 	نتیجة �حدث الذ�

 تسهم محددة Lأنشطة المتعلم Lمساعدة المعلم ق�ام ذلك و�تطلب ، قبل من بها على درا�ة
فخالل ) .  101 ، ص 1994( ز�تون ، تحق�قها یتم التي االكتشافات ىإل الوصول في

هذا األسلوب  �عمل االستاذ على مساعدة التالمیذ من خالل محتواه المتكون من سلسلة 
االسئلة المتدرجة التي تؤد� Lالتلمیذ الى عمل�ة االستقصاء و التجر�ب و تعز�ز عمل�ات 

جاLات المتعلقة L	ل سؤال ، ف	ل سؤال �عتبر LمثاLة التف	یر و التأمل اثناء  Lحثه عن اال
عائO أو اعتراض أو شLه مش	لة البد من إیجاد حلول لها للوصول إلى االستجاLة 
الحر	�ة و األداء الصح�حین و هذا �ع	س أحد اش	ال التف	یر التي ُیوضع فیها التالمیذ 

  البدن�ة  و الر�اض�ة.خالل تعلمهم لمختلف المهارات الر�اض�ة اثناء دروس التر��ة 
  

) إلى أّن  143 ، ص 2005في نفس االطار �شیر برونر حسب ( فرج ، 
االكتشاف یتكون من مواجهة التلمیذ للمش	لة أو الموقف المش	ل ، فیLحث التلمیذ عن 

 Hildaطرق الحل أو إعادة الحل مما یز�د من قدرته على التف	یر ، و تؤ	د هیلدا  تاLا (
Taba قة تجعله ّن التع) أ�لم Lاالكتشاف �ساعد التلمیذ على تخز�ن المعلومات Lطر

�ستط�ع استرجاعها Lسهولة وقت ما شاء . 	ما أّن أحد المسوغات المتعددة لطر�قة التعلم 
) تتوافO مع نتیجة هذه الفرض�ة  L1996االكتشاف التي ذ	رها برونر نقال عن ( ز�تون ،

 فهو ، فق[ Lالتف	یر عقله و�نمى یتعلم الفرد أنّ  عنىالقوة العقل�ة التي ت في؛ و المتمثلة 
 یواجهه ما بتنظ�م وذلك العقل�ة بنیته إنماء إلى المتعلم �قود التعلم من النوع هذا أن یؤ	د
 إلى یؤدE وهذا األش�اء بین االنتظام عدم أو التناسO �	تشف لكي فق[ ل�س ، سلوك من

  .) 140 ، ص1996( ز�تون ،     العل�ا العقل مهارات وتنم�ة الذاتي التعلم
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	ما أّن أغلب التالمیذ في المواقف في إطار دروس التر��ة البدن�ة  ُیر	زون على  
األداء و ال یر�طونه Lالمعرفة المتأن�ة ف�قعون في أداء خاطئ ، و لكي نتفادE هذا �م	ن  

متسلسلة و أن �ستغل األستاذ طب�عة أسلوب االكتشاف الموجه المبني على التساؤالت ال
الهادفة ف�شرع التالمیذ حینها في عمل�ات عقل�ة    و معرف�ة  التي تصب في خانة 

 ، ص 2015التف	یر التأملي الذ� أشار إل�ه  محمد في دراسة (بلعاو�، ابو سل�مان،
)  حیث اعتبره واحدًا من العمل�ات العقل�ة و المعرف�ة الرئ�س�ة التي تمیز بین األفراد 37

جاLاتهم لمواقف الح�اة المختلفة ، و مدE 	فاءتهم و نجاحهم في تقد�م في سرعة است
استجاLات صح�حة لتلك المواقف ، حیث ان التأملیین غالLا ما �میلون التي التأني في 
تقد�م استجاLاتهم و �أخذون و قتا طو�ال في تخص�ص البدائل المتاحة قبل اتخاذهم 

  للقرارات Lشأن تنفیذها .
أسلوب االكتشاف الموجه و التف	یر التأملي ُ�م	ن وضعها في خانة فالعالقة بین  

العالقة بین أحد األسالیب المعرف�ة و الم	ونات االخرE لشخص�ة الفرد ، على اعتLار أّن 
األسالیب المعرف�ة تمثل اسالیب األداء الممیز للفرد في تصوره و إدراكه و تنظ�مه 

مح�طة Lه و 	یف یتعامل مع تلك المتغیرات ، للمتغیرات التي یتعرض لها في البیئة ال
والمتمثل في أسلوب االندفاع في مقابل التأمل حیث یرتL[ هذا األسلوب حسب ( 

) Lمیل األفراد إلى سرعة االستجاLة مع التعرض للمخاطرة 244، ص  2003الشرقاو� ،
المؤد�ة لحل . فغالLا ما تكون استجاLات المندفعین غیر صح�حة لعدم دقة تناول البدائل 

الموقف، في حین یتمیز االفراد الذین �میلون إلى التأمل Lفحص المعط�ات الموجودة في 
 الموقف ، و تناول البدائل Lعنا�ة و التحقO منها قبل إصدار االستجاLات.

  
  عرض نتیجة الفرض�ة الثان�ة 

) Two Way ANCOVAعن ذلك تم االعتماد على تحلیل التغایر الثنائي ( للكشف 
الختLار الفروق بین المجموعتین في الق�اس الLعد� لمستوE التف	یر التأملي  	ما یوضح 

  :الجدول 
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 ) :  7الجدول (
أسلوب التدر�س (االكتشاف أثر التفاعل بین  الُثنائي لداللة التغایر تحلیل اخت^ار نتائج

غیر الموجه ، المعتاد ) وعامل الممارسة الخارج�ة لألنشطة الر�اض�ة ( ممارس ،
  في تنم�ة التف�یر التأملي لد) تالمیذ الثان�ة ثانوS ممارس)

  
 مصدر الت^این

مجموع 
 المر!عات

درجات 
 الحر�ة

uمتوس  
 المر!عات 

  ق�مة
 "ف" 

مستو) 
  الداللة

 ) α= 

0.05( 

  إیتا

(η2) 

 0.53 0.000 76.13 4055.59 1 4055.59 المتغیر المصاحب 

 0.12 0.003 9.48 503.83 1 503.83 أسلوب التدر�س
 0.10 0.008 7.40 393.29 1 393.29 الممارسة الخارج�ة
الممارسة × أسلوب التدر�س

 الخارج�ة
29.33 1 29.33 0.55 0.460 0.00 

  53.14 66 3507.36 الخطأ
  71 526584 المجموع

 
 α) عدم وجود فروق دالة إحصائ�ا عند مستوE داللة (7( الجدول خالل من �ظهر 
) ، مما �عني قبول 0.55(  "ف" جموعات  حیث  بلغت ق�مة ) بین الم0,05 ≤

الفرض�ة الصفر�ة التي تنص على : عدم وجود فروق ذات داللة إحصائ�ة بین المجموعة 
التجر�ب�ة و الضاLطة في مستوE التف	یر التأملي تLعا للتفاعل بین اسلوب التدر�س و 

  عامل الممارسة الخارج�ة لألنشطة الر�اض�ة .
) 0.05عند مستوE داللة ( إحصائ�ا داّلة فروق  وجود عدم جة هذه الفرض�ة الىتشیر نتی

مستوE التف	یر التأملي خالل دروس التر��ة البدن�ة و  في األر�ع المجموعات بین
 Eاض�ة ُتعز�بین اسلوب التدر�س و عامل الممارسة الخارج�ة لألنشطة   التفاعل الى الر
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التأملي Lعد ضL[ المتغیر المصاحب( الق�اس القبلي  الر�اض�ة في الق�اس الLعد� للتف	یر
  ) و هذا ما توضحه المتوسطات الحساب�ة و المعدلة.

 ):8الجدول (

  المتوسطات  ال^عد�ة و المعدلة حسب المجموعة لمق�اس التف�یر التأملي

  

 الممارسة الخارج�ة

  أسلوب 

 التدر�س    

 uالمتوس

الحسابي للق�اس 

Sال^عد 

االنحراف 

 Sالمع�ار 

 uالمتوس

 المعدل

fأسلوب االكتشاف  ممارسون لنشا
 الموجه

94.42 7.43 90.99 

غیر ممارسین 
fللنشا 

أسلوب االكتشاف 
 الموجه

77.80 9.99 84.08 

f84.27 10.86 89.82 األسلوب المعتاد ممارسون للنشا 
غیر ممارسین 

fللنشا 
 79.95 13.65 75.94 األسلوب المعتاد

 
) أّن المتوسطات المعّدلة للمجموعات األر�عة (المجموعة 8قم (�ظهر من خالل الجدول ر 

الممارسة لألنشطة الخارج�ة  التي درست Lأسلوب االكتشاف الموجه ، المجموعة غیر 
الممارسة لألنشطة الخارج�ة التي درست Lأسلوب االكتشاف الموجه  ، المجموعة 

، المجموعة غیر الممارسة   الممارسة لألنشطة الخارج�ة التي درست Lاألسلوب المعتاد
) ، ( 90.99لألنشطة الخارج�ة التي درست Lاألسلوب المعتاد)  على الترتیب ( 

) و هي متوسطات غیر دالة عند مستوE داللة 79.95) ، ( 84.27) ، ( 84.08
لنتیجة اختLار فرض�ة التفاعل بین أسلوب  أوضح Lصر�ة قراءة أجل من ) . و0.05(

 الب�اني الذ� یبرز ذلك :  الش	ل مالحظة الخارج�ة لألنشطة  �م	نالتدر�س و الممارسة 
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 الش�ل الب�اني  :

أثر التفاعل بین أسلوب التدر�س و عامل الممارسة الخارج�ة لألنشطة الر�اض�ة في 

 تنم�ة التف�یر التأملي خالل  دروس التر!�ة البدن�ة و الر�اض�ة

  
  

التأملي متقارب الى حد ما في حالة  �ظهر من خالل الرسم الب�اني أّن التف	یر 
تطبیO األسلوب المعتاد في التدر�س سواء مع الممارسین او غیر الممارسین لألنشطة 
الخارج�ة ، و الفرق یLقى تقر�Lا ذاته في حالة تطبیO أسلوب التدر�س Lاالكتشاف الموجه 

التدر�س و بین الممارسین و غیر الممارسین ، و هذا �ع	س عدم التفاعل بین أسلوب 
 على عدم  تنص التي الصفر�ة الفرض�ة قبول یتم عل�ه عامل الممارسة الخارج�ة ، و

أسلوب التدر�س (االكتشاف الموجه ، المعتاد ) و النشاf الر�اضي تفاعل بین  وجود
الخارجي ( ممارس ،غیر ممارس) في تنم�ة التف	یر التأملي خالل دروس التر��ة البدن�ة 

یذ الثان�ة ثانو� ، و رفض الفرض�ة البدیلة التي تنص على وجود الر�اض�ة لدE تالم
تفاعل بین أسلوب التدر�س (االكتشاف الموجه ، المعتاد ) و النشاf الر�اضي الخارجي ( 
ممارس ،غیر ممارس) في تنم�ة التف	یر التأملي خالل دروس التر��ة البدن�ة الر�اض�ة 

 لدE تالمیذ الثان�ة ثانو�.
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  الفرض�ة الثان�ةمناقشة نتیجة 

تبدو هذه النتیجة مبدئ�ًا متفقة مع Lعض الدراسات ف�ما یخص الشO المتعلL Oاألثر الذ� 
یلعLه عامل الممارسة الخارج�ة لألنشطة الر�اض�ة في ش	له المستقل في تنم�ة التف	یر 

  لكنها مخالفة في لألدب النظر�  . ؛لدE التالمیذ 
تي اتفقت على األثر االیجابي لعامل الممارسة االتفاق �ظهر من خالل الدراسات الف

الخارج�ة لألنشطة الر�اض�ة لدE التالمیذ على أش	ال المعرفة ( التف	یر ، االدراك ...) 
) في الدراسة L2013اختالف مستو�اتها سطح�ة 	انت أم عم�قة ، فقد توصل (ز�وش ، 

ض مهارات التف	یر الناقد التي أجراها إلى أنّ للنشاf البدني الر�اضي دور في تنم�ة Lع
) عن الدور الذ� تلعLه الممارسة 2008	ما تمخضت دراسة (سLع ،  المجال الر�اضي ،

الر�اض�ة المسLقة لدE التالمیذ في معالجة المعلومات لدE ذات الطاLع الر�اض�ة و 
  تفوقها على التالمیذ المفتقر�ن لهذه الممارسة الر�اض�ة .  

ظهر بین نتیجة الفرض�ة في هذه الدراسة و نتائج األدب أما تفسیر االختالف الذ� 
النظر� الذ� أشار إلى األثر اإلیجابي للممارسة الخارج�ة لألنشطة الر�اض�ة على 
التف	یر التأملي لدE التالمیذ خالل دروس التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة في ضوء تفاعله مع 

حثان  قد �	ون مرّده الى عاملین أسلوب التدر�س الذ� اتLعه األستاذ ، ففي نظر الLا
  اثنین :

التLاین وعدم التشاLه بین طب�عة النشاf ( 	رة قدم ، 	رة سلة ، عدو ...)  و نوعه  - 
(جماعي ، فرد� ) الممارس خارج�ا من طرف التالمیذ مع طب�عة النشاf ( فرد� أو 

األنشطة التي جماعي ) الممارس خالل دروس التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة و LالضL[ مع 
تمت في ِخضّمها الدراسة الحال�ة حیث تمثلت في نشاطي 	رة الید و الوثب ( القفز ) ، 
حیث أوضح اوزو�ل أّن الممارسة تعتبر أحد مLاد© انتقال أثر التعلم حیث یتزاید انتقال 
 أثر التعلم 	لما تزاید التشاLه بین العمل الممارس و ما سبO اكتساLه من أعمال تم ثLاتها

  ).161، ص  2012في البن�ة المعرف�ة للمتعلم ( الشرقاو� ، 



 ISSN : 1112-4032         البدنية و الر�ضيةة  للنشاطات تكنولوجياللعلوم و اا	لة العلمية  

 eISSN 2543-3776                                      م2017 الرابع عشر ديسمرب لعدد ا

 

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

 جملة علمية

حمكمة  سنوية  

172 

التLاین في حجم و مستوE الممارسة الخارج�ة لألنشطة الر�اض�ة ، فالتالمیذ الذین  - 
�مارسون النشاf الر�اضي Lش	ل منتظم في أحد النواد�  أو الجمع�ات الر�اض�ة یختلفون 

ن حیث مستوE المعارف و التقن�ات عن التالمیذ الذین �مارسونه Lش	ل غیر منتظم م
الم	تسLة أثناء الممارسة ، فالتعلم Lش	ل منتظم و بتوج�ه من مدّرب أو مختص تكون 
عوائده و نواتجه أفضل من التعلم العشوائي الذ� ُ�م	ن أن ُیرِسخ معلومات خاطئة ، 

مستوE ناه�ك على أن ضعف الممارسة الخارج�ة 	مًا و 	�فًا �ع	س خبرة ال ترقى إلى ال
المنشود ؛ فدوام الفترة بین الممارسة الخارج�ة لألنشطة و األداء المقصود خالل درس 
التر��ة البدن�ة في خضم أسلوب االكتشاف الموجه قد ینجر عنه نس�ان و ض�اع ما تم 

  تعلمه .
  خالصة و مضامین -

 توصلت الدراسة إلى أّن أسلوب االكتشاف الموجه حّسن مستوE التف	یر التأملي
خالل دروس التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة لدE أفراد عّینة الدراسة Lش	ل أفضل مقارنة 
Lاألسلوب التدر�سي المعتاد ، أما النتائج المتعلقة Lأثر التفاعل بین متغیر أسلوب التدر�س 
( االكتشاف الموجه / المعتاد) و متغیر الممارسة الخارج�ة لألنشطة الر�اض�ة (ممارس/ 

في تنم�ة التف	یر التأملي ف	شفت عن عدم وجود فروق بین مجموعات غیر ممارس) 
في حدود  المضامین العمل�ة و النظر�ةتقودنا الدراسة الحال�ة إلى تناول  الدراسة األر�عة.

  ما أفرزته نتائجها و الجوانب اإلجرائ�ة للدراسة:
اتذة على غرار أهم�ة أسالیب التدر�س غیر المLاشرة في تدر�س المادة  من طرف االس - 

ال مانع من استخدام هذا األسلوب في احدE انشطته الفرد�ة اسلوب االكتشاف الموجه (
و عدم او الجماع�ة او تطب�قه في Lعض المواقف التعّلم�ة الخاصة Lأحد تلك االنشطة ) 

التر	یز على أسلوب واحد �	Lح قدرات التالمیذ ال س�ما المعرف�ة منها و ُیدخل الملل في 
بهذا نضمن التحدیث ألسالیب التدر�س و التنو�ع في اٍن واحد. و  هم تجاه المادة ، ونفوس

عل�ه تأتي اهم�ة التغییر في مجال الممارسة التدر�س�ة على مستوE دروس التر��ة البدن�ة 
  .و الر�اض�ة من طرف االستاذ في حد ذاته
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ة االشارة و التر	یز Lما ان الدراسة تمت في ظروف طب�ع�ة (غیر مصطنعة) تأتي أهم� - 
على الشO المتعلL Oأسالیب التدر�س و 	�ف�ة تطب�قها  ضمن عمل�ات التأطیر واالشراف 

  على االساتذة من طرف المشرفین التر�و�ین .
على مصممي المناهج المرتLطة Lمادة التر��ة البدن�ة والر�اض�ة إعطاء أهم�ة أكبر  - 

ارة الیها في محتوE المنهاج أو الوثائO ألسالیب التدر�س من خالل إدراجها أو اإلش
المرفقة أو دلیل األستاذ حتى تتضح معالم 	ل أسلوب و فوائده خاصة LالنسLة لألساتذة 

  الجدد.
Lالرغم من أهم�ة نتائج الدراسة على المستوE العملي تظل هناك Lعض الحدود المقیدة  - 

في نفس الوقت مسارات  للدراسة ممّثلة في متغیرات الدراسة  و مجتمعها حیث تمثل
Lحث�ة إلجراء دراسات أخرE . فهناك متغیرات أخرE لها تأثیر في مستوE التف	یر التأملي 

على غرار الممارسة الر�اض�ة الخارج�ة ، لم یتم أخذها Lعین االعتLار لدE التالمیذ 
خت�ار 	دافع�ة األستاذ للتدر�س أو 	فایته التدر�س�ة  أو شخصیته داخل الحصة Lح	م أّن ا

  أسلوب التدر�س المناسب و تطب�قه �عود في النها�ة إلى األستاذ
�م	ن الذهاب أLعد بإجراء دراسات قد تز�د من أهم�ة أسلوب االكتشاف الموجه من  - 

استخدام هذا األسلوب مع تالمیذ في مراحل تعل�م�ة أخرE في ظل التشاLه النسبي خالل 
 ة البدن�ة و الر�اض�ة.بین مراحل التعل�م في تدر�س مادة التر��

الحدود المتعلقة Lطب�عة و نوع النشاطین الر�اضیین الذین  اقتصرت  علیهما الدراسة  - 
(	رة الید و الوثب ) ، في حین أّن  هناك أنشطة ر�اض�ة یتم تدر�سها لهذه الفئة من 

لتف	یر التالمیذ في شاكلة رمي الجلة ، السرعة ، 	رة السلة ، 	رة الطائرة  و هي مدعاة ل
من أجل الخوض فیها LاتLاع ذات األسلوب  لتحدید النشاf الر�اضي األنسب أو األقرب 

 في ظل تطبیO أسلوب االكتشاف الموجه .
إقتصار الدراسة على التف	یر التأملي LاعتLاره أحد متغیرات المجال المعرفي ، و هذه  - 

صلة Lالمجال المعرفي مدعاة ثان�ة للتف	یر من أجل الخوض في متغیرات أخرE ذات ال
) في الجزء  Mosstonمن أجل تعم�م و تأكید الرؤ�ة النظر�ة التي طرحها موستن (
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الخاص المتعلL Oأسالیب تدر�س التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة و أثرها في قنوات النمو 
  الخاصة Lشخص�ة التالمیذ على نطاق أوسع. 

 

  المراجع: 
  المراجع ^اللغة العر!�ة

). دراسة اثر Lعض اسالیب التدر�س على مستوE التعلم 2010نور (إدیر، عبد ال - 1
الحر	ي و المهار� و التحصیل المعرفي خالل درس التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة ، رسالة 

 د	توراه غیر منشورة ، معهد التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة سید� عبد هللا ، جامعة الجزائر
التدر�س Lممارسة التالمیذ للتر��ة ) .عالقة اسالیب 2004إدیر، عبد النور( - 2

 البدن�ة و الر�اض�ة رسالة ماج�ستیر ،	ل�ة العلوم االنسان�ة و االجتماع�ة، جامعة الجزائر.
).درجة تفضیل طلLة 2005الحا�ك، صادق خالد و الحمور�، ولید یوسف( - 3

التر��ة الر�اض�ة ألسالیب التدر�س المستخدمة في تدر�س مناهج 	رة السلة و العاب 
،العدد 6المضرب و اتجاهاتهم نحوها ، مجلة العلوم التر�و�ة و النفس�ة ،  الLحر�ن المجلد 

3  ،200 -223. 
) .اثر استخدام اسلوب 2012الحا�ك، صادق و السوطر� ،حسن عمر( - 4

االكتشاف الموجه على المهارات الح�ات�ة لدE طلLة الصف الساLع االساسي ،اLحاث 
، مواطن االبداع في المؤسسات الر�اض�ة ،المجلد الثاني ،  مؤتمر االبداع الر�اضي الثالث

498 - 513. 
،  1).االسس العلم�ة في التعلم الحر	ي ، 2016fالدل�مي ،ناهده عبد ز�د ( - 5

 االردن: الدار المنهج�ة للنشر و التوز�ع.
).نظر�ات التعلم و العمل�ات العقل�ة 2009الر��عي ،الشمر�، الطائي ( - 6
f،1 : دار الكتب العلم�ة.،بیروت، لبنان 
).التعلم" نظر�ات و تطب�قات"، القاهرة: م	تLة 2012الشرقاو�، انور محمد (  - 7

 االنجلو المصر�ة.
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، القاهرة: دار 2).علم النفس المعرفي المعاصر،2003fالشرقاو�، انور محمد(  - 8
 االنجلو المصر�ة.

). اثر تصم�م منهاج محوسب في تعل�م Lعض 2015الشمایلة ،امین سمر( - 9
ارات الجمLاز القائم على استراتیج�ة حل المش	الت على مستوE التف	یر التأملي ، مه

االبداع الحر	ي ، و المهار� لدE الطالLات في الLحر�ن، رسالة د	توراه ،	ل�ة الدراسات 
  العل�ا ، الجامعة االردن�ة .

، 3).علم النفس المعرفي ( النظر�ة و التطبی2012f ، (Oالعتوم ،عدنان یوسف( - 10
 ان : دار المسیرة للنشر و التوز�ع و الطLاعة .عم
).أثر برنامج 2015بلعاو�، منذر یوسف و  ابو سل�مان، بهجت عبد الحمید ( - 11

تدر�بي لتنم�ة مهارات التف	یر التأملي في دافع�ة التعلم لدE طالب السنة التحضیر�ة في 
�ر و التفوق ، جامعة القص�م ، المملكة العر��ة السعود�ة ، المجلة العر��ة للتطو 

 .50- 29).10) ،العدد(6المجلد(
، ترجمة 1).فهم التعلم و التدر�س ، 2009fتر�غو�ل ، 	یت و بروسر ، ما�	ل ( - 12

 : هاني صالح ، الر�اض: الناشر لعب�	ان للنشر.
) ، أسالیب تدر�س العلوم ، الطLعة الثان�ة ، عمان :  1996ز�تون ، عا�ش (  - 13

 دار الشروق للنشر و التوز�ع.
14 - � ). أسالیب تدر�س العلوم، عمَّان: دار الشروق.1994تون، عا�ش(ز
). دور النشاf البد� و الر�اضي في تنم�ة Lعض مهارات 2013ز�وش ، احمد( - 15

التف	یر الناقد في المجال الر�اضي ، رسالة د	توراه غیر منشورة ، معهد التر��ة البدن�ة و 
 .3الر�اض�ة ، جامعة الجزائر 

). معالجة المعلومات الر�اض�ة بین التفوق األكاد�مي 2008سLع ، رشید عامر ( - 16
والممارسة الر�اض�ة وأثره في أداء وتعلم الحر	ات الوحیدة، مجلة الر�اضة المعاصرة ، 

 ).9) ، العدد(7المجلد (
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، 1). استراتیج�ات التدر�س في التر��ة الر�اض�ة ،2008fعثمان ،عفاف ( - 17
 ة و النشر .االس	ندر�ة : دار الوفاء لدن�ا الطLاع

).اسالیب و طرائO التدر�س في التر��ة البدن�ة و 2006عطا هللا ،أحمد(  - 18
 الر�اض�ة ،بن ع	نون ، الجزائر : دیوان المطبوعات الجامع�ة.

) .تداخل التعلم التعاوني و االكتشاف الموجه و 2012علوان، عبد المجید رنا ( - 19
	ل�ة التر��ة االساس�ة ،	ل�ة  اثره في تطو�ر Lعض مهارات 	رة السلة للطالLات، مجلة

 .668-643) ،76التر��ة الر�اض�ة للبنات ،جامعة Lغداد، العدد(
). نحو افاق جدیدة للتدر�س في واقعنا التعل�مي" نها�ات 2001عمران ،تغر�د( - 20
 ، القاهرة : دار القاهرة.1و ارهاصات قرن جدید"، f- قرن 
دراسة تحلیل�ة   –لعمل�ة ). االسالیب التطب�ق�ة في الدروس ا2001عمور، عمر( - 21

تقو�م�ة وفO االسالیب التدر�س�ة الحدیثة ، رسالة ماج�ستیر ، 	ل�ة العلوم االجتماع�ة ، 
 قسم التر��ة البدن�ة ، جامعة الجزائر.

) . طرق التدر�س في القرن الواحد و 2005فرج حسین ، عبد اللطیف (  - 22
  العشر�ن ، عمان ، االردن : دار المسیرة .

).س�	ولوج�ة التعلم للمهارات الحر	�ة الر�اض�ة، 2013د أمین ( فوز� ، أحم - 23
 االس	ندر�ة : دار الوفاء لدن�ا الطLاعة و النشر.

التطب�قات ،  –النماذج  –المفهوم  –). التعلـــم 2003منسي ، محمد عبد الحل�م ( - 24
 القاهرة: دار االنجلو المصر�ة

لمناهج ، منهاج التر��ة البدن�ة و ). اللجنة الوطن�ة ل2006وزارة التر��ة الوطن�ة ( - 25
  ثانو�، الجزائر. 2الر�اض�ة ، السنة 
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  آل�ة انتقاء التالمیذ المتفوقین ر�اض�ا

 لفرق �رة السلة المدرس�ة من وجهة نظر المدر�ین
 

 2، حبیب بن سي قدور  1محجوب غزال
 ) mahdjoubghezal@gmail.com( معهد علوم وتقن
ات النشاطات البدن
ة والر�اض
ة مستغانم 1
 )bensikaddourh@yahoo.fr (  معهد علوم وتقن
ات النشاطات البدن
ة والر�اض
ة مستغانم 2

  

  الملخص: 

یهدف الLحث إلى معرفة آل�ة انتقاء التالمیذ المتفوقین ر�اض�ا في الوسF المدرسي ، 

سلوب المسحي على عینة من مدر�ي �رة وقد استخدم الLاحثان المنهج الوصفي Lاأل

أداة ق�اس تمثلت في  ان) مدر�ا ، وقد استخدم الLاحث 37السلة للجهة الغر��ة ( 

) عLارة موزعة على محور�ن. وLعد عمل�ة المعالجة  19استب�ان م�ون من ( 

اإلحصائ�ة توصل الLاحثان إلى أن أفراد عینة الLحث �فضلون أن یتم انتقاء التالمیذ 

متفوقین من خالل برامج الر�اضة المدرس�ة ومن مرحلة إلى أخر_ ، �ما أكدوا على ال

عدم وجود إستراتیج�ة محددة حال�ا موجه النتقاء المL�ر للمتفوقین نحو ممارسة 

تخصصات جماع�ة على المستو_ الوالئي، جهوd ،وطني.إضافة إلى ضعف وقلة 

اء مبني على أسس علم�ة .وعل�ه یؤ�د توفیر اإلم�ان�ات الالزمة �حول دون إجراء انتق

الLاحثان على أهم�ة االعتماد على االختLارات والق�اسات حدیثة و التي تتناسب وطب�عة 

النشاh الممارس ، على أن تشمل على أغلب محددات االنتقاء وهذا Lغ�ة الكشف 

نLع المL�ر عن استعدادات وقدرات التالمیذ المتفوقین LاعتLار المدرسة هي خزان وم

  المواهب الر�اض�ة .

 الوسF المدرسي. –الر�اضة  –التالمیذ المتفوقین  –الكلمات األساس�ة: االنتقاء  
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Mécanisme de la sélection des élèves sportifs talentueux pour les équipes 

de basket-ball scolaire du point de vue des entraineurs. 

 

Résumé :  
La recherche vise à savoir le mécanisme de la sélection des élèves sportifs 
talentueux dans les milieux scolaires, les chercheurs a utilisé la méthode 
descriptive par l'enquête, sur un échantillon d'entraîneurs de basket-ball ; côté 
ouest,  (37 )formateurs. Les chercheurs a utilisé un outil de mesure consistait 
en un questionnaire de (19) expressions répartis en deux axes.  
      Après le processus de traitement  statistique, les chercheurs a suggéré que 
les personnes de l'échantillon de recherche préfèrent que les élèves doivent être 
sélectionnés grâce à des programmes de sport scolaire et d'une étape à l'autre, 
et ont souligné l'absence d'une stratégie de sélection rapide actuellement, 
conçue pour la sélection précoce des élèves talentueux vers la pratique des 
disciplines collectives au niveau des États, des régions ou national. En plus de 
manque et la faiblesse de fourniture des équipements nécessaires empêchant la 
sélection sur des baes scientifiques. 
       En conséquence, les chercheurs  souligne l'importance de se fonder sur des 
tests modernes et des mesures qui correspondent à la nature de l'activité 
pratiquée, d'inclure la plupart des déterminants de la sélection et ceci afin de la 
détection précoce des préparatifs et des capacités des élèves talentueux et ceci 
comme l'école est le réservoir et la source de talent sportif. 

 

Mots clés:  sélection - élèves talentueux - sport - milieu scolaire. 
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Mechanism of selection of talented sports pupils for school basketball’s 
teams from the point of view of trainers. 

 
Astract:   
The research seeks to identify the mechanism of selection of talented sports 
pupils in school settings, the researchers used the descriptive method by the 
survey, on a sample of basketball coaches; West side, (37 )trainers. The 
researchers used a measurement tool consisting of a questionnaire of (19) 
expressions divided into two axes. 
     After the statistical processing process, the researchers suggested that the 
people in the research sample prefer that students be selected through school 
sport programs and from one stage to another, and stressed the absence Of a 
rapid selection strategy currently designed for the early selection of talented 
students towards the practice of collective disciplines at the state, regional or 
national level. In addition, to the lack and weakness of supply of necessary 
equipment preventing selection on scientific grounds.   
       Accordingly, the researchers emphasizes the importance of relying on 
modern tests and measures that correspond to the nature of the activity being 
practiced, to include most of the determinants of selection in order to detect 
early abilities of talented students and this as the school is the reservoir and 
source of sports talent. 
Key words:  selection - talented students - sport - school environment 
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  مقدمة: -
لقد أص(ح من المسلم (ه أن إم&ان
ة وصول الناشئین إلى المستو� العالي وتمثیل 

ال(الد في مختلف المحافل الدول
ة القار�ة ، ال یتحق/ إال إذا &انت عمل
ة انتقاء وتوج
ه 

الناشئین من البدا
ة تتم (طر�قة سل
مة إلى النشا: الذ9 یتناسب وٕام&ان
اتهم وقدراتهم 

  مهار�ة ...الخ .البدن
ة وال

واالنتقاء هو اخت
ار أفضل الناشئین لممارسة نشا: ر�اضي معین ، واخت
ار 

المتفوقین في األنشطة الر�اض
ة م(&را والتخط
< لهم للوصول إلى المستو
ات العل
ا م(&را 

  والترBع على قمة الهرم لسنوات طو�لة &ما هو الحال لد� الدول المتقدمة .

الدول س
اسة االنتقاء الم(&ر واكتشاف المواهب وتوجیهها إلى ولذا فقد انتهجت هذه 

النشا: المناسب والسهر على الممارسة الفعل
ة لها على مختلف أطوار التعل
م من 

االبتدائي لغا
ة الجامعة أو ما 
سمى (الر�اضة الجامع
ة ما هو إال دلیل على س
طرتها 

المیدال
ات في مختلف المنافسات على مختلف الفعال
ات الر�اض
ة وحصد أكبر &م من 

  العالم
ة واالولمب
ة .

وتعتبر المدرس
ة البیئة المناس(ة والتي لها دور مهم في تكو�ن الناشئین وتوعیتهم 

(أهم
ة مزاولة األنشطة الر�اض
ة على مختلف أنواعها على الوجه الصح
ح ، مع إبراز 

لق
ة من المواطنة الصالحة ، ولذا فال منافعها الجسم
ة والنفس
ة والعقل
ة واالجتماع
ة والخ


ة Bة وعلى الخصوص أساتذة التر
بد من العنا
ة واالهتمام بها من قبل الهیئات المعن

البدن
ة والر�اض
ة ، وهنا تقع مسؤول
ة &بیرة على عاتقهم من اجل اكتشاف المواهب 

  صة .ال(ارزة والتي 
&ون لها مستقبل حافل لتمثیل المنتخ(ات عامة والوطن خا

و&ما هو معلوم فإن المدرسة هي الوس< الذ9 
قضي ف
ه التلمیذ جل وقته ، وهو 

الذ9 
ستط
ع مزاولة وممارسة مختلف األنشطة الر�اض
ة سواء الصف
ة والالصف
ة ، 

والتي تعتبر مفتاح الممارسة الفعل
ة لفرق الر�اضة المدرس
ة .و(التالي فالمدرسة هي نواة 

  الوطن
ة في جم
ع األنشطة الر�اض
ة .المستقبل وخزان النخ(ة 
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فالر�اضة المدرس
ة هي &ل الفعال
ات الر�اض
ة التي تمارس داخل المؤسسات 

&ما تعتبر القاعدة األساس
ة لتكو�ن  التعل
م
ة تحت إشراف األستاذ أو المرBي الر�اضي .

لممارسة ر�اضي المستو
ات العل
ا والمصدر األول لتخر�ج أ(طال المستقبل انطالقا من ا

الفعل
ة من الطور االبتدائي ، فالمتوسطي ، فالثانو9 ، ثم الجامعي وصوال إلى الترBع 

  على عرش التتو�جات في مختلف المحافل الدول
ة .

) أن الجمع
ات &انت  تتكئ على الر�اضة المدرس
ة "  2015وأشار (بوسیف، 

المؤسسات الترBو
ة نحو  فرحو9 بوعالم  و غیره ،حیث الجم
ع تجال مهد انطالقاتهم  من

الفرق الر�اض
ة ، لكن الواقع الحالي أص(ح غیر ذلك. فغ
اب الر�اضة المدرس
ة عن 

الواجهة على مختلف أطوار التعل
م ، انع&س سل(ا على الفرق المنتخ(ات القوم
ة. فعلى 

مستو� مؤسساتنا الترBو
ة وعلى مختلف أطوار التعل
م ، ورغم توفر الطاقات الش(ان(ة 

المواهب الواعدة ، مازال هناك ش(ه غ
اب للفرق المدرس
ة ، وان &ان موجودا فهو و 

مقتصر على (عض المؤسسات التي تعد على األصا(ع ، وفي فعال
ات &&رة القدم والعدو 

  أح
انا .

و�ر� األمین العام للرا(طة الوالئ
ة للر�اضة المدرس
ة بوهران أن الر�اضة 

ن لأل(طال ومن(ع للمواهب الشا(ة ، (اعت(ارها األرض المدرس
ة &انت في الماضي خزا

الخص(ة والمثمرة التي تطرح خیراتها و�نتفع بها الجم
ع ، ففي الماضي القر�ب &انت 

الر�اضة المدرس
ة من(عا لأل(طال ومشتلة إلعداد النشء  لكن األمور حال
ا تغیرت بتغیر 

  ).2015المنظومة الترBو
ة (بن تاز9، 

لمعنیین من أهل االختصاص تر&یز &ل جهودهم نحو إیجاد ولذا یجب على ا

الحلول العلم
ة المیدان
ة  المناس(ة (أسرع ما 
م&ن  حتى تسترجع هذه األخیرة م&انتها في 

تمو�ل األند
ة الوطن
ة (مختلف أنشطتها المتنوعة.وعل
ه جاءت ف&رة هذه الدراسة إلى 

  درسي (اعت(اره خزان حق
قي لأل(طال.التعرف على آل
ة انتقاء التالمیذ في الوس< الم
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  المش�لة: -
مما ال شك ف
ه تعد الر�اضة المدرس
ة هي المحرك األساسي لمعرفة مد� التقدم في  

المیدان الر�اضي ، وهي القاعدة األول
ة للحر&ة الر�اض
ة ، وهي نواة المستقبل وخزان 

مد منه النواد9 والفرق النخ(ة الوطن
ة في جم
ع أنواع األنشطة الر�اض
ة ، الذ9 تست

المحل
ة (الدرجة األولى الطاقات التي ال محالة ستعود (الخیر على الجم
ع ومنه النخ(ة 

  الوطن
ة .

و في هذا المسعى تعتبر عمل
ة انتقاء الناشئین لألنشطة المدرس
ة من أهم المش&الت 

أو نحو األند
ة  التي تواجه المدرBین و المدرسین  سواء نحو األنشطة الالصف
ة المدرس
ة

  والفرق الر�اض
ة .

وقد ظل االنتقاء لسنوات طو�لة وحتى اآلن في دول &ثیرة 
عتمد على الخبرة 

الشخص
ة للمدرب دون االستناد إلى مقای
س أو معاییر أو محددات موضوع
ة ، ثم 

اتجهت الجهود إلى (حث األسس العلم
ة وٕایجاد األسالیب العلم
ة التي یجب أن تتم على 

اسها عمل
ة االنتقاء .و في هذا الشأن تعتبر المدرسة الوس< المهم في تكو�ن الناشئین أس

وتوعیتهم (أهم
ة مزاولة األنشطة الر�اض
ة على وجهها الصح
ح ، إضافة إلى التوع
ة 

(منافعها البدن
ة والصح
ة ، لذلك 
عد االهتمام والعنا
ة الالزمة بها من المدرBین شرطا 

  م الفعال في صقل الطاقات وانتقاء المتفوقین.أساسي نظرا لدوره

و(النظر لواقعنا المحلي نجد (أن األنشطة المدرس
ة ارض خص(ة لرعا
ة 

واكتشاف المتفوقین إذا ما أحسنا استغاللها وسلطنا الضوء علیها ، فقلیل من االهتمام 

تفوقین نحو (األنشطة المدرس
ة سوف یوفر الكثیر من الوقت والجهد والمال في رعا
ة الم

ما هو منشود ال
ه.فغ
اب الر�اضة المدرس
ة عن الواجهة على مختلف أطوار التعل
م ، 

انع&س سل(ا على الفرق المنتخ(ات القوم
ة ، إن لم نقل غ
اب ش(ه &لي ، فعلى مستو� 

مؤسساتنا الترBو
ة وعلى مختلف أطوار التعل
م ، ورغم توفر الطاقات الش(ان
ة والمواهب 

  مازال هناك ش(ه غ
اب للفرق المدرس
ة .الواعدة ، 
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) إلى العمل  على وضع الر�اضة المدرس
ة في بؤرة 2015وقد أشار (علي محمد، 

االهتمام الترBو9 والس
اسي ألن الر�اضة المدرس
ة مطلب ترBو9 (اعت(ارها عامل الوقا
ة 

في  األول من مش&الت المستقبل &ما یهدف إلى تأكید على دور الر�اضة المدرس
ة


ة المجتمع
ة والس
اس
ة والر�اض
ة  .Bالتر  

وعل
ه جاءت هذه الدراسة والتي نحاول من خاللها معرفة آل
ة انتقاء التالمیذ 

المتفوقین ر�اض
ا لفرق &رة السلة المدرس
ة من وجهة نظر مدرBي &رة السلة (الغرب 

میذ المتفوقین ر�اض
ا الجزائر9. وعل
ه نطرح التساؤل التالي : &یف تتم عمل
ة انتقاء التال

  لفرق &رة السلة المدرس
ة ؟

  : التساؤالت

ما هي النظم المعتمدة في عمل
ة انتقاء التالمیذ المتفوقین ر�اض
ا لفرق &رة السلة  - 

  المدرس
ة ؟

ما هي األسس التي 
عتمد علیها في انتقاء التالمیذ المتفوقین ر�اض
ا لفرق &رة السلة  - 

  المدرس
ة ؟

  

- Lحثأهداف ال  
   الهدف العام :

التعرف على آل
ة انتقاء التالمیذ المتفوقین ر�اض
ا لفرق &رة السلة المدرس
ة من وجهة  - 

  نظر مدرBي &رة السلة.

  األهداف الجزئ
ة : 

التعرف على النظم المعتمدة في عمل
ة انتقاء التالمیذ المتفوقین ر�اض
ا لفرق &رة السلة  - 

  المدرس
ة.

ي 
عتمد علیها في انتقاء التالمیذ المتفوقین ر�اض
ا في لفرق التعرف على األسس الت - 

  &رة السلة المدرس
ة.
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  فروض الLحث -
   الفرض
ة العامة:

انتقاء التالمیذ المتفوقین ر�اض
ا لفرق &رة السلة المدرس
ة 
عتمد على الخبرة الشخص
ة  -

  ة والذات
ة دون الح&م الموضوعي المبني على معاییر أو مستو
ات مع
ار�

  الفرض
ات الجزئ
ة :


عتمد في انتقاء التالمیذ المتفوقین ر�اض
ا لفرق &رة السلة المدرس
ة على الخبرة  - 

  الشخص
ة والذات
ة .

ال توجد معاییر أو مستو
ات محل
ة یتم من خاللها انتقاء المتفوقین ر�اض
ا لفرق &رة  - 

 السلة المدرس
ة.

  :  مصطلحات -
وج
ه وٕارشاد األفراد نحو ممارسة نوع معین من األنشطة هو " اخت
ار وت  االنتقاء :

الر�اض
ة (ما یتف/ مع استعداداتهم وقدراتهم (ما 
ضمن استمرارهم في الممارسة وتحقی/ 

  ) . 2012المستو
ات العال
ة في النشا: الممارس  (أمجد محمد العتوم و آخرون، 

طب/ على عینة من األفراد 
عرفه ( ثیل و&اجا ) (أنه " أسلوب مستمر من االخت
ار م

و
ستهدف اخت
ار أفضل الر�اضیین على فترات زمن
ة مبن
ة على مراحل مختلفة لإلعداد 

الر�اضي ، وذلك من خالل وضع الضوا(< التي تسمح (انتقائهم وف/ أسس قابلة للتنفیذ 

ومساعدتهم على اخت
ار المسا(قات التي تتف/ مع قدراتهم (غ
ة استثمارها األقصى في 

 Thill (E) ;Thomas(R);Caja) حقی/ أعلى مستو� مم&ن من االنجاز الر�اضي ت

(J) , 1993) .  

) االنتقاء (أنه ع(ارة  1977&مل 
عرف &ل من عصام حلمي ، نبیل العطار ( 

عن " انتخاب أفضل العناصر ممن لدیهم االستعداد والمیل والرغ(ة لممارسة نشا: معین  

  ).2005(یوسف، 

وق :مع &ل االختالفات بین ال(احثین إال أنهم یتفقون في إطار عام التلمیذ المتف

واسع حول الطفل المتفوق 
ظهر سلو&ا في المجاالت العقل
ة والمعرف
ة &ثیرا أقرانهم مما 
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ستدعي تدخال ترBو
ا إلثراء وتنم
ة هذه القدرات والوصول (ه تحقی/ أقصى حد مم&ن 

  . (Patrick, 1996) تسمح (ه طاقاته وقدراته

&ما ذ&ر ز&ي محمد محمد حسن أن المتفوقین ر�اض
ا من التالمیذ هم من 

15
صلون في تحصیلهم األكاد
مي والر�اضي إلى مستو
ات تضعهم ضمن أفضل  % 

من المجموعة التي ینتمون إلیها ، وهم أصحاب المواهب التي تظهر في  % 20إلى 

الق
ادة االجتماع
ة والمسؤول
ة  مهارات أو ابتكارات أخر� ترت(< (اللع(ة إضافة إلى

  ).55،ص 2006والتعاون  (حسن، 

: هي مجموعة من األنشطة الر�اض
ة التي تمارس داخل المؤسسات  الر�اضة المدرس�ة

التعل
م
ة. وهي &ذلك الفعال
ات التي تتطلب نشاطا عضل
ا او نشاطا ف&ر�ا لد� الصغار 

  ( أحمد آدم أحمد محمد ، الخرطوم) .

  لمشابهة: الدراسات ا -
: الواقع الحق
قي لالتجاهات الحدیثة للر�اضة  ) 2002دراسة Lسام عLاس الب�اتي ( 

المدرس
ة في جمهور�ة العراق ، مدینة (غداد . هدف ال(حث إلى تطو�ر الر�اضة المدرس
ة 

من خالل تشخ
ص الطاقات والصعو(ات التي تواجه الر�اضة المدرس
ة في العراق . 


ة واستخدم ال(احث المBنهج الوصفي (طر�قة المسح ، على عینة من مط(قي درس التر

مط(قا ومط(قة ، ومن بین االستنتاجات التي  150الر�اض
ة (مدینة (غداد و&ان عددهم 


ة الر�اض
ة في المدرسة العراق
ة (ما Bتوصل إلیها : عدم  توفر خطة لتنفیذ منهج التر

حول األسلوب األمثل في تنفیذ درس ینسجم وطموح المهنة ، ووجود ت(این في اآلراء 


ة الر�اض
ة واألنشطة الر�اض
ة األخر� ، إضافة إلى عدم توفر الكادر الر�اضي Bالتر

المتخصص (صورة تفي وحجم التالمیذ ، &ذلك ضعف مساهمات إدارات المدارس في 


ة الر�اض
ة ونظرة السلب
ة لهذه اإلدارات مما یؤثر على فعال
ة الBدرس إنجاح درس التر

المنهجي ، &ذلك عدم توفر األجهزة والمعدات والمساحات المالعب التي تفي (الغرض 


ة الر�اض
ة واألنشطة الصف
ة والالصف
ة مما یؤد9 على تأخر الحر&ة Bلتنفیذ درس التر

  الر�اض
ة المدرس
ة .
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: واقع الر�اضة المدرس
ة (مدارس مدینة  ) 2005دراسة طارق عبد العظ�م الشامخ ( 

�اض.هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع الر�اضة المدرس
ة (مدارس مدینة الر�اض ، الر 

والتعرف على أهم مش&الت ومعوقات الر�اضة المدرس
ة ، إضافة إلى التعرف على 


ة البدن
ة . واستخدم ال(احث المنهج الوصفي Bقوم بها معلم التر
األع(اء اإلدار�ة التي 

معلم .ومن أهم  117المتوسطة والثانو
ة والتي بلغ عددها على عینة من معلمي المرحلة 


ة الر�اض
ة غیر مناسب لتحقی/ Bاالستنتاجات التي توصل إلیها : عدد حصص التر


ة الر�اض
ة ال یتناسب وأعداد الطالب Bاألهداف المرجوة ، والوقت المخصص لدرس التر

وة منه ، ال 
مارس النشا: ، 
مارس النشا: عدد &بیر من الطالب و
حق/ الفائدة المرج

الخارجي على مستو� اإلدارات التعل
م
ة (مدینة الر�اض ، &ذلك عدم استغالل المدارس 

  (عد انتهاء الیوم الدراسي في ممارسة األنشطة الر�اض
ة المختلفة ... الخ .

: تأثیر استخدام التدر�(ات على المالعب المصغرة   ) 2014دراسة جغدم بن ذهیLة ( 


ة (عض الجوانب البدن
ة والمهار�ة لالعبي &رة القدم المشار&ین في الفرق في تنم

المدرس
ة . هدفت الدراسة إلى معرفة دور الوحدات التدر�ب
ة المقترحة (استخدام التدر�(ات 

على المالعب المصغرة في تنم
ة (عض الجوانب البدن
ة والمهار�ة لالعبي &رة القدم 

المدرس
ة ، واستخدم ال(احث المنهج التجر�بي ، على عینة  المشار&ین في الفرق الر�اض
ة

تلمیذا من الطور االكمالي ، وتوصل ال(احث إلى أنه توجد فروق ذات  51م&ونة من 

داللة إحصائ
ة بین العینة الضا(طة و التجر�ب
ة في االخت(ار ال(عد9 لصالح هذه األخیرة 

لدراسة  مما یدل على فاعل
ة الوحدات في جل الصفات البدن
ة و المهارات األساس
ة قید ا

التدر�ب
ة المقترحة .&ما إن استخدام التدر�(ات على المالعب  یولد لد� العبي الفرق 

الر�اض
ة المدرس
ة  الرغ(ة و الحماس على أداء التمار�ن مما یؤثر إیجاب
ا على تنم
ة 

ضعف مستو�  الصفات البدن
ة و المهارات األساس
ة (ش&ل خاص لد� الالعبین.&ذلك 

الفرق الر�اض
ة المدرس
ة بدن
ا و مهار�ا، راجع إلى قلة اهتمام السلطات المعن
ة بهذا 

المن(ع الخصب  وعدم تطبی/ المعارف النظر�ة لألسس العلم
ة.وعدم اهتمام (عض 

األساتذة و المدراء (المؤسسات الترBو
ة خاصة (اال &مال
ات بهذه العینة و المتمثلة في 
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ض
ة المدرس
ة .&ما أن التدر�(ات على المالعب المصغرة تحسن مستو� األداء الفرق الر�ا

  البدني و المهار9 لالعبي الفرق الر�اض
ة المدرس
ة .

: تحدید معاییر مق
اس  ) 2014دراسة فارس سامي یوسف ، ز�نب شاكر حمود ( 

یین ) في جودة أداء الر�اضة المدرس
ة من وجهة نظر المشرفین ( االختصاصیین ، والفن


ة (غداد .هدفت الدراسة إلى تحدید جودة أداء الر�اضة المدرس
ة من وجهة Bمدیر�ات تر


ة (غداد، تصم
م مق
اس Bنظر المشرفین ( االختصاصیین ، والفنیین ) في مدیر�ات تر

جودة أداء الر�اضة المدرس
ة من وجهة نظر المشرفین ( االختصاصیین ، والفنیین ) في 


ة B120(غداد ، واستخدم ال(احث المنهج الوصفي وتكونت عینة ال(حث من مدیر�ات تر 

مشرفا فن
ا ) وتوصل ال(احث إلى تحدید  39مشرفا اختصاص
ا ،  89مشرفا بواقع ( 

(             معاییر لمق
اس جودة أداء الر�اضة المدرس
ة من وجهة نظر المشرفین


ة (غداBة االختصاصیین ، والفنیین ) في مدیر�ات تر
د والتي تتالءم وطب
عة البیئة العراق

فقرة لخمسة مجاالت ، إن توص
ات المق
اس  الخمس ، تعد مح&ا موضوع
ا  50وBواقع 

، لكونها أكثر واقع
ة عند عمل
ة تقو
م جودة أداء الر�اضة المدرس
ة من وجهة نظر 


Bة في مدیر�ات تر
  ة (غداد .المشرفین ( االختصاصیین ، والفنیین ) للدراسة الثانو

  نقد  الدراسات :  تعلیq  و -

من خالل الدراسات السا(قة والمرت(طة (موضوع ال(حث قید الدراسة ،تبین ان معظمها 

اعتمدت على المنهج الوصفي (أسلوب المسح ، وشملت المستو� المتوسطي والثانو9 ، 


ة والجزائر خاصة على أن عدBد وقد توصلت أغلب الدراسات في مختلف الدول العر


ة البدن
ة ال یتناسب مع عدد التالمیذ ، &ما ال توجد خطة لتنفیذ أهداف Bحصص التر

المنهاج ، قلة األجهزة والمساحات والمالعب إن لم تكن ش(ه معدومة ، إضافة إلى قلة 


ة البدن
ة والر�اض
ة ومدراء المؤسسات Bة و(عض أساتذة التر
اهتمام السلطات المعن

دم وجود مدارس ر�اض
ة متخصصة &ان السبب في تراجع (الر�اضة المدرس
ة ، وع

وتدهور الر�اضة المدرس
ة . و قد سجل ال(احثان اختالف حول األسس التي یجب أن 

و غیرها، و لقد &ان  تت(ع عند انتقاء الناشئین من حیث مراحل االنتقاء،وسائل االنتقاء



 ISSN : 1112-4032         البدنية و الر�ضيةة  للنشاطات تكنولوجياللعلوم و اا	لة العلمية  

  eISSN 2543-3776                                    م2017 الرابع عشر ديسمرب لعدد ا

 

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

 جملة علمية

حمكمة  سنوية  

189 

على نفس االتجاه من  ذلك واضحا من خالل عرض لتلك الدراسات.لكن تبین أنها اتفقت

أن عمل
ة االنتقاء  الناشئین ر�اض
ا تتم على حیث جوهر &ل مش&لة  و الذ9 تجلى في 

أساس التقو
م االعت(ار9 الذ9 ال 
عتمد على المعاییر و المستو
ات و المح&ات (المعنى 

اإلحصائي للمفهوم و 
&ون في ضوء خبرات و أراء و اتجاهات القائمین (الق
اس و هو 

  .ع أقرب إلى تقو
م الذاتي عنه إلى تقو
م الموضوعي  نو 

  منهج�ة الLحث واإلجراءات المیدان�ة:  -
منهج ال(حث: استخدم ال(احث المنهج الوصفي (األسلوب المسحي المالئم لطب
عة 

  المش&لة.

عینة ال(حث: ولقد تم تحدید عینة ال(حث من طرف ال(احث والذ9 تمثل في مدرBي &رة 

  مدرBا للدراسة األساس
ة . 37و
قدر حجم العینة  جزائر9 ،السلة (الغرب ال

  ) یبین توصیف عینة ال(حث 01جدول ( 

  الدراسة االستطالع�ة  الدراسة األساس�ة

  الوال�ة
عدد 

  المدر�ین
  الوال�ة

عدد 

  المدر�ین
  الوال�ة

عدد 

  المدر�ین
  الوال�ة

عدد 

  المدر�ین

  02  وهران
سید9 

  بلع(اس
06  

عین 

  تموشنت
  08  معس&ر  11

  06  تلمسان  07  سعیدة  05  مستغانم
عین 

  تموشنت
04  

  12عدد العینة =   مدرBا 37عدد العینة = 

  مدرBا 49العدد الكلي = 

  

  مجاالت الLحث:

 dشرLة . و( 37: والذ9 استهدف المختبر�ن (المجال ال
) 12مدرBا ) للدراسة األساس

  مدرBا إلجراء التجرBة االستطالع
ة.
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م إجراء الدراسة في أماكن التدر�ب الخاصة (الفرق الر�اض
ة : لقد تالمجال الم�اني

  ستغانم، وهران، عین تموشنت، سید9 بلع(اس، معس&ر،تلمسان، سعیدة) .م(

إلى غا
ة شهر  2016: حیث بدأت الدراسة المیدان
ة من شهر جانفي  المجال الزمني

  .2016أفر�ل 

)محور�ن ،  02موزعة على (  ) فقرة 19:  واشتملت االستب
ان على (  أداة الدراسة

  على ش&ل مق
اس ثالثي التقدیر وهو على النحو التالي :

نقطة  وهذا خاص  01نقطة  ، ال أواف/ =  02نقا:  ، أواف/ نوعا ما =  03أواف/ = 

  (الع(ارات الموج(ة وهي التي في اتجاه ال(عد والع&س (النس(ة للع(ارات السال(ة  .

  التجرBة االستطالع
ة: 

  

  س العلم�ة لألداة ( االستب�ان ) :األس

:  ق
ام الطالب ال(احث (استطالع أراء عدد من األساتذة والد&اترة إلى  صدق المح�مین

جانب االعتماد على المراجع والمصادر و(عض الدراسات المشابهة (غرض تحدید محاور 

عرضت على )محور�ن رئ
سیین لالستب
ان ثم  02االستب
ان وع(اراتها .(حیث تم تحدید ( 

مجموعة من األساتذة والد&اترة من داخل الوطن وخارجه  في عدة تخصصات.وذلك 

  قصد ترش
ح فقرات &ل محور ومد� عالقتها (موضوع الدراسة .

مدرBا لكرة السلة من فر�قي ( تغنیف ، بني  12: لقد تم اخذ عینة تتكون من الثLات 

ب الث(ات (استعمال طر�قة التجزئة صاف ) ، وتم توز�ع االستب
ان علیهم ، وقد تم حسا

  النصف
ة .

  

 صدق االتساق الداخلي :

) ،من خالل حساب SPSSتم التحق/ من صدق االتساق الداخلي بواسطة برنامج ( 

  معامل االرت(ا: " بیرسون "  لالستب
ان.
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  ) یوضح معامل الث(ات والصدق لالستب
ان.02جدول رقم (

الق
مة 

 االحتمال
ة

معامل 

 االرت(ا: 

 االستب
ان فقرات


ة البدن
ة و الر�اض
ة المحور األول:Bنظم انتقاء المتفوقین في التر  

أفضل أن یتم االنتقاء المتفوقین من خالل متا(عة برنامج الر�اضة  **0,710 0,004

المدرس
ة في ألعاب الجماع
ة مع  متا(عة المتأهلین من مرحلة 

 ألخر� .

نتقاء من خالل نظام محدد یتم اإلشراف عل
ه من أفضل أن یتم اال **0,690 0,007

  قبل االتحاد
ة الجزائر�ة لر�اضة &رة السلة.

اإلم&ان
ات الحال
ة (المدارس تسمح بتنظ
م برامج النتقاء م(&ر  **0,686 0,009

  للمتفوقین (التنسی/ مع المختصین في &رة السلة .

&رة السلة هي من تتولى مهام الرا(طات الوالئ
ة لر�اضة النخ(ة في  **0,801 0,000

  انتقاء المتفوقین  وف/ نظام خاص معتمد.

ال یوجد نظام (أو استراتیج
ه) محدد حال
ا موجه النتقاء الم(&ر  **0,718 0,005

للمتفوقین نحو ممارسة تخصصات جماع
ة على المستو� الوالئي، 

  جهو9 ،وطني.

  الخبرة الشخص
ة انتقاء المتفوقین حال
ا هو قائم على *0,558 0,008

نظام المستحدث " أقسام ر�اضة و دراسة" توصل إلى زBدة من  **0,831 0,000

  المتفوقین في مختلف التخصصات أنعشت بذلك  ر�اضة النخ(ة  

عادة  ضعف إستراتیج
ة  نظام  الر�اضة المدرس
ة من حیث المخرجات  **0,746 0,003

بو
ة من حیث األداء و (األ(عاد) ینع&س على تراجع مردود فرق النخ

  النتیجة مستق(ال 

  المحور الثاني: األسس العلم
ة النتقاء المتفوقین في الر�اضة المدرس
ة

من أجل االنتقاء الم(&ر للمتفوقین أستخدم   االخت(ارات المیدان
ة  **0,811 0,000

  لعناصر الل
اقة البدن
ة.

أعتمد خالل االنتقاء الم(&ر للمتفوقین على الق
اسات المؤشرات  **0,654 0,005

  المرفولوج
ة و الفسیولوج
ة 

(حوزتي &ل اإلم&ان
ات الضرور�ة إلجراء االخت(ارات والق
اسات  **0,649 0,009

  الكتشاف التالمیذ المتفوقین وٕادراجهم ضمن فرق النخ(ة .
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خالل تنظ
م منافسات ((طوالت  اعتمد على المالحظة الذات
ة من **0,937 0,000

  مصغرة).

تعتمد عمل
ة االنتقاء التالمیذ المتفوقین على اخت(ارات المهار�ة في  **0,862 0,000

  &رة السلة.

ضعف توفر اإلم&ان
ات الالزمة 
حول دون إجراء انتقاء مبني على  **0,909 0,000

  أسس علم
ة.

أو مستو
ات مع
ار�ة محل
ة یتم وجود مح&ات، أو درجات مع
ار�ة  **0,745 0,001

  من خاللها انتقاء المتفوقین في &رة السلة.

ال توجد (طار�ة اخت(ار معممة النتقاء المتفوقین في األلعاب  **0,744 0,001

  الر�اض
ة المدرس
ة (الجزائر.

عادة أقوم بإجراء تقو
م تمهید9 للتالمیذ الموجهین خالل مرحلة  **0,713 0,005

  االنتقاء

هناك تنسی/ مبرم مس(قا بین الهیئات المعن
ة من أجل ضمان سبل  *0,568 0,008

  رعا
ة المتفوقین من اجل صناعة األ(طال مستق(ال.

المدرBین غیر مدعمین بدلیل معاییر معتمد وطن
ا في األلعاب  **0,762 0,001

الجماع
ة من شانه 
سهل عمل
ة انتقاء المتفوقین (ش&ل موضوعي 

  لسلة.خاصة في &رة ا

              0,01** االرت(ا: معنو9 عند  مستو� الداللة  

  0,05معنو9 عند  مستو� الداللة * االرت(ا:  

  

انطالقا من وضوح النتائج في الجدول أعاله تأرجحت ق
م معامل االرت(ا: بین  

&أعلى ق
مة ، و منه تعتبر معامالت االرت(ا: السا(قة   0,937&أدنى ق
مة إلى   0,558

  معامالت قو
ة  ودالة إحصائ
ا.
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  صدق االتساق البنائي : 

  ) یوضح األسس العلم
ة لالستب
ان 03جدول رقم ( 

                                                     

  الوسائل اإلحصائ
ة

  المحاور                                    

  معامل الث(ات  عدد الفقرات
معامل 

  الصدق


ة البدن
ة و الر�اض
ةنظ .1B0.79  0.63  08  م انتقاء المتفوقین في التر  

األسس العلم
ة النتقاء المتفوقین في الر�اضة  .2

  المدرس
ة    

11  0.75  0.86  

  0.83  0.69  19  المق
اس &&ل

  0.05دال إحصائ
ا عند مستو� الداللة 

 

التساق یتضح من الجدول أعاله أن جم
ع ق
م معامالت االرت(ا: الداخلي (ا

الداخلي ) لكل محور من محاور االستب
ان مرت(< (الدرجة الكل
ة  ، و دال إحصائ
ا عند 

) و هذا یؤ&د صدق  و ث(ات االستب
ان  و صالحیتها ف
ما 0.05مستو�  الداللة (

  وضعت لق
اسه 

  : لغرض حساب ث(ات االستب
ان استعملنا طر�قتین لذلك :ثLات االستب�ان

  لي لالستب
ان عن طر�/ حساب ق
مة ألفا &رون(اخ:حساب الث(ات الك –أ 

تم حساب الث(ات الكلي لالستب
ان ولمجاالته المختلفة عن طر�/ حساب معامل ألفا      

حیث (عد  التصح
ح تم حذف   SPSS (v22)&رون(اخ ، (استخدام برنامج الحاسوب 

  ) &ما هو موضح في الجدول  التالي :1،6،12(عض الفقرات (

  الكلي و الصدق لالستب
ان  )  یبین معامل الث(ات 04( جدول رقم 

یتضح من الجدول ارتفاع ق
متي &ل  من معامل الث(ات آلفا &رون(اخ حیث بلغت  

مما یدل على تمتع االستب
ان بدرجة  عال
ة من  0.84و معامل الصدق بـ   0.7ق
مة بـ 

ن متجانسة ف
ما تق
سه &ان الث(ات و تجانس مفرداته ، إذ انه &لما &انت فقرات االستب
ا

  ).187، ص2011التناس/ عال
ا. (شارف خوجة مل
&ة، 
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 الكلي و الصدق لالستب�ان  )  یبین معامل الثLات 04جدول رقم ( 

(Reliability Statistics الثLات الكلي    (    

 معامل الصدق
 معامل ألفا �رونLاخ

Cronbach's Alpha 

 عدد الفقرات االستب
ان

N of Items 
ةالعین  

*0,84 *0,7 16 12 

  0.05*دال إحصائ�ا عند مستو_ الداللة 

  

تم حساب الث(ات الكلي لالستب
ان معامل الثLاث  عن طر�q التجزئة النصف�ة:  –ب     

(حساب  معامل االرت(ا: بین درجات األسئلة الفرد
ة ودرجات األسئلة الزوج
ة (استخدام 

، &ما تم تصح
ح معامل  0.89غت الق
مة ) ، حیث بل spssالبرنامج اإلحصائي (

بـ   ) و قدرتReliability Coefficient=  2r/r+1االرت(ا: (معادلة بیرسون براون (

 مما یدل على تمتع االستب
ان بدرجة  عال
ة من الث(ات و تجانس مفرداته.  0.94

وامل 
قصد (الموضوع
ة التحرر من التحیز أو التعصب، و عدم إدخال العالموضوع�ة : 

، ص  2003الشخص
ة ف
ما 
صدر ال(احث من أح&ام (عبد الرحمان محمد ع
سو9، 

) &ما 
قصد بها وضوح التعل
مات الخاصة بتطبی/ االخت(ار، و حساب الدرجات و 332

 179،ص2000إخالص محمد عبد الحف
� ، مصطفى حسین (اهي ، النتائج الخاصة(

وضوح الفقرات (عیدا عن الصعو(ة أو  ).وترجع موضوع
ة االستب
ان في األصل إلى مد�

الغموض.أما لغة التعامل في إطار عرض و توج
ه المختبر�ن فقد تمیزت (ال(ساطة و 

الوضوح ،و غیر قابلة للتأو�ل.&ذلك تم الق
ام بإجراء التعد
الت الالزمة حسب توجیهات 

ر شر: األساتذة المح&مین في ضوء نتائج الدراسة االستطالع
ة حتى یتحق/ لالخت(ا

  الموضوع
ة.

قام ال(احثان خالل هذه الخطوة بإعداد استمارة الستطالع رأ9 موجه لمدرBي &رة السلة 

" في  likert techniqueم&ونة من عدة أسئلة،حیث تم االعتماد على  طر�قة ل
&رت "

إعدادها &ون أنها تمدنا (معلومات أكثر عن المستجیب نظرا ألنه 
ستجیب لكل ع(ارة،&ما 

درجة من االتجاه لكل ع(ارة حیث تم تقو
م &ل ع(ارة على أساس میزان تقدیر تق
س 
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) أو (أواف/ ،أواف/ إلى حد ما ،ال أواف/)، و في هذا الشأن یذ&ر 1-2- 3ثالثي التدرج ( 

):"أن استمارة االستطالع الرأ9 تعد من 167،ص  2003(حسین عبد الحمید رشوان،

ن ال(حوث المیدان
ة       و 
أتي ذلك عن وسائل جمع الب
انات انتشرت في &ثیر م

طر�/ استمارة أو &شف 
ضم مجموعة من األسئلة الم&تو(ة حول موضوع ال(حث   و 

التي توجه لألفراد (غ
ة الحصول على ب
انات موضوع
ة &م
ة و &
ف
ة، من جماعات 

تقوم  &بیرة الحجم و ذات &ثافة عال
ة، و 
قوم المستجوب (اإلجا(ة علیها. و غال(ا ما

اإلجا(ة على اخت
ار واحد من عدد االخت
ارات .و خالل المعالجة اإلحصائ
ة استخدم 

ال(احثان أسهل طر�قة لوصف االتجاه و هي توض
ح األهم
ة النسب
ة للمستجوBین على 

  &ل ع(ارة (مفردها.

  عرض النتائج: 

السلة المدرس
ة  : 
عتمد في انتقاء التالمیذ المتفوقین ر�اض
ا لفرق &رة الفرض�ة األولى

  على الخبرة الشخص
ة والذات
ة .

  ) یوضح نتائج المحور األول : نظم انتقاء المتفوقین  05جدول رقم ( 


ة البدن
ة  و الر�اض
ةBفي التر  

  الفقرات
 Fالمتوس

  الحسابي

االنحراف 

 dالمع�ار  

األهم�ة 

  النسب�ة

الترتیب 

في 

  المحور

الترتیب 

في 

  االستLانة

قاء المتفوقین من خالل متا(عة أفضل أن یتم االنت 

برنامج الر�اضة المدرس
ة في ألعاب الجماع
ة مع  

 متا(عة المتأهلین من مرحلة ألخر� 

2.57  0.64  85.59  02  04  

أفضل أن یتم االنتقاء من خالل نظام محدد یتم  

اإلشراف عل
ه من قبل االتحاد
ة الجزائر�ة 

  لر�اضة &رة السلة.

2.61  0.59  87.04  01  03  

إلم&ان
ات الحال
ة (المدارس تسمح بتنظ
م ا 

برامج النتقاء م(&ر للمتفوقین (التنسی/ مع 

  المختصین في &رة السلة .

1.78  0.90  59.46  06  13  
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الرا(طات الوالئ
ة لر�اضة النخ(ة في &رة السلة  

هي من تتولى مهام انتقاء المتفوقین  وف/ 

  نظام خاص معتمد.

1.84  0.72  61.26  05  12  

د نظام (أو استراتیج
ه) محدد حال
ا ال یوج 

موجه النتقاء الم(&ر للمتفوقین نحو ممارسة 

تخصصات جماع
ة على المستو� الوالئي، 

  جهو9 ،وطني.

1.54  0.76  51.35  07  15  

انتقاء المتفوقین حال
ا هو قائم على الخبرة  

  الشخص
ة.
2.51  0.68  83.78  03  05  

نظام المستحدث " أقسام ر�اضة و دراسة"  

توصل إلى زBدة من المتفوقین في مختلف 

  التخصصات أنعشت بذلك  ر�اضة النخ(ة . 

1.95  0.80  64.86  04  11  

عادة  ضعف إستراتیج
ة  نظام  الر�اضة  

المدرس
ة من حیث المخرجات (األ(عاد) ینع&س 

على تراجع مردود فرق النخبو
ة من حیث 

  األداء و النتیجة مستق(ال .

1.46  0.72  48.65  08  17  

  

) والذ9 یبین ق
م المتوس< الحسابي  05من خالل نتائج الجدول رقم ( 

واالنحراف المع
ار9 واألهم
ة النسب
ة إضافة إلى ترتیب &ل فقرة في المحور وفي 

االستب
ان &&ل ، نالح� أن الفقرة الثان
ة والتي تنص على " أفضل أن یتم االنتقاء من 

قبل االتحاد
ة الجزائر�ة لر�اضة &رة السلة " خالل نظام محدد یتم اإلشراف عل
ه من 

) وانحراف مع
ار9 قدر بـ (  2.61جاءت في المرت(ة األولى (متوس< حسابي قدر بـ (

) . بینما جاءت في المرت(ة الثان
ة الفقرة  % 87.04) و(أهم
ة نسب
ة بلغت (  0.59

متا(عة برنامج  األولى والتي تنص على " أفضل أن یتم االنتقاء المتفوقین من خالل

الر�اضة المدرس
ة في ألعاب الجماع
ة مع  متا(عة المتأهلین من مرحلة ألخر� . " 

) وأهم
ة نسب
ة  0.64)  وانحراف مع
ار9 قدر بـ (  2.57(متوس< حسابي قدر بـ ( 
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) ، في حین جاءت في المرت(ة األخیرة الفقرة رقم ثمان
ة والتي تنص  % 85.59بلغت ( 

ف إستراتیج
ة  نظام  الر�اضة المدرس
ة من حیث المخرجات (األ(عاد) على " عادة  ضع

ینع&س على تراجع مردود فرق النخبو
ة من حیث األداء و النتیجة مستق(ال " (متوس< 

) وأهم
ة نسب
ة بلغت (  0.72) وانحراف مع
ار9 قدر بـ (  1.46حسابي قدر بـ ( 

48.65 % .  (  

  

رة الثان
ة أن أغلب
ة أفراد العینة 
فضلون أن یتم االنتقاء نستنتج من خالل الفق المناقشة :

من خالل نظام محدد یتم اإلشراف والسهر عل
ه من قبل االتحاد
ة الجزائر�ة لر�اضة &رة 

السلة ، وقد ذ&ر أبو الم&ارم عبید ، ووسیلة محمد في إحد� الدراسات أن &ل من 

) على  Landry  )1992ندر9 ، وال Wiliam  McالمدرBان الكند
ان " ماك ول
ام  

أهم
ة وجود برنامج مقنن یتم من خالله الكشف الم(&ر عن الموهوBین ر�اض
ا وأشار إلى 

وجود مثل هذا البرنامج في بلدهم ، وما توصلت إل
ه هذه الدراسة یتف/ على ما ذ&ره 

النتقاء هذان المدرBان .أما من خالل الفقرة األولى فقد فضل أفراد العینة على أن یتم ا

&ذلك من خالل برامج الر�اضة المدرس
ة مع متا(عة المتأهلین من مرحلة إلى أخر� ، 

المدرب  Lopezالخبیر األمر�&ي ، ولوBیز  Gambettaوهذا ما أكده &ل من " جامبیتا 


ة  Schulekالبرتغالي ، وشول
ك Bالمدرب المجر9 أن االنتقاء یتم من خالل برامج التر

واألند
ة التي تضمن العدید من اللقاءات الر�اض
ة التي تسهم في عمل
ة  البدن
ة والمدرس
ة

االنتقاء وهذا حسب ما جاء في دراسة (أبو الم&ارم عبید ،ووسیلة محمد) .ولكن تفضیل 

أفراد العینة الن تتم عمل
ة االنتقاء من خالل نظام محدد تشرف عل
ه االتحاد
ة ، و&ذا 


ة البدن
ة و Bة ، مع الوضع المعاش ، فهي ش(ه منعدمة ، مما متا(عة برامج التر
المدرس

انع&س سل(ا على إمداد المنتخ(ات (المواهب الواعدة &ما &ان سا(قا وهذا ما أكدته نتائج 

الفقرة الثامنة من خالل ضعف إستراتج
ة نظام الر�اضة المدرس
ة ، والتي أص(حت 

  دم . مقتصرة فق< على (عض الفرق وفي مسا(قات العدو و&رة الق
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  ) یوضح نتائج المحور األول . 01والش&ل الب
اني رقم ( 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

: ال توجد معاییر أو مستو
ات محل
ة یتم من خاللها انتقاء المتفوقین  الفرض�ة الثان�ة

  ر�اض
ا لفرق &رة السلة المدرس
ة. 

  ن) یوضح نتائج المحور الثاني : األسس العلم
ة النتقاء المتفوقی 06جدول رقم ( 

  في الر�اضة المدرس
ة 

المتوسF   الفقرات

  الحسابي

االنحراف 

 dالمع�ار  

األهم�ة 

  النسب�ة

الترتیب 

في 

  المحور

الترتیب 

في 

  االستLانة

من أجل االنتقاء الم(&ر للمتفوقین أستخدم   

  االخت(ارات المیدان
ة لعناصر الل
اقة البدن
ة.
2.14  0.87  71.17  05  09  

ر للمتفوقین على أعتمد خالل االنتقاء الم(&

  الق
اسات المؤشرات المرفولوج
ة و الفسیولوج
ة 
2.73  0.50  90.99  01  01  

(حوزتي &ل اإلم&ان
ات الضرور�ة إلجراء 

االخت(ارات والق
اسات الكتشاف التالمیذ 

  المتفوقین وٕادراجهم ضمن فرق النخ(ة 

2.11  0.91  70.37  06  10  


  07  03  78.38  0.67  2.35م اعتمد على المالحظة الذات
ة من خالل تنظ
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) والذ9 یبین ق
م المتوس< الحسابي  06من خالل نتائج الجدول رقم ( 

واالنحراف المع
ار9 واألهم
ة النسب
ة إضافة إلى ترتیب &ل فقرة في المحور وفي 

لخامسة والتي تنصان على " أعتمد خالل االستب
ان &&ل ، نالح� أن الفقرة الثان
ة وا

االنتقاء الم(&ر للمتفوقین على الق
اسات المؤشرات المرفولوج
ة و الفسیولوج
ة"، " تعتمد 

عمل
ة االنتقاء التالمیذ المتفوقین على اخت(ارات المهار�ة في &رة السلة ". جاءتا في 

و نفس االنحراف المع
ار9 )  2.73المرت(ة األولى بنفس المتوس< حسابي والذ9 قدر بـ (

  منافسات ((طوالت مصغرة).

تعتمد عمل
ة االنتقاء التالمیذ المتفوقین على 

  اخت(ارات المهار�ة في &رة السلة.
2.73  0.50  90.99  01  02  

ضعف توفر اإلم&ان
ات الالزمة 
حول دون 

  إجراء انتقاء مبني على أسس علم
ة.
1.33  0.67  44.44  10  19  

درجات مع
ار�ة أو وجود مح&ات، أو 

مستو
ات مع
ار�ة محل
ة یتم من خاللها انتقاء 

  المتفوقین في &رة السلة.

2.47  0.69  82.41  02  06  

ال توجد (طار�ة اخت(ار معممة النتقاء 

المتفوقین في األلعاب الر�اض
ة المدرس
ة 

  (الجزائر.

1.51  0.72  50.45  08  16  

عادة أقوم بإجراء تقو
م تمهید9 للتالمیذ 

  موجهین خالل مرحلة االنتقاءال
2.28  0.73  75.93  04  08  

هناك تنسی/ مبرم مس(قا بین الهیئات المعن
ة 

من أجل ضمان سبل رعا
ة المتفوقین من اجل 

  صناعة األ(طال مستق(ال.

1.43  0.72  47.75  09  18  

المدرBین غیر مدعمین بدلیل معاییر معتمد 

وطن
ا في األلعاب الجماع
ة من شانه 
سهل 

مل
ة انتقاء المتفوقین (ش&ل موضوعي ع

  خاصة في &رة السلة.

1.67  0.75  55.56  07  14  
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) . بینما  % 90.99) وBنفس األهم
ة النسب
ة  والتي بلغت (  0.50والذ9 قدر بـ ( 

جاءت في المرت(ة الثان
ة الفقرة السا(عة  والتي تنص على وجود مح&ات، أو درجات 

مع
ار�ة أو مستو
ات مع
ار�ة محل
ة یتم من خاللها انتقاء المتفوقین في &رة السلة." 

) وأهم
ة نسب
ة  0.69)  وانحراف مع
ار9 قدر بـ (  2.47توس< حسابي قدر بـ   ( (م

) ، في حین جاءت في المرت(ة األخیرة الفقرة رقم ستة والتي تنص  % 82.41بلغت ( 

على " ضعف توفر اإلم&ان
ات الالزمة 
حول دون إجراء انتقاء مبني على أسس علم
ة " 

) وأهم
ة نسب
ة بلغت 0.67وانحراف مع
ار9 قدر بـ ( )  1.33(متوس< حسابي قدر بـ  ( 

 )44.44 %   .(  

نستنتج من خالل الفقرة الثان
ة أن معظم أفراد العینة 
عتمدون في عمل
ة  المناقشة :

االنتقاء الم(&ر للمتفوقین على الق
اسات المورفولوج
ة نظرا لضرورة هذه األخیرة لد� 

لمؤشرات الف
سیولوج
ة والتي تع&س &فاءة الجهاز العب &رة السلة ، مع االعتماد على ا

الدور9 التنفسي ، لما له من أهم
ة &بیرة نظرا لطب
عة األداء في ر�اضة &رة السلة .و
قول 

" &الرك " إن &فاءة الجهاز الدور9 التنفسي هي إحد� الم&ونات الهامة للح
اة والل
اقة 

"  Cooperتنفسي أن اعتبره " &وBر البدن
ة ، ولقد بلغ من األهم
ة التحمل الدور9 ال

). أما في الفقرة الخامسة فقد أكد أفراد العینة على 2004الم&ون الوحید لل
اقة  (حسانین، 

أهم
ة انتقاء التالمیذ المتفوقین من خالل االخت(ارات المهار�ة في &رة السلة ، وهذا 
عتبر 

مورفولوجي المناسب و&فاءة الجهاز تكملة للفقرة السا(قة . فإذا توفر في التلمیذ الجانب ال

الدور9 التنفسي الجیدة ، وأضیف لها الجانب المهار9 فإن هذا األخیر س
&ون له مستقبل 

زاهر في هذا التخصص . أما ف
ما یخص الفقرات الثالثة والتي جاءت في آخر الترتیب 

ف الهیئات فیؤ&د أفراد العینة على أنه و(الرغم من وجود تنسی/ مبرم مس(قا بین مختل

المعن
ة من اجل رعا
ة المتفوقین ، فإن هناك ضعف في توفر اإلم&ان
ات الالزمة والتي 

تحول دون إجراء انتقاء م(&ر مبني على أسس علم
ة إضافة إلى غ
اب أو عدم وجود 

(طار�ة اخت(ارات حدیثة تكون معممة وموجهة النتقاء التالمیذ المتفوقین في مختلف 

والتي تعتبر بوا(ة للنواد9 والفرق النخبو
ة &ما &ان سا(قا.  ونتائج الر�اضات المدرس
ة 
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هذه الفقرات الثالثة تتعارض مع ما ذ&ره "مفتي إبراه
م حماد " أن من بین الم(اد  

اإلرشاد
ة النتقاء الناشئین الموهوBین أن عمل
ة انتقاء الموهوBین یجب أن توضع لها 

وراثة ، إضافة إلى أن توضع في االعت(ار قواعد ومعاییر تكون مرت(طة تماما (ال

المتطل(ات التخصص
ة للر�اضة المطلوب االنتقاء لها .&ما أكد &ذلك على أن وسائل 

تنفیذ برامج انتقاء الموهوBین یجب أن تشمل االخت(ارات والمقای
س والمعاییر النموذج
ة 

مة والتخصص
ة (حماد، للق
اسات والمحددات البیولوج
ة والنفس
ة والمهار�ة الحر&
ة العا

2001 .(  

  ) یوضح نتائج المحور الثاني . 02الش&ل الب
اني رقم ( 

  

  

  

  
  

  

  

  :  استنتاجات -

  من خالل النتائج المتحصل علیها نستنتج ما یلي :


فضل أن یتم االنتقاء المتفوقین من خالل متا(عة برنامج الر�اضة المدرس
ة في ألعاب   - 

 هلین من مرحلة ألخر� .الجماع
ة مع  متا(عة المتأ

عدم وجود نظام (أو استراتیج
ه) محدد حال
ا موجه النتقاء الم(&ر للمتفوقین نحو  - 

  ممارسة تخصصات جماع
ة على المستو� الوالئي، جهو9 ،وطني.

  انتقاء المتفوقین قائم على الخبرة الشخص
ة . - 
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لة لتسهل عملة انتقاء عدم وجود دلیل او معاییر معتمدة وطن
ا خاصة بر�اضة &رة الس - 

  المتفوقین.

عدم وجود تنسی/ مبرم مس(قا بین الهیئات المعن
ة من أجل ضمان سبل رعا
ة  - 

  المتفوقین من اجل صناعة األ(طال مستق(ال.

  ضعف وقلة توفیر اإلم&ان
ات الالزمة 
حول دون إجراء انتقاء مبني على أسس علم
ة. - 

  

  اقتراحات: -
لم
ة لكل من الهیئات المعن
ة وٕابراز عمل
ة اكتشاف األ(طال برمجة لقاءات وندوات ع - 

  من الصغر .

االعتماد على األسس العلم
ة والمعاییر والمستو
ات في عمل
ة انتقاء وتوج
ه المتفوقین  - 

  ر�اض
ا 

  االهتمام (المتفوقین ر�اض
ا وتوجیههم إلى التخصصات التي تناسب إم&ان
اتهم . - 

  ر� على نشاطات أخر� ولكال الجنسین .إجراء (حوث ودراسات أخ - 

  

  المراجع:  -
 Lاللغة العر��ة :

  الكتب :

). عالم &رة السلة . عمان 2012أمجد محمد العتوم وآخرون. ( الط(عة األولى  -

 االردن: م&ت(ة المجتمع العرBي للنشر والتوز�ع. - 

). التفوق الر�اضي . 2006ز&ي محمد محمد حسن. ( الط(عة األولى  -

  ة: الم&ت(ة المصر�ة للط(اعة والنشر والتوز�ع.االس&ندر�

). أسس اخت
ار الناشئین 2005محمد حازم محمد أبو یوسف. (الط(عة االولى  -

  في &رة القدم . االس&ندر�ة: دار الوفاء لدن
ا الط(اعة والنشر .
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ة 2004محمد ص(حي حسانین. (ط(عة السادسة  -Bم في التر
). الق
اس والتقو

  القاهرة: دار الف&ر العرBي.البدن
ة والر�اضة. 

). التدر�ب الر�اضي الحدیث . 2001مفتي إبراه
م حماد. (الط(عة الثان
ة  -

  القاهرة: دار الف&ر العرBي.

  الLحوث والدراسات :

). الر�اضة المدرس
ة 2014أحمد آدم أحمد محمد ، عوض 
س أحمد محمود. ( -

للعلوم االنسان
ة العدد الثالث وأثرها في تحقی/ السلم المجتمعي . مجلة جامعة الناشر 

 .الخرطوم 

). الواقع الحق
قي 2002(سام ع(اس الب
اتي. ( المجلد األول ، العدد األول  -

لالتجاهات الحدیثة للر�اضة المدرس
ة في جمهور�ة العراق. مجلة الر�اضة المعاصرة 

 مدینة (غداد 

ب المصغرة في ). تأثیر استخدام التدر�(ات على المالع2014جغدم بن ذهی(ة. ( -

تنم
ة (عض الجوانب البدن
ة والمهار�ة لالعبي &رة القدم المشار&ین في الفرق المدرس
ة . 

 أطروحة د&توراه. الجزائر . 

سنة  04العدد  26فارس سامي یوسف ، ز�نب شاكر حمود. (المجلد  -

)). تحدید معاییر مق
اس جودة أداء الر�اضة المدرس
ة ، من وجهة نظر 2014(


ة (غداد . مجلة المشرفیBن                ( االختصاصیین ، والفنیین ) في مدیر�ات تر


ة الر�اض
ة Bة التر
 (غداد . -&ل

). الر�اضة المدرس
ة &ر&یزة لالنجاز 2005طارق عبد العظ
م الشامخ. ( -

الر�اضي          ( واقع الر�اضة المدرس
ة (مدارس مدینة الر�اض ). مجلة العلوم 

 جامعة المنوف
ة . - والر�اضة 

  المؤتمرات و الجرائد :

الر�اضة المدرس
ة نوفمبر "  8-6بجامعة حلوان  على محمد عبد المجید مؤتمر -

  وتحد
ات التغییر في الوطن العرBي" . 
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- ) .�
ساعات ). جر�دة الجمهور�ة . تقل
ص 2010نوفمبر,  29بن تاز9 عبد الحف

 النشا: وراء تدهور الر�اضة المدرس
ة.

) جر�دة الجمهور�ة .الر�اضة المدرس
ة 2015نوفمبر  05عبد الحف
� بن تاز9 (  -

 أص(حت شعار تتغنى (ه (عض الهیئات في الندوات واالجتماعات فق<.

) جر�دة الجمهور�ة .االكتظا¡ والحجم 2015نوفمبر  05خالد9 بوسیف (  -

 وراء تدني المستو� .الساعي ونقص الكفاءة 

-  

 Lاللغة األجنب�ة :
- Thill (E) ;Thomas(R);Caja (J). (8 eme Edition 1993). Manuel de l'educateur 
sportif. Preparation au breet d'etat. Paris: Edition vigot. 
- Patrick. (1996). l’athlétisme en eps (didacthlétisme2) . Paris: Edition Vigot. 

قع االنترنیت :موا  

- www.sustech.edu/staff_publications/20140113111848359.pdf 
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Astract:   

The purpose of this study was to know the level of self-efficacy, to 

investigate self-efficacy, achievement motivation, and state anxiety of football 

players in different playing position and to reach of finding the relationship 

between self-efficacy, achievement motivation, and state anxiety of football 

players. The sample consisted of male amateur football players (N =61) 

between the age 16 and 19 years. General self-efficacy scale-Schwarzer 

(GSES), task and ego orientation in sport questionnaire (TEOSQ), Competitive 

State Anxiety Inventory-2 (CSAI-2) were used to collection data. Descriptive 

statistics, kruskal-wallis Test and spearman’s correlation analysis were used to 

calculate data. The results indicated that there was high self-efficacy among 

football players.  No statistically significant difference in football players’ self-

efficacies, achievement motivations and state anxieties according to their 

playing position. And there was positive and significant correlation between 

self-efficacy and task orientation and between self-efficacy and self-

confidence.      

 

Keywords: Self-efficacy; Achievement motivation; State anxiety; Football 
players       
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Résumé  :   

L’étude a pour but d’identifier le niveau d'auto-efficacité, et de comprendre 

les relations entre l'auto-efficacité, la motivation d'accomplissement et l’état 

d’anxiété. Le questionnaire “GSES” de (Schawarzer,1992), Le questionnaire 

“TEOSQ” de (Duda et Nicholls ,1989) et Le questionnaire “CSAI-2” de 

(Martens et al.,1990) ont été utilisés pour déterminer cette relation. La 

recherche porte sur 61 footballeurs amateurs, âges de 16 à 19 ans. Les résultats 

montrent un haut niveau d'auto efficacité chez les footballeurs. Aucune 

différence statistiquement significative entre les joueurs de football selon les 

positions de jeu. En revanche, il existe une corrélation positive entre l'auto-

efficacité et l'orientation des tâches et entre l'auto-efficacité et la confiance en 

soi. 

Mots clés : Auto-efficacité ; Motivation d’accomplissement ; état d’anxiété ; 
Footballeurs 

 

  الملخص: 

�ان الهدف من الدراسة معرفة مستو� فاعل�ة الذات ، والتحق� من فاعل�ة الذات ،    

بي �رة القدم حسب مراكز اللعب ، ومعرفة العالقة دافع االنجاز وقل� المنافسة لد� الع

) العب �رة قدم 61بین فاعل�ة الذات ، دافع االنجاز وقل� المنافسة. تكونت العینة من (

عاما . وقد استخدم مق�اس فاعل�ة الذات  19الى  16هواة تتراوح اعمارهم مابین 

DالرCاضة  ) ومق�اس توجه االنا وتوجه المهمة الخاصSchawarzer  )GSESل

)TEOSQ ( 2) و�ذا مق�اس قل� المنافسةCSAI-2 لجمع الب�انات . �ما استخدمت (

-DKRUSKALعض االحصاءات الوصف�ة المتمثلة في اختDار�روس�ال وال�س (

WALIS TEST اطي لسبیرمانDوالتحلیل االرت ()Spearnam’s correlation 

analysis عالي لد� العبي �رة القدم ، وانه ). اشارت النتائج ان مستو� فاعل�ة الذات

التوجد فروق ذات داللة احصائ�ة لد� العبي �رة القدم تDعا لمراكز اللعب ، لكن توجد 

  .عالقة ارتDاط�ة موجDة بین فاعل�ة الذات وتوجه المهمة وgین فاعل�ة الذات والثقة Dالنفس

   العبي  رة القدمفاعل
ة الذات ؛ دافع االنجاز؛ قل� المنافسة ؛: الكلمات األساس
ة
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1-INTRODUCTION  
         During the last few decades, coaches and athletes from a wide variety of 
sports have begun to realize the importance of the mental side of athletic 
performance. Sport specialists agree that athletic performance is influenced not 
only by physical skills but also by psychological ones. 
         Among other psychological skills, self-efficacy is considered a significant 
element of mental training (Barling & Abel, 1983; Birrer & Morgan, 2010; 
Feltz, Short, & Sullivan, 2008; Zagórska& Guszkowska, 2014). Self-efficacy is 
posited as the basis for such conduct in the sense that it influences the strength 
of decisions, the quantity of energy invested in the effort, the level of 
perseverance in the face obstacles and failures or the resilience to adversity. In 
this sense, this psychological dimension is an individual resource to adapt to 
situations and contexts of activity grueling interesting sports psychology as the 
Health psychology and Occupational Psychology (Decamps, 2012). 
 
2-The problem of study 
       No research studies to date have combined this unique set of variables to 
specifically test self-efficacy and its relationship between achievement 
motivation and state anxiety. Precedent studies referred that self-efficacy helps 
to predict motivation and goals and achievement outcomes (Ashton & Webb, 
1986; Duda &Nicholls, 1992; Meece, Blumenfeld, &Hoyle, 1988; Schunk, 
1995; Schunk and Swartz (1993). Other previous studies regarding self-
efficacy and anxiety indicated that self-efficacy controls and dismisses anxiety 
(Bundura, 1997; Cartoni, et al., 2005; De Pero et al., 2013; Hardy, 1996a; 
Martinent & ferrand, 2007; Nicholls, Polman & Levy ,2010). The identification 
of some psychological characteristics of football players with different playing 
positions is of sufficient scientific and practical interest, it enables to reveal 
psychological characteristics of football players depending on their roles 
(Koryagina & Blinov ,2013). This inclusion could provide new insights by 
analyzing the self-efficacy levels, achievement motivation and state anxiety of 
football players as they progress forward in their experience levels and success 
(i.e., make the proverbial “big fish into a bigger pond” transition).  It makes 
possible to determine the main directions and ways to increase the 
psychological potential of football players in order to optimize game 
performance.  Coaches and others within the sport and football academy can 
use this information to better manage players and offer tailored programs to 
specific player needs based on their experience levels overall and at the 
academy level. 
 
3-The questions  
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   The research study questions were as follows: 
QUE.1 Is there high level of self-efficacy among football players? 
QUE.2 Is there significant difference in self-efficacy, achievement motivation 
and state                       anxiety among football players according playing 
positions? 
QUE 3 Is there correlation relationship between self-efficacy and achievement 
motivation? 
QUE.4 Is there correlation relationship between self-efficacy and state anxiety? 
 
4-The aim 
      The aim of this study was to know the level of self-efficacy, to investigate 
self-efficacy, achievement motivation, and state anxiety of football players in 
different playing position and to reach of finding the relationship between self-
efficacy, achievement motivation, and state anxiety of football players. Perhaps 
most importantly, the study operationalized and included some new variables 
(football academy players ranging from 16 years to 19 years and playing 
different positions – goalkeepers, defenders, midfielders and forwards). 
 
5-The hypotheses 
     For this study, the research study hypotheses were as follows: 
HYP.1 There is high level of self-efficacy among football players. 
HYP.2 There is significant difference in self-efficacy, achievement motivation 
and state                  anxiety among football players according playing 
positions. 
HYP.3 There is correlation relationship between self-efficacy and achievement 
motivation. 
HYP.4 There is correlation relationship between self-efficacy and state anxiety. 
 
6-The concepts of study  

 

� Self-efficay  
          The concept of self-efficacy dates back several decades, and 
psychologist Albert Bandura was one of the first researchers exploring this 
topic. Bandura’s (1977) theory of self-efficacy was developed within the 
framework of social cognitive theory. Although, originally, the theory was 
proposed to account for the different results achieved by diverse methods used 
in clinical psychology for the treatment of anxiety, it has since been expanded 
and applied to other domains of psychosocial functioning including health and 
exercise behavior (McAuley, 1992; McAuley & Mihalko 1998; O'Leary, 
1985), and sport and motor performance (Feltz, 1988). The reasons why 
athletes want to compete depend in the contrast between internal and external 
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rewards as well as an athlete’s performance assessment. In other words, if an 
athlete believes he or she can be successful, he or she is more likely to 
participate. In sport psychology, this is generally referred to as self-confidence 
or self-efficacy. High self-efficacy is judgment about one’s capability to 
perform a particular task at an elevated level, with certainty, and repeatedly 
over time, athletes with higher self-efficacy tend to try harder, persist longer, 
choose greater challenges, experience effort more positively, and feel less 
anxious. NHL players who can picture winning a Stanley Cup, for example, 
will bust their butts come playoff time (and year-round, for that matter), but 
minor-league rookie who is enticed by a call-up for the postseason, yet thinks 
of himself as unready and cannot see himself competing with the “big boys”, 
may be afraid to put his all on the line and may end up slacking off in practice 
(Murphy, 2005). Self-efficacy is the belief in one’s capabilities to organize and 
execute the source of action required to manage prospective situations 
(Bandura, 1997). The concept of self-efficacy is vital to coaches, athletes, and 
even spectators, for several reasons. First, as a coach, knowing what athletes 
feel and think about their skills, abilities, and talents is important in the 
development of those characteristics. Second, a better understanding of an 
athlete’s psyche can significantly improve the resulting sport performance 
(Moritz, Feltz, Fahrbach, & Mack, 2000). 
 

� Achievement motivation  
        Whereas participation motivation is focused on why people decide to 
partake in sport, achievement motivation examines why, or why not, people 
may be motivated to achieve success, improve performance, master tasks and 
be good at their sport. Considering that success in sporting context is often 
assessed relative to opponents’ performance, achievement motivation is often 
considered in relation to competitiveness. Competitiveness may be defined as 
the desire to reach a level of performance that is higher than others in the 
presence of evaluative others (Weinberg & Gould, 2011). Achievement 
motivation is broader and focuses on athletes’ predispositions towards striving 
for success and how specific situations influence their desires, emotions and 
behaviors (Tod, 2014). 
        Both psychologists and sport and exercise psychologists have focused on 
achievement goals as a way of understanding differences in achievement (Duda & 
Hall, 2001; Nicholls, 1989). According to achievement goal theory, three factors 
interact to determine a person’s motivation: achievement goals, perceived ability, 
and achievement behavior. To understand someone’s motivation, we must 
understand what success and failure mean to that person. The best way to do that 
is to examine a person’s achievement goals and how they interact with that 
individual’s perceptions of competence, self-work, or ability. Holly may compete 
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in body building because she wants to win trophies and have the best physique of 
anybody in the area. She has adopted an outcome goal orientation (also called a 
competitive goal orientation or ego orientation) in which the focus is on paring 
herself (has high perceived ability) when she wins but not so good about herself 
(has low perceived ability) when she loses. Sarah also likes to win contests, but 
she primarily takes part in body building to see how much she can improve to her 
strength and physique. She has adopted a task goal orientation (also called 
mastery goal orientation) in which the focus is on improving relative to her own 
past performance. Her perceived ability is not based on a comparison with others.  
For particular situation, some people can be both task and outcome orientation, for 
example, a person might want to win the local turkey trot but also set a personal 
best time for the race. However, to according to researchers in achievement goal 
orientation, most people tend to be higher on either task or outcome orientation 
(Weinberg & Gould, 2015). 
 

� Anxiety 
       Athletes and coaches often use the words “anxiety”, “stress” and “arousal” 
interchangeably, and because their listeners generally know what they are 
trying to say it does not lead to miscommunication. Precision is needed. 
      Anxiety refers to the levels of perceived threat that is accompanied by 
worry, nervousness and apprehension. A key idea in anxiety is athletes’ 
interpretation of the danger to their wellbeing. Sometimes anxiety is a normal 
response to real threats, such as when individuals are confronted by an armed 
person. Sometimes anxiety involves an exaggerated response to in imagined 
threat, such as my reaction to spiders (except in Australia where they can kill 
you!). Anxiety is typically accompanied by high arousal, but the two are not 
the same. People can be highly aroused yet not anxious, such as when athletes 
win major competitions (Tod, 2014). 
        Spielberger (1966, 1972) further noted that for a theory of anxiety to be an 
adequate .it must differentiate as a mood state and as personality trait. 
Additionally, it must differentiate among the stimulus conditions antecedent to 
these forms of anxiety. Spielberger (1966) proposed the state-trait theory of 
anxiety, which differentiates between state and trait anxiety. State anxiety (A-
state) is defined as an emotional state “characterized by subjective, consciously 
perceived feelings of apprehension and tension, accompanied by or associated 
with activation or arousal of the autonomic nervous system”. This condition 
varies from moment to moment and fluctuates proportional to the perceived 
threat in the immediate situation. Trait anxiety (A-trait), on the other hand, is 
“a motive or acquired behavioral disposition that predisposes an individual to 
perceive a wide range of objectively non-dangerous circumstances threatening 
and to respond to these with state anxiety reactions disproportionate in 
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intensity to the magnitude of the objective danger”. The state-trait theory of 
anxiety predicts that high-trait-anxious individuals will perceive more 
situations as threatening and react with greater state anxiety in a greater variety 
of situations than low-trait-anxious individuals. 
        Adopting a multidimensional approach, Martens and colleagues (1990) 
proposed that cognitive anxiety, somatic anxiety and self-confidence each had 
different relationships with performance.  Performance was predicted to have a 
negative relationship with cognitive anxiety (increase in cognitive anxiety is 
associated with decrease in performance). Somatic anxiety was hypothesized to 
have an Inverted-U (Inverted-U theory 1908) relationship with performance. 
self-confidence was predicted to have a positive relationship with performance 
(increased self-confidence is associated with improved performance). along 
with proposing the multidimensional anxiety theory, Martens also published 
the Competitive State Anxiety Inventory-2(CSAI2) to help researchers test the 
model’s predictions.  
       It is useful to differentiate between trait and state anxiety. In sport, 
competitive trait anxiety is a person’s characteristic response or predisposition 
to perceive situations as threatening and to react with high anxiety. 
Competitive trait anxiety levels vary among athletes and influences state 
anxiety, or their right-now, moment –to moment perceptions of threat and 
accompanying worries and apprehension. Athletes with high levels of 
competitive trait anxiety are likely to respond to sporting events with high 
levels of state anxiety compared with participants with low trait levels. The 
relationship in not perfect and state anxiety is also influenced by the situation. 
Athletes with high levels of trait anxiety will not respond to competitions with 
high state anxiousness if they do not view any threat to their wellbeing. 
Alternatively, athletes will low trait anxiety levels may experience high levels 
high state anxiety on occasions. It would be understandable, for example, if a 
low-trait athlete found a high-level event nerve-wracking, such as an Olympic 
final (Tod, 2014; Weinberg& Gould, 2015). 
        Anxiety has a thought component (e.g., worry and apprehension) called 
cognitive anxiety. It also has a component called somatic anxiety. Cognitive 
state anxiety concerns the degree to which one worries or has negative 
thoughts, whereas somatic state anxiety concerns the moment-to-moment 
changes in perceived physiological activation. Somatic state anxiety is not 
necessarily a change in one’s physical activation but rather one’s perception of 
such a change. recent research also suggests that there is a perceived control or 
regulatory component of state anxiety; that is, the degree to which one believes 
one has the resources and ability to meet challenges is an important component 
of state anxiety as well (Cheng, Hardy, & Markland,2009). 
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� Football (soccer) 
       Soccer is a team sport. In order to succeed, it is necessary for highly 
specialized players in specific positions and tasks to help one another. For a 
successful soccer team; each player should be trained not only for conditional 
attributes like endurance, strength, speed or agility but also should be trained 
technically and tactically. In accordance with that, each player should have 
different physical, physiological and psychological attributes depending on 
his/her playing position (Akın, Kireker & Koklu, 2009).  Although there are 
some studies showing that psychological factors like concentration, 
competition anxiety, anger style, anger management, self-image, self-esteem 
can affect player’s playing style and injury risk, they do not seem to be enough 
in number (Kurt et al. ,2012). 
 
7-Similar studies  

� The relationship of self-efficacy with achievement motivation 
        Schunk (1995) referred that self-efficacy helps to predict motivation and 
performance, it motivates individuals to improve their competence, and self-
efficacy related positively to persistence and achievement. Initial research 
supports the point that self-efficacy relates to goals and achievement outcomes. 
Meece, Blumenfeld, and Hoyle (1988) showed that students with task-mastery 
goals report more active cognitive engagement with material to be learned and 
that perceived competence relates positively to motivation and task-mastery goals. 
Schunk and Swartz (1993) found that providing children with a process goal of 
learning to use a strategy and feedback on their progress increases task orientation 
and decreases ego orientation, and that self-efficacy correlates positively with task 
orientation and negatively with ego orientation. Duda and Nicholls (1992) found 
for both sport and schoolwork that task orientation relates to high school students' 
beliefs that success depends on effort and collaboration with peers, whereas ego 
orientation is associated with beliefs that success is due to high ability and 
attempting to perform better than others. Goal orientations and beliefs about 
success were not strongly related to perceived ability. More investigations are 
required on the role of self-efficacy among teachers and coaches. Teaching 
efficacy refers to personal beliefs about capabilities to help students learn, and it 
should influence teachers' activities, effort, and persistence (Ashton & Webb, 
1986). Teachers with low efficacy may avoid planning activities they believe 
exceed their capabilities, not persist with students having difficulties, expend little 
effort to find materials, and not teach in ways students might understand better. 
Teachers with higher efficacy might develop challenging activities, help students 
succeed, and persevere with students who have problems. These motivational 
effects enhance student achievement, as well as teachers' self-efficacy by 
conveying they can help students learn, Ashton and Webb found that teachers 
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with higher self-efficacy were likely to have a positive classroom environment, 
support students' ideas, and address students' needs. Teacher self-efficacy was a 
significant predictor of student achievement.  
       The preceding researches make it clear that self-efficacy plays an important 
role in achievement motivation and performance in many situations.  
 

� The relationship of self-efficacy with anxiety  
       High self-efficacy expectations are connected with low precompetitive 
anxiety, positive effect, strong goal importance and high personal goals, and 
high trait sport confidence in athletes (Bundura, 1997). High self-confidence, 
self-efficacy, and positive thinking can, in some ways, control or dismiss the 
apprehensive emotions that account for anxiety (Hardy, 1996a; Martinent & 
ferrand, 2007). Previous study on artistic gymnastics (Cartoni, et al., 2005), it 
was predicted that a high sense of self-efficacy might protect TeamGym 
athletes from precompetitive anxiety and from experiencing fear of physical 
injury. Another study was conducted by Nicholls, Polman and Levy (2010) on 
Coping self-efficacy, pre-competitive anxiety, and subjective performance 
among athletes, the findings revealed that there was Negative relationships 
between coping self-efficacy and both somatic and cognitive anxiety were also 
observed. However, somatic and cognitive anxiety did not predict subjective 
performance. The present findings support previous results regarding the 
influence of self-efficacy and provide applied practitioners. A study was 
conducted by De Pero et al. (2013) on the relationships between pre-
competition anxiety, self-efficacy, and fear of injury in elite TeamGym 
athletes, the findings indicated that self-efficacy dampens the anxiety level of 
TeamGym athletes and mediates the effects of fear of injury on anxiety prior to 
their competition, with athletes who experience less fear of being injured and 
are more confident in their technical abilities and therefore show a lesser 
degree of pre-competitive anxiety. 
      Based on the findings of the precedents studies, sport psychologists and the 
coaches will have better understanding as to the relationship between self-
efficacy and competitive anxiety.  
 
8-METHOD 

 

Participant 
      The study consisted 61 football players from Fanzeres Academy -city of 
Porto Portugal-. The ages of players ranged between 16 and 19 years with a 
mean age of 16.77±1.05 years. On average, the players had played for 
7.97±2.43 years. A large number N=21 (34.4%) of the players were defenders, 
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followed by midfielders N=18 (29.5%), forwards N=16 (26.2%), and goal 
keepers N=6 (9.8%). 
 
Procedure  
       Clearance was obtained from the president of team prior to all study 
procedures. All testing took place in a Hall Meetings on sport complex. 
participants provided informed consent. Then, they were provided with a 
questionnaire package and asked to respond to each question as honestly as 
possible. Coach with me remained nearby to answer any questions that arose 
during testing (in Portuguese language).  The questionnaire package took 
approximately 15-20 minutes. The CSAI-2 was administered to the participants 
approximately 1 hour before competition. 
 
Data analyses  
       Descriptive statistics, kruskal-wallis Test, and Spearman’s correlation were 
conducted. First, descriptive statistics was computed to characteristics the 
entire sample of football players, and to know level of self-efficacy. Second, 
kruskal-wallis Test was used to explore the differences of Football players’ 
self-efficacies, achievement motivations and state anxieties according to their 
playing position. Finally, Spearman’s correlation was used to know 
relationship between self-efficacy and achievement motivation, and self-
efficacy and state anxiety.   
 
Instruments 
        In this study, three scales were used to collect data. In the first scale “the 
general self-efficacy scale-Schwarzer (GSES)” developed by Jerusalem and 
Schwarzer (1992). This is original scale, including one specific dimension, is 
comprised of ten items, designed for ages 12 and up, was created to assess 
perceived self-efficacy   regarding coping and adaptation abilities in both daily 
activities and isolated stressful events .it has been well known internationally 
for two decades. Items in the scale are in the form of four option Likert type 
scale “1=not all true, 2=hardly true, 3=moderately true, 4= exactly true”. 
Cranach alpha reliability value of the scale was found to be .76 to 
.90(Jerusalem & Schwarzer, 1992).  
        The adaption of this scale to Portuguese was done by Nunes, Schwarzer, 
and Jerusalem (1999). In the adaption process of scale of self-efficacy was 
translated into Portuguese. Validity and reliability were done (0, 75 - 0, 91). 
According the results, it was seen that the efficiency of original scale, with 
consisted of ten items, was preserved in the Portuguese form. The Portuguese 
scale also had one specific dimension like the original scale. 
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       The second scale “task and ego orientation in sport (TEOSQ)”, was 
developed by Duda and Nicholls (1989), Fonseca and Brito (2005) developed it 
to Portuguese version, measures individual differences in task and ego goal 
perspectives in the sport context. The athlete thinks of a successful sport 
experience and responds to 13 items reflecting task- and ego- referenced 
criteria. Responses to items “I really work hard” and “I’m the best” are 
indicated on a5-point Likert scale ranging from strongly disagree (A) to 
strongly agree (E). 
      The third is called “the Competitive State Anxiety Inventory-2” (CSAI-2), 
a Sport-specific state anxiety scale developed by Martens, Vealey, and Burton 
(1990). The scale divides anxiety into three components: cognitive anxiety, 
somatic anxiety, and a related component-self-confidence. To score the CSAI-
2, take all the scores for each item at face value with the exception of item 14, 
where you "reverse" the score. For example, if you circled 3, count that as 2 
points (1 = 4; 2 = 3; 3 = 2; 4 = 1). Total scores in the following manner: 
Cognitive state anxiety: Sum items 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, and 25. Somatic 
state anxiety: Sum items 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, and 26. Self-confidence: 
Sum items 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, and 27. The scores for each will range 
from 9 to 36, with 9 indicating low anxiety (confidence) and 36 indicating high 
anxiety confidence. 
      The CSAI-2 was developed by Cruz et al. (2006) to Portuguese version. It 
was formed also same dimensions but with a reduction to 22 items s (Cognitive 
state anxiety: sum: 1, 4, 6, 9, 12, 15, 18, and 21. Somatic state anxiety: Sum 
items, 2, 7, 10, 13, 16, and19. Self-confidence: Sum items, 3, 5, 8, 11, 14, 17, 
20, and 22.). Reliability and validity were done. 
In present study reliability and validity of self-efficacy scale(GSES), 
questionnaire of task and ego orientation in sport (TEOSQ) and Competitive 
State Anxiety Inventory-2 (CSAI-2) were done. 
 
9-Results, Analysis and Discussions  
       In this section, the findings obtained from the data analyses related to The 

Self-efficacy, achievement motivation and state anxiety among football player 
are given in detail. 
 
HYP.1 There is high level of self-efficacy among football players 
    Findings related to the level of self-efficacy among football players are 
shown in table 1. 
 

Table 1.  shows level of self-efficacy among football players 
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Self-efficacy  N Mean  Std. 

Deviation 

1. I can always manage to solve difficult problems 

if I try hard enough 

61 3.31 .618 

2. If someone opposes me, I can find the means and 

ways to get what I want. 

61 3.31 .718 

3. It is easy for me to stick to my aims and 

accomplish my goals. 

61 3.20 .725 

4. I am confident that I could deal efficiently with 

unexpected events. 

61 3.05 .804 

5. Thanks to my resourcefulness, I know how to 

handle unforeseen situations. 

61 3.08 .665 

6. I can solve most problems if I invest the 

necessary effort. 

61 3.40 .663 

7. I can remain calm when facing difficulties 

because I can rely on my coping abilities. 

61 3.31 .718 

8. When I am confronted with a problem, I can 

usually find several solutions 

61 3.13 .590 

9. If I am in trouble, I can usually think of a 

solution. 

61 3.08 .759 

10. I can usually handle whatever comes my way. 61 3.15 .812 

Total  61 3.20 .707 

   
      In Table 1, the average scores of self-efficacy among football players for 
each item are given. It may be observed that football players had high average 
scores in total (M =3.20), remarkably, they scored lower on the fourth (M 
=3.05) and higher on the sixth (M =3.40). 
 
        As results of this study, it was concluded that the football players had high 
levels of self-efficacy. And they were able to meet the challenges and sports 
competitions, and whatever the type of competition. “High self-efficacy will 
likely choose to attend training regularly, expend high levels of effort, and 
persist longer than those with low self-efficacy. These self-efficacious 
individuals will set higher goals and have more helpful thoughts and emotions” 
(Tod, 2014). As a result, they may have a better chance of success. Providing 
support for present study, both Cetinkalp and Turksoy (2011) and Munroe-
Chandler, Hall and Fishburne (2008) examined self-efficacy as it relates to the 
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situation and innate abilities of youth soccer players. They found high levels of 
self-efficacy produced high levels of performance in athletes. 
 

HYP.2 There is significant difference in self-efficacy, achievement 

motivation and state   anxiety among football players according playing 

positions 

     Football players’ self-efficacies, achievement motivations and anxiety were 
also examined according to their playing position as indicated in Table 2. 

Table 2: shows comparison of Football players’ self-efficacies, achievement 
motivations and state    anxieties according to their playing 

 
 
       p>0.5 

 

     Table 2 shows football players’ average self-efficacy   in terms of their 
playing position was M =3.19, so they have high level of self-efficacy. 
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       kruskal-wallis Test showed no statistically significant difference in 
football players’ self-efficacy according to their playing position (p>0.5). 
      Kruskal-Wallis Test was used also to compare football players’ 
achievement motivation according to playing position. The comparison 
analysis demonstrates that there were no significant differences (p>0.5). 
According to the results, football players’ average task and ego of achievement 
motivation scores were M =4.12, M =3.00, respectively.  
       As can be seen, no significant difference was found when comparing 
football players’ anxiety according playing position (p>0.5). According to the 
results, football players’ average Cognitive state anxiety, Somatic state anxiety 
and Self-confidence scores were M =2.68, M =2.09 and M =3.11, respectively. 
        Results were concluded that no significant differences between the 
football players’ self-efficacies, achievement motivations and state anxieties 
according to their playing position. This finding is inconsistent with the results 
of other investigations (Kirkcaldy,1982; Andrew et al.,2007; Eloff et al.,2011). 
Kirkcaldy (1982), for example, found that players in defensive positions in 
soccer showed higher emotional stability than players in attacking positions. 
       The fact that the current study failed to concur with other investigations 
could be explained by the amateur level of participation of the sample tested in 
the present study. The results of the present study suggest that youth football 
players competing at amateur level they had homogeneously some 
psychological characteristics regardless of their respective position in the team. 
This finding, pertinent to soccer players, is corroborated by Kurt et al. (2012), 
who credited such homogenous results to the similar status 
(amateur/professional) of the participants.  
       Another probable reason for inconsistency between the current findings 
and those stemming from earlier research was the young age of the 
participants. McCarthy et al. (2010) postulated that young sport participants 
have less approximations of psychological skill usage compared to adult 
participants. The mean age of the sample in the present study was 16.77±1.05 
years old, which could be attest to insignificant relationship noticed between 
psychological skills and playing position. Jooste, Steyn, and Van den Berg 
(2014) support this view by conceding that athletes in the specialization stage 
(mean age 16.2±1.13years) may be at the ideal “windows of opportunity” for 
developing adult-like attributes and should, therefor, not be compared to older 
athlete’s groups.  
 
HYP.3 There is correlation relationship between self-efficacy and 

achievement motivation 
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Table 3: shows spearman’s correlations between self-efficacy and achievement 
motivation   

Variables  

 

Self-efficacy  Achievement 

motivation  

Task 

Achievement 

motivation  

Ego 

Self-efficacy 1 .685** .001 

Achievement 

motivation  

Task 

.685** 1 -.007 

Achievement 

motivation  

Ego  

.001 -.007 1 

   **: Sig. at 0.01 level (2-tailed) 
 
         Table 3. shows correlation analysis of self-efficacy and achievement 
motivation. Self-efficacy had positive and significant correlation with task 
dimension (rs =.685, p<0.01), and no significant correlation between self-
efficacy and ego dimension.  
 
           The results demonstrated that there was positive and significant 
correlation between self-efficacy and task orientation. Providing support for the 
findings, Barış and Kocaeksi (2013), Canpolat and Kazak Cetinkalp (2011), 
Carpenter & Yates (1997) examined the relationship between self-efficacy and 
task orientation. For example, Carpenter and Yates (1997) found the amateur 
footballers’ task orientation are higher rather than semi-professional 
footballers. This is parallel with the findings of present study. Amateur athletes 
have focused to improve their physical, technical, tactical and psychological 
characteristics, “task goal orientation focuses on comparing performance with 
personal standards and personal improvement” (Weinberg& Gould, 2015). 
 
HYP.4 There is correlation relationship between self-efficacy and state 
anxiety 

 
Table 4: shows spearman’s correlations between self-efficacy and state anxiety 

Variables Self-efficacy Cognitive 

state anxiety 

Somatic state 

anxiety 

Self-

confidence  

Self-

efficacy 

 

1 -.094 .000 .675** 

Cognitive -.094 1 .480** -.155 
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state 

anxiety 

Somatic 

state 

anxiety 

.000 .480** 1 .002 

Self-

confidence  

 

.675** .155 .002 1 

**: Sig. at 0.01 level (2-tailed) 
        Table 4. shows correlation analysis of self-efficacy and state anxiety. Self-
efficacy did not have correlation with cognitive and somatic dimension, but 
had correlation with self-confidence dimension (rs =.685, p<0.01). 
       The results demonstrated that there was positive and significant correlation 
between self-efficacy and self-confidence. Providing support for the findings, 
Besharat and Pourbohlool (2011) examined self-confidence and sport self-
efficacy on the relationship between competitive anxiety and sport 
performance. Self-confidence expresses individual’s belief in his/her general 
ability to control conditions and situations, but sport self-efficacy expresses 
athlete’s belief in his/her ability to perform specific sport tasks and skills. This 
means that belief in just general ability might have a weak effect on control and 
decrement of stress and negative emotions in particular situation (sport 
competition), whereas belief in specific ability would have a decisive effect on 
that particular behavior. One can conclude from this probable explanation that 
although self-confidence and self-efficacy are in the same direction (Hardy, 
1996b; Hardy et al., 2004). 
 
10-Conclusion 
       In conclusion, when making literature reviews, as parallel with many 
researches, present study was inconsistent with studies and consistent with 
others. The findings indicated there was high self-efficacy among football 
players. And different playing positions were compared in terms of self-
efficacy, achievement motivation and anxiety, there was no significant 
difference found between compared variables. Can be said that this situation is 
largely related to the groups having similar status (amateur), similar age and 
football experience. There was positive and significant correlation between 
self-efficacy and task orientation. And self-efficacy and self-confidence. Future 
qualitative research which covers the test having multi-variables on self- 
efficacy and others psychological characteristics could be performed. 
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Astract:   

    The theme of self-confidence in the field of sports , especially among 
players of volleyball in some clubs in Algeria is an important issue in terms of 
giving the dimenssions an image and diagnosis that sport is characterized by 
the general characteristics of psychological bases that make athletes capable of 
giving mental and motor abilities. 
 
    We have chosen in this research a sample of (16) player of volleyball and 
was deliberately testing in the sports season ( 2015-2016 ) , and we have used 
in our research the self scale preparation confidence Robin Philly ( Vealy ) 
Arabization Mohammad Hassan Alaoui, to measure confidence in athletes as a 
tool to collect data codified after the Algerian environment , knowing that we 
have reached the results of special moral significance terms of maintaining 
confidence and highlight the capabilities to meet the tactical and technical 
indicators of the players , to show control of their acquisitions and take 
responsibility in athletic performance during competition. 
  

Keywords:  Self-confidence , Competition , Volleyball player 

 

 

La Confiance en Soi chez les Volleyeurs durant la Compétition. 
(Cas des Clubs Algérois 2éme Division) 

Résumé  
     
    Le thème de la confiance en soi dans le domaine du sport, en particulier chez 
les joueurs de volleyball dans certains clubs en Algérie est une question 
importante en terme de donner aux dimensions d’une image et d’un diagnostic 
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que le sport est caractérisé par les caractéristiques générales des bases 
psychologiques qui rendent les athlètes capable de répondre aux mentales et 
motrices de la compétition sportive 
     Nous avons choisi dans cette recherche délibérément un échantillon de (16) 
joueur de volley-ball testé au cours de la saison sportive (2015-2016), et nous 
avons utilisé dans notre recherche le questionnaire de la confiance en soi de 
Robin Philly (Vealy) traduit par Mohammad Hassan Alaoui,  pour mesurer la 
confiance chez les athlètes Algériens. Les résultats montrent un effet 
significatif dans la capacité  de maintien de la confiance et la mise en évidence, 
les capacités à montrer les indicateurs tactiques et techniques des joueurs, tels 
que le contrôle de leurs acquisitions et la prise de responsabilité pour atteindre 
la performance athlétique pendant la compétition. 
 
Mots Clés : La confiance en soi, La compétition, Les joueurs du Volleyball. 

 

 

    الثقة �النفس أثناء المنافسة لد� العبي الكرة الطائرة .

 ( حالة النواد# العاصم ة للقسم الثاني)

 الملخص:

عند العبي الكرة الطائرة لد� المجال الر�اضي وخاصة  فيإن موضوع الثقة في النفس   

من حیث ضرورة ابراز الصور في  *عض النواد' الجزائر�ة، من المواض$ع الهامة

الر�اضة الجزائر�ة وخصائصها منها النفس$ة التي تجعل الممارسین یبدون قدرات ذهن$ة 

  وحر8$ة على المستو� العالي.

طائرة المنتمون للقسم الوطني العب اللكرة ال 16لقد اخترنا في هذه الدراسة عینة من   

، وهذا *اإلعتماد 2015/2016الثاني، وقد قمنا *اخت*ارات الثقة *النفس للموسم الر�اضي 

على اخت*ار الثقة *النفس لروFن فییلي و الذ' ترجمه محمد حسن عالو'، و�هدف هذا 

معنو$ة من اإلخت*ار لق$اس الثقة لد� الر�اضیین،8ما $م8ن القول اننا تحصلنا على نتائج 

حیث استعمال التحضیر الذهني 8سند للثقة *النفس لوضع القدرات التقن$ة والخطط$ة اثناء 

المنافسات، ومنها التح8م في الداء التقني واتخاذ المسؤول$ة من حیث النتائج الر�اض$ة في 

  ت.المنافسا

 الكلمات الدالة: الثقة *النفس، المنافسة الر�اض$ة، العبي الكرة الطائرة.
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1-Introduction    
   Emotions are seen as a manifestation and a complement of human nature dan 
its normal state, and acts as the motivation of behavior after an adaptation 
either short or long, and is dominated by emotions on the mind often, leading 
thought and form the fate of human sexuality man condemns in the quality and 
strength of the impact of emotions in human affairs, and exercise to feel good, 
it should reach wise to dispose of. ( Fanget. F, 2006, p 21)   
   On another view, human interactivity between what is a person who has the 
skills and mental capabilities and information that is all the emotional ability to 
translate this knowledge and skills to the behaviors, then this is the aim of 
whether serenely draw any situation. (Hambly. K, 2008, p 11)    
  What this means mental cognitive side led to a change in the look of 
psychologists to pay attention to emotion and that is of interest and does not 
separate the mind and thought it interferes with and is completed , operations 
are cognitive positively contribute to changing the emotion and the name and 
emotion that will encourage creative thinking and solving problems between 
the individual under usual or new situations. (Fanget. F, 2006, p29) 
 
2-Theoretical context  
  Volleyball players are subjected in many sports stations (training 
competitions) to the positions of emotions related to the performance of the 
players and the playing of the game and the success, failure, etc., are 
considered variable and disrupting disorganized and confused and difficult to 
control and adjust, and it is contrary to logical thinking it must appeal to reason 
and sense of isolation because they negatively affect the performance of the 
coach and the team. (Huguet, S, 2014, p. 67)     
  The concept of psychological self-confidence develops when an individual 
with experience and practice, perception and see the researcher as many 
athletes think that confidence is the athlete of waiting to reach the success and 
winning is based on the positions of the objective competition that appear on 
the player during a sports competition and what are the things that worked by 
athletes to succeed. (Gastaldi. J, 2005, p46).  
    On the other hand, we can say that failure is a very difficult phase in the 
individual, especially an experience that gives the idea very dark, and it 
becomes an obstacle for future situations is the same or that look like and for 
this Fanget. F, asks: 
    What mechanism for this " lock "? But he answered quickly , it is the fear of 
not succeeding : in fact, you expect failure , which paralyzes you into action .     
( Fanget . F, 2006, p32 ) 
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3-Images practices to gain confidence in competition   
  concentration capacity can be developed to gain self-confidence, in sports in 
general and especially in volleyball players, with a few exercises that are 
specific to the sport or not:    
 * Simulate for actions: for example, if you are distracted by spectators during 
a volleyball match, you can set up an action in which two players play and the 
other run by stimulating the opponent to draw the intention of the crowd field 
or trying to entertain in one way or another. (Mayer. J, Geher. G, 1996, p39)    
* Focus on his work with precision: the pocession the ball with the game, we 
can focus on the personal phase includes me only. For example, training in the 
application match, try to choose the right attack phase in play and see how long 
you maintain that goal. (Blain. P, 2006, p23)    
 * Learn to think positively: the most important phase in competition in game 
situations is to know how to focus on your positive thoughts only and see how 
long you last before you have negative thoughts that arise. (Mayer. J, Geher. G, 
1996, p49)    
* A thought on something besides the game: for example in volleyball where 
you just miss a block, tried to forget and see a picture in the room, often 
advertising plates give you a choice of creativity and thinking nice (color, light 
etc.). (Blain. P, 2006, p63)    
 * Be present in all game situations: pursue the conduct of situations by a 
sequence of actions, and provide behavior and not to lose the future: the only 
time you can really still be present. (Gastaldi. J, 2005, p76). 
 
4 - confidence is the success  
    The Self-confidence is a very important step in the individual, it is the best 
moment of joy , and above all it's success in real situations and in the past it 
was a failure. ( Fanget F, 2006, p63 . )  
exposes the three points of sucked : 
4-1- Le Reve to reach these expectations  
The individual is still on an imagination that gives hope to reach those 
expectations , but be very optimistic to complete the éffort provided, giving the 
joy of success . 
4-2- The Need motivation 
By cons , we must be very sure to try to do the best possible with the 
encouragement of others and especially the different motivations with all 
forms. 
4-3- The success is a goal  
For the purpose of the individual, which remains the essentil point to be 
reached by at coviction must believe that he must win and snatch the meers . 
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But in the field of sport , we must know that the key is : (Blain. P, 2006, p83) 
* Take into consideration the nature of the goal. 
* Commprendre the nature of success for Ganer confidence . 
* Consider the niveu the game and competition and intra extar group. 
* Follow the steps sucsissivement and degree of difficulty.  
* Learn from others and failure especially in situations similar competitions.  
* Gaining the trust of autruio in the sports group, for example : the coach , 
teammates ... ect .  
* Move closer to the level requested by the éxigences the nature of 
competition. 
*Follow the steps and send the player’s in the difficult’s situations. 
*Like the field of the competition champion schip. 
 
 
5-Research Objective 
   The research aims to identify the confidence and especially in competition 
with an analytical vision with the player itself and between the players of 
volleyball in Algeria is questionable Search: Is there a difference between the 
self and the trend personal and between volleyball players of confidence in the 
Algerian clubs? And for that, the method used is descriptive analytical method 
of the field of competition, where he is the right approach to the nature of the 
research. The research sample is limited to (16) volleyball player, they were 
tested deliberately, in the current sports season (2015/2016). 
  
 6- Search Tools 
This is the test for measuring the confidence of Robin Philly Vealy and is 
Arabized by Mohammed Alaoui to measure the confidence of athletes: Scale 
(13) is made to identify self to the practitioners of sports the level of 
confidence and the researcher to apply the scale on the exploration sample and 
the strength (16) community Player research and outside the base sample has a 
sincerity rate and high scientific operations of this scale has been stable for 
experts in the fields of training and specialty volleyball, especially with tests 
(validity is almost all experts gave the agreement the implementation of self-
confidence measurement test, and the stability coefficient is very significant R 
= 0.89). 
 
 
7-statistical method 

7-1-Method used 
  Is the parametric statistics (Champely 2004), which allows the 
characterization and cut the population and more specifically the series of 
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values of a variable that includes using as the arithmetic average parameters 
(which is determined by the sum of the values observed divided by the number 
of series elements); variance and coefficient of variation.  
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   As it is very important to know how is it that the group is arranged around 
the middle it is grouped or scattered around it? The standard deviation is a 
dispersion index because it provides information on the dispersion around the 
mean. We calculate the standard deviation of the sample by using the following 
formula:   -For Analytical statistics was used Student test, to calculate the 
difference of means of two samples And for all our calculations (mean, 
standard deviation and the Student t) we used the Office Excel 2007 software. 
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-For Analytical statistics was used Student test , to calculate the difference of 
means of two samples.  
-And for all our calculations ( mean, standard deviation and the Student t ) we 
used the Office Excel 2007 software. 
Table No. 01 : Sample Detail

   
players 

 Variations 
/competitions 

choice 

 
 +03 times   +05 times 

Nbre  16   16 

Participation  65%   71% 

Tech shares ( +) 

 
 51%   58.50% 

Age  19.17±0.89   19.17±0.89 

 

Standard 

Deviation 

 1.67±0.70   1.94±1.63 

 
the average 

 19.41±1.31   21.06±1.97 

Participation/test  13.36±1.19   14.29±1.26 
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7 - Analysis and discussion of the results 
    We put a presentation of two (02) axes , these verbal declarations on 
confidence before and after the competition. 
 
 Table No. 02 : Questionnaire Results 

 
 
 
Table 02 shows , the arithmetic mean of the measure of self-declaration of trust 
( 88.77 ) and standard deviation (3.37 ), although the median in comparison 
with the average premise of the scale is greater than average premise using ( v) 
sample and the value of T calculated (1.94 ) which is greater than the tabular 
value adult T ( 1.88 ) significance level (0.05) and the degree of freedom (30 ) 
and demonstrated the level of moral meaning and through feelings reported by 
most of the volleyball players , are characterized by self-confidence and ( 
Fanget . F, 2006, p73 ) researcher expertise theoretical data , following 
experience the quick reaction on the responses is a fundamental factor in the 
formation of personal appearances that indicate where trust is the belief in the 
realization of gain. (Ripoll. H and Co, 1994, p 270) 
 
 
 
 
 
 

   
Before the competition 

 
After the competition 

 
Feelings 

  yes or no  Yes or no 

Yes   88.77  2.52  91.89 0.02 

rapid 

reactions 

 

  6.05  0.71  5.13 0.88 

the 

average 
  3 .37  0.21  2.52 0.20 

Decisions   79.73  0.70  69.72 0.36 

the 

average 
  2.5 5.73   4.38 

T. test   1.94 0.32  1.74 0.59 
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Table No. 03: Comparative analysis of responses volleyball players para port 
running of the competition ( during games ) . 
 

TEST T STUDENT  

Nbre 75%(questined players) 
 
Affirmation answers before 

1.23 

Difference S* à 0.05 
Always 0.98 (after chicking) 
 
By references to standards 

S à p < 0.05 

Never 0.45 
With the model NS à 0.05 

Affirmation Decision 2.02 

View tabbed T. 
 

NS à 0.05 

Other’s S ** à  0.01 

 
NS : no significant difference , * difference significant at p <0.05 , ** 

significant difference p <0.01 , *** significant difference at p <0.001 

 
Table 03 shows that the standard of the assertion advanced volleyball players 
of responses by measuring self-reported confidence (1.23) is a very low 
standard deviation relative to the given questionnaire (see Table 02), and this 
statement taking us to show that the players of Algerian volleyball clubs are 
characterized by self-confidence and (Blain. P, 2006, p81) researcher expertise 
of reflections by the experience of practice and cognition is a fundamental 
factor in the formation of personal appearances that indicate where trust is still 
stable and yet the individual goes through moments and dissimilar situations, 
for successful completion of the gain. (Le Bihan. S, 2014, p 85) 
 
 
 8-Conclusion 
   Confidence has assets factors that reflect its impact on the group as a whole 
and this attribute is full refers to the requirements of the competition, for 
example, the score and the importance of the match and above all personal or 
external motivations.   
  On the other hand, we can say that the psychological skill of volleyball 
players of the need to train and exercise such as sports skills and can develop 
through, among others, the development of the spirit of cooperation between 
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the exercise group around some simple and group exercises between the team 
during practice periods. (Le Bihan. S, 2014, p 89)   
  This will confirm us that coaches encourage players to excel on the need for 
self-confidence, and that some players are unhappy with the back lack of 
confidence in their abilities, they can resort to show confidence as a kind of 
compensation to hide weaknesses and doubt in their abilities. (Parlebas. P et 
Dugas. E, 2005, p 48)  
 
   Confidence in the field of sport, remains a huge topic and very difficult, 
because in a certain position or performance behavior responses to the 
phenomenon, behavioral responses raise the perception of self-result or result, 
and includes self-results, satisfaction, perceived success in the future for a win 
or loss and the results of the self-turn affect and are affected by the competitive 
sports orientation and allow the kind of personal sport confidence. 
 
9-Recommendation 
  Self-confidence has been over-studied in the sporting 
Not part of the primary concerns of the various players preparing for volleyball 
clubs. 
It is necessary to take advantage of the experience of the scientific work carried 
out in high-level clubs. It has become imperative, that our clubs are embarking 
on training. All actors in the discipline to combine their efforts to get out of this 
doldrums.  
 
The coaches and preparers of the volleyball clubs must: 
  - Give importance to the mental preparation and especially the control of the 
players individually. 
  - Test the psychological abilities each preparation for the competition. 
  -Talk to the players during the training and especially at the preparatory phase 
and in addition on the eve of the competition. 
  - Accustom players with a sense of responsibility to provide acceptable 
performance. 
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  الملخص:

تحدید مستو+ الضغ- المهني لد+ أساتذة التر��ة البدن�ة تهدف هذه الدراسة إلى  
،إضافة إلى ق�اس تقدیر الذات و4ذا  ، والر�اضة في التعل�م المتوس- ت1عا لمتغیر الجنس

ذة التعرف على ما إذا 4انت هناك فروق دالة إحصائ�ا في ق�اس الضغ- المهني ألسات
التر��ة البدن�ة  ت1عا لمتغیر الجنس مع ق�اس تقدیر الذات،1اإلضافة إلى الكشف عن 

من أجل هذا اعتمدنا المنهج الوصفي 1األسلوب  ، العالقة اإلرت1اط�ة بین الق�اسین
أستاذا للتر��ة بدن�ة و ر�اض�ة (من 4ال  50المسحي،4ما تمثلت عینة ال1حث في 

غانم و غلیزان، حیث تم استخدام مق�اسین في الدراسة الجنسین 1التساوM) بوال�ة مست
مق�اس محمد حسن عالوM للضغوR المهن�ة ومق�اس روزنبیرغ لتقدیر الذات 4أداة لل1حث 

و جاءت أهم استنتاجات الدراسة أن مستو+ الضغ-  إضافة إلى األدوات اإلحصائ�ة ،
ا منه نس1ة إلى الذ4ور المهني لد+ األساتذة ذ4ور وٕاناث منخفض، واإلناث أقل انخفاض

ف�ما 4ان مستو+ تقدیر الذات مرتفع  لوجود داللة الفروق في ذلك ت1عا لمتغیر الجنس،
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  لكلیهما مع إث1ات عالقة االرت1اR الع4س�ة بین الق�اسین للضغوR المهن�ة وتقدیر الذات .
والر�اض�ة  أستاذ التر��ة البدن�ة –تقدیر الذات  –الضغوطات المهن�ة  الكلمات المفتاح�ة:

  التعل�م المتوس- –

  
 

The relationship of the work pressure with self evaluation of 
the sport teachers in the middle school.  

 

Abstract :   
The research aim to show the level of the work pressure of sport 

teachers in the school according to the gender differences, also to measure the 
self evaluation. In addition to know if there are statistical differences to 
measure the work pressure of teacher of sport, paying attention to gender with 
the self evaluation. 

 
the survey of relationship between the two measures, While the test has 

examined that there is a relationship between the work pressure and the self 
evaluation of the teacher of sport in the school for  that reason, the descriptive 
method focuses on theoretical on manner .The sample was 50 teachers of 
Mostaganem and Relizane. We took Mohammed Hassan alawi in work 
pressure and Rosenberg as tool to measure the self evaluation, in addition to 
that, the statics which were the percentage and the examination of the 
differences, and Person coefficient. 

 
The result showed that the level of the work pressure male teacher is 

higher than female .This means that there are differences in gender .whereas, 
the self evaluation was higher for both of them, with the affirmation of the 
relationship and controversial attachment between the two measures of work 
pressure and self evaluation. 

 
As the students concluded that the amelioration of the image of sport 

through training and reducing the level of the work pressure of the teacher to 
realize the educative purpose and interest. 
    
Key words:  : Work pressure. Self evaluation. Sport teacher. Middle school 
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La relations entre la pressions Professional et l’estime de soi 
chez les enseignants d'éducation physique et sportive dans 

l'enseignement moyen 
. 

Résumé :: 
Le but de cette étude est de déterminer le niveau de pression 

professionnelle chez les enseignants d’éducation physique et sportive au 
niveau de l’enseignement du cycle moyen selon le sexe, ainsi que , la mesure 
de l’estime de soi pour identifier l’impact de la pression professionnelle des 
enseignants d’EPS. Nous avons adopté la méthode descriptive avec 50 
enseignants d’EPS de la ville de Mostaganem et de Relizane. Nous avons 
approché cette étude par l’utilisation des critères de Mohammed Hassan 
Allawi pour calculer la pression professionnelle et l’auto-évaluation de 
Rosenberg comme un outil de recherche en plus des outils statistiques. 

Les conclusions les plus importantes de cette étude sont que le niveau 
de la pression professionnelle chez le sexe masculin et féminin est faible 
alors que l’estime de soi chez chacun d’eux est élevée. 

 

Mots clés:  Pression professionnelle – Estime de soi – Enseignement  EPS 

au cycle  moyen. 
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  :مقدمة-1

الح�اة المعاصرة تفرض على الفرد مطالب جدیدة و مستمرة و أدوار مختلفة إن          
و ما لحZ 1ه من تغیر و تطور مستمر�ن، أص1ح العمل الیوم    تماش�ا مع العصر 

�حمل في ط�اته ضغوطا ناجمة عن أع1اء المهن و متطل1اتها و أص1حت بیئة العمل 
مل �سعى وراء تحقیZ م4انته؛ و1اعت1ار أن البیئة التر�و�ة ملیئة 1الصراع، و أص1ح العا

جزء من هذه المجتمعات فإنها ل�ست 1معزل عن ذلك ، حیث یتعرض العاملین لها 
لمستو�ات مختلفة من الضغوR و التوترات، قد تخلف أثارا نفس�ة و اجتماع�ة و تنظ�م�ة 

�و�ة یواجهون مواقف و ظروف على 4ل فرد فیها إذ 4ثیر من العاملین في المؤسسات التر 
عدیدة، یتعرضون لحاالت من االضطرا1ات و القلZ و اإلح1اR و الغضب مما یؤثر على 
حالتهم الصح�ة و النفس�ة و4ذا على عالقتهم االجتماع�ة ، و1التالي ینع4س هذا على 

اضي، (الع1ادM، علم االجتماع الر� أدائهم و �حد من قدراتهم على تحقیZ أهدافهم التر�و�ة
، وعلى هذا األساس �مثل تقدیر الذات أهم�ة 4بیرة لد+ 4افة المر�ین و أول�اء  )1989
على اعت1ار أن العمل على جعل األساتذة یرون أنفسهم 1صورة إیجاب�ة �سهم  األمور

استنهاض قدراتهم واستعداداتهم في 4افة الم�ادین، و لقد أضحى أمرا جل�ا أن تقدیر الذات 
لى المز�د من الكفاءة و الفعال�ة في التعامل مع الكثیر من الضغوR المرتفع �قود إ

  )2013، (حمص أ الح�ات�ة .
بدوره أستاذ التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة هو 4غیره من األساتذة ال �م4نه الخروج عن       

نطاق التعل�م حیث �عتبر آخر لبنة تضاف إلى نظام التعل�م لما له من دور فعال  فهو 
م و المر�ي و النفساني في آن واحد لذلك یجب أن �ظهر أمام تالمذته 1الصورة المعل

الحسنة ألنه �عتبر القدوة الحسنة و الجیدة ألنه األستاذ الوحید المقرب و الذM �حتك 
بجم�ع تالمذته �عرف مشاكلهم و معالجتها ، فضال عن 4ونه المسعف األول لذلك ، 

ستاذ إال أنه یواجه ضغوطات 4ثیرة من نواحي ف41ل هذه الجهود الذM �قوم بها األ
ستاذ یتفاد+ الضغ- األمتعددة، نفس�ة، مهن�ة وغیرها و هي  تؤثر سل1ا عل�ه؛  فقد نجد 
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ذلك بف�4ون  ،و إما نجده مستسلما للضغوR ،1طر�قته الخاصة و�4ون المثال األعلى
عل�ه وتجعله المثال فهي التي تتغلب  ،األستاذ الفاشل الغیر القادر على تأد�ة مهامه

هذا جاءت ف4رة الدراسة  ؛ و انطالقا من)1984جید، لم(عبد ا األدنى في نظرة التالمیذ
تقدیر الّذات لمتغیر�ن مستو+ الضغوR المهن�ة و العالقة بین ا التعرف على في كمنالتي ت

 لد+ أساتذة التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة للتعل�م المتوس-. 

  المش>لة:-2
المهن�ة �م4نها أن تتحول إلى مشاكل مهن�ة مدمرة لتقدیر أستاذ الضغوR  إن

التر��ة البدن�ة  والر�اض�ة لذاته و هناك العدید من الدراسات التي ر�طت الضغ- الزائد 
فالبد من  )2010(مخلوف،  1أعراض جسد�ة، نفس�ة، و سوء التوافZ و ضعف األداء.

مستو+ تقدیر الذات ل�ست عالقة 1س�طة و ن العالقة بین الضغوR في العمل اإلشارة إلى أ
بل هي معقدة أكثر مما یتصورها العدید منا 4ونها ترت1- 1المهمة التي یؤدیها العامل، و 
تكمن خطورة هذه المش4لة ف�ما یترتب علیها من أثار سلب�ة عندما یواجه الفرد ضغوطا 

�4ون غیر متوافZ  عال�ة ال �ستط�ع تحملها، و تعرض صحة الفرد لكثیر من المتاعب أو
الضغوR المهن�ة صارت تحدد سلوك 4ل أستاذ في مجال مع نفسه و مع عمله، ف

تخصصه من خالل تصرفاته و أفعاله و درجة دافعیته ومن هنا یتطلب على 4ل أستاذ 
بي لذاته و تقدیره لنقاR جا�4ون مستقرا نفس�ا و واثقا من نفسه من خالل فهمه اإلی أن

أكثر ثقة و أمنا في �4ون حسینها للوصول إلى أفضل مستو+، و تقوته و استثمارها و 
معامالته مع اآلخر�ن و في األعمال التي �قوم بها، أما الفرد الذM لد�ه مفهوم الذات 
السلبي یتصف 1أنه �فتقر إلى الثقة في قدراته 4لما ضعف تقبل الفرد لذاته ، و 1التالي 

 حسن ، و �شیر محمد)1988هللا، (عبد  �صعب عل�ه تخطي المشاكل و الصعو1ات
عالو+ 4ذلك " إلى أن نزعة المیل إلى التفاؤل هو التوقع العام للفرد 1حدوث أش�اء أو 
أحداث حسنة بدرجة أكبر من حدوث األش�اء أو األحداث السیئة و هي سمة مرت1طة 

 .)1998عالو+، ( ارت1اطا وث�قا 1الصحة النفس�ة الجیدة لد+ الفرد ".
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المهن�ة و  ممن خالل خبرته ون سبZ ذ4ره فقد الحj ال1احثامو�ناءا على 
1أساتذة التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة أن هناك ضغوR مهن�ة یتعرض لها األساتذة  ماحتكاكه

ومحاولة التعرف على هذه الضغوR  اإلش4ال�ةإلى التطرق الى هذه  موهذا ما دفع به
المهني       والس�طرة على ضغوR  وعالقتها بتقدیر الذات وأثرها على مستو+ األداء

عالقتها لة دراسة موضوع الضغوR المهن�ة و تكمن مش4 هنة و التخفیف منها؛ ولهذاالم
هذا ما جعل و الر�اض�ة للتعل�م المتوس- ، بتقدیر الذات لد+ أساتذة التر��ة البدن�ة

،إذ ال1حث قیدإلى دراسة الموضوع قصد إ�ضاح العالقة بین المتغیر�ن  ون تجهی ینال1احث
أن الضغوطات في المجال المهني تجعل األساتذة �قدرون ذواتهم 1ش4ل إیجابي أو سلبي، 

  �طرح التساؤل العام على النحو التالي : وعل�ه 
ما طب�عة العالقة بین الضغ- المهني و تقدیر الّذات لد+ أساتذة التر��ة البدن�ة و  -   

  الر�اض�ة في التعل�م المتوس-؟
  التساؤالت التال�ة : لنا ذا التساؤل تفرعتانطالقا من ه

ما هو مستو+ الضغ- المهني لد+ أساتذة التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة في التعل�م  •
  المتوس- ت1عا لمتغیر الجنس (ذ4ور/ إناث)؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة في الضغ- المهني بین أساتذة التر��ة  •
 ي الطور المتوس-؟البدن�ة والر�اض�ة الذ4ور و اإلناث ف

ما هو مستو+ تقدیر الذات لد+ أساتذة التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة في التعل�م  •
  المتوس- ت1عا لمتغیر الجنس (ذ4ور/ إناث)؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة في تقدیر الّذات بین أساتذة التر��ة البدن�ة و  •
  الر�اض�ة الذ4ور و اإلناث في التعل�م المتوس- ؟

  هداف: األ-3
الهدف العام: الكشف عن نوع العالقة الموجودة بین الضغ- المهني وتقدیر الّذات 

  لد+ أساتذة التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة في التعل�م المتوس-.
  األهداف الفرع�ة:  
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معرفة مستو+ الضغ- المهني لد+ أساتذة التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة في التعل�م  •
  نس (ذ4ور/ إناث)المتوس- ت1عا لمتغیر الج

التعرف على ما إذا 4انت هناك فروق داّلة إحصائ�ا في ق�اس الضغ- المهني  •
  بین أساتذة التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة الذ4ور و اإلناث في الطور المتوس- 

الكشف على مستو+ تقدیر الذات لد+ أساتذة التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة في  •
  نس (ذ4ور/ إناث)التعل�م المتوس- ت1عا لمتغیر الج

التعرف على ما إذا 4انت هناك فروق داّلة إحصائ�ا في ق�اس تقدیر الّذات بین  •
 .أساتذة التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة الذ4ور و اإلناث في التعل�م المتوس- 

  : الفرض�ات-4
توجد عالقة ارت1اط�ه ع4س�ة بین الضغ- المهني وتقدیر الّذات لد+ أساتذة  الفرض العام:

 ر��ة البدن�ة و الر�اض�ة في التعل�م المتوس-.الت
 الفرض�ات الفرع�ة:

مستو+ الضغ- المهني لد+ أساتذة التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة في التعل�م  •
  المتوس- مرتفع ت1عا لمتغیر الجنس (ذ4ور/ إناث).

هناك فروق ذات داللة إحصائ�ة في ق�اس الضغ- المهني بین أساتذة التر��ة  •
  �اض�ة الذ4ور و اإلناث في التعل�م  المتوس-.البدن�ة والر 

مستو+ تقدیر الذات لد+ أساتذة التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة في التعل�م المتوس-  •
  مرتفع ت1عا لمتغیر الجنس (ذ4ور/ إناث).

هناك فروق ذات داللة إحصائّ�ة في ق�اس تقدیر الّذات بین أساتذة التر��ة البدن�ة  •
 ناث في التعل�م المتوس-..و الر�اض�ة الذ4ور و اإل

  : اإلجرائ�ة ل0حثالمصطلحات ا- 5
  الضغوD المهن�ة:  �

الفرد و البیئة و التي تسبب في حالة  هي من التفاعالت بیناصطالحا:  •
.Z1990(قاسم واخرون،  عاطف�ة أو وجدان�ة غیر سارة 4التوتر و القل( 
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ناتجة عن  هي حالة انفعال�ة تحدث نتیجة التعرض لعوامل مهن�ةإجرائ�ا:  •
 العمل تحدث أعراض النفس�ة و جسد�ة و سلو�4ة مهن�ة .

 تقدیر الذات : �
) تقدیر الذات "أنه التقی�م الذM �1997عرف روزنبرغ ( التعر$ف االصطالحي: •

�قوم 1ه الفرد 1النس1ة لذاته و هو �عبر عن اتجاه االستحسان أو الرفض و یوضح أن 
و 4فاءة أو ذو ق�مة و �حترم ذاته أما تقدیر تقدیر الذات العالي یدل على أن الفرد ذ

 .)1998(د/ عالو+،  الذات المنخفض ف�شیر إلى رفض الذات و عدم االقتناع بها".
: �عرف تقدیر الذات على أنه شعورا مناس1ا یتولد من حسن التعر$ف اإلجرائي  •

 الرأM الذM یتكون عند الفرد ف�ما یخص جدارته و ق�مته.
 �ة و الر$اض�ة:أستاذ التر��ة البدن �

(الشاطئي، األستاذ هو إنسان مرشد و موجه و إنه �سیر سفینة التعل�م  اصطالحا:
4ما یر+ 1سطو�سي 1أن األستاذ مصدر توثیZ العالقة التفاعل�ة لد�ه القوة  )1992

على 4شف نقاR القوة و الضعف عند تالمیذه مما �ساعدهم على التعامل معه 1طر�قة 
  .)1996(الخولي، السلوك والوقوف على أس1اب تصرفه.  مستمرة قائمة على فهم

هو المعلم المرشد الموجه الحر�ص على تطبیZ العمل�ة التعل�م�ة اجرائ�ا: 
  الخاصة 1مادة التر��ة البدن�ة والر�اض�ة وتلقینها للمتعلم.

 الدراسات المشابهة: - 6
دن�ة و رسالة ماجستیر 0معهد التر��ة الب 2007/2008دراسة بن حامد محمد 

تحت عنوان" مصادر الضغ� المهني لد�  - 3-الر$اض�ة جامعة الجزائر 
  أساتذة التر��ة البدن�ة و عالقته ب0عض المتغیرات الد�مغراف�ة".

: تسل�- الضوء على مصادر الضغ- لد+ أساتذة ت.ب.ر، التعرف أهداف هذه الدراسة
عرف على الضغوR المهن�ة على الضغوR  المهن�ة ألساتذة تعود للعمل مع التالمیذ، الت

تعود إلم4انات الماد�ة، و 4ذلك على الراتب الشهرM ،و4ذا مع العالقات مع األساتذة 
  اآلخر�ن، تجلت فرض�ات هذه الدراسة في :
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اإلم4انات الماد�ة  –معاناة أساتذة ت.ب.ر من ضغ- مهني 1سبب العمل مع التالمیذ  
–  Mالراتب الشهر -  Mالعالقة مع األساتذة  –ة مع األستاذ و اإلدارة العالق –التوج�ه التر�و

  اآلخر�ن.
ال توجد فروق دالة إحصائ�ا في مصادر الضغ- ألساتذة ت.ب.ر تعود إلى  -

  متغیر الجنس.
ال توجد فروق دالة إحصائ�ا في مصادر الضغ- أساتذة ت.ب.ر تعود إلى  -

 متغیر األقدم�ة في التدر�س.
، 4ما استخدم ال1احث المنهج الوصفي 1اإلضافة  أستاذ 75أما ما یخص العینة فقدرت بـ 

  إلى أداة المستخدمة وهي مق�اس الضغوR المهن�ة . 
لقد أسفرت النتائج : تعرض أساتذة ت.ب.ر لضغوR مهن�ة 1سبب : العمل أهم النتائج : 

على التالمیذ و اإلم4انات الماد�ة ، و الراتب الشهرM و التوج�ه التر�وM و 4ذا عالقة 
بإدارة المؤسسة و عالقة األستاذ 1الزمالء ،ال توجد فروق دالة إحصائ�ا لمتغیر  األستاذ

  الجنس في مصادر الضغ- أساتذة ت ب ر 
توجد فروق دالة إحصائ�ا تعود لمتغیر األقدم�ة، ال توجد فروق دالة إحصائ�ا تعود 

  لمتغیر المؤهل العلمي في مصادر الضغ- أساتذة ت ب ر.
رسالة ماجستیر 0معهد التر��ة البدن�ة و  2011/2012در دراسة دغیدR عبد القا

تحت عنوان "الضغ� المهني و أثره على مستو� األداء  03معة الجزائرالر$اض�ة جا
  لد� أساتذة التر��ة البدن�ة و الر$اض�ة في الطور المتوس� و الثانوR 0الجزائر.

اء أساتذة التر��ة تتمثل مش4لة ال1حث في مد+ تأثر الضغ- المهني على مستو+ األد
البدن�ة و الر�اض�ة ف�ما 4ان یتجه هدف الدراسة نحو : معرفة مد+ وجود عالقة إرت1اط�ة 
بین الضغوR النفس�ة و المهن�ة من جهة و بین أداء أساتذة التعل�م المتوس- و الثانوM في 

  مادة ت ب ر من جهة أخر+ .
مهني، التعرف على مد+ معرفة أهم العوامل المؤد�ة إلى ظهور أعراض الضغ- ال

  انع4اسات الضغوR على الح�اة االجتماع�ة .
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أما الفرض�ات ف4انت: الضغوR المهن�ة تؤثر على مستو+ آداء أساتذة التر��ة البدن�ة و 
الر�اض�ة . و4ذا المشاكل اإلدار�ة و التنظ�م�ة تؤدM إلى ظهور الضغوR المهن�ة لد+ 

لي عن التف4یر ف�ه 1البیت یؤدM إلى أساتذة ت ب ر. 4ثرة العمل و صعو1ة التخ
  الضغوR مهن�ة لد+ أساتذة التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة.
  4ما اعتمد ال1احث في دراسته على المنهج : الوصفي 

أستاذ التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة.وف�ما  60أما عینة ال1حث ف4انت مقصودة قدرت بـ 
  مصادر الضغ- في م4ان العمل .مق�اس   -یخص األداة المستعملة في هذا ال1حث :

النتائج المترت1ة عن هذه الدراسة ف4انت 4التالي : أن أستاذ التر��ة  ف�ما یخص 
البدن�ة و الر�اض�ة ال �میل إلى المشاكل المتعلقة 1اإلدارة ،و هو 4غیره من أساتذة المواد 

مح�طة 1ه األخر+ �حّضر و یتعب 4أستاذ الفیز�اء و الر�اض�ات .و یتأثر 1الظروف ال
4الحرارة و البرودة و حتى الظروف األخر+ تأثر عل�ه و على تالمیذته ألنه هو المسؤول 

  عنهم  و هذا ما یؤثر على عز�مته و على أدائه.

  منهج�ة ال0حث واإلجراءات المیدان�ة: -7
  المنهج الوصفي 1األسلوب المسحي . ناماستخد منهج ال0حث:- 1- 7
جتمع عینة ال1حث لدینا في أساتذة التر��ة البدن�ة تمثل م مجتمع عینة ال0حث:- 2- 7

والر�اض�ة للتعل�م المتوس- بوالیتي مستغانم وغلیزان اختیرت منه عینة ال1حث و التي 
  جاءت ممثلة في الجدول الموالي :

  ) یوضح توز$ع عینة ال0حث01جدول رقم (

  مجموع العینة  وال�ة غلیزان  وال�ة مستغانم  الجنس

  الذ4ور
13  12  

  اأستاذ 50
25  

  اإلناث
15  10  

25  
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  مجاالت ال0حث: - 3- 7
•  :Rأجر�ت الدراسة على أساتذة التر��ة البدن�ة والر�اضة في المجال ال0شر

أستاذة  25أستاذا وعدد اإلناث  25عدد الذ4ور  ، ،إناث)ذ4ورالتعل�م المتوس- (
 .أستاذا 150مجموع 4لي قدر بـ 

على مستو+ المؤسسات التر�و�ة أجر�ت الدراسة  المجال الم>اني:  •
  متوسطة. 23(المتوسطات) لوالیتي مستغانم و غلیزان و التي بلغت 

بدأت الفترة في إعداد مق�اسي تقدیر الذات و الضغوR المجال الزمني : •
 15تم توز�عه على عینة ال1حث یوم  03/05/2015المهن�ة ابتداءا من  

  .27/07/2015لغا�ة  05/2015/
جراء أM 1حث البد من االستعانة 1مجموعة من الوسائل و األدوات التي إل أدوات ال0حث:

   ما یلي :في 1حثنا هذا على  فقد اعتمدناه تؤدM إلى انجاز 
1عض  تصفح ل موضوع ال1حث من خاللاإللمام النظرM حو المصادر والمراجع:  •

 المصادر والمراجع العر��ة و األجنب�ة و 4ذا ش41ة االنترنت .
  حسن عالوR للضغوD المهن�ة:مق�اس محمد   •

صّمم هذا المق�اس على حسب العوامل التي قد تؤّدM إلى حدوث الضغوR المهنّ�ة على 
) عوامل 06) ع1ارة موّزعة على (36معّلم التر��ة البدن�ة و الر�اضّ�ة و�تضّمن المق�اس (

  هي: 
  عوامل مرت1طة 1العمل مع التالمیذ.  -1
  لمادّ�ة. عوامل مرت1طة 1اإلم4انات ا -2
3-  .Mعوامل مرت1طة 1الّراتب الشهر  
  عوامل مرت1طة 1التوج�ه المدرسي.  -4
  عوامل مرت1طة 1العالقة بین األستاذ و اإلدارة.  -5
  عوامل مرت1طة 1العالقة مع األساتذة اآلخر�ن.   -6
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ا 1عد التشاور مع 1عض على ثالث محاور دون حذف أو تعدیل وهذ ینو قد أ1قى ال1احث
الد4اترة الكرام لمعهد ت.ب.ر بوال�ة مستغانم 4ونها تتماشى مع موضوع الدراسة تذة و األسا

  و تخدم أهدافها  المحددة و هي: 
، 2، 1عوامل مرت1طة 1العمل مع التالمیذ 1المدرسة: و تضّم الع1ارات (المحور األّول:  - 
هدف المق�اس  ) و هي في اتجاه هدف المق�اس، أما الع1ارات التي ل�ست في اّتجاه4، 3

  ). 6، 5فهي (
عوامل مرت1طة 1العالقة بین المعلم و إدارة المدرسة: و تضّم الع1ارات المحور الثاني:  - 

) أما الع1ارات التي ل�ست في اتجاه 4، 3، 2، 1التي هي في اتجاه هدف المق�اس (
  ). 12، 11هدف المق�اس فهي(

، 13مین اآلخر�ن: و تضّم الع1ارات (عوامل مرت1طة 1العالقة مع المعلالمحور الثالث:  -
)  و التي في اتجاه هدف المق�اس أما الع1ارات التي ل�ست في اتجاه هدف 16، 15، 14

  ). 18، 17المق�اس فهي(
حیث �قوم أستاذ التر��ة البدن�ة و الر�اضّ�ة 1اإلجا1ة على ع1اراته في ضوء مق�اس 

"، "بدرجة متوّسطة"، "بدرجة قلیلة"، خماسي التدّرج "بدرجة 4بیرة جّدا"، "بدرجة 4بیرة
 ون قسم ال1احث. مستو�ات الق�اس النظرR : )1998(د/ عالو+، "بدرجة قلیلة جّدا". 

 :المق�اس إلى ثالث مستو�ات و هي
18                  42                 66                  90     
                  منخفض                  متوس-                                

   مرتفع
من قبل  1975أعّد مق�اس تقدیر الّذات عام مق�اس روزنبیرغ لتقدیر الّذات:  •

توّلى  1992و منذ وفاته في عام  مار$النداألستاذ بجامعة مور$س روزنبیرغ 
بإعطاء اإلذن للراغبین 1استخدام  مار$الند1التعاون مع جامعة  فلورانس روزنبیرغ

  �اس لألغراض التر�و�ة و ال1حث�ة.المق
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�عتبر هذا المق�اس من أكثر مقای�س تقدیر الذات استخداما من قبل ال1احثین 
على المستو+ العالمي، إذ ترجم المق�اس واستخدم في مشار�ع 1حث عدیدة في بلدان 

بتعر�ب المق�اس و تقنینه. و�تألف المق�اس من عشرة  )2004(عبدهللا، مختلفة، وّ قام 
سئلة ذات مق�اس متدرج وفZ طر�قة ل�4رت (موافZ 1شّدة، موافZ، غیر موافZ ، غیر أ

موافZ 1شّدة) و یتألف المق�اس من عشرة ع1ارات خمسة ع1ارات ایجاب�ة و هي الع1ارات 
، 2)و خمسة ع1ارات سلبّ�ة و هي الع1ارات ذات األرقام (5،9، 4، 3، 1ذات األرقام (

Z في احتساب الدرجات فإنها تمنح في سلم تنازلي ر�اعي ). أما ف�ما یتعلّ 10، 8، 7، 5
)1النس1ة للع1ارات االیجاب�ة في حین تحتسب درجات الع1ارات السلب�ة 0، 1، 2، 3التدرج(

) و 1التالي فان النهائ�ة العظمى للمق�اس 2،3، 1، 0وفقا لسلم تصاعدM ر�اعي التدرج (
  . درجة أّما الدن�ا فتبلغ صفر درجة 30تبلغ 

  
 : Rالمق�اس إلى مستو�ین و هما ینقسم ال1احثمستو�ات الق�اس النظر: 

00                           15                            30 
  منخفض                            مرتفع                                     

  التجر�ة األساس�ة :-8
ید طر�قة سیره قام ال1احث 1التوجه الى في إطار ض1- إجراءات ال1حث و تحد  

تنفیذ الدراسة االستطالع�ة التي جاءت مقدمة للدراسة المیدان�ة الرئ�س�ة حیث وزع ال1احث 
المق�اسین 1عد ترش�حه قصد دراسة موضوعیته لق�اس الغرض الموجه من الدراسة على 

 10التي 4ان عددها الر�اض�ة للتعل�م المتوس- و من أساتذة التر��ة البدن�ة و مجموعة 
 أساتذة لتتم دراسة القصد منها ما یلي: 

  ث0ات وصدق المق�اس: •
المق�اس على عینة من أساتذة التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة للطور  ون وزع ال1احث

أساتذة بوال�ة مستغانم و غلیزان 4عینة  10بلغ حجمها   08/05/2015المتوس- بتار�خ 
في  على مد+ صدق و ث1ات المقای�س المستخدمة للدراسة االستطالع�ة 1غرض التعرف
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 12/05/2015ٕاعادة الق�اس 1عد فترة زمن�ة محددة بتار�خ هذا ال1حث من خالل الق�اس و 
  مع الحفاv على 1عض الظروف المم4ن الحفاv علیها والتي جاءت نتائجها 4التالي:

صدق مق�اس ) �مثل المتوس� الحسابي و االنحراف المع�ارR لث0ات و 03جدول رقم (
  )10الضغ� المهني  وتقدیر الذات للعینة قید الدراسة (ن=

المعالجات 
  اإلحصائ�ة

  المق�اس

  2الق�اس   1الق�اس 
معامل 
  الث1ات

معامل 
  الصدق

 �المتوس
  الحسابي

االنحراف 
 Rالمع�ار  

 �المتوس
  الحسابي

االنحراف 
 Rالمع�ار  

  0.91  0.83 1,15 51,7 1,17 51,4  الضغ- المهني

  0.93  0.88 0,99 18,98 0,97 18.75  الذات تقدیر

  
  9،درجة الحر$ة  0.441)=0.05عند ( 0.592)=0.01مستو� الداللة عند (

 بین درجات الق�اس األول ) أن معامالت االرت1ا03Rیتضح من خالل الجدول رقم (
ودرجات الق�اس الثاني لكل مق�اس دالة معنو�ا مما یؤ4د على أن المق�اس على درجة 

  .ة من الث1ات عال�
تعطي الدراسة اإلحصائ�ة دقة أكثر في النتائج المیدان�ة.و الدراسة اإلحصائ�ة :  .1- 6

حساب�ة و تتم ترجمة هذه النتائج إلى أرقام تعتمد الستخراج المتوسطات ال
-المتوس- الحسابي استعملت األدوات اإلحصائ�ة التال�ة :االنحرافات المع�ار�ة و 

معامل االرت1اR -اخت1ار "ت" لداللة الفروق -االنحراف المع�ارM - الوس�-
 )1999(إبراه�م،  بیرسون.

  عرض النتائج: -9
  عرض و تحلیل و مناقشة نتائج ق�اس الضغ� المهني لعینة ال0حث:. 1- 1- 9
عرض و تحلیل و مناقشة ق�اس الضغ� المهني لد� أساتذة ت ب ر  . 2- 1- 9

  ذ>ور:
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  ني لد� أساتذة ت ب ر ذ>و) یوضح نتائج ق�اس الضغ� المه04جدول رقم (

  أ1عاد ق�اس
 الضغ- المهني

 االنحراف المع�ارM  المتوس- الحسابي

 14.57 1ال1عد 
49.32 

1.18 
 1.76 15.63 2ال1عد  12.18

 2.09 19.12 3ال1عد 
  المتوس� الحسابي مستو�ات التقی�م

 33.05 منخفض
 51.25 متوس-
 72.5 مرتفع

18                  42                 66                  90 
 منخفض             متوس-             مرتفع           

  
الموضح أعاله لنتائج إجا1ات عینة ال1حث في ق�اس  )04(من خالل الجدول رقم 

مستو+ الضغ- المهني لد+ أساتذة التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة ذ4ور و الذM قدر المتوس- 
1انحراف  14.57ل1عد األول المرت1- 1العمل مع التلمیذ في المؤسسة ب ل الحسابي ف�ه
،أما ال1عد الثاني للق�اس و المرت1- 1العالقة مع إدارة المؤسسة جاء  1.18مع�ارM قدره 

،أ�ضا ال1عد الثالث  11.76انحراف مع�ارM قدره  15.63المتوس- الحسابي ف�ه قدر بـ 
 19.12األخر+ جاء المتوس- الحسابي مقدر بـ  المتعلZ 1العالقة مع أساتذة المواد

، ل�أتي المتوس- الحسابي لأل1عاد الثالثة للمق�اس مجمال  12.09انحراف مع�ارM قدره 
،لتأتي  12.18الذM �قع في المستو+ المتوس- 1انحراف مع�ارM بلغ  49.32محدد بـ 

  51.25فض و للمستو+ المنخ  33.05متوسطات التقی�م لمستو�ات الق�اس محددة بـ 
،هذا ط1عا  72.5للمستو+ المتوس- أما المستو+ المرتفع فقد قدر المتوس- الحسابي له بـ 

�م4ن إرجاعه إلى طب�عة الممارسة للمهنة على مختلف المستو�ات حیث تتطلب مهنة 
التدر�س لمختلف المواد األخر+ عامة انض1اR و التزام و انت1اه ال متناهي مما �فرض 
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ستاذ في التحضیر للمحتو+ التعل�مي و مراق1ة التلمیذ ألدائه مع حدود ضغطا على األ
یذ مجال م4ان�ة و رقا1ة متواصلة ع4س مادة التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة التي تفتح للتلم

التواصل مما �قلل فرض الضغ- على األستاذ ،لكن و 1النظر واسع للحر4ة و التعبیر و 
مجمال �4ون 1مستو+ متوس- من خالل معامالت  إلى طب�عة تدر�س هذه المادة فالضغ-

الر�اض�ة استنادا على نظرة توحي خر+ مع أستاذ التر��ة البدن�ة و 1عض األساتذة للمواد األ
1ان وجود األستاذ أمر ش4لي ،إال أن اإلدارة و الممثلة 1مدیرها تر+ أن أستاذ التر��ة 

قته ل المؤسسة نظرا لطب�عة عالالبدن�ة والر�اض�ة احد قواعد حفj النظام التر�وM داخ
الرسم الب�اني الموالي یبین فارق متوسطات مستو+ ق�اس و  ،التواصل�ة مع مختلف التالمیذ

  الضغ- المهني لد+ أساتذة ت ب ر ذ4ور
عرض و تحلیل و مناقشة ق�اس الضغ� المهني لد� أساتذة ت . 9-1-2. 
  ب ر إناث:

  ني لد� أساتذة ت ب ر إناث) یوضح نتائج ق�اس الضغ� المه05جدول رقم (

  أ1عاد ق�اس
 الضغ- المهني

 االنحراف المع�ارM  المتوس- الحسابي

1 17.64 
46.52 

1.47 
11.22 2 14.06 1.33 

3 14.82 1.41 
 المتوس� الحسابي مستو�ات التقی�م

 35 منخفض
 54.2 متوس-
  00 مرتفع

18                  42                 66                  90 
 منخفض             متوس-             مرتفع           
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) الموضح أعاله لنتائج إجا1ات عینة ال1حث في ق�اس 05من خالل الجدول رقم (
مستو+ الضغ- المهني لد+ أساتذة التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة إناث و الذM قدر المتوس- 

1انحراف  17.64لعمل مع التلمیذ في المؤسسة بـ لل1عد األول المرت1- 1ا  الحسابي ف�ه
،أما ال1عد الثاني للق�اس و المرت1- 1العالقة مع إدارة المؤسسة جاء  1.47مع�ارM قدره 

،أ�ضا ال1عد الثالث  11.33انحراف مع�ارM قدره  14.06المتوس- الحسابي ف�ه مقدر بـ 
 14.82س- الحسابي مقدر بـ المتعلZ 1العالقة مع األساتذة للمواد األخر+ جاء المتو 

1انحراف  46.52،ل�أتي المتوس- الحسابي مجمال مقدر بـ  11.41انحراف مع�ارM قدره 
للمستو+  35،هو ما حدد متوسطات التقی�م لمستو�ات الق�اس بـ  11.22مع�ارM بلغ 
للمستو+ المتوس- أما المستو+ المرتفع انعدم ف�ه عدد األساتذة ،و  54.02المنخفض و 

1سبب طب�عة أستاذة المادة األنثو�ة في مجمل األمر أM أنها ال تتلقى عراقیل و  هذا
ضغوR أدرا�ة 4بیرة إضافة إلى حفj العالقة التواصل�ة لها مع مختلف أساتذة المواد 
األخر+ 1سبب تفتحها أوال لطب�عة النشاR الممارس و ثان�ا لطب�عتها األنثو�ة 4ما ذ4رنا 

ضغ- في اغلب األح�ان هو التلمیذ و طر�قة المعاملة و العالقة سا1قا، إذ ی1قى مصدر ال
و الرسم   التواصل�ة له 1األستاذة استنادا على نظرته المحددة لها من طب�عتها 4امرأة

الب�اني الموالي یبین فارق متوسطات مستو+ ق�اس الضغ- المهني لد+ أساتذة ت ب ر 
  إناث.

اس الضغ� المهني لد� أساتذة ت ب ر عرض و تحلیل و مناقشة مقارنة ق�. 3- 1- 9
  (ذ>ور/إناث):
لمهني لد� أساتذة ت ب ر ) یوضح نتائج المقارنة لق�اس الضغ� ا06جدول رقم (

  )48،درجة الحر$ة  0.05(مستو� الداللة  الجنس حسب

 نس1ة التقی�م االنحراف المع�ارM  المتوس- الحسابي الجنس
ت 

المحسو 
 1ة

 ت
 الجدول�ة

الداللة 
 اإلحصائ�ة

 %69.66 12.18 49.32 ذ4ور
 دال 2.00 6.78

 %71.33 11.22 46.52 اناث
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تر��ة البدن�ة و من خالل الجدول أعاله و الذM یوضح المقارنة بین أساتذة ال
ٕاناث لق�اس الضغ- المهني استنادا على ق�مة المتوس- الحسابي و الر�اض�ة ذ4ور و 

حیث  12.18±  49.32ي الق�اس بــ االنحراف المع�ارM و التي جاءت محدد للذ4ور ف
±  46.52،في حین جاءت ق�متها محددة لد+ اإلناث % 69.66بلغت نس1ة التقی�م ف�ه 

لداللة الفروق  6.78،لیؤ4د ناتج ق�مة ت المحسو1ة  %71.33بتقی�م بلغ نس1ة  11.22
و  48عند درجة الحر�ة  2.00بین المتوسطات و التي جاءت اكبر منها للق�مة الجدول�ة 

على وجود فروق ذات داللة إحصائ�ة بین متوس- ق�اس الضغ-  0.05مستو+ الداللة 
اذة المهني لد+ الذ4ور و اإلناث ،و هو ما یبرهن اختالف مستو+ الضغ- لصالح أست

الضغ- لها  هذا استنادا على ما سبZ ذ4ره من تحدید مصدرالتر��ة البدن�ة و الر�اضة و 
 عالقة التواصل�ة معه قصد ض1- النظام و الحفاv عل�ه ،فيطب�عة الالمتمثل في التلمیذ و 

الر�اض�ة 4ان مستو+ الضغ- لد�ه مرتفع قل�ال مقارنة حین أن أستاذ التر��ة البدن�ة و 
طب�عة العالقة التواصل�ة له مع مختلف أساتذة المادة 1سبب ضغوR اإلدارة عل�ه و 1أستاذة 

ه ،لیبین الرسم الب�اني الموالي هذا الفرق في المواد األخر+ الذM یرجع نظرتهم المحددة إل�
المتوس- الحسابي للمقارنة في ق�اس الضغ- المهني لد+ أساتذة ت ب ر حسب متغیر 

  الجنس.
 عرض و تحلیل و مناقشة نتائج ق�اس تقدیر الذات لعینة ال0حث: .2- 9
  عرض و تحلیل و مناقشة ق�اس تقدیر الذات لد� أساتذة ت ب ر ذ>ور: .1- 2- 9

  ) یوضح نتائج ق�اس تقدیر الذات لد� أساتذة ت ب ر ذ>ور07ول رقم (جد

 التقی�م العالي الوس�- االنحراف المع�ارM  المتوس- الحسابي 
 %82.33 18 0.98 19.27 ق�اس تقدیر الذات

00                           15                            30 
 مرتفع                منخفض                       

  
) الموضح أعاله لنتائج إجا1ات عینة ال1حث في ق�اس 07من خالل الجدول رقم (

الذM قدر المتوس- تر��ة البدن�ة و الر�اض�ة ذ4ور و مستو+ تقدیر الذات لد+ أساتذة ال
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،حیث حدد مستو+ الق�اس لعینة  10.98انحراف مع�ارM بلغ  19.27الحسابي ف�ه بــــ 
4ل 1المرتفع هذا اعتمادا على نتائج درجات الق�اس لعینة ال1حث  التي جاءت ال1حث 4

لتأتي  18فوق مستو+ درجة الق�اس النظرM ،4ذا ق�مة الوس�- الحسابي الذM حدد بــ 
لتوضح نس1ة عال�ة من عینة  %82.33نس1ة التقی�م العالي المحدد استنادا عل�ه بــ 

 15مرتفع نسب�ا مقارنة 1المتوس- النظرM للمق�اس ال1حث ذ4ور ذات ق�اس تقدیر الذات ال
و التي هي من ضمن العینة الكل�ة ،حیث �عود هذا إلى مستو+ تحدید الكفاءات المهن�ة 

محددات شخصیته ،إذ أن الممارسة لطب�عة ذ التي �سند علیها بناء مقومات و لألستا
نفس و �حدد له ق�مة نشاطه و تفاعله الفعال مع مختلف أفراد المجتمع �4س1ه ثقة 1ال

فارق النسب في  مثلى لشخصیته نس1ة إل�ه ،إذ نبین من خالل الرسم الب�اني الموالي
ر��ة البدن�ة و الر�اض�ة المنخفض 1النس1ة لق�اس تقدیر الذات ألساتذة التالتقی�م العالي و 

ض في الش4ل الب�اني الموالي یبین فارق النسب المئو�ة للتقی�م العالي و المنخفذ4ور. و 
 ق�اس تقدیر الذات.

  عرض و تحلیل و مناقشة ق�اس تقدیر الذات لد� أساتذة ت ب ر إناث: .2- 2- 7
  ) یوضح نتائج ق�اس تقدیر الذات لد� أساتذة ت ب ر إناث08جدول رقم (

 التقی�م العالي الوس�- االنحراف المع�ارM  المتوس- الحسابي 
ق�اس تقدیر 

 الذات
18.94 0.81 18 76.33% 

00                           15                            30 
 منخفض                            مرتفع           

  
) الموضح أعاله لنتائج إجا1ات عینة ال1حث في ق�اس 08من خالل الجدول رقم (

در المتوس- مستو+ تقدیر الذات لد+ أساتذة التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة إناث و الذM ق
،4ذا ق�مة الوس�- الحسابي الذM  10.81انحراف مع�ارM بلغ  18.94الحسابي ف�ه بــــ 

لتوضح نس1ة  %76.33لتأتي نس1ة التقی�م العالي المحدد استنادا عل�ه بــ  18حدد بــ 
عال�ة من عینة ال1حث اناث ذات ق�اس تقدیر الذات المرتفع نسب�ا مقارنة 1المتوس- 
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،ففي اخت�ار األستاذة لطب�عة هذا النشاR تر+ تحد�ا في إث1ات  15اسالنظرM للمق�
للشخص�ة على حساب أفراد المجتمع من خالل ثقتها 1االستطاعة الفعالة لممارسة هذا 
النشاR رغم إطالعها على التزام مواصفات تأدیته ،و الرسم الب�اني الموالي یبین فارق 

�اس تقدیر الذات لد+ أساتذة التر��ة البدن�ة و النسب بین التقی�م العالي و المنخفض لق
  الر�اض�ة إناث.

عرض و تحلیل و مناقشة مقارنة ق�اس تقدیر الذات لد� أساتذة ت ب ر  .3- 2- 7
  (ذ>ور/إناث):

) یوضح نتائج المقارنة لق�اس تقدیر الذات لد� أساتذة ت ب ر حسب 09جدول (
  )48،درجة الحر$ة  0.05(مستو� الداللة  متغیر الجنس

 عدد العینة الجنس
المتوس- 
 الحسابي

االنحراف 
 Mالمع�ار 

 الجدول�ة ت ت المحسو1ة
الداللة 

 اإلحصائ�ة
 0.98 19.27 25 ذ4ور

 غیر دال 2.00 1.78
 0.81 18.94 25 اناث

  
تر��ة البدن�ة و من خالل الجدول أعاله و الذM یوضح المقارنة بین أساتذة ال

قدیر الذات استنادا على ق�مة المتوس- الحسابي و ٕاناث لق�اس تالر�اض�ة ذ4ور و 
ـ في  0.98±  19.27االنحراف المع�ارM و التي جاءت محدد للذ4ور في الق�اس بــ 

،لیؤ4د ناتج ق�مة ت المحسو1ة  0.81±  18.94حین جاءت ق�متها محددة لد+ اإلناث 
 2.00الجدول�ة لداللة الفروق بین المتوسطات و التي جاءت اصغر منها للق�مة  1.78

على عدم وجود فوق ذات داللة إحصائ�ة  0.05و مستو+ الداللة  48عند درجة الحر�ة 
بین متوس- ق�اس تقدیر الذات لد+ الذ4ور و اإلناث ،إذ �م4ن إرجاع سبب ذلك إلى أن 
4ال منهما تلقى التكو�ن في نفس المیدان و بنفس الكم المعلوماتي تقر�1ا ،إضافة إلى 

ر الذات احد أ1عاد م4ونات الشخص�ة فاستنادا من إجا1ات العینة على أسئلة اعت1ار تقدی
 المق�اس یتضح جل�ا تم4ن العینة من اكتساب المقومات البنیو�ة للشخص�ة .
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عرض و تحلیل نتائج االرت0اD في ق�اس الضغ� المهني و تقدیر الذات لعینة . 3- 9
  ال0حث:

اس الضغ� المهني و تقدیر الذات لد� ) یوضح نتائج االرت0اD في ق�10جدول رقم (
  عینة ال0حث

 الداللة االرت1اR الجدول�ة ر المحسو1ة ر الق�اس
- تقدیر الذات

0.37 
 دال 0.28

 الضغ- المهني

+1       0.5         0.3         0         0.3        0.5         1- 
ضعیف         قوR        سالب                                                     موجب      قوR        ضعیف              منعدم     

  
من خالل الجدول أعاله و الذM یوضح دراسة العالقة االرت1اط�ة لق�اس الضغ-   

المهني و تقدیر الذات لد+ أساتذة التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة ذ4ور و إناث ،نجد أن ق�مة 
االنحراف المع�ارM و التي جاءت محددة لق�اس تقدیر الذات بـ  المتوس- الحسابي و

±  47.92،في حین جاءت ق�متها محددة لق�اس الضغ- المهني  ±0.89  19.10
و التي جاءت اكبر منها للق�مة الجدول�ة  - 0.37،لیؤ4د ناتج ق�مة ر المحسو1ة  11.70
وجود عالقة ارت1اR  على إث1ات 0.05و مستو+ الداللة  48عند درجة الحر�ة  0.28

ع4سي ضعیف بین ق�اس تقدیر الذات و ق�اس الضغ- المهني لد+ عینة ال1حث ،حیث 
تفید هذه العالقة االرت1اط�ة على انه 4لما ارتفع مستو+ تقدیر الذات ألساتذة التر��ة 
البدن�ة و الر�اض�ة انخفض مستو+ الضغ- المهني علیهم ،و هذا تحدید ما �فید و یؤ4د 

ر الذات 4م4ون للشخص�ة �عمل على رفع الكفاءات المهن�ة لد+ أساتذة التر��ة أن تقدی
البدن�ة و الر�اض�ة التي تت�ح له التعامل و التواصل و التح4م في مح�- ممارسة نشاطه 

  1طرق منهج�ة تر�و�ة تعل�م�ة.
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  استنتاجات :-10
  ذ4ور متوس- .مستو+ الضغ- المهني لد+ أساتذة التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة ال •
مستو+ الضغ- المهني لد+ أساتذة التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة إناث متوس- نسب�ا  •

 و اقل منه نس1ة عند الذ4ور.
�ة و الر�اض�ة توجد فروق في مستو+ الضغ- المهني لد+ أساتذة التر��ة البدن •

 ت1عا لمتغیر الجنس
 ة ذ4ور جاء مرتفعا .مستو+ تقدیر الذات لد+ أساتذة التر��ة البدن�ة و الر�اض� •
 مستو+ تقدیر الذات لد+ أساتذة التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة لإلناث جاء مرتفعا.  •
ال توجد فروق بین مستو+ تقدیر الذات لد+ الذ4ور و لد+ اإلناث من أساتذة  •

 التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة.
توجد عالقة ارت1اR ع4سي ضعیف بین ق�اس تقدیر الذات و ق�اس الضغ-  •

لمهني ،�عني أن ارتفاع تقدیر الذات �قلل من مستو+ الضغ- المهني لد+ عینة ا
 ال1حث.

  :وتوص�ات اقتراحات-11
  ال1حث عن استراتیج�ات التخفیف من حّدت الضغ- المهني لد+ أساتذة المادة. •
الق�اس الدورM لمستو�ات الضغ- المهني لد+ األساتذة قصد تحدیدها و معالجة  •

 أس1اب صدورها.
لتنم�ة تقدیر الذات لد+ أساتذة التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة من خالل  السعي •

 معالجتهم للضغوطات المهن�ة.
اعتماد الدورات التكو�ن�ة قصد الرفع من مستو+ الكفاءة المهن�ة لتخفیف تأطیر و  •

 الضغ-.
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  المصادر و المراجع:
). الخصائص المهن�ة لمعلم التر�ة 2013محسن محمد درو�ش حمص. ( - 1

عداد�ة و الثانو�ة . اإلس4ندر�ة ، دار الوفاء لدن�ا الط1اعة ر�اض�ة للمدارس االال
 و النشر.

). الر�اضة والمجتمع. المجلس الوطني الثقافي 1996أمین أنور الخولي. ( - 2
 لألدب والفنون، سلسلة عالم المعرفة، الكو�ت.

ي المدرسة ). إعداد معلم1986إی1انیز، جوز�ف 1الR، ج�مینو، ر�4اردو مار�ن. ( - 3
االبتدائ�ة والمدرسة الثانو�ة. إدارة التر��ة للمنظمة العر��ة للتر��ة والثقافة والعلوم، 

 تونس.
 ). تكو�ن المعلم العر�ي. بیروت، لبنان.1986جبرائیل 1شارة. ( - 4
5 - ) .Mعلم االجتماع الر�اضي. 1غداد: مط1عة الموصل.1989جمال الع1اد .( 
تنظ�م واإلدارة في التر��ة البدن�ة. ). ال1996حسن معوض وحسن شلتوت. ( - 6

 القاهرة، مصر: دار المعارف.
). أصول التر��ة والتعل�م. الجزائر، المؤسسة الوطن�ة للكتاب 1990را1ح تر4ي. ( - 7

 دیوان المطبوعات الجامع�ة، الجزائر.
مناهجها. -استعماالتها- ). أدوات مالحظة التدر�س1986ز�دان،حمدان، محمد. ( - 8

 : د.م.ج.الجزائر، الجزائر
). التر��ة وطرق التدر�س. 1984صالح عبدالعز�ز، عبدالعز�زعبدالمجید. ( - 9

 مصر: ط1عة أولى، دار المعارف.
الصغار،غسان الصادق و سامي. ((بدون سنة نشر)). التر��ة البدن�ة  - 10

 والر�اض�ة،4تاب منهجي. 1غداد، جامعة.
 ارف.). التر��ة وطرق التدر�س. مصر: دار المع1984عبد المجید. ( - 11
). مناهج وطرق تدر�س التر��ة البدن�ة. 1988عنا�ات أحمد فرح. ( - 12

 مصر: دار الف4ر العر�ي.
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). مجلة دراسات تقدیر الّذات لد+ طالب 2004الكاشف ز�د عبدهللا. ( - 13
 قسم التر��ة الر�اض�ة و عالقته 1مستو+ التحصیل األكاد�مي. االردن.

 أولى، دار المعارف. ). معلم الغد ودوره. ط1عة1985محمد الس1اعي. ( - 14
). موسوعة االخت1ارات النفس�ة 1998محمد حسن د/ عالو+. ( - 15

 للر�اضیین. القاهرة، مصر: مر4ز الكتاب للنشر.
). تكنولوج�ا إعداد 2001محمد سعد زغلول.مصطفى السا�ح محمد. ( - 16

 معلم التر��ة الر�اض�ة. المعمورة، الط1عة األولى، م4ت1ة اإلشعاع الفن�ة، 1حر�ن.
). نظر�ات 1992د عوض 1سیوني وف�صل �اسین الشاطئي. (محمو  - 17

 وطرق تدر�س التر��ة البدن�ة. الجزائر، دیوان المطبوعات الجامع�ة، الجزائر.
). دلیل الطالب في التطب�قات 1990المندالوM, قاسم واخرون. ( - 18

 المیدان�ة للتر��ة البدن�ة والر�اض�ة. جامعة الموصل، العراق.
). المعلم ومش4الت التعل�م والتعلم، ترجمة حسن 1972نثنایل 4انتور. ( - 19

  الفقي وفرنس�س عبد النور. مصر: الط1عة الثان�ة، دار المعارف.
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الجزائر� لمتطل�ات التوج�ه  واعتماد المدربمد� إدراك 

  الر�اضي القاعد�
  

  3د/ زرف محمد  -     2بن قـوة علي /أ.د -     1ببـوشة وهـیبا. 

  ) mosta.dz-wahib.beboucha@univ (معهد التر��ة البدن�ة و الر�اضة  /جامعة مستغانم 1
 ) mosta.dz-ali.bengoua@univ الر�اض�ة ( معهد التر��ة البدن�ة و /جامعة مستغانم2
  ) biomeca.zerf@outlook.com(  معهد التر��ة البدن�ة و الر�اضة  /جامعة مستغانم3

  

  ملخص:لا

هدفت الدراسة الحال�ة إلى التعرف على نظم التوج�ه القاعد> المط:قة في 7رة القدم 

الجزائر�ة 7محاولة للوقوف على مدK إدراك و إعتماد المدرب الجزائر> لمتطل:ات التوج�ه 

الر�اضي القاعد> و ذلك من خالل صبرنا ألرائهم عن طر�N إست:انة أتت محاورها على 

  النحو التالي:

 المطبN في انتقاء وتوجه الموهوبالنظر> للتوج�ه الر�اضي القاعد> الممارسة اقع و  - 

 في 7رة القدم ةالناشئ

  في 7رة القدم ةموهوب الناشئالتوجیهتوجه ة المط:قة في العمل�الممارسات الواقع  - 

 في 7رة القدم الناشئةموهوب التوجه المعتمدة في العلم�ة  اهم القواعد - 

ن وتفر�غنا للنتائجوحسابنا لصدق وث:ات االست:انة المط:قة من خالل و:عد موافقة المح7می

  المعالجة اإلحصائ�ة المطلو:ة خلص طاقم ال:حث إلى النتائج الموال�ة:

جم�ع العینة المفحوصة تأكد أهم�ة التوج�ه الر�اضي القاعد> لضمان جودة  •

 إنتقاء و توج�ه العناصر الموهو:ة.

إلى الجزائر�ة د میدان 7رة القدم افتقیلة تاكد ااإلعتماد على خبرة المدرب 7وس •

  .توجه الموهوب الناشئةتسمح باإلستراتیج�ة 

  القاعد> الر�اضي التوج�ه –متطل:ات  :3لمات ال�حث
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Which perceptions and apply our Algerian coaches in the basic sport 

orientation?  
Abstract: 

This research is aimed at the acknowledgement of the issue of systematic basic 

orientation to those talented young in the Algerian football. The problematic 

here is to see how trainers are conscious and aware of the needs of the 

elementary guidance through their views and views of some activity in the 

domain of training football. Our sample has been composed of 90 coaches 

from clubs of the west and the centre of Algeria. Tested by survey been divided 

into three axes. Based on the statistical treatment we found that: 

-All participants confirmed the importance of theoretically basic orientation of 

the youth soccer. 

-All participants confined the use of traditional tools in basic orientation. 

Keywords of research:  basicorientation / basicscientific 

 

 

Quelles perception et appliquent nos entraîneurs Algériens dans 

l'orientation sportive de base 
 

Résumé: 
Cette recherche vise à reconnaître la question de l'orientation systématique de 
base de ces jeunes talentueux dans le football algérien. La problématique ici est 
de voir comment les formateurs sont conscients et conscients des besoins de 
l'orientation élémentaire à travers leurs points de vue et les points de vue de 
certaines activités dans le domaine de la formation de football. Notre 
échantillon a été composé de 90 entraîneurs des clubs de l'ouest et du centre de 
l'Algérie. Testé par enquête a été divisé en trois axes. Sur la base du traitement 
statistique, nous avons constaté que : 
- Tous les participants confirment l'importance des bases théoriques dans 
l'orientation de base chez les jeunes footballeurs. 
- Tous les participants confirment l’utilisation des outils traditionnels dans 
leurs orientations de base. 
Les mots clés : l’orientation basique / les bases scientifiques 
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  مقدمة:  - 1 

�ع المستوK خالل المنافسات أن إنجاز األرقام الق�اس�ة والمردود رفف�ه الشك مما 

نوع�ة اإلنتقاء مثلما هو في جم�ع  بل هو ولیدعند دول الغرب ل�س ولید الصدفة 

الجاهزة بنوع�ة المادة األول�ة فال �م7ن أل>  المنتجالقطاعات األخرK حیث تتعلN نوع�ة 

بناء أن �صمد طو�ال ما لم تكن قاعدته صل:ة و قو�ة 7ذلك هو األمر في المجال 

�اضي فین:غي العنا�ة و اإلهتمام :الناشئین ذو> القدرات و المواهب والعمل على رفع الر 

، 2004مستواهم لتحقیN أفضل النتائج الر�اض�ة منذ التنشأة (الخضر> هدK محمد، 

  .) 08صفحة ص

المناس:ة لهم من  الر�اضةمیدان التوج�ه الر�اضي الذ> یهتم بتوج�ه األفراد إلى و 

دور 7بیر في تطو�ر و تحسین قدرات األفراد  و إستعداداتهم و التنبؤ  الم�ادین التي لها

:صیرورتها بنسب معتبرة 7ل حسب خصوص�اته و الظروف المح�طة :ه فهو �م7ننا من 

التعرف على حدود إم7ان�اته ولو نسب�ا لتوجیهه للنشاk الر�اضي األكثر تناس:ا مع 

ى حد 7بیر فرص النجاح و التألN إم7اناته و مستواه ومیوله و الذ> �ضمن ف�ه عل

  ).1999(حسانین، 

إن التوج�ه الر�اضي القاعد> األولي من العمل�ات المهمة في تقو�م و ضمان 

تحقیN األهداف المرجوة منه و ذلك :مساعدة األفراد خاصة في المراحل األولى من ح�اته 

 صةه الح�ات�ة وخاالذ> هو في أشد الحاجة إلى التوجیهو اإلرشاد نتیجة محدود�ة خبرت

سنة و ذلك لتحدید المتطل:ات  13أن الفئة العمر�ة المقصودة في ال:حث هي تحت 

الخاصة :التوج�ه القاعد> لكرة القدم و الموافقة لمختلف خصوص�ات الفرد البدن�ة و 

  المهار�ة و ألن التوج�ه عامة مبني على قاعدتین أساسیتین : 

 داداته و میوله .دراسة الفرد و معرفة قدراته و إستع - 1

 )106، صفحة 2002(رضوان، دراسة و تحدید لمتطل:ات الر�اضة الممارسة. - 2

و اختلفت تعار�ف التوج�ه من قبل العلماء و المختصین :حیث 7ل واحد منهم �عط�ه 

سعد جالل التوج�ه  حیث �عرف معنى معینا  رغم اشتراكهم في الهدف من عمل�ة التوج�ه
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تهدف إلى مساعدة الفرد على أن �فهم نفسه و �فهم مشاكله  :أنه مجموعة الخدمات التى

، و أن �ستغل إم7اناته الذات�ة من قدرات و مهارات واستعدادات ومیول لحل مشاكله حال 

، صفحة 1999(شرف عبد الحمید، عمل�ا یؤد> إلى تكی�فه مع نفسه و مع مجتمعه

175(.  

7دراسة بن قوة علي و آخرون  ومن خالل خلف�ة نتائج الدراسات السا:قة الجزائر�ة

قبل و :عد قانون الموهوب الناشئة  التي خلصت إلى اإلرتجال�ة  عمل�ة اإلنتقاء و التوج�ه

اإلحتراف الر�اضي الذ> تبنته الدولة الجزائر�ة و هذا من خالل تسخیرها لجم�ع 

عل�ة. اال اإلم7انات الماد�ة او ال:شر�ة المساهمة في الوصول بر�اضینا الى المستو�ات ال

ان واقع الكرة الجزائر�ة قد ألزم على الناخب الجزائر> و 7ل من تداول على هذا المنصب 

:اإلستنجاد بخدمات الالعب الجزائر> خر�ج المدارس األور��ة على ع7س الفرق اإلفر�ق�ة 

7الكامرون و نیجر�ا أو مصر 7بلد عر�ي . ومن هنا جاءت هذه الدراسة للوقوف على 

راك و إعتماد القائمین و مدر�ي 7رة القدم الجزائر�ة لمتطل:ات التوج�ه واقع مدK إد

 القاعد>.

  المش3لة:   -2

أن أ> فتى حال�ا لد�ه نمو   F.JOKADIیذ7ر ر�سان خر�:q مجید نقال عن 

طب�عي ف�ما یخص عناصر الل�اقة البدن�ة من حقه أن �حصل على فرصة 7ي �ص:ح 

ف هو العنا�ة :األج�ال الناشئة و محاولة تزو�دهم :طال و السبیل للوصول لهذه األهدا

:القسq األكبر من اإلهتمام و العمل الجاد و ال یتم هذا إال بواسطة العمل�ة التدر�ب�ة و 

التر�و�ة و التي تعتمد بدورها على فهم الناشئ و توجیهه وفN موهبته من قدرات و 

ا فائدة اإلنتقاء إن لم نحسن توج�ه إستعدادات و تنمیتها حتى یتسنى لنا إنتقاء أحسنهم فم

  .LEVEQUEالموهوب الناشئ 

ولما للتوج�ه من أهم�ة :الغة في إتخاذ القرار الصائب و المناسب �ستوجب 

إستخدام طرق و م:ادs حدیثة ذات أساس علمي و تقی�م موضوعي تساعدنا على إتخاذ 
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و  2006د. الناصر  و دراسة 2004القرار المناسب و هذا ما أكدته دراسة د.بن قوة 

  .2015هوار عبد اللطیف 

و من خلف�ة الدراسات الجزائر�ة المرت:طة لواقع التوج�ه الر�اضي  التي تشید الى 

أن عمل�ة اإلنتقاء و التوج�ه في الر�اضة الجزائر لم یتعدK األسلوب التقلید>(:سي قدور، 

�ة لإلستراتیج�ة و التخط�q )الى تأكید الدراسات المشابهة إلى إفتقاد الكرة الجزائر 2007

في م�ادین 7رة القدم(عبروس توجه الموهوب الناشئة �ستند على األسس العلم�ة في 

)7نموذج �شمل محدد و متطل:ات :عیدا عن الطرق التقلید�ة (حدیوش 2009شر�ف، 

  ).2011)(بن شرنین عبد الحمید، 2011لعمور>، 

ولة للوقوف على مدK إدراك و وعلى ضوء ما تقدم تاتي أهم�ة هذه الدراسة 7محا

اعتماد المدرب الجزائر> لنشاk 7رة القدم على متطل:ات التوج�ه القاعد> من خالل صبر 

أرائهم على النحو الذ> �م7ننا من الوقوف على هذه الظاهرة :غ�ة اإلجا:ة عن  التساؤل 

  العام لهذه الدراسة :

في  التوج�ه الر�اضي القاعد> لمتطل:اتعتمد المدرب الجزائر> �درك و یمدK  إلى أ>

 .؟7رة القدم

  و من السؤال العام یجب علینا اإلجا:ة على التساؤالت الفرع�ة :

 الجزائر�ة؟ 7رة القدمنظر�ا و عمل�ا في التوج�ه الر�اضي القاعد> و واقع عمل�ة ماه �

 ؟7رة القدمالقاعد> في التوج�ه الر�اضي على أ> أساس یتم  �

 األهداف : -3

 الهدف العام: 

7رة في التوج�ه القاعد> لمتطل:ات  نلتعرف على مدK إدراك و إعتماد المدر�ین الجزائر�یا

 سنة 13تحت  القدم

 األهداف الفرع�ة :  .1

محاولة الوقوف على الواقع النظر> و العملي للتوج�ه الر�اضي القاعد> من  �

 وجهة المدر�ین لكرة القدم الجزائر�ة.
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7رة القدم  فيمیدان�ا  د> السائدةالتوج�ه القاعو أسس  نظممعرفة و 7شف  �

 الجزائر

 الفرض�ات: -4

  الفرض�ة العامة :

إدراك المدر�یین الجزائر�ین ألهم�ة التوج�ه الر�اضي القاعد> و عدم إعتمادهم لألسس 

  العلم�ة و األسالیب الحدیثة 

 الفرض�ات الجزئ�ة :

ودة جم�ع العینة المفحوصة تأكد أهم�ة التوج�ه الر�اضي القاعد> لضمان ج �

 إنتقاء و توج�ه العناصر الموهو:ة.

إقتصار التوج�ه الر�اضي القاعد> على األسالیب التقلید�ة وذلك :اإلعتماد على  �

 خبرة المدرب بدون أسس علم�ة تأكد ذلك التوج�ه.

 

  تعر�ف مصطلحات ال�حث: -5

التي و المستو�ات المحددات و المؤشرات  النظم وهي مجموعة  :المتطل�ات -

 اإلختصاص األمثل للفرد لممارسته و التي �م7ن له :عدها البروز فیها�م7ن أن تحدد 

مجموعة الخدمات التى تهدف إلى مساعدة الفرد على أن  هوالتوج�ه  التوج�ه: -

�فهم نفسه و �فهم مشاكله ، و أن �ستغل إم7اناته الذات�ة من قدرات و مهارات و 

ی�فه مع نفسه و مع مجتمعه. استعدادات و میول لحل مشاكله حال عمل�ا یؤد> إلى تك

 )1999(شرف عبد الحمید، 

التوج�ه لتكو�ن قاعدة ر�اض�ة متخصصة تمس فئة عمر�ة التوج�ه القاعد� : -

تتمثل في الطفولة المتأخرة و المراهقة الم:7رة 7ون هذه المرحلة �7ون فیها الفرد في أشد 

 ه:ه الم7نونة الحاجة إلى اإلرشاد و التوج�ه و الرعا�ة إلكتشاف نفسه و موا 
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  الدراسات السا�قة و المشابهة: -6

 ):2011( الحمید عبد شرنین بندراسة  -1

 البدن�ة األنشطة لمختلف الر�اضي القاعد� التوج�ه محددات و معاییر لتحدید محاولة" 

 ")سنة 14- 10 (السن�ة فیها للفئة المتخصصین أراء حسب والر�اض�ة

 واستعداداتهم لقدراتهم موافN توج�ه من االستفادة من األفراد تم7ین هدفت هذه الدراسة إلى

توس�ع قاعدة الممارسین المتخصصین :النس:ة لكل أنواع األنشطة الر�اض�ة لتم7ین من و 

 و  تفعیل7ذلك إلى  فیها �ع�ش التي والبیئة الفرد بین لتوافN ضماناو الوصول الى النخ:ة 

 فروض ال:حثهیر�ة و جاءت أهم الجما و القاعد�ة الر�اض�ة الممارسة وتوس�ع ةنعقل

 7التالي:

یراعي   توج�ه إلى یخضع أن یجب الممارسي الر�اض النشاk لنوع الفرد اخت�ار -

 .والتوافق�ة البدن�ة وقدراته استعداداته من مجموعة

 یراعي توج�ه إلى یخضع أن یجب الممارسة والر�اض البدني النشاk لنوع الفرد اخت�ار

استخدم ال:احث المنهج الوصفي لمالئمته 7ما ة العقل� دراتهوق استعداداته من مجموعة

متخصص موزعین على :عض وال�ات  140شملت عینة ال:حث و  طب�عة ال:حث

لجمع  اتاإلستب�انوزعت علیهم  تیز> وزو)- البو�رة-البلیدة- بومرداس- الجزائر(الجزائر

ه الر�اضي في إدراج مقای�س خاصة :التوج� ةضرور : أهم التوص�اتو 7انت  المعلومات

ق�ام عمل�ة 7ذلك أوصى : البرامج التكو�ن�ة في مختلف معاهد التر��ة البدن�ة و الر�اضة

التوج�ه لمختلف األنشطة البدن�ة و الر�اض�ة المختلفة البد من الوقوف و تقی�م قدرات و 

  الفرد و میوله. استعدادات

 :    )2011( لعمور�  حدیوشدراسة  -2

الطور  تالمیذ لد� المدرس�ة للر�اضة للتوج�ه المحددة ی�سوالمقا المعاییر تحدید"  

 الجماع�ة"ة الر�اض سنة في 12-15 الثاني

و إلى  علم�ة أسس وفN مبن�ة اخت:ارات :طار�ة أو نموذج إعطاءهذه الدراسة إلى  هدفت

 الطور تالمیذ لدK الجماع�ة نحواالختصاصات التالمیذ لتوج�ه :طار�ةاخت:ارات إقتراح
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 أسس وفN تحدیدا المدرس�ة للر�اضة التالمیذ لتوج�ه النموذج ٕاعطاءو   سنة  12-15الثاني

 7التالي: أهم فروض ال:حث و جاءت علم�ة

 7بیرة أهم�ة ذو و أمرضرور>  الجماع�ة الر�اض�ة النشاطات متطل:ات ومعرفة تحدید -

 لتوج�ه التالمیذ.

- Nاالستعدادات مع المیول تواف kاألنشطة مختلف حون التالمیذ لتوج�ه أساسي شر 

 الجماع�ة الر�اض�ة التر�و�ة

شملت عینة و  استخدم ال:احث منهج ال:حث المنهج الوصفي لمالئمته طب�عة ال:حث

 سا:قة دراسة ضوء على اخت:ارات استخدام تم ،إناث40 ذ7ورو 50تلمیذ  90ال:حث على 

 و لمورفولوجياب الجان و البدني الجانب تق�س مقننة اخت:ارات :طار�ة استخدام تم فقد

 خاص نموذج وضعالتى أوصى بها ال:احث هي  أهم التوص�اتو من  البیولوجي الجانب

یتمیز�ها  التي والخصوص�ات العالم�ة المقای�س مع یتماشى الر�اضي التر�و>  :التوج�ه

 نموذجو  الر�اضي التر�و>  :التوج�ه خاص وطني نموذج وضع7ذلك إلى  الجزائر>  الفرد

 البدن�ة التر��ة ةذسات:أ الخاص البرنامج ضمن وٕادراجه �اضيالر  :التوج�ه خاص

 :أهم�ة المر�یین توع�ةو  التوج�ه میدان في المنجزة العلم�ة ال:حوث تشج�عمع  والر�اض�ة

الق�ام بدراسات و :حوث تبرز عمل�ة التوج�ه الر�اضي و خاصة  الر�اضي التر�و>  التوج�ه

  التدر�ب�ة على أسس علم�ة .بإعت:ارها تمثل جان:ا مهما من العمل�ة 

 ):2009دراسة عبروس شر�ف ( - 3

 أسلوب المدرHین في اإلنتقاء و التوج�ه الر�اضي في میدان3رة القدم الجزائر�ة  

هدفت هذه الدراسة إلى إعطاء و تحدید طرق إخت�ار المواهب الشا:ة في 7رة القدم و �7ف�ة 

ورشة 7رة القدم الجزائر�ة :التوصل  إثراء7ذلك إلى  توجیهها التوج�ه السل�م و العقالني

وجاءت  لوضع إستراتیج�ة للعمل بها في المستقبل على مستوK مدارس 7رة القدم إن أم7ن

 7التالي: فروض ال:حث

�عتمد المدرب على عمل�ة التوج�ه مع مراعاة الم7تس:ات البدن�ة و المهار�ة لالعبین  -

  لتحدید مراكز اللعب في میدان 7رة القدم.
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لتوج�ه تهمل رغ:ة الالعبین و میولهم في إخت�ار مختلف مراكز اللعب في 7رة عمل�ة ا

استخدم ال:احث المنهج الوصفي :األسلوب المسحي لمالئمته طب�عة و  القدم الجزائر�ة

مدرب في 7رة القدم من المناطN شرق،وسq و  60شملت عینة ال:حث على و ال:حث 

محاورو لتحلیلها و معالجتها  3ونة من استخدم ال:احث اإلستمارة إستب�ان الم7و  غرب

 أهم النتائجو جاءت و حساب النسب المئو�ة  2إخت:ار 7ا spssال:احث برنامج  :استعمال

 :7التالي

 المدر�ین في عمل�ة التوج�ه �فضلون و �عطون األولو�ة للجانب المهار>  -

- . qفتقد الواقع المیداني لكرة القدم إلى اإلستراتیج�ة و التخط��  

و التوج�ه في میدان  االنتقاءال:احث :ضرورة وضع إستراتیج�ة میدان�ة لعمل�ة  ىوص7ما أ

و التوج�ه الر�اضي  االنتقاءالق�ام بدراسات و:حوث تبرز عمل�ة و إلى  7رة القدم الجزائر�ة

 االنتقاءتمثل جان:ا مهما من العمل�ة التدر�ب�ة و تعمل على ض:q أسالیب  :اعت:ارها

 على أسس علم�ة .والتوج�ه المبن�ة 

  

  منهج�ة ال�حث واإلجراءات المیدان�ة:

  :منهج ال�حث

أستخدم ال:احث المنهج الوصفي في صورته المسح�ة لمالئمته لطب�عة الموضوع و إجراء 

  وأهداف هذه الدراسة

  :مجتمع ال�حث 

تمثل مجتمع ال:حث في مدر�ي 7رة القدم للناشئین في مدارس الغرب الجزائر> لسنة 

مدرب لكلى المنطقتین "وهران" و "سعیدة" أ> بنس:ة  119و بلغ عددهم  2017و  2016

  :المئة 75.63

  ال�حث عینة

مدرب من مختلف  90تمثلت عینة ال:حث في  مدر�ي 7رة القدم ناشئین بلغ عددهم 

  المدارس الكرو�ة للغرب الجزائر> 
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  : أدوات ال�حث

 واألجنب�ة المصادر والمراجع العر�Hة -

  خص�ةالمقا�الت الش -

  : الستب�انا -

ور �ضم 7ل امح 3مدر�ي الناشئین لكرة القدم م7ونة من موجهة لبإعداد استمارة  قمنا

" في إعدادها  likertحیث تم االعتماد على  سلم ل�7رت "،واحد مجموعة من األسئلة 

7ون أنها تمدنا :معلومات أكثر عن المستجیب و تق�س درجة من االتجاه لكل ع:ارة حیث 

غیر موافN)،  –موافN  - 7ل ع:ارة على أساس مق�اس تقدیر ثالثي  (موافN جدا تم تقو�م

و في هذا الشأن یذ7ر حسین عبد الحمید رشوان:"أن االستمارة الستطالع الرأ> تعد من 

 Nوسائل جمع الب�انات انتشرت في 7ثیر من ال:حوث المیدان�ة  و �أتي ذلك عن طر�

لة الم7تو:ة حول موضوع ال:حث و التي توجه استمارة أو 7شف �ضم مجموعة من األسئ

لألفراد :غ�ة الحصول على ب�انات موضوع�ة 7م�ة و �7ف�ة، من جماعات 7بیرة الحجم و 

ذات 7ثافة عال�ة، و �قوم المجیب الم:حوث :اإلجا:ة علیها. و غال:ا ما تقوم اإلجا:ة على 

  اخت�ار واحد من عدد االخت�ارات". 

  الخطوات التال�ة إلعداد هذه االستمارة:و قد قام ال:احث بإت:اع 

تحدید المحاور الالزمة و ذلك في ضوء الدراسات النظر�ة و المصادر و المراجع  -

 ذات الصلة :ال:حث

و:عد إعدادها في ش7لها األولي عرضت على :عض األساتذة المح7مین (صدق 

إلى أن  المح7مین). و بناءا على مالحظاتهم العلم�ة عدلت ص�اغة :عض الع:ارات

أص:حت في صورتها النهائ�ة حیث وضعت ع:ارات مناس:ة لكل محور :ش7ل یتصف 

:الوضوح  و ال �حتاج إلى تفسیر أو شرح،.و ترت:q ارت:اطا جوهر�ا :الهدف و لقد 

  :يه ةور أساس�امحثالث اشتملت هذه األداة على 

في 7رة  عد>واقع الممارسة النظر> لعوالم التوج�ه الر�اضي  القا: المحور األول -

  .القدم
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 في 7رة القدم الواقع العملي للتوج�ه الر�اضي القاعد>: المحور الثاني -

في 7رة  لتوج�ه الر�اضي القاعد>لمعایر ا العلم�ةواقع الممارسة  لث:المحور الثا -

  .القدم

 عرض الث�ات �طر�قة إعادة االخت�ار: معامل االرت�اN بیرسون:

من الوقت و نصف الل إعادة تطب�قها :عد أسبوع تم حساب ث:ات االستمارة و ذلك من خ

مدر�ین في 7رة القدم ، و هم من نفس المجتمع األصلي حیث تم اخت�ارهم  خمسعلى 

:طر�قة عشوائ�ة،و :عد المعالجة اإلحصائ�ة :استخدام معامل االرت:اk ال:س�q لكارل 

لجدول بیرسون تم تقدیر ق�مة معامل الث:ات حسب 7ل محور،7ما هي موضحة في ا

 التالي:

  

  )01جدول رقم (

 ور االستب�ان الموجه لعینة مدر�ي 7رة القدمایوضح ق�م معامل الث:ات لمح

  ن  الث:ات  الوسائل  الرقم
مستو> 

  الداللة

درجة 

  الحر�ة

ر 

  (ج)

نوع 

  الداللة

01  

واقع الممارسة النظر> 

لعوالم التوج�ه الر�اضي  

  في 7رة القدم القاعد>

0,96 

  
05  

  
0.05  

  
04  

 

0.80  

  

دال 

  إحصائ�ا

02  
الواقع العملي للتوج�ه 

  الر�اضي القاعد>
0,94  

03  

 العلم�ةواقع الممارسة 

لتوج�ه الر�اضي لمعایر ا

  القاعد>

0,99  
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من خالل الجدول أعاله أن ق�م معامالت االرت:اk الخاصة :7ل محاور  یتبین

), وهي اكبر 0,99، 0,94، 0,96جاءت دالة و:ق�م 7بیرة حیث بلغت (لمدر�ین استب�ان ا

)، مما 04) ودرجة حر�ة (0.05) عند مستوK داللة (0.80من (ر) الجدول�ة التي تبلغ (

یدل على انه هناك ارت:اk طرد> قو> �ع7س ث:ات االستب�ان، و عل�ه  خلص ال:احث إال  

ذلك وزعت بأن استمارة االستب�ان الموجهة إلى مدر�ي 7رة القدم تتمتع بث:ات عالي. و 

مدرب من مختلف جهات الوطن ،و  125على عینة من  مدر�ي 7رة القدم بلغ حجمها 

خالل دورات خالل عمل�ة التوز�ع تم االعتماد على المقابلة الم:اشرة و :عض الوسطاء 

من المجموع  90 عالجة،و قد بلغ عدد االستمارات المتدر�ب�ة في وال�ة مستغانم و وهران

   % 72الكلي أ> ما �عادل 

  

  الوسائل اإلحصائ�ة المستعملة:

 تمثلت الوسائل اإلحصائ�ة في :

  المتوسq الحسابي

  االنحراف المع�ار>  - 

   النس:ة المؤو�ة - 

  معامل ارت:اk بیرسون للث:ات - 

  .72ا-حساب االتساق الداخلي - 

 -.(Nغیر مواف ، Nجدا، مواف Nمواف) لحساب مستو�ات الدراجات Kالمد  

  

  :ة النتائجعرض وتحلیل ومناقش

  الفرض�ة األولى:

للمحور  2التكرارات المشاهدة و النسب المئو�ة و 3او مناقشة جدول تحلیل عرض 

  للمدرHین:المقدمة  األول لإلستمارة
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  )02جدول رقم (

  للمحور األول �2مثل التكرارات المشاهدة و النسب المئو�ة و 7ا

المحاو 

  ر

 اإلجا�ة

�الدرجا

  ت

تحدید 

المستو�ا

  ت

 التكرارات

المشاهد

  ة

النس�ة 

المئو 

  �ة

التكرار 

المتو

  قع

مستو 

 �

  الداللة

درجة 

الحر 

  �ة

  32ا

الجدول

  �ة

  32ا

المحسو 

  �ة

واقع 

الممار 

سة 

النظر> 

لعوالم 

التوج�ه 

الر�اض

  <

القاعد

<  

 Nمواف

 جدا

 19من 

 24إلى 
71 

78,8

8 

  

  
 

30,0

0 

 

 

  
0,01 

  
02 

  
9،21 

84,86  

Nمواف  
 14من 

  18إلى 
13  

14,4

4 

غیر 

 فNموا

 08من

  13إلى 
06  

06,6

6 

  

أن إتجاه العینة الم:حوثة  لقد تبین من خالل النتائج الموضحة في الجدول أعاله

في الحور األول حول الواقع النظر> للتوج�ه الر�اضي القاعد> 7ان بنس:ة موافN جدا 

أ>  %14.44تكرار مشاهد و بنس:ة موافقة قدرت بـ  71أ> ما �عادل  %78.88بلغت 

و تكرارات  6:معدل  %6.66تكرار مشاهد و بنس:ة غیر موافN قدرت بـ  �13عادل  ما

الفروق الحاصلة تم معالجة النتائج الخام المتحصل علیها :استخدام  وجودلتأكد من مدK ل

 2 )=1- عند درجة حر�ة (ن  2، حیث و :الكشف عن ق�مة 7االكا> التر��عي اخت:ار 

. و من خالل مقارنة الق�م 9.21،اتضح أنها تساو>  0.01ومستوK الداللة اإلحصائ�ة 

أكبر الق�مة تبین أن هذه  84.86بـ المقدرةالمتحصل علیها و المحسو:ة  ةالجدول�ة :الق�م
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ن الفرق بین الق�م المشاهدة و الق�م المحسو:ة لم �حدث نتیجة فإمن الجدول�ة و عل�ه  

ضرورة التوج�ه الر�اضي القاعد>  و إنما هو راجع إلى  وعي المدر�ین :أهم�ة و الصدفة

  في 7رة القدم الجزائر�ة

للمحور  2التكرارات المشاهدة و النسب المئو�ة و 3اعرض تحلیل و مناقشة جدول 

  للمدرHین:المقدمة  الثاني لإلستمارة

  )03جدول رقم (

  للمحور الثاني �2مثل التكرارات المشاهدة و النسب المئو�ة و 7ا 

  المحاور

 اإلجا�ة

رجا�الد

  ت

تحدید 

  المستو�ات

التكرارات 

  المشاهدة

النس�ة 

  المئو�ة

التكرار 

  المتوقع

مستو� 

  الداللة

درجة 

  الحر�ة

  32ا

  الجدول�ة

  32ا

  المحسو�ة

الواقع 

العملي 

للتوج�ه 

الر�اضي 

  القاعد>

 Nمواف

 جدا

إلى  19من 
24 

02  02,22   

  
 

30,00 

 

 

  
0,01 

  
02 

  
9،21 

111.8  Nمواف  
إلى  14من 

18  
11  12,22 

غیر 

Nمواف 

إلى  08من
13  

77  85,55 

  

أن إتجاه العینة الم:حوثة  لقد تبین من خالل النتائج الموضحة في الجدول أعاله

في الحور الثاني حول الواقع العملي للتوج�ه الر�اضي القاعد> أن نس:ة موافN جدا بلغت 

أ> ما �عادل %12.22تكرار مشاهد و بنس:ة موافقة قدرت بـ  2أ> ما �عادل  2.22%

و تكرارات مشاهد  77:معدل  %85.55تكرار مشاهد و بنس:ة غیر موافN قدرت بـ  11

الفروق الحاصلة تم معالجة النتائج الخام المتحصل علیها :استخدام  وجودلتأكد من مدK ل

 2 )=1- عند درجة حر�ة (ن  2، حیث و :الكشف عن ق�مة 7االكا> التر��عي اخت:ار 
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. و من خالل مقارنة الق�م 9.21،اتضح أنها تساو>  0.01لة اإلحصائ�ة ومستوK الدال

أكبر الق�مة تبین أن هذه  111.8بـ المقدرةالمتحصل علیها و الجدول�ة :الق�م المحسو:ة 

ن الفرق بین الق�م المشاهدة و الق�م المحسو:ة لم �حدث نتیجة فإمن الجدول�ة و عل�ه  

اك عند المدر�ین للواقع العملي وانه �فتقر إلى األساس و إنما هو ال �ع7س اإلدر  الصدفة

   العلمي

  الفرض�ة الثان�ة:

للمحور  2التكرارات المشاهدة و النسب المئو�ة و 3اعرض تحلیل و مناقشة جدول 

  للمدرHین:المقدمة  الثالث لإلستمارة

  ثللمحور الثال 2) �مثل التكرارات المشاهدة و النسب المئو�ة و 7ا04جدول رقم (

  المحاور
اإلجا�ة 

  �الدرجات

تحدید 

  المستو�ات

التكرارات 

  المشاهدة

النس�ة 

  المئو�ة

التكرار 

  المتوقع

مستو� 

  الداللة

درجة 

  الحر�ة

  32ا

  الجدول�ة

  32ا

  المحسو�ة

واقع الممارسة 

العلم�ة 

لمعایر 

التوج�ه 

الر�اضي 

  القاعد>

 Nمواف

 جدا
إلى  31من 

39  
03  3,33   

  

 

30,00 

 

 

  

0,01 

  

02 

  

9،21 
98.46  Nمواف  

إلى  22من 

30  
13  14,44 

غیر 

Nمواف 

إلى  13من 

21  
74  82,22 

  

أما :النس:ة للمحور الثالث الخاص :األسس العلم�ة في التوج�ه الر�اضي القاعد> 

تكرار مشاهد و بنس:ة موافقة قدرت  3أ> ما �عادل  %3.33فقد بلغت نس:ة موافN جدا 

 %82.22تكرار مشاهد و بنس:ة غیر موافN قدرت بـ  13أ> ما �عادل  %14.44بـ 



 ISSN : 1112-4032         البدنية و الر�ضيةة  للنشاطات تكنولوجياللعلوم و اا	لة العلمية  

 eISSN 2543-3776                                     م2017 ديسمرب الرابع عشر لعدد ا

 

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

 جملة علمية

حمكمة  سنوية  

274 

الفروق الحاصلة تم معالجة النتائج  وجودلتأكد من مدK لو تكرارات مشاهد  74:معدل 

  2، حیث و :الكشف عن ق�مة 7االكا> التر��عي الخام المتحصل علیها :استخدام اخت:ار 

،اتضح أنها تساو>  0.01ومستوK الداللة اإلحصائ�ة  2 )=1- عند درجة حر�ة (ن

بـ  المقدرةالمتحصل علیها و المحسو:ة  ة. و من خالل مقارنة الق�م الجدول�ة :الق�م9.21

ن الفرق بین الق�م المشاهدة و فإأكبر من الجدول�ة و عل�ه  الق�مة تبین أن هذه  98.46

ائر�ین إفتقاد المدر�ین الجز   و إنما هو راجع إلى الق�م المحسو:ة لم �حدث نتیجة الصدفة

  لألسس العلم�ة و معاییر التوج�ه الر�اضي القاعد>.

حیث تتفN هذه النتائج مع طرح هذه الدراسة من خلف�ة الدراسات المشابهة 

واقع التوج�ه الر�اضي لم یتعدK األسلوب التقلید> (:سي قدور،  الجزائر�ة التي اكدت ان

معالمه عن د تمالتخط�q �س إفتقاد الكرة الجزائر�ة لإلستراتیج�ة و نتیجة) الى 2007

Nتطبی Nاألسس العلم�ة في توجه الموهوب الناشئة في م�ادین 7رة القدم (عبروس  طر�

) 7نموذج �شمل محدد و متطل:ات :عیدا عن الطرق التقلید�ة (حدیوش 2009شر�ف، 

  ).2011) (بن شرنین عبد الحمید، 2011لعمور>، 

  ) 01رقم ( ش7ل

  للمدر�ینالمقدمة  الثالثة في االستمارةللمحاور  النسب المئو�ة�مثل 

 موافق جدا

 غیر موافق 

0

50

100

المحور األول
المحور الثاني

المحور الثالث
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  مناقشة النتائج �الفرض�ات:

 :األولىمناقشة الفرض�ة 

جم�ع العینة المفحوصة تأكد أهم�ة التوج�ه الر�اضي القاعد� لضمان جودة إنتقاء 

  .وتوج�ه العناصر الموهو�ة

رة المیدان�ة والشهادات  المؤهلة أن میدان من خالل تحلیل نتائج اإلستب�ان الخاص :الخب

خبرة الالمعاهد و الجامعات ذات  يخر�جلر�اض�ة اإلطارات ا7رة القدم �سخر :العدید من 

ل�ست :القلیلة في تدر�ب 7رة القدم للناشئین و هذا ما یتفN و قوانین اإلتحاد�ة التي 

لك االشتراطات التي فرضت مؤخرا قوانین صارمة على ضوء اإلحتراف الر�اضي منها ت

سنة على  13فرضت على المدارس الكرو�ة بتوفر المدرب األساسي للفئة العمر�ة تحت 

  .على األقل لقبول اإلنخراk على مستوK الرا:طة FAF3شهادة 

و الذ> هدفنا من خالله الى الوقوف على  الواقع  الممارسات للمحور األول و:النس:ة 

ة القدم فقد إتضح من الع:ارة األولى أن هناك إجماع في النظر> لتوج�ه الموهو�ین في 7ر 

ألنه ل�س 7ل فرد رأ> المدر�ین على ضرورة و حتم�ة التوج�ه القاعد> في الكرة الجزائر�ة 

في ضرورة  2002 و رضوان �ستط�ع لعب هذه الر�اضة و هذا ما یتفN مع محمد حسن

و هذا ما .)2002رضوان، (توج�ه المواهب لجعل الفرد المناسب في الم7ان المناسب

�ع7سوعي وٕادراك المدر�ین في هذه العمل�ة 7ما الحظنا من الع:ارة الثان�ة أن المدر�ین  

عد> و تفضیلهم للطر�قة :أهم�ة الطر�قة المتخذة في التوج�ه الر�اضي القا إطالعلهم 

من خالل تنظ�م یوم بجمع الناشئین خص�صا لهذه la méthode organiséeالمنظمة

محدد مقنن و  نظامو تبني وجود تفضیلهم لالعینة المستجو:ة 7ذلك على  تأكد،7ما ل�ةالعم

و  2004/ 10-40في قانون  23الجزائر�ة و هذا ما یتفN مع المادة  االتحاد�ةمن قبل 

�سمح بتطو�ر ر�اضة النخ:ة و المستوK العالي و  االنتقاءعلى أن  صراحةالتي تنص 

(القانون تخصصة و تنظ�مها و عملها عن طر�N التنظ�متتولى اله�اكل و المؤسسات الم

وفي نفس الس�اق أستنتج طاقم ال:حث  .)2004/ 10-40في قانون  23الجزائر>، مادة 

أهم�ة المالحظة المیدان�ة یدر7ون للمدر�ین المستجو�ین من الع:ارة السادسة أن جم�ع 
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التوج�ه الر�اضي  ا في7معایر یجب االستناد علیهو الق�اسات  المؤسسة :االخت:ارات

و أسلوب دراسة سمیر شی:ان و م�موني نبیلة حول طر�قة  أشارت إل�ههذا ما و .القاعد>

7ما .)2010(سمیر شی:ان، توج�ه المواهب الشا:ة و التعرف على إستعداداتهم و قدراتهم 

7ان لهم إتفاق :اإلجماع من خالل الع:ارة الثامنة على نقص في إستراتیج�ة و أل�ة 

قدرات و إستعدادات الموهو�ین من الناشئین في 7رة  نتقاء و التوج�ه من خالل تقی�ماإل

القدم الجزائر�ة. ومنه یجدر بنا القول أن للمدر�ین درا�ة :الجانب النظر> للتوج�ه الر�اضي 

  القاعد> في 7رة القدم الجزائر�ة.

الواقع العملي و  حاول من خالله طاقم ال:حث الوقوف على للمحور الثانيأما :النس:ة 

و الذ> لألسف  لتوج�ه الر�اضي القاعد> للموهو�ین من الناشئین في 7رة القدمالمیداني ل

لم �ع7س الواقع النظر> ما إتضح على ضوء نتائج اإلستمارة من خالل الع:ارة األولى 

للمحور و الذ> أشار إل�ه غالب�ة المدر�ین :عدم وجود نظام محدد لتوج�ه الموهو�ین في 

ألند�ة و المدارس الكرو�ة حتى یتسنى أل> مدرب إت:اعه وٕات:اع التكو�ن الجید مقارنة ا

:ما تعمل :ه :عض األند�ة الدول�ة 7ناد> أجاكس أمستردام الهولوند> على سبیل المثال 

�عني مهارة و  T.I.P.Sو الذ> أبدع :أسلو:ه الخاص الذ> حقN نتائج جیدة تحت إسم 

اشئ ، إضافتا إلى عدم إشراك المدر�ین المؤهلین و خر�جي ذ7اء و شخص�ة و سرعة الن

للمحور الثاني و  )01(الجامعات و المعاهد حسب ما ظهر في نتائج الجدول رقم 

 االستفادة من تكو�نهم األكاد�مي 7ما سجل الطالب ال:احث من خالل نفس الجدول :أن

ة عشوائ�ة مبن�ة على الطر�قة السائدة عمل�ا في التوج�ه الر�اضي القاعد> هي طر�ق

فقq خالل المنافسات و الدورات الكرو�ة و الدلیل على ذلك نتائج  المالحظة المیدان�ة

:عدم  %95.56الجدول التي أدلت بها للمحور الثاني حیث أجمع رأ> المدر�ین بنس:ة 

 Kق�ام التوج�ه الر�اضي القاعد> على المصداق�ة و تكافئ الفرص أما في ما یخص مستو

�م و التنبؤ :اإلستعدادات و القدرات في التوج�ه الر�اضي القاعد> قد اتضح للطالب التقی

ال:احث أنه ال یزال �عتمد على المالحظة المیدان�ة أكثر من اإلخت:ارات و الق�اسات 

حیث یتوجب أن �7ون  1999الحدیثة و هذا ما یتنافى مع ما أشار إل�ه جمال النم7ي 
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داغوج�ة :المالحظة المیدان�ة و یالمتا:عة البني على أساس التوج�ه الر�اضي القاعد> مب

).و بذلك و من خالل 1999(النم7ي، التقی�م الموضوعي :اإلخت:ارات و الق�اسات 

ت:این أراء تقبل الفرض�ة األولى التي تشیر إلى  02و الش7ل رقم  01الجدول رقم 

  العمل بها. المدر�ین بین النظر> و العملي و هي لمصلحة النظر> أكثر من

 مناقشة الفرض�ة الثان�ة:

إقتصار التوج�ه الر�اضي القاعد� على األسالیب التقلید�ة وذلك �اإلعتماد على خبرة 

  المدرب دون االعتماد على األسس العلم�ة 3تثمین لهذه العمل�ة الحیو�ة.

دم توج�ه المواهب في 7رة القأن عمل�ة 01الجدول رقم  الثالث حیث ادلت نتائج المحور

تقو�م اإلستعدادات و القدرات و التي تص�غها الدرسات تفتقر الى معایر یتم من خاللها 

و و مؤشرات السا:قة ضمن افتقاد هذه العمل�ة الحیو�ة إلى األساس العلم�ة 7المح7ات 

:ان إستخدام اإلخت:ارات و الق�اسات  2011التي �عتبرها بن شرنین مستو�ات مع�ار�ة.

الموهو�ین حسب متطل:ات  توج�هوفیر :طار�ات معممة تهدف الى یجب ان یتاصل على ت

  المرحلة العمر�ة و خصائص النشاk الممارس .

:عیدا عن  الصدفة والخبرة الشخص�ة التي عتبرها الدراسات الجزائر�ة تطبیN ناقص والتي 

 " أن التقو�م الذ> م�شیر الیها محمد ص:حي حسانین ضمن األسس العلم�ة لعمل�ة التقو�

ال �عتمد على معاییر و مستو�ات و مح7ات :المعنى اإلحصائي و �7ون في ضوء 

خبرات و أراء و اتجاهات القائمین هو نوع اقرب إلى التقو�م الذاتي عنه إلى التقو�م 

مع جل اإلطارات السام�ة و المتخصصین واتفقت النتائج المتحصل علیها الموضوعي 

 6و الذ> بلغ أكثر من  االحترافي هي في طر�N في تقی�مهم لمشروع س�اسة الدولة الت

تحت عنوان  2016سنوات حسب ما جاء في المؤتمر الوطني الرا:ع للصحافة الر�اض�ة 

على عدم تبني اإلحتراف�ة في 7رة القدم الجزائر�ة إلى حد  وااإلحتراف الر�اضي حیث أكد

الفرض�ة الثان�ة التي تقبل  02و الش7ل رقم  01و من هذا و من خالل الجدول رقم  األن

إعتماد التوج�ه القاعد> في 7رة القدم الجزائر�ة على الطرق واألسالیب التقلید�ة تشیر إلى 

  المبن�ة على خبرات و إتجاهات القائمین على التوج�ه الر�اضي القاعد>.
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  اإلستنتاجات:

ة القدم إدراك المدرب الجزائر> نظر�ا ألهم�ة وضرورة التوج�ه الر�اضي القاعد> في 7ر  -

:عیدا عن الممارسة الحق�ق�ة لالسس العلم�ة و اخر ما افرزته الدرسات صمن هذا 

 المجال.

الشخص�ة وأراء واتجاهات القائمین اعتماد التوج�ه على الصدفة والمالحظة والخبرات   -

 .عل�ه

من خاللها توج�ه  ر ومستو�ات 7وسائل تقوم یتمیامعتوفیر وتعم�م الضرورة  -

  الموهو�ین.  

  توص�ات:ال

 وضع نظام محدد و مقنن لتوج�ه الناشئین في 7رة القدم �شرف على تنفیذه مختصین  -

 إستعمال وسائل التقو�م الموضوعي التي ین:غي توظ�فها قصد توج�ه الموهیین. -

ضرورة دعم خبرة المدرب :االخت:ارات و الق�اسات 7تطبیN �ساهم في التنبؤ  -

 :استعدادات الناشئین وقدراتهم 

وضع مستو�ات مع�ار�ة للمراحل السن�ة المختلفة للكشف عن المتمیز�ن و ضرورة  -

  توجیههم التوج�ه السل�م في 7رة القدم.

ضرورة العمل :المح7ات و النماذج التي افرزتها الدراسات السا:قة 7نظام قاعد>  -

 جودة إنتقاء و توج�ه العناصر الموهو:ة �ضمن
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دور منهاج التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة في تنم�ة �عض 
  في مرحلة التعل�م المتوس� المهارات الح�ات�ة

  

  )2(, ع�اس أمیرة)1(ا.د.عطا هللا أحمد 

  
 ) ratallah680@yahoo.f(معهد التر��ة البدن�ة والر�اض�ة ، مستغانم ، الجزائر  1
  )   mabbas.amira27@gmail.co(زائرمعهد التر��ة البدن�ة والر�اض�ة ، مستغانم ، الج 2

  
  

  الملخص:
هدفت الدراسة إلى معرفة المهارات الح�ات�ة التي �حتو�ها منهاج التر��ة البدن�ة و  

الر�اض�ة في مرحلة التعل�م المتوس�، و عل�ه طرحنا التساؤل التالي: هل منهاج 
و الر�اض�ة �حتو6 على �عض المهارات الح�ات�ة في مرحلة التعل�م التر��ة البدن�ة 

المتوس� ؟و لإلجا�ة على هذا السؤال افترضت ال�احثة أن منهاج التر��ة البدن�ة و 
الر�اض�ة �حتو6 على �عض المهارات الح�ات�ة  في مرحلة التعل�م المتوس�  بنس�ة 

ر��ة البدن�ة و الر�اض�ة للسنوات متوسطة، و من أجل هذا تمت الدراسة على مناهج الت
األر�عة من التعل�م المتوس� حیث تم استخدام منهج تحلیل المضمون.و �عد المعالجة 
اإلحصائ�ة و جمع الب�انات أظهرت النتائج أن منهاج التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة 
�حتو6 على �عض المهارات الح�ات�ة في المراحل األر�عة للتعل�م المتوس� بنس�ة 

  ضع�فة جدا.
  و عل�ه خرجنا �مجموعة من التوص�ات من أهمها:

  تطو�ر منهاج التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة في ضوء المهارات الح�ات�ة.-
تصم�م منهاج التر��ة الدن�ة و الر�اض�ة قائمة على  المهارات الح�ات�ة مع مراعاة -

  متطل�ات العصر.حاجات و استعدادات تالمیذ التعل�م المتوس�  وواقع المجتمع و 
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المهارات الح�ات�ة و مرحلة التعل�م  الكلمات المفتاح: منهاج التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة،
  المتوس�

  
  

 

The role if physical  education and sport in the development of 
some life physical capacities in middle school.  

 

Abstract :   
The researcl gooled to know life physical capicities which contains the 
programm of physical education and sport in the middle school? To answer 

this question, the searcher has supposed that the programm of physicol 

education and sport contains some life physical capacities in the middle 
school has a midiun percent becanse of that it has been done a research on the 
programm of physical education and sport on the four years of middle school 
education thus ir has been used a programm of analysing the content after the 
statistics and collection of information ir has showed the results that the 
programm of the physical education and sport contains some life physicol 
capacities in the four years of the middle school but in a very low percent . 
      Thats why we’ve stated some facts most of them : 
-Make the programm of physical education and sport more developed in the 
light of some life physical capacities. 
-Make the programm of physical education and sport a list of life physisal 
capacities without forgetting the needs of pupils in the middle school and 
reality of society and also age’s demands. 
 
 Key words :The programm of physical education, life physical capacities , 
the middle school period. 
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Rôle de la programmation de l’éducation physique et sportive 
dans le développement des certains talents habituels au niveau  

de l’enseignement moyen 
. 

Résumé :: 
       L’étude a pour but de connaitre les talents habituels contenus dans la 
programmation de l’éducation physique et sportive au niveau de 
l’enseignement moyen . 
      Et de ce fait on a posé la question suivante : « est-ce que le programme de 
l’éducation physique et sportive comporte un volet relatif aux talents habituels 
au niveau de l’enseignement moyen ? » 
Et pour répondre a cette question, la chercheuse a supposé que le programme 
de l’éducation physique et sportive inclu un volet relatif à quelques talents 
habituels au niveau de l’enseignement moyen. à un taux moyen 
    A cet effet l’étude a porté sur la programmation de l’éducation physique et 
sportive pour les quatre années de l’enseignement moyen. 
     A ce titre, le programme relatif à l’analyse de sa teneur, a été mis en 
application. 
A l’issue d’un recensement et collecte des données, les résultats ont prouvé 
que le programme de l’éducation physique et sportive se base sur certains 
talents habituels s’étalant sur les quatre années de l’enseignement moyen à un 
très faible pourcentage. 
Et pour selà, nous sommes arrivés à une collecte d’un ensemble de 
recommandations dont les plus importantes sont les suivantes : 
- développe les  programmes de l’éducation physique et sportive à  la lumière 
des talents habituels  
-Etablir un programme de l’éducation physique et sportive en prenant en 
considération les talents habituels, tout en tenant compte des besoins et 
prédispositions des élèves de l’enseignement moyen et de la réalité de la 
société et des sollicitation de l’heure . 
Les mots clés : 
-Le programme de l’éducation physique et sportive, talents habituels  et cursus 
de l’enseignement moyen. 
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  المقدمة:
تجتاح علمنا الیوم ثورة جدیدة �طل) علیها $الموجة الثالثة، فهي مز�ج من التقدم        

التكنولوجي المذهل و الثورة المعلومات�ة الفائقة حیث أحدثت هذه األخیرة تغیرات ,بیرة في 
العالم و في جم�ع الم�ادین، مما جعل التحد: و التجدید و اكتساب المهارات الح�ات�ة 
مطل$ا ملحا و مستعجال لمواك$ة الر,ب الحضار:.هذا ما تؤ,ده الدراسات و ال$حوث 
العلم�ة حیث أنها ترB أن  "المجتمعات تواجه الیوم تحد�ات و تحوالت أهمها الثورة 
المعلومات�ة و ثورة االتصال، فضال عن اتفاق�ة التجارة العالم�ة و غیرها، و أص$ح 

المتوقع أن تزداد حدة التحدیثات و التحوالت $ما ینذر $ما  مستقبل العالم أكثر تحد�ا فمن
و لهذا وجب على  )287، صفحة 2004(صبر:،  أسماه ال$عض صدمة المستقبل

التر��ة مسایرة التقدم العلمي و التكنولوجي و التوجه إلى اكتساب المهارات الح�ات�ة 
 )27، صفحة 2002، 1(مازن، الالزمة للمواطن المثقف علم�ا و متنور تكنولوج�ا. 

ما فرض على المنظومات التر�و�ة  تفعیل مناهجها و استراتیج�اتها و تماش�ا  هذا        
مع هذه التغیرات و التطورات التي مست التر��ة و مجال اإلرشاد و التوج�ه فقد عرفت 

، إعادة 1976المدرسة الجزائر�ة عدة إصالحات ,انت أهمها تبني المدرسة األساس�ة سنة 
و آخرها اإلصالحات الجدیدة التي شرعت فیها مند  1992ه�,لة التعل�م الثانو: سنة 

و التي شملت مختلف مراحل التعلم. و توج هذا اإلصالح  $االنتقال من  2003سنة 
التعل�م $األهداف إلى التعل�م $الكفاءات حیث �عتبر المتعلم محور العمل�ة التعل�م�ة و ل�س 

فحسب، فهو األساس و حجر الزاو�ة في نجاح العمل�ة التعل�م�ة،و  هامشا متلق�ا و متأثرا
 التي الوسائل من ,ونها الدراس�ة $المناهج العنا�ة إلى الحدیثة تتجه التر��ةعل�ه فإن 

 ضرورة أكدوا إذ ، ,بیراً  اهتماماً  التر�و�ون  أوالها فقد ، أهدافها تحقی) في علیها تعتمد
 ". واالجتماع�ة الفرد�ة $الحاجات ترت$^ التي �و�ةالتر  $األسس المناهج هذه اتسام

و هذا ما یؤ,ده الزن,وني أن المنهاج " لم �عد ، )118، صفحة 2011(السوداني، 
مقصورا على ما تقدمه المدرسة من مقررات و إنما أص$ح المنهاج �شمل ,ل ما �قدم من 

، )07صفحة :، 2007(الزن,لوني،  خبرات تر�و�ة مخط^ لها بهدف النمو الشامل"
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",ل الخبرات المخططة التي تقدمها المدرسة من خالل عمل�ة  فالمنهاج أص$ح �شمل
وفي الوقت الراهن ال �م,ن تحقی) النمو  )05، صفحة 2004(عبدهللا س.، التدر�س" 

الشامل للفرد إال $اكتسا$ه للمهارات الح�ات�ة و التي �عرفها عادل السید علي على 
لومات و المعارف و الق�م التي �حتاجها الفرد لیتكیف مع ح�اته أنها:"المهارات و المع

الیوم�ة، و یزاولها في ظل متغیرات العصر، على مواجهة المواقف و التحد�ات التي 
  )27، صفحة 2009(علي،  تواجه المجتمع ".

و $اعت$ار التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة احد: الم�ادین الخص$ة في بناء الفرد         
الة في كامل من الناح�ة الوجدان�ة ، المعرف�ة و الحس حر,ي ،المت ,ما لها مساهمة فعَّ

بناء شخص�ة الناشئ بتهذیب سلو,ه و توج�ه دوافعه األولى و تش,یل ف,ره، صقل و 
تنم�ة خبراته البدن�ة و المعرف�ة و مهاراته اإلجتماع�ة. هذا ,لُّه لإلرتقاء بإم,ان�اته و 

ة في إطار إعداده ,فرد یتفاعل بإیجاب�ة مع معط�ات الحاضر و الرقي $ق�مه اإلجتماع�
و تعط�ه فرصة إلبراز قدراته و إش$اع رغ$اته من خالل األهداف المسطر في المستقبل 

ش,ل مؤشرات تعل�م�ة  في منهاج التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة الذ: �عتبر  األداة التي عن 
مة التر�و: .و $ما أن المهارات الح�ات�ة في طر�قها �حق) األستاذ ما تصبو إل�ه المنظو 

أهم نواتج المنهاج و جوهرته التي تأهل الفرد على التكیف لمواك$ة الر,ب الحضار: و 
تجعل منه نقطة قوة لدفع عجلة التطور و التقدم في العالم  و عل�ه وجب علینا الوقوف 

ها و احت�اجاتها و عند ,ل مرحلة من مراحل النمو للفرد و اإللمام الشامل بخصائص
المهارات الح�ات�ة التي �م,ن تطو�رها من خالل المنهاج الدراس�ة ، حیث سنسل^ الضوء 
من خالل دراستنا على مرحلة التعل�م المتوس^ و التي تعد مرحلة حساسة و نقطة تحول 
جد مهمة في ح�اة الفرد و مرآة عاكسة لما س�,ون عل�ه في المستقبل مع مراعاة 

خصائص هذه المرحلة العمر�ة .لهذا ارتأت ال$احثة دراسة دور منهاج التر��ة  احت�اجات و
الدن�ة في تنم�ة $عض المهارات الح�ات�ة في مرحلة التعل�م المتوس^ مع حصر المهارات 

  الح�ات�ة المتضمنة و المتوفر $مناهج التعل�م المتوس^.
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  المشMلة:
التقدم العلمي  $ش,ل ,بیر ومستمر،و شهد  بزوغ القرن الواحد و العشر�ن            

$اعت$ار أن هذا التقدم �قاس $قوة النظام التر�و: لألمم ,ان البد علیها التر,یز على 
العمل�ة التر�و�ة التي تقع في قلب هذا التغییر و في صلب تلك المواجهة و علیها أن تعد 

اق فقد عملت وزارة إنسانا قادرا على التكیف، التطور و إحداث التغیر.و في هذا الس�
التر��ة و التعل�م الوطن�ة في الجزائر $مراجعة و تقی�م مناهجها التعل�م�ة الجدیدة و ظهر 

حیث ,ان إصالح هذه المدرسة أعم) و  2003/2004ذلك جل�ا بدء من إصالحات 
أشمل من جم�ع جوانب النظام التر�و: من بناء المنهاج و ,ذا المقار�ة البیداغوج�ة 

و التقو�م و $ما في ذلك التكو�ن و أسال$ه،      في التدر�س و ,ذا الطرائ) المتقدمة 
لتجعل بذلك من المتعلم محورا لعمل�ة التعل�م حیث ال تقتصر هذه األخیرة على تزو�ده 
ب$عض المعارف التي تخاطب عقله فحسب بل البد من تزو�ده $المهارات الح�ات�ة التي 

و حر,�ا مثمرا ،حیث تساهم العمل�ة التعل�مة   و عقل�ا  تضمن له تك�فا نفس�ا و اجتماع�ا
في التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة  ببناء الشخص�ة المتكاملة، المتزنة و المتوافقة التي توفر 
له الشعور $الكفا�ة و الثقة و تز�ده $القدرة على اإلنجاز و التفاعل الفعال مع مستجدات 

  الح�اة الیوم�ة.
ة اكتساب المهارات الح�ات�ة من النواتج الهامة للمنهاج الحدیث في أ: إذ تعد عمل�       

مرحلة دراس�ة، و هذا األمر ال �قتصر على مادة $عینها دون المواد األخرB فهي مسؤول�ة  
مشتر,ة ال �م,ن أن �عفى منها أ: تختص، و التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة في جوهرها 

التي تؤهل المعلمین لمعا�شة الناس و التعامل معهم و معن�ة $اكتساب المهارات الح�ات�ة 
تم,نهم من العمل و المشار,ة في العمل�ة التنمو�ة  و التكیف مع مستجدات و مواك$ة 

  )175، صفحة 2010(سعدالدین،  التطورات.
و $عد التنقیب على الدراسات و ال$حوث  العلم�ة تبین أنه هناك ندرة في            

تناولت تحلیل منهاج التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة لمعرفة  المهارات الح�ات�ة الدراسات التي 
التي �حو�ها هذا األخیر خاصة في مرحلة المتوس^ حیث أن المتعلم في هذه المرحل 
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تتفتح قدراته و استعداداته و میوله ممَّا �فتح له المجال الى التعلم، اكتساب و تنم�ة 
  مهاراته الح�ات�ة

هذا األساس تبلورت مش,لة ال$حث و عملت ال$احثة على تحلیل منهاج  و على      
التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة قصد معرفة المهارات الح�ات�ة  التي یتوفر علیها هذا األخیر  

  و عل�ه نطرح التساؤل التالي: 
هل منهاج التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة �حتو: على $عض المهارات الح�ات�ة في مرحلة - 
  تعل�م المتوس^ ؟ال

  هدف ال�حث:
معرفة المهارات الح�ات�ة التي �حتو�ها منهاج التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة في مرحلة - 

  التعل�م المتوس^.

  فرض�ة ال�حث:
منهاج التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة �حتو: على $عض المهارات الح�ات�ة  في مرحلة  - 

  التعل�م المتوس^  بنس$ة متوسطة

  المصطلحات:
  المنهاج:*
، صفحة 1985(ع�سو:،  "جم�ع الخبرات التي �,تسبها المتعلم تحت توج�ه المدرس" 
:08(  

  المهارات الح�ات�ة:
$أنها مهارات إدارة الح�اة و التكیف مع الذات و التعا�ش مع عرفتها خدیجة بخیت"

ل�ة و المتغیرات الحادثة و مع متطل$ات الح�اة $حیث تجعل الفرد قادرا على تحمل المسؤو 
مواجهة المش,الت و مقابلة التحد�ات التي �فرضها العصر و تز�د في الوقت نفسه من 
ثقته بنفسه و تحقی) االتصال الفعال مع اآلخر�ن و التفاعل اإلیجابي مع متطل$ات الح�اة 

  .  )20، صفحة :2008(مصطفى،  الیوم�ة".
  مرحلة  التعل�م المتوس�:
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�م االبتدائي، و التعلم الثانو:، و یتكون من ثالثة أو " و �,ون بین مرحلتي التعل      
 //http( ".أر�عة مراحل أساس�ة مدة ,ل مرحلة سنة دراس�ة ,املة

:ar.wikipedia.org/wiki ،2013(  

  الدراسات المشابهة:
رسالة ماجستیر مقدمة لنیل درجة ماجستیر في دراسة: هدR �سام سعد الدین - 1

  )2007(التر��ة
ارات الح�ات�ة المتضمنة في مقرر التكنولوج�ا للصف العشر و مدB اكتساب :"المهالعنوان

  "الطل$ة لها
  هدفت الدراسة إلى:

  .تحدید المهارات الح�ات�ة الواجب تضمینها في مقرر التكنولوج�ا للصف العشر أساسي.1
  .معرفة مدB تضمین المهارات الح�ات�ة في مقرر التكنولوج�ا للصف العاشر أساسي.2
فة مدB اكتساب طالب الصف العاشر للمهارات الح�ات�ة المتضمنة  في مقرر .معر 3

  التكنولوج�ا.
.تحدید فروق ذات داللة إحصائ�ة في مستوB اكتساب المهارات الح�ات�ة لدB طل$ة 4

  الصف العاشر أساسي تعزB إلى الجنس
  منهج ال�حث:

  المنهج الوصفي التحلیلي.
  أهم االستنتاجات:

  ت�ة المتضمنة لمقرر التكنولوج�ا للصف العاشر ,انت بنسب ضع�فة..المهارات الح�ا1
  ..تدني مستو�ات امتالك المهارات الح�ات�ة لدB طل$ة الصف العاشر2

  أهم التوص�ات:
  .تبني س�اسة التعلم من أجل الح�اة لدB ,افة المشار,ین في العمل�ة التر�و�ة.1
  ي ضوء المهارات الح�ات�ة..تطو�ر منهاج التكنولوج�ا و العلوم التطب�ق�ة ف2
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.تبني الجامعات و مؤسسات التعل�م العالي برامج إعداد المعلمین مبن�ة على تم,نهم من 3
  المهارات الح�ات�ة التي تم,نهم من توظ�فها في ح�اتهم العمل�ة و نقلها للمتعلمین.

أطروحة دMتوراه مقدمة استكماًال  )2009دراسة:نزار "محمد خیر" الو�سي: ( - 2
  متطل�ات الحصول على درجة الدMتوراه في التر��ة الر�اض�ةل

تأثیر برنامج تعل�مي مقترح في تنم�ة المهارات الح�ات�ة والحر,�ة األساس�ة لدB " العنوان:
  .طالب المرحلة األساس�ة الدن�ا"

  أهداف ال�حث:-
تنم�ة .تصم�م برنامج تعل�مي مقترح قائم على األلعاب الحر,�ة والتر�و�ة �عمل على 1

 المهارات الح�ات�ة، والمهارات الحر,�ة األساس�ة لدB طالب المرحلة األساس�ة الدن�ا.
.التعرف إلى تأثیر البرنامج التعل�مي المقترح القائم على األلعاب الحر,�ة والتر�و�ة �عمل 2

على تنم�ة المهارات الح�ات�ة والمهارات الحر,�ة األساس�ة لدB طالب المرحلة األساس�ة 
 دن�ا.ال
.التعرف إلى الفروق في تأثیر البرنامج التعل�مي المقترح القائم على األلعاب الحر,�ة 3

والتر�و�ة على تنم�ة المهارات الح�ات�ة، والمهارات الحر,�ة األساس�ة لدB طالب المرحلة 
  األساس�ة الدن�ا بین أفراد المجموعة التجر�ب�ة والضا$طة.

  منهج الدراسة:
  المنهج التجر�بي.

 :أهم النتائج - 
.البرنامج التعل�مي المقترح ساهم $ش,ل فعال في تنم�ة المهارات الح�ات�ة (التعاون 1

والعمل الجماعي، مهارات التواصل، مهارة ض$^ االنفعاالت، مهارة االعتماد على النفس 
وتحمل المسؤول�ة، مهارة اكتساب سلو,�ات صح�ة، مهارة اكتساب سلو,�ات مرور�ة 

 ع الطر�)، مهارة السلوك االستكشافي) لدB أفراد المجموعة التجر�ب�ة.والتعامل م
.البرنامج التعل�مي المقترح ساهم $ش,ل فعال في تنم�ة المهارات الحر,�ة األساس�ة   ( 2

 الجر:، الوثب، الرمي، اللقف، االتزان الثابت) لدB أفراد المجموعة التجر�ب�ة.
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مي المقترح القائم على األلعاب الحر,�ة والتر�و�ة في .وجود تأثیر إیجابي للبرنامج التعل�3
 تنم�ة المهارات الح�ات�ة والحر,�ة األساس�ة لدB طالب المرحلة األساس�ة الدن�ا.

.وجود فروق دالة إحصائ�ًا بین أفراد المجموعة التجر�ب�ة والضا$طة في تنم�ة المهارات 4
  ولصالح أفراد المجموعة التجر�ب�ة.  الح�ات�ة والحر,�ة األساس�ة في االخت$ار ال$عد:، 

  أهم التوص�ات:-
.ضرورة وضع مناهج ر�اض�ة حر,�ة متنوعة لطالب المرحلة األساس�ة الدن�ا تعمل 1

 على تنم�ة المهارات الح�ات�ة والمهارات الحر,�ة $أنواعها المختلفة.
م�ة .ضرورة تضمین مناهج التر��ة الر�اض�ة خبرات وأنشطة ر�اض�ة تعمل على تن2

  وتطو�ر المهارات الح�ات�ة والحر,�ة األساس�ة.
.االستمرار في عمل الدورات التدر�ب�ة والورش التعل�م�ة $ش,ل م,ثف لمعلمي التر��ة 3

الر�اض�ة، وتأهیلهم $ش,ل فعال، للتعرف على المهارات الح�ات�ة الخاصة $,ل مرحلة من 
  المراحل الدراس�ة، وأهمیتها، و,�ف�ة تنمیتها.

ء دراسات مماثلة على المهارات الح�ات�ة $أنواعها المختلفة، على $ق�ة المواد .إجرا4
  الدراس�ة، ولجم�ع المراحل التعل�م�ة. 

  )2011دراسة:عبد الكر�م السوداني و ع�اس فاضل المسعود6 (- 3
دراسة تحلیل�ة لكتاب علم األح�اء للمرحلة المتوسطة في ضوء المهارات العنوان:"
  ".الح�ات�ة
  الدراسة إلى:هدفت 
  . الح�ات�ة للمهارات المتوسطة للمرحلة األح�اء علم ,تب تضمین مدB على التعرف

  منهج ال�حث: 
 Bتحلیل المحتو  

  أهم االستنتاجات:
  ال$احثان استنتج ال$حث نتائج خالل من
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 إن إذ ، الح�ات�ة المهارات تناول في اختلفت قد المتوسطة للمرحلة األح�اء علم ,تب أن 
 في ,تاب ,ل اختلف ,ما . $المهارات اهتماماً  األكثر هو المتوس^ الثالث صفال ,تاب
Bاالهتمام الصح�ة المهارات مجال حظي إذ ، الح�ات�ة المهارات مجاالت تناوله مد$ 

 التكامل غ�اب أ�ضاً  ولوح{ اهتمامًا، األقل البیئ�ة المهارات مجال ,ان حین في األكبر،
  . بینها ف�ما األح�اء علم ,تب ضوعاتمو  بین واالستمرار�ة والتنسی)

  أهم التوص�ات:
   األح�اء علم ,تب في الح�ات�ة المهارات لتغط�ة متكاملة منهج�ة .وضع1
 علم ,تب في الح�ات�ة المهارات بتضمین المعاصرة العالم�ة الجهود من اإلفادة .2

 . األح�اء
 المجتمع وواقع $ةالطل حاجات ضوء في الح�ات�ة المهارات لتنم�ة برامج .تصم�م3

  وتحد�اته العصر ومتطل$ات
 2012دراسة:منال مرسي و Mندة أنطون مشهور - 4

مدB توفر المهارات الح�ات�ة في منهاج ر�اض األطفال في الجمهور�ة العر��ة العنوان:"
  السور�ة"

  هدفت الدراسة إلى:
  اتها الثالثة.تحدید مدB توفر المهارات الح�ات�ة في محتوB منهاج ر�اض األطفال لمستو�

  منهج ال�حث:
  المنهج الوصفي التحلیلي.

  :أهم االستنتاجات
 اتخاذ ومهارات الشخص�ة والمهارات جیدة بدرجة محققة التعلم مهارات أن  النتائج أظهر
 ومهارات االجتماع�ة والمهارات الذات تقدیر مهارات بینما متوسطة، بدرجة محققة القرار

 ومهارات األطفال بین راعالص مواقف حل ومهارات االتصال
  .األطفال ر�اض مناهج محتوB  في متوافرة غیر أ: محققة غیر المواطنة ومهارات الق�ادة

  أهم التوص�ات:
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  تتضمن $حیث األطفال ر�اض مناهج ص�اغة إعادة
 من تطوره في دور من لها لما الروضة طفل عند تنمیتها الالزم الح�ات�ة المهارات1.

 . الجوانب جم�ع
 المعلمات) ،الطال$ات ،األهل الر�اض (معلمات ، المناهج على القائمین ر�فتع2.

 . إلخ ..خصائصها أنواعها، أهدافها أهمیتها، الح�ات�ة، $المهارات
 من الروضة لطفل الیومي البرنامج ضمن الح�ات�ة المهارات برامج دمج على العمل 3.
  . والتقو�م والتنفیذ التخط�^ حیث
  )2012مد (دراسة :قزقزز مح- 5

دور منهاج التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة $المقار�ة $الكفاءات في تنم�ة ق�م المواطنة العنوان:"
  ".الصالحة

  هدفت الدراسة إلى:
  الهدف العام:

دور منهاج التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة $المقار�ة $الكفاءات في تنم�ة ق�م المواطنة تحدید 
  الصالحة.

  :االهداف الفرع�ة
  ة ق�م المواطنة التي �حتو�ها منهاج التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة الجدید..معرف1
  .الكشف عن ق�م المواطنة المتوفرة لدB التالمیذ في حصة التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة2

  منهج ال�حث:
  استخدم ال$احث منهجین

  .تحلیل المضمون(تحلیل منهاج التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة)1
  لطر�قة المسحي.المنهج الوصفي $ا2

  أهم االستنتاجات:
  .مناهج التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة الجدیدة تحتو: علي ق�م المواطنة بنسب منخفضة.1
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.حصة التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة تطب) فیها ق�م المواطنة العامة بنس$ة تفوق متوسطة 2
  من وجهة نظر األساتذة .)% 75تفوق( الق�م األخالق�ة ة و خاص

فروق بین إجا$ات تالمیذ السنة الرا$عة حول مد: تنم�ة حصة التر��ة البدن�ة و .هنالك 3
  الر�اض�ة لق�م المواطنة لصالح التالمیذ الذین أجابوا بنس$ة متوسطة.

.مناهج التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة ال تعمل منسجمة مع تطبی) حصة التر��ة البدن�ة و 4
  الر�اض�ة.

  أهم التوص�ات:
  ق�م المواطنة في إعداد منهاج التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة. .التر,یز على1
.إعداد ملتق�ات و حصص خاصة لألساتذة و التأكید على ق�م المواطنة الصالحة في 2

  الحصة.
.التأكید على األساتذة بتطبی) ق�م المواطنة $ش,ل ,بیر في حصة التر��ة البدن�ة و 3

  الر�اض�ة
  التعلی[ على الدراسات:

) و تناولت 2007/2012نت الدراسات المستعان بها تتراوح إصدارتها ما بین (,ا       
معظمها المهارات الح�ات�ة  حیث أن هناك دراسات اهتمت بتنم�ة المهارات الح�ات�ة مثل 

)و دراسات اهتمت بتحلیل المهارات الح�ات�ة  مثل دراسة 2009دراسة الو�سي (
)Bو دراسة مرسي و مشهور 2011() و دراسة السوداني و المسعود:2007هد (

) و دراسات أخرB اهتمت بتحلیل منهاج التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة مثل دراسة 2012(
  ).2012(قزقوز 

     )Bو 2007لقد اختلفت الدراسات من حیث المهج المت$ع للدراسة  مثل دراسة هد (
دراسة  ) اعتمدا على المهج الوصفي التحلیلي، و2012دراسة مرسي و مشهور (

) اعتمدا على تحلیل المضمون،  وهناك دراسة اعتمدت 2011(و مسعود:  السوداني
) فقد استخدم 2012) ،أما دراسة قزقوز(2009على المنهج التجر�بي مثل دراسة الوسي (

  منهجین تحلیل المضمون و المنهج الوصفي $الطر�قة المسح�ة.
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و مسعود:   للة فدراسة السودانيلقد اختلفت الدراسات من حیث الوث�قة المح       
) اهتمت دراستهما بتحلیل ,تاب علم األح�اء نفس العمل ,ان بدراسة 2011(

)Bتاب التكنولوج�ا للصف العاشر، و 2007هد, Bحیث قامت ال$احثة بتحلیل محتو (
) اهتمتا بتحلیل المنهاج، حیث 2012) و دراسة قزقوز(2012دراسة مرسي و مشهور (

) اهتمت بتحلیل منهاج ر�اض األطفال أما  دراسة 2012و مشهور (أن دراسة مرسي 
  ) اهتمت بتحلیل منهاج التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة للتعل�م المتوس^.2012قزقوز(
أما من حیث أدوات الدراسة فقد اختلفت الدراسات من أداة تحلیل ، اخت$ارات و       

)Bتاب التكنواوج�ا وف) قائمة ) تحلیل مح2007است$انة، حیث استخدمت دراسة هد, Bتو
المهارات الح�ات�ة و اخت$ار المهارات الح�ات�ة لق�اس مستواها لدB طل$ة الصف العاشر 

) اخت$ار المهارات الح�ات�ة و اخت$ار المهارات 2009أساسي، و استخدم دراسة الوسي (
)  أداة تحلیل، دراسة مرسي و 2011(و مسعود:   الحر,�ة و استخدمت دراسة السوداني

) فقد 2012) أداة تحلیل منهاج ر�اض األطفال، أما  دراسة قزقوز(2012مشهور (
استخدم است$انة خاصة بتحلیل المنهاج و است$انة خاصة $التالمیذ.و �م,ن اإلشارة إلى 

ة أن الدراسات التي سب) عرضها قد أجر�ت على عینات مختلفة طالب المرحلة األساس�
  أو االبتدائي أو المتوس^

  
  مدR االستفادة من الدراسات:

تبین من خالل الدراسات المشابهة األهم�ة ال$الغة للمهارات الح�ات�ة و ضرورة         
تعل�مها للجیل الصاعد حتى یتم,ن من التماشي مع التحدیث الحادث و مواك$ة العصر  

ماع�ة ،استفادة ال$احثة من الدراسات في و التفاعل الفعال مع التقدم للرقي $ق�مته االجت
المنهج المت$ع ، األدوات و الوسائل المستعملة  و طرق اإلحصائ�ة المت$عة و ,ذا تفسیر 

  النتائج و مقرنتها .
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  منهج�ة ال�حث:
  منهج ال�حث:

استخدمت ال$احثة منهج تحلیل المضمون (تحلیل مناهج التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة 
  المتوس^). لمرحلة التعل�م
  عینة ال�حث:

تمثلت عینة ال$حث في تحلیل  مناهج التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة للسنوات األر�عة في 
  مرحلة التعل�م المتوس^.

  متغیرات ال�حث:
  المتغیر المستقل:منهاج التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة للسنوات األر�عة في مرحلة المتوس^.

  المتغیر التا$ع:المهارات الح�ات�ة.
  خطوات التحلیل:
  :إجراءات التحلیل

.تم الحصول على نسخ من منهاج التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة للسنوات األولى ،الثان�ة، 1
  الثالثة و الرا$عة من مرحلة  التعل�م متوس^ 

.شمل التحلیل مؤشرات الكفاءة القاعد�ة للمنهاج في ,ل سنة من سنوات مرحلة  التعل�م 2
  متوس^

  :لیلالهدف من التح
.معرفة و حصر المهارات الح�ات�ة التي یتضمنها منهاج التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة في 1

  ,ل سنة من سنوات مرحلة التعل�م المتوس^
.معرفة ما إذا ,انت المهارات المتوفرة في منهاج التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة تتالءم و 2

  خصائص و ممیزات المرحلة العمر�ة 
  :معاییر التحلیل

  ضعت معاییر تحلیل المضمون ,ما یلي:و 
  ]ضعیف جدا20- 00[
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  ]ضعیف40- 21[
  ]متوس^60- 41[
  ]جید80- 61[
  ]جید جدا.100- 81[

  أدوات جمع الب�انات:
  المصادر و المراجع- 
  الدراسات السا$قة و الشابهة- 

  الوسائل اإلحصائ�ة:
  النس$ة المئو�ة- 

  عرض النتائج:
المئو�ة للمهارات الح�ات�ة المتضمنة �منهاج التكرارات و النسب  ):یبین01الجدول رقم(

  و الر�اض�ة للسنة األولى متوس� . التر��ة البدن�ة 

الر
  قم

  المهارات الح�ات�ة
تكرار المهارات 

  المجموع  الح�ات�ة
عدد مؤشرات 

الكفاءة 
  القاعد�ة

النس�ة 
  المئو�ة

  بنس�ة
  ضمن�ة  ظاهرة

  20  09  11  المهارات االجتماع�ة  01

66  

  ضعیف 30,30
مهارة االتصال و   02

  التواصل
03  08  11  

16,66 
ضعیف 

  جدا 
03  

  مهارة االنتماء
00  02  02  

3,03 
ضعیف 

  جدا
04  

  مهارة الثقة $النفس
04  09  13  

19,69 
ضعیف 

  جدا
مهارة تقبل االختالف مع   05

  اآلخر�ن
04  02  06  

9,09 
ضعیف 

  جدا
06  

  مهارة التنظ�م
03  04  07  

10,60 
ضعیف 

  جدا
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07  
  مهارة روح الق�ادة

03  02  05  
7,57 

ضعیف 
  جدا

المهارات البدن�ة و   08
  المهار�ة

25  06  31  
46,96 

  متوس�

09  
  مهارة تحمل المسؤول�ة

01  00  01  
1,51 

ضعیف 
  جدا

مهارة اتخاذ القرارات   10
  السل�مة

02  08  10  
15,15 

ضعیف 
  جدا

11  
  التف,یر و االكتشاف

01  02  03  
4,54 

ضعیف 
  جدا

12  
  قدیر الذاتت

00  03  03  
4,54 

ضعیف 
  جدا

مهارة إدارة الضغو�   13
  النفس�ة

03  05  08  
12,12 

ضعیف 
  جدا

14  
  مهارات األمن و السالمة

03  02  05  
7,57 

ضعیف 
  جدا

15  
  مهارة إدارة الوقت

02  01  03  
4,54 

ضعیف 
  جدا

مهارة االعتماد على   16
  النفس

00  03  03  
4,54 

ضعیف 
  جدا

17  
  مش,التمهارة حل ال

02  10  12  
18,18 

ضعیف 
  جدا

18  
  التف,یر الناقد

02  02  04  
6,06 

ضعیف 
  جدا

متوس^ المهارات الح�ات�ة المتضمنة $منهاج التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة  للسنة 
  األولى من التعل�م متوس^ 

12.37 
ضعیف 

  جدا
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 �ة البدن�ة و الر�اض�ة) و $عد تحلیل منهاج التر�01اتضح من خالل الجدول رقم (       
) مهارة ح�ات�ة ,ما هو مذ,ور 18مرحلة التعل�م المتوس^ أنه یتضمن (  للسنة األولى من

في الجدول أعاله و بنسب متفاوتة حیث تضمن "المهارات البدن�ة و الر�اض�ة" بنس$ة 
)  و هي تعتبر أعلى ق�مة ، تلیها "المهارات %46.96متوسطة و التي قدرت بـ (

) أ: بنس$ة ضع�فة، و فما یخص المهارات المت$ق�ة %30.30ع�ة" التي قدرت بـ (االجتما
فهي متضمنة في المنهاج بنس$ة ضعیف جدا،و عل�ه متوس^ المهارات الح�ات�ة المتضمنة 
$منهاج التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة  للسنة األولى من التعل�م متوس^ تقدر بنس$ة ضع�فة 

 جدا. 
التكرارات و النسب المئو�ة للمهارات الح�ات�ة المتضمنة �منهاج ):یبین 02الجدول رقم(

 و الر�اض�ة للسنة الثان�ة متوس� : التر��ة البدن�ة

الر
  قم

  المهارات الح�ات�ة

تكرار المهارات 
  الح�ات�ة

  المجموع

عدد 
مؤشرات 
الكفاءة 
  القاعد�ة

النس�ة 
  المئو�ة

  بنس�ة
  ضمن�ة  ظاهرة

  07  04  03  المهارات االجتماع�ة  01

35  

20 
ضعیف 

  جدا
02  

  مهارة االتصالو التواصل
01  05  06  

17,14 
ضعیف 

  جدا
03  

  مهارة الثقة $النفس
00  07  07  

20 
ضعیف 

  جدا
مهارة تقبل االختالف مع   04

  اآلخر�ن
00  01  01  

2,85 
ضعیف 

  جدا
05  

  مهارة التنظ�م
04  03  07  

20 
ضعیف 

  جدا
06  

  مهارة روح الق�ادة
03  03  06  

17,14 
ضعیف 

  جدا
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المهارات البدن�ة و   07
  المهار�ة

02  13  15  
42,85 

  متوس�

08  
  مهارة تحمل المسؤول�ة

00  03  03  
8,57 

ضعیف 
  جدا

مهارة اتخاذ القرارات   09
  السل�مة

02  12  14  
40 

  ضعیف

مهارة التف,یر و   10
  االكتشاف

01  01  02  
5,71 

ضعیف 
  جدا

12  
  تقدیر الذات

01  01  02  
5,71 

ضعیف 
  داج

مهارة إدارة الضغو�   13
  النفس�ة

01  04  05  
14,28 

ضعیف 
 جدا

14  
  مهارات األمن و السالمة

01  02  03  
8,57 

ضعیف 
 جدا

15  
  مهارة إدارة الوقت

02  01  03  
8,57 

ضعیف 
 جدا

مهارة االعتماد على   16
  النفس

00  03  03  
8,57 

ضعیف 
 جدا

  متوس� 48,57  17  17  02  مهارة حل المش,الت  17
18  

  مهارات صح�ة
00  03  03  

8,57 
ضعیف 

  جدا
متوس^ المهارات الح�ات�ة المتضمنة $منهاج التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة  للسنة 

 16.50  الثان�ة من التعل�م المتوس^
ضعیف 

  جدا

         
) و $عد تحلیل منهاج التر��ة البدن�ة و 02اتضح من خالل الجدول رقم (           

) مهارة ح�ات�ة ,ما 18مرحلة التعل�م المتوس^ أنه یتضمن (  ثان�ة منللسنة ال الر�اض�ة
هو مذ,ور في الجدول أعاله و بنسب متفاوتة حیث تضمن "المهارات البدن�ة       و 
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المهار�ة" و "مهارة حل المش,الت بنس$ة متوسطة ، تلیها "مهارة اتخاذ القرارات السل�مة " 
، و فما یخص المهارات المت$ق�ة فهي متضمنة ) أ: بنس$ة ضع�فة%40التي قدرت بـ (

في المنهاج بنس$ة ضعیف جدا،و عل�ه فان متوس^ المهارات الح�ات�ة المتضمنة $منهاج 
  التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة  للسنة الثان�ة من التعل�م المتوس^ تقدر بنس$ة ضع�فة جدا.

  
الح�ات�ة المتضمنة �منهاج  ):یبین التكرارات و النسب المئو�ة للمهارات03الجدول رقم(

  و الر�اض�ة للسنة الثالثة متوس� .  التر��ة البدن�ة

الر
  قم

  المهارات الح�ات�ة

تكرار المهارات 
  الح�ات�ة

  المجموع

عدد 
مؤشرات 
الكفاءة 
  القاعد�ة

النس�ة 
  المئو�ة

  بنس�ة
  ضمن�ة  ظاهرة

  16  08  08  المهارات االجتماع�ة  01

59  

  ضعیف 27,11
االتصال و  مهارة  02

  التواصل
01  09  10  

16,94 
ضعیف 

  جدا
  ضعبف 28,81  17  14  03  مهارة الثقة $النفس  03
مهارة تقبل االختالف مع   04

  اآلخر�ن
00  04  04  

6,77 
ضعیف 

  جدا
05  

  مهارة التنظ�م
03  01  04  

6,77 
ضعیف 

  جدا
06  

  مهارة روح الق�ادة
02  01  03  

5,08 
ضعیف 

  جدا
و المهارات البدن�ة   07

  المهار�ة
22  11  33  55,93 

  متوس�

08  
  مهارةتحمل المسؤول�ة

01  01  02  
3,38 

ضعیف 
  جدا

مهارة اتخاذ القرارات   09
  السل�مة

03  10  13  
22,03 

  ضعیف
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مهارة التف,یر و   10
  االكتشاف

00  01  01  
1,69 

ضعیف 
  جدا

11  
  تقدیر الذات

03  05  08  
13,55 

ضعیف 
  جدا

مهارة إدارة الضغو�   12
  س�ةالنف

03  01  04  
6,77 

ضعیف 
 جدا

13  
  مهارات األمن و السالمة

00  01  01  
1,69 

ضعیف 
 جدا

14  
  مهارة إدارة الوقت

01  01  02  
3,38 

ضعیف 
 جدا

مهارة االعتماد على   15
  النفس

01  05  06  
10,16 

ضعیف 
 جدا

  متوس� 55,93  33  12  19  مهارة حل المش,الت  16
17  

  مهارة االبتكار و االبداع
03  02  05  

8,47 
ضعیف 
 جدا

18  
  مهارة التف,یر الناقد

00  02  02  
3,38 

ضعیف 
 جدا

متوس^ المهارات الح�ات�ة المتضمنة $منهاج التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة  للسنة 
  الثالثة من التعل�م المتوس^

15.44 
ضعیف 
 جدا

      
 بدن�ة و الر�اض�ة) و $عد تحلیل منهاج التر��ة ال03اتضح من خالل الجدول رقم (       

) مهارة ح�ات�ة ,ما هو مذ,ور 18مرحلة التعل�م المتوس^ أنه یتضمن (  للسنة الثالثة من
  في الجدول أعاله و بنسب متفاوتة حیث تضمن "المهارات البدن�ة و المهار�ة" 

و "مهارة حل المش,الت بنس$ة متوسطة ، تلیها "المهارات االجتماع�ة"، "مهارة اتخاذ 
السل�مة "و "الثقة $النفس" بنس$ة ضع�فة، و فما یخص المهارات المت$ق�ة فهي القرارات 

متضمنة في المنهاج بنس$ة ضعیف جدا،و عل�ه فان متوس^ المهارات الح�ات�ة المتضمنة 
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$منهاج التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة  للسنة الثالثة من التعل�م المتوس^ تقدر بنس$ة ضع�فة 
  جدا.

ن التكرارات و النسب المئو�ة للمهارات الح�ات�ة المتضمنة �منهاج ):یبی04الجدول رقم(
  و الر�اض�ة للسنة الرا�عة متوس� : التر��ة البدن�ة

الر
  قم

  المهارات الح�ات�ة

تكرار المهارات 
  الح�ات�ة

  المجموع

عدد 
مؤشرات 
الكفاءة 
  القاعد�ة

النس�ة 
  المئو�ة

  بنس�ة
  ضمن�ة  ظاهرة

  18  11  07  �ةالمهارات االجتماع  01

87  

  ضعیف 20,68
مهارة االتصال و   02

  التواصل
05  16  21  

  ضعیف 24,13

03  
  مهارة الثقة $النفس

07  06  13  
14,94 

ضعیف 
 جدا

مهارة تقبل االختالف مع   04
  اآلخر�ن

00  02  02  
2,29 

ضعیف 
 جدا

05  
  مهارة التنظ�م

10  03  13  
14,94 

ضعیف 
 جدا

06  
  مهارة روح الق�ادة

05  05  10  
6,89 

ضعیف 
 جدا

المهارات البدن�ة و   07
  المهار�ة

  متوس� 40,22  35  11  24

08  
  مهارة تحمل المسؤول�ة

00  03  03  
3,44 

ضعیف 
  جدا

مهارة اتخاذ القرارات   09
  السل�مة

05  08  13  
14,94 

ضعیف 
 جدا

10  
  تقدیر الذات

06  00  06  
6,89 

ضعیف 
 جدا
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مهارة إدارة الضغو�   11
  النفس�ة

05  01  06  
6,89 

ضعیف 
 جدا

12  
  مهارات األمن و السالمة

02  00  02  
2,29 

ضعیف 
 جدا

13  
  مهارة إدارة الوقت

01  02  03  
3,44 

ضعیف 
 جدا

مهارة االعتماد على   14
  النفس

00  02  02  
2,29 

ضعیف 
 جدا

 متوس� 58,62  51  23  28  مهارة حل المش,الت  15
16  

  مهارة االبتكار و االبداع
02  00  02  

2,29 
ف ضعی
  جدا

17  
  مهارة التف,یر الناقد

01  00  01  
1,14 

ضعیف 
 جدا

متوس^ المهارات الح�ات�ة المتضمنة $منهاج التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة  للسنة 
  الرا$عة من التعل�م المتوس^

13,31 
ضعیف 
 جدا

   
 ) و $عد تحلیل منهاج التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة03اتضح من خالل الجدول رقم (      

) مهارة ح�ات�ة ,ما هو مذ,ور 18مرحلة التعل�م المتوس^ أنه یتضمن (  لسنة الرا$عة منل
  في الجدول أعاله و بنسب متفاوتة حیث تضمن "المهارات البدن�ة و المهار�ة" 

و "مهارة حل المش,الت بنس$ة متوسطة ، تلیها "المهارات االجتماع�ة"و "االتصال و 
یخص المهارات المت$ق�ة فهي متضمنة في المنهاج  التواصل"و  بنس$ة ضع�فة، و فما

  بنس$ة ضعیف جدا،و عل�ه فان متوس^ المهارات الح�ات�ة المتضمنة $منهاج التر��ة البدن�ة 
  و الر�اض�ة  للسنة الرا$عة  من التعل�م المتوس^ تقدر بنس$ة ضع�فة جدا.
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  االستنتاجات:
  لنا إلى االستنتاجات التال�ة:في ضوء النتائج التي تمت معالجتها إحصائ�ا توص

منهاج التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة لسنة األولى من التعل�م المتوس^ �حتو: على $عض  .1
  المهارات الح�ات�ة بنس$ة ضع�فة جدا.

منهاج التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة لسنة الثان�ة من التعل�م المتوس^ �حتو: على $عض  .2
  جدا. المهارات الح�ات�ة بنس$ة ضع�فة

منهاج التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة لسنة الثالثة من التعل�م المتوس^ �حتو: على $عض  .3
  المهارات الح�ات�ة بنس$ة ضع�فة جدا.

منهاج التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة لسنة الرا$عة من التعل�م المتوس^ �حتو: على $عض  .4
  المهارات الح�ات�ة بنس$ة ضع�فة جدا.

منهاج التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة في المراحل األر�عة للتعل�م ن *و عل�ه نستنتج أ
  المتوس^ �حتو: على $عض المهارات الح�ات�ة بنس$ة ضع�فة جدا.

  مناقشة فرض�ة ال�حث:
 فرض�ة ال$حث:

منهاج التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة �حتو: على $عض المهارات الح�ات�ة  في مرحلة  - 
  طةالتعل�م المتوس^  بنس$ة متوس

من خالل نتائج ال$حث التي توصلنا إلیها في دراستنا و من خالل الجدول رقم          
) تبین لنا أن منهاج التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة في المراحل 04)، (03)، (02)، (01(

  األر�عة للتعل�م المتوس^ �حتو: على $عض المهارات الح�ات�ة بنس$ة ضع�فة جدا.
هذه الفرض�ة یرجع أساسا إلى أسس بناء و تصم�م منهاج و إن عدم تحق)         

من التعل�م المتوس^ حیث لوح{ من خالل   التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة للسنوات األر�عة
النتائج السا$قة غ�اب التكامل، التناس) و االستمرار�ة للمهارات الح�ات�ة في السنوات 

) مهارة 18) المنهاج تضمن (01( األر�عة من التعل�م المتوس^ مثال في الجدول رقم
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ح�ات�ة و بنسب متفاوتة إال أن هذه المهارات لم تستمر جم�عها حتى المرحلة النهائ�ة أ: 
  حتى السنة الرا$عة من التعل�م المتوس^.

,ما أنه نالح{ أن منهاج التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة لم یراعي خصوص�ات و استعدادات 
  ا المرحلة العمر�ة و احت�اجاته

على سبیل المثال نالح{ من خالل النتائج أن "مهارة تحمل المسؤول�ة" قدرت            
بنس$ة ضع�فة جدا في منهاج التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة للسنوات األر�عة .حیث أن مهارة 
تحمل المسؤول�ة:"هو شعور ذاتي $أن الفرد یتحمل مسؤول�ة سلو,ه الخاص، و �قتنع $ما 

لدوره في الح�اة االجتماع�ة دون تردد، و ال تراوده مشاعر الندم على �فعل و یتحسس 
" و $الرجوع إلى خصائص و ممیزات هذه  )46، صفحة 1993(عبدالقادر،  سلو,ه".

"  أنه: "ینفر األبناء من آ$ائهم و یتضای) اآل$اء من 1998المرحلة  یرB "فؤاد السید 
الحرجة من ح�اته �ص$ح صعب المراس ال  أبنائهم، و ذلك ألن المراه) في هذه المرحلة

" أنَّ المراه) 1999و على حد رأ: "محمد عوض  )1998(السید،  �أ$ه للمسؤول�ة".
مازال طفال، إالَّ أنَّه ین$غي أن یتعلم $التدر�ج أن یتحمل مسؤول�ة سلو,ه، و لكن لسوء 

ور "أسامة ,امل راتب الح{ فالكثیر من اآل$اء یتحملون نتیجة أفعال أبنائهم،" و یرB الد,ت
" : أنَّ الم$الغة من قبل المهتمین $التنشئة الر�اض�ة للناشئ، و اتخاذ جم�ع 2001

القرارات $الن�ا$ة عنه مثل: اخت�ار النشا� الر�اضي یجعل الناشئ غیر مسئول عن 
أعماله" .هذه إحدB النقا� المهمة و الحساسة في بناء شخص�ة النشئ و البد على 

تصم�م المنهاج  مراعاة تنمیها من خالل األهداف المسطر و المرامي  القائمین على
  المراد الوصول إلیها.

وأظهرت النتائج أن مهارة التف,یر الناقد متوفرة في منهاج التر��ة البدن�ة و 
الر�اض�ة بنسب ضع�فة جدا في السنوات األر�عة هذا ما یتعارض مع الجانب النظر: 

ث في هذه المرحلة نوع من التغیر في مستوB القدرات الذ: نرB من خالله  قد �حد
العقل�ة لدB المراه)، (محمد محمد الط�طي) :"في هذه المرحلة تنمو لدB المراهقین 
المفاه�م المعنو�ة، و تز�د القدرة على اإلستدالل و الح,م على األش�اء، و حل المش,الت، 
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الدق�قة." و هذا ما یؤ,ده (عالء و القدرة على التحلیل و التر,یب و تكو�ن التعم�مات 
في معنى قوله: "تظهر سمة عقل�ة جدیدة في مرحلة المراهقة، و هي  2006الدین ,فافي 

التف,یر الناقد، حیث هي سمة تنسجم مع المزاج�ة و االنفعال�ة، حیث یر�د من خالل هذا 
ا یواجهه النوع من التف,یر اكتشاف مواطن الصحة و مواطن الخطأ ف�ما �عرض عل�ه و م

.لذا البد علینا من استغالل )345، صفحة 2006(,افي،  أثناء ممارسته للر�اضة.
استعدادات المراه) العقل�ة و الف,ر�ة  للرقي $ق�مته الف,ر�ة من خالل مناهج التر��ة البدن�ة 

  و الر�اض�ة من التعل�م التوس^.
ل�م�ة و أهمها و عل�ه فإن مرحلة التعل�م المتوس^ تعد من أخصب المراحل التع

في إكساب المتعلم المهارات الح�ات�ة الالزمة  لمسایرة مستجدات الح�اة و العالم و هذا ما 
تؤ,ده الدراسات إذ "تعد مرحلة الدراسة المتوسطة من أهم مراحل تكو�ن الشخص�ة $النس$ة 
 للمتعلم و أهم مراحل السلم التعل�مي التي �م,ن أن تسهم مناهجها في بناء و تنشئة
المتعلمین الذین هم قادة المستقیل، إذ �,تسب المتعلم في هذه المرحلة مختلف العادات و 
السلو,ات و تنمي لد�ه القدرات و االستعدادات العقل�ة و فهمه للعالقات الصح�حة و 

  )120، صفحة 2011(المسعود:، ,�ف�ة ممارستها". 
ناهج التر��ة البدن�ة و لدا أص$ح من الضرور: على القائمین على تصم�م  م       

الر�اض�ة لمرحلة التعل�م المتوس^  من تبني المهارات الح�ات�ة في المناهج و توفیرها من 
خالل حصر المهارات الواجب إكسابها للتالمیذ في هذه المرحلة العمر�ة و ما یت$عها من 

مهارات من احت�اجات و استعدادات دون أن ننسى الدور الفعال لألستاذ  في تفعیل هذه ال
خالل توعیته $أهم�ة ذلك و الق�ام بندوات تحس�سة نعرف من خاللها المهارات لح�ات�ة و 
أهمیتها في الح�اة و حتى ,یف �م,ن تطو�رها و تنمیتها لذB التلمیذ الذ: �عتبر محور 

  العمل�ة التعل�م�ة و المرآة العاكسة للمستقبل.
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  التوص�ات:
  و الر�اض�ة في ضوء المهارات الح�ات�ة.تطو�ر منهاج التر��ة البدن�ة - 
تصم�م منهاج التر��ة الدن�ة و الر�اض�ة قائمة على  المهارات الح�ات�ة مع مراعاة - 

  حاجات و استعدادات تالمیذ التعل�م المتوس^  وواقع المجتمع و متطل$ات العصر.
 -.Bمماثلة لتشمل مراحل تعل�م�ة أخر Bإجراء دراسات أخر 
  

  جع:المصادر و المرا
). المهارات الح�ات�ة . 2008أحد حسن عبد المعطي، دعاء محمد مصطفى. (1.

  القاهرة: دار السحاب للنشر و التوز�ع.
). نموذج مقترح لتضمین$غض المهارات الح�ات�ة في 2002، 1حسام محمد مازن. (2.

 14ي منظومة المنهج التعل�مي في اطار مفاه�م األداء و الجودة الشاملة. المؤتمر العلم
  .27"مناهج التعلم في ضوء االداء"المجلد األول،جامعة عین الشمس ، القاهرة ، 

). المنهج الدراسي المعاصر. عمان: دار 2004سعاد جودة أحمد و ابراه$م عبدهللا. (3.
  الف,ر.

). موسوعة علم النفس و التحلیل النفسي. الط$عة األولى، 1993طه فرج عبدالقادر. (4.
  القاهرة .

). المهارات الح�ات�ة استراتیج�ة منهج�ة. االس,ندر�ة: دار 2009ل السید علي. (عاد5.
  الجامعة الجدیدة.

). دراسة 2011عبد الكر�م عبد الصمد السوداني و ع$اس فاضل طالب السوداني. (6.
تحلیل�ة لكتب علم األح�اء للمرحلة المتوسطة في ضوء المهارات الح�ات�ة. مجلة القادس�ة 

  ).117-133) ، (4- 3)العدد (10المجلد(- العلوم التر�و�ة  في األدب و
). علم النفس الفز�زلوجي (دراسة في تفسیر سلوك 1985عبد.الرحمن.محمد ع�سو:. (7.

  اإلنسان). دار المعرفة الجامع�ة.
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). أضواء 2007عفاف عثمان عثمان، ناد�ة رشاد داوود، مصطفى ,امل الزن,لوني. (8.
  اض�ة. االس,ندر�ة: دار الوفاء لدن�ا الط$اعةو النشر .على منهاج التر��ة الر�

  ). اإلرتقاء النفسي للمراه). دار المعرفة الجامع�ة.2006عالء الدین ,افي. (9.
). فاع�ة تصور 2010فؤاد إسماعیل سل�مان ع�اد و هدB $سام محمد سعدالدین. (10.

صف العاشر األساسي مقترح لتضمین $عض المهارات الح�ات�ة في مقرر التكنولوج�ا لل
الصفحة  01العدد  14$فلسط�ه. مجلة جامعة األقصى (سلسلة العلوم اإلنسان�ة)المجلد 

174 -218  ،218 -174.  
). االسس النفس�ة للنمو من الطفولة إلى الشیخوخة. 1998فؤاد البهي السید. (11.

  القاهرة: دار الف,ر العر�ي.
). المؤتمر العلمي 2004:. (ماهر اسماعیل محمد و محمد أبوالفتوح صبر 12.

جامعة  2الثامن"األ$عاد الغائ$ة في منهاج العلوم $الوطن العر�ي،الجمع�ة المصر�ة مج 
  .287عین الشمس ، مصر الجدیدة ، 

  موقع االنترنات:
)18 05 ,2013( http// :ar.wikipedia.org/wiki 13.  
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دور البرامج التكو�ن
ة في تحسین السلوك التنظ
مي لألفراد 

  العاملین في المؤسسات الر�اض
ة
  ) الجزائر - أدرار - دراسة میدان�ة لمدیر
ة الش�اب والر
اضة لوال�ة ( 

  
  2را. مقصود عبد القاد  -  1د. زحاف محمد  
  ) Zahaf21@yahoo.fr (جامعة المسیلة  -معهد علوم النشاطات البدن�ة و الر
اضة  1
  

  : الملخص
  والر
اضة الش�اب مدیر
ة  في  التكو
ن�ة البرامج على التعرف إلى الدراسة هذه تهدف
 المؤسسات في العاملین لألفراد التنظ�مي السلوك تحسین في  ودورها أدرار لوال�ة

 النواحي وتصحح االیجاب�ة النواحي عززت شأنها من س�اسات تبني أجل من ، الر
اض�ة
  قدراتهم وتنم�ة النفس�ة صحتهم على تحاف= و للعاملین المعنو�ة الروح ترفع و السلب�ة،
 سلوCهم في تغییرات إحداث و خبرات، و ومعارف مهارات، من لدیهم ما وتطو
ر

 .أعمالهم أداء اجل من واتجاهاتهم

Fعینة على,  الدراسة لهذه  لمالئمته فيالوص المنهج ال�احث استخدم ذلك ولتحقی 
 حیث – الجزائر – أدرار لوال�ة والر
اضة الش�اب �مدیر
ة موظف 45 عددها بلغ عشوائ�ة

Fیتحدد  البرامج هذه علي بناء  وتوصل,  التنظ�مي السلوك مق�اس علیهم طب  Oمستو 
 عدة على توقفی وهذا متدن�ا، أو متوسطا أو جیدا Cان إن ما العامل الفرد سلوك تحسن
 والرؤساء �الزمالء والعالقة العمل Cمناخ الخارج�ة البیئة مؤثرات تتضمن خارج�ة عوامل

 الموظف ومهارات قدرات تتضمن داخل�ة وعوامل العمل، مCان مالئمة ومدO والتجهیزات
 البرنامج �عناصر Cبیر حد إلى ترت�S العوامل وهذه العمل، نحو واتجاهاته واستعداداته


 .  نيالتكو

 الدراسات من المز
د بإجراء ال�احث یوصى ال�حث نتائج عنه أسفرت ما ضوء وفى
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 العاملین اإلفراد سلو�Cات وتحسین ض�S شأنها من التي المجال هذا في وال�حوث
 الر
اض�ة.  �المؤسسات

  .الكلمات األساس
ة: التكو�ن، السلوك التنظ
مي، المؤسسات الر�اض
ة -

  
  

 

The role of formative programs In improving organizational behavior 
Individuals working in the sports institutions  

(An Empirical Study of Youth and Sports Department of the mandate of the 
Adrar. Algeria) 

ABSTRACT: 
This study aims to identify the formative programs in the Youth and Sports 
Directorate of the mandate of Adrar and its role in improving the 
organizational behavior of individuals working in the sports institutions, To 
adopt policies that promote the positive aspects and correct the negative 
aspects, and raise the morale of the employees and maintain their mental health 
and develop their abilities and develop their skills, knowledge, and expertise, 
and changes in behavior and attitudes in order to do their jobs.     To achieve 
this, the researcher used the descriptive method, a random sample number 
reached 45 employees Directorate of Youth and Sports of the mandate of the 
Adrar - Algeria - As applied to them Organizational Behavior Scale, and 
reached based on these programs is determined by improved worker behavior 
once was good, medium or low level, depending on several external factors 
include the effects of the external environment, such as climate work and 
relationship with colleagues and superiors, equipment and appropriate extent of 
the workplace, and internal factors, including the capabilities and skills of the 
employee and the aptitudes and trends toward work, and these factors are 
largely connected with the formative elements of the program.                                               
In light of the search results researcher recommends further studies and 
research in this area that would adjust and improve the personnel behavior of 
sports institutions. 
- Key words: formative programs, Organizational behavior, Sports institutions 
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Le rôle des programmes de formation dans l'amélioration du 

comportement organisationnel des personnes travaillant dans les 

institutions sportives  
(Une étude empirique de la direction Jeunesse et des Sports de la wilaya 

d’ADRAR. Algérie) 
 

Résumé :  
 Cette étude vise à identifier les programmes de formation dans la Direction de 
la Jeunesse et des Sports du wilaya de Adrar et de son rôle dans l'amélioration 
du comportement organisationnel des personnes travaillant dans les institutions 
sportives, Pour adopter des politiques qui favorisent les aspects positifs et 
corriger les aspects négatifs, et augmenter le moral des employés et de 
maintenir leur santé mentale et de développer leurs capacités et leurs 
compétences, les connaissances et l'expertise, et faire   les changements dans le 
comportement et les attitudes afin de faire leur travail. 
Pour ce faire, le chercheur a utilisé la méthode descriptive, sur un échantillon 
aléatoire comptait 45 employés de la Direction de la Jeunesse et des Sports du 
wilaya de l'Adrar - Algérie - Où ils ont appliqué l'échelle du comportement 
organisationnel, Et atteint sur la base de ces programmes est déterminé par une 
amélioration du comportement des travailleurs une fois était bonne, moyenne 
ou faible niveau, en fonction de plusieurs facteurs externes comprennent les 
effets de l'environnement extérieur, tels que l'action climatique et les relations 
avec les collègues et supérieurs, de l'équipement et de l'étendue appropriée du 
lieu de travail, et les facteurs internes, y compris les capacités et les 
compétences de l'employé et les préparations et les tendances vers travailler, et 
ces facteurs sont en grande partie liés aux éléments de formation du 
programme. À la lumière  des résultats le chercheur recommande de poursuivre 
les études et recherches dans ce domaine qui va ajuster et d'améliorer le 
comportement personnel des institutions sportives du personnel. 
  - Mots-clés: la formation, Comportement organisationnel, Les institutions 

sportives 
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   مقدمة: - 
 أفرادها لتنظ�م سلوك المثلى طرق ال عن ت�حث وهي اإلنسان�ة، المجتمعات وجدت أن منذ
 المؤسسات ال، فأص�حت أم ذلك یدرCون  Cانوا سواء لها االستمرار واالستقرار �ضمن لما

 التمیز هو أساس الن هذا األخیر مضى، وقت أX من أكثر ال�شرX  �العنصر تهتم الیوم
 ساتوٕانتاجها مقارنة �المؤس خدماتها في تحققه أن مؤسسة ألX �مCن الذX والتفوق 
 العالم التي �شهدها الهائلة و التغییرات والمعرفي التكنولوجي التقدم ومع  .   لها المنافسة

  طر
F عن هذا التقدم مواك�ة الضرورX للمؤسسات من أص�ح الح�اة، مجاالت جم�ع في
 من مهارات، لد�ه ما وتطو
ر الفرد قدرات تنم�ة إلى یهدف الذX و عمل�ة التكو
ن

  .أعمالهم اجل أداء من واتجاهاتهم سلوCهم في تغییرات إحداث و خبرات، و ومعارف
 تصرف فیها متكاملة تكو
ن�ة برامج وضع على تحرص الحدیثة جل المؤسسات فان لذالك

 لها ولألفراد ، إن ایجابي مردود على الحصول اجل من الكثیر والمال والجهد الوقت من
 عن و الر
ادة، وهذا التفوق  لتحقیF مؤسسةعلیها ال تعتمد التي الوسائل أهم من التكو
ن
F
 وتطو
ر مهارتهم اكتشاف على العمال خاللها من تساعد تكو
ن�ة، دورات إقامة طر

 .المؤسسة  و
خدم یخدمهم �ما استثمارها اجل من سلوCهم في والتغییر وقدراتهم
الوقت ألنها تعد في  دولة أX في األجهزة أهم من و�اعت�ار أن المؤسسات الر
اض�ة 

لذا نجد الدول  الحالي من أنجع المؤسسات في دفع عجلة االقتصاد في أX �الد أو دولة،
 تكو
ني وضع برنامج طر
F عن جدید هو ما �Cل أفرادها بتزو
د Cثیر المتقدمة تهتم

ومن هذا المنطلF جاءت هذه الدراسة لتسلS الضوء على الدور الذX .وهادف  متكامل
و
ن�ة  في ض�S و تحسن السلوك التنظ�مي لألفراد العاملین �مدر
ة تلع�ه هذه البرامج التك

الش�اب والر
اضة لوال�ة أدرار،و Cذا محاولة تصح�ح  وتعدیل �عض االنحرافات 
 .والسلوCات التي من شأنها أن تعیF سیر العمل �المؤسسة الر
اض�ة

  المش-لة:  -
 و العولمة �سبب Cبیر �اهتمام األعمال منظمات تواجهها التي المشCالت حظیت لقد

 اتخذت حیث .الفرد مCان واحتاللها العمل في جدیدة ووسائل تقن�ات ودخول التكنولوج�ا،
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 بینها المؤسسات الر
اض�ة  ، ومن التطورات هذا Cل لمواك�ة متعددة إجراءات المنظمات
 ام تقن�ة �قدر أو فن�ة مشCالت �الضرورة ل�ست المنظمات مشCالت أن تبین قد أنه غیر
 الن المنظمات وذالك في اإلنساني السلوك عن ناتجة سلو�Cة أو تنظ�م�ة مشCالت هي

 إحدO فان ولذا اإلدار
ون، بها یتعامل التي األول�ة العناصر أهم من ال�شرX  العنصر
 وتعدیل بتشCیل وذالك الكفء اإلنساني العنصر وتنم�ة تكو
ن هي لإلدارة الرئ�س�ة المهام
 قدرات لتنم�ة التكو
ن عمل�ة على بذالك معتمدة المنظمة، شاطاتن مع یتفF �ما سلوCه
 ق�م مع یتمشى �ما وق�مهم اتجاهاتهم وتغییر بینهم، العالقات وتعز
ز ومهاراتهم األفراد

 فاعل�ة ز
ادة الن المنظمة، داخل الفرد سلوك فهم من الضرورX  لهذا .المنظمة واتجاهات
 وفعال ایجابي تأثیر له ومواه�ه وقدراته لطاقاته األمثل االستغالل طر
F عن العنصر هذا

صح�ح,  والعCس العمل، عن والرضا الماد�ة اإلنتاج عناصر على خاصة المنظمة،
 البد لهذا .ال�شر
ة والكفاءات الموارد أو من ناح�ة الماد�ة العناصر سواءا من ناح�ة ز
ادة

 التقدم ومع .الفرد سلوك اءور  واألس�اب الخف�ة الدوافع فهم في التعمF المنظمات على
 في الوسائل أهم من أص�ح التكو
ن الح�اة مجاالت Cافة في نشهده التي المتسارع والتطور

 التقن�ة و واإلدار
ة، الفن�ة والمهارات العلم�ة �الخبرات وتزو
دها ال�شر
ة، الموارد تنم�ة
 اإلجراءات وت�س�S �ة،التنظ�م اله�اكل وتطو
ر اإلنتاج�ة، الكفاءة ز
ادة من تمCنها التي

 المنظمة تحقیF اجل من االتصال وعمل�ات العمل ممارسة طرق  وتسهیل اإلدار
ة،
                                 .      واستمرارها �قائها ضمان و�التالي عاملیها، وأهداف أهدافها

 العاملین زودت متنوعة، ومعلومات مستحدثة، وأفCار جدیدة، معرفة من �قدمه �ما فالتكو
ن
 تجدید على وتساعدهم وق�مهم، وأفCارهم اتجاهاتهم على تؤثر عدیدة وقدرات �مهارات
 �عود �ما.إنتاجیتهم من رفع و�التالي المنظمة، في یؤذونه الذX الدور لطب�عة نظرتهم
 العمل�ات أهم من تعد التكو
ن عمل�ة فإن وعل�ه .المنظمة على و علیهم �الفائدة

 الطب�ع�ة االستجا�ة عن ف�عبر السلوك أما   ال�شر
ة. الموارد إدارة تؤدیها التي والنشاطات
 الخارج�ة �البیئة التصاله نتیجة أو األفراد من �غیره الحتكاكه نتیجة الفرد عن تصدر التي
 تفCیرX  أو حرCي عمل من الفرد عن �صدر ما Cل یتضمن السلوك أن �معني حوله، من
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 نامي مجال التنظ�مي السلوك أن من �الرغم .نفعاالتا أو مشاعر أو لغوX  سلوك أو
 داخل الناس سلوك فهم في تساعد التي الهامة العلم�ة الم�ادa من Cثیر �ه و للمعرفة

أهما علم  علوم لعدة محصلة فهو األخرO  العلوم �اقي عن مستقل غیر انه إال المنظمات،
 مواردها بتكو
ن االهتمام ىإل المعاصرة المنظمات لجأت حیث االجتماع، وعلم النفس،
 الخبرات لبناء حیو�ا وعنصرا اإلستراتیج�ة، استثماراتها من رئ�س�ا جزءا �اعت�ارها ال�شر
ة

 .�شغلونها التي اإلدار
ة ومناصبهم مستو�اتهم مختلف على للعاملین المتجددة والمهارات
 �الشCل عملهم أداء على تعینهم التي والمعلومات �المهارات األفراد �مد فالتكو
ن

 �عود مما ، عملهم نحو ایجابي �شCل وسلوCهم اتجاهاتهم تغییر على و�عمل المناسب،
 والتكو
ن ) . 14, ص  2005المنظمات ( احمد سید مصطفى ,  وعلى علیهم �الفائدة

 هدفا استراتیج�ا �عد خاصة، �صفة وفي المؤسسات الر
اض�ة  عامة، �صفة الجزائر في
 وسد الشاملة، التنم�ة مسؤول�ة لحمل وتأهیلها ال�شر
ة القوO  إعداد جلأ من الدولة تتبناه

المؤسسات  في المCونة العاملة القوO  إلى الجزائرX  المجتمع في المتنام�ة الحاجة
 الدول وخاصة العالم دول منها تعاني التي الجدیدة الظروف ظل في الر
اض�ة خاصة

المؤسسة  في التكو
ن�ة العمل�ة تطو
ر �حتم ذXال األمر التغییر، �س�اسة المناشدة العر�fة
 من التكو
ن یترCه ما ضوء وفي مستمرة. �صفة المختلفة �أ�عادها ومتا�عتها الر
اض�ة 

 السؤال في مشCلتها ص�اغة وتمت الدراسة هذه فCرة التنظ�مي، تبلورت السلوك في آثار
التنظ�مي لدO العاملین في  التكو
ن�ة دور في تحسین السلوك هل البرامج:التالي الرئ�سي

  المؤسسات الر
اض�ة ؟
 التساؤالت الجزئ�ة : -
هل طب�عة البرامج التكو
ن�ة المقدمة تساهم في تحسین السلوك التنظ�مي لدO العاملین   - 

  في المؤسسات الر
اض�ة ؟
 مستوO  على دور في تحسین السلوك التنظ�مي لدO العاملین التكو
ن�ة هل للبرامج- 

 مل في المؤسسات الر
اض�ة ؟ الع دافع�ة



 ISSN : 1112-4032         البدنية و الر�ضيةة  للنشاطات تكنولوجياللعلوم و اا	لة العلمية  

 eISSN 2543-3776                                  م2017 الرابع عشر ديسمرب لعدد ا

 

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

 جملة علمية

حمكمة  سنوية  

315 

 مستوO  دور في تحسین السلوك التنظ�مي لدO العاملین على التكو
ن�ة هل البرامج - 
  في المؤسسات الر
اض�ة ؟ الوظ�في االنتماء

 
  األهداف:  -

البرامج التكو
ن�ة في تحسین السلوك التنظ�مي لدO  یهدف هذا ال�حث إلى معرفة دور
وهذا من خالل  )مدیر
ة الش�اب والر
اضة لوال�ة أدرار(
اض�ة العاملین  في المؤسسات الر 

:  
 -  Oن�ة المقدمة في تحسین السلوك التنظ�مي لد
الكشف عن طب�عة البرامج التكو

  العاملین في المؤسسات الر
اض�ة 
 مستوO  على في تحسین السلوك التنظ�مي لدO العاملین  التكو
ن�ة للبرامج دور إبراز - 

  المؤسسات الر
اض�ة  العمل في دافع�ة
 مستوO  في تحسین السلوك التنظ�مي لدO العاملین على التكو
ن�ة البرامج دور معرفة  -  

  الوظ�في  االنتماء
  
  الفرض
ات:  -

للبرامج التكو
ن�ة دور في تحسین السلوك التنظ�مي لدO العاملین  في المؤسسات 
  الر
اض�ة .

  الفرض
ات الجزئ
ة: -

و
ن�ة المقدمة تساهم في تحسین السلوك التنظ�مي لدO العاملین في طب�عة البرامج التك - 
  المؤسسات الر
اض�ة.

 دافع�ة مستوO  على دور في تحسین السلوك التنظ�مي لدO العاملین  التكو
ن�ة للبرامج - 
 العمل في المؤسسات الر
اض�ة  

 االنتماء ستوO م على تحسین السلوك التنظ�مي لدO العاملین دور في التكو
ن�ة للبرامج - 
  في المؤسسات الر
اض�ة .  الوظ�في
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  المصطلحات الواردة في ال4حث: 
  التكو�ن: -

�عد التكو
ن من العمل�ات األساس�ة لتنم�ة الموارد ال�شر
ة �غرض تنم�ة وتطو
ر المؤسسة 
,وقد اختلف الكتاب وال�احثین حول تعر
ف التكو
ن عموما والتكو
ن اإلدارX خاصة ,إال 

م متضمنة على الرCائز األساس�ة لعمل�ة التكو
ن  في أنها التغییر أو التحسین إن تعارفه
أو التطو
ر الذX �حدث للمتكون  خالل ق�امه �المهام واألعمال المطلو�ة منه �Cفاءة 

  وفعال�ة أفضل ,و�ما �ساهم في تحقیF أهدافه و أهداف المؤسسة والمجتمع .
العدم إلى الوجود وهو �أتي �عدة معاني من فعل Cون أX شCل �معنى أخرجه من لغة:

والتكو
ن Cمصطلح لغوX التشCیل �معنى إحداث سلسلة من التغییرات وفF معین من اجل 
  تغییر الحالة القائمة إلى حالة متوقعة مس�قا.

) وم�االز
ه  FAUKLE: مصطلح التكو
ن الذX �قابله �الفرنس�ة ( اصطالحا
)MIALAZET)ولوج وندر (lockendreلمة ) مC شتقة منformat  معناه إعطاء الشيء

ف�ما  Trainingإما اللغة االنجلیز
ة  formerشCال معیننا . والفعل Cون �قابله �الفرنس�ة 
یجدر اإلشارة إلى إن التشر
ع الجزائرX و ألمغارfي عموما �ستعمل  �العر�fة "التدر
ب "

العرfي (محمد سعید أنور  مصطلح التكو
ن خالفا CCلمة التدر
ب المتداولة في المشرق 
                         ).                                                 183, ص2003رمضان, 

جهود إدار
ة وتنظ�م�ة مرت�طة �حالة االستمرار
ة تستهدف إجراء تغییر مهارX معرفي  - 
فاء �متطل�ات عمله وسلوCي  في خصائص الفرد الحال�ة والمستقبل�ة لكي یتمCن من اإل�

).                                                                                                                           6,ص2009أو �طور أدائه العملي السلوCي �شCل أفضل(علي یونس وآخرون,
المهارات المحددة والمعارف الخاصة والتي إن التكو
ن یهتم أساسا بتزو
د األفراد � - 

تساهم في تحسین األداء ا وان التدر
ب �ساعد األفراد نحو تصح�ح األخطاء في مجال 
  ). 336, ص2009أعمالهم ووظائفهم ( سید محمد الرب, 

في االتجاهات النفس�ة والذهن�ة للفرد اتجاه عمله تمهیدا لتقد�م معارف ورفع مهارات  -  
  ).453, ص2007العمل(احمد ماهر,  الفرد وأداء
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 التعر�ف اإلجرائي: - 

عمل�ة إلحاق الموظفین بدورة  تكو
ن�ة داخل المؤسسة أو خارجها �غرض ز
ادة معارفهم 
ومعلوماتهم یترتب عنها تحسین قدراتهم ومهاراتهم وتغییر اتجاهاتهم سلوCا تهم من اجل 

ستهم و
تمیز التكو
ن أثناء الخدمة �عدم االرتقاء �أدائهم �غ�ة تحقیF أهدافهم وأهداف مؤس
  انقطاع وتخلي الموظف عن أدائه عمله .

  التغیر(السلوك) التنظ
مي: -

: اسم مشتF من الفعل" غیر" وغیر الشيء بدله وجعله على غیر ما Cان عل�ه ( لغة-
 ).68إبراه�م مصطفى وآخرون,ص

وفي التنز
ل العز
ز قول  حوله، وتغیر الشيء عن حاله: تحول،  وغیره: حوله وfدله، - 
ال�ارa عز وجل" ذلك �أن هللا لم �Cن مغیرا نعمة أنعمها على قوم حتى �غیروا ما �أنفسهم 

 ).53وأن هللا سم�ع عل�م".( القرآن الكر
م, سورة األنفال، اآل�ة 
ُه ِمْن َأْمِر هللا ِإنَّ هللا وCما قال عزمن قائل" َلُه ُمَعقَِّ�اٌت ِمْن َبْیِن َیَدْ�ِه َوِمْن َخْلِفِه َ�ْحَفُظونَ  - 

َلُهْم ِمْن َال ُ�َغیُِّر َما ِ�َقْوٍم َحَتى ُ�َغیُِّروا َما ِ�َأْنُفِسِهْم َوإَِذا َأَراَد هللا ِ�َقْوٍم ُسوًءا َفَال َمَرَد َلُه َوَما 
 ).11ُدوِنِه ِمْن َوال".( القرآن الكر
م، الجزء الثالث عشر، سورة الرعد، اآل�ة

تغیر ملموس في النمS السلوCي  للعاملین وٕاحداث تغییر جذرX في  هو اصطالحا:
السلوك التنظ�مي لیتوافF مع متطل�ات مناخ وfیئة التنظ�م الداخل�ة والخارج�ة فهو یختلف 
عن التغییر Cعمل�ة فCر
ة نفس�ة �األساس وتحرك دینام�Cي من الوضع الحالي قد �Cون 

ارة التغییر Cاستعداد مسبF بتوفیر المهارات الفن�ة  في الشCل أو النوع�ة أو الحالة وعن إد
والسلو�Cة واإلدار
ة واإلدراك�ة الستخدام الموارد المتاحة (�شر
ة ,قانون�ة ,ماد�ة .وزمن�ة ) 
�فعال�ة للتحول من الواقع الحالي إلى الواقع المستقبلي المنشود خالل فترة محددة فالتغییر 

ر تتجه نحو الترCیز على فهم العاملین من خالل بناء التنظ�مي تعتمد على إدارة التغیی
ق�م واتجاهات ومعتقدات تتبنى هذه العمل�ة وتظهر في سلوك هم التنظ�مي  وتصرفاتهم 
والتغییر التنظ�مي المدروس  هنا تغییر السلوك  في المؤسسة الر
اض�ة (محمود سل�مان 

 ).343,ص2008العم�ان, 
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  التعر�ف اإلجرائي: -

نظ�مي هو عمل�ة تغییر ملموسة ومخططة تشمل جوانب مختلفة من المؤسسة السلوك الت
,Cتغیر سلوك العاملین وٕاحداث التعدیل في األهداف والس�اسات Cما قد تشمل الجوانب 
التنظ�م�ة ,و
تم ذلك �االستعانة �معرفة العلوم السلو�Cة مثل دافع�ة األفراد ,االتصاالت 

وغیرها من النواحي السلو�Cة التي یتوقف علیها التغییر  ,العالقات بین األفراد والجماعات
  بدرجة Cبیرة .

  الدراسات المشابهة: 

) دور التكو
ن في عمل�ة التغییر التنظ�مي  2013/ 2012( دراسة  مرزوق نس
مة -
في المؤسسة (دراسة حالة دیوان الترق�ة والتسییر العقارX �البو
رة ) , والتي تهدف إلى 

ى موضوع تكو
ن الموارد ال�شر
ة وCل ما یتعلF �ه من مفاه�م ,واستخدم تسل�S الضوء عل
المنهج الوصفي التحلیلي  ,وط�قت عل�ه استمارة االستب�ان ,واعتمد على عینة من اإلفراد 
العاملین في دیوان الترق�ة والتسییر العقارX �البو
رة  وفF الدراسة المسح�ة ,وتم التوصل 

  إلى النتائج التال�ة :
االهتمام �التكو
ن سواء Cان التغییر على عمل�ات جدیدة أو لتدع�م استخدام تكنولوج�ة  -

معینة أو للعمل في فرق عمل أو لممارسة سلطة اكبر في اتخاذ القرارات.                                                            
مفتوح �حدث نتیجة تأثیر المؤسسة في بیئتها الداخل�ة التغییر التنظ�مي نظام  -

ومحاولتها االستجا�ة والتعا�ش والتأثیر في البیئة الخارج�ة, وCذلك  التكو
ن �سمح 
�اكتساب الكفاءات وتطو
رها من خالل البدء �األفCار وجعلها أكثر مرونة وقادرة على 

ضرور
ة �النس�ة للفرد والمؤسسة .                                                                                               مواجهة التغیرات المستقبل�ة �فاعل�ة, وعمل�ة التكو
ن
) إستراتیج�ة التكو
ن المتواصل في المؤسسة 2012/2013( دراسة بودوح غن
ة -

الصح�ة وأداء الموارد ال�شر
ة (المؤسسة االستشفائ�ة العموم�ة �مدینة �سCرة ),والتي 
ي المؤسسة الصح�ة وأداء تهدف إلى تسل�S الضوء على إستراتیج�ة التكو
ن المتواصل ف

الموارد ال�شر
ة,واستخدمت المنهج الوصفي ,وعلى عینة من األفراد العاملین �المؤسسات 
عامل , وط�قت عل�ه من المالحظة ,المقابلة ,االستب�ان  645الصح�ة وال�الغ عددهم  
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 -                            ,وتوصلت إلى النتائج التال�ة :                          
عمل�ة التكو
ن یتم فیها تسخیر المدخالت وتنظ�مها من خالل وضع إستراتیج�ة منظمة                                         

و
تم التقی�م لمعرفة مخرجات هذه العمل�ة ما إذا Cانت األهداف التكو
ن�ة تحققت ، وٕاعطاء 
  تغذ�ة راجعة 

ر البرامج التدر
ب�ة إثناء العمل في رفع Cفاءة ) دو 2013/2014( دراسة خلیل وAرنان -
العاملین �اإلدارات الر
اض�ة الجزائر
ة (دراسة وصف�ة من وجهة نظر العاملین �اإلدارة 
الر
اض�ة ), والتي تهدف إلى  التعرف على درجة مالئمة البرامج التدر
ب�ة إثناء العمل 

صفي ,واعتمد على عینة من اإلفراد في اإلدارات الر
اض�ة الجزائر
ة,واستخدم المنهج الو 
فرد وتم اخت�ارها �طر
قة عشوائ�ة  130العاملین في اإلدارات الر
اض�ة وال�الغ عددهم 

,وطبF عل�ه استمارة مق�اس ,وتم التوصل إلى النتائج التال�ة : افتقار الدورات التكو
ن�ة 
البرامج التدر
ب�ة.                                                               للمنهج المنظم, و ال یتم األخذ برأX األفراد العاملین عند بناء

البرامج التدر
ب�ة أثناء العمل ال تتالئم مع االحت�اجات التدر
ب�ة للعاملین في اإلدارات  -
  الر
اض�ة الجزائر
ة, وان إعداد الدورات التكو
ن�ة ال یتم وفF االحت�اجات التكو
ن�ة.

) دور التكو
ن في تحسین أداء العاملین (دراسة 2014/2015( بوشلیC األمین دراسة -
, والتي تهدف  2014الى 2010من  ENTPحالة المؤسسة الوطن�ة لألشغال في اآل�ار 

إلى  مدO مساهمة التكو
ن في تحسین أداء العاملین في المؤسسة الوطن�ة لإلشغال في 
حلیلي , واعتمد على عینة من األفراد العاملین ,واستخدم المنهج الوصفي التENTPاآل�ار 

فرد ,وطبF عل�ه جدول  7263في المؤسسة الوطن�ة لإلشغال في اآل�ار وال�الغ عددهم 
الب�انات ,النسب المؤو�ة ,المقا�الت ,جملة من الوثائF, المقارنة ,وتم التوصل إلى النتائج 

  التال�ة :
الداخلي, وتوفیر Cل الوسائل والظروف  یجب على المؤسسة أن تقوم بتحسین التكو
ن -

المساعدة في ز
ادة األداء لعمالها، من خالل توفیر المصار
ف الالزمة لذلك وتوفیر 
 -                       أساتذة ذات خبرة وCفاءة عال�ة.                             
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طاء التي وقعت یجب على المؤسسة أن تواصل التكو
ن الخارجي وعدم الوقوع في األخ
فیها في التكو
ن الداخلي, الن التكو
ن الخارجي �عمل �األسلوب المطلوب.                                                          

) العالقة بین التكو
ن �الجامعة والمؤسسة 2004/2005(  دراسة -واشي سام
ة - 
ان�ة في ضوء النسF المفتوح ) والتي تهدف إلى تحقیF التكو
ن االقتصاد�ة (دراسة مید

�الجامعة في عالقته �المؤسسة االقتصاد�ة في ضوء النسF المفتوح , واستخدم المنهج 
الوصفي ,واعتمد على عینة من األفراد العاملین في المؤسسات االقتصاد�ة العموم�ة على 

ة .وطبF عل�ه استمارة استب�ان و مؤسسة اقتصاد� 42مستوO مدینة �اتنة وعددها  
  أسلوfي  المالحظة والمقابلة , وتم التوصل إلى النتائج التال�ة :

العمل�ة التكو
ن�ة �الجامعة تستجیب لمتطل�ات العمل �المؤسسات االقتصاد�ة.                                             -
قتصاد�ة القدرات الالزمة والمناس�ة �متلك خرجي الجامعة العامل �المؤسسة اال -       

لمنصب العمل الذX �شغله,  وتتلقى الجامعة تغذ�ة رجع�ة في ضوء أداء خر
جیها من 
                                    المؤسسة االقتصاد�ة لتقو�م تكو
نها.                      

فر
F من المتخصصین وٕاشراك  وتقترح إثراء البرامج التكو
ن�ة وٕاعادة النظر فیها من طرف
المختلفة یجب  ممثلین عن قطاعات النشا� االقتصادX والمؤسسات المجتمع�ة المختلفة

أن و العالقة بین الجامعة والمؤسسات المختلفة یجب أن تكون ضمن إطار قانوني في 
                                                           إطار تشر
عات واتفاق�ات وجعلها عالقة تأثیر وتأثر.                               


ع خضرة -Aن على أداء العاملین في المؤسسة  2014/2015(  دراسة ر
) اثر التكو
 Oوالتي تهدف إلى إظهار مد (ة االسمنت , سور الغزالنCدراسة حالة شر) االقتصاد�ة


ة واستخدم المنهج الوصفي تطبیF وممارسة التكو
ن على مستوO المؤسسة الجزائر 
وال�الغ  –�سور الغزالن  –,واعتمدا على عینة من األفراد العاملین في شرCة  االسمنت 

فرد وطبF عل�ه أسلوfي المقابلة ,االستب�ان, وتم التوصل إلى النتائج التال�ة  354عددهم 
اد, یجب أن تتف منظومة التكو
ن �عدة خصائص أهما : المرونة, الثقة, االقتص -

  اإلقناع, القبول. 



 ISSN : 1112-4032         البدنية و الر�ضيةة  للنشاطات تكنولوجياللعلوم و اا	لة العلمية  

 eISSN 2543-3776                                  م2017 الرابع عشر ديسمرب لعدد ا

 

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

 جملة علمية

حمكمة  سنوية  

321 

یجب أن یبنى تخط�S التكو
ن على أساس سل�م وعلمي قوامه تحدید االحت�اجات  - 
  التكو
ن�ة. هناك أسالیب تكو
ن�ة عدیدة ولكل منها مجال تنتج ف�ه اكبر فائدة ممCنة.

أن التقی�م الجید یرت�S �التخط�S الجید ذلك أن التخط�S السل�م �حدد األهداف التي  -
اإلدارة تحق�قها, وال �قتصر تقی�م التكو
ن على ق�اس نتائج التكو
ن �عد انتهائه ولكنه  تر
د

یبدأ قبل البرامج التكو
ن�ة و�مر أثناء انعقاد البرنامج و
جرX �عد انقضاء التكو
ن �فترة 
معینة, و �عتبر التكو
ن أفضل أنواع االستثمار ول�س مصروفا Cما �عتبر وسیلة لتنم�ة 

  .الموظفین 
  التعلیC على الدراسات السا4قة : -

تم استعراض في هذه الدراسة عدة دراسات سا�قة أجر
ت خالل الفترة مختلفة ،التي 
تناولت موضوعي البرامج التكو
ن�ة أو السلوك التنظ�مي ، �غ�ة إثراء الحال�ة واالستفادة 

د ساعدت في بناء منها في التعرف  على المقای�س المستخدمة في البرامج التكو
ن�ة ، وق
أداة الدراسة الالزمة لجمع الب�انات والتعرف على األسالیب اإلحصائ�ة وتفسیر النتائج 

إذ وجدنا أن �عض الدراسات تناولت البرامج التكو
ن�ة .التي أسفرت عنها الدراسة الحال�ة
 �شCل منفصل، ومنها من تناولت السلوك التنظ�مي Cأحد

عن أ�عادها وعناصرها وتأثیرها على �عض المتغیرات متغیرات الدراسة، بهدف الكشف 
 :الدراسات السا�قة تتضح عدة أ�عاد، وذلك على النحو التالي األخرO و�استقراء اإلدار
ة

قلة الدراسات المتعلقة بتطبیF البرامج التكو
ن�ة في المؤسسات الر
اض�ة و رCزت ال�عض 
نظ�مي . وال�عض منها صب في موضع على معرفة أثر البرامج التكو
ن�ة على السلوك الت

ال�حث وال�عض األخر اختلفت في  األهداف التي سعت إلیها الدراسات السا�قة إما �سبب 
اختالف الموضوعات أو �سبب اختالف مجتمع   الدراسة، مما أدO إلى وجود نتائج 

 .متفاوتة
حیث مجتمع  اختلفت الدراسات التي تناولت موضوع البرامج التكو
ن�ة ف�ما بینها من

الدراسة ف�عضها قد أجر
ت على مؤسسات ذات طا�ع إنتاجي أو اقتصادX،و�عضها 
  خدماتي و األخرO ر
اض�ة،في القطاعین العام والخاص. 
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جل الدراسات استخدمت المنهج الوصفي، وأسالیب إحصائ�ة متعددة لتحلیل وتفسیر 
عظمها استخدمت برنامج الب�انات وذلك الختالف مواض�ع وأهداف الدراسات، إال أن م

  .الرزم اإلحصائ�ة للعلوم االجتماع�ة
تمیزت عن الدراسات السا�قة Cونها رCزت على توفیر االحت�اجات التدر
ب�ة للعاملین 
 Fن�ة ال یتم  وف
ومدO مساهمتها في الرفع من Cفاءتهم وان  إعداد الدورات التكو

مستوO  اإلدارات الر
اض�ة االحت�اجات التكو
ن�ة بل تخضع العت�ارات أخرO على 
الجزائر
ة ، و Cذا درجة مالئمة البرامج التدر
ب�ة أثناء العمل في اإلدارات الر
اض�ة Cما 
أن هذه العمل�ة یجب أن تبنى تخط�S سل�م وعلمي قوامه تحدید االحت�اجات التكو
ن�ة 

  ،حیث نرO أن لها تأثیر على السلوك التنظ�مي لألفراد العاملین �المؤسسة
و تتمیز الدراسة الحال�ة  و تختلف في المجال ألزماني والمCاني عن الدراسات السا�قة 

�الترCیز دور البرامج التكو
ن�ة �مدیر
ة الش�اب والر
اضة لوال�ة إدرار حول إسهاماتها في 
 تحسین السلوك التنظ�مي لألفراد العاملین بها .
  منهج
ة ال4حث واإلجراءات المیدان
ة: 

  لمت4ع في الدراسة:                                                                         المنهج ا - 1

Fالمناسب الوصفي المنهج اعتمدنا على فرض�اتها على والبرهنة الدراسة أهداف لتحقی 
 وأ�عادها خصائصها بجمع ظاهرة دراسة إلى یهدف المنهج هذا ، موضوع الدراسة لطب�عة

 إلى الوصول محاولة ثم حولها المجمعة استنادا للب�انات بتحلیلها و�قوم نمعی إطار في
  قابلة للتعم�م. نتائج إلى الوصول و�التالي فیها تتحCم التي والعوامل أس�ابها

 مجتمع الدراسة وعینته: - 2

یتكون مجتمع الدراسة من األفراد العاملین في مدیر
ة الش�اب والر
اضة لوال�ة أدرار ، 
) موظف وموظفة. حیث تم اخت�ار عینة الدراسة �طر
قة العینة  45عددهم ( وال�الغ

) من مجتمع األصلي، ومن مختلف المستو�ات %84.44العشوائ�ة ال�س�طة بنس�ة (
) موظف 38والمدیر)، وfلغ حجم عینة الدراسة ( اإلدار
ة(رؤساء المصالح والمCاتب

  وموظفة.
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 ئص الس
-ومتر�ة):الشروH العلم
ة ألداة الدراسة (الخصا-3
: قام ال�احث �عرض المق�اسین في صورتهما األول�ة على مجموعة  صدق المح-مین -

من المحCمین من ذوX الخبرة في مجاالت ال�حث العلمي ومن المؤهلین في مجال 
موضوع الدراسة،وطلب منهم إبداء الرأX في مدO وضوح الع�ارات ومدO انتمائها للمحور 

مدO مالئمتها لق�اس ما وضعت ألجله، وCذلك حذف أو إضافة أو الذX تنتمي إل�ه، و 
تعدیل أX ع�ارة من الع�ارات .وقد تم األخذ �اقتراحات اللجنة من حیث إعادة ص�اغة 
�عض الفقرات أو حذفها، أو نقلها من مجال آلخر، حیث Cان عدد الع�ارات قبل عرضها 

ع�ارة، قد أشارات  24ص�ح ع�ارة ، وفي ضوء ردود المحCمین أ 30على المحCمین 
  النتائج إلي تحقیF الصدق األ�عاد التي یتضمنها المق�اسین.                                 

استخدم ال�احث معامل ألفا Cرون�اخ لق�اس ث�ات أداة الدراسة،حیث تم  الث4ات : -
اس الحصول على ق�مة معامل ألفا Cرون�اخ لكل محور من محاور المق�اس ،وللمق�

  وCانت النتائج Cما هي مبینة في الجدول التالي:  CCل،
  )01رقم ( الجدول

  یوضح نتائج اخت�ار ألفا Cرون�اخ لكل محور من محاور المق�اس ،وللمق�اس CCل.

  
 و 0.799بین تتراوح إذ مرتفعة Cرون�اخ ألفا معامل ق�مة أن أعاله الجدول من یتبین

حیث Cانت ق�مة  0,95عند مستوO الداللة  المق�اس، محاور  محور من لكل 0.811

  الصدق  ألفا Cرون�اخ  عدد الع�ارات  محاور المق�اس

  0.900  0.811  08  المحور األول: طب�عة البرامج التكو
ن�ة 

ي: تحدید السلوك التنظ�مي على المحور الثان
  مستوO دافع�ة العمل

08  0.834  0.913  

المحور الثالث: تحدید السلوك التنظ�مي على 
  مستوO اإلنتماء الوظ�في 

08  0.799  0.893  

 CC  24  0.904  0.950ل المق�اس  
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 الث�ات یؤCد مما 0.95،وهي ق�مة دالة عند مستوO 0.904ألفا Cرون�اخ للمق�اس CCل 
Fن االعتماد عل�ه. الدراسة، ألداة الداخلي والتناسCو�التالي �م  

السلوك التنظ�مي �المؤسسات لقد اعتمدنا في دراستنا على مق�اس  أدوات الدراسة: - 4
الر
اض�ة من أجل جمع الب�انات والمعلومات الالزمة لمعالجة فرض�ات الدراسة.                                                      

استمارة مق�اس السلوك التنظ�مي �المؤسسات الر
اض�ة تم  مق
اس السلوك التنظ
مي:
ها من خالل اإلطار  النظرX و�عض الدراسات السا�قة  Cمق�اس خلیل بورنان بنائ

) إستراتیج�ة التكو
ن حیث 2013) البرامج التدر
ب�ة ،ومق�اس بودوح غن�ة (2014(
  ع�ارةمقسم على ثالث محاور Cالتالي:�24حتوX على

  .08إلى01المحور األول: طب�عة البرامج التكو
ن�ة و�ضم الع�ارات من 
ر الثاني: تحسین السلوك التنظ�مي على مستوO دافع�ة العمل و�ضم الع�ارات من المحو 
  . 16إلى09

المحور الثالث: تحسین السلوك التنظ�مي على مستوO االنتماء الوظ�في و�ضم الع�ارات 
  .24إلى 17من 
 لكل المحتملة االستجا�ات لتحدید مفتاح  للمق�اس ل�Cرت الخماسي على االعتماد تم وقد

 ع�ارة في الجدول التالي:
  المق�اس ودرجات تصنیف یبین ):02( رقم الجدول

  ال أوافF �شدة  ال أوافF  غیر متأكد  أوافF  أوافF �شدة  التصنیف
  )1(   )2(   )3(   )4(   )5(  الدرجة

  :األداة اإلحصائ
ة - 5
في معالجة الب�انات المتحصل علیها  SPSSاعتمد ال�احث على النظام اإلحصائي 

  ما یلي:وحساب 
  التكرارات والنسب المئو�ة: لوصف أفراد الدراسة وتحدید استجا�اتهم. - 
المتوسS الحسابي : لتحدید األهم�ة النسب�ة إلجا�ات أفراد العینة تجاه محاور و أداة  - 

الدراسة ،Cما تم استخدام مق�اس ل�Cرت الخماسي لمحاور الثالثة للدراسة بإعطاء الدرجة 
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)5� Fوالدرجة (4شدة ،والدرجة () لإلجا�ة أواف ، Fلإلجا�ة غیر متأكد ، 3) لإلجا�ة أواف (
  ) لإلجا�ة ال أوافF �شدة 1) لإلجا�ة ال أوافF ، والدرجة (2والدرجة (

 -  :O4=1- 5إیجاد المد  Xعلى عدد الفئات أ Oو�عد ذلك  0.8= 4/5ثم قسمة المد
] وهCذا ل�ق�ة  2.33الى1إلى الحد األدنى للمق�اس فتص�ح الفئة األولى [ �0.8ضاف 

  الفئات ف�Cون لدینا المق�اس التالي :
  ] ال أوافF �شدة ( منخفض جدا ) . 1.8الى 1الفئة األولى : [ 
  ] ال أوافF ( منخفض) . 2.6الى 1.8الفئة الثان�ة : [ 

  ] غیر متأكد ( متوسS) . 3.4الى 2.6الفئة الثالثة: [
  مرتفع ) .] أوافF (  4.2إلى  3.4الفئة الرا�عة: [ 

  ] أوافF �شدة (مرتفع جدا). 5إلى  4.2الفئة الخامسة: [ 
فالمتوسS الحسابي استعمل لترتیب إجا�ات أفراد العینة حسب درجة الموافقة، ولمعرفة 

  مدO ارتفاع وانخفاض إجا�ات األفراد عن Cل ع�ارة من ع�ارات محاور المق�اس.
تشتت ق�م إجا�ات العاملین عن الوسS االنحراف المع�ارX: الذX استخدم لق�اس درجة  - 

الحسابي علما انه �فید في ترتیب الع�ارات حسب الوسS الحسابي لصالح اقل تشتت عند 
  تساوX المتوسS الحسابي.

) یدخل ضمن هدف عام هو اخت�ار 2) : الهدف من استخدام (Cا2مرfع CأC) Xا - 
صلي ق�اسا �النتائج التي مدO صدق النتائج التي �فترض الحصول علیها في المجتمع األ

  ستتحصل من العینة 
معامل ألفا Cرون�اخ : �عتبر من األمور المهمة لمعرفة مدO صالح�ة أX اخت�ار أو  - 

    مق�اس ،Cما تساعد ال�احث في الحصول علة نفس النتائج عند إعادة االخت�ار .

ف
ة تطبیC و تفر�غ المق
اس:6--  

مق�اس وعرضه على المحCمین وص�اغته في الشCل �عد تحدید عینة الدراسة وتصم�م ال 
 موظف 40األخیر، قام ال�احث بتوز
ع أداة الدراسة على عینة ال�حث المتمثلة في 

شهر مارس  24إلى غا�ة   �23مدیر
ة الش�اب والر
اضة لوال�ة أدرار ، ودامت من 
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�اس حتى عن طر
F المقابلة الشخص�ة لشرح وتفسیر الجوانب التي �حتو
ها المق 2015
تكون اإلجا�ات ذات موضوع�ة عال�ة، و�عدها قمنا بجمع األداة من أفراد عینة الدراسة 

  وfدأنا  م�اشرة  بتبو
ب Cل االستمارات المسترجعة  .
  : عرض وتحلیل نتائج الدراسة

- Qمي لد
األفراد  عرض نتائج طب
عة البرامج التكو�ن
ة المقدمة في السلوك التنظ

 سة الر�اض
ة.العاملین في المؤس

المحسو�ة والمجدولة والمتوسS  2) یوضح النسب المئو�ة وق�مة Cا03الجدول رقم(
XاCو Xالمحسو�ة والمجدولة و ترتیب الع�ارات حسب درجة  2الحسابي واالنحراف المع�ار

الموافقة لكل ع�ارة من ع�ارات المحور األول ونتائج المحور CCل عند مستوO المعنو�ة 
=0.05α ة  ، ودرجة
  . df=4حر

رقم
ال

  

  التكرارات

  

النس4ة            

  المئو
ة

  درجة الموافقة

  

   Cأواف     Cأواف    Cغیر       ال         الأواف 

  أوافC        4شدة  متأكد         4شدة          

 2-ا
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مح
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4 
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ول : طب
عة البرامج التكو�ن
ة المقدمة  تساهم في نتائج المحور األ 

 ودرجة α=0.05تحسین السلوك التنظ
مي ، عند مستوQ المعنو
ة 

 df=4 الحر�ة
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لمحور طب�عة البرامج التكو
ن�ة  العام الحسابي المتوسS أن الجدول من یتضح

 درجة و  3.612بلغ قد لمدیر
ة الش�اب والر
اضة التنظ�ميالمقدمة في تحسین السلوك 

 وهذا العینة، أفراد استجا�ات تجانس �عCس مدO ما وهو 0.095  قدره مع�ارX  انحراف

Sالمق�اس الخماسي  الرا�عة  على الفئة في �قع المتوس X4.2 - 3.4بین ( یتراوح الذ (

والمبینة في الجدول  C2اومن خالل المعالجة اإلحصائ�ة للمق�اس عن طر
F حساب 

عند  9.48المجدولة  2وهي اكبر من Cا 13المحسو�ة تساوX  2أعاله نجد أن ق�مة Cا

 أن على العینة أفراد موافقة إلى �شیر مما df=4درجة الحر
ة   0.05α =مستوO داللة 

 وfدرجة لمدیر
تهم تحسین السلوك التنظ�مي في طب�عة البرامج التكو
ن�ة المقدمة تساهم

  .عال�ة وافقةم

  

  مناقشة النتائج : -
) المتوصل ألیها نستنتج أن لطب�عة البرامج التكو
ن�ة 03نتائج الجدول رقم ( من خالل 

المقدمة تساهم في تحسین السلوك التنظ�مي لدO األفراد العاملین �المؤسسة الر
اض�ة 

ة قدرة المؤسسة ،وتنم�ة قدرات قاعدة المشارCة الجماع�ة داخل المؤسسة ،و�التالي ز
اد
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على تشخ�ص المشاكل و وضع الحلول الالزمة لذلك نتیجة قدرتها على تحصیل 

المعلومات من خالل عمل�ات التكو
ن وتطو
ر وتحسین مهارات األفراد العاملین و مواك�ة 

التطورات التكنولوج�ة  واالستجا�ة لمتطل�ات العمالء مستق�ال حسب ما أكدته النتائج مما 

د دور ایجابي لطب�عة البرامج التكو
ن�ة في تحسین السلوك التنظ�مي لإلفراد یدل على وجو 

) 2013العاملین �المؤسسة الر
اض�ة ، وتتفF هذه النتائج مع نتائج دراسة بودوح  غن�ة (

) اللتان  توصلتا إلى أن عمل�ة التكو
ن یتم فیها تسخیر 2014و بورنان خلیل (

راتیج�ة منظمة ، Cما انه عمل�ة التقی�م تتم لمعرفة المدخالت وتنظ�مها من خال وضع إست

مخرجات هذه العمل�ة ما إذا Cانت األهداف التكو
ن�ة تحققت فعال ,وٕاعطاء تغذ�ة راجعة 

 وأن هناك.معرفة المعلومات التي �حتاجها العاملین حول موضوع البرامج التكو
ن�ة قصد

 العمال �شؤون  سلوك التنظ�مي المتعلFال وfین العامل أداء تقی�م نتائج بین جوهر
ة عالقة

 وتحدید وتصم�م البرامج التكو
ن�ة والمCافآت الحوافز �س�اسة األمر تعلF سواء المختلفة،

  وغیرها.

  aن  والم�اد
هده النتائج المتوصل ألیها تؤCد أن إدراج القواعد األساس�ة لعمل�ة التكو

اهم مراحلها ، مما �عCس الدور الذX العامة لها وCذا مجمل الطرق الفعالة  المستخدمة و 

تلع�ه عمل�ة التكو
ن وتحدید طب�عتها �النس�ة للسلوك التنظ�مي لألفراد العاملین �المؤسسة 

الر
اض�ة و عل�ه  نؤCد على صحة الفرض�ة األولى القائلة أن لطب�عة البرامج التكو
ن�ة 

  سة الر
اض�ة .دور في تحسین السلوك التنظ�مي لدO األفراد العاملین �المؤس

2 - Qمي لد
 مستوQ  العاملین على عرض نتائج البرامج التكو�ن
ة في السلوك التنظ

  العمل في المؤسسات الر�اض
ة . دافع
ة

 2) یوضح النسب المئو�ة والمتوسS الحسابي واالنحراف المع�ارX وCا4Xالجدول رقم(

ع�ارة من ع�ارات  المحسو�ة والمجدولة و ترتیب الع�ارات حسب درجة الموافقة لكل

  df=4، ودرجة حر
ة  0.05α=المحور الثاني ونتائج المحور CCل عند مستوO المعنو�ة 
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نتائج المحور الثاني : للبرامج التكو�ن
ة دور تحسین السلوك التنظ
مي 

لدQ األفراد العاملین على مستوQ دافع
ة العمل في المؤسسة الر�اض
ة ، 

  df=4 �ةالحر  ودرجة α=0.05عند مستوQ المعنو
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 الفئة في �قع وهو متوسS 3.810 �ساوX  العینة استجا�ات متوسS نالح= من الجدول أن

 موافقة إلى متوسS �شیر )،  وهو4.2) و(3.4بین ( یتراوح الخماسي الذX على الرا�عة

في تحسین السلوك التنظ�مي لدO على أن للبرامج التكو
ن�ة دور   ألفراد العینة عال�ة

،ومن  0.040  مع�ارX  األفراد العاملین على مستوO دافع�ة العمل �المؤسسة  �انحراف

المحسو�ة  2نجد أن ق�مة Cا 2خالل المعالجة اإلحصائ�ة للمق�اس عن طر
F حساب Cا

 Xا 19تساوC داللة  9.48المجدولة  2وهي اكبر من O0.05 =عند مستوα  درجة

 بدرجة عال�ة على هذا المحور.  العینة أفراد موافقة إلى �شیر مما df=4الحر
ة  

  

  مناقشة النتائج -
) المتوصل ألیها نستنتج أن للبرامج التكو
ن�ة دور في 04من خالل نتائج الجدول رقم ( 

تحسین السلوك التنظ�مي لدO األفراد العاملین على مستوO دافع�ة العمل �المؤسسة 

ء هدا �مCننا  القول أن هناك عالقة مرتفعة جدا للبرامج التكو
ن�ة الر
اض�ة، وفي ضو 

على إثارة الدافع�ة نحو العمل لدO العاملین في المؤسسة الر
اض�ة ،وان معظم الع�ارات 

حصلت على درجة موافقة Cبیرة مما یدل على موافقة األفراد العاملین �المؤسسة الر
اض�ة 

النتائج التي توصلت إلیها الدراسة الحال�ة في إحداث على هذه الفرض�ة ، و �مCن تفسیر 

تحسینات على مستوO الدافع�ة في العمل ، في ضوء نظر
ات الدافع�ة خاصة نظر
ة 

الحاجات لماسلو Cما �مCن تفسیر تأثیر البرامج التكو
ن�ة �شCل ایجابي في تحسین سلوCا 


ر أسالیب التنم�ة المهن�ة الذات�ة تهم و توفیر بیئة مشجعة على اإلبداع و االبتكار أو تطو

خالل أن جم�ع هذه المجاالت  للعاملین و إثارة حماس األفراد العاملین ألداء العمل،من

تسببها عوامل مختلفة ومثیرات متعددة أحدثتها البرنامج التكو
ني، ولكن ل�س �الضرورة 

 Xیؤد Xن�ة هو السبب الم�اشر الذ
إلى تحسین سلوCا أن �Cون االلتحاق �الدورات التكو

وتتفF                                  تهم .                                          

)" اللتان  2015) ، ور�fع خضرة (2014هذه النتائج مع نتائج دراسة "مرزوق نس�مة (

توصلتا إلى انه یجب على عمل�ة التكو
ن یجب أن تتصف �عدة خصائص أهما :المرونة 
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قة ,االقتصاد,اإلقناع ,القبول،و یجب أن یبنى تخط�S التكو
ن على أساس سل�م ,الث

وعلمي قوامه تحدید االحت�اجات التكو
ن�ة ، Cما أن عمل�ة التكو
ن یتم فیها االهتمام 

�التكو
ن سواء Cان التغییر على عمل�ات جدیدة أو لتدع�م استخدام تكنولوج�ة معینة أو 

سة سلطة اكبر في اتخاذ القرارات ،Cما أن التغییر التنظ�مي للعمل في فرق عمل أو لممار 

نظام مفتوح �حدث نتیجة تأثیر المؤسسة في بیئتها الداخل�ة ومحاولتها االستجا�ة 

والتعا�ش والتأثیر في البیئة الخارج�ة حیث أن التكو
ن �سمح �اكتساب الكفاءات وتطو
رها 

قادرة على مواجهة التغیرات المستقبل�ة من خالل البدء �األفCار وجعلها أكثر مرونة و 

�فاعل�ة وان التكو
ن عمل�ة ضرور
ة �النس�ة للفرد والمؤسسة حیث �عتبر التكو
ن أفضل 

أنواع االستثمار ول�س مصروفا Cما �عتبر وسیلة لتنم�ة الموظفین وتحسین سلوCا تهم 

ض�ة .  هده النتائج وجعلهم یبذلون أكثر مجهود وأكثر قابل�ة للعمل لصالح المؤسسة الر
ا

المتوصل تعCس الدور الذX تلع�ه عمل�ة التكو
ن �النس�ة للسلوك التنظ�مي لألفراد 

العاملین على مستوO الدافع�ة �المؤسسة الر
اض�ة و عل�ه  نؤCد على صحة الفرض�ة 

 الثان�ة القائلة أن للبرامج التكو
ن�ة دور في تحسین السلوك التنظ�مي لدO األفراد العاملین

 على مستوO دافع�ة العمل �المؤسسة الر
اض�ة .

  

3-Qمي لد
 مستوQ  العاملین على عرض نتائج البرامج التكو�ن
ة في السلوك التنظ

 . االنتماء الوظ
في في المؤسسات الر�اض
ة

 2) یوضح النسب المئو�ة والمتوسS الحسابي واالنحراف المع�ارX و Cا05Xالجدول رقم(

رتیب الع�ارات حسب درجة الموافقة لكل ع�ارة من ع�ارات المحسو�ة والمجدولة و ت

 df=4، ودرجة حر
ة  0.05α=المحور الثالث ونتائج المحور CCل عند مستوO المعنو�ة 

. 
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للبرامج التكو�ن
ة دور في تحسین  نتائج المحور الثالث :
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ة ، عند مستوQ المعنو
ة 

0.05=α لحر�ةا ودرجة df=4 

13
.1

5
  

9.
48

  

 دالة

0
.0

9
  3

.7
5
2

  

531  

  مرتفعة

  جدا

  

لمحور البرامج التكو
ن�ة دور في تحسین السلوك  الحساب المتوسS أن الجدول من یتضح

التنظ�مي لدO األفراد العاملین على مستوO االنتماء الوظ�في في المؤسسة الر
اض�ة بلغ 

 أفراد استجا�ات تجانس مدO �عCس ما وهو 00.09قدره  مع�ارX  �انحراف 3.752

بین  یتراوح المق�اس الخماسي الذX الفئة الرا�عة على في �قع المتوسS وهذا العینة،

، نجد 2) ومن خالل المعالجة اإلحصائ�ة للمق�اس عن طر
F حساب Cا  4.2 - 3.4(

 =عند مستوO داللة  9.48المجدولة  2وهي اكبر من Cا 13.15المحسو�ة  2أن ق�مة Cا

0.05α   ة
  عال�ة. موافقة وfدرجة العینة أفراد موافقة إلى �شیر وهو ما  df=4درجة الحر

 مناقشة النتائج: -

   

) المتوصل ألیها نستنتج أن للبرامج التكو
ن�ة دور في  05من خالل نتائج  الجدول رقم ( 

تحسین السلوك التنظ�مي لدO األفراد العاملین على مستوO االنتماء الوظ�في في 

سسة الر
اض�ة وفي ضوء ما سبF �مCن القول أن هناك مساهمة مرتفعة جدا للبرامج المؤ 

التكو
ن�ة في تحقیF االنتماء الوظ�في لدO األفراد العاملین �المؤسسة الر
اض�ة  ، ومعظم 

الع�ارات حصلت على درجة عال�ة من الموافقة ومتوسطات Cبیرة وأن أهم مجاالت 

ل المشارCة في الدورات التكو
ن�ة والتي ظهر علیها االنتماء الوظ�في تحسن من خال

تغییرات Cثیرة تتمثل في الشعور �االعتزاز واالفتخار أمام اآلخر
ن  أثناء الحدیث عن 

العمل �المؤسسة الر
اض�ة و الرغ�ة في االستمرار �العمل بها و أن أهم مجاالت االنتماء 

رCة في الدورات التكو
ن�ة من منظور الوظ�في التي حصل لها تغییر Cبیرا من خالل المشا

األفراد العاملین تتمثل في تحسین من مستوO المشارCة في اتخاذ القرارات و �مCن تفسیر 

هذه النتائج أ�ضا في ضوء التمیز و االنتماء هو الرا�طة التي ترSf اإلنسان العامل( 
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را�طة، فالفرد هنا �موضوع ما) �المنظمة التي �عمل بها ،و�قف االنتماء عند حد هذه ال

مثال مرت�S مع المؤسسة الر
اض�ة  �مدة معینة وهي ساعات العمل المفروضة ، فمثال 

إذا احتاجت للمؤسسة للفرد لكي �عمل لساعات إضاف�ة من اجل إتمام العمل الرت�اطها 

بوقت معین مثال للتسلم تجده یتكاسل و�قدم تبر
رات لعدم العمل إذ لم �قدم له تعو�ض، 

عمل تجده ال یبذل Cل جهده وال �قم �ه �فعال�ة وتفاني ، ولكن عندما ینمو االنتماء وٕاذا 

و
تحول االرت�ا� ل�Cون في بؤرة الشعور والوعي یتحول إلى طاقة دافعة للعمل .                                  

) 2005)  وCواشي سام�ة (2015وتتفF هذه النتائج مع نتائج دراسة بوشلیF األمین (

اللتان توصلتا إلى انه یجب على المؤسسة الر
اض�ة محل الدراسة أن تقوم بتحسین 

التكو
ن الداخلي ,وتوفیر Cل الوسائل والظروف المساعدة في ز
ادة األداء لعمالها من 

خالل توفیر المصار
ف الالزمة لذلك، وتوفیر أساتذة ذوX خبرة وCفاءة عال�ة ،وعدم 

قعت فیها التكو
ن الداخلي ,الن التكو
ن الخارجي �عمل الوقوع في األخطاء التي و 

�األسلوب المطلوب ،�اإلضافة إلى إعالم وتحسین الخاضعین لعمل�ة التكو
ن وأهمیته 

،ومحاولة إضفاء نوع من الجد�ة على تطبیF هذا النظام وخاصة التكو
ن الداخلي ،Cما 

العاملین وٕاحساسهم �المCانة یجب على العمل�ة التكو
ن�ة أن تستجیب لمتطل�ات العمل و 

التي �حتلونها و إثراء البرامج التكو
ن�ة وٕاعادة النظر فیها من طرف فر
F من 

المتخصصین وٕاشراك ممثلین عن قطاعات االقتصاد�ة والمؤسسات المجتمع�ة المختلفة ، 

وتوطید العالقة بین المؤسسة الر
اض�ة و مختلف المؤسسات,و یجب أن تكون ضمن 

ني في إطار تشر
عات واتفاق�ات وجعلها عالقة تأثیر وتأثر. وهده النتائج إطار قانو 

المتوصل ألیها تعCس الدور الذX تلع�ه عمل�ة التكو
ن �النس�ة للسلوك التنظ�مي لألفراد 

العاملین على مستوO االنتماء الوظ�في �المؤسسة الر
اض�ة و عل�ه  نؤCد على صحة 

امج التكو
ن�ة دور في تحسین السلوك التنظ�مي لدO األفراد الفرض�ة الثالثة القائلة أن للبر 

 العاملین على مستوO االنتماء الوظ�في  �المؤسسة الر
اض�ة .
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  استنتاجات: -
نستخلص من خالل دراستنا لهذا الموضوع أن البرامج التكو
ن�ة تساهم في تحسین السلوك 

Cد أن البرامج التكو
ن�ة  تمثل التنظ�مي لألفراد العاملین �المؤسسات الر
اض�ة، مما یؤ 

شخص�ة المنظمة، المتمثلة في السمات التنظ�م�ة الرئ�س�ة التي تمیزها و التي یدرCها 

العاملون و یتأثر سلوCهم بها، Cما أنها تعبر عن نتیجة تفاعل مجموعة من العوامل 

ئم الشخص�ة و التنظ�م�ة داخل المنظمة، فنجاح هذه األخیرة في خلF المناخ المال

للموظفین من شأنه أن �شجع على خلF أجواء عمل هادفة تعزز ث�ات واستقرار الموظفین 

والتنظ�م على حد سواء، حیث یلعب دورا Cبیرا في ترصین السلوك األخالقي والوظ�في 

 للموظفین من ناح�ة تشCیل وتغییر ق�م واتجاه السلوك الوظ�في نحو األفضل. 

 أو جیدا مستوO تحسن سلوك الفرد العامل ما إن Cانهذه البرامج  یتحدد  على و بناء

 البیئة الخارج�ة مؤثرات تتضمن خارج�ة عوامل عدة على یتوقف وهذا متدن�ا، أو متوسطا

 وعوامل مCان العمل، مالئمة ومدO والتجهیزات والرؤساء �الزمالء والعالقة العمل Cمناخ

وهذه العوامل  العمل، نحو جاهاتهواستعداداته وات الموظف ومهارات قدرات تتضمن داخل�ة

Sبیر حد إلى ترت�C ني . �عناصر
  البرنامج التكو

فعناصر البرنامج التكو
ني لها عالقة وطیدة بتحسین مستوO سلوك الموظف إما سل�ا أو 

إیجا�ا، فان Cانت مناس�ة وعند مستوO تطلعات الموظف تز
ده تشج�عا على االجتهاد و 

اته و تطو
رها مما �سهم في ز
ادة أداءه والعCس فإن Cانت اإلبداع من أجل تحسین قدر 

  هذه العناصر تتسم �الجمود من شأنها أن تؤدX إلى ضعف مستوO سلوك الموظف .

فطب�عة البرنامج الجید و المناسب لمجال عمل المؤسسة واست�عا�ه لمختلف احت�اجاتها 

وتحقیF السالسة في من التخصصات والوظائف  ومساهمته في ت�س�S إجراءات العمل 

  انس�اب القرارات و األوامر، �سهم في تحسین السلوك التنظ�مي لدO العاملین.

و یلعب سلوك دافع�ة العمل �النس�ة المؤسسات الر
اض�ة دورا هاما في المحافظة على 

تدفF و انس�اب�ة المعلومات و ترفع Cفاءة أداء العاملین Cلما Cانت هناك برامج تكو
ن�ة 

  الة  .جیدة وفع
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أما �النس�ة لمشارCة الموظفین في صنع القرارات تت�ح لهم فرصة إبداء أرائهم و 

اقتراحاتهم لتؤدX إلى تحسین طرق العمل و رفع الروح المعنو�ة للعاملین و یؤدX إلى 

  االیجاب�ة.  االتجاهات أداء فعال وتغییر �عض السلوCات غیر المرغوب فیها وتحسین

�في هو اآلخر له عالقة وطیدة بتحسین ورفع معنو�ات الموظف إن سلوك االنتماء الوظ

نحو العمل، فهي تمثل �النس�ة إل�ه العوامل و المؤثرات التي تدفعه ألداء عمله �أعلى 

درجات الكفاءة و الفعال�ة ،فتبني المؤسسة جملة من  األنظمة والبرامج الفعالة التي تعزز 

لمؤهلین لاللتحاق بها، Cما تدفعهم لألداء الجید من قدرات الفرد العامل وتشجع األفراد ا

 وتشعرهم �االعتزاز واالفتخار �انتسابهم وانتمائهم لمؤسسة و االستمرار بها و االطمئنان

 المسؤول�ة . تحمل في الرغ�ة المستقبل ،و تعزز على

 نوع أن تحدث المنظمة على البد تكو
ني برنامج أX لنجاح انه القول �مCن األخیر وفي

 العاملین وأهداف بین أهدافها توازن  إحداث على تعمل �حیث وضعه عند العدالة نم

وفي األخیر نأمل أن تكون هذه الدراسة مساهمة علم�ة تجلب اإلضافة و تفتح آفاق .فیها

 ال�حث و الدراسة التي من شأنها أن تسهم في ترقیتها و تطو
رها.

 

  اقتراحات: -
وعة من االقتراحات،و التي �مCن إجمالها ف�ما یلي على ضوء النتائج �قترح ال�احث مجم

 : 

تكثیف الدورات التكو
ن�ة للموظفین داخل المؤسسة الر
اض�ة وذلك �االستعانة    - 

 .�األساتذة الجامعیین في مختلف التخصصات واالستفادة من خبراتهم وCفاءاتهم

ارج الوطن وذلك �عقد تنظ�م الدورات التكو
ن�ة خارج المؤسسة الر
اض�ة داخل وخ     -

 .مختلف المؤسسات والهیئات المخولة قانونا والمؤهلة في مجال التكو
ن اتفاق�ات مع
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 المصادر و المراجع: - 
  .11سورة الرعد، اآل�ة  -. 53القران الكر
م: سورة األنفال، اآل�ة  - 

Cندر
ة إالزر
ط�ة ,اإلس .إدارة الموارد ال�شر
ة.)2003محمد سعید أنور رمضان ( -1

         :دار الجامعة الجدیدة للنشر.   

). إدارة الموارد ال�شر
ة، مدخل إستراتیجي لتعظ�م القدرات 2009سید محمد الرب ( - 2 

       مصر :دار نشر. .التنافس�ة

االخت�ارات النفس�ة واستخدامها في إدارة الموارد ال�شر
ة  .)2003أحمد ماهر( -3 

 .      عةمصر: دار الجام .واألفراد

المعجم  .إبراه�م مصطفى، أحمد عبد القادر، أحمد حسن الز
ات، محمد علي النجار -4 

� ،Sع .2الوس�
  .دون تار
خ النشر .تر�Cا: المCت�ة اإلسالم�ة للط�اعة والنشر والتوز

عمان،  .السلوك التنظ�مي في منظمات األعمال .)2008محمود سلمان العم�ان ( -5 

 للنشر والتوز
ع.     األردن: دار وائل

ق�اس اثر التدر
ب في أداء العاملین (دراسة .) 2009علي یونس م�ا و آخرون( -6 

سور
ا : مجلة جامعة  .میدان�ة على مدیر
ة التر�fة �محافظة البر
مي في سلطنة عمان  

                     .     1) ، العدد 31تشر
ن لل�حوث والدراسات العلم�ة ، المجلد(

إستراتیج�ة التكو
ن المتواصل في المؤسسات الصح�ة و  .)2013بودوح غن�ة ( -7  

أطروحة  .دراسة المؤسسة االستشفائ�ة العموم�ة �مدینة �سCرة .أداء الموارد ال�شر
ة 

  دCتوراه غیر منشورة. Cل�ة العلوم اإلنسان�ة واالجتماع�ة ،جامعة �سCرة

ب�ة أثناء العمل في رفع Cفاءة العاملین دور البرامج التدر
.)2014خلیل بورنان ( -8

دراسة وصف�ة من وجهة نظر العاملین �اإلدارات  .�اإلدارات الر
اض�ة الجزائر
ة 

علوم وتقن�ات النشاطات البدن�ة والر
اض�ة  .الر
اض�ة. رسالة ماجستیر غیر منشور

  ،جامعة المسیلة  
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دراسة حالة  .لعاملین دور التكو
ن في تحسین أداء ا .)2015بوشلیF األمین ( -9

في  .مذCرة لنیل شهادة الماستر غیر منشورة .المؤسسة الوطن�ة لإلشغال في اآل�ار 

 العلوم االقتصاد�ة وعلوم التسییر والعلوم. جامعة ورقلة 

 .العالقة بین التكو
ن �الجامعة والمؤسسة االقتصاد�ة  .) 2005سام�ة Cواشي( - 10

رسالة ماجستیر غیر منشورة. في العلوم  .فتوح دراسة میدان�ة في ضوء النسF الم

  جامعة �اتنة  االجتماع�ة والعلوم اإلسالم�ة ،

 .اثر التكو
ن على أداء العاملین في المؤسسة االقتصاد�ة .) 2015ر�fعي خضرة( - 11

في  .مذCرة لنیل شهادة الماستر غیر منشورة  .دراسة حالة شرCة االسمنت �سور الغزالن 

 اد�ة والتجار
ة وعلوم التسییر ،  جامعة �البو
رة.                 العلوم االقتص

 .دور التكو
ن في عمل�ة التغییر التنظ�مي في المؤسسة  .) 2013مرز
F نس�مة( - 12

مذCرة لنیل شهادة الماستر غیر .دراسة حالة دیوان الترق�ة والتسییر العقارX �البو
رة 

 م التسییر ، جامعة �البو
رة  .في العلوم االقتصاد�ة وعلو   .منشورة 

 

 ): مق
اس السلوك التنظ
مي1الملحC رقم (

الر

  قم

  الدرجــات 

  العبــارات 

 Cأواف

  4شدة 

Cغیر   أواف

  متأكد

ال 

 Cأواف  

ال  

 Cأواف

  4شدة

            یتم تحدید طب
عة البرامج التكو�ن
ة بناء على آراء خبراء   01

            ة المنظمة تصم
م البرامج التكو�ن
ة یتناسب وطب
ع  02

            یتم إجراء حوار بین الم-ون والمتكون قبل عمل
ة التكو�ن   03

یتم تحدید طب
عة البرامج التكو�ن
ة بناء على نتائج تقی
م األفراد   04

  العاملین 

          

            یتم تحدید البرامج التكو�ن
ة 4ما یتناسب مع الوظ
فة   05

            عال في تحسین السلوك التنظ
مي طب
عة البرامج التكو�ن
ة تساهم ف  06

            طب
عة الوظ
فة تحدد طب
عة البرامج التكو�ن
ة    07

یوجد تنسیC بین اإلدارة والجهة الم-لفة 4عمل
ة تحدید طب
عة   08

  البرامج التكو�ن
ة 

          

          البرامج التكو�ن
ة تعزز الشعور 4االطمئنان على مستقبل الفرد   09
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  العامل 

            مج التكو�ن تساهم في رفع مستوQ الروح المعنو
ة برا  10

            البرامج التكو�ن
ة تحسن فرص الترق
ة 4المؤسسة   11

            البرامج التكو�ن
ة تؤدX إلى رفع مستوQ الرضا الوظ
في   12

            البرامج التكو�ن
ة تعزز الرغ4ة في تحمل المسؤول
ة  13

یجاد بیئة مشجعة على االبتكار البرامج التكو�ن
ة تساعد على إ  14

  واإلبداع

          

            البرامج التكو�ن
ة تدفع للحرص على التقید بوقت العمل  15

            البرامج التكو�ن
ة تحفز على أداء العمل بنزاهة وعلى أحسن وجه  16

البرامج التكو�ن
ة تجعلك تفتخر أمام اآلخر�ن 4انتسا4ك إلى   17

  المؤسسة الر�اض
ة 

          

            البرامج التكو�ن
ة تز�د من االرت4اH النفسي نحو المؤسسة الر�اض
ة   18

            البرامج التكو�ن
ة تؤدX إلى تفضیل المصلحة العامة على الخاصة  19

البرامج التكو�ن
ة تز�د الرغ4ة في االستمرار 4العمل في المؤسسة   20

  الر�اض
ة

          

ذل مجهودات اكبر لتحقیC أهداف البرامج التكو�ن
ة تز�د الرغ4ة في ب  21

  المؤسسة الر�اض
ة

          

22  Cة تساهم في الحرص على العمل بروح الفر�
            البرامج التكو�ن

البرامج التكو�ن
ة تحسن من مستوQ المشار-ة في اتخاذ القرار في   23

  المؤسسة الر�اض
ة

          

            البرامج التكو�ن
ة تجعلك أكثر إخالص في العمل  24
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ظ�فيدرجة وأهم�ة الكفا�ات اإلدار�ة في تحقی� الرضا الو   

لد� موظفي اإلدارة الر�اض�ة لوال�ة المیلة   

  
  2جواد% خالدد.      1حماني نع�مة. د
  ) oo.frlionnedouce1@yah( قسم االدارة والتسییر الر�اضي جامعة المسیلة " أ " أستاذ محاضر  1
  )  Khdj1975@yahoo.fr ( جامعة المسیلة –قسم النشا1 البدني الم.یف  " أ " أستاذ محاضر  2

 

  :الملخص
تهدف الدراسة الحال>ة إلى معرفة أهم>ة الكفا>ات اإلدار�ة في تحقی< الرضا الوظ>في ،  

.أداة Pحث استمارة استب>ان>ه على ش.ل مق>اس و ألجل الوقوف على ذلك استعملنا 
احتوت ثالثة جوانب خصص الجانب األول للب>انات شخص>ة لعینة الدراسة والجانب 
الثاني للكفا>ات اإلدار�ة في حین جاء الجانب الثالث مخصص للرضا الوظ>في  و 

لPس>طة، و نم اخت>ارهم Pالطر�قة العشوائ>ة ا:) عامال 60اشتملت عینة الدراسة  على ( 
.ان من بین أهم ما خلصت إل>ه الدراسة أن العاملین Pاإلدارة الر�اض>ة >متلكون درجة 
عال>ة للكفا>ات اإلدار�ة و مست̀و الرضا متوسطًا .ما خلصنا إلى هناك أهم>ة  الكفا>ات 
اإلدار�ة في تحقی< مست̀و الرضا الوظ>في لموظفي  اإلدارة الر�اض>ة ودرجة عال>ة من 

توجد فروق دالة إحصائ>ة بین إجاPات أفراد عینة  اإلدار�ة .ذلك وجدنا انه الكفا>ات
الPحث على .ل من مجال الكفا>ات اإلدار�ة و مجال  لمست̀و الرضا الوظ>في تع̀ز 

   لمتغیر المؤهل العلمي

  موظفین - الكفا>ات اإلدار�ة –الكلمات األساس>ة:الرضا الوظ>في 
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Title of the research: The degree and importance of administrative 

competencies in achieving job satisfaction among the staff of the sports 

administration 
Astract: 
 The present study aims to know the importance of managerial competencies to 
achieve job satisfaction, and to stand on that we used as a research tool form 
questionnaire on a scale form contained three aspects devoted the first aspect of 
personal study sample and the second aspect of administrative efficiencies of data 
came while a dedicated job satisfaction third side and included a sample study (60) 
factor: name chosen randomly simple, and was among the most important findings 
of the study that sports management personnel have a high degree of managerial 
competencies and the average level of satisfaction as we have concluded there are 
important competencies equal Confidentiality in achieving the level of job 
satisfaction for staff sports management and a high degree of managerial skills also 
found that there were statistically significant differences between the answers to the 
research sample on both the field and the field of administrative skills to the level of 
job satisfaction attributed to the educational qualification variable.  
 Key words: job satisfaction- administrative competencies - sports administration 
staff.. 

 

 
Titre de Recherche: le degré et l'importance des compétences de gestion dans la 

réalisation du personnel de gestion du sport satisfaction professionnelle 
 

Résumé :  
 Cette étude a pour but de connaître l'importance des compétences de gestion pour 
obtenir la satisfaction au travail, et de se tenir debout sur ce que nous avons utilisé 
comme un questionnaire sous forme d'outil de recherche sur une forme d'échelle 
contient trois aspects consacré le premier aspect de l'échantillon de l'étude 
personnelle et le second aspect de l'efficacité administrative de données est venu en 
une satisfaction professionnelle dédiée troisième côté et inclus un facteur étude de 
l'échantillon (60): nom choisi au hasard simple, et a été parmi les résultats les plus 
importants de l'étude que le personnel de gestion du sport ont un degré élevé de 
compétences de gestion et le niveau moyen de satisfaction que nous avons conclu 
qu'il ya des compétences importantes EQU La confidentialité pour atteindre le 
niveau de satisfaction au travail pour la gestion sportive du personnel et un degré 
élevé de compétences de gestion a également constaté qu'il y avait des différences 
statistiquement significatives entre les réponses à l'échantillon de recherche à la fois 
sur le terrain et le domaine des compétences administratives au niveau de 
satisfaction au travail attribué à la variable de qualification pédagogique 
 Mots clés: satisfaction au travail - compétences du personnel 
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  مقدمة: 
دا الذf >عرفه المجال اإلدارf من عمال المؤسسات الر�اض>ة جهو  إن التطور

جPارة, خاصة مع ظهور المؤسسات والمنظمات المعاصرة, وأصPح هدف .ل منها هو 
الPحث عن المیزة التنافس>ة التي تم.نها من الPقاء واالستمرار�ة والنجاح وتحقی< الرضا 

  الوظ>في في ظل هذه التحد>ات.
إن ذلك .له یدفعها حتما إلى االهتمام والتر.یز على الفرد Pأن >.ون ملتزما 

ؤسسته أو منظمته ومهتما Pأن یتبنى و>ساهم في تحقی< أهدافها لذلك أصPحت Pم
المؤسسات والمنظمات تر.ز على إیجاد  ثقافة تنظ>م>ة خاصة تتبناها وتلتزم بها من 
أجل تحقی< أهدافها , هذا االلتزام قد یولد ضغو1 مختلفة المصادر متفاوتة الدرجات, 

في أداء المهام تتأثر من جهة Pالثقافة  أf أن محاولة الوصول إلى أعلى .فاءة
التنظ>م>ة  للعمال ومن جهة أخ̀ر بتعرضهم للضغو1 ومحاولتهم لتحقی< الرضا 
الوظ>في, وPاعتPار أن المؤسسات الر�اض>ة ذات طاPع إدارf الحتوائها على طاقم 

ملین إدارf >سهر على تسییرها وتحقی< أهدافها تنPع أهم>ة الكفا>ات اإلدار�ة  لد` العا
في المؤسسات الر�اض>ة من أنها تش.ل عناصر أساس>ة في النظام العام للمنظمات. 
حیث تؤثر مخرجاتها سلPا أو إیجاPا على شعور العاملین والقادة Pااللتزام والرضا 

  والتعاون والتضامن.
إن العمل اإلدارf في المؤسسات الر�اض>ة >ستلزم دراسة جیدة وعنا>ة .بیرة 

..فا>ة إدار�ة Pغ>ة الوصول إلى أعلى .فاءة في أداء المهام لتحقی< Pعنصر التنظ>م 
األهداف المسطرة, في حین أظهرت دراسات أخ̀ر أن قطاعات .بیرة من العاملین في 
المؤسسات المختلفة العامة منها والخاصة >عانون من اإلجهاد النفسي و�تعرضون إلى 

عمال ومن هنا حاولنا الPحث عن قدر .بیر من الضغو1 لتحسین أدائهم في إنجاز األ
أهم>ة الكفا>ات اإلدار�ة في تحقی< الرضا الوظ>في من جهة ومن جهة أخ̀ر حاولنا 
معرفة درجة هذه الكفا>ات  هل هناك فروق دالة تع̀ز لمتغیر المؤهل العلمي وهذا ما 

  سنراه من خالل هذه الدراسة
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 المش(لة: 

ا عمل>ة توج>ه وتنسی< لجهود األفراد لتحقی< عرف علماء اإلدارة العمل>ة اإلدار�ة Pأنه
األهداف الموضوعة في اقصر وقت وPأقل تكلفة مال>ة ، .ما ارجعوا نجاح العمل>ة 
اإلدار�ة إلى توافر أرlعة شرو1 وهي وجود أهداف واضحة وتنظ>م واضح للمؤسسة و 

                              نوع>ة جیدة من األفراد المنفذین و وجود ق>ادات فاعلة ومؤثرة .         
وعل>ه فان اإلدارf الناجح الذf یتولى إدارة مؤسسة معینة ینPغي أن >.ون قادرًا       

على الق>ام بوظائف العمل>ة اإلدار�ة بدقة ومهارة >حق< من خاللها أهداف المؤسسة و 
1 >ستط>ع النهوض بها على النحو األفضل ، و >عتبر نجاح وفشل أ>ة مؤسسة منو 

مPاشرة بنجاح إدارتها في تحقی< الوظائف اإلدار�ة أو عجزها على تحق>قها وعلى هذا 
 fمارسه المدیرون الذین >قفون على قمة الهرم اإلدار< fالذ fالق>اد nفان  النم
للمؤسسة یلعب دورا هاما في تحقی< تلك الوظائف وتبرز أهم>ة اكتساب المدیر�ن 

مؤهالت العلم>ة و الكفا>ات اإلدار�ة والتدرب المهني الذین >شغلون المناصب العل>ا Pال
في إنجاح العمل اإلدارf ورفع م.انة المدیر�ن من مدیر�ن عادیین إلى مدیر�ن 

  ) .   5،  2001ناجحین متفوقین في إدارتهم ( علي خالد،
وهناك مجموعة من الصفات یجب أن یتسم بها .ل من یتصدر لق>ادة العمل   

موح والقدرة على التراnP مع العاملین و التمتع Pمهارات االتصال اإلدارf أهمها الط
والعدالة والتفهم الكامل ألهداف ونظام اللوائح وقوانین المؤسسة التي >قودها ولقدرات 

 .ل شخص >عمل معه .
 

و  وٕابداعه وابتكاره Pف.ره >صل إدارf  رجل علیها >قوم أن الواع>ة لإلدارة والبد
 التي الفن>ة المهارات مثل متعددة مهارات في ادارf وذلك یتمثل قائد مرتPة إلىا P.فا>اته
 قدرة تع.س التي اإلنسان>ة والمهارات األش>اء مع التعامل في اإلدارf  قدرة تع.س

 fمد` تتعل< و الف.ر�ة المهارات ثم الناس مع التعامل في اإلدارP المدیر وٕادراك فهم 
 وفاعل>ة P.فا>ة األهداف هذه لتحقی< دادهاستع ومد` ف>ه >عمل الذf التنظ>م ألهداف
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 أو قوة مد` في المتح.مة العوامل أهم  من المدیر وشخص>ة المؤسسة حجم أن معتبًرا
 المع>ار وأن بPعض Pعضها  یرتnP المهارات هذه وٕان المهارات هذه من .ل ضعف

 أن الظروف .ما من ظرف أf تحت الكفء العمل >.ون  أن یجب مهارة أل>ة األساسي
 إن)  4،  1987( بدوf،  .العمل في نجاحه شرو1 من شر1 اإلدارة رجل في توافرها
 الرضا دراسة طر�< فعن لإلدارة .بیرة PالنسPة أهم>ة ذو الوظ>في الرضا  لدراسة

 العمل>ة جوانب مختلف نحو واتجاهاتهم المتعددة األفراد مشاعر على تتعرف الوظ>في
 معرفة أ>ضاً  و�تم .ومحاولة تالفیها القصور انبجو  على التعرف بذلك و�تم اإلدار�ة،

العاملین لوضع حلول مناسPة التي تكفل للمنظمة التقدم والز�ادة  تهم التي المش.الت
  اإلنتاج>ة.

>عد الرضا الوظ>في من الموضوعات التي ینPغي موضع للPحث والدراسة بین فترة 
P في العمل وذلك وأخ̀ر عند القادة والمشرفین على اإلدارات والمهتمین fالتطو�ر اإلدار

ألسPاب متعددة فما یرضى عنه الفرد حال>ا قد ال یرضى عنه مستقPال  وأ>ضا لتأثر 
 (رضا الفرد Pالتغیر في مراحل ح>اته ف>ما ال >عد مرض>ا حال>ا أو مستقPال.

  ومن خالل ما سب< أثیر لدf اإلش.ال التالي: )23, 2002السلوم,
  هم>ة في تحقی< الرضا الوظ>في؟هل للكفا>ات اإلدار�ة أ  

  األسئلة: 

ما درجة الكفا>ات اإلدار�ة التي >متلكها الموظف في ظل تحقی< الرضا  - 
  الوظ>في؟

هل هناك فروق ذات داللة إحصائ>ة بین إجاPات أفراد العینة تع̀ز لمتغیر  - 
  المؤهل العلمي؟ 

  األهداف: 

 لوظ>في ؟التعرف على أهم>ة الكفا>ات اإلدار�ة في تحقی< الرضا ا - 
التعرف على درجة الكفا>ات اإلدار�ة التي >متلكها الموظف في ظل تحقی<  - 

 الرضا الوظ>في
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التعرف على الفروق اإلحصائ>ة بین إجاPات أفراد العینة التي تع̀ز لمتغیر  - 
 المؤهل العلمي

  الفرض�ات: 

  الفرض�ة العامة:

 للكفا>ات اإلدار�ة أهم>ة في تحقی< الرضا الوظ>في . - 
    الجزئ�ة: الفرض�ات

>متلك الموظفون درجة عال>ة  من الكفا>ات اإلدار�ة في ظل تحقی< الرضا  - 
 الوظ>في 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائ>ة بین إجاPات أفراد العینة تع̀ز لمتغیر  - 
 المؤهل العلمي

 
  المصطلحات الواردة في ال1حث:

ات والقدرات الالزمة تتمثل في امتالك الشخص المعلومات والمهار الكفا�ات اإلدار�ة: 
لتحقی< مست̀و مقبول من ،األداء ، وهي Pاختصار تعبیر عن مد` مناسPة الشخص بهذه 

   )277، 1987اإلم.انات للق>ام Pالمهمة المطلوPة ( الطوlجي ،

هي قدرات إطارات اإلدارة الر�اض>ة على ممارسة العمل>ات الكفا�ة اإلدار�ة " إجرائ�ا" : 
ر�< استثمار الموارد الPشر�ة والماد>ة المتاحة وPمست̀و معین من اإلدار�ة Pفاعل>ة عن ط

  األداء الفعال الذf >م.نهم من تحقی< األفاق المنشودة.
:الشعور النفسي Pالقناعة واالرت>اح والسعادة إلشPاع الرغPات والحاجات الرضا الوظ�في  

االنتماء للعمل ومع والتوقعات مع العمل نفسه ومحت̀و بیئة العمل ومع الثقة والوالء و 
  ). 21، 1981العوامل والمؤشرات األخ̀ر ذات العالقة (العدیلي،

هي فن تنسی< عناصر العمل والمنتج الر�اضي في الهیئات الر�اض>ة  إدارة الر�اض�ة : 
، وٕاخراجه Pصورة منظمة من اجل تحقی< هذه الهیئات وتعرف أ>ضا : "توج>ه .افة 

  ) 17، 1999تحقی< أهدافها ( مفتي ، الجهود داخل اله>أة الر�اض>ة ل
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  الدراسات المشابهة: 

) "الكفا>ات اإلدار�ة المتوافرة ومع>قات  2001على خالد یوسف الحداد رسالة ( - 1
  تطو�رها لد` مدیرf الدوائر الح.وم>ة في وزارات     السلطة الوطن>ة الفلسطین>ة"

اإلدار�ة لد` مدیرات معاهد  : واقع الكفا>ات2002فوز�ة بنت حبیب بن عبد الرشید - 2- 
  الترl>ة الخاصة للبنات المملكة العرl>ة السعود>ة.                 

) "فاعل>ة دور مشرفي اإلدارة المدرس>ة في تطو�ر 2003احمد بن محمد بن یوسف ( -3
 الكفا>ات اإلدار�ة

فن>ة الكفا>ات اإلدار�ة وال Pعنوان")   2007 - فهد عبد الرحمن بن علي المالكي -4
المتوافرة لد` مدیرf المدارس الثانو>ة Pمدینة الطائف من وجهة نظر المدیر�ن و 

  المعلمین" 
5-  ) fالصراع التنظ>مي" ) " عالقة الرضا2007المطیرP 5الوظ>في 

6 -  fالرضا الوظ>في ودافع>ة االنجاز لد` 2008حسن بن حسین بن عطاس الخیر "
 عینة من المرشدین المدرسیین"

" بناء نموذج للكفا>ات اإلدار�ة الالزمة لمدیرf  ) 2008لف عط>ة الجنابي (رعد خ - 7
  ومدیرات معاهد المعلمین والمعلمات في ضوء مفهوم إدارة الجودة الشاملة

) "الكفا>ات اإلدار�ة لمدیرf المدارس األساس>ة محافظة  2010هدیل محمد عودة  (  -8
  .ماد>ا و عالقتها Pالروح المعنو>ة"

  
  الدراسات السا1قة:تحلیل 

من خالل الدراسات الساPقة ن̀ر أن هناك .فا>ات .ثیرة على مست̀و اإلدارات لكن ما 
>عی< تنفیذها هو  الصراعات و.ذا المسؤولین  وأ>ضا ما >الحz في الدراسات الساPقة أن 
هناك عالقة بین .ل من الصراع التنظ>مي ودافع>ة االنجاز Pالرضا الوظ>في هذا ما جعلنا 

  .Pحث عن العالقة بین الكفا>ات اإلدار�ة والرضا الوظ>فين
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  منهج�ة ال1حث واإلجراءات المیدان�ة: 

لقد استعملنا منهجین في هذه الدراسة منهج وصفي لمعرفة أهم>ة   المنهج المت1ع:
الكفا>ات اإلدار�ة في تحقی< الرضا الوظ>في , ومنهج شPه تجر�بي لمعرفة درجة الكفا>ات 

  اإلجاPات  والفروق بین

   لوال>ة المسیلة : یتكون من موظفي وٕاطارات اإلدارة الر�اض>ةمجتمع الدراسة

  فرد من مجتمع الدراسة 60لقد اخترنا العینة Pطر�قة عشوائ>ة حیث تمثل عینة الدراسة: 
استعملنا في هذه الدراسة استب>ان على ش.ل مق>اس مقسم إلى ثالث محاور الدراسة:  أداة

ئلة الشخص>ة , محور خاص Pالكفا>ات اإلدار�ة ومحور خاص Pالرضا محور خاص Pاألس
  الوظ>في.

لقد تم استعمال .ل من المتوسn الحسابي, االنحراف المع>ارf ,  الوسائل االحصائ�ة:
  والرتPة

  عرض النتائج: 

:  >متلك الموظفون درجة عال>ة  من الكفا>ات اإلدار�ة في ظل تحقی<  فرض�ة األولي - 
  الرضا الوظ>في
  یبین الدرجة والرت1ة المع�ار�ة لتوافر الكفا�ات اإلدار�ة إلطارات   )1(الجدول

  اإلدارة الر�اض�ة مرت1ة تنازل�ا

الرقم   

       

       

المتوسG  الكفا�ات االدار�ة

 الحسابي

 االنحراف 

 المع�ار% 

الرت1ة   

  

درجة توافر 

الكفا�ات 

 االدار�ة

فعةمرت 1 0.44 3.56 .فا>ات االتصال 5  
 مرتفعة 2 0.42 3.53 .فا>ات التقو>م 4
 مرتفعة 3 0.42 3.46 .فا>ات التنظ>م 3
1 n<مرتفعة 3 0.42 3.46 .فا>ات التخط 
ت.فا>ات إدارة الوقت واالجتماعا 2  مرتفعة 5 0.50 3.28 

 مرتفعة  0.44 3.45 الدرجة الكل�ة 
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اإلدار�ة إلطارات أن  درجة توافر الكفا>ات - 1- نالحz من الجدول قراءة :   
 nاإلدارة الر�اض>ة من وجهة نظر المنتسبین إلیها .انت مرتفعة ، إذ بلغ المتوس

  0.44) واالنحراف المع>ارf  3.45الحساب (
)  أظهرت النتائج أن درجة توافر الكفا>ات  01من خالل الجدول ( تحلیل :      

نت مرتفعة ، إذ بلغ متوسطها اإلدار�ة إلطارات اإلدارة الر�اض>ة في وال>ة المسیلة .ا
  ) وlدرجة مرتفعة .0.44) وانحراف مع>ارf (3.45الحسابي (

فغالب>ة العاملین Pاإلدارة الر�اض>ة من أفراد عینة الدراسة  أن إلى ذلك >عز̀  وقد
یدر.ون إن إطارات اإلدارة الر�اض>ة یتمتعون بدرجة مرتفعة من الكفا>ات اإلدار�ة ، 

النتیجة  هذه جاءت وق>امهم Pالعمل>ة اإلدار�ة ورlما لو.>ة،ممارساتهم الس خالل من
Pأن إطاراتهم یدر.ون أهم>ة الكفا>ات اإلدار�ة  الدراسة عینة أفراد من اعتقادا المرتفعة 

 أ>ضا النتیجة لغرض تطو�ر جم>ع العناصر المرتPطة ببیئة المؤسسة ، وقد تع̀ز هذه
دور الذf یؤدونه وٕادراكهم ألهم>ة هذه إلى وعي إطارات اإلدارة الر�اض>ة Pأهم>ة ال

 الكفا>ات للق>ام Pأعمالهم Pفاعل>ة .
  : رGJ النتائج 1الدراسات النظر�ة

التي أظهرت نتائجها أن درجة وه.ذا اتفقت هذه النتیجة مع ما توصلت إل>ه دراسة 
لدوائر الح.وم>ة في وزارات السلطة الوطن>ة الكفا>ات اإلدار�ة المتوفرة لد` مدیرf ا

  .انت .بیرة حیث وصلت النسPة
  79.2المئو>ة لالستجاPة  

التي أظهرت نتائجها أن فوز�ة بنت حبیب وقد اتفقت هذه النتیجة مع ما توصلت إل>ه 
لد` المدیرات .انت عال>ة  –تقی>م  - إتصال -تخط>n - تنظ>م–الكفا>ات اإلدار�ة 
نتائج المتحصل علیها من أفراد عینة الدراسة وlناءا على ما هو ومن خالل هده ال

مطروح في الخلف>ة النظر�ة للكفا>ات اإلدار�ة في الدراسة الحال>ة ، ی̀ر الطالب أن 
الطارت اإلدارة الر�اض>ة بوال>ة المسیلة تتوفر فیهم معاییر تحقی< الكفا>ات اإلدار�ة 

  ن أهم هذه المعاییر  :، وم). 1987( الجالل ، التي أشار إلیها 
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 العمل . طب>عة فهم -
 والمتاPعة . التخط>n على القدرة -
 المناسPة . القرارات اتخاذ على والقدرة السرعة  -
 واالختصاصات .  المسئول>ات توز�ع على القدرة -

ال توجد فروق ذات داللة إحصائ>ة بین إجاPات أفراد العینة  الفرض�ة الثان�ة: - 
 يتع̀ز لمتغیر المؤهل العلم

 ) :02الجدول (

یبین تحلیل الت1این األحاد% للفروق لدرجة توافر الكفا�ات اإلدار�ة إلطارات اإلدارة 

  الر�اض�ة ونتائج الت1این األحاد% الستخراج الفروق ت1عا لمتغیر المؤهل العلمي

نمصدر التPای المجال درجة  مجموع المرlعات 
 الحر�ة

 nمتوس
 المرlعات

مست̀و  Fق>مة 
 الداللة

تخط>nال بین  
 المجموعات

4,407 3 1,469 ,094 ,963 

داخل 
 المجموعات

871,243 56 15,558  
 

  59 875,650 المجموع
ادارة الوقت 
 واالجتماعات 

بین 
 المجموعات

23,144 3 7,715 ,355 ,786 

داخل 
 المجموعات

1217,839 56 21,747  
 

  59 1240,983 المجموع
بین  التنظ>م  

 المجموعات
12,866 3 4,289 ,363 ,780 

داخل 
 المجموعات

661,317 56 11,809  
 

  59 674,183 المجموع
 814, 315, 4,817 3 14,451بین  التقو>م 
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 المجموعات
داخل 
 المجموعات

855,149 56 15,271  
 

  59 869,600 المجموع
بین  االتصال

 المجموعات
16,271 3 5,424 ,558 ,645 

داخل 
اتالمجموع  

544,313 56 9,720  
 

  59 560,583 المجموع
بین  المجموع

 المجموعات
113,407 3 37,802 ,185 ,906 

داخل 
 المجموعات

11415,993 56 203,857  

  59 11529,400 المجموع

 

) عدم وجود فروق ذات داللة إحصائ>ة قي 02أظهرت نتائج الجدول (.. القراءة:
درجة توافر الكفا>ات اإلدار�ة إلطارات اإلدارة الر�اض>ة تع̀ز إجاPات أفراد عینة الPحث ل

المحسوPة ) fلمتغیر المؤهل العلمي في الدرجة الكل>ة للكفا>ات إذ بلغت ق>مة ( 
  2.75المجدولة   )f) وهي اقل من ق>مة ( 0.185(

Pما أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائ>ة في اجاPة أفراد العینة لدرجة  التحلیل: 
افر الكفا>ات تع̀ز لمتغیر المؤهل العلمي هذا >فسر ارتفاع درجة الكفا>ات اإلدار�ة ال تو 

  یرجع للمؤهل العلمي بل للممارسة .
من خالل عرض Pعض الدراسات التي أشارت إلى  الخلف�ة النظر�ة للدراسة :

ن Pعض الكفا>ات توضح لنا أن ارتفاع هذه الكفا>ات ال >ع̀ز لمتغیر المؤهل العلمي وم
  هذه الدراسات نذ.ر:



 ISSN : 1112-4032         البدنية و الر�ضيةة  للنشاطات تكنولوجياللعلوم و اا	لة العلمية  

  eISSN 2543-3776                                   م2017 الرابع عشر ديسمرب لعدد ا

 

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

 جملة علمية

حمكمة  سنوية  

351 

الواجب توافرها في إطارات المؤسسة في مجال  ) الكفا>ات 193، 1997( حجي، ی̀ر  
یؤمن Pضرورة االتصال Pاآلخر�ن, .ما >سعى إلى أن تكون هناك طرق ، االتصال 

متعددة لالتصال الداخلي والخارجي, >متلك مهارة االتصال, >عمل على إزالة عمل>ة 
ى تحقی< أهداف عمل>ة االتصال له ولآلخر�ن, >عمل على فتح Pاب , >سعى إلاالتصال

  .م.تPه لمن یر�د مقابلته
الواجب توافرها في إطارات المؤسسة ) الكفا>ات  301،  1996( صا>غ ، بینما ی̀ر  

  في مجال التقو>م من أهم هذه الواجPات :
  وضع المعاییر الالزمة لتحقی< األهداف 

  ست̀و تنفیذها في ضوء األهداف المخطn لهامراجعة الخطn ومتاPعة م - 
  - تقو>م أداء العاملین وتشج>عهم 

اتخاذ المواقف الحازمة مع من یثبت أو یتكرر تهاونهم في أداء عملهم على الوجه  - 
  المطلوب

( حجي ، ) الكفا>ات الواجب  132،  1991) و ( الهدهود ، 387، 1997و ی̀ر
  التنظ>م من أهم هذه الواجPات :توافرها في إطارات المؤسسة في مجال 

  إعطاء الجانبین اإلدارf والفني من عمله اهتماما متكافئا
  تحدید المهام التي تتف< مع العاملین Pالمؤسسة وٕام.اناتهم 

  یوزع المسؤول>ات على األعضاء Pعدالة
  ینس< العمل بین األفراد والجماعات

في إطارات المؤسسة في مجال )أن الكفا>ات الواجب توافرها P2010 ،195الل خلف ، 
  إدارة الوقت واالجتماعات من أهم هذه الواجPات :
  المقدرة على إدارة الوقت الشخصي ووقت اآلخر�ن

  مناقشة األولو>ات واخت>ار التدر�ب الذاتي
  ضnP االعتراضات

 التأكد على فاعل>ة الوقت مقابل .فاءته
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 االستنتاجات:

  عرض النتائج ومناقشتها وجدنا : Pعد
  هناك أهم>ة للكفا>ات اإلدار�ة في تحقی< الرضا الوظ>في  - 
درجة امتالك الموظفین للكفا>ات اإلدار�ة .انت بنسب مرتفعة فأهم هذه الكفا>ات  - 

هي .فا>ات االتصال ,..فا>ات التقو>م, .فا>ات التنظ>م , .فا>ات التخط>n, .فا>ات 
  إدارة الوقت واالجتماعات 

روق تع̀ز لمتغیر المؤهل العلمي بین إجاPات أفراد .ما استنتجنا عدم وجود ف - 
  العینة.
  
   اقتراحات:

ومن هنا نوصي المسؤولین على اإلدارات Pصفة عامة واإلدارة الر�اض>ة Pصفة خاصة 
على اإلكثار في استعمال واستخدام .ل من .فا>ات االتصال بین الموظفین و.فا>ات 

  التنظ>م 
هذا من جهة ومن  لوقت واالجتماعات و.فا>ات التقو>م.التخط>n و.فا>ات إدارة ا و.فا>ات.

جهة أخ̀ر نPحث عن الرضا الوظ>في للموظفین من أجل تحسین خدمات اإلدارة 
الر�اض>ة نوصي أ>ضا الPاحثین الPحث في هذا المجال للرفع من مست̀و اإلدارة الر�اض>ة 

 لما ال الر�اضة Pصفة عامة 
  

  المراجع:

 دار إح>اء التراث .القاهرة ,  ,عرب, الجزء الثاني : لسان ال)1988(إبن منظور .1

:أساس>ات في علم إدارة الق>ادة , عمان, دار الف.ر )2002(البدرf طارق   .2
  للطPاعة والنشر.

: األسالیب الق>اد>ة و اإلدار�ة في المؤسسات التعل>م>ة , )  (2005البدرf طارق  .3
 .األردن دار الف.ر للنشر والتوز�ع عمان



 ISSN : 1112-4032         البدنية و الر�ضيةة  للنشاطات تكنولوجياللعلوم و اا	لة العلمية  

  eISSN 2543-3776                                   م2017 الرابع عشر ديسمرب لعدد ا

 

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

 جملة علمية

حمكمة  سنوية  

353 

),الكو�ت, 1: دراسات في الفروق في الرضا المهني (1(1992) المشعان عو�د .4
 .دار القلم

: الكفا>ات في التعل>م من اجل تأس>س علمي للمناهج  ) (2005الدر�ج محمد .5
 المندمج,المغرب, دار العلوم للتحقی< والطPاعة والنشر الدار الب>ضاء . 

في أقطار العرl>ة  :مدخل إلى دراسة النظام الترlوf )  (1987الجالل عبد العز�ز .6
 المنتجة للنفn الكو�ت, دار المعرفة. 

: المدخل إلى الPحث في العلوم السلو.>ة, )1995(العساف حمد بن صالح .7
 السعود>ة, م.تPة العب>.ان للنشر.

),األردن, 3: السلوك التنظ>مي في منظمات األعمال (20051العم>ان محمود  .8
 دار وائل للنشر والتوز�ع.

:ىس>.ولوج>ة اإلدارة, اإلس.ندر�ة, الدارة الجامع>ة  )1999حمانالع>سوf عبد الر  .9
                              للنشر,.

: المهارات اإلدار�ة والق>اد>ة للمدیر المتفوق, القاهرة, دار )1989(السلمي علي  .10
 غر�ب. 

 : اإلدارة الرائدة ,عمان, دار الصفاء للنشر و التوز�ع.  )2003 (الصیرفي محمد .11

: التدر�ب اإلدارf المعاصر, عمان , دار المسیرة  (2007)عاني حسن احمدالط .12
 .للنشر و التوز�ع 

: التنظ>م واإلدارة في الترl>ة الر�اض>ة, القاهرة, دار الثقافة )1987(بدوf عصام .13
 العرl>ة.

), عمان, دار 1:الق>ادة اإلدار�ة الفعالة, (P(2010) 1الل خلف الس.ارنة .14
 �ع والطPاعة .المسیرة للنشر والتوز 

: إدارة  الموارد الPشر�ة, مصر, دار الجامعة الجدیدة )P)2004الل محمد .15
 للنشر.
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: الكفا>ات التعل>م>ة في الق>اس  ) الســـــــــــالم(2001جامل عبد الرحمان عبد  .16
 التقی>م واكتسابها Pالتعلم الذاتي, األردن, دار المناهج للنشر والتوز�ع.

:اإلدارة المعاصرة, ترجمة رفاعي وعبد  )1997(دا>فز برانت و ال>سون لیندا  .17
 المتعالي محمد, المملكة السعود>ة, دار المر�خ للنشر.

:اإلدارة العامة, الكو�ت, الناشر و.الت )1991(هاشم ز.ي محمود  .18
 المطبوعات.

  القاهرة, مطاPع أمون.  ,تطب>قات اإلدارة الر�اض>ة(1999) : مفتي إبراه>م .19

اه>م اإلدار�ة الحدیثة, األردن, مر.ز الكتب :المف )1994(سالم فؤاد وآخرون  .20
. fاإلدار 

: إدارة الق̀و العاملة , األسس السلو.>ة وأدوات )1983(عاشور احمد صقر .21
 الPحث التطب>قي بیروت, دار النهضة.

  ثالثا : المجالت والدور�ات 

:الرضا الوظ>في لد` عینة من مدیرf )2002(األغبرf عبد الصمد قائد محمد - 1
مجلة دراسات الخلیج  ,>م العام Pالمنطقة الشرق>ة في المملكة السعود>ةمدارس التعل

  .109و الجز�رة العرl>ة, العدد
: الرضا الوظ>في والق>ادة الفّعالة,  مجلة عالم السعود>ة, )2007(البدیوf محمود - 2

 بدون طPعة, بدون عدد.
تنم>ة الكفا>ات الالزمة ألعضاء هیئة  :)2001الحلي حسان وسالمة مر�م - 3

لتدر�س في ضوء معاییر الجودة الشاملة, Pحث مقدم في ورشة عمل طرق تفعیل ا
  وث>قة اآلراء, جامعة الملك عبد العز�ز, الر�اض, السعود>ة .

:اإلدارة التعل>م>ة على مست̀و المناط< في ) 1989(المPعوث محمد حسن - 4
دد, بدون عالمملكة العرl>ة السعود>ة, مجلة م.تPة الملك عبد العز�ز العامة, 

  السعود>ة .
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: الكفا>ات اإلدار�ة األساس>ة لمدیر المدرسة ) 1991(الهدهود دالل عبد الواحد - 5
 , الكو�ت.37العدد 7في التعل>م العام, دراسات ترlوf, المجلة 

  
  را1عا: الرسائل و األطروحات

: األمن النفسي و عالقته Pالتوجه الزمني لد` )2004(البدراني جالل عبد العز�ز - 1
  رسالة ماجستیر غیر منشورة, .ل>ة الترl>ة, العراق.  ,ة الموصلطلPة جامع

دراسة تحلیل>ة للرضا الوظ>في لد` :  )2000(الحن>طي إ>مان محمد علي  - 2
العاملین لد` أعضاء ه>أة التدر�س في .ل>ة الترl>ة الر�اض>ة في الجامعات 

  ة األردن>ة.األردن>ة, رسالة ماجستیر غیر منشورة, .ل>ة الدراسات العل>ا, الجامع
:الرضا الوظ>في لد` العاملین في )2005الحیدر عبد المحسن وlن طالب إبراه>م - 3

القطاع الصحي في مدینة الر�اض ،Pحث میداني, معهد اإلدارة العامة, بدون 
  طPعة, بدون دار نشر, الر�اض.

 مدارس, التعل>م ومدیرات مدیرf  لد` الوظ>في : الرضا  )2001 (الرو�لي نواف - 4
 غیر ماجستیر رسالة, میدان>ة دراسة الشمال>ة الحدود Pمنطقة ح.وميال العام

  الملك سعود. جامعة, الترl>ة والتخط>n،.ل>ة الترlو>ة اإلدارة منشورة قسم
عوامل ضغو1 العمل التنظ>م>ة وعالقتها Pالرضا الوظ>في  :)2(002السلوم سعاد - 5

رة الترlو>ة, .ل>ة للمشرفات اإلدار�ات, رسالة ماجستیر غیر منشورة, قسم اإلدا
  الترl>ة, جامعة الملك سعود, الر�اض.

 التنظ>مي Pااللتزام وعالقته الوظ>في : الرضا)2008(فلمPان  تواوf  فؤاد إیناس - 6
رسالة  ,م.ة الم.رمة Pمدینة الترlو>ات والمشرفات الترlو�ین المشرفین لد`

  ماجستیر, قسم إدارة األعمال, الجامعة اإلسالم>ة غزة ، فلسطین .
: اثر الرضا الوظ>في على الوالء التنظ>مي لد` )2008(إیهاب احمد عو>ضة  - 7

قسم إدارة األعمال, الجامعة العاملین في المنظمات األهل>ة, رسالة ماجستیر, 
  اإلسالم>ة غزة, فلسطین. 
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الكفا>ات اإلدار�ة الالزمة لمعلمي اللغة العرl>ة في ): 2000(هالل علي محمد  - 8
lناء برنامج تدر�بي في دولة الPحر�ن, أطروحة د.توراه, ضوء التقی>م البدیل و 
 جامعة Pغداد, العراق. 

: فاعل>ة دور مشرفي اإلدارة المدرس>ة في ) 2003(محمد بن احمد بن حسن - 9
تطو�ر الكفا>ات اإلدار�ة والفن>ة لمدیرf الدارس االبتدائ>ة Pمحافظة الطائف, 

n<و>ة والتخطlجامعة أم الق̀ر , السعود>ة. رسالة ماجستیر, قسم اإلدارة التر , 
الوظ>في  الرضا تحقی< في ودوره : التحفیز )2007(الجر�د ماطل بن عارف - 10

الجوف,  رسالة ماجستیر, قسم العلوم اإلدار�ة,  منطقة Pشرطة العاملین لد`
  جامعة نایف العرl>ة للعلوم األمن>ة, السعود>ة.

المتوافرة ومع>قات  الكفا>ات اإلدار�ة:  )2001 (على خالد یوسف الحداد -11
, تطو�رها لد` مدیرf الدوائر الح.وم>ة في وزارات السلطة الوطن>ة الفلسطین>ة

 رسالة ماجستیر, .ل>ة الدراسات العل>ا, جامعة النجاح الوطن>ة في نابلس, فلسطین 

: الكفا>ات اإلدار�ة والفن>ة المتوافرة  )2007(فهد عبد الرحمن بن علي المالكي - 12
رس الثانو>ة Pمدینة الطائف من وجهة نظر المدیر�ن والمعلمین, لد` مدیرf المدا
,السعود>ة. رسالة ماجستیر,   قسم اإلدارة الترlو>ة والتخط>n, جامعة أم الق̀ر

 الترl>ة معاهد مدیرات لد` اإلدار�ة الكفا>ات واقع: 2001حبیب بنت فوز�ة -13
قسم اإلدارة  العرl>ة السعود>ة ، رسالة ماجستیر ، المملكة في للبنات الخاصة

  الترlو>ة و التخط>n، جامعة ام الق̀ر  السعود>ة 

: بناء نموذج للكفا>ات اإلدار�ة الالزمة لمدیرf 2008الجنابي عط>ة رعد خلف - 14
ومدیرات معاهد المعلمین والمعلمات في ضوء مفهوم إدارة الجودة الشاملة، 

 .  د.توراه ،.ل>ة الترl>ة ، جامعة Pغداد ، العراق أطروحة
المدرسة  لمدیرة الق>ادf النمn :أثر1995محمد  أحمد مواهب صا>غ، -  15
.ل>ة  .ة منشور غیر ماجستیر المدرسي , رسالة المناخ على ومساعدتها الثانو>ة
 .م.ة الم.رمة  القر̀  أم جامعة .الترl>ة
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 تر�یب و نم� الجسم لر�اضي النخةدراسة تحلیل�ة ل

  �أساس لالنتقاء و التوج�ه

  سنة 16- �13رة السلة، الكرة الطائرة) سن  ( الجودو، 
  

  )3(لوح هشام  د.، )1( عطاء هللا أحمدا.د.  ، )1( عسلي حسین

  

  ) port@yahoo.fasli.houcine_s ( هد الرتبية البدنية و الر�ضية جامعة وهرانعم -1
  )   ratallah680@yahoo.f ( معهد الرتبية البدنية و الر�ضية  جامعة عبد احلميد بن  ديس مستغامن -2

  ) louh_hicham@yahoo.fr   (وهران معهد الرتبية البدنية و الر�ضية  جامعة  -3

 

  :الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى تحلیل نتائج تر�یب ونم� الجسم لر�اضي النخ�ة صنف  

كرة الطائرة) �أساس االنتقاء الر�اضي وعل3ه تم ال�رة السلة،  (الجودو، )16-13(أش�ال

انطالقا من الوقوف على دالالت الفروق لكتل وم�ونات النم� الجسمي لعینات ال�حث و 

هذا أجر�ت دراسة مسح3ة وصف3ة على عینة ال�حث التي تم اخت3ارها �الطر�قة العمد3ة 

 �ما تم االعتماد(المقصودة) مستعینین �الحقی�ة األنتروEومتر�ة �أداة رئ3س3ة في ال�حث 

على معادالت مات�3ا وطر�قة هیت �ارتر في استخراج نتائج �تل وم�ونات النم� 

 الجسمي.

ما توصل إل3ه ال�احثین من نتائج هو وجود فروق معنو3ة في تر�یب  ومن أهم

وم�ونات نم� الجسم لعینات ال�حث و منه یوصي ال�احثین �االعتماد على الدراسات 

وال�حوث المنشورة في مجال االنتقاء �منطلJ وأساس علمي في عمل3ة انتقاء وتوج3ه 

  الر�اضیین نحو النشاK الر�اضي المناسب.
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  .تركيب اجلسم  ، منط اجلسم ، االنتقاء ، التوجيهاألساسية: الكلمات 
 

 

These instructions present guidelines for preparing papers. This 

document is to be used as a template for  Micosoft Word 
Astract: 

  
This study aims at the analysis of the body composition and the somatotype of 
elite athletes (judo, volleyball, basketball) as criteria for selection and 
orientation of sportsmen. 
A descriptive survey on a sample of Athlèes elites deliberately selected. The 
Anthropometric kit was used to measure anthropometric indices. In addition, 
the statistical analysis through the Mateika equation and the Heath and Carterà 
method was exploited to calculate the body composition and somatotype of the 
elite athletes. One of the major findings of this study is the statistical 
differences in body composition and somatotype between the research sample. 
The recommendations call for the need to use published research in the field of 
sports selection as a starting point and a scientific basis in the selection and 
orientation of athletes of different disciplines 
Mots clés:  Body composition; Somatotype; Selection; Orientation 

  

Resumé :   
 Cette étude à pour objectif  l’analyse de  la composition corporelle et 

le somatotype  des athlètes élites cadets (judo, volley Ball, basket Ball) 
comme critères de sélection et d’orientation des sportifs. 

  Une enquête  descriptive sur un échantillon d’athlètes élites choisi  
délibérément. La trousse anthropométrique était utilisée pour mesurer les 
indices anthropométriques. Par ailleurs, l’analyse statistique à travers 
l’équation de Mateika et la méthode de Heath et carter à été exploitée pour 
calculer la composition corporel et le somatotype des athlètes élite. L’une des 
conclusions majeures de cette étude  est  les différences statistiques de la 
composition corporelle et du somatotype entre l’échantillon de la recherche. 
Les recommandations appellent à la nécessite de recourir aux recherches 
publiées dans le domaine de la sélection sportive comme un départ  et une 
assise  scientifique dans la sélection et l’orientation des sportifs de différentes 
disciplines .  
Mots clés: Composition corporel, Somatotype, Sélection, Orientation, 

Sportif élite 
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  مقدمة:- 1
إن تسجیل األرقام الق3اس3ة العالم3ة وسرعة تحط3مها وارتفاع مستوL األداء  

على التطور الكبیر الذP 3شهده المجال الر�اضي، و�رجع  الر�اضي المذهل دلیل واضح

 Pاألداء إلى االنتقاء الر�اضي العلمي والمقنن الذ Lتسجیل هذه األرقام وارتفاع مستو

3عتبر في الدرجة األولى هو عمل3ة استثمار�ة واقتصاد3ة تلجأ إلیها الدول المتقدمة لرEح 

) 1988وهدا ما أكده (حلمي و العطار الجهد والوقت والمال لصناعة ال�طل الر�اضي 

أن عمل3ة التوج3ه واالنتقاء عمل3ة اقتصاد3ة في المقام األول تهدف إلى توفیر الجهد 

  )1988،483وٕاحراز أفضل النتائج. (حلمي و العطار 

  

ومن أهم ما اهتم �ه علماء االنتقاء في منظومة صناعة ال�طل هو البناء الجسمي 

"أنه من أجل تحدید استعدادات   )�2006وستیل وو�لمور ه (للر�اضي وهذا ما أشار إل3

الفرد الجسم3ة ووقعها على ممارسة النشاطات الر�اض3ة یجب أوال وصف ومعرفة نمو 

   ( costill et wilmor ,2006 ,428, 429) . وتطور بن3ة وتكو�ن الجسم"

  

النسبي في حیث أن نم� الجسم هو من أهم محددات االنتقاء التي تتمتع �الث�ات  

)، و3عتبر 1997،295(أبو العال و حسانین صناعة ال�طل الر�اضي استراتیج3ةمنظومة 

 Lالممارس هو الخطوة األولى نحو الوصول إلى مستو Kاخت3ار الفرد المناسب لنوع النشا

"أن الالعب �ي �3ون ناجحا یجب  )1997(عبد الفتاح و حسانین،ال�طولة حیث 3شیر 

(عبد الفتاح و ر�اضة �3ون نم� جسمه مناس�ا لها".قى لونا من التأن ین

 )1997،374حسانین،

  

) "أن العدید من المختصین یتفقون على أن هناك عالقة بین 2005و�رL (حازم،

، 2005التكو�ن الجسماني لالعب وٕام�ان3ة الوصول للمستو3ات الر�اض3ة العالم3ة".(حازم،

25(. 
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  المش�لة: - 2
ل الر�اضي یتطلب جسما مناس�ا وEرامج تدر�ب3ة ومن المعلوم أن صناعة ال�ط

وممارسة م�ثفة، ف�مهارة المدرب في التدر�ب وتوفر النم� الجسمي المناسب لنوع3ة 

 .النشاK یتم الوصول إلى مستوL ال�طولة 

وعل3ه ال 3م�ن الفصل بین مهارة المدرب واإلم�انات الجسم3ة لالعب حتى 3ص�ح 

) 1998( حسانین،  عائد مضمون وهذا ما أشار إل3ه  للبرامج المسطرة من قبل المدرب

عن �ارEوفیتش "أن المدرب العاقل ال 3ض3ع وقته وجهده مع نم� جسمي غیر م�شر 

  )228، 1998( حسانین،  �النجاح". 

ومنه 3م�ن تلخ3ص مش�لة ال�حث في مالحظة ال�احثین لغ3اب األسس العلم3ة 

لصدفة في عمل3ة انتقاء وتوج3ه الر�اضیین نحو واالعتماد على العمل العشوائي والنتائج ا

  النشاK الر�اضي خاصة من الجانب المورفولوجي.

 Jال�احثین في عمل3ة التدر�ب والتدر�س ومن هذا المنطل Kوهذا من خالل انخرا

ارتأینا إجراء دراسة تحلیل3ة لتر�یب ونم� الجسم لر�اضي فرق النخ�ة أش�ال (الجودو، �رة 

 ب�عض األسس و المراجع العلم3ةائرة) لتزو�د العاملین في مجال االنتقاء السلة، الكرة الط

  .من أجل االبتعاد عن العشوائ3ة ونتائج الصدفة في صناعة ال�طل  الر�اضي 

  األسئلة: 

ما طب3عة تر�یب و نم� الجسم لر�اضي النخ�ة (الجودو ،�رة السلة ، �رة  )1

 الطائرة).

 ة في تر�یب وم�ونات نم� الجسم .هل توجد فروق معنو3ة بین فرق النخ� )2

  األهداف:  -3
تحدید تر�یب ونم� الجسم لر�اضي النخ�ة (�رة الطائرة ،�رة السلة، الجو  )1

 دو)

 الوقوف على دالالت الفروق لتر�یب وم�ونات نم� الجسم لر�اضیي . )2

  الفرض�ات: - 3
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ساب یتمیز مصارعي الجو دو �االرتفاع في الكتلة العضل3ة و الشحم3ة على ح  1-1

 الكتلة العظم3ة و3غلب علیهم النم� العضلي السمین .

یتمیز العبوا �رة السلة و�رة الطائرة �ارتفاع الكتلة العظم3ة و العضل3ة على  1-2 

  حساب الكتلة الشحم3ة وس3غلب علیهم النم� النحیف العضلي .

  توجد فروق معنو3ة في تر�یب وم�ونات النم� الجسمي بین عینات ال�حث .  -2 

  المصطلحات الواردة في الحث: -4
هو مصطلح 3شیر إلى تر�یب جسم اإلنسان من ثالث مقومات  التر�یب الجسمي :

 , Battineli) ) ،87، 1997(هزاع،أساس3ة هي العضالت و الشحوم و العظام .

2007,10)      
له الجسم أP الش�ل التكو�ني و البنائي  امورفولوج3هو مصطلح 3شیر إلى نم� الجسم : 

، و3عبر عنه بثالث أرقام ، األول 3شیر ( ال3مین) إلى النحافة و الثاني (الوس�) إلى 

  (carter, 2002 ,2)، ) 1997،29العضلة و الثالث (ال3سار) إلى السمنة .(رضوان ، 
�أنه عمل3ة یتم من خاللها اخت3ار أفضل العناصر من خالل عدد �بیر منهم االنتقاء : 

  )1996(حمادة،  ط�قا لمحددات معینة .
هو ع�ارة عن مجموع الخدمات التي تهدف إلى مساعدة الفرد على فهم نفسه التوج�ه : 

على النحو األفضل و أ3ضا فهم المش�الت التي 3عاني منها و تزو�ده �المهارات الالزمة 

(إخالص التي تم�نه من استغالل ما لد3ه من إم�ان3ات و مهارات  واستعدادات وقدرات .

 ،2002 ، 13(  

 الدراسات المشابهة: -5
  : 2000دراسة النمورP و أبو یوسف 

  " النم� الجسمي وش��ة الش�ل الجانبي  لالعبي المستوL القومي في �رة الماء "   

  هدفت الدراسة إلى :

تحدید المواصفات الجسم3ة و النم� الجسمي لالعبي �رة الماء (فرق المقدمة  )1

.(Pالقومي المصر Jالفر�،  
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�ة الش�ل الجانبي لالعبي �رة الماء  (فرق المقدمة ،الفر�J القومي تخ�3 ش� )2

.(Pالمصر 

مقارنة �ل من المواصفات الجسم3ة و نم� الجسم في ضوء ش��ة الش�ل الجانبي   )3

.(Pالقومي المصر Jفرق المقدمة ،الفر�) 

)الع�ا ،الحاصلین على المراكز من األول إلى  الثالث 33شملت عینة ال�حث (

مصر الدول3ة لكرة الماء التي أق3مت بنادP الصید الر�اضي في الفترة  في �طولة

 07العب 3مثلوا الفر�J المصرP و  12، منهم  1999_04_ 16إلى  12من 

 العبین من �ل من المجر سلوفان3ا و بلغار�ا .

تم معالجة الب3انات من خالل استخدام الوس� الحسابي و االنحراف المع3ارP و 

  اخت�ار "ت" .

  ظهرت النتائج :أ

  وجود فروق دالة لألغلب الق3اسات لصالح العبي فرق المقدمة . )1

 یتصف العبي فرق المقدمة �النم� الجسمي العضلي السمین . )2

 یتصف العبي الفر�J القومي المصرP �النم� الجسمي  السمین العضلي  )3

تم تصم3م ش��ة الش�ل الجانبي لالعبي فرق المقدمة و التي تم�ن  )4

في انتقاء و توج3ه الناشئین للع�ة �رة الماء . ( النمورP و  استخدامها

 ) 219-195،  2000أبو�وسف 

 : Duncan et al2006دراسة دان�ن وآخرون ، 

  " الخصائص األنتروEومتر�ة و الفسیولوج3ة لالعبین النخ�ة �رة الطائرة أصاغر"     

  هدفت الدراسة الى :

ر�ة و الفسیولوج3ة لالعبي النخ�ة  �رة التعرف على الخصائص األنتروEومت

  الطائرة األصغر سنا حسب مر�ز اللعب .
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) سنة لفر�J �رة 19-16) العب نخ�ة للكرة الطائرة أصاغر (25شملت عینة ال�حث  (

الطائرة االنجلیزP وقد أجر�ت هذه الدراسة في معس�رات التدر�ب التي أق3مت في صیف 

2006 .  

  �استخدام اخت�ار تحلیل الت�این وتوصلت النتائج الى ما یلي : وقد تمت معالجة الب3انات

  الممرر�ن لدیهم النم� النحیف العضلي . )1

 الساحقون والدفاع لدیهم النم� المتوازن . )2

 Duncan et al  2006 ) العبي الوس� لدیهم النم� العضلي النحیف . ( )3

649-651 

 : Sànchez-munoz et al 2007مینوز وآخرون  - دراسة سانشاز

"الخصائص األنتروEومتر�ة ، م�ونات الجسم و النم� الجسمي لالعبي �رة التنس    

  النخ�ة أصاغر"

  هدفت هذه الدراسة إلى : 

وصف الخصائص االنتروEومتر�ة ، م�ونات الجسم و النم� الجسمي   )1

في الترتیب  12في الترتیب  األول مع العبي الناشئة 12لالعبي الناشئة النخ�ة 

  األخیر .

مقارنة الب3انات األنتروEومتر�ة ، م�ونات ونم� الجسم لالعبي الناشئة  )2

 في الترتیب األخیر .  12في الترتیب  األول مع العبي الناشئة  12النخ�ة 

 بناء بروفیل أنتروEومترP  لالعبي �رة التنس الناشئة النخ�ة . )3

) بنین و 57)العب أصاغر لكرة التنس ، حیث تكونت من (123شملت عینة ال�حث (

لكأس دا3فس   2006و  2005) فر�J وطني شارك في دورة 28) بنات ل (28(

لألصاغر و�أس التغذ3ة لألصاغر ، حیث  تم تقس3م عینة ال�حث إلى مجموعات حسب 

العب في المرت�ة األولى و األخیرة وهذا التقس3م حسب مستوL  12الجنس و النتیجة (

 اللعب ) .

  تم احتساب  �ل من :  
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  مؤشر �تلة الجسم  -        

  �ارتر) –النم� الجسمي �استخدام معادلة (هیت  -        

نس�ة الكتلة الدهن3ة �استخدام معادلة (سیرP) وانطالقا من معادلة الكثافة  -        

( Pدورنین و مارسال)          الجسم3ة  

  نس�ة الكتلة العضل3ة �استخدام معادلة (بورتمان و آخرون) -        

 Lو المد Pتم معالجة الب3انات من خالل استخدام الوس� الحسابي و االنحراف المع3ار

" و الترتیب Uاخت�ار " - وتني—مان- لوصف متغیرات ال�حث و اخت�ار و�لكو�سن 

  المیئني لبناء البروفیل .

  توصلت النتائج إلى ما یلي :

خیر في �ل ال توجد فروق معنو3ة بین العبي الترتیب األول و الترتیب األ )1

  متغیرات ال�حث ( الق3اسات الجسم3ة ، م�ونات الجسم ن النم� الجسمي ).

توجد فروق معنو3ة بین الالع�ات في الترتیب األول و الترتیب األخیر إال في  )2

 . Sànchez-munoz et al) 799الطول و عرض المرفJ الر��ة .(

2007 ,793- 

 :  2009دراسة بوجمعة بلوفة 

ت المورفولوج3ة ل�عض المؤشرات الجسم3ة ل�عض المؤشرات الجسم3ة "توض3ح المتطل�ا 

  (النم� الجسمي ، التقدیر الكمي ) وعالقتهما بنوع االختصاص الممارس"

  هدفت الدراسة إلى :  

وصف وتوض3ح نماذج مورفولوج3ة مع3ار�ة ال�حث في الر�اضة التخصص3ة  )1

  �رة الید) –ائرة �رة الط –(الجودو) و األلعاب المنظمة (  �رة القدم 

إیجاد التقدیر الكمي لم�ونات نم� وحجم الجسم ومؤشراته األنتروEومتر�ة لجم3ع  )2

 ) سنة 19- 18- 17- 16عینات ال�حث و مراحلها العمر�ة (

 رسم توز�ع خاص ب�طاقة النم� الجسمي و التقدیر الكمي له . )3
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ات تحدید أوجه االختالف و التشا�ه في المؤشرات المرفولوج3ة بین ر�اض )4

 التخصص.

ر�اضي المشار�ین في ال�طوالت الجهو3ة الغر3Eة في  291شملت عینة ال�حث 

)العب ، 91)العب ، �رة القدم (70االختصاصات التال3ة : المصارعة ال3ا�ان3ة الجیدو (

 ) العب .70) العب ، �رة الید (60الكرة الطائرة (

مستعملة في استمارة تقو3م النم� استعمل ال�احث الق3اسات األنتروEومتر�ة المعتمدة و ال 

  �ارتر، �ما اعتمد على �طاقة توز�ع النم� الجسمي ل: شیلدون .- الجسمي لهیت

تم معالجة الب3انات من خالل استخدام الوس� الحسابي و االنحراف المع3ارP واخت�ار 

  تحلیل الت�این.

  من أهم نتائج ال�حث ما یلي :

ضل3ة و النحافة و هبوK في مر��ة السمنة اتجاه النم� منتشر إلى المز�د من الع )1

.  

توز�ع األنماK للجسم یتر�ز حول المنطقة الوسطى من �طاقة النم� و أن أغلبها  )2

 3میل إلى النم� العضلي .

ز�ادة الحجم والوزن عند تخصص الجیدو وخلوها من الدهون و الذP مرجعه الى  )3

 متطل�ات التخصص .

الر�اضیین  في التخصصات المصارعة فروق �بیرة في نم� الجسم وحجمه بین  )4

 و األلعاب المنظمة .

   .)  192 – 184،  2009(بلوفة بو جمعة  

                                                                                                                                                                      

  جراءات المیدان�ة: منهج�ة الحث واإل- 6
 منهج الحث : - 1- 6

  عتمد ال�احثین على المنهج المسحي الوصفي في دراسة مش�لة ال�حث .ا    

  عینة الحث :  - 2- 6
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ر�اضي من فرق النخ�ة الجزائر�ة حیث تكونت  33أجر�ت الدراسة على عینة  قدرها     

العب    14و  �غ �90غ  إلى وزن  + 50مصارعي الجودو من وزن أقل من  7من  

سنة  حیث تم اخت3ارها �الطر�قة 13/16العب �رة الطائرة  صنف أش�ال �12رة السلة و 

  العمد3ة.

  أدوات الحث :- 3- 6

        و التي تضم ما یلي : اعتمدنا في دراستنا األساس3ة على الحقی�ة األنتروEرومتر�ة

ن نوع "تر�الو" ، �الیبیر، البرجل األستادیومتر : جهاز لق3اس األطوال، میزان طبي م  

  المنزلJ الصغیر ، شر��  ق3اس .

  المعادالت الخاصة بتر�یب ونم� الجسم :

لحساب المقومات  .Mateigka (1921)معادالت مات�3ا تتر�یب الجسم : استخدم

   األساس3ة لتر�یب الجسم.

 – d’Izakson(1958): /100  Sa = ( 100 + P + ( stature مساحة الجسم   

160 ) .  

  .MA = d. s.kالكتلة الشحم3ة :      

  MM = l.r².kالكتلة العضل3ة :    

  )107- 105، 1997.(خاطر و3Eك  MO = l.o².kالكتلة العظم3ة :    

  األنثروEومترP  �ارتر – هیث طر�قة الجسم لتحدید نم� ال�احثان استخدم :الجسمي النم�

  الوسائل االحصائ�ة :  

 الوسائل على ) للحصولSPSS(  اإلحصائي البرنامج �استخدام تالب3انا تحلیل تم 

  اإلحصائ3ة التال3ة :

المتوس�  الحسابي ، االنحراف المع3ارP ، معامل  االلتواء ، اخت�ار تحلیل الت�این ،   

  . LSDاخت�ار داللة فروق المتوسطات 
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  عرض النتائج: -7
 تحلیل نتائج تر�یب الجسم:

  لعینات الحث الكتلة الشحم�ة لة فروق ) �مثل دال 01جدول رقم(

   مجموع المرNعات درجة الحر�ة معدل المرNعات ف المحسوة ف الجدول�ة  الفرق 

  5.75  3.32  دال

 داخل مج  1273.74  30  42.45 

 بین مج 488.59  2  244.29 

  

  

 LSDق�مة  الفرق 

 فرق المتوسطات 

 11.51=1َس  16.93=2َس  7.07=3َس  المتوسطات

 11.51= 1َس  / 5.43  4.43  3.68=2.َس 1َس  دال  

 16.93=2َس  / / 9.86  4.31=3.َس 1َس  دال  

 7.07=3َس  / / / 4.10 =3.َس 2َس  دال  

  

من خالل نتائج الجدول یتبین أن هناك فروق معنو3ة بین عینات ال�حث وهذا ما 

أن  LSDجدول3ة �ما دلت نتائج اخت�ار دلت عل3ه ق3مة "ف" المحسو�ة مقارنة بـ "ف" ال

�غ، ثم  16.93 2الز�ادة في الكتلة الشحم3ة المطلقة �انت لصالح العبي �رة السلة بـ َس 

�غ وجاءت في األخیر عینة الجودو 11.51 1تأتي في المرت�ة الثان3ة عینة �رة الطائرة َس 

لسلة بتنم3ة السرعة �غ، و3فسر ال�احث هذه النتائج إلى اهتمام مدرEي �رة ا7.07 3َس 

 المهارL والقوة �أنواعها أكثر من صفة التحمل العام �ما 3غلب على �رة السلة الجانب 

أكثر من الجانب البدني وهذا ما یؤدP إلى االرتفاع النسبي  في �تلة الدهون لالعبي �رة 

ي لع�ة السلة مقارنة ��رة الطائرة والجودو ومما یؤ�د ذلك أن معظم االخت�ارات المط�قة ف

�رة السلة هي اخت�ارات الغرض منها ق3اس القدرة والسرعة والمهارات األساس3ة مثل: 
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 1999(عبد الدا3م و حسانین ، اخت�ار لیلتش، جونسن واخت�ار نو�سن واخت�ار ل3ستون.

 ،74 -78( 

�ما أثبتت دراسة الد�تور بلوفة أن ر�اضیي الجودو یتمیزون بنقص في الكتلة الدهن3ة 

�رة  –�رة الطائرة  –(  �رة القدم ى االختصاصات الر�اضات الجماع3ة األخرL خالفا عل

،   2009الید) و یرجع هذا االختالف إلى متطل�ات التخصص .(بلوفة بو جمعة ، 

190( 

 

  لعینات الحث الكتلة العضل�ة ) �مثل داللة فروق 02جدول رقم(

  

شیر نتائج الجدول إلى عدم وجود فروق معنو3ة بین عینات ال�حث وهذا ما دلت ت

 عل3ه ق3مة "ف" المحسو�ة التي هي أقل من ق3مة "ف" الجدول3ة.

ال�احث ذلك إلى أن صفة القوة �أنواعها هي صفة ضرور�ة في األنشطة  و3عزوا

الثالث وهو مطلب �ل مدرب وهذا ما نالحظه من خالل س3طرة الكتلة العضل3ة على 

(علوP  التر�یب الجسمي لعینات ال�حث مقارنة �الكتلة الدهن3ة والعظم3ة حیث یؤ�د

جة �بیرة على تنم3ة الصفات البدن3ة ) "أن القوة العضل3ة هي التي تؤثر بدر 91،  1994،

."Lاألخر  

"أنه توجد عالقة ارت�اط3ة طرد3ة بین القوة العضل3ة  )115، 1997(هزاع،و�ؤ�د 

،�ما یرجع ال�احث ارتفاع الكتلة العضل3ة لعینات ال�حث الى   ومساحة مقطع العضلة"

تتمیز هذه الخصائص الفسیولوج3ة للمرحلة العمر�ة و التي هي مرحلة البلوغ �حیث 

   مجموع المرNعات ة الحر�ةدرج معدل المرNعات ف المحسوة ف الجدول�ة  الفرق 

  2.19 3.32  غیر دال  

داخل مج  804.60   30  26.82  

 بین مج 117.98   2  58.99  
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 10المرحلة �اكتساب جل الكتلة العضل3ة ،أین �3ون افراز هرمون التستوستیرون 

  أضعاف مما هو عل3ه في مرحلة ما قبل البلوغ . 

 (costill et wilmore , 2006, 430)  

  لعینات الحث ك العظم�ة ) �مثل داللة فروق 03جدول رقم(

   مجموع المرNعات درجة الحر�ة معدل المرNعات ف المحسوة ف الجدول�ة  الفرق 

 4.33   3.32  دال  

 داخل مج  64.84   30  2.16

 بین مج 18.74   2  9.37  

  

 LSDق�مة  الفرق 

 فرق المتوسطات 

 المتوسطات

 =3َس 

10.67 

 =2َس 

12.58 

 =1َس 

12.45 

غیر   

 دال

 =2.َس 1َس 

0.83  1.77  0.13 / 

 = 1َس 

12.45 

 دال  

 =3.َس 1َس 

 12.58 =2َس  / / 1.9  0.97

 دال 

 =3.َس 2َس 

 10.67 =3َس  / / / 0.92

 

یتوضح من خالل نتائج الجدول أنه توجد فروق دالة بین عینات ال�حث وهذا ما 

 دلت عل3ه ق3مة "ف" المحسو�ة أنها أكبر من ق3مة "ف" الجدول3ة.

تبین لنا أن عینة �رة الطائرة و�رة  LSDو�استخدام اخت�ار فروق المتوسطات 

السلة متكافئتان في الكتلة العظم3ة المطلقة على ع�س عینة الجودو والتي تنخفض لدیها 

  الكتلة العظم3ة مقارنة �عینة �رة الطائرة و�رة السلة.
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و�رجع ال�احث هذه النتائج إلى متطل�ات وخصوص3ة �ل نشاK عن األخر حیث 

"أن لنوع النشاK دور في تحفیز �ثافة العظام واألنشطة التي  )95،  1997(هزاع ، 3شیر

یتم فیها حمل الجسم �الجرP والقفز تساهم في ز�ادة �ثافة العظام"، �ما تلعب العوامل 

 الغدهالفسیولوج3ة دور �بیر في ز�ادة �ثافة العظام حیث أن هرمون النمو الذP تفرزه 

 Tavio)   الجسدP خالل مراحل النمو.النخام3ة له أثر �بیر في النضج العظمي و 

and Jook, 2002 , 2)  

  لعینات الحث م�ون السمنة ) �مثل داللة فروق 04جدول رقم(

   مجموع المرNعات درجة الحر�ة معدل المرNعات ف المحسوة ف الجدول�ة  الفرق 

 8.97 3.32  دال

 داخل مج  36.94   30  1.23

 مجبین  22.10   2 11.05  

  

 LSDق�مة  الفرق 

 فرق المتوسطات 

 2,21 =1َس  3,71 =2َس  1,85 =3َس  المتوسطات

 دال 

 =2.َس 1َس 

 2,21 = 1َس  / 1.51  0.35  0.62

 غیر دال  

 =3.َس 1َس 

 3,71 =2َس  / / 1.86  0.73

 دال 

 =3.َس 2َس 

 1,85 =3َس  / / / 0.69
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  لعینات الحث ن العضلةم�و ) �مثل داللة فروق 05جدول رقم(

   مجموع المرNعات درجة الحر�ة معدل المرNعات ف المحسوة ف الجدول�ة  الفرق 

 8.92  3.32 دال 

 داخل مج  41.72   30  1.39  

 بین مج 24.82   2  12.41
  

 LSDق�مة  الفرق 

 فرق المتوسطات 

 2,42 =1َس  3,25 =2َس  4,78 =3َس  المتوسطات

 2,42 = 1َس  / 0.83 2.37  0.74 =2.َس 1َس  دال 

 3,25 =2َس  / / 1.54 0.78 =3.َس 1َس  دال  

 4,78 =3َس  / / / 0.66 =3.َس 2َس  دال  
  

  لعینات الحث م�ون النحافة ) �مثل داللة فروق 06جدو ل رقم(

   مجموع المرNعات درجة الحر�ة معدل المرNعات ف المحسوة ف الجدول�ة  الفرق 

 1.91  3.32 غیر دال  

 داخل مج  58.43 30  1.94  

 بین مج 7.47   2  3.73  
    

  لعینات الحثالتقدیر الكمي لنم� الجسم  ) �مثل 07جدول رقم(

 

 )  y  ،xتحدید اإلحداث�ات ( 

 

م�ون 

 السمنة 

 

م�ون 

 العضلة 

 

 م�ون النحافة 

           

  الم�ون   

التخصص           

=1.71x 2.21 2.42 3.92  

 نحیف متوازن  y  =- 1 .29 �رة الطائرة

    - 0 .6   = X 3.71 3.25 3.11  
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y  = 0.32-  aرة السلة النم� المر�ز� 

 =0.86x 1.85 4.78 2.71  

 عضلي نحیف 5y=  الجودو

 

ي ) أن لكل نشاK ر�اضي من األنشطة الثالث  نم� جسم07یتوضح من الجدول رقم (  

 –3.92خاص �ه حیث تمیز العبوا �رة الطائرة �النم� النحیف المتوازن وEتقدیر �مي (

) بینما یتمیز العبوا �رة السلة �النم� المر�زP و�التقدیر الكمي (بتقدیر 2.21 – 4.42

) أما العبوا الجودو فتمیزوا �النم� العضلي النحیف 3.71 – 3.25 - �3.11مي) (

  ).1.85 - 4.78 -2.71وEتقدیر �مي إجمالي (

مؤ�دة لتمیز �ل نشاK عن اآلخر حیث  06، 05، 04وجاءت نتائج الجدول رقم 

) أنه توجد فروق دالة إحصائ3ا في م�ون 04تبین من نتائج اخت�ار "ف" للجدول رقم (

توضح أن الفرق لصالح عینة �رة السلة مع وجود  LSD السمنة ومن خالل إجراء اخت�ار

  ن عینة الجودو و�رة الطائرة.تكافؤ في هذا الم�ون بی

) أنه توجد فروق دالة إحصائ3ا في م�ون العضلة �05ما یوضح الجدول رقم (

لداللة فروق  LSDوهذا ما دلت عل3ه نتائج اخت�ار "ف" ومن خالل نتائج اخت�ار 

المتوسطات تبین أن الفرق �ان لصالح عینة الجودو ثم �رة السلة ثم في المرت�ة األخیرة 

  الطائرة. عینة �رة

) فهو یوضح من خالل نتائج اخت�ار "ف" أنه ال توجد فروق 06أما الجدول رقم (

  معنو3ة في م�ون النحافة حیث أن ق3مة "ف" المحسو�ة أقل من ق3مة "ف" الجدول3ة.

السمین)  -العضلي  - اختالف نتائج نوع النم� الجسمي (النحیف 3فسر ال�احث 

كرة الطائرة ) أن لكل نشاK ر�اضي النم� الة ، �رة السل الجودو،(   لعینات ال�حث

) أنه یلزم أن 1999عبد الدا3م وحسانین(المناسب له و الذP 3میزه عن غیره وهذا ما أكده 

�3ون الر�اضي متمتعا بنم� جسمي مناسب لنوع الر�اضة التي 3مارسها ،حیث قال 

فید ونافع في وصف أرنوت وجان3س  في �تابهما "االنتقاء الر�اضي" "أن نم� الجسم م



 ISSN : 1112-4032         البدنية و الر�ضيةة  للنشاطات تكنولوجياللعلوم و اا	لة العلمية  

  eISSN 2543-3776                                   م2017 العدد الرابع عشر ديسمرب 

 

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

 جملة علمية

حمكمة  سنوية  

373 

التنوع العظ3م لمتطل�ات البناء الجسمي في �افة أنواع الر�اضة وEناءا عل3ه یتم توج3ه 

 )194،  1999األطفال و ال�الغین للر�اضات المناس�ة لهم ". (عبد الدا3م و حاسنین ،  

 - و3فسر ال�احثین اختالف نتائج دالالت الفروق لم�ونات النم� الجسمي (النحیف 

العضل3ة  - السمین) لعینات ال�حث عن دالالت الفروق لكتل الجسم (الدهن3ة  - ي العضل

العظم3ة) إلى أن درجات النم� الجسمي تتأثر �الوراثة أكثر من تأثیرها �عامل التدر�ب  - 

والتغذ3ة أما �تل الجسم فهي تتأثر ببرامج التدر�ب الم�ثفة والتغذ3ة والمرض وغیر ذلك 

  ا 3فسر �أن الر�اضي محاصر �ما ورثه.من العوامل ... وهذا م

حیث أثبت �ارتر وهیث "أن حدوث الز�ادة في م�ون العضلة وانخفاض في م�ون 

السمنة لدL �عض الر�اضیین نتیجة لبرامج تدر�ب م�ثفة دون حدوث تغیر في نوع النم� 

  (عضلي سمین)".

كائن الحي �ما 3شیر شیلدون "أن نم� الجسم 3مثل المسار والممر الذP 3سلكه ال

في ظل ظروف التغذ3ة العاد3ة وانعدام حاالت االضطراب المرضي الشدید".(حسانین ، 

1995  ،100 -101(  

 .وفي دراستنا هذه متغیر المرض وسوء التغذ3ة متح�م فیهما ألن العینة من النخ�ة

  

  
  

  

  الكرة الطائرة   ����

       الجودو    ����

     �رة السلة  ����
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  :االستنتاجات- 8
روق معنو3ة بین عینات ال�حث في نؤشر الطول لصالح عینة �رة الطائرة ثم وجود ف �

 �رة السلة وفي األخیر عینة الجود.

وجود فروق معنو3ة في الكتلة الدهن3ة لصالح عینة �رة السلة ثم عینة �رة الطائرة ثم  �

 عینة الجودو.

 عدم وجود فروق معنو3ة في الكتلة العضل3ة بین عینات ال�حث. �

ق معنو3ة في الكتلة العظم3ة لصالح عینة �رة السلة و�رة الطائرة ثم عینة وجود فرو  �

 الجودو.

وجود فروق معنو3ة في م�ون السمنة لصالح عینة �رة السلة وتكافؤ بین عینة �رة  �

 الطائرة وعینة الجودو.

وجود فروق دالة إحصائ3ا في م�ون العضلة لصالح عینة الجودو ثم �رة السلة ثم  �

 �رة الطائرة.

 عدم وجود فروق معنو3ة في م�ون النحافة بین عینات ال�حث. �

تمیز العبوا النخ�ة لكرة الطائرة �النم� النحیف المتوازن بینما تمیز العبوا النخ�ة   �

لكرة السلة �النم� المر�زP أما مصارعي الجودو النخ�ة، فتتمیز �النم� العضلي النحیف 

 مع ارتفاع ملحو� في درجة م�ون العضلة.

د �عض االختالفات بین نتائج جداول الكتل الجسم3ة (الدهن3ة، العضل3ة، وجو  �

 العظم3ة) ونتائج م�ون النم� الجسمي (النحیف، العضلي، السمین).

  :حاتاقتر ا-9
ضرورة إجراء دورات تكو�ن3ة للمدرEین ومدرسي التر3Eة البدن3ة في طرق الق3اس  �

 والتقو3م.

 ترEو3ة نحو النشاK الر�اضي المناسب.االهتمام بتوج3ه تالمیذ المؤسسات ال �

عدم فصل الجانب المورفولوجي عن الجانب المهارP والبدني في اخت�ارات القبول  �

 داخل النوادP الر�اض3ة.
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االعتماد على �عض المؤشرات المورفولوج3ة �الوزن والكتل الجسم3ة ومح3طات  �

 العضالت وسمك ثنا3ا الجلد �مؤشرات لتقو3م الحصة التدر�ب3ة.

االعتماد على العوامل الوراث3ة �نم� الجسم والطول المتوقع وغیرها من العوامل في  �

 عمل3ة االنتقاء الر�اضي.

�     Jاالعتماد على نتائج ال�حوث والدراسات المنشورة في مجال االنتقاء �منطل

 وأساس علمي في انتقاء وتوج3ه الر�اضیین نحو النشاK الر�اضي المناسب.

 المراجع: -10

  اجع (العر�Nة )المر 
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 القاهرة: دار الف�ر العرEي. ومورفولوج3ا الر�اضي وطرق الق3اس و التقو3م.

التوج3ه و اإلرشاد النفسي في المجال ). 2002اخالص محمد عبد الحف�3. ( .2

 بیروت: مر�ز الكتاب لنشر. الر�اضي ، ، .

) . مقدمة في األسس العلم3ة 1988ي عصام محمد أمین و العطار نبیل . (حلم .3

  للس�احة . القاهرة : دار المعارف .

 الق3اس في المجال الر�اضي.). 1996خاطر، أحمد محمد والب3ك، على فهمي. ( .4

  مدینة نصر: دار الكتاب الحدیث.
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م�اد� األسس الم�3ان3�3ة للحر�ات الر�اض3ة ). 1998قاسم حسن و ا3مان شاكر. ( .6

  القاهرة: دار الف�ر العرEي. .

االس�ندر�ة:  أسس اخت3ار الناشئین في �رة القدم.). 2005محمد حازم أبو یوسف. ( .7

  دار الوفاء.

8. ) .Pالقاهرة: دار المعارف. علم التدر�ب الر�اضي.). 1994محمد حسن علو  
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القاهرة:  أطلس تصنیف توصیف أنماK الجسم.). 1998محمد ص�حي حسانین. ( .9

  مر�ز الكتاب للنشر.

 أنماK أجسام أ�طال الر�اضة من الجنسین.). 1995محمد ص�حي حسانین. ( .10

  القاهرة: دار الف�ر العرEي.

الحدیث في �رة ). 1992د الدا3م. (محمد ص�حي حسانین و محمد محمود عب .11

  القاهرة: دار الف�ر العرEي. السلة.

القاهرة:  المرجع في الق3اسات األنتروEومتر�ة.). 1997محمد نصر الدین رضوان. ( .12

  دار الف�ر العرEي.

التدر�ب الر�اضي للجنسین من الطفولة إلى المراهقة ). 1996مفتي إبراه3م حمادة. ( .13

  لعرEي.القاهرة: دار الف�ر ا .

الر�اض:  فسیولوج3ا الجهد البدني لألطفال و الناشئین.). 1997هزاع محمد هزاع. ( .14

  م�ت�ة الملك فهد للنشر.

النمورP ،عادل حسنین و أبو یوسف ، محمد حازم محمد :النم� الجسمي و ش��ة  .15

الش�ل الجانبي لالعبي المستوL القومي في �رة الماء "دراسة مقارنة" ، المجلة 

لتر3Eة البدن3ة و الر�اض3ة ، العدد التاسع عشر ، جامعة االس�ندر�ة یولیو العلم3ة ا

2000.  

بوجمعة بلوفة : توض3ح المتطل�ات المورفولوج3ة ل�عض المؤشرات الجسم3ة (النم�  .16

الجسمي ، التقدیر الكمي ) و عالقتهما بنوع االختصاص الر�اضي الممارس ، المجلة 

لبدن3ة و الر�اض3ة ، العدد السادس ، جامعة مستغانم لعلوم و تقن3ات األنشطة ا العلم3ة

 ،2009 . 
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تقو�م تدر�س مدرسین التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة 	التعل�م 

  �ما یراها الموجهون  الثانو� للجمهور�ة ال�من�ة

  التالمیذ - المدرسین 
 

  )2( بن قناب الحاجا.د. ،  )1(عادل أحمد دحام العقبي 
     

  )adelalogpi@gmapl.com( هد الرتبية البدنية و الر�ضية جامعة وهرانعم -1

  ) benghadj@yahoo.fr( معهد الرتبية البدنية و الر�ضية  جامعة عبد احلميد بن  ديس مستغامن -2

  

  :الملخص
هدفت الدراسة إلى معرفة الواقع الحق�قي لمستو' التعل�م لمادة التر��ة البدن�ة و      

و من  عن طر5@ أخذ أراء الموجهین و المدرسین، والتالمیذ لجمهور5ة ال�من�ةالر5اض�ة 3ا
ما هي حق�قة واقع تدر5س التر��ة البدن�ة و الر5اض�ة أجل اإلجا3ة على األسئلة التال�ة: 

؟ و لهذا الغرض فرضنا في مرحلة التعل�م الثانوI Jما یراها الموجه و المدرس و التلمیذ 
تر��ة البدن�ة و الر5اض�ة في المرحلة الثانو�ة Iما یراها : الموجه، واقع تدر5س مادة الأن 

المدرس ،و التلمیذ غیر ناجحة و غیر فعالة 3الجمهور5ة ال�من�ة و من أجل هذا تم 
تلمیذ من أقسام الطور الثانوJ  500مدرس، و 75موجه   50الدراسة على عینة 

مة ال�من�ة و محافظة المحو5ت اختیرت 3شIل عشوائي من مجتمع ثانو�ات أمانة العاص
و لهذا الغرض استخدمنا طر5قة المق�اس المتمثل في االستمارة و تم حسابها 3النسب 

لحساب المق�اس المقدم للموجهین و المدرسین و التالمیذ و هي  2المؤو�ة و استخدم Iا
��ة حالة تتمیز 3صدق و 3عد جمع النتائج و معالجتها توصلنا إلى أن واقع تدر5س التر 

البدن�ة و الر5اض�ة غیر ناجح و غیر فعال في الجمهور5ة ال�من�ة و لهذا قد أوصینا  
بتكو5ن مدرسي التر��ة البدن�ة و الر5اض�ة، جعل مادة التر��ة البدن�ة و الر5اض�ة من 
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ضمن المواد األساس�ة في التعل�م الثانوJ و توفیر األدوات المناس3ة لتأد�ة النشا` 
           .       الر5اضي 
 - مدرس التر��ة البدن�ة و الر5اض�ة -التدر5س  –التقو�م  الكلمات األساس�ة: 

 التر��ة البدن�ة و الر5اض�ة.

  
 

 

Evaluating teachers teach physical education and sports in 

secondary education of the Republic of Yemen 

As seen by Mentors – Teachers - pupils 
Astract: 
 The study aimed to discover the true reality of the level of teachers of 
education in sports physical Education in the Republic of Yemen taking into 
account the opinions of mentors, teachers and students. To answer the 
following questions: What is the truth and reality of the teaching of physical 
and sports education in secondary education from the point of view of the 
teacher and the pupil? 
       To this end, we assume that the reality of the teaching of physical 
education at secondary level is inapproriée. To this study, a sample of 50 
mentors, 75 teachers and 500 secondary students were randomly selected from 
the high schools of the Yemeni capital and the province of Mahwit. We used 
the form scale method and calculated percentages and Ka 2 to calculate the 
scale provided to mentors, teachers and students. The results showed that the 
reality of the teaching of physical and sports education is inappropriate and 
ineffective in the Republic of Yemen. Our recommendations are to review the 
training of EPS teachers and appropriate programs. 
. 

 Keywords:  Calendar – Teaching; PE 
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L'évaluation des enseignants d'éducation physique et  sportive 
dans l'enseignement secondaire de la République du Yémen 

(Regard croisé : Mentors - Enseignants – élèves) 

 
Resumé :   

 L'étude visait à découvrir la vraie réalité du niveau des enseignants 

d'éducation à l'éducation physique sportive en République du Yémen en 

tenant compte de l’ avis des mentors, des enseignants et des étudiants. 

Pour répondre aux questions suivantes: Quelle est la vérité et la réalité 

de l'enseignement de  l’éducation physique et sportive dans 

l'enseignement secondaire du point de vue de  l'enseignant et de l'élève? 

A cet effet, nous supposons que la réalité de l'enseignement de 

l'éducation physique au niveau secondaire est inapproriée. Pourr cette 

étude,   un échantillon de 50 Mentors, 75 enseignants et 500 élèves du 

secondaires ont été choisi aléatoirement parmi les écoles secondaires de 

la capitale yéménite  et de la province de Mahwit. Nous avons utilisé la 

méthode de l'échelle de la forme et des pourcentages calculés et du Ka 2 

pour calculer l'échelle fournie aux mentors, les enseignants et les 

étudiants.  Les résultats ont montrés que la réalité de l'enseignement de 

l'éducation physique et sportive est inappropriée et inefficace dans la 

République du Yémen. Nos recommandations consistent à revoir la 

formation des enseignants d’EPS et les programmes appropriées. 

 

Mots-clés: Calendrier – Enseignement ; EPS 
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   المقدمـــة:
أن ما تع�شه التر��ة البدن�ة و الر5اض�ة من مشاكل و ما تواجهه من عراقیل تمنعها من  

االندماج 3صورة منسجمة في المؤسسات التعل�مة ، وهذا من رغم  دورها الفعال المعترف 
التر��ة البدن�ة و الر5اضة ال لح�اة الفرد و في هذا الصدد �قول أبو عودة محمد " 3ه في ا

تهدف إلى تكو5ن الفرد من الناح�ة الجسمان�ة فقh، ول�س هو غرضها األساسي بل إن 
فهي تكون الفرد تكو5نًا متزنًا من جم�ع نواح�ه الجسمان�ة   غرضها أسمى من هذا

والنفس�ة. وهذا فضًال عما �Iتس3ه الفرد من معلومات تتعل@ والخلق�ة والعقل�ة واالجتماع�ة 
3الصحة من حیث النظافة والسلوك الصحي Iما تزداد المعلومات العامة للفرد وذلك 
 3احتكاكه واختالطه مع مجتمعات خارج�ة مختلفة والتفاعل معها اجتماع�ًا وثقاف�ًا"

د متكامال ( بدن�ا ، اجتماع�ا، و ، إذ أنها تعمل على إعداد الفرد إعدا)2009(أبوعودة، 
نفس�ا) ،وذلك من خالل ممارسة األنشطة الر5اض�ة المختلفة ، سواء Iانت فرد�ة أو 
جماع�ة ،وهذا ال یتم إال بتوافر الق�ادة التر�و�ة المؤهلة  في مجال التعل�مي أو التدر5بي.إذ 

��ة العامة ،ولهذا فهي تحتاج أص3ح من المسلم 3ه أن التر��ة البدن�ة جزاء ال یتجزأ من التر
إلى مر�یین مختصین یؤدون مهامهم على أكمل وجه، لغا�ة تكو5ن جیل قوJ واعي 

  تمارسمتوازن  ومستعد لمواجهة مصاعب الح�اة I3ل ظروفها Iما �قول: الكاتي  "
الق�م اإلنسان�ة و بذلك فان  صالحة لتحقی@ اسمي التر��ة البدن�ة و الر5اض�ة 3أشراف ق�ادة

 أعم@ دالله 3النس3ة لح�اة اإلنسان من Iونه و  رـــــــــــــــــــــــبیر التر��ة الر5اض�ة أوسع I3ثیتع
و التدر35ات البدن�ة أو األلعاب          التمر5نات  مجرد صحة البدن أو الثقافة البدن�ة أو

�ة میدانا التي تشIل التر��ة الر5اض المجاالت التر��ة الشاملة الر5اض�ة فهو مجال من
مؤهلة  ل�ست مجرد تدر35ا تؤد' ولكنها 3أشراف ق�ادة حیو�ا منه مشیرا إلى إن برامجه

. إال أنها لم  )2009(الكاتي،  مالئمة لمتطل3ات العصر" تساعد على جعل ح�اة اإلنسان
ص تأخذ حقها الكافي من العنا�ة و االهتمام من طرف القائمین على التر��ة والتعل�م و نخ

  .وزارة التر��ة والتعل�م3الذIر 
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ن درس التر��ة الر5اض�ة  من أكثر الدروس التي تشغل طاقات التالمیذ واستثمارها أ3 و
و الصح�ح  یجعلهم قادر5ن على مواجهة السلب�ات والمعوقات  المجتمع     3الشIل الجید 

التقو�م  . في ظل هذا الس�اق وجد  التقو�م لدرس التر��ة البدن�ة و الر5اض�ة ، إذ �عد 
و�عتبر عمل�ة منهج�ة ترمي إلى توفیر  رIنا أساس�ا من األرIان العمل�ة التر�و�ة.

معلومات التي تساعد على إصدار قرارات أو األحIام حول تحقی@ مساعي البرامج 
حیث عرفه "فؤاد أبو حطب" و "سید عثمان": " هو إصدار حIم على مد' تحقی@ التر�و�ة

حو الذJ تحدد 3ه تلك األهداف، و یتضمن ذلك دراسة اآلثار األهداف المنشودة على الن
 التي تحددها 3عض العوامل والظروف في تسییر الوصول إلى تلك األهداف أو تعطیلها".

إذا هو إصدار حIم حول ق�مة الظاهرة المساعدة في  )37، صفحة 1999(ابراه�م، 
عمل�ة التر�و�ة وز5ادة في ورفع ، وهذا من خالل  دوره 3ارز في توج�ه الاتخاذ قرار 3شأنه"

مخرجاتها ، و مد' تحق�قها لألهداف المسطرة  التي تهدف  إلى رفع Iفاءة التحصیل 
  العلمي و التر�وJ إلى  أعلى المستو�ات  المرغوب فیها  وهذا وف@ وزارة التر��ة والتعل�م . 

سعى إلى تحقی@ وIون للتدر5س  دورا هاما و�راز في العمل�ة التر�و�ة ،فهو األخر  � 
الهدف المنشود ،3اعت3اره عمل�ة لتشIیل التعل�م والتعلم الهادف والتحصیل االیجابي 
لألسس التعل�م�ة والتر�و�ة، إذ �سهم في تنم�ة الجوانب الشخص�ة من تحصیل المعلومات 
و تكو5ن االقتناعات 3ق�م المجتمع  وتنم�ة القدرات والمهارات و في هذا الصدد �قول 

3أن التدر5س سلسلة الفعال�ات المنظمة التي یدیرها المعلم داخل " دین متوليعصام ال
الشع3ة الدراس�ة لتحقی@ أهدافه، أJ الك�ف�ة التي ینظم بها المعلم المواقف التعل�م�ة 
واستخدامه للوسائل واألنشطة المختلفة وفًقا لخطوات منظمة، إلكساب المتعلمین المعرفة 

مرغو3ة أو هي النهج الذJ �سلكه المعلم في توصیل ما جاء في والمهارات واالتجاهات ال
(عصام الدین المناهج الدراس�ة من معلومات ومعارف ونشاطات  للمتعلم 3سهولة و�سر" 

و 3ما أن الساحة التعل�م�ة )23، صفحة 2006متولي عبد هللا و�دو' عبد العالي بدو' ، 
.فان تدر5س مادة التر��ة البدن�ة  في حالة تحرك وتغیر مستمر على �Iف�ة  التدر5س 

والر5اض�ة في مرحلة التعل�م الثانوJ  ال �عدو أن �Iون عمل تقلیدJ غیر هادف ، إذ أن 
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أغلب�ة ال3حوث التدر5س تدور حول إیجاد حلول المشIالت والعراقیل التي لها دور فعال 
س  في حد ذاته في تحقی@ الهدف المبتغى .و Iون أن أساس العمل�ة التدر5س�ة هو المدر 

، فهو المر�ي األمین الذJ یبذل من جهده عملي وفني وٕاخالصه المهني إلى إعداد 
و هو الذJ �عهد إل�ه  األول�اء األمور   النشء �ضمن مستقبل ال3الد إلى ح�اة أفضل 

3الثقة و االطمئنان . ونجاحه یتوقف على قدراته على مالحظه ،على ما یؤد�ه التالمیذ  
  النشا`  الر5اضي التر�وJ.أثناء أداء 

 :مش�لة
نتیجتا للوضع المتردJ للتر��ة البدن�ة و الر5اض�ة في مدارس الجمهور5ة ال�من�ة  

ة التر��ة و التعل�م 3ضمها Iمادة أساس�ة ضمن الدرجات السنو�ة لد' و عدم اهتمام وزار 
و الر5اض�ة 3شخصیته الجیدة هو العنصر     التالمیذ علما 3أن مدرس التر��ة البدن�ة 

تقو�م تدر5س" األساسي لد' تالمیذ و المجتمع  حیث �قول بن قناب الحاج في دراسته "
دراسته خرجت بنتیجة نجد أن تدر5س الجید و أن شخص�ة األستاذ تلعب دورا مهما في ال

شخص�ة مدرس التر��ة البدن�ة و الر5اض�ة غیر التعل�م المتوسh غیر مقبولة لد' "
و خاصتا أن التر��ة البدن�ة و الر5اض�ة تلعب دورا  ،)2004(بن قناب الحاج،   التالمیذ"

األكثر في هاما في تنشأة شخص�ة الفرد و المجتمع Iما أن  شر5حة الش3اب هي 
المجتمعات العر��ة و العالم�ة و نظرا ألهم�ة التر��ة البدن�ة و الر5اض�ة لد' شر5حة 
الش3اب و هي اللبنة األولى لصناعة ال3طل الر5اضي �Iون من المدرسة حتى �ص3ح 
3طال و انتقال الفرد من الح�اة األسر5ة  إلى الح�اة االجتماع�ة و ز5ادة االختال` 3العالم 

تلك المدرسة و لذا یجب على المدرسة تنم�ة التلمیذ عقل�ا و بدن�ا و المحافظة  األخر هي
على سلوك التلمیذ و تنشأته تنشأة اجتماع�ة سل�مة یخدم نفسه و المجتمع Iما أن مادة 

و الر5اض�ة المادة المحب3ة لد' التلمیذ، و من الدراسات السا3قة           التر��ة البدن�ة
ها (التقو�م في تدر5س مدرسي التر��ة البدن�ة و الر5اض�ة و األداء Iانت موضوعاتالتي 

التدر5سي)وعالقتها 3مد' التحصیل مادة التر��ة البدن�ة و الر5اض�ة و التي Iانت بنتائج 
هي أن 3عض الدراسات تقول أن المدرسین لهم الرغ3ة في عمل�ة التدر5س التر��ة البدن�ة 
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 التدر5س هیئة لعضو األداء التدر5سي " الجنابي شنین الرزاق عبد دراسةو الر5اض�ة مثل 
 ورسالتها الجامعة أهداف تحقی@ في الجامعات وتساهم تؤدیها التي الرئ�سة المهام إحد'

تؤدیها  ملحة ضرورة أص3ح التدر5س هیئة لعضو التدر5سي األداء و أوصى ب تقو�م
الضعف  ونقا` والتمییز لقوةا نقا` على وللوقوف العالي التعل�م جودة الجامعات لتحقی@

تفي 3االحت�اجات  "2012ز5نب فالح حسین" سنة و )2009(عبد الرزاق،  واالسترخاء" 
الطل3ة و هو سبب م3اشر في أعاقة التأد�ة النشا` الر5اضي على أكمل وجه، إلى جانب 

.  عدم اقتناع 3عض المسؤلین 3أهم�ة النشا`  الر5اضي وقلت اإلمIان�ات الماد�ة المتاحة
أما التوص�ات واالقتراحات التي تم طرحها في ضمن هذه  الدراسة تمثل في توس�ع 
برنامج الر5اضي و تجهیز مدارس I3افة األجهزة واألدوات الالزمة لتأد�ة النشا` الر5اضي 

جغدم بن )2012(ز5نب فالح حسین،  ، مع اقتراح مشروع التفوق الر5اضي للطالب"
Iما أنه أكتسب قدرة على التخط�h  وممارسة  نشاطه   ذهی3ة"أداء المدرس 3ات مقنعا

 عامة 3صفة ط�اب"�متلك محمد دراسة)2009(جغدم بن ذهی3ة، المهني على أكمل وجه" 
 مهنة نحو اتجاهات ایجاب�ة الثانوJ  التعل�م 3مرحلة والر5اض�ة البدن�ة التر��ة أستاذ

قع التر��ة البدن�ة و ال3احث ضرورة دراسة وا ئارت )2013(محمد ط�اب،  التدر5س"
الر5اض�ة في مدارس الجمهور5ة ال�من�ة من اجل رفع مستو' تدر5س التر��ة البدن�ة و 

و من الر5اض�ة و وضعها في مIانها المناسب نظرا ألهمیتها في بناء المجتمع و الفرد 
  هذا المنطل@ �طرأ على أذهاننا التساؤالت التال�ة:  

  السؤال العام:

تدر5س مادة التر��ة البدن�ة والر5اض�ة في مرحلة  التعل�م الثانوI Jما  ما هي حق�قة واقع
، التالمیذ،من تخط�h للدرس ،التقو�م ،اإلعداد البیداغوجي  ، المدرسي ینالموجه :یرها 

  األسئلة الفرع�ة:3الجمهور5ة ال�من�ة 
المسطرة  ما هي نظرة الموجهین لمدرس التر��ة البدن�ة و الر5اض�ة في تحقی@ األهداف-1

  ،و هل اإلمIان�ات متاحة ألداء الدرس؟
 ما هي نظرة المدرسین التر��ة البدن�ة والر5اض�ة  لطر5قة تدر5سهم ؟-2
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  ؟طر5قة تقو�م المت3عة ، و ما هي نظرة التالمیذ  اتجاه المدرس التر��ة البدن�ة والر5اض�ة-3

 أهداف ال	حث :
  الهدف العام :

تو'  التعل�مي لمادة التر��ة البدن�ة و الر5اض�ة  3الجمهور5ة  معرفة الواقع الحق�قي لمس - 
ال�من�ة مع تب�ان أهم العراقیل التي تعی@ األداء الوظ�في لنشا` الر5اضي داخل المؤسسة 

 Jو�ة في مرحلة التعل�م الثانو�  التر
  األهداف الفرع�ة : 
حقی@ األهداف لمدرسین التر��ة البدن�ة و الر5اض�ة في ت معرفة نظرة الموجهین-1

  المسطرة، و اإلمIان�ات متاحة ألداء الدرس.
 معرفة نظرة المدرسین التر��ة البدن�ة والر5اض�ة  لطر5قة تدر5سهم.-2
  معرفة نظرة التالمیذ  اتجاه المدرس التر��ة البدن�ة والر5اض�ة ، و طر5قة تقو�م المت3عة.-3

  فروض ال	حث :
  الفرض�ة العام :

ر��ة البدن�ة والر5اض�ة في مرحلة  التعل�م الثانوI Jما یرها : واقع تدر5س مادة الت
 و التالمیذ غیر نافعة و فعالة. الموجهین، و المدرسین 

  الفرض�ات الفرع�ة :

 في تحق�قه األهداف لمدرسین التر��ة البدن�ة و الر5اض�ة الموجهین غیر صائ3ة نظرة-1
  لدرس.غیر متاحة ألداء ا و اإلمIان�ات المسطرة 

نظرة المدرسین التر��ة البدن�ة والر5اض�ة غیر صائ3ة لطر5قة تدر5سهم في  مرحلة -2
.Jالتعل�م الثانو 

 مدرسیهم، والوقت المخصص غیر Iافيتالمیذ مرحلة التعل�م الثانوJ غیر مقتنعین 3-3
      Iل األنشطة الر5اض�ة في إطارها التر�وJ. ألداء
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   لتعر�ف اإلجرائ�ة لمصطلحات ال	حث :ا
المتعلم و معرفة النواحي  التقو�م: هو معرفة مد' تحقی@ األهداف و Iذا ق�اس قدرة -  

  السلب�ة و االیجاب�ة. 
التدر5س: هو نظام من خالله توصیل المعلومات من الملقي إلى المتعلم من أجل  – 

  تحقی@ األهداف التعل�م�ة.
مدرس التر��ة البدن�ة و الر5اض�ة: هو الشخص�ة الذJ �قوم بتوصیل المعلومات و  -   

  إلى تحقی@ األهداف التعل�م�ة. المعرفة إلى المتعلم من أجل الوصول
التر��ة البدن�ة و الر5اض�ة: هي عمل�ة Iسب الفرد 3عض المهارات البدن�ة و المهار5ة و  - 

  العقل�ة و االجتماع�ة و الل�اقة من خالل النشا` البدني.

  الدراسات السا	قة و المشابهة:
��ة الوطن�ة حسب المناهج هناك دراسات عدیدة تناولت موضوع تنم�ة ق�م المواطنة أو التر

 التي تبنیها وتعتمدها وزارة التر��ة و التعل�م في مدارسها و من أهم هذه الدراسات ما یلي: 
 التدر5سي األداء تقو�م"3عنوان:  : وIانت2009الجنابي، شنین الرزاق عبد دراسة -1

بد الرزاق، (ع ."العالي جودة التعل�م على وانعIاساته الجامعة في التدر5س هیئة ألعضاء
2009(  
  التساؤالت اآلت�ة: في وتبلورت

هیئة  لعضو التدر5سي تقو�م األداء في المعتمدة واألسالیب الوسائل أهم�ة هي ما-
  الجامعي؟ التدر5س

األداء  مستو'  تحسین لغرض الجامعات قبل من اعتمادها الواجب السبل هي ما-
  التدر5سي؟

  :یلي ما ال3حث أهداف ومن
  .التعل�م جودة في التدر5سي األداء تقو�م 3أهم�ة الجامعة في التدر5س هیئة عضو إطالع
جودة  لتحقی@ التدر5سي األداء تحسین 3سبل الجامعة في التدر5س هیئة عضو إطالع
  .التعل�م
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  ما یلي: االستنتاجات من ال3احث توصل ما أهم ومن
 الجامعات وتساهم هاتؤدی التي الرئ�سة المهام إحد' التدر5س هیئة لعضو األداء التدر5سي

   .ورسالتها الجامعة أهداف تحقی@ في
 تؤدیها الجامعات لتحقی@ ملحة ضرورة أص3ح التدر5س هیئة لعضو التدر5سي األداء تقو�م
  .الضعف واالسترخاء ونقا` والتمییز القوة نقا` على وللوقوف العالي التعل�م جودة

 :2009الدراسة الثان�ة  جغدم بن ذهی3ة سنة -2
أنجزت من طرف ال3احث جغدم بن ذهی3ة تحت إشراف د. شعالل عبد المجید  دراسة

تحت عنوان : "تقو�م أداء مدرس التر��ة البدن�ة والر5اض�ة 3المرحلة الثانو�ة ،في ظل 
   )2009(جغدم بن ذهی3ة، المقار�ات 3الكفاءة" 

في الجزائر وهذا  هدفت هذه الدراسة إلى  تقو�م أدار المدرس التر��ة البدن�ة و الر5اض�ة  
 Jعلى 3عض مدارس وال�ات الغرب الجزائر سید Jأجر Jمن خالل ال3حث الوصفي الذ

غیلزان،إذ أستخلص ال3احث جملة من االستنتاجات والتوص�ات من  –مستغانم  -بلع3اس 
الدراسته لهذا الموضوع، وهذا اعتمادا على الب�انات التي تم جمعها وتحلیلها إحصائ�ا ، 

أداة االستب�ان  Iونها أكثر مالئمة للمعط�ات المدروسة واتضح 3أن أداء  Iما استخدم
المدرس 3ات مقتنعا  Iما أنه أكتسب قدرة على التخط�h  وممارسة  نشاطه المهني على 
أكمل وجه ،3اإلضافة إلى طر5قة إجراءه لعمل�ة التقو�م للتالمیذ في أحسن الظروف ،مع 

�اته نجد: توحید المفاه�م ف�ما یخص البرنامج الجدید تعامله الحسن معهم. ومن أهم ألتوص
و ذلك بتسطیر دورات وملتق�ات وطن�ة تمس جم�ع وال�ات الوطن، 3اإلضافة إلى رفع 

  الحجم الساعي لحصة التر��ة البدن�ة والر5اض�ة. 
 :2012"ز5نب فالح حسین" سنة  - 3

تقو�م و إدارة درس دراسة أنجزت من طرف ال3احثة "ز5نب فالح حسین" تحت عنوان :"
التر��ة الر5اض�ة في وزارة التر��ة على 3عض مدرسي التر��ة البدن�ة في مدارس الرصافة 
األولى "، Iل�ة التر��ة ، جامعة المستنصرة ، مجلة القادس�ة لعلوم التر��ة الر5اض�ة المجلد 

  )2012(ز5نب فالح حسین،  .2012،سنة  2،العدد 12
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على التقو�م وٕادارة درس التر��ة الر5اض�ة في  هدف هذا ال3حث إلى التعرف 
المدارس،واستخدمت ال3احثة المنهج الوصفي المالئم  لطب�عة ال3حث. أما أهم 
االستنتاجات المتوصل إلیها من خالل  نتائج تحلیل اإلحصائي للب�انات هذه الدراسة 

لطل3ة سب م3اشر شملت البرامج الموضوعة من قبل الوزارة التر��ة ال تفي 3االحت�اجات ا
في أعاقة التأد�ة النشا` الر5اضي على أكمل وجه، إلى جانب عدم اقتناع 3عض 
المسؤلین 3أهم�ة النشا`  الر5اضي وقلت اإلمIان�ات الماد�ة المتاحة . أما التوص�ات 
واالقتراحات التي تم طرحها في ضمن هذه  الدراسة تمثل في توس�ع برنامج الر5اضي و 

فة األجهزة واألدوات الالزمة لتأد�ة النشا` الر5اضي ، مع اقتراح تجهیز مدارس I3ا
  مشروع التفوق الر5اضي للطالب .

 وعالقته التدر5س مهنة نحو االتجاه" :3عنوان : وIانت2013ط�اب، محمد دراسة- 4
(محمد  الثانوJ". التعل�م 3مرحلة البدن�ة والر5اض�ة التر��ة أستاذ لد' التدر5سي 3األداء

  )2013ط�اب، 
  ال3احث: طرحها التي التساؤالت أهم ومن

مهنة  نحو الثانوJ  التعل�م 3مرحلة والر5اض�ة البدن�ة التر��ة أستاذ اتجاهات هي ما - 
  التدر5س؟

  الثانوJ؟ التعل�م 3مرحلة والر5اض�ة التر��ة أستاذ لد' التدر5سي األداء واقع هو ما - 
لد'  التدر5سي واألداء التدر5س مهنة نحو االتجاه درجة بین إیجاب�ة عالقة توجد هل - 

  والر5اض�ة؟ البدن�ة التر��ة أستاذ
 ومعط�اته ال3حث خلف�ة عل�ه دلت لما وط3قا إلیها، المشار األسئلة هذه من وانطالقا

 میدان�ا اخت3ارها أجل من الفرض�ات اآلت�ة بوضع ال3احث قام فقد النظر5ة والمیدان�ة
  ال3حث. أسئلة عن اإلجا3ة و3التالي
 اتجاهات ایجاب�ة الثانوJ  التعل�م 3مرحلة والر5اض�ة البدن�ة التر��ة أستاذ عامة 3صفة �متلك
  .التدر5س مهنة نحو
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الصف  إدارة ومهارات التنفیذ مهارات هي األداء مستو'  حیث من ممارسة المهارات أكثر
خلف�ات  حسب والتقو�م التخط�h لمهارات 3النس3ة الممارسة أو األداء مستو'  �قل بینما

  .ال3حث ومعط�ات
أستاذ  لد' التدر5سي واألداء التدر5س مهنة نحو االتجاه درجة بین ایجاب�ة عالقة توجد

  .الثانوJ  التعل�م 3مرحلة والر5اض�ة البدن�ة التر��ة
  :یلي ما الدراسة هذه أهداف ومن

  .التدر5س مهنة نحو والر5اض�ة البدن�ة التر��ة أستاذ اتجاهات على التعرف
 التعل�م الثانوJ  3مرحلة والر5اض�ة البدن�ة التر��ة ألساتذة التدر5سي األداء واقع على فالتعر 

hوالتطو5ر العالج لمحاولة األداء في والقوة الضعف جوانب على الضوء وتسل�.  
ي التدر5س واألداء التدر5س مهنة نحو االتجاه بین الموجودة العالقة طب�عة على التعرف
  الثانوJ. التعل�م 3مرحلة والر5اض�ة ةالبدن� التر��ة ألستاذ
 Jل لوال�ات التا3عة الثانو�ات مستو'  على ال3حث هذا وأجرI الجزائر، الشلف، :من 

والر5اض�ة  البدن�ة التر��ة أساتذة من عینة على وذلك ووهران مستغانم البلیدة غلیزان،
 عدد و�لغ الثانوJ، ل�مالتع من والثالثة والثان�ة األولى وٕاناثا) المدرسین للسنوات (ذIورا
 التر��ة وزارة طرف من المعینین من ) ذIور وٕاناث(أستاذا  251 ال3حث عینة أفراد

  .إناث94 و ذIورا 156 منهم الوطن�ة
 المشIلة ولجمع لطب�عة لمناسبته االرت3اطي الوصفي المنهج ال3حث هذا في ال3احث وات3ع

 ال3حث أدوات من تصم�م أداتین لىإ ال3احث لجأ فقد ال3حث، 3موضوع الخاصة الب�انات
أما  األداء التدر5سي، ومق�اس التدر5س مهنة نحو االتجاه مق�اس وهما المعروفة العلمي
 على الب�انات تحلیل في Iبیرة بنس3ة ال3احث فقد اعتمد اإلحصائ�ة للمعالجة 3النس3ة

 داءاأل ومق�اس التدر5س مهنة نحو االتجاه لمق�اس 3النس3ة وذلك spss برنامج 
  .التدر5سي

  :یلي ما الدراسة هذه نتائج ومن
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اتجاهات  الثانوJ  التعل�م 3مرحلة والر5اض�ة البدن�ة التر��ة أستاذ عامة 3صفة �متلك - 
  التدر5س. مهنة نحو ایجاب�ة

 إدارة ومهارات التنفیذ مهارات هي األداء مستو'  حیث من ممارسة المهارات أكثر - 
 حسب والتقو�م التخط�h لمهارات 3النس3ة الممارسة أو األداء مستو'  �قل الصف، بینما

  ال3حث. خلف�ات ومعط�ات
أستاذ  لد' التدر5سي واألداء التدر5س مهنة نحو االتجاه درجة بین ایجاب�ة عالقة توجد - 

  .الثانوJ  التعل�م 3مرحلة والر5اض�ة البدن�ة التر��ة
  :واالقتراحات التوص�ات أهم ومن

 3مرحلة التعل�م والر5اض�ة البدن�ة التر��ة ألساتذة مIثفة ر5ب�ةوتد تكو5ن�ة دورات عقد - 
 Jمجالي في الثانو hوالتقو�م؛ التخط�  

  .التدر5س مهنة نحو االیجابي االتجاه تنمي التي التكو5ن برامج في النظر ضرورة - 
مجال  في جدید I3ل األساتذة لتزو5د والموجهین المفتشین ز5ارات تكثیف ضرورة - 

  .األداء فاعل�ة تقو�م على هروالس التخصص
  التعلیC على الدراسات السا	قة:

من خالل قراءاتنا و استطالعاتنا لنتائج األ3حاث السا3قة ذات الصلة 3موضوع الدراسة، 
تمIن ال3احث من الخروج في األخیر 3استخالص الدراسات المرت3طة 3موضوع ال3حث و 

  التي تم االستعانة بها.
) و Iانت 2013)حتى (2009لمستعان بها تتراوح إصداراتها ما بین (Iانت الدراسات ا

موضوعاتها (التقو�م في تدر5س مدرسي التر��ة البدن�ة و الر5اض�ة) و عالقتها 3مد' 
و استفاد ال3احث منها 3عد تحلیلها في ،و الر5اض�ة     التحصیل مادة التر��ة البدن�ة 

طالع الرأJ") و األدوات و الوسائل المستخدمة المنهج المت3ع و هو (المنهج الوصفي "است
  و التالمیذ. في جمع الب�انات Iالطرق المت3عة في االستطالع من الموجهین و المدرسین

و في األخیر استنتج ال3احث أن أغلب الدراسات خرجت بنتائج هي أن یوجد الرغ3ة في 
متاحة من ناح�ة عمل�ة التدر5س التر��ة البدن�ة و الر5اض�ة رغم الظروف الغیر 
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و الموضوع�ة التي هي أحد األس3اب الرئ�س�ة في   اإلمIان�ات و برامج الغیر مناس3ة
إعاقة النشا` الر5اضي المدرسي و عدم التخط�h السل�م، Iما أن هیئة التدر5س هي أحد 
العناصر المهمة في تحقی@ األهداف من أجل تحقی@ جودة التعل�م و الوقوف على نقا` 

وة و الضعف و التمیز و التحصیل العلمي لد' المتلقي  Iما استفدنا من تشIیل ا�طار الق
  نظرJ لموضوع الدراسة الحال�ة.

  منهج�ة ال	حث:
  في هذه الدراسة المنهج الوصفي 3الطر5قة المسح�ة. احتان: استخدم ال3المنهج- 1- 6
  مجتمع و عینة ال	حث:- 2- 6

ن، تالمیذ المرحلة الثانو�ة في الجمهور5ة ال�من�ة تمثل مجتمع ال3حث في موجهین، مدرسی
  تلمیذ .500مدرس، و  75موجه، 50) و تمثل عددهم 2016- 2015للسنة الدراس�ة(

  مجاالت ال	حث:- 3- 6

:�تم اخت�ار العینة 3الطر5قة العشوائ�ة المنظمة و التي تمثلت في 3عض المجال ال	شر
  تمثلت في:و المدرسین و التالمیذ و           الموجهین 

  .%11لجمهور5ة ال�من بنس3ة  موجه للتر��ة البدن�ة والر5اض�ة للتعل�م الثانوJ  50شملت - 
 - 75  Jة البدن�ة والر5اض�ة للتعل�م الثانو�� %11. بنس3ة لجمهور5ة ال�من أساتذة التر
تم اخت�ارهم %01أقسام المرحلة الثانو�ة ل3عض لجمهور5ة ال�من. بنس3ةمن  تلمیذ 500 - 

  عشوائي عرضي 3شIل 
) ثم تم 2016-2015أوال تم تح�Iم االستمارة في بدا�ة السنة الدراس�ة(المجال الزمني:  

  ).2016- 2015توز5ع االستمارات في أواخر الفصل الثالث من السنة الدراس�ة(
) ثم تم 2016-2015أوال تم تح�Iم االستمارة في بدا�ة السنة الدراس�ة(المجال الزمني:  

  ).2016- 2015ارات في أواخر الفصل الثالث من السنة الدراس�ة(توز5ع االستم
تم توز5ع االستمارات في الجمهور5ة ال�من�ة (أمانة العاصمة، محافظة المجال الم�اني:

  المحو5ت).
  في جمع الب�انات األدوات التال�ة: احتانال3 استخدمأدوات جمع الب�انات: - 7



 ISSN : 1112-4032         البدنية و الر�ضيةة  للنشاطات تكنولوجياللعلوم و اا	لة العلمية  

  eISSN 2543-3776                                   م2017 العدد الرابع عشر ديسمرب 

 

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

 جملة علمية

حمكمة  سنوية  

392 

  ب�ة.أوال: المصادر و المراجع العر��ة و األجن
  ثان�ا: االستب�ان الخاص الخاص 3عینة ال3حث الثالثة (الموجهین،المدرسین، التالمیذ).

  األسس العلم�ة لألداة:

لبناء االستمارة قمنا 3مراجعة المراجع الخاصة 3علم التقو�م و التدر5س التر�وJ و األساتذة 
ج و Iتابتها من المختصین في التر��ة البدن�ة و الر5اض�ة حیث تم استخراج تم استخرا

Iتب الخاصة بتدر5س التر��ة البدن�ة و الر5اض�ة  المقررة و 3عض الدراسات السا3قة مثل  
ثم تم إجراء  ط�اب محمد دراسة ، ز5نب فالح حسین ، الجنابي شنین الرزاق عبد دراسة

الدراسة االستطالع�ة لغرض مسح و معرفة مد' صدق االستمارة و تح�Iمها من طرف 
لمختصین و معرفة الك�ف�ات التي تتم من خاللها عمل�ة توز5ع لعینة ال3حث.و األساتذة ا

 (lekerte)3حیث استخدمنا في تحلیل النتائج و تفر5غها المق�اس الخماسي لي
من خالل هذا فقد توصلت هذه الدراسة إلى تح�Iمها و تصح�حها من طرف األساتذة و 

ستنا.و 3عد عرضها على مجموعة من قد تم استخالص  الع3ارات المناس3ة لموضوع درا
، أ.د. بن  أ.د/عطاهللا احمد أ.د/ بن قناب الحاج  المشرف الخاص 3ال3حث المحIمین (

د/  د. ز5توني عبد القادر،أ.د/ بن لكحل منصور، د/ مقراني جمال، قالوز تواتي، ، 
 ).تمIوتشوك سیدJ محمد، د/ نورالدین ز��شي، د/ حر�اش ابراه�م، د.قزقوز محمد

الوصول إلى الص�غة النهائ�ة لالستمارة.ثم 3عد ذلك تم إجراء التجر�ة االستطالع�ة 
3طر5قة إجراء االخت3ار و إعادته على مرحلتین حیث Iان الفارق الزمني أسبوع ، فتوصل 

  الطالب ال3احث إلى النتائج التال�ة: 
إلى  %90ین فتراوح معامل صدق المحIمین الستمارة فIانت نس3ة القبول تتراوح ماب

3استعمال معامل بیرسون لالستمارة الموجهة لعینة ال3حث للمحاور الس3ع فبلغ  و 100%
و هذا ما یبین أن األداة  تتمیز بدرجة 0،96و أعلى ق�مة  0,68أدني معامل ارت3ا` 

عال�ة من الصدق)، أما معامل الث3ات فاستخدم الطالب الجذر التر��عي للصدق و Iانت 
  و هذا ما یبین أن األداة صالحة لالستعمال. دانتائجه عال�ة ج
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  :): یبین معامل الث	ات والصدق لمحاور االستمارة المقدمة01الجدول رقم(

الدراسة            
  اإلحصائ�ة
  االخت3ارات

حجم 
  العینة

درجة 
  الحور5ة

 Jمستو
  الداللة

معامل 
االرت3ا` 
یرسون 
  الجدول�ة

معامل 
ارت3ا` 

المحسوب 
  الصدق

ل معام
  الث3ات

hمحور اإلعداد و التخط�    
  
  

10 

 
 
 

09  

 
 
 

0,05  

 
 
 

0,49  

0,96  0,98  
  0,88  0,77  محور التقو�م

  0,93  0,78  محور النمو المهني
  0,93  0,78  محور األهداف التعل�م�ة
  0,92  0,86  محور المظهر الشخصي

  0,93  0,87  محور االتصال و التواصل
  0,98  0,97  محور التنفیذ

  

  :حاور االستمارة المقدمة للمدرسین): یبین معامل الث	ات والصدق لم02الجدول رقم( 

الدراسة            
  اإلحصائ�ة
  االخت3ارات

حجم 
  العینة

درجة 
  الحور5ة

 Jمستو
  الداللة

معامل 
االرت3ا` 
یرسون 
  الجدول�ة

معامل 
ارت3ا` 

المحسوب 
  الصدق

معامل 
  الث3ات

    التخط�h محور اإلعداد و
  
  

10 

 
 
 

09  

 
 
 

0,05  

 
 
 

0,49  

0,96  0,98  
  0,91  0,84  محور التقو�م

  0,91  0,83  محور النمو المهني
  0,97  0,94  محور األهداف التعل�م�ة
  0,97  0,93  محور المظهر الشخصي

  0,86  0,74  محور االتصال و التواصل
  93  0,87  محور التنفیذ

 

  :حاور االستمارة المقدمة للتالمیذ): یبین معامل الث	ات والصدق لم03م(الجدول رق 
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الدراسة            
  اإلحصائ�ة
  االخت3ارات

حجم 
  العینة

درجة 
  الحور5ة

 Jمستو
  الداللة

معامل 
االرت3ا` 
یرسون 
  الجدول�ة

معامل 
ارت3ا` 

المحسوب 
  الصدق

معامل 
  الث3ات

hمحور اإلعداد و التخط�    
  
  

10 

 
 
 

09  

 
 
 

0,05  

 
 
 

0,49  

0,94  0,97  
  0,96  0,92  محور التقو�م

  0,81  0,66  محور النمو المهني
  0,99  0,98  محور األهداف التعل�م�ة
  0,98  0,96  محور المظهر الشخصي

  0,90  0,82  محور االتصال و التواصل
  0,83  0,68  محور التنفیذ

ة أعاله أن ق�م معامالت االرت3ا` الخاصة I3ل نالح� من خالل الجداول الثالث       
), 0,99إلى0,68(دالة و3ق�م Iبیرة حیث تراوحت بینمحاور االستب�ان األساتذة جاءت 

) ودرجة 0.05اللة (عند مستو' د)0.49اكبر من(ر)الجدول�ة التي بلغت( وهي
                )، مما یدل على انه هناك ارت3ا` طردJ قوJ �عIس ث3ات االستب�ان.09(حر5ة

ثالثا: الوسائل اإلحصائ�ة: استخدم ال3احث الب�انات التي حصل علیها من أداة ال3حث 
المتوسh - و منه استخدم األتي: spssالحالي البرنامج اإلحصائي للعلوم االجتماع�ة:

  .2اخت3ار Iا- النسب المئو�ة- معامل االرت3ا`- االنحراف المع�ارJ - الحسابي
  عرض و مناقشة النتائج:- 8

من خالل الفرض�ة األولى و من خالل ما نر5د الوصول إل�ه من أهداف استخدمنا 
3عد توز5ع االستمارات  2الوسائل اإلحصائ�ة المتمثلة في النس3ة المؤو�ة و اخت3ار Iا

و التالمیذ و تفر5غها وف@ المق�اس المحدد و          الخاصة 3الموجهین و المدرسین 
تائج المتحصل علیها 3استخدام النسب المئو�ة و المتوسh 3عد المعالجة اإلحصائ�ة للن

  تم التوصل إلى النتائج اآلت�ة: 2الحسابي و االنحراف المع�ارJ و Iذا استخدام Iا
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للمحاور الثالثة  2: �مثل التكرارات المشاهدة و النسب المئو�ة و �ا04جدول رقم

  لالستمارة المقدمة للموجهین:

المحاو 
 ر

اإلجا3ة 
3الدرجا
 ت

حدید ت
االمستو�
 ت

االتكرار 
ت 
المشاهد
 ة

ة النس3
ةالمئو�  

ار التكر 
المتوق
 ع

مستو 
 J

ةالدالل  

درجة 
الحور5
 ة

I2ا  
الجدول�
 ة

I2ا  
المحسو 
 3ة

المحور 
 األول
 

تمارس 
بدرجة 
Iبیرة 
 جدا

 59من
70إلى   

00 00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9،21 

50,60 

تمارس 
بدرجة 
 Iبیرة

 48من
58إلى   

04 08 

تمارس 
بدرجة 
 متوسطة

 37من
47إلى   

19 38 

تمارس 
بدرجة 
 قلیلة

 26من
36إلى   

25 50 

تمارس 
بدرجة 
قلیلة 
 جدا

 14من
25إلى   

02 04 

المحور 
 الثاني
 

تمارس 
بدرجة 
Iبیرة 
 جدا

 59من
70إلى   

00 00 
36,80 

 04 02 48منتمارس 
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رجة بد
 Iبیرة

58إلى   

تمارس 
بدرجة 
 متوسطة

 37من
47إلى   

24 48 

تمارس 
بدرجة 
 قلیلة

 26من
36إلى   

12 24 

تمارس 
بدرجة 
قلیلة 
 جدا

 14من
25إلى   

12 24 

المحور 
 الثالث
 

تمارس 
بدرجة 
Iبیرة 
 جدا

 38من 
45إلى   

00 00 

60,60 

تمارس 
بدرجة 
 Iبیرة

 35 من
37إلى   

03 06 

تمارس 
بدرجة 
 متوسطة

 24من 
30إلى   

06 12 

تمارس 
بدرجة 
 قلیلة

 17من 
23إلى   

31 62 

تمارس 
بدرجة 
قلیلة 

 09من 
16إلى   

10 20 
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 جدا

المحور 
 الرا3ع

تمارس 
بدرجة 
Iبیرة 
 جدا

 53من 
62إلى   

00 00 

38,40 

تمارس 
بدرجة 
 Iبیرة

 43من 
25إلى   

03 06 

تمارس 
بدرجة 
 متوسطة

 33من 
42إلى   

13 26 

تمارس 
بدرجة 
 قلیلة

 23من 
32إلى   

25 50 

تمارس 
بدرجة 
قلیلة 
 جدا

 12من 
22إلى   

09 18 

المحور 
الخام
 س

تمارس 
بدرجة 
Iبیرة 
 جدا

 43من 
50إلى   

04 08 

76,40 
تمارس 
بدرجة 
 Iبیرة

 35من 
42إلى   

33 66 

تمارس 
بدرجة 
 متوسطة

 27من 
34إلى   

10 20 
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تمارس 
بدرجة 
 قلیلة

 19من 
26إلى   

03 06 

تمارس 
بدرجة 
قلیلة 
 جدا

 10من 
18إلى   

00 00 

المحور 
الساد
 س

تمارس 
بدرجة 
Iبیرة 
 جدا

 39من 
40إلى   

00 00 

52,60 

تمارس 
بدرجة 
 Iبیرة

 27من 
38إلى   

10 20 

رس تما
بدرجة 
 متوسطة

 21من 
26إلى   

29 58 

تمارس 
بدرجة 
 قلیلة

 15من 
20إلى   

09 18 

تمارس 
بدرجة 
قلیلة 
 جدا

 08من 
14إلى   

02 04 

المحور 
 السا3ع

تمارس 
بدرجة 
Iبیرة 
 جدا

 39من 
40إلى   

00 00 67,00 
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تمارس 
بدرجة 
 Iبیرة

 27من 
38إلى   

01 02 

تمارس 
بدرجة 
 متوسطة

 21من 
26إلى   

09 18 

تمارس 
بدرجة 
 قلیلة

 15من 
20إلى   

32 64 

تمارس 
بدرجة 
قلیلة 
 جدا

 08من 
14إلى   

08 16 

 10  مجموع Iل محور
%10
0 

  
للمحاور الثالثة  2: �مثل التكرارات المشاهدة و النسب المئو�ة و �ا05جدول رقم

  لالستمارة المقدمة للمدرسین:

المحاو 
 ر

اإلجا3ة 
3الدرجا
 ت

تحدید 
االمستو�
 ت

االتكرار 
ت 
المشاهد
 ة

ة النس3
ةالمئو�  

ار التكر 
المتوق
 ع

مستو 
 J

ةالدالل  

درجة 
الحور5
 ة

I2ا  
الجدول�
 ة

I2ا  
المحسو 
 3ة

المحور 
 األول
 

تمارس 
بدرجة 
Iبیرة 
 جدا

 59من
70إلى   

00 00 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

60,40 

 04 03 48منتمارس 



 ISSN : 1112-4032         البدنية و الر�ضيةة  للنشاطات تكنولوجياللعلوم و اا	لة العلمية  

  eISSN 2543-3776                                   م2017 العدد الرابع عشر ديسمرب 

 

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

 جملة علمية

حمكمة  سنوية  

400 

بدرجة 
 Iبیرة

58إلى    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9،21 

تمارس 
بدرجة 
 متوسطة

 37من
47إلى   

37 
49,3
3 

تمارس 
بدرجة 
 قلیلة

 26من
36إلى   

22 
29,3
3 

تمارس 
بدرجة 
قلیلة 
 جدا

 14من
25إلى   

13 
17,3
3 

المحور 
 الثاني
 

تمارس 
بدرجة 
Iبیرة 
 جدا

 95من
70إلى   

00 00 

66,40 

تمارس 
بدرجة 
 Iبیرة

 48من
58إلى   

02 2,66 

تمارس 
بدرجة 
 متوسطة

 37من
47إلى   

38 
50,6
6 

تمارس 
بدرجة 
 قلیلة

 26من
36إلى   

23 
39,6
6 

تمارس 
بدرجة 
قلیلة 

 14من
25إلى   

12 
16,0
0 
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 جدا

المحور 
 الثالث
 

تمارس 
بدرجة 
Iبیرة 
 جدا

 38من 
45إلى   

00 00 

82,66 

تمارس 
بدرجة 
 Iبیرة

 35من 
37إلى   

02 
02,6
6 

تمارس 
بدرجة 
 متوسطة

 24من 
30إلى   

16 
21,3
3 

تمارس 
بدرجة 
 قلیلة

 17من 
23إلى   

44 
58,6
6 

تمارس 
بدرجة 
قلیلة 
 جدا

 09من 
16إلى   

13 
17,3
3 

المحور 
 الرا3ع

تمارس 
بدرجة 
Iبیرة 
 جدا

 53 من
62إلى   

00 00 

64,93 
تمارس 
بدرجة 
 Iبیرة

 43من 
52إلى   

03 
04,0
0 

تمارس 
بدرجة 
 متوسطة

 33من 
42إلى   

13 
17,3
3 
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تمارس 
بدرجة 
 قلیلة

 23من 
32إلى   

39 
52,0
0 

تمارس 
بدرجة 
قلیلة 
 جدا

 12من 
22إلى   

20 
26,6
6 

المحور 
الخام
 س

تمارس 
بدرجة 
Iبیرة 
 جدا

 43من 
50إلى   

11 
14,6
6 

91,73 

تمارس 
بدرجة 
 Iبیرة

 35من 
42إلى   

46 
61,3
3 

تمارس 
بدرجة 
 متوسطة

 27من 
34إلى   

16 
21,3
3 

تمارس 
بدرجة 
 قلیلة

 19من 
26إلى   

02 
02,6
6 

تمارس 
بدرجة 
قلیلة 
 جدا

 10من 
18إلى   

00 00 

المحور 
الساد
 س

تمارس 
بدرجة 
Iبیرة 
 جدا

 39من 
40إلى   

12 
16,0
0 

99,73 
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تمارس 
بدرجة 
 Iبیرة

 27من 
38إلى   

48 
64,0
0 

تمارس 
بدرجة 
 متوسطة

 21من 
26إلى   

13 
17,3
3 

تمارس 
بدرجة 
 قلیلة

 15من 
20إلى   

02 
02,6
6 

تمارس 
بدرجة 
قلیلة 
 جدا

 08من 
14إلى   

00 00 

المحور 
 السا3ع

تمارس 
بدرجة 

رة Iبی
 جدا

 39من 
40إلى   

07 
09,3
3 

64,40 

تمارس 
بدرجة 
 Iبیرة

 27من 
38إلى   

40 
53,3
3 

تمارس 
بدرجة 
 متوسطة

 21من 
26إلى   

19 
25,3
3 

تمارس 
بدرجة 
 قلیلة

 15من 
20إلى   

09 
12,0
0 

تمارس 
بدرجة 

 08من 
14إلى   

00 00 
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قلیلة 
 جدا

 15  مجموع Iل محور
%10
0 

  

للمحاور الثالثة  2: �مثل التكرارات المشاهدة و النسب المئو�ة و �ا06دول رقمج

  لالستمارة المقدمة للتالمیذ:

المحاو 
 ر

اإلجا3ة 
3الدرجا
 ت

تحدید 
االمستو�
 ت

االتكرار 
ت 
المشاهد
 ة

ة النس3
ةالمئو�  

االتكر 
ر 
المتوق
 ع

مستو 
 J

ةالدالل  

درجة 
الحور5
 ة

I2ا  
الجدول
 �ة

I2ا  
ةالمحسو3  

 المحور
 األول
 

تمارس 
بدرجة 
Iبیرة 
 جدا

 59من
70إلى   

00 00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

959,38 

تمارس 
بدرجة 
 Iبیرة

 48من
58إلى   

02 04 

تمارس 
بدرجة 
 متوسطة

 37من
47إلى   

29 
05,8
0 

تمارس 
بدرجة 
 قلیلة

 26نم
36إلى   

367 
73,4
0 

تمارس 
بدرجة 
قلیلة 

 14من
25إلى   

102 
20,4
0 
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 9،21 04 0,01 100 جدا

 المحور
 الثاني
 

تمارس 
بدرجة 
Iبیرة 
 جدا

 59من
70إلى   

00 00 

1056,1
0 

تمارس 
بدرجة 
 Iبیرة

 48من
58إلى   

04 
00,8
0 

تمارس 
بدرجة 
 متوسطة

 37من
47إلى   

21 
04,2
0 

تمارس 
بدرجة 

ةقلیل  

 26من
36إلى   

383 
76,6
0 

تمارس 
بدرجة 
قلیلة 
 جدا

 14من
25إلى   

92 
18,4
0 

 المحور
 الثالث
 

تمارس 
بدرجة 
Iبیرة 
 جدا

 38من 
45إلى   

00 00 

707,90 
تمارس 
بدرجة 
 Iبیرة

 35من 
37إلى   

03 
00,6
0 

تمارس 
بدرجة 
 متوسطة

 24من 
30إلى   

66 
13,2
0 
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تمارس 
بدرجة 
 قلیلة

 17من 
23إلى   

324 
64,8
0 

تمارس 
بدرجة 
قلیلة 
 جدا

 09من 
16إلى   

107 
21,4
0 

 المحور
 الرا3ع

تمارس 
بدرجة 
Iبیرة 
 جدا

 53من 
62إلى   

00 00 

1259,8
8 

تمارس 
بدرجة 
 Iبیرة

 43من 
52إلى   

03 0,60 

تمارس 
بدرجة 
 متوسطة

 33من 
42إلى   

27 
05,4
0 

تمارس 
بدرجة 
 قلیلة

 23من 
32إلى   

415 
83,0
0 

تمارس 
بدرجة 
قلیلة 
 جدا

 12من 
22إلى   

55 
11,0
0 

 المحور
الخام
 س

تمارس 
بدرجة 
Iبیرة 
 جدا

 43من 
50إلى   

22 
04,6
0 

994,14 
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تمارس 
بدرجة 
 Iبیرة

 35من 
42إلى   

165 
33,0
0 

تمارس 
بدرجة 
 متوسطة

 27من 
34إلى   

274 
54,8
0 

تمارس 
بدرجة 
 قلیلة

 19من 
26إلى   

38 
07,6
0 

تمارس 
بدرجة 
قلیلة 
 جدا

 10من 
18إلى   

00 00 

 المحور
الساد
 س

تمارس 
بدرجة 
Iبیرة 
 جدا

 39من 
40إلى   

00 
22,8
0 

994,14 

تمارس 
بدرجة 
 Iبیرة

 27من 
38إلى   

01 
73,8
0 

تمارس 
بدرجة 
 متوسطة

 21من 
26إلى   

16 
32,2
0 

تمارس 
بدرجة 
 قلیلة

 15من 
20إلى   

369 
00,2
0 

تمارس 
بدرجة 

 08من 
14إلى   

114 00 
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قلیلة 
 جدا

 المحور
 السا3ع

تمارس 
بدرجة 
Iبیرة 
 جدا

 39من 
40إلى   

00 00 

1090,6
2 

تمارس 
بدرجة 
 Iبیرة

 27من 
38إلى   

06 
01,2
0 

تمارس 
بدرجة 
 متوسطة

 21من 
26إلى   

31 
06,2
0 

تمارس 
بدرجة 
 قلیلة

 15من 
20إلى   

391 
78,2
0 

تمارس 
بدرجة 
قلیلة 
 جدا

 08من 
14إلى   

72 
14,4
0 

 500  مجموع Iل محور
%10
0 

  
من خالل النتائج المدونة في الجدول أعاله 3عد تفر5غ االستمارات الموجهة لكل من 

واقع الحق�قي لمستو'  التعل�مي لمادة التر��ة الالموجهین و المدرسین و التالمیذ لق�اس 
البدن�ة و الر5اض�ة  3الجمهور5ة  ال�من�ة مع تب�ان أهم العراقیل التي تعی@ األداء الوظ�في 

 Jو�ة في مرحلة التعل�م الثانو�، و الذJ بلغ عددهم  لنشا` الر5اضي داخل المؤسسة التر
تحصل علیها من االستمارة تلمیذ حیث Iانت نتائج الم 500مدرس، 75موجه،  50
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الجدول�ة و  2المحسو3ة لجم�ع المحاور أكبر من Iا 2الموجهة للموجهین، أن جم�ع Iا
) و 67,00- 52,60- 76,40- 38,40- 60,60- 36,80- 59,60هي على التوالي:(

نظرة هو دلیل على وجود ت3این بین إجا3ات عینة الموجهین و Iان أغلبها �صب في أن 
لمدرسین التر��ة البدن�ة و الر5اض�ة  في تحق�قه األهداف المسطرة  الموجهین غیر صائ3ة 

المحور األول:  غیر متاحة ألداء الدرس حیث Iان أJ تمارس بدرجة قلیلة ،و اإلمIان�ات
hمن الناح�ة التخط� hافي و  اإلعداد و التخط�I و الفصلي غیر Jو تحدید التوز5ع السنو

ة التعل�م�ة في ضوء اإلمIان�ات المدرس�ة غیر مناسب حیث وجد في اخت�ار األنشط
بدرجة متوسطة نسب�ا أما المحور الثاني: فIان نتائجه تتمحور حول 3عد تمارس بدرجة 
قلیلة ألن التقو�م لدا مدارس التر��ة في الجمهور5ة ال�من�ة لم یتطرق إلى عمل�ة التقو�م و 

د" تمارس بدرجة قلیلة و ذلك أسس التقو�م العلمي، المحور الثالث:تمحورت نتائجه في "3ع
ألن 3عد تخرج مدرس التر��ة البدن�ة و الر5اض�ة إن تخصص في هذا المجال فانه نادرا 
ما �حظر 3عض المشارIات و الفعال�ات و الملتق�ات العلم�ة أو التأهیل الوظ�في Iون هذا 

ع:Iان التخصص جدید و ال یلقى اهتممتم Iافي 3Iاقي التخصصات األخر'، المحور الرا3
نتائجه بدرجة قلیلة تمیل إلى المتوسh  نتیجة إلى اإلمIان�ات المحدودة من أدوات و 
ساحات ر5اض�ة في 3عض المدارس، المحور الخامس: تمرIزت نتائجه بین الكبیرة و 
الكبیرة جدا و هذا �عود إلى أن �Iون المدرس �میل إلى االیدیولوج�ة الر5اض�ة 3صفة 

و المدارس المرIز5ة، المحور السادس:تمحورت النتائج في  شائعة في ح�اته الیوم�ة
النس3ة المتوسطة و ذلك من خالل االتصال و التواصل أو تحدید المفاه�م أو �حرص 
على حضور الدرس أو التعامل مع التالمیذ �Iون بنس3ة متوسطة نتیجة إلهمال اإلدارة 

و الفعال�ات الثقاف�ة   درس�ة المدرس�ة في طلب دفتر التحضیر الیومي وقلة األنشطة الم
و غیرها من األنشطة، المحور السا3ع: التنفیذ Iانت نتائجه بنس3ة قلیلة و ذلك 3سبب 
الوقت الغیر Iافي للدرس و Iذلك اإلمIان�ات المحدودة و اكتظا� التالمیذ في الفصل 

صح�ح  و الواحد و عدم التزام التالمیذ 3الز' الر5اضي مما أد' إلى عدم التنفیذ 3شIل 
 I2ل هذه االجا3ات السا3قة للموجهین تتقارب مع  وجهة نظر المدرس و Iانت  نتائج Iا



 ISSN : 1112-4032         البدنية و الر�ضيةة  للنشاطات تكنولوجياللعلوم و اا	لة العلمية  

  eISSN 2543-3776                                   م2017 العدد الرابع عشر ديسمرب 

 

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

 جملة علمية

حمكمة  سنوية  

410 

)  غیر أن I60,40 -66,44 -82,66-64,93-91,46-99,73-64,40تالي:(
المدرس �مدح نفسه 3عض الشیئ  في 3عض المحاور ، اما وجهة نظر التالمیذ التي 

- 1259,88- 707,90- 1056,1- 959,38المحسو3ة للمحاور Iتالي:( I2انت Iا
) فأنه یتمثل في أن المدرس ال یلتزم 3التخط�h و 994,14-1090,62- 994,14

اإلعداد أJ بدرجة قلیلة أما 3النس3ة للتقو�م ال یوجد تقی�م و ال التزام من قبل التالمیذ 
 نتیجة أنا هذه المادة ل�س لها إال دافع التسل�ة و الترو�ح مما �ضطر الى عدم إلقاء لها
3ال و ال اهتمام و هذا �عود إلى عدم اعتمادها Iمادة أساس�ة المحور الثالث: یرون أن 
المدرس  ال یتواجد طول العام في طبور الص3اح مما أنه یدل على أنه ال �حضر 
مشارIات خارج�ة أو داخل�ة، Iما هو الحل في المحاور األخر' غیر أنهم یتفقون في 

ن أن مدرس التر��ة البدن�ة و الر5اض�ة شخص�ة محور الخامس: المظهر الشخصي Iو 
و منه نستنتج أن مادة التر��ة البدن�ة و الر5اض�ة ال تتلقى    ر5اض�ة و یهتم 3مظهره

اهتمام Iافي من وزارة التر��ة و التعل�م و أن مدرس التر��ة البدن�ة و الر5اض�ة ال یتلقى 
م في المحافظة عند وضع مناقصة متا3عة من قبل المدرسة و أن مIتب التر��ة و التعل�

لبناء مدرسة ال تضع اهتمام بناء ساحات و مالعب خاصة 3التر��ة البدن�ة و الر5اض�ة 
  Iما أنها ال توفر األدوات الر5اض�ة.                              

  االستنتاجات:
ن التر��ة نظرة الموجهین لد' مIتب التر��ة و التعل�م  في الجمهور5ة ال�من�ة لمدرسی-1

البدن�ة و الر5اض�ة  غیر صائ3ة في تحق�قه األهداف المسطرة ،و اإلمIان�ات  غیر 
  متاحة ألداء الدرس.

نظرة المدرسین التر��ة البدن�ة والر5اض�ة غیر صائ3ة لطر5قة تدر5سهم في  مرحلة -2
I ان�ات المحدودة و اكتظا� التالمیذ و الوقت الغیرIنتیجة لإلم Jافي و عدم التعل�م الثانو

 تأهیلهم.
تالمیذ مرحلة التعل�م الثانوJ غیر مقتنعین 3مدرسیهم  ، والوقت المخصص غیر  -3

. Jو�  Iافي  و اإلمIان�ات ألداء Iل األنشطة الر5اض�ة في إطارها التر
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  مناقشة فرض�ات ال	حث :
 3عد أن استخلص الطالب ال3احث االستنتاجات من خالل التحلیل ومناقشة النتائج تم  

  مقارنتها 3فرض�ات ال3حث Iانت Iالتالي:
  الفرض�ة األولى : 

نظرة الموجهین غیر صائ3ة  لمدرسین التر��ة البدن�ة و الر5اض�ة  والتي نفرض فیها أن 
و إلث3ات صحة أو في تحق�قه األهداف المسطرة ،و اإلمIان�ات غیر متاحة ألداء الدرس.

�مثل التكرارات الذJ )04(ل رقمض�ة تبین لنا من خالل الجدو عدم صحة هذه الفر 
للمحاور الس3عة لالستمارة المقدمة للموجهین حیث  2المشاهدة و النسب المئو�ة و Iا

و هذه و الر5اض�ة غیر Iاف�ة 3الشIل المطلوب  وجدنا أن نظرتهم لمدرسي التر��ة البدن�ة
برنامج النتیجة التي توصلنا إلیها تتف@ مع دراسة ز5نب فالح حسین حیث وجدت أن ال

الموضوع من قبل الوزارة ال تفي 3احت�اجات الطل3ة و ال یتف@ مع دراسة عبد الرزاق 
الشنابي حیث قالت التدر5س �ساهم في تحقی@ األهداف الجامع�ة و رسالتها و أن التقو�م 
أص3ح ضرورJ في عمل�ة التدر5س، و ال یتماشا أ�ضا مع دراسة محمد ط�اب من 

و الر5اض�ة للمرحلة الثانو�ة 3الجزائر        اذ التر��ة البدن�ةالجزائر الذJ �قول أن أست
یتجه ایجاب�ا نحو' مهنة التدر5س و أن أكثر المهارات ممارسة من حیث مستو' األداء 
هي مهارة التنفیذ على عIس دراستنا و إدارة الصف لكن یتف@ و یتماثل مع دراستنا في 

و معط�ات ال3حث و النتائج المتحصل أن التخط�h و التقو�م �قل من حیث خلف�ات 
و الر5اض�ة لد' وزارة  علیها راجعا عدم تكو5ن موجهین مختصین من قسم التر��ة البدن�ة

التر��ة و التعل�م من أجل تحقی@ الرقا3ة الحق�ق�ة حسب الخبرة و التخصص و لذا لم تلقا 
ني لموجهي و اهتمام Iافي أصوتا 3المواد األخر' ، و عدم وضع برنامج سنوJ تكو5

و خاصتا إدارة    مدرسي التر��ة البدن�ة و الر5اض�ة من قبل وزارة التر��ة و التعل�م
التدر5ب و التأهیل لد' الوزارة عدم اهتمام الوزارة و المجلس المحلي و مIتب التر��ة 

و منه استنتج ال3احث أن 3المراف@ و الساحات لد' مدارس في الجمهور5ة 3شIل عام. 
تدر5س من قبل أساتذة التر��ة البدن�ة و الر5اض�ة للجمهور5ة ال�من�ة في رأJ ممارسة ال
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الموجهین مقارنتا 3الدراسات السا3قة هي قلیلة إذا األستاذ ال�مني ل�س له طر5قة و أسلوب 
النظام التر�وJ �مشي بنظام حیث �قول عبد الكر5م الغر5ب و عز الدین الخطابي " أن 

ض�ة جزء أساسي من النظام التر�وJ، �مثل جان3ا من التر��ة العامة التر��ة البدن�ة و الر5ا
التي تهدف إلى إعداد المواطن (التلمیذ)إعدادا بدن�ا و نفس�ا و عقل�ا في توازن تام، و 
یجب أن تساهم في تحقی@ هذا األمر، حیث أنها تعتبر أكثر البرامج التر�و�ة قدرة على 

  .) 2005الغر5ب و عز الدین اخطابي، (عبد الكر5م  تحقی@ أهداف المجتمع"
  الفرض�ة الثان�ة :

نظرة المدرسین التر��ة البدن�ة والر5اض�ة غیر صائ3ة لطر5قة -والتي نفرض فیها أن 
.Jض�ة تبین لنا و إلث3ات صحة أو عدم صحة هذه الفر تدر5سهم في  مرحلة التعل�م الثانو

 2المشاهدة و النسب المئو�ة و Iا �مثل التكراراتالذJ )05(من خالل الجدول رقم
وجدنا أن نظرتهم لمدرسي التر��ة للمحاور الس3عة لالستمارة المقدمة للمدرسین حیث 

البدن�ة و الر5اض�ة غیر Iاف�ة 3الشIل المطلوب وهو ما یتقارب مع نظرة الموجه عدا 
ه انه محور (اإلعداد و التخط�h و محور االتصال و التواصل) ألن األستاذ یتظاهر ل

و تنو�ع وسائل االتصال و أنه یخل@ جو من الحر5ة و �عطي الق�ادة  في تحدید المفاه�م
و التعامل مع التالمیذ 3المساواة و �عمل حف� النظام و    للتالمیذ و مراعاة شعورهم

السالمة وهذا Iله یبلور التدر5س 3الكفاءات أJ األستاذ �طب@ مبدأ أن التلمیذ هو محور 
 و المعارف مجموعة عن ع3ارة الكفاءةعل�م�ة Iما �قول هني خیر الدین: "العمل�ة الت
 منسجم 3أسلوب أعمال أو مجموعة عمل ما تنفیذ من الشخص تمIن التي المهارات
 هي التر�وJ  الحقل في تعنینا التي الكفاءة و ب3ساطة نقول.ومتطل3ات 3شر̀و ومتوازن 
 لقدرات من مندمجة لمجموعة الناجح تخداماالس على المتعلمین قادر5ن تجعل التي الكفاءة

غیر  ( إشIال�ة ) لمواجهة وضع�ة جدیدة و السلو�Iات   و الخبرات والمهارات والمعارف
 �سر،متغلبین و 3سهولة المناس3ة لها الحلول یجدون  ما یجعلهم معها التكیف و مألوفة

جاز المشار5ع لى العوائ@ التي تعترض سبیلهم و Iذا حل المشIالت المختلفة و انع
  )5، صفحة 2005, 1(خیر الدین هني، ` المتنوعة التي تختم بها محاور الدرس" .



 ISSN : 1112-4032         البدنية و الر�ضيةة  للنشاطات تكنولوجياللعلوم و اا	لة العلمية  

  eISSN 2543-3776                                   م2017 العدد الرابع عشر ديسمرب 

 

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

 جملة علمية

حمكمة  سنوية  

413 

استنتج ال3احث أن التدر5س في دراستنا هذه �مارس بدرجة متوسطة من إجا3ات و منه 
في جم�ع الدراسات السا3قة نجد أن التدر5س و التقو�م محل اهتمام ال من  األساتذة و

و عناصره" إذا التقو�م في دراستنا ناقص من وجهة       أو أنواعهحیث �Iف�ة تطب�قه 
و �حتاج اهتمام أكثر أJ �حتاج التقو�م في حصة التر��ة البدن�ة و  نظر الموجهین

الر5اض�ة في الجمهور5ة ال�من�ة اهتمام أكثر و ممارسته أكثر و االعتماد عل�ه في الحصة 
  �ات.و یجب على الموجهین و المدراء إت3اع توص

  الفرض�ة الثالثة:
نظرة تالمیذ مرحلة التعل�م الثانوJ غیر مقتنعین 3مدرسیهم، والوقت -والتي نفرض فیها أن 

.Jو�و إلث3ات صحة المخصص غیر Iافي ألداء Iل األنشطة الر5اض�ة في إطارها التر
�مثل التكرارات الذJ )06(تبین لنا من خالل الجدول رقمأو عدم صحة هذه الفرض�ة 

وجدنا للمحاور الس3عة لالستمارة المقدمة للتالمیذ حیث  2لمشاهدة و النسب المئو�ة و Iاا
أن نظرتهم لمدرسي التر��ة البدن�ة و الر5اض�ة غیر Iاف�ة 3الشIل المطلوب وهو ما 
یتقارب مع نظرة الموجه لكن تمیل أكثر إلى القلیلة جدا و ذلك ألن نظرة التلمیذ لدرس 

الر5اض�ة نظرة ترفیه�ة ل�س لها أهم�ة Iونها ال تدخل ضمن الدرجات التر��ة البدن�ة و 
و أن أستاذ التر��ة البدن�ة و الر5اض�ة ال �ضع أهم�ة لأللعاب الفرد�ة      النهائ�ة

لأللعاب الجماع�ة و Iون األلعاب الجماع�ة تقتصر على عدد معین و اكتظا� الفصل 
�صل دورها للعب نتیجة الوقت الغیر  3التالمیذ مما یجعل 3عض الفرق من الفصل ال

Iافي للحصة و عدم تخط�h المدرس لعمل خطة لتقس�مهم إلى ألعاب جماع�ة و فرد�ة 
Iما أن اإلدارة المدرس�ة ال تضع أهم�ة للحصة Iما أنه ال توجد المراف@ الكاف�ة لمزاولة 

لمقارنتها من خالل النتائج المتحصل علیها من إجا3ة التالمیذ و أ النشا` الر5اضي
مدرس التر��ة البدن�ة و  بن قناب الحاج "تف@ مع دراسة ت3الدراسات السا3قة نجد أنها 

جغدم بن ذهی3ة  الر5اض�ة 3التعل�م المتوسh ال �حسن ص�اغة األهداف" و �عاكس دراسة
أكتسب قدرة على التخط�h  وممارسة  نشاطه المهني على أكمل وجه" و لكن محمد "

 التدر5سي 3األداء وعالقته التدر5س مهنة نحو االتجاه" :3عنوانثان�ة ط�اب في دراسته ال
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یجد  )2013(محمد ط�اب،  الثانوJ" التعل�م 3مرحلة البدن�ة والر5اض�ة التر��ة أستاذ لد'
و إجا3ة التالمیذ عن  أن "التخط�h هو من أكثر المحاور ممارستا من قبل األساتذة"

5اض�ة بهذا الشIل ر�ما لعدم فهم التالمیذ األعمال تدر5س أستاذ التر��ة البدن�ة و الر 
  المخولة لألستاذ جیدا.

  التوص�ات:
إدراج مادة التر��ة البدن�ة و الر5اض�ة Iمادة أساس�ة تعتمد درجاتها ضمن المعدل العام -1

  السنوI Jنه تؤدJ نفس الدور الوطني .
  اب و الر5اضة.عمل دورات تأهیل�ة و برامج سنو�ة 3اتفاق مع وزارة الش2-3
تأطیر الجامعة لمدرسي التر��ة و الر5اض�ة على حسب احت�اج وزارة التر��ة و التعل�م  -3

  3اتفاق مع وزارة الخدمة المدن�ة .
ق�ام مIتب التر��ة و التعل�م 3التنسی@ مع المجلس المحلي 3المحافظة أو األمانة بإلزام -4

  ارس 3ش̀ر رئ�سي.أJ مقاول مشروع 3عمل مراف@ ر5اض�ة تا3عة للمد
ق�ام مIتب التر��ة و التعل�م بإلزام إدارة األنشطة المدرس�ة 3عمل برنامج سنوJ مIثف -5

یتضمن الدورات التأهیل�ة و الدورJ السنوJ و األسبوع الثقافي لد' المدارس من أجل 
  استخراج إبداعات التالمیذ.

  لفرد�ة و الجماع�ة .ق�ام إدارة المجرسة بتوفیر احت�اجات األدوات الر5اض�ة ا-6
 

  المراجع 	الغة العر��ة:
). تقو�م تدر5س مدرسي التر��ة البدن�ة و الر5اض�ة 3التعل�م 2004بن قناب الحاج. (-1

و التالمیذ). مستغانم: معهد التر��ة البدن�ة و -الموجه- المتوسI) hما یراها المدرسین
  الر5اض�ة مستغانم.

: أهم 5اب مقار�ة التدر5س 3الكفاءات. ص). Iت2005, 1خیر الدین هني. (`-2
  الم3احث.

  ). Iتاب مقار�ة التدر5س �الكفاءات. أهم الم3احث.2005, 1خیر الدین هني. (`-3
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). تقو�م أداء مدرس التر��ة البدن�ة والر5اض�ة 3المرحلة 2009جغدم بن ذهی3ة. (-4
  بن بو علي . الثانو�ة ،في ظل المقار�ات 3الكفاءة . شلف الجزائر: جامعة حسی3ة

). طرق تدر5س التر��ة 2006عصام الدین متولي عبد هللا و�دو' عبد العالي بدو' . (-5
  .1البدن�ة . االسIندر5ة : دار الوفاء لدن�ا الط3اعة و النشر.`

). تقو�م و إدارة درس التر��ة الر5اض�ة في وزارة التر��ة 2012ز5نب فالح حسین. (-6
�ة في مدارس الرصافة األولى. Iل�ة التر��ة، جامعة على 3عض مدرسي التر��ة البدن

  .2، العدد 12المستنصر: مجلة القادس�ة لعلوم التر��ة الر5اض�ة المجلد
). االخت3ارات و الق�اس و التقو�م في التر��ة 1999مروان عبد المجید ابراه�م. (-7

  البدن�ة و الر5اض�ة. األردن: دار الفIر العر�ي للنشر و التوز5ع.
). االتجاه نحو مهنة التدر5س وعالقته 3األداء التدر5سي لد' 2013حمد ط�اب. (م-8

  أستاذ التر��ة البدن�ة والر5اض�ة 3مرحلة التعل�م الثانوJ. جامعة الجزائر.
). تقو�م األداء التدر5سي ألعضاء هیئة التدر5س في الجامعة و 2009عبد الرزاق. (-9

  انعIاساته على جودة التعل�م العالي. 
  مراجع األنترنات:

، من 2012, 06 08. تار5خ االسترداد google). 2009, 01 19خالد الكاتي. (- 10
http://zagorasat.ba7r.org/t1249-topic: 21:15  
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 تطو�ر االتحاد المصر� لرفع األثقال في ضوء

 إدارة الجودة الشاملة

  1 عادل عبدالمنعم محمد م!ي .أ.د

  2 خالد عبدالرؤوف إبراه)م ع'ادة .أ.د

  3 مصطفى عنتر ز�دان فرج.د
   مصر -جامعة أسیو� -�ل�ة التر��ة الر�اض�ة -أستاذ اإلدارة الر�اض�ة والترو�ح 1

  )adelmekky67@yahoo.com (   
 - �ل�ة التر��ة الر�اض�ة -أستاذ  تدر�ب األثقال :قسم نظر�ات وتطب�قات المنازالت والر�اضات الفرد�ة  2

  ) khaled_64@msn.com(مصر  -جامعة بورسعید
مصر  -جامعة أسیو� - �ل�ة التر��ة الر�اض�ة -اض�ة والترو�حمدرس مساعد :قسم اإلدارة الر�  3

)mostafaa@aun.edu.eg (   
 

  الملخص:

م و هدفت الدراسة إلى وضع تصور المقترح 2016تم إجراء هذه الدراسة في عام   

دة الشاملة حیث استخدم لتطو�ر االتحاد المصرT لرفع األثقال في ضوء مفهوم الجو 

ال:احثین المنهج الوصفي واالستب�ان والمقا:الت الشخص�ة �أداء لجمع الب�انات المرت:طة 

) مفردة من العاملین :اإلتحاد المصرT لرفع 54:الدراسة، حیث بلغت عینة الدراسة (

�انت أهم األثقال واألفرع التا:عة له وتم اخت�ارهم :الطر�قة العینة العشوائ�ة العمد�ة، و 

استنتاجات هذه الدراسة عدم وجود تطبیe فعلى لجودة الشاملة وعدم األدراك الكافي 

 eالجودة الشاملة، و�انت اهم توص�ات الدراسة ضرورة تطبی fللعاملین :مفاه�م وم:اد

النموذج المقترح لتطو�ر اإلتحاد المصرT لرفع األثقال في ضوء إدارة الجودة الشاملة 

 ذ الدورات التدر�ب�ة الالزمة للعاملین لتطبیe الجودة الشاملة.والعمل على تنفی

: اإلتحاد المصري لرفع األثقال ،الجودة، إدارة الجودة الشاملالكلمات األساسیة  
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The development of the Egyptian Weightlifting Federation 

in light of the Total Quality Management 
Abstract: 
This study was conducted in 2016. The study aimed to develop the proposed 
vision for the development of the Egyptian Weightlifting Federation in light of 
the overall concept of quality as he used the researchers descriptive approach 
and questionnaire and interviews obstacle to the collection associated with the 
study data, reaching the study sample (54) Single workers in Federation 
Weightlifting and branches of him and he was chosen the way random sample 
intentional, and the most important conclusions of this study, the lack of 
application for the overall quality and the lack of adequate recognition to 
employees the concepts and principles of total quality, and the most important 
recommendations of the study need to apply the proposed model for the 
development of the Egyptian Weightlifting Federation in light of the Total 
quality management and work on implementing the necessary personnel to 
implement comprehensive quality training courses.   
Key words:  Quality, Egyptian Weightlifting Federation, Total Quality 
Management (TQM) 

 

Le développement de la Fédération égyptienne Haltérophilie 

à la lumière de la gestion de la qualité totale 
Résumé :   

Cette étude a été réalisée en 2016. L'étude visait à développer la vision 
proposée pour le développement de la Fédération égyptienne d'haltérophilie à 
la lumière du concept global de la qualité comme il a utilisé les chercheurs 
d'approche descriptive et questionnaire et interviews obstacle à la collecte 
associée aux données de l'étude, pour atteindre l'échantillon de l'étude (54) Les 
travailleurs célibataires Masri en union Haltérophilie et branches de lui et il a 
été choisi comme échantillon aléatoire intentionnel, et les conclusions les plus 
importantes de cette étude, l'absence de demande de la qualité globale et le 
manque de reconnaissance adéquate aux employés les concepts et les principes 
de la qualité totale, et les recommandations les plus importantes de l'étude ont 
besoin d'appliquer le modèle proposé pour le développement de la Fédération 
égyptienne d'haltérophilie à la lumière de la gestion de la qualité totale et de 
travailler sur la mise en œuvre du personnel nécessaire pour mettre en œuvre 
des cours de formation de qualité complets. 
Mots clés:  Fédération égyptienne d'haltérophilie, qualité, Total Quality 
Management 
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  المقدمة: -

من  تشهد العدید التي :الغة األهم�ةوتعتبر من الفترات  �ع�ش العالم فترة انتقال�ة   

، ومن أهم هذه التغیرات التطور واإلقل�مي الدوليترت:j :اإلطار  التيالتغیرات والتحوالت 

 فيتواجهه المنظمات  والذT االقتصادTالمتزاید للثورة العلم�ة والتكنولوج�ة والتطور 

الز�ادة المستمرة للقوl الداخل�ة والخارج�ة  فيوقات الحال�ة :ضغو� وتحد�ات تتمثل األ

 الترتی:ات اتخاذوالمؤثرة على استقرارها، مما �حتم على الح�ومات وٕادارة المنظمات 

  )2، 1996، جمال طاهر أبو الفتوح ( الالزمة لمواجهة مثل هذه التحد�ات. 
ًا ال یتجزأ من المنظمات والمجتمعات و�ذلك أص:حت اإلدارة الحدیثة جزء

المعاصرة یجب علیها أن تتفاعل مع مش�الت واحت�اجات تلك المنظمات والمجتمعات، 
ولذا فإن إلزامًا علیها أن تتمیز :القدرة على التكیف مع التغیر المستمر والتطور المتنامي 

من خالل اكتسابها في مختلف مجاالت الح�اة في المجتمعات والمنظمات المختلفة، وذلك 
ألنما� منظمة مرنة ومتداخلة و:ما یتناسب مع طب�عة العمل�ات واألدوار التي تؤدیها. 

  )8-7، 1996(!مال درو)ش،
تعــد اإلدارة مــن أهــم الموضــوعات التــي تــؤثر علــى ح�اتنــا وذلــك ألنهــا دائمــًا لــذلك 

�اضــي هــي أســلوب تــرت:j بتحدیــد األهــداف و��ف�ــة الوصــول إلیهــا، واإلدارة فــي المجــال الر 
یوضـح ��ف�ــة التعامــل مــع اآلخــر�ن للوصــول :قـدراتهم إلــى أعلــى المســتو�ات الر�اضــ�ة مــن 
خالل التفاعل اإلجتماعى :قصد الحصول على أفضل النتائج :أقل جهد وفى أسرع وقـت، 

لكــى تحقــe اإلدارة الر�اضــ�ة أهــدافها التــي تســعى إلیهــا فــال بــد مــن وجــود م:ــادf وقواعــد و 
تلـك  ،الطر�e الصح�ح أمام العاملین :مختلف الهیئات والمؤسسات الر�اض�ة أساس�ة ترسم

  )8، 2009(محمد مجد� سید، .الم:ادf والقواعد هي ما �طلe عل�ه الس�اسات اإلدار�ة
وتعــد إدارة الجــودة الشــاملة إحــدl االتجاهــات الحدیثــة فــي اإلدارة، وتقــوم فلســفتها   

ارة أن تتبناها :غـرض الوصـول إلـى أفضـل أداء على مجموعة من الم:ادf التي �م�ن لإلد
مم�ــن ممــا �ســاعد فــي حــل الكثیــر مــن المشــ�الت والصــعو:ات المتعلقــة :ــالجودة وتحســین 

  )3، 2004(حامد حسین أحمد، عبدهللا فرغلي أحمد،األداء والقدرة التنافس�ة للمنظمة. 
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سات الخدم�ة و�ختلف مفهوم الجودة الشاملة :اختالف المنظمات وأهدافها، فالمؤس  
�عتمــد مفهــوم الجــودة الشــاملة بهــا علــى تحســین وتطــو�ر الخدمــة المقدمــة للعمیــل فــي أقــل 
وقت وجهد مم�ن، أما المؤسسات اإلنتاج�ة فیتر�ز مفهوم الجـودة الشـاملة بهـا علـى جـودة 

  )2، 2006(إ)مان محمد أحمد، السلعة المقدمة للمستهلك. 
  مش!لة ال'حث: -

الر�اضــ�ة شــأنها شــأن :ــاقي األجهــزة والهیئــات األخــرl  وتخضــع األجهــزة والهیئــات  
إلــى م:ــادf اإلدارة وقواعــدها، ولــإلدارة فــي م�ــادین التر��ــة الر�اضــ�ة دورهــا فــي العدیــد مــن 
المنظمات مثل االتحادات الر�اض�ة ومراكز رعا�ة الش:اب واألند�ـة وغیرهـا مـن المنظمـات 

طــو�ر نظــم اإلدارة بهــا و�ــذلك فــي تنظــ�م الر�اضــ�ة التــي تعتمــد علــى اإلدارة العلم�ــة فــي ت
  المنافسات الر�اض�ة الراغ:ة في تحقیe أهدافها من خالل تنسیe جهود اإلدارة.

   j:مـــا تعتبـــر االتحـــادات الر�اضـــ�ة مـــن أهـــم الهیئـــات التـــي توجـــد :ـــالمجتمع وتـــرت�
هیئـات ارت:اطًا وث�قًا :میدان التر��ـة الر�اضـ�ة ممـا �سـتدعى االهتمـام :�ـل مـا یخـص هـذه ال

للوصــول إلــى أفضــل مســتوl مــن الخــدمات وتحقیــe المســتو�ات واإلنجــازات فــي ال:طــوالت 
  )3، 2006(إ)مان محمد أحمد،  العالم�ة والدول�ة.

ومن هنا تبرز أهم�ـة دور االتحـاد فـي نشـر اللع:ـة المنـو� بهـا، وتحقیـe ال:طـوالت   
للعمـل علـى حـل المشـ�الت  فیها من خالل التخط�j الواعي والتنسیe بین إداراته المختلفة

التي تواجه المسـتفیدین مـن خدماتـه مـع وضـع القـوانین والتشـر�عات التـي تسـاعد علـى حـل 
  المش�الت قبل ظهورها مع الحفاz على حقوق األفراد.

ومـــن خـــالل العـــرض الســـابe تبـــدو الحاجـــة ملحـــة لموضـــوع إدارة الجـــودة الشـــاملة   
�عتبر هو الهیئة األساس�ة لرعا�ة ر�اضة رفع  وأهمیتها لإلتحاد المصرT لرفع األثقال حیث

  األثقال والتي ینبثe منها األند�ة ومراكز الش:اب وغیرها من الهیئات التا:عة لإلتحاد.
  هدف ال'حث: -

یهــدف ال:حـــث إلـــى تقــو�م االتحـــاد المصـــرT لرفــع األثقـــال فـــي ضــوء إدارة الجـــودة الشـــاملة 
  وذلك من خالل التعرف على:
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1-  Tلرفع األثقال.:االتحاد الواقع اإلدار Tالمصر  
  المصرT لرفع األثقال.مقومات الجودة الشاملة :االتحاد  -2
مــا التصــور المقتــرح لتطــو�ر االتحــاد المصــرT لرفــع األثقــال فــي ضــوء مفهــوم الجــودة  -3

  الشاملة.
  تساؤالت ال'حث : -

  ؟ المصرT لرفع األثقالما الواقع اإلدارT :االتحاد  -1
  ؟المصرT لرفع األثقال ة الشاملة :االتحاد ما مقومات الجود -2
مــا التصــور المقتــرح لتطــو�ر االتحــاد المصــرT لرفــع األثقــال فــي ضــوء مفهــوم الجــودة  -3

  الشاملة؟
  مصطلحات ال'حث : -

   Qualityالجودة: 

الجـــودة فـــي التعلـــ�م هـــي معـــاییر عالم�ـــة للق�ـــاس واالعتـــراف، واالنتقـــال مـــن ثقافـــة الحـــد 
واعت:ـــار المســتقبل هـــدفًا نســـعى إل�ـــه، واالنتقـــال مـــن تكـــر�س  تقـــان والتمیـــز،األدنــى إلـــى ثقافـــة اإل

   ).34: 2003(الزواو�، الماضي والنظرة الماض�ة إلى المستقبل الذT تع�ش ف�ه األج�ال اآلن 
  Total Quality Management (TQM)إدارة الجودة الشاملة: 

مًال قائمــــًا علــــى أســــاس إحــــداث فلســـفة إدار�ــــة حدیثــــة تأخــــذ منهجــــًا أو نظامــــًا إدار�ـــًا شــــا
تغییـرات إیجاب�ـة جذر�ـة لكـل شـيء داخـل المؤسسـة :حیـث تشـمل تلـك التغیـرات الف�ـر، والسـلوك، 

نمــj الق�ــادة اإلدار�ــة؛ للوصــول إلــى أعلــى جــودة و  القـ�م, المعتقــدات التنظ�م�ــة، المفــاه�م اإلدار�ــة،
  )13: 2006( راضي، في المخرجات. 

  الدراسات  المتشابھة :

وتهـدف الدراسـة إلـى التعـرف علـى ��ف�ـة تطبیـe  )2016سة (أسماعیل صـ'حى !حیـل،درا

المــــنهج الوصــــفي،  ال:احــــث، اســــتخدم الشــــ:اب والر�اضــــةمفــــاه�م إدارة الجــــودة الشــــاملة ف�

) مــــن العـــــاملین فــــي الجامعــــة، ومـــــن أدوات جمــــع الب�انـــــات 144اشــــتملت العینــــة علـــــى (
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ارة العل�ـــا :م:ـــادf إدارة الجـــودة الشـــاملة ونجـــاح االســـتب�انات، ومـــن أهـــم النتـــائج اقتنـــاع اإلد
  . %74.39تطبیe إدارة الجودة الشاملة في الجامعة بنس:ة 

وتهـــدف الدراســـة إلـــى معرفـــة أثـــر اســـتخدام  )2015دراســـة (لمـــ)س منصـــور عبـــدالجواد ،
ة المـــــنهج ال:احثـــــالجــــودة الشـــــاملة علـــــى تحســــین مســـــتوl الخـــــدمات الطب�ــــة ، اســـــتخدمت 

) مــــــن العــــــاملین، ومــــــن أدوات جمــــــع الب�انــــــات 145العینــــــة علــــــى (الوصــــــفي، واشــــــتملت 
  االستب�ان، ومن أهم النتائج وجود صلة قو�ة وارت:ا� بین الجودة الشاملة وٕادارة المعرفة.

وتهدف الدراسة إلى التعرف على دور إدارة الجـودة  )2015دراسة (مر�م أحمد أبومساعد،
ســتخدمت ال:احثــة المــنهج الوصــفي، واشــتملت الشــاملة فــي تفعیــل دور التنم�ــة المســتدامة، ا

ـــــى ( ـــــات 279العینـــــة عل ـــــدر�س، ومـــــن أدوات جمـــــع الب�ان ) مفـــــردة مـــــن أعضـــــاء هیئـــــة الت
االســتب�انات، ومــن أهــم النتــائج وجــود عالقــة دالــة إحصــائ�ًا بــین انتشــار ثقافــة الجــودة فــي 

  مؤسسات  التعل�م داخل الجامعات الفلسطین�ة.
وهــــدفت الدراســــة للوضــــع نمــــوذج إلدارة المــــوارد  )2013دراسة(مصــــطفى عنتــــر ز�ــــدان، 

ال:شـر�ة :اإلتحـاد المصــرT لرفـع األثقـال، واســتخدم ال:احـث المـنهج الوصــفي، و�لغـت عینــة 
) مفــردة مـن العــاملین :اإلتحـاد المصــرT وفروعـه، و�انــت اهـم النتــائج أن هنــاك 72ال:حـث(

لمـوارد ال:شـر�ة و:التـالي تـم قصور في توفیر الموارد ال:شر�ة وعدم وجـود إدارة متخصصـة ل
  ص�اغة نموذج مقترح إلدارة الموارد ال:شر�ة :اإلتحاد المصرT لرفع األثقال.

وأســتهدفت الدراســة بنــاء خطــة وه��ــل تنظ�مــي  )2012دراســة (عــالء الــدین محمــد ســید،
مفــرده واســتعان  71إلدارة المخــاطر :اإلتحــاد المصــرT لرفــع األثقــال و�لغــت عینــة الدراســة 

المقابلــة الشخصـــ�ة  ال:ـــاحثین:ــالمنهج الوصـــفي والدراســات المســـح�ة �مــا اســتخدم  ال:احــث
واالســتب�ان �ــأداء لجمــع الب�انــات و�انــت أهــم النتــائج بنــاء خطــة إلدارة المخــاطر :اإلتحــاد 
المصــرT لرفــع األثقــال ووضــع ه��ــل تنظ�مــي لهــا مــع التعــرف علــى انــواع المخــاطر التــي 

 قال.تهدد اإلتحاد المصرT لرفع األث

وهــدفت الدراســة للتعــرف علــى مــدErhan Mergen & Etal ،2000(  lدراســة (
واســتخدام  الشــ:اب والر�اضــةاهتمــام الجامعــات األمر���ــة بتطبیــe م:ــادf الجــودة الشــاملة ف�
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المــنهج الوصــفي، واشــتملت العینــة علــى المــوظفین والكــوادر  ال:احــثأدواتــه". وقــد اســتخدم 
خاصــة :�ل�ــة التجــارة وٕادارة األعمــال، ومــن أدوات جمــع ال Rochesterالق�اد�ــة :مؤسســة 

الب�انات االستب�ان، ومـن أهـم النتـائج وضـع نمـوذج مقتـرح لتطبیـe أسـلوب الجـودة الشـاملة 
jجــودة  -جــودة التطــو�ر -فــي میــدان اإلدارة یتكــون مــن ثالثــة أجــزاء هــي (جــودة التخطــ�

  األداء).
إلى وضع إطار إلدارة الجودة  وتهدف الدراسة )Oebbeke Markus  ،1998دراسة (

المـنهج الوصـفي، اشـتملت  ال:احـثالشاملة في منظمات فرق الر�اضة للمحترفین، استخدم 
العینــة علــى الق�ــادات الر�اضــ�ة والموظفــون :منظمــة فــرق ر�اضــة المحتــرفین، ومــن أدوات 

تحدیــد جمــع الب�انــات جــائزة مــالكوم :الــدر�ج، ومــن أهــم النتــائج تــم التوصــل ألداء صــالحة ل
  مدl تطبیe المؤسسات الر�اض�ة للجودة الشاملة.

  الدراسات  المتشابھة :التعلیق على 

تشــابهت الدراســة الحال�ــة مــع هــذه الدراســات فــي هــذا الصــدد مــن خــالل تحلیــل قــد   
والعیــوب ومــن ثــم وضــع نمــوذج �م�ــن  ممیــزات:المؤسســات للتعــرف علــى ال T الواقــع اإلدار 

ال:احثین مـن وفد استفاد ، في ضوء م:ادf الجودة الشاملةمن خالله تالشى العیوب وذلك 
  :الدراسات السا:قة في

 عرض وتفسیر النتائج.تحدید مجتمع وعینة الدراسة، تحدید أدوات جمع الب�انات،  �

 بناء النموذج المقترح إلدارة الجودة الشاملة.المعالجات اإلحصائ�ة المناس:ة،  �

  إجراءات ال'حث: -
  ل:احثین المنهج الوصفي نظرًا لالئمته لطب�عة ال:حث.استخدم امنهج ال'حث : 

یتكــون مجتمــع ال:حــث مــن أعضــاء مجلــس إدارة االتحــاد المصــرT لرفــع مجتمــع ال'حــث : 
) فـردًا، و�ـذلك مـن العـاملین :االتحـاد وفروعـه وال:ـالغ 117األثقال وفروعه وال:الغ عددهم (

  ) فرد. 37عددهم (
:طر�قة العشوائ�ة العمد�ة :حیث تشـ�ل عـددًا مقبـوًال  تم اخت�ار عینة ال:حثعینة ال'حث : 

علـــى المســـتوl اإلحصـــائي لتمثیـــل مجتمـــع ال:حـــث، وقـــد اســـتلزم ذلـــك توز�ـــع عینـــة ال:حـــث 
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المیدان�ــة ط:قــًا ألهــداف ال:حــث واألدوات المســتخدمة فــي جمــع الب�انــات، و�وضــح جــدول 
  ) توز�ع العینة �التالي:1(

   )1جدول(
  ثتوصیف عینة ومجتمع ال:ح

 النسبة المئویة العینة األساسیة مجتمع البحث فئات عینة البحث

 %22.22 2 9 أعضاء جملس إدارة االحتاد 

  %26.20  11  42  مديري االحتاد ومديري االفرع

 %39.80 41 103  اعضاء اللجان اخلاصة �الحتاد وفروعه

  %35.06  54  154  ا$موع

عـًا لـإلدارة المسـتخدمة فـي تطبیـe ) أن عینة ال:حث موزعة ت:1یتضح من جدول (  
  ال:حث المیداني وهى استمارات االستب�ان ف�انت �التالي:

  :أدوات جمع الب)انات -
  قام ال:احثین بتصم�م عدد  استماراتي استب�ان موزعین �اآلتي:

  استب�ان بهدف التعرف على الواقع اإلدارT :االتحاد المصرT لرفع األثقال. - 1
قومـــات الجـــودة الشـــاملة :االتحـــاد المصـــرT لرفـــع اســـتب�ان بهـــدف التعـــرف علـــى م - 2

 األثقال. 

  وقد تم تصم�م هذه االستمارات في ضوء هدف ال:حث والغرض منه وذلك من خالل:
  استمارة الواقع اإلدار� للعاملین 'االتحاد المصر� لرفع األثقال: -ا
  تحدید المحاور لالستمارة: -أ

مـــن خـــالل اإلطـــالع علـــى :عـــض  قـــام ال:ـــاحثین بتحدیـــد محـــاور االســـتب�ان األول
) 2013)، ( مصـــطفى عنتـــر،2016الدراســـات المشـــابهة مثـــل دراســـة (أســـماعیل �حیـــل، 

) وتم عرضها على مجموعـة مـن السـادة الخبـراء المتخصصـین فـي 2006،(إ�مان محمد ،
) eمالئمــــة هــــذه 1مجــــال اإلدارة العامــــة واإلدارة الر�اضــــ�ة مرفــــ lفــــي مــــد Tإلبــــداء الــــرأ (

  ) یوضح ذلك.2م وجدول (7/8/2016م إلى 1/8/2016في الفترة من  المحاور وذلك



 ISSN : 1112-4032          البدنية و الر�ضيةللنشاطات   ةتكنولوجياللعلوم و اا	لة العلمية 

  eISSN 2543-3776                                   م2017 الرابع عشر ديسمربلعدد ا 

 

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

 جملة علمية

حمكمة  سنوية  

424 

  

  )2جدول رقم (
آراء الخبراء حول مناس:ة محاور استمارة الواقع اإلدارT :االتحاد المصرT لرفع األثقال   

  )10(ن= 
  النس'ة المئو)ة  را� الخبیر  المحاور المقترحة  م

غیر   مناسب
  مناسب

  %100 -   10  األهداف  1
  %90  1  9  خط)Kالت  2
  %40 6  4  التمو�ل  3
  %80 2 8  التنظ)م  4
  %100 -   10  الق)ادة  5
  %90 1 9  اإلم!انات  6
  %30  7 3  برامج االتحاد  7
  %80 2 8  الرقا'ة  8
  %50 5 5  االتصال ونظم المعلومات  9

  

) تراوحـت نسـ:ة موافقـة السـادة الخبـراء علـى المحـاور المقترحـة 2من خالل جدول(
�حـــد أدنـــى لقبـــول تلــــك  %75وقـــد ارتضـــى ال:ـــاحثین نســـ:ة  %100لـــى إ %30مـــا بـــین 

المحاور وعلى ذلك فقد تم است:عاد عدد ثالثة محـاور وهـي علـى الترتیـب (التمو�ـل، بـرامج 
  .النشا�، االتصال)

  
  ص)اغة الع'ارات: -ب

تم ص�اغة ع:ارات االستب�ان في ضوء المحاور المستخلصة من آراء الخبـراء فـي 
م 13/8/2015) وتـم عرضـها علـى الخبـراء وذلـك فـي الفتـرة مـن�3ة مرفe (صورتها المبدئ

  ) یوضح ذلك3م وجدول (20/8/2015إلى 
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  )3جدول (
  )10آراء الخبراء في الع:ارات المقترحة الستب�ان الواقع اإلدارT  (ن=

  الرقابة  االمكانات  القیادة  التنظیم  التخطیط  األھداف
  %  العبارة  %  العبارة  %  ارةالعب  %  العبارة  %  العبارة  %  العبارة

1  100 1  90 1  80 1  50 1  90 1  100 

2  90 2  100 2  90 2  80 2  90 2  100 

3  80 3  100 3  90 3  80 3  100 3  90 

4  90 4  80 4  100 4  90 4  100 4  90 

5  90 5  100 5  50 5  100 5  100 5  90 

6  100 6  90 6  90 6  40 6  100 6  90 

7  90 7  80 7  80 7  80 7  80 7  60 

8  100 8  90 8  40 8  80 8  80 8  100 

9  80 9  80 9  100 9  90 9  90 9  100 

10  90 10  90 10  100 10  90 10  60 10  100 

11  100 11  100 11  100 11  100 11  50 11  90 

12  80 12  50 12  100 12  100 12  90 12  100 

13  80 13  100 13  100 13  100 13  60 13  100 

14  50 14  80 14  50 14  100 14  100 14  100 

15  60  15  90 15  80 15  80 15  80 15  60 

16  80 16  40 16  90 16  90 16  90 16  40 

17  90 17  100 17  80 17  90 17  90 17  80 

18  90 18  80 18  90 18  90 18  80  18  90 

19  100 19  40 19  100 19  50 19  80 19  100 

20  100 20  100 20  100 20  90 20  80 20  80 

) قــام ال:ــاحثین :اســت:عاد الع:ــارات التــي لــم تحصــل علــى نســ:ة 3مــن خــالل جــدول(
) مـن محـور األهـداف و وأرقـام 15، 14فأكثر مـن آراء الخبـراء وهـي أرقـام ( %75موافقة 

، 1) مـن محـور التنظـ�م و أرقـام (14، 8، 5) من محور التخط�j وأرقام (19، 16، 12(
، 15، 7) من محـور االم�انـات وأرقـام (13، 11 ،10) من محور الق�ادة  وأرقام (19، 6

  ع:ارة.103) من محور الرقا:ة و�ذلك بلغ عدد ع:ارات االستب�ان :عد آراء الخبراء  16
  المعامالت العلم)ة لالستمارة: -ج

) فــــرد مــــن مجتمــــع ال:حــــث وخــــارج العینــــة 25تــــم تطبیــــe االســــتمارة علــــى عــــدد (
م وذلك إلجراء المعامالت العلم�ة 29/8/2015م إلى 22/8/2015األساس�ة في الفترة من

  لالستمارة (الصدق، الث:ات)
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  أوًال: الصدق:
إلیجاد صدق االستمارة اعتمد ال:احثین علـى التحقـe مـن صـدق االتسـاق الـداخلي 
ـــارات االســـتمارة وقـــد تـــم حســـاب معامـــل االرت:ـــا� بـــین درجـــة �ـــل ع:ـــارة مـــن ع:ـــارات  لع:

T تنتمـي إل�ـه و�ـذلك بـین المحـاور والمجمـوع الكلـي االستمارة والمجموع الكلـي للمحـور الـذ
 ) یوضحا ذلك.5)، (4لالستمارة وجدول (

  )4جدول (
 Tمعامالت االرت:ا� بین درجة �ل ع:ارة والمجموع الكلي للمحور في استمارة الواقع اإلدار

  )25(ن=
  العبارات  المحاور

  9  8  7  6  5  4  3  2  1  رقم الع'ارة  األھداف

  
معامل 
Oاالرت'ا  

0.912 0.761 0.912 0.854 0.853 0.861 0.812 0.912 0.646 

  18  17  16  15  14  13  12  11  10  رقم الع'ارة

معامل 
Oاالرت'ا  

0.912 0.685 0.642 0.567 0.625 0.715 0.618 0.732 0.663 

  9  8  7  6  5  4  3  2  1  رقم الع'ارة  التخطیط

  
معامل 
Oاالرت'ا  

0.916 0.890 0.855 0.973 0.942 0.865 0.826 0.769 0.890 

  17  16  15  14  13  12  11  10  رقم الع'ارة
معامل   

Oاالرت'ا  
0.973 0.942 0.905 0.744 0.769 0.890 0.632 0.759 

  9  8  7  6  5  4  3  2  1  رقم الع'ارة  التنظیم

  
معامل 
Oاالرت'ا  

0.939 0.824 0.736  0.923 0.859 0.879 0.941 0.941 0.939 

  17  16  15  14  13  12  11  10  رقم الع'ارة
معامل   

Oاالرت'ا  
0.930 0.815 0.923 0.859 0.837 0.931 0.875 0.727 

  9  8  7  6  5  4  3  2  1  رقم الع'ارة  القیادة

  
معامل 
Oاالرت'ا  

0.845 0.906 0.917 0.948 0.768 0.946 0.845 0.906 0.917 
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  17  16  15  14  13  12  11  10  رقم الع'ارة  
معامل   

Oاالرت'ا  
0.948 0.768 0.946 0.921 0.845 0.915 0.765 0.948 

  
  

  االمكانات
  9  8  7  6  5  4  3  2  1  رقم الع'ارة

  
معامل 
Oاالرت'ا  

0.850 0.906 0.834 0.941 0.773 0.946 0.850 0.715 0.834 

  17  16  15  14  13  12  11  10  رقم الع'ارة

معامل   
Oاالرت'ا  

0.940 0.721 0.946 0.906 0.854 0.880 0.753 0.914 

  9  8  7  6  5  4  3  2  1  رقم الع'ارة  الرقابة

  
معامل 
Oاالرت'ا  

0.893 0.854 0.589 0.850 0.916 0.829 0.893 0.844 0.705 

  17  16  15  14  13  12  11  10  رقم الع'ارة  

  
  

معامل 
Oاالرت'ا  

0.741 0.856 0.758 0.837 0.856 0.803 0.845 0.916 

 P0.505=  0.01ق)مة ر الجدول)ة عند مستو  

) أن معـــامالت االرت:ـــا� بـــین ع:ـــارات محـــاور االســـتمارة والمجمـــوع 4یتضـــح مـــن جـــدول (
حیـث  0.01) وهـي دالـه عنـد مسـتوl 0.973، 0.618الكلي لكل محور تراوحت ما بـین (

  أنها أكبر من ق�مة ر الجدول�ة.
  )5جدول (

  )25ارT (ن=معامالت االرت:ا� بین درجة �ل محور والمجموع الكلي الستمارة الواقع اإلد
  معامل االرتباط  االنحراف المعیاري  المتوسط الحسابي  المحاور  م

  0.917 0.492 1.70  األهداف  1

2  K(0.986 0.5722 1.65  التخط  

  0.924 0.544 1.34  التنظ)م  3

  0.975 0.597 1.63  الق)ادة  4

  0.970 0.457 1.61  االم!انات  5

  0.925 0.533 1.69  الرقا'ة  6
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  0.505=  0.01ة عند مستوP ق)مة ر الجدول)
) أن معامالت االرت:ا� بین محاور االستمارة والمجموع الكلي 5یتضح من جدول(

حیـث أنهـا أكبـر مـن  0.01) وهي داله عند مسـتوl 0.986، 0.917لها تراوحت ما بین (
  ق�مة ر الجدول�ة.

  :الث'ات: ثان)اً 
والتجزئـة النصـف�ة  خن:ـاإلیجاد ث:ات االستمارة استخدم ال:احثین طر�قة  الف �رو 

لع:ـــارات االســـتمارة وقـــد تـــم حســـاب معامـــل االرت:ـــا� بـــین الع:ـــارات الفرد�ـــة والزوج�ـــة لكـــل 
محور من محاور االستمارة و�ذلك بـین الع:ـارات الفرد�ـة والزوج�ـة لالسـتمارة ��ـل وجـدول 

  )، یوضح ذلك6(
  )6جدول (

  )25دارT (ن=ث:ات الفاكرون:اخ والتجزئة النصف�ة الستب�ان الواقع اإل

  
  م

  
  المتغیرات

  
  الفاكرونباخ

  التجزئة النصفیة
  

  معامل االرتباط
  تصحیح طول المقیاس

  جتمان  براون -سبیرمان

  0.986  0.971  0.944  0.948  األهداف  1
2  K(0.985  0.996  0.992  0.932  التخط  
  0.980  0.990  0.980  0.942  التنظ)م  3
  0.987  0.988  0.977  0.953  الق)ادة  4
  0.974  0.974  0.950  0.937  االم!انات  5
  0.990  0.990  0.981  0.962  الرقا'ة  6

  0.989  0.989  0.978  0.990  المجموع الكلى لإلستمارة

 P0.505=  0.01ق)مة ر الجدول)ة عند مستو  
والتجزئة النصف�ة  خ) أن معامالت الث:ات :طر�قة الفا �رو ن:ا6یتضح من جدول(

حیث أنها أكبر من ق�مة  0.01) وهي داله عند مستوl 0.990، 0.932تراوحت ما بین (
واشـــتملت علـــى ســـتة  )4. مرفـــe (أصـــ:حت االســـتمارة فـــي صـــورتها النهائ�ـــةو  ر الجدول�ـــة.

  ع:ارة ومیزان التقدیر المستخدم ثالثي. 103محاور بإجمالي 
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  استمارة مقومات الجودة الشاملة 'االتحاد المصر� لرفع األثقال: -2
  :تینالمحاور لالستمار  تحدید -أ

قــام ال:ــاحثین بتحدیــد محــاور االســتب�ان الثــاني مــن خــالل اإلطــالع علــى المراجــع 
)، (أســماعیل 2006),(إ�مــان محمــد أحمــد،2005(منــى عبــدالمعبود، العلم�ــة المتخصصــة

وتــم عرضــها علــى الخبــراء إلبــداء مــدl مالئمــة  )2007)،(ممــدوح محمــد، �2016حیــل، 
)e7م. وجـدول (12/9/2016م إلـى 1/9/2016وذلك في الفترة من) 5هذه المحاور مرف (

  یوضح ذلك.
  )7جدول (

آراء الخبراء حول مناس:ة محاور استمارة مقومات الجودة الشاملة  :االتحاد المصرT لرفع 
  )10األثقال(ن=

  النس'ة المئو)ة  غیر مناسب  مناسب  المحاور المقترحة  م

 %90 1 9  اإلدارة العل)ا  1

 %60 4 6  ءرضا العمال  2

 %50  5 5  ثقافة المنظمة  3

 %90 1 9  إدارة الموارد ال'شر�ة  4

 %100 - 10  نظام المعلومات  5

 %90 1 9  التعل)م والتدر�ب  6

 %90 1 9  مشار!ة العاملین  7

 %60 4 6  التحسین المستمر  8

  
) أنـــه تراوحـــت نســـ:ة موافقـــة الســـادة الخبـــراء علـــى المحـــاور 7یتضـــح مـــن جـــدول(

�حـد أدنــى لقبــول  %75وقـد ارتضــى ال:ـاحثین نســ:ة  %100إلــى  %50مــا بـین المقترحـة 
تلــك المحـــاور وعلـــى ذلـــك فقـــد تـــم اســـت:عاد عـــدد ثـــالث محـــاور وهـــي علـــى الترتیـــب (رضـــا 

  العمالء، ثقافة المنظمة، التحسین المستمر)



 ISSN : 1112-4032          البدنية و الر�ضيةللنشاطات   ةتكنولوجياللعلوم و اا	لة العلمية 

  eISSN 2543-3776                                   م2017 الرابع عشر ديسمربلعدد ا 

 

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

 جملة علمية

حمكمة  سنوية  

430 

  ص)اغة الع'ارات: -ب
رأT  تـــم صـــ�اغة ع:ـــارات االســـتب�ان الثـــاني فـــي ضـــوء المحـــاور المستخلصـــة مـــن

)eوتــم عرضــها علــى الخبــراء وذلــك فــي الفتــرة مــن 6الخبــراء فــي صــورتهما المبدئ�ــة مرفــ (
  ) یوضحا ذلك.8م. وجدول (28/9/2016م إلى 13/9/2016

  )8جدول (
  )10آراء الخبراء في الع:ارات المقترحة الستب�ان مقومات الجودة الشاملة  (ن=

 اإلدارة العلیا
إدارة الموارد 

 البشریة
 مشاركة العاملین التعلیم والتدریب علوماتنظام الم

  %  العبارة  %  العبارة  %  العبارة  %  العبارة  %  العبارة

1  80 1  90 1  100 1  100 1  60 

2  90 2  100 2  100 2  100 2  90 

3  80 3  100 3  100 3  90 3  100 

4  90 4  100 4  80 4  80 4  90 

5  90 5  80 5  90 5  90 5  80 

6  70 6  90 6  90 6  90 6  90 

7  80 7  80 7  60 7  90 7  100 

8  100 8  80 8  60 8  60 8  100 

9  100 9  70 9  70 9  90 9  60 

10  80 10  100 10  100 10  90 10  90 

11  90 11  100 11  90 11  80 11  90 

12  60 12  80 12  80 12  100 12  100 

13  60 13  90 13  80 13  90 13  90 

14  90 14  50 14  90       

15  80  15  50 15  100       

  
) قـام ال:ـاحثین :اسـت:عاد الع:ـارات التـي لـم تحصـل علـى نسـ:ة 8من خالل جدول( 
)مـــن محـــور اإلدارة العل�ـــا 13، 12، 6فـــأكثر مـــن آراء الخبـــراء وهـــي أرقـــام ( %75موافقـــة 
) مـن محـور نظـام 9، 8، 7) مـن محـور إدارة المـوارد ال:شـر�ة وأرقـام (15، 14، 9وأرقام (

) من محور مشار�ة العاملین 9، 1ل�م والتدر�ب وأرقام () من محور التع8المعلومات ورقم(
  ع:ارة.59و�ذلك بلغ عدد ع:ارات االستب�ان :عد العرض على الخبراء 
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  :ةالمعامالت العلم)ة لالستمار  -ج
م. 3/10/2016م إلـــى 29/9/2016تـــم إجـــراء المعـــامالت العلم�ـــة فـــي الفتـــرة مـــن

  وذلك إلجراء الصدق، الث:ات لالستمارة.
   :الصدق -

لتحقـe مـن صـدق ع:ـارات االسـتمارة ل، وذلـك المح�مـیناستخدام صـدق قام ال:احثین :
وذلـك مـن خـالل عرضـها  لدرجة مناسبتها وص�اغة الع:ـارات، النس:ة المئو�ةتحدید وقد تم 

لتقــدیر والح�ــم الك�فــي والكمــي علــى مفــردات االســتمارة ظهــر لعلــى مجموعــة مــن الخبــراء 
لق�ــاس  نــات االســتمارة وأنهــا ذات داللــة إحصــائ�ة عال�ــةصــدق المضــمون (المح�مــین لم�و 

  ذلك یوضح )8(السابeجدول الو ، ما وضعت من أجله )
  الث'ات: -

لكـــل محـــور مـــن محـــاور االســـتمارة و�ـــذلك  خ:حســـاب معامـــل ث:ـــات ألفـــا �ـــرو ن:ـــا
  ) یوضح ذلك9لالستمارة ��ل وجدول (

  )9جدول (
  )25الواقع اإلدارT (ن=ث:ات الفاكرون:اخ والتجزئة النصف�ة الستب�ان 

 

  
  م

  
  المتغیرات

  
  الفاكرونباخ

  التجزئة النصفیة
  

  معامل االرتباط
  تصحیح طول المقیاس

  جتمان  براون -سبیرمان

  0.962  0.962  0.927  0889  اإلدارة العل)ا  1
  0.959  0.968  0.939  0.841  إدارة الموارد ال'شر�ة  2
  0.977  0.983  0.967  0.873  نظام المعلومات  3
  0.980  0.983  0.967  0.894  التعل)م والتدر�ب  4
  0.935  0.937  0.881  0.903  مشار!ة العاملین  5

  0.982  0.983  0.967  0.982  المجموع الكلى لإلستمارة

 P0.505=  0.01ق)مة ر الجدول)ة عند مستو  
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والتجزئة النصف�ة  خ) أن معامالت الث:ات :طر�قة الفا �رو ن:ا9یتضح من جدول(
حیث أنها أكبر من ق�مة  0.01) وهي داله عند مستوl 0.983، 0.841اوحت ما بین (تر 

واشــتملت علــى  )7. مرفــe (و�ــذلك أصــ:حت االســتمارة فــي صــورتها النهائ�ــة ر الجدول�ــة.
  ع:ارة :میزان تقدیر ثالثي. 59خمسة محاور بإجمالي 

  
  الخطوات التنفیذ)ة للتطبیU استمارات االستب)ان : -

راء المعـــامالت العلم�ـــة الســـتمارتي االســـتب�ان والتأكـــد مـــن الصـــدق :عـــد أن تـــم إجـــ
بتطبیe استمارتي االستب�ان فـي صـورتهما النهائ�ـة مرفقـي  ال:احثینوالث:ات لكل منهما قام 

فـي حــین م 15/12/2016م حتــى 15/10/2016) علـى عینـة ال:حــث خـالل الفتـرة 7، 4(
ـــم توز�ـــع عـــدد   54لتعـــرف علـــى الواقـــع اإلدارT) و(إســـتمارة ل 54اســـتمارة  بواقـــع ( 108ت

إســتمارة للتعــرف علــى مقومــات الجــودة) و:عــد حصــر االســتمارات التــي تــم الحصــول علیهــا 
اســـتمارة لعـــدم جد�ـــة المفحوصـــین ل�صـــ:ح أجمـــالي  10اســـتمارة) تـــم اســـت:عاد عـــدد  100(

ات ) إســـتمارة للمقومـــ37) اســـتمارة للواقـــع اإلدارT و(53اســـتمارة) بواقـــع ( 90االســـتمارات(
  الجودة الشاملة.

  المعالجات اإلحصائیة : 

ـــــة( المتوســـــj الحســـــابي، اإلنحـــــراف    ـــــة اآلت� ـــــاحثین المعـــــامالت العلم� اســـــتخدم ال:
 المع�ارT، معامل اإلرت:ا� ومعامل الف لكرون:اخ وجتمان، النسب المئو�ة)

  
  عرض النتائج : -

الت ف�ما یلي عرض ومناقشة النتائج وتفسیرها في ضوء اإلجا:ة على تساؤ   
  ال:حث.

الخاص 'التعرف على الواقع اإلدار� عرض وتفسیر ومناقشة نتائج التساؤل األول  -
  'اإلتحاد المصر� لرفع األثقال. 
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  الدرجة المقدرة والنس:ة المئو�ة الستجا:ة عینة ال:حث حول الواقع اإلدارT  )10جدول(
  )53المصرT لرفع األثقال (ن= :االتحاد

  العبارات  المحاور

  ھدافاأل

  9  8  7  6  5  4  3  2  1  رقم الع'ارة

الدرجة 
 110 90 85 77 80 89 112 98 80  المقدرة

النس'ة 

 69.18 56.60 53.46 48.43 50.31 55.97 70.44 61.64 50.31  المئو)ة

  18  17  16  15  14  13  12  11  10  رقم الع'ارة

الدرجة 

 122 108 111 108 98 97 89 112 100  المقدرة

النس'ة 

 76.73 67.92 69.81 67.92 61.64 61.01 55.97 70.44 62.89  المئو)ة

  التخطیط

  9  8  7  6  5  4  3  2  1  رقم الع'ارة

الدرجة 

 109 88 89 114 101 99 89 122 100  المقدرة

النس'ة 

 68.55 55.35 55.97 71.70 63.52 62.26 55.97 76.73 62.89  المئو)ة

    17  16  15  14  13  12  11  10  رقم الع'ارة

الدرجة 

 86 88 89 98 124 78 98 88  المقدرة

النس'ة 

 54.09 55.35 55.97 61.64 77.99 49.06 61.64 55.35  المئو)ة

  التنظیم

  9  8  7  6  5  4  3  2  1  رقم الع'ارة

الدرجة 

 83 97 85 108 111 89 109 92 99  المقدرة

النس'ة 

 52.20 61.01 53.46 67.92 69.81 55.97 68.55 57.86 62.26  المئو)ة

    17  16  15  14  13  12  11  10  رقم الع'ارة

الدرجة 

 107 99 130 100 96 90 88 87  المقدرة

النس'ة 

 67.30 62.26 81.76 62.89 60.38 56.60 55.35 54.72  المئو)ة
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  الدرجة المقدرة والنس:ة المئو�ة الستجا:ة عینة ال:حث حول الواقع اإلدارT  )10تا:ع جدول(

  )53:اإلتحاد المصرT لرفع األثقال (ن=

  القیادة

  9  8  7  6  5  4  3  2  1  رقم الع'ارة

الدرجة 

 101 87 88 97 89 109 111 95 89  المقدرة

النس'ة 

 63.52 54.72 55.35 61.01 55.97 68.55 69.81 59.75 55.97  المئو)ة

    17  16  15  14  13  12  11  10  رقم الع'ارة

الدرجة 

 115 83 98 89 110 107 109 94  المقدرة

النس'ة 

 72.33 52.20 61.64 55.97 69.18 67.30 68.55 59.12  المئو)ة

  
  

  االمكانات

  9  8  7  6  5  4  3  2  1  رقم الع'ارة

الدرجة 

 89 77 89 111 109 108 99 108 89  المقدرة

النس'ة 

 55.97 48.43 55.97 69.81 68.55 67.92 62.26 67.92 55.97  المئو)ة

    17  16  15  14  13  12  11  10  الع'ارةرقم 

الدرجة 

 78 87 108 102 107 74 100 78  المقدرة

النس'ة 

 49.06 54.72 67.92 64.15 67.30 46.54 62.89 49.06  المئو)ة

  9  8  7  6  5  4  3  2  1  رقم الع'ارة  الرقابة

الدرجة   

 99 88 87 85 97 98 89 90 100  المقدرة

النس'ة 

 62.26 55.35 54.72 53.46 61.01 61.64 55.97 56.60 62.89  المئو)ة

    17  16  15  14  13  12  11  10  رقم الع'ارة  

الدرجة   

 77 97 98 99 130 87 85 88  المقدرة

النس'ة 

 48.43 61.01 61.64 62.26 81.76 54.72 53.46 55.35  المئو)ة
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) Uما یلي:10یتضح من الجدول الساب (   

) %76.73: %48.43حور األول (األهداف) ما بین (تراوحت النسب المئو�ة في الم 
) حیث تشیر إلى %76.73) على أكبر نس:ة مئو�ة وهي (18حیث حصلت الع:ارة رقم (

ر�j صرف الحوافز للعاملین في أطار تحقیe األهداف ومدl فاعل�ة العاملین على تنفیذ 
) 6)، (5)، (4، ()1األهداف المطلو:ة منهم :القدر الكافي، هذا وقد حصلت الع:ارات (

) وهذا �شیر %56.60: %48.43) على نسب منخفضة تراوحت ما بین (12)،(8)،(7،(
إلى أنه من الضرورT وضع أهداف خاصة :�ل فرع من أفرع اإلتحاد متفقه وطب�عة 
المناخ الجغرافي السائد بها والمناخ التنظ�مي والس�اسي لكل إقل�م على حده مع ضرورة 

�م�ن من خاللها تحقیe هذه األهداف والحرص على تنظ�م دورات تحدید الك�ف�ة التي 
للعاملین لتوعیتهم :��ف�ة تحقیe ذلك ووضع اسالیب تتماشى مع التطورات الحدیثة 

  للر�اضة رفع األثقال.
) وقد %77.99: %49.06تراوحت النسب المئو�ة في المحور الثاني (التخط�j) ما بین ( 

) و�شیر ذلك إلى أن %77.99لى نس:ة حیث بلغت () على أع13حصلت الع:ارة رقم  (
الجانب المرت:j بوضع خطة النشا� :اإلتحاد حیث تشیر عینة الدراسة :أن سوء توز�ع 
المیزان�ة یؤدT إلى قلة قاعدة الممارسین وقلة أشتراك األند�ة في مسا:قات اإلتحاد، بینما 

) على نس:ة منخفضة 17)،(16)،(15)،(12)،(10)،(8)، (7)، (3حصلت الع:ارة رقم (
) مؤ�دة على عدم وجود خطj طو�لة المدl %55.97، %49.6تراوحت ما بین (

الفرصة  حمرت:طة :المسا:قات التي �ضعها اإلتحاد �ما ان االم�انات المتاحة ال تت�
لتنظ�م المعس�رات الداخل�ة والخارج�ة :القدر الذl یتماشى مع متطل:ات ر�اضة رفع 

وء التخط�j وعدم وضوح الرؤ�ة واألهداف والرسالة لإلتحاد األثقال وذلك :سب س
 المصرT لرفع األثقال للعاملین واألفرع التا:عة لإلتحاد.

 eإلى أهم�ة 2013(مع ما أشارت إل�ه دراسة مصطفى عنتر ال:احثینو�تف (
التخط�j للبرامج التي �سعى أیها اإلتحاد المصرT لرفع األثقال ووضع الوسائل الالزمة 

تلك الخطj مع األخذ في االعت:ار طب�عة العمل الذl ��لف :ه العاملین داخل  ذنفیللت
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)، أ�مان محمد 2005(منى عبدالمنعم اإلتحاد وذلك أ�ضًا ما أشارت إل�ه دراسة �الً 
 .)2006(أحمد

) %81.76: %57.86تراوحت النسب المئو�ة في المحور الثالث (التنظ�م) ما بین ( 
) مؤ�دة أن الجانب %81.76) على نس:ة عال�ة وهي (15(حیث حصلت الع:ارة رقم 

التنظ�مي في اإلتحاد :ه الروتین اإلدارT الذl �عیe العمل�ة اإلدار�ة والفن�ة داخل اإلتحاد، 
)على نس:ة منخفضة تراوحت 12)،(11)،(10)،(9)،(7)،(4)،(2بینما حصلت الع:ارة رقم (

له��ل التنظ�مي :االتحاد المصرT ) حیث تشیر إلى حاجة ا%56.60: %52.20ما بین (
لرفع األثقال یتحاج إلى أعادة ه��لة وص�اغة لكى �حقe المردود الفعلي لتقس�م األعمال 

 والوظائف داحل اإلتحاد.

) إلى أهم�ة البناء التنظ�مي وتوز�ع االختصاصات 2011شر�ن جالل شحاتة(وتشیر 
اإلیجاب�ة ذات التأثیر الم:اشر في واألعمال حتى یتسنى لالتحاد الر�اضي تحقیe النتائج 

  مستوl اإلنجاز وذلك ما یتفe معه ال:احثین.
) وقد %72.33: %52.20تراوحت النسب المئو�ة في المحور الرا:ع (الق�ادة) ما بین ( 

) وتشیر إلى أنه اإلتحاد �قوم %72.33) على نس:ة مئو�ة وهي (17حصلت الع:ارة رقم (
تا:عة له :غرض تسهیل إجراءات تنفیذ االنشطة بإجراء االتصاالت مع األفرع ال

والمسا:قات و�عتبر ذلك من نقا� القوة و�جب تدع�مها، بینما حصلت الع:ارة رقم 
) على نس:ة منخفضة تراوحت ما بین 16)،(14)،(10)،(8)،(7)،(5)،(2)،(1(
:عض القصور في المهارات اإلدار�ة ) مؤ�دة على أن هناك 59.75%: 52.20%(

  :التالي یؤثر ذلك :السلب على مستوl تحقیe نتائج وأهداف اإلتحاد.والفن�ة و 
) إلى أهم�ة الدور ال:ارز للق�ادة التي بدورها 2009و�شیر جمال محمد على(

تساعد في إدارة المؤسسات الر�اض�ة :طر�قة إیجاب�ة، لذلك �شیر ال:احثین إلى أهم�ة 
اف الم:اشر لإلتحاد على األفرع التا:عة تحقیe الق�ادة الفعالة والنموذج�ة مع تحقیe األشر 

  له وذلك لتنفیذ المسا:قات واألنشطة المتنوعة التي �ق�مها اإلتحاد المصرT لرفع األثقال.
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تراوحت النسب المئو�ة في المحور الخامس (االم�انات) ما بین  
) على أعلى نس:ة مئو�ة حیث بلغت 6)، وقد حصلت الع:ارة رقم (69.81%:46.54%(
مؤ�د أن قلة اإلم�انات تعتبر عائe في تنفیذ المسا:قات :الطر�قة المثال�ة، ) 69.81%(

على نس:ة منخفضة  )17، 16، 12، 10، 9، 8، 7، 1بینما حصلت الع:ارات أرقام (
وقد أشارت إلى نقا� هامة یجب على اإلتحاد  )%55.97: %46.54(تراوحت ما بین 

:اإلتحاد وعدم وجود شر�ات متخصصة  تدار�ها مثل عدم وجود أدوات وأجهزة حدیثة
 eال:طوالت الر�اض�ة :اإلتحاد.لص�انة هذه األدوات وعدم وجود إدارة لتسو� 

) %81.76: %48.43تراوحت النسب المئو�ة في المحور السادس (الرقا:ة) ما بین ( 
) حیث تشیر أنه %81.76) على أعلى نس:ة مئو�ة وهي (13وقد حصلت الع:ارة رقم (

و�م القوانین واللوائح الخاصة :اإلتحاد :ش�ل دورT و:التالي یؤثر ذلك :السلب ال یتم تق
على التطو�ر اإلدارT والفني :اإلتحاد واألفرع التا:عة له، بینما حصلت الع:ارة رقم 

) على نس:ة منخفضة تراوحت ما 17)،(12)،(11)،(10)،(8)،(7)،(6)،(3)،(2(
فر�e لمتا:عة وتقی�م األنشطة  ) وتؤ�د على عدم وجود%56.60: %48.43بین(

والبرامج عقب �ل نشا�، وهذا �قلل من فرص التعرف على أهم السلب�ات والمش�الت 
 التي تواجه أنشطة اإلتحاد.

) والتي 2002) ودراسة بهجت عط�ة (2007( محمدنتائج دراسة ممدوح محمود وتشیر 
إلدارة وتنفیذ العمل. �ما أوضحت أن اإلدارة یتوافر لدیها األهداف والس�اسات الالزمة 

والتي توصلت إلى أن عدم   Langan, Patrick, William(1998)اتفe مع دراسة 
  یؤثر سل:ًا في تحسین وتطو�ر العمل. ةوضوح األهداف ونقص الرؤ�ة اإلستراتیج�

ما الواقع اإلدارT و]ذلك )!ون ال'احثین قد أجا'ا على التساؤل األول الذ� ینص على "
  "مصرT لرفع األثقال:اإلتحاد ال

  
  
  



 ISSN : 1112-4032          البدنية و الر�ضيةللنشاطات   ةتكنولوجياللعلوم و اا	لة العلمية 

  eISSN 2543-3776                                   م2017 الرابع عشر ديسمربلعدد ا 

 

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

 جملة علمية

حمكمة  سنوية  

438 

  ؟المصر� لرفع األثقالما مقومات الجودة الشاملة 'االتحاد التساؤل الثاني: 
  )11جدول (

الدرجة المقدرة والنس:ة المئو�ة الستجا:ة عینة ال:حث حول ع:ارات مقومات الجودة 
  )37:اإلتحاد المصرT لرفع األثقال (ن= الشاملة 

  العبارات  المحاور

  اإلدارة
  العلیا

  6  5  4  3  2  1  رقم الع'ارة

 67 66 82 74 60 55  الدرجة المقدرة

 60.36 59.46 73.87 66.67 54.05 49.55  النس'ة المئو)ة

  12  11  10  9  8  7  رقم الع'ارة

 75 60 50 55 69 68  الدرجة المقدرة

 67.57 54.05 45.05 49.55 62.16 61.26  النس'ة المئو)ة

  
  إدارة

  الموارد
  البشریة

  6  5  4  3  2  1  م الع'ارةرق

 84 50 56 66 82 63  الدرجة المقدرة

 75.68 45.05 50.45 59.46 73.87 56.76  النس'ة المئو)ة

  12  11  10  9  8  7  رقم الع'ارة

 62 76 76 72 66 77  الدرجة المقدرة

 55.86 68.47 68.47 64.86 59.46 69.37  النس'ة المئو)ة

  نظام
  المعلومات

  6  5  4  3  2  1  رقم الع'ارة

 52 51 49 55 58 65  الدرجة المقدرة

 46.85 45.95 44.14 49.55 52.25 58.56  النس'ة المئو)ة

  12  11  10  9  8  7  رقم الع'ارة

 100 56 82 77 87 76  الدرجة المقدرة

 90.09 50.45 73.87 69.37 78.38 68.47  النس'ة المئو)ة

  التعلیم و
  التدریب

  6  5  4  3  2  1  رقم الع'ارة

 55 71 69 77 69 45  الدرجة المقدرة

 49.55 63.96 62.16 69.37 62.16 40.54  النس'ة المئو)ة

  12  11  10  9  8  7  رقم الع'ارة

 69 74 64 62 54 66  الدرجة المقدرة

 62.16 66.67 57.66 55.86 48.65 59.46  النس'ة المئو)ة

  
  مشاركة

  6  5  4  3  2  1  رقم الع'ارة

 65 77 64 60 62 100  رجة المقدرةالد
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 58.56 69.37 57.66 54.05 55.86 90.09  النس'ة المئو)ة  العاملین

    11  10  9  8  7  رقم الع'ارة

 54 55 99 55 64  الدرجة المقدرة

 48.65 49.55 89.19 49.55 57.66  النس'ة المئو)ة

 ) ما یلي:11یتضح من جدول (

 

)، %73.87، %45.05(اإلدارة العل�ا) ما بین ( تراوحت النسب المئو�ة في المحور األول 
) وهـي تشـیر إلـى أن %73.87) على أعلـى نسـ:ة حیـث بلغـت (4وقد حصلت الع:ارة رقم(

وجود عمل�ة التنسیe بین أقسـام اإلتحـاد سـوف یـؤدT ذلـك إلـى خفـض األخطـاء والعیـوب، 
م ) مؤ�ـــدة علـــى عـــد%45.05) علـــى نســـ:ة منخفضـــة بلغـــت (10بینمـــا حصـــلت الع:ـــارة (

 وجود برامج تدر�ب�ة ترفع من �فاءة اإلفراد إلداء العمل :اإلتحاد.

، %45.05) مـــا بـــین (إدارة المـــوارد ال:شـــر�ةتراوحـــت النســـب المئو�ـــة فـــي المحـــور الثـــاني ( 
: %71.17) علــــى أعلــــى نســــ:ة بلغــــت (6، 2) وقــــد حصــــلت الع:ــــارات أرقــــام (75.68%
جماع�ـة أكثـر مـن الفرد�ـة و�شـفت تفضیل العاملین للحـوافز الحیث تشیر إلى  )75.68%

، بینمــا أ�ضـًا :ــأن نظـام تحفیــز وحـث العــاملین ســوف ��لـف الكثیــر إذا لـم یــتم التخطـ�j لــه
) وهــي تؤ�ــد علــى عــدم %45.05) علــى نســ:ة منخفضــة بلغــت (5حصــلت الع:ــارة رقــم (

 لجنة للجودة :اإلتحاد المصرT لرفع األثقال.وجود 

ــــة فــــي المحــــور ال  ــــث (تراوحــــت النســــب المئو� ــــین (نظــــام المعلومــــاتثال ، %44.14) مــــا ب
) حیـــث %78.38) علـــى أعلــى نســـ:ة بلغــت (8) وقــد حصــلت الع:ـــارات أرقــام (78.38%

ـــى  ـــائج ال:طـــوالت عـــن طر�ـــe إT وســـیلة مـــن وســـائل اإلعـــالم تشـــیر إل ـــه یـــتم إعـــالن نت أن
ــــــارات أرقــــــام (الر�اضــــــ�ة ــــــة منخفضــــــة بلغــــــت 4، بینمــــــا حصــــــلت الع: ) علــــــى نســــــ:ة مئو�

أنــه ال یــتم تحلیــل الب�انــات والمعلومــات إحصــائ�ًا مــن إجــل تقــد�م �ـدة علــى ) مؤ 44.14%(
 ب�انات دق�قة �م�ن الوثوق فیها.

، %40.54تراوحـــــت النســـــب المئو�ـــــة فـــــي المحـــــور الرا:ـــــع (التعلـــــ�م والتـــــدر�ب) مـــــا بـــــین ( 
) مؤ�ـدة علـى %69.37) على أعلـى نسـ:ة بلغـت (3) وقد حصلت الع:ارة رقم (69.37%

، بینمــا لتحســین الجــودة :اإلتحــاد عل�ــا علــى عمــل بــرامج تدر�ب�ــة وتعل�م�ــة حــرص اإلدارة ال
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: %40.54علــــــى نســــــ:ة مئو�ــــــة منخفضــــــة بلغــــــت ( )8)،(6،()1حصــــــلت الع:ــــــارة رقــــــم (
حیــــث تشــــیر إلــــى عــــدم مشــــار�ة العــــاملین فــــي تحدیــــد االحت�اجــــات التدر�ب�ــــة  )48.65%

تحــاد علــى األســالیب اإلدار�ــة وعــدم إطــالع اإل الخاصــة :األعمــال األساســ�ة المــراد تحق�قــه
 .الحدیثة في مجال اإلدارة الر�اض�ة

) %96، %64تراوحـت النسـب المئو�ـة فـي المحـور الخـامس (مشـار�ة العـاملین) مـا بـین ( 
) حیــث تشــیر إلــى اقتنــاع %96) علــى أعلــى نســ:ة بلغــت (1وقــد حصــلت الع:ــارات رقــم (

معالجــــة المشــــ�الت التــــي تواجــــه اإلدارة العل�ــــا :ضــــرورة مشــــار�ة العــــاملین :االتحــــاد فــــي 
) حیث تؤ�د %64) على نس:ة مئو�ة منخفضة بلغت (9اإلتحاد، بینما حصلت الع:ارات (

 على ضعف الوالء واالنتماء الوظ�في لدl عدد �بیر من العاملین :اإلتحاد.

، %48.65تراوحـــت النســـب المئو�ـــة فــــي المحـــور الســـادس (نظــــام المعلومـــات) مـــا بــــین ( 
ـــــین 9)،(1ت الع:ـــــارة  رقـــــم () حیـــــث حصـــــل90.09% ـــــى نســـــ:ة تراوحـــــت مـــــا ب )علـــــى أعل

) وهــى تشــیر إلــى أنــه یجــب أن �شــارك العــاملین :اإلتحــاد فــي حــل 90.09%: 89.19%(
ومعالجــة :عــض المشــ�الت :اإلتحــاد وأ�ضــًا �عتبــر غ�ــاب الــوالء التنظ�مــي لــدl العــاملین 

)علـى نسـ:ة أقـل 11)،(10) ،(8:سبب عدم تثبیتهم في العمل، بینمـا حصـلت الع:ـارة رقـم (
) عـدم وجـود رأT للعـاملین فـي عمل�ـة اخت�ـار العـاملین %49.55: %48.65نس:ة بلغت (

 الجدد وأ�ضًا عدم وجود نظام رسمي لتقدیرات ومجهودات األفراد في العمل.

ا االســـتب�ان إلـــى أن هنـــاك قصـــور فـــي مســـتوl إدراك العـــاملین لمقومـــات ج هـــذئنتـــا تشـــیر 
م تطبیــــe محــــاور إدارة الجــــودة الشــــاملة مــــن حیــــث اإلدارة العل�ــــا الجــــودة الشــــاملة وأن عــــد

والتعل�م والتدر�ب ونظام المعلومات وٕادارة الموارد ال:شر�ة ال �حقe رضـا العـاملین :االتحـاد 
بدرجــة �بیــر حیــث أنهــا ال تشـــ:ع احت�اجــاتهم �مــا یتضــح ذلـــك مــن خــالل لعــم مشـــار�تهم 

ض الخــــدمات التـــي تعمـــل علــــى إیجـــاد جــــو لمناســـبتهم االجتماع�ـــة وٕاقامــــة الـــرحالت و:عـــ
اجتماعي أثنـاء العمـل وعـد إعطـائهم الفرصـة فـي وضـع أهـداف اإلتحـاد وعـدم وجـود وحـدة 
لتلقــي الشــ�اوl للعــاملین وقلــة الــدورات التدر�ب�ــة والبــرامج التعل�م�ــة التــي تعمــل عــل تنم�ــة 

 وتطو�ر قدراتهم
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ة )!ون قد تم اإلجا'ة ومن خالل العرض السابU لمحاور إدارة الجودة الشامل  

على التساؤل الثاني والذ� ینص على "ما هي مقومات الجودة الشاملة في االتحاد 

  المصر� لرفع األثقال "

  اإلجا'ة على التساؤل الثالث (النموذج المقترح) :
في هذا الجزء سوف یتم اإلجا:ة عل التساؤل الثالث وذلك من خالل ما تم   

دان�ة المتعلقة :مفهوم الجودة الشاملة في االتحاد المصرT عرضه من نتائج الدراسة المی
.eلرفع األثقال، و�تكون التصور المقترح من فلسفة وأهداف وٕاجراءات التطبی  

  أوًال: فلسفة التصور المقترح :
1-   Tنظام إدارة الجودة الشاملة في االتحاد المصر eاقتناع اإلدارة العل�ا :أهم�ة تطبی

رها المسئول عن تطبیe هذا النظام في االتحاد والذT هو أساس لرفع األثقال :اعت:ا
  النجاح والتطو�ر.

الحصول على موافقة �افة العاملین على األخذ بثقافة التغییر في االتحاد ودورها في   -2
تحدید دور �ل فرد ومسئول�اته وسلطاته والتأكید على أن الجودة في األداء والنتائج 

  هي عمل�ة مترا:طة.
الجة جوانب القصور والتغلب على الصعو:ات والعمل على حل المش�الت :صفة مع  -3

  مستمرة لتحقیe الجودة :االتحاد.
إت:اع المفاه�م الحدیثة �العمل الجماعي وتحسین االتصاالت و�سب رضا العمالء،   -4

مع مراعاة عمل�ة التعل�م والتدر�ب، التحسین المستمر والقدرة على اتخاذ القرار 
  من مفاه�م الجودة.وغیرها 

  وترتكز فلسفة هذه التصور على عدة عوامل أهمها:
أن تحسین األداء والجودة مسئول�ة تقع على عائe جم�ع العاملین :االتحاد ول�ست   -1

  مقتصرة على اإلدارة العل�ا.
وضع معاییر موضوع�ة لق�اس الجودة :االتحاد وق�اس أداء العاملین :حیث تكون   -2

  ثا:ة المرشد والدلیل أثناء التنفیذ.هذه المعاییر :م
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معالجة الخلل والعیوب والثغرات التي تظهر :االتحاد وفروعه وترسیخ مقومات   -3
  الجودة الشاملة للتفاعل مع التطورات والتغیرات المستقبل�ة.

  ثان)ًا: أهداف التصور المقترح:
  أهم�ة تطبیe م:ادf الجودة الشاملة :االتحاد وفروعه.  -1
2-  eیوم :ه العاملین داخل اإلتحاد. تحقی Tالرضا عن عن العمل الذ  
تحقیe التحسین المستمر في جم�ع جوانب االتحاد وفروعه والعمل على تقو�م األداء   -3

  :صفة مستمرة للعمل على تطو�رها وتحسینها.
وضع برامج تدر�ب�ة لكل من اإلدارة العل�ا وأعضاء اللجان :االتحاد من أجل االرتقاء   -4

  لعنصر ال:شرl والخدمة المقدمة.:ا
  

  ثالثًا: آل)ات تطبیU التصور المقترح:
  مرحلة اإلعداد.  -1

وتمثل هذه المرحلة في إعداد المناخ المالئم لنشر األف�ار الجدیدة في االتحاد،   
ونشر مفهوم الجودة الشاملة، ووضع األهداف التي تتماشى مع مفهوم الجودة وحل 

  دوثها، وتشمل هذه المرحلة ما یلي:المش�الت التي یتوقعون ح
  دعم وتأیید اإلدارة العل)ا : -أ

وهذا یتطلب إدراك اإلدارة العل�ا وفهمها ألهم�ة تطبیe إدارة الجودة الشاملة في 
االتحاد المصرT لرفع األثقال وشرح ��ف�ة تطبیe هذا النظام وفوائده التي تعود على 

والسلو��ات بین العاملین وشرح أهداف هذا االتحاد وفروعه وذلك من خالل نشر الق�م 
النظام، �ذلك تحدید مدl االحت�اج إلدارة الجودة الشاملة لتحسین الخدمات المقدمة 
 eاالتحاد، ثم ترجمة هذا االحت�اج في صورة ب�انات ومعلومات حق�ق�ة عن ��ف�ة تحقی:

من خالل الق�ام  الجودة التي ستؤدl إلى أعلى درجة من الرضا الوظ�في في العمل وذلك
بدراسات وأ:حاث عن احت�اجات ومتطل:ات العمالء وال:حث عن وسائل لز�ادة التمو�ل 

  :االتحاد.
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  تش!یل مجلس الجودة : - ب
�عتبر تش�یل مجلس الجودة خطوة ضرور�ة للتوصل إلى ه��ل تنظ�مي إلدارة   

المناصب  الجودة الشاملة یوضح :ه �افة السلطات والمسئول�ات واالختصاصات لجم�ع
اإلدار�ة واللجان الخاصة :االتحاد واله��ل الم�ون لها وسوف �عمل المجلس على إحداث 

  تغییرات ضرور�ة لتطبیe إدارة الجودة الشاملة :االتحاد وفروعه.
  وضع أهداف االتحاد وس)اسة الجودة: -جـ

   lعضها قصیرة المد: jقوم المجلس بوضع مجموعة من األهداف والخط�
لة المدl و�جب أن ترت:j هذه األهداف برضا العمالء واحت�اجاتهم و:عضها طو�

ومتطل:اتهم والمنافسة في السوق العالم�ة، �ما �حدد أعضاء المجلس عمل�ة تطو�ر 
  مواصفات الجودة لكل خدمة ومنتج بهدف إرضاء العمالء.

2- : K(مرحلة التخط  
وتحقیe التقدم  تهدف هذه المرحلة إلى وضع الخطj الالزمة لتحسین الجودة  

  المستمر و�ستلزم ذلك إت:اع الخطوات التال�ة :
  تعیین منسU إلدارة الجودة الشاملة : -أ

:عد اخت�ار مجلس إدارة الجودة یتم تعیین منسe إلدارة الجودة الشاملة یتمیز 
:المصداق�ة والحماس والقدرة على تحفیز العمالء وااللتزام ولد�ه القدرة على الق�ادة 

  ل الفعال حیث �قوم بنقل أف�ار ومقترحات العمالء إلى اإلدارة العل�ا.واالتصا
  تدر�ب أعضاء مجلس الجودة والمنسU : - ب

و�تم ذلك :عقد دورات تدر�ب�ة لألعضاء والمنسe على الم:ادf األساس�ة والمفاه�م   
  .الخاصة بإدارة الجودة الشاملة والقدرة على تقد�م النصائح لكل المستو�ات اإلدار�ة

  وضع خطة التنفیذ : -جـ
وتهدف هذه المرحلة إلى وضع خطة م�تو:ة فى ضوء األهداف الموضوع�ة   

مس:قًا وتشتمل على مواعید بدء التنفیذ واألعضاء المسئولین عن التنفیذ والمتا:عة و�ذلك 
  یتم التصدیe على الخطة :الموافقة.
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    مرحلة التدر�ب : -3
عاملین :االتحاد فروعه واللجان المختلفة على في هذه المرحلة یتم تدر�ب جم�ع ال  

��ف�ة تطبیe الخطة الموضوعة ووضع االقتراحات الالزمة لحل المش�الت التي قد 
  تواجههم والعمل على تالفى وقوعها مستق:ًال.

    مرحلة التنفیذ : -4
   Tالق�اد lعلى المستو eتشمل هذه المرحلة تنفیذ الخطة الموضوعة، و�تم التطبی
 Tمثله مجلس الجودة، وهذا یتطلب تش�یل مجالس للجودة الشاملة في فروع والذ�

االتحادات واإلدارات على أن �قود المجلس رئ�س الفرع، وتبدأ عمل�ة التنفیذ :اخت�ار 
 eثم یتم في النها�ة التطبی eمجلس الجودة :الوحدة اإلدار�ة لعمل�ة :س�طة في بدا�ة التطبی

  الكلى للجودة.
  ا'عة والتقو)م :مرحلة المت -5

في هذه المرحلة یتم التعرف على نواحي القوة والضعف، وذلك من خالل التقی�م   
المستمر للخطة ومحاولة تفعیل نقا� القوة والقضاء على نقا� الضعف :ه، و�ذلك العمل 

  على مشار�ة أفراد جدد في الفرق المختلفة وتقد�م المز�د من البرامج التدر�ب�ة الهادفة.
  اجات :االستنت

في ضوء أهداف ال:حث والنتائج التي تم التوصل إلیها وفى حدود العینة والمنهج   
  المستخدم وأدوات جمع الب�انات تم التوصل إلى االستنتاجات اآلت�ة :

  إدراك اإلدارة العل�ا لمفهوم الجودة الشاملة. •
  وعه.توج�ه العاملین إلى استخدام الجودة الشاملة لتحسین العمل :االتحاد وفر  •
  تحفیز العاملین على تلقى دورات تدر�ب�ة. •
ال یتم تطبیe إدارة الجودة الشاملة في االتحاد المصرT لرفع األثقال :صورة  •

  صح�حة.
  ال یوجد لجنة للجودة :االتحاد. •
  ال ��ون للعاملین رأl في اخت�ار العاملین الجدد. •
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وتكنولوج�ا عدم االهتمام :مراكز ال:حث العلمي لإلطالع على أحدث ال:حوث  •
  اإلدارة الحدیثة.

  التوص)ات :
  ضرورة تطبیe أسلوب الجودة الشاملة في االتحاد المصرT لرفع األثقال.  -1
ضرورة اهتمام اإلدارة العل�ا لالتحاد :عقد دورات تدر�ب�ة متخصصة لكافة العاملین   -2

  والفن�ة.في الهیئات الر�اض�ة التا:عة له وذلك لخلe المهارات اإلدار�ة والسلو��ة 
عقد مؤتمرات وندوات ولقاءات مستمرة بین اإلدار�ین والعمالء لمناقشة أمور التطو�ر   -3

  في االتحاد، واالهتمام :الرد على ش�اوl العمالء.
تشج�ع ثقافات العمل الجماعي والتطوعي والمشار�ة بین �افة العاملین :االتحاد   -4

  لتقلیل الشعور :الوحدة.
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   ــــــــــــــــعالمراجـ
 

  أوًال: المراجع 'اللغة العر])ة :
تقو)م اإلتحاد المصر� لكرة الید في ضوء الجودة ). 2006أ�مان محمد أحمد.( .1

، مجلة أسیو� لعلوم وفنون التر��ة الر�اض�ة العدد الرا:ع والعشرون الجزء الشاملة
 الثاني، د�سمبر.

الشاملة في جامعة فلسطین واقع إدارة الجودة ).2016أسماعیل ص:حى �حیل( .2
، رسالة ماجستیر، في الق�ادة واإلدارة، جامعة وعالقتها 'المیزة التنافس)ة

 األقصى، فلسطین.
إدارة الجــــودة الشــــاملة !مــــدخل لتطــــو�ر إدارة ). "2002بهجــــت عط�ــــة بهجــــت( .3

"، رســـالة األند)ـــة الر�اضـــ)ة المصـــر�ة فـــي ضـــوء التحـــوالت العالم)ـــة المعاصـــرة
 تر��ة الر�اض�ة، جامعة حلوان، القاهرة.د�توراه، �ل�ة ال

ــة، مــدخل لتحســین جــودة ). 1996جمــال طــاهر أبــو الفتــوح( .4 إدارة الجــودة الكل)
"، رسالة د�توراه غیر المنتج في صناعة الغزل والنسیج بجمهور�ة مصر العر])ة

.eمنشورة، �ل�ة التجارة، جامعة الزقاز� 
، دار الف�ر 2، ��اض)ةالحدیث في اإلدارة الر ) . 2009جمال محمد على( .5

 العر�ي، القاهرة.
تصــور مقتــرح لتطبیــU إدارة ).2004حامــد حســین أحمــد، عبــد هللا فرغلــي أحمــد( .6

ــو�، ــي االتحــاد المصــر� أللعــاب الق :حــث منشــور، المــؤتمر  الجــودة الشــاملة ف
 العلمي لكل�ات التر��ة، جامعة المنصورة.

7. ) Tـــي الت). 2003خالـــد محمـــد الـــزواو ـــ)مالجـــودة الشـــاملة ف ، مجموعـــة النیـــل عل
 العر��ة، القاهرة.
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خطة مقترحة للتسو�U اإللكتروني ل'عض أنشطة ). 2011شیر�ن جالل شحاتة( .8
، رسالة د�توراه، �ل�ة التر��ة اتحادات الر�اضات المائ)ة بجمهور�ة مصر العر])ة

 الر�اض�ة، جامعة أسیو�.
ة ألفرع اإلتحاد تقو)م الس)اسات اإلدار�). 2007عبد الناصر ع�سى عبد العز�ز( .9

، رسالة ماجستیر، �ل�ة التر��ة المصر� لرفع األثقال بجمهور�ة مصر العر])ة
 الر�اض�ة، جامعة أسیو�.

 ، الم�ت:ة األكاد�م�ة.اإلدارة في المیدان الر�اضي).1991عصام بدوl، حل�م منیر( .10
خطه مقترحه إلدارة المخاطر 'اإلتحاد ). 2012عالء الدین محمد سید( .11

، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، �ل�ة التر��ة الر�اض�ة، ع األثقالالمصر� لرف
 جامعه أسیو� 

، 2، �اإلدارة الر�اضــــ)ة األســــس والتطب)قــــات).�1996مــــال درو�ــــش وآخــــرون( .12
 الهیئة المصر�ة العامة للكتاب، القاهرة.

.نمــوذج مقتــرح إلدارة المــوارد ال'شــر�ة 'اإلتحــاد ) 2013(مصــطفى عنتــر ز�ــدان .13
 ، �ل�ة التر��ة الر�اض�ة، جامعه أسیو�. رسالة ماجستیراألثقال، المصر� لرفع 

ــوب ). 2007ممــدوح محمــود محمــد(  .14 ــو)م إدارة النشــاO الر�اضــي بجامعــة جن تق
ـــات الجـــودة الشـــاملة ـــى ضـــوء مقوم ـــواد� ف ـــة ال ـــة التر�� ، رســـالة ماجســـتیر، �ل�

 الر�اض�ة، جامعة أسیو�.
إلدار�ــة للجــان الح!ــام تصــور مقتــرح للس)اســات ا). 2009محمــد مجــدT ســید.( .15

، رســالة ماجســتیر، �ل�ــة 'االتحــاد المصــر� لكــرة الیــد فــي ضــوء م'ــادئ الحو!مــة
 التر��ة الر�اض�ة، جامعة أسیو�.

ـــات الفلســـطین)ة إلدارة ).2015مـــر�م أحمـــد أبـــو مســـاعد.( .16 ـــU الجامع درجـــة تطبی
، الجــودة الشــاملة وعالقتهــا بدرجــة تحقیــU التعلــ)م مــن اجــل التنم)ــة المســتدامة

ســالة ماجســتیر غیــر منشــورة فــي أصــول التر��ــة، �ل�ــة التر��ــة، جامعــة األقصــى، ر 
 فلسطین.
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نحو نموذج مقترح إلدارة الجودة الشاملة ).2005منى عبد المنعم عبد المعبود(  .17
، رســـالة د�تـــوراه، �ل�ـــة التر��ـــة الر�اضـــ�ة، فـــي االتحـــاد المصـــر� لتـــنس الطاولـــة

 جامعة أسیو�.
معوقــــات تطبیــــU إدارة الجــــودة الشــــاملة فــــي ). 2006میرفــــت محمــــد راضــــى ( .18

، رســـالة مؤسســـات التعلـــ)م التقنـــي فـــي محافظـــات غـــزة وســـبل التغلـــب علیهـــا 
 ماجستیر غیر منشورة، �ل�ة التجارة، الجامعة اإلسالم�ة، غزة، فلسطین.

إدارة الجــودة الشــاملة ومســتوP مســاهمتها ).2016لمــ�س منصــور عبــدالجواد(  .19
، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعـة لخدمات الطب)ةفي تحقیU إدارة المعرفة 'ا

 .األقصى ، فلسطین
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االستراتیج�ات التدر�س�ة  �عض �استخداممقترح  لیلدصم�م ت

  للكشف عن المتفوقینالحدیثة 

  في الجانب النفس حر-ي واتسن )10- 8(
  على تالمیذ المدرسة االبتدائ�ة صا�مي بومدین بوال�ة سعیدةمیدان�ة  دراسة

  

  )2( بن سي قدور حبیبد. أ ،  )1( أ.براه�مي قدور

  
  )   m.cohotmail@mimoune2008 (،ورقلةجامعة �معهد التر��ة البدن�ة والراض�ة،   أستاذ - 1

 ) rf@yahoo.hbensikaddour (،جامعة مستغانم �معهد التر��ة البدن�ة والراض�ة، أستاذ - 2

  
  الملخص:

للكشف عن االستراتیج�ات التدر�س�ة الحدیثة  �عض خدام�استمقترح  لیلدتصم�م 

  في الجانب النفس حر-ي واتسن )10-8( المتفوقین

استخدام الدلیل �استخدام �عض إستراتیج�ات التدر�س  أثرهدفت هذه الدراسة إلى 

حیث ، ) سنوات في الجانب النفس حر-ي10 - 8( الحدیثة للكشف عن المتفوقین

تلمیذ من التعل�م االبتدائي  90شملت عینة الدراسة على و  ،بياستخدمنا المنهج التجر�

إناث)،  15ذ-ور و 15تلمیذ ( 30موزعین على ثالثة مجموعات قوام -ل مجموعة 

عدو مسافة اسنخدمنا مجموعة من اإلخت�ارات ( و ،وتم اخت�ارهم �الطر�قة العشوائ�ة

لوثب داخل الدوائر ا ،ثني الجذع من الوقوف ،الجرJ الم-و-ي متر من الوقوف، 30

حیث توصلنا إلى: أن الدلیل  )،الوقوف على قدم وفتل الجذع �مینا و�سارا ،المرقمة

التعل�مي المقترح �استخدام اإلستراتج�ات التدر�س�ة النشطة (التعلم التعاوني، التعلم 

) سنوات في الجانب النفس حر-ي، 10- �8اللعب) �ساهم في الكشف عن المتفوقین (

ضرورة تطبیM إستراتیج�ات التدر�س لز�ادة وعي التالمیذ المتفوقین  ومنه نوصي:
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                                     بذاتهم ومهارات التعلم الذاتي لتنم�ة مواهبهم في مختلف األنشطة الر�اض�ة

  المجال النفس حر-ي -المتفوقین -إستراتیج�ة التدر�سالكلمات المفتاح�ة: 
 

 
design of a guide offering with the use of certain learning strategies 

modern to detect the talented (8-10) years on the psychomotor 
Abstract: 
This study aims to identify the effect of the use of a guide offering with the use 
of certain learning strategies modern to detect the talented (8-10) years on the 
psychomotor We used the experimental method, the sample of the study 

included 90 pupils of primary school distribute on three groups of 30 students 
(15 male and 15 female), They have been chosen at random, we use certain 
tests (30 m, flexion of the trunk from a standing position, race zigzag 4 * 10, 
jumping in numbered circles, stand on one foot and twisting right and left 15' 
body), We found that: the learning guide offer with the use of certain learning 
strategies active (cooperative learning, learning with games), contributes to the 
detection of talented students (8-10) years on the psychomotor, and as a result 
of this we recommend: the need of the application of learning strategies to 
educate talented students in themselves and their learning on their own skills to 
develop their talents in various sports activities,  
key words: learning strategy, talent, psychomotor domain 

Résumé :   

Cette étude vise à identifier l’effet de l’utilisation d’un guide pour  l’utilisation 
de certaines stratégies d’apprentissage moderne pour détecter les talents 
sportifs de (8-10) ans  domaine psychomoteur, Nous avons utilisé la méthode 
expérimentale. L'échantillon de l'étude comprenait 90 élèves de l’enseignement 
primaire réparti  sur trois groupes de 30 élèves (15 masculins et 15 féminins) 
Ils ont été choisis aléatoirement. Nous avons utilisé certains tests (course 30m, 
flexion du tronc d'une position debout, course en zigzag 4*10, saut dans des 
cercles numérotés, se tenir debout sur un seul pied et torsion du corps à droite 
et à gauche 15'). Les résultats ont montrés que: le guide d'apprentissage 
proposer lors de l’utilisation de certaines stratégies d'apprentissage actives 
(l'apprentissage coopérative, l'apprentissage avec les jeux) contribue à la 
détection des élèves talentueux (8-10) ans sur le plan psychomoteur. A la suite 
de ces résultats, nous recommandons: la nécessité de l'application des stratégies 
d'apprentissage pour sensibiliser les élèves talentueux  et la découverte de leurs 
compétences d'apprentissage par eux-mêmes pour développer leurs talents dans 
diverses activités sportives 
Mots clés: stratégie d'apprentissage, talent, domaine psychomoteur 
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  مقدمة:
�مر العصر الحالي بثورة علم�ة ضخمة وتغیرات وتحوالت عدیدة في 2افة مجاالت       

الح�اة األمر الذB �ستدعي مالحقة هذا التقدم، ومواجهة هذه التغیرات، ونظرا ألن 

لمؤسسات التر�و�ة 2إحدH وسائل التقدم، فقد مجتمعنا �سعى إلى التقدم من خالل ا

أص�حت المدرسة مطال�ة أكثر من أB وقت مضى أن تبذل 2ل جهد مم2ن لتر��ة 

اإلنسان العصرB القادر على التف2یر السل�م البناء، والمزود �المعارف والمهارات األساس�ة 

علـى المعلم  التي تم2نه من المالءمة الذ2�ة مع طب�عة عصره وخصائصه، و�قع العبء

�اعت�اره ر2یزة نشاW المدرسة والمحرك األساسي لجهودها، و�التالي �سعى العاملون فـي 

میدان المناهج وطرق التدرس التوصل إلى أسالیب تساعد المعلم على إدارة الموقف 

تعد الموه�ة عامال مهما في تقدم اإلنسان المعاصر، لذلك اهتم و  التعل�مي بنجاح،

امج رعا�ة الطل�ة الموهو�ین والمتفوقین ألن استثمار هذا العنصر ال�شرB التر�وین ببر 

استثمارا جیدا، وتنمیته �أسلوب علمي مدروس وفي مناخ تر�وB سل�م، �سهم في تنم�ة 

)، وهي المنفذ الذB تسعى خلفه 44،ص2011المجتمع وتطوره ونهضته (قطامي،

سهاماتها الواضحة في الحضارة ال�شرة المجتمعات ألن �2ون لها تارخـا، وأن �2ون لها إ

�أسرها، مما یجعل لها دورا �ارزا في تلك الحضارة، و�2سبها �التالي م2انة �ارزة بین 

األمم، و�التالي تعمل تلك المجتمعات جاهدة من خالل أسالیب علم�ة مقننة على الكشف 

هائلة في المجال  عن المتفوقین حتى تتم2ن من صقل مواهبهم، ألنهم �مثلون ثروة قوم�ة

  الراضي مثل العداء العالمي مرسلي و�ولمرقة سا�قا وغیرهم.

ومن هذا المنطلe تمثل رعا�ة المتفوقین على اختالف أنواعها األساس ونقطة      

االنطالق في سبیل ذلك إذ تمثل الرعا�ة استثمارا على المدH ال�عید، ومن ثم فإن ما یتم 

�ین ال �ض�ع ه�اء، بل �ظهر مردوده �عد سنوات عدیدة صدفة على أعضاء فئات الموهو 

علـى هیئة إسهامات وٕانجازات ومبتكرات متعددة في 2ل مجاالت الح�اة تقربـا، لذا یجب 

االهتمام �اكتشافهم ورعایتهم، وتقدیر م2انتهم وٕاثراء مناهجهم �ما یتفe مع استعداداتهم، 

دتهم على نمو إم2اناتهم،2ما أن وم2انتهم حتى �م2ن توجیههم �طرقة أفضل لمساع
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االهتمام بهم �عد حتم�ة حضارة �فرضها التحدB العلمي والتكنولوجي المعاصر في 

عصر اإلبداع ،2ما یتمیز العصر الحالي �الكثیر من التغیرات والتحوالت السرعة ، التي 

تجد من تستوجب إعادة النظر في المناهج وأسالیب التدرس للتأكد من مواكبتها لما �س

تطورات واتجاهات معاصرة، واألطفال المتفوقین هم الذین یتم التعرف علیهم من قبل 

أشخاص مؤهلین والذین لدیهم قدرة على األداء الرف�ع ، و�حتاجون إلى برامج تر�و�ة 

متمیزة وخدمات إضاف�ة فوق ما �قدمه البرنامج العادB بهدف تم2ینهم من تحقیe فائدة 

 وؤ2د النافع وآخرون على أهم�ة الت�2یر في ،)27،ص2010قطامي،( لهم وللمجتمع معا

المتفوقین وعدم االنتظار ألعمار متأخرة خوفا من اكتسابهم أسالیب وعادات التعرف على 

تعوق تك�فهم مع النظم التعل�م�ة المختلفة، �اإلضافة إلى ما یترتب على تأخیر اكتشافهم 

التفوق تعددت المح2ات التي تستخدم تعرفات د من تعرض طاقاتهم للهدر والفقد، و�تعد

            )20،ص2000وآخرون، (النافع التعرف على المتفوقین في

التحدیث في مجال طرائe واستراتیج�ات التدرس لم تعد مجال نقاش بل إن عمل�ة     

، ومطل�ا حیو�ا من أجل إحداث التوازن بین ة المقطوع �أهمیتهاأص�حت من األمور الملح

لح�اة سرعة التغیر في عصر العولمة، والدور الذB ین�غي أن تقوم �ه النظم التر�و�ة ا

والتعل�م�ة ف�ما �صب في مصلحة التلمیذ، و�عد المتعلم وفقا لهذه االستراتیج�ات، المحور 

التعل�م�ة، حیث یتم تطو�ع المنهج والتدرس، والتقو�م �حسب  للعمل�ة التعلم�ةاألساسي 

ة بین المتعلمین، واحترام قدراتهم ومیولهم، ومدH الكشف عن الطاقات الفروق الفرد�

  .ه، ومحاولة استثمار الكامنة لدیهم

  :المش-لة
إن ما یواجهه مجتمعنا حال�ا العدید من التحد�ات والقضا�ا والمش2الت، یجعلنا نوجه    

عم والمساندة لهم، اهتمامنا إلى اكتشاف أبنائنا المتفوقین والتعرف علیهم، وتقد�م سبل الد

في ضوء احت�اجاتهم وقدراتهم، �القدر الذB �م2نهم من استغالل طاقاتهم �ما �عود �النفع 

                                                                                          .على المجتمع والمساهمة في التغلب على مش2الته والقضا�ا التي تواجهنا

وتمیز عالم الیوم �التطورات المتالحقة في شتى المجاالت االجتماع�ة واالقتصاد�ة      
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والتكنولوج�ة، و�قدر زادة سرعة هذا التطور یزداد اهتمام المؤسسات التعل�م�ة �المستقبل، 

اهتمت في  و�الوسائل التي �م2ن إت�اعها إلعداد األج�ال القادمة، لدH نجد أن دول العالم

بدا�ة العقد األول من األلف�ة الثالثة �الموه�ة اإلنسان�ة وأهم�ة تنمیتها لدH األفراد، حتى 

تتم2ن من مسایرة التقدم العلمي والتقني المذهل في جم�ع المجاالت، وحتى تتم2ن من 

  تحقیe الجودة المطلو�ة للمنافسة العالم�ة    

 تهموتعتبر عمل�ة الكشف عن األطفال المتفوقین أحد أهم مدخالت برامج رعای           

وتوقف نجاح البرامج المقدمة  إذ أنها الخطوة األولى والمدخل الطب�عي لبرامج رعایتهم،

عمل�ة الكشف ونجاحها في تحدید الفئة المستهدفة، وتكمن أهم�ة هذه  على دقة لهم

ل�قدم له البرنامج المناسب، و�ذلك تؤثر هذه العمل�ة  المناسب العمل�ة في اخت�ار التلمیذ

    .في 2ل ما یت�عها من خطوات مستقبل�ة

وفي هذا الشأن تحرص دول العالم المتقدمة على توفیر برامج لرعا�ة المتفوقین وعلى     

وحرصا من الجزائر على  إصدار أدلة تكون مرشدا عمل�ا للعاملین في المجال الراضي،

أصدرت الدولة العدید من رعا�ة أبناءها المتفوقین وٕاسهاما منها في صقل مواهبهم فقد 

القرارات �شأن خلe سبل الرعا�ة لهؤالء الخامات، وتجلى ذلك في تدشین الثانو�ات 

الراض�ة، ثم أقسام خاصة �المتوسطات واصطلح علیها بـأقسام راضة ودراسة لكن 

عمل�ة الكشف ت�قى وٕالى یومنا هذا وانطالقا من نتائج الدراسات العلم�ة السا�قة �عیدة عن 

لموضوع�ة، لدH فالمیدان والمهد الحق�قي هو في الطور الثاني من التعل�م االبتدائي ا

للكشف عن المتفوقین وتوجیههم بناءا على مستوH قدراتهم النفس حر2�ة المرت�طة �التفوق 

 أهم أحد �عتبر اللعب مجید " أن رسان وذ2ر، الراضي إلى أقسام راضة ودراسة

نتكو  إلى المؤد�ة الوسائل  Hة لد�منهم األطفال وخاصة األفراد القدرات النفس حر2 

 الشامل التطور في الفرد تساعد المدرس�ة األنشطة الراض�ة أن إلى أشار 2ما واألحداث،

 علیها والحفاo العامة الصحة وتقو�ة الطب�عي  البدني والنمو الحر2�ة للمهارات

حدیث في مجال طرائe وعل�ه فإن عمل�ة التجدید والت ،)20،ص2000(رسان،

واستراتیج�ات التدرس لم تعد مجال نقاش بل أص�حت من األمور الملحة المقطوع 
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�أهمیتها بین المختصین، ومطل�ا حیو�ا ملحا، من أجل إحداث التوازن بین الح�اة سرعة 

التغیر، في عصر العولمة، والدور الذB ین�غي أن تقوم �ه النظم التر�و�ة والتعل�م�ة في 

في 2�ف�ة التعرف على المتفوقین  ه الدراسةشف عن المتفوقین، لدا تتحدد مش2لة هذالك

وتتضح مش2لة  وخصائصهم، وأسالیب الكشف عنهم في مراحل التعل�م االبتدائي �الجزائر

   التساؤل الرئ�سي التالي:ال�حث في 

�ساهم في الكشف  مقترح �استخدام �عض اإلستراتج�ات التدر�س�ةالالدلیل  هل        

   ) سنة في الجانب النفس حر-ي؟10- 8عن التالمیذ المتفوقین (

نتائج  في )α= 0.05عند مستوH داللة (ذات داللة إحصائ�ة  هل توجد فروق  - 

  ؟   من مجموعات ال�حثمجموعة  لكل القبل�ة ال�عد�ة االخت�ارات

في نتائج  )α= 0.05عند مستوH داللة ( ذات داللة إحصائ�ة فروق هل توجد   -  

  ؟  ةالمجموعات الثالث2ل االخت�ارات ال�عد�ة بین 

 ساهم� عب)م التعاوني والتعلم �الل(التعل هل استخدام �عض االستراتیج�ات النشطة  -   

     من الكشف عن التالمیذ المتفوقین في حصة التر��ة البدن�ة والراض�ة؟

   :أهداف ال�حث 
  الهدف الرئ�سي:       

ستراتیج�ات التدرس�ة اال �عض �استخداممقترح ال  لیلدمعرفة أثر ال                   

      .في الجانب النفس حر2ي واتسن )10-8( للكشف عن المتفوقین

  : األهداف الفرع�ة

نتائج  في )α= 0.05عند مستوH داللة (ذات داللة إحصائ�ة  فروق  معرفة وجود - 

    من مجموعات ال�حثمجموعة  لكل القبل�ة ال�عد�ة االخت�ارات

في نتائج  )α= 0.05عند مستوH داللة ( ذات داللة إحصائ�ة فروق  معرفة وجود - 

    ةالمجموعات الثالث2ل االخت�ارات ال�عد�ة بین 

في  م التعاوني والتعلم �اللعب)(التعل �عض االستراتیج�ات النشطةمعرفة مساهمة  - 

       حصة التر��ة البدن�ة والراض�ة الكشف عن التالمیذ المتفوقین في
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      :الفرض�ات

       الفرض الرئ�سي:

(التعلم التعاوني ةالدلیل المقترح �استخدام �عض اإلستراتج�ات التدرس�ة النشط إن  

) سنة في الجانب 10- 8�ساهم في الكشف عن التالمیذ المتفوقین ( والتعلم �اللعب)

  .   النفس حر2ي

  :           الفرض�ات الفرع�ة   

 نتائج االخت�ارات في )α= 0.05عند مستوH داللة (ذات داللة إحصائ�ة  توجد فروق  - 

   من مجموعات ال�حث لصالح االخت�ارات ال�عد�ة.مجموعة  لكل القبل�ة ال�عد�ة

في نتائج االخت�ارات  )α= 0.05عند مستوH داللة ( ذات داللة إحصائ�ة توجد فروق  - 

المستخدمة  لصالح المجموعة التجرب�ة الثان�ةة المجموعات الثالث2ل ال�عد�ة بین 

    .والتعلم �اللعب (الدلیل التعل�مي المقترح) إلستراتیجیتي التعلم التعاوني

 في �ساهم (التعلم التعاوني والتعلم �اللعب) استخدام �عض االستراتیج�ات النشطة   -

                                                                                                                              ي حصة التر��ة البدن�ة والراض�ةن فالكشف عن التالمیذ المتفوقی

    :ال�حث في دةالوار  المصطلحات
    :التدر�س إستراتیج�ة - 

 التي اإلرشاد�ة واألمور التدرس�ة العمل�ة توجه التي العرضة الخطوW من جموعةي مه

 �عرض ومتسلسل منظم �ش2ل تحدث والتي التدرس أثناء مالمعل عمل مسار وتوجه تحدد

 ال�احثان)، ومنه یرH 75،ص2001سا�قا" (السا�ح، المحددة التعل�م�ة األهداف یeتحق

، �ضعها المعلم خالل الدرس لتحقیe األهداف المحددة سا�قا2ل اإلجراءات التي هي ها أن

                                                                     لتعاوني والتعلم �اللعب ستراتیجیي التعلم اإإلى توظیف 2ل من  طرق نتسوفي هذا 

  إستراتیج�ة التعلم التعاوني:      -

                                                                                                               

) طالب �حیث �سمح للطالب 6- 2و�عني التعلم ضمن مجموعات صغیرة من الطالب (
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 e2ل فرد منهم وتحقی Hة ومساعدة �عضهم ال�عض لرفع المستو�ا و�فاعل�العمل سو�

 Hاس مد�قوم أداء الطالب �مقارنته �مح2ات معدة مس�قا لق�مي المشترك و�الهدف التعل

فراد المجموعة في أداء المهمات المو2لة إلیهم وهو إحدH تقن�ات التدرس التي تقوم تقدم أ

على تقس�م التالمیذ إلى مجموعات صغیرة تعمل معا من أجل تحقیe أهداف تعلمهم 

الصفي وهو القائم على التآزر االیجابي واالعتماد المت�ادل بین األعضاء المجموعة غیر 

التعل�م�ة التعاون�ة عن غیرها من أنواع المجموعات �سمات متجانسة، وتتمیز المجوعات 

      .)107،ص2008وعناصر أساس�ة (ع�اش،

      إستراتیج�ة التعلم �اللعب: -  

�أنه سلوك �قوم �ه الفرد بدون غا�ة عمل�ة مس�قة و�عد أحد األسالیب التي �عبر  و�عرف  

                                                                                               (Irwiw Hahn ,1991,p23)  بها الطفل عن نفسه

   المتفوق ر�اض�ا:  -

القدرات المتمیزة في الفن أو الموس�قى أو الراضة  B ذو  التالمیذهم  راض�ا المتفوقون و   

 & Mönks) ش2ل أعلى بوضوح من المتوس~ المناسب لمستوH عمره�

Pflüger,2005,p10) ظهر أداء، و� Bمرموق  هو ذلك الفرد الذ  Bصورة مستمرة في أ�

ذلك الفرد الذB یتعلم  وهو ،)199ص،2011مجال من المجاالت ذات األهم�ة (الدل�مي،

ن�ة، وقد �عرف عن هذه القدرة �قدرة وسرعة تفوق األفراد من أقرانه في نفس المرحلة الس

  ) 50،ص2006الفائقة على التعلم في المجال الراضي (ز2ي،

  المجال النفس حر-ي :  -

ن وتنم�ة المهارات التي تتطلب استخدام أو تنسیe و یهتم المجال النفس حر2ي بتك

عضالت الجسم في التداول والبناء والعمل و2ثیر من الخبرات التعل�م�ة التي تصنف 

                                                                                                 )162،ص21997مهارات ف�سیولوج�ة في اإلبداع وممارسة الفنون والراضة (2وجك،

  لدراسات المشابهة:ا

تأثیر استخدام �عض ): 2005دراسة -مال الدین ال�ارودJ وأ�من عبده محمد(-

                                                                              إستراتیج�ات التدرس على �عض المهارات األساس�ة في الكرة الطائرة                     
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ین �استخدام أسلوب التعلم یم�تهدف الدراسة إلى التعرف على تأثیر استخدام برنامجین تعل

التقلیدB على تعلم  �استخدام األسلوب التعاوني وتوج�ه األقران �اإلضافة إلى البرنامج

  ة الطائرة.  �عض مهارات الكر 

  

  فروض الدراسة:     

لصالح ق�اس ال�عدB توجد فروق دالة إحصائ�ا بین الق�اسین القبلي وال�عدB لصالح ال- 

لمجموعة التجرب�ة األولى (أسلوب التعلم بتوج�ه األقران) في تعلم �عض المهارات ا

األساس�ة في الكرة الطائرة.                                                                                                   

المنهج التجربي �التصم�م التجربي لثالثة مجموعات ان استخدم ال�احث :منهج ال�حث

�التصم�م التجربي  انتجرب�ة لمناسبته لطب�عة هذه الدراسة وأسلو�ها وقد استعان ال�احث

النتائج بین  الذB �عتمد على الق�اس القبلي والق�اس ال�عدB للمجموعات الثالثة ومقارنة

  في نها�ة مدة البرنامج التعل�مي.   قبل و  الق�اسات

مجتمع وعینة ال�حث: �مثل مجتمع ال�حث طالب الفرقة األولى �2ل�ة التر��ة الراض�ة   

ال�حث على عینة عمد�ة من وتم إجراء هذا  2005-2004جامعة أسیوW للعام الجامعي 

طالب وطال�ة وتم اخت�ار شعبتین لكل  )436طالب الفرقة األولى ال�الغ عددهم (

الطالب و  ینطالب و�عد است�عاد الطالب الالعب 120مجموعة تجرب�ة و�لغ عدد العینة 

طالب، 60ال�اقیین لإلعادة والطالب الغیر منتظمین في الدراسة أص�حت عینة ال�حث 

العمر  - الوزن  -الق�اسات األنثر�ومترة(الطول ال�احث مجموعة من االخت�ارات:واستخدم 

دفع 2رة طب�ة - الوثب العرض- الزمني) واالخت�ارات البدن�ة(الوثب العمودB من الث�ات

دفع 2رة طب�ة أل�عد مسافة �الید ال�سرH) واالخت�ارات المهارة - أل�عد مسافة �الید ال�منى

  اإلرسال من أعلى) - التمرر من أسفل على الحائ~-الحائ~(التمرر من أعلى على 

  التوص�ات ما یلي:   



 ISSN : 1112-4032          البدنية و الر�ضيةللنشاطات   ةتكنولوجياللعلوم و اا	لة العلمية 

  eISSN 2543-3776                                   م2017 الرابع عشر ديسمربلعدد ا 

 

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

 جملة علمية

حمكمة  سنوية  

458 

موعات استخدام أسالیب التعلم الحدیثة في التدرس نظرا لزادة أعداد الطالب في المج-  

 Hة وتوفیر الجهد واالرتقاء �المستو�ساعد على استغالل المساحة الزمن�ة مما �سالتدر

  المهارH للطالب.  

تطبیe أسلو�ي توج�ه األقران والتعاوني على مهارات مر�2ة وأكثر صعو�ة وذلك -   

إلیجابي على تطور وتنم�ة وسرعة تعلم الطالب التعلم للمهارات الحر2�ة وٕاثراء ثیره اتأل

- عرف�ة واالنفعال�ة لدH الطالب.                                       مالجوانب ال

ضرورة إجراء المزد من الدراسات التي تستخدم أسالیب التدرس المختلفة �غرض رفع 

د تدرس المواد العلم�ة والعمل�ة �2ل�ات التر��ة الراض�ة                                                                      2فاءة العمل�ة التعل�م�ة عن

أثر اللعب التنافسي في تنم�ة الثقة �النفس لدH ): 2009دراسة الخفاف ودرو�ش ( -

   أطفال الروضة.

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر اللعب التنافسي في تنم�ة الثقة �النفس لدH طفل   

) 20العینة من ( الروضة ولتحقیe الهدف وضعت ال�احثة عددا من الفرض�ات، وتكونت

طفال وطفلة، وتم توزعهم عشوائ�ا إلى مجموعتین تجرب�ة وضا�طة، و�لغت 2ل مجموعة 

)10 Bبي الخاص ذا االخت�ار القبلي وال�عد) أطفال، وتم استخدام المنهج التجر

للمجموعة التجرب�ة والضا�طة، إذ تلقت المجموعة التجرب�ة التدرب على البرنامج أماا 

�قیت بدون تدرب وأعدت ال�احثة أداة لق�اس الثقة �النفس و�رنامج متكون من الضا�طة 

مجموعة من األلعاب التنافس�ة لتنم�ة ولتحلیل النتائج إحصائ�ا تم استخدام اخت�ار مان 

 Wوتني للعینات متوسطة الحجم واخت�ار ولكو2سن(اخت�ار إشارة الرتب) ومعامل ارت�ا

ود فروق ذات داللة إحصائ�ة بین المجموعتین التجرب�ة بیرسون وتوصلت الدراسة إلى وج

  والضا�طة ولصالح المجموعة التجرب�ة

:تطور دلیل أسالیب الكشف عن الموهو�ین )2008دراسة صالح الدین فرح عطا هللا( -

  في التعل�م األساسي    

تحرص دول العالم المختلفة التي توفر برامج لرعا�ة الموهو�ین والمتفوقین على إصدار   

أدلة �حیث �2ون الدلیل مرشدا عمل�ا للعاملین في المجال، حرصا من المنظمة العر��ة 
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ها في صقل مواهبهم للتر��ة والثقافة والعلوم على رعا�ة أبناء األمة الموهو�ین وٕاسهاما من

دلیل الكشف عن األطفال الموهو�ین في التعل�م األساسي،  1999فقد أصدرت في عام 

وقد 2ان هذا الدلیل طوال الفترة السا�قة خیر معین لل�احثین والممارسین في مجال الكشف 

عن الموهو�ین على امتداد الوطن العر�ي، ونتیجة للتطورات المعاصرة، وظل وجود تجر�ة 

ع�ة لبرامج الموهو�ین في المنطقة العر��ة تبرز الحاجة إلى مراجعة هذا الدلیل وتنق�حه واق

إذ أن التجدید سمة من سمات التر��ة، لذا فقد هدفت الدراسة الحال�ة إلى تقد�م إطار 

نظرB عن عمل�ة الكشف عن األطفال الموهو�ین وتوجهاتها المعاصرة خاصة مدخل 

األخطاء التي تقع فیها عمل�ة الكشف عن األطفال، ومح2ات  المح2ات المتعددة، متناولة

الكشف عن الموهو�ین ووسائل وأسالیب الكشف عن الموهو�ین المعتادة، وخالصة لدلیل 

) مقترحا لتحسین الدلیل وتحدیثه، 25المنظمة ، ثم توصلت الدراسة من 2ل ذلك إلى (

ن�ا تخص: األدوات واألسالیب ) مقترحا ف18) مقترحات إجرائ�ة عامة، (7منها بینها (

، والفئات التي یجب أن تشملها عمل�ة الكشف، و2فاءتهاوالوسائل والتحقe من فاعلیتها 

ومراحل الكشف، واستراتیج�ات معالجة ب�انات الكشف عن الموهو�ین، والمش2الت التي 

ن تقع فیها عمل�ة الكشف، وتقو�م عمل�ة الكشف عن الموهو�ین، وذلك في سبیل أن �2و 

  الدلیل مرشدا عمل�ا للمهنیین العاملین في هذا المجال

  :  التعلیM على الدراسات السا�قة

                     إن معظم الدراسات استخدمت المنهج التجربي وهذا یتفe مع منهج ال�احث.                    - 

، وأهمیتها في تطور المهارات إستراتیج�ات التدرستناولت معظم الدراسات موضوع  - 

الراض�ة، وفي تحسن الل�اقة البدن�ة، وتسلح الراضیین الش�اب �المعرفة والمهارات 

الضرورة، لتحقیe النجاح في الصعو�ات الحق�قة في الح�اة.                          

�الح� أن معظم الدراسات اعتمدت على تصم�م المجموعتین التجرب�ة والضا�طة،  - 

                                   �اإلضافة إلى الت�این في عینات الدراسات المستخدمة في الدراسات.

  وقد استفاد ال�احث من هذه الدراسات ما �أتي:     
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و�التالي تحدید االطالع على المجاالت التي فیها �حث أثر إستراتیج�ات التدرس،  - 

  . مجال مناسب ل�حثه

االطالع على التصام�م التجرب�ة المستخدمة بهدف تحدید التصم�م الذB یناسب  -   

                                         دراسته.

     تماد المنهج التجربي للق�اس القبلي وال�عدB.اع - 

   التوصل إلى اخت�ار عینة مناس�ة. -    

    حصول على األف2ار المساعدة في تفسیر النتائج وتوض�حها.ال - 

     تدع�م وتوثیe نتائج الدراسة بدراسات وأ�حاث أجرت سا�قا في المجال نفسه. - 

  القدرة على تصم�م البرنامج التعل�مي على أسس علم�ة.    - 

     مساعدة ال�احث في مناقشة نتائج دراسته. - 

   مساعدة ال�احث في ص�اغة اإلطار النظرB المتصل �موضوع الدراسة. - 

  نقد الدراسات السا�قة:  

ال�احث أن هذه الدراسة تمیزت عن  الطالب ، یرH ء الضوء على الدراسات�عد إلقا

  الدراسات �ما �أتي:  

وني والتعلم �اللعب �أسس علم�ة، م2ون من تصم�م دلیل مقترح قائم على التعلم التعا - 

) وحدة تعل�م�ة على مدار ثمان�ة أساب�ع، لتنم�ة المهارات الحر2�ة والبدن�ة األساس�ة 24(

   لتالمیذ المرحلة االبتدائ�ة.

، و2ذلك س�عمل على س�عمل الدلیل المقترح على الكشف عن التالمیذ المتفوقین -   

  تنم�ة المهارات الحر2�ة والبدن�ة. 

، حیث ال یوجد أستاذ وات) سن10 - 8ذ المرحلة االبتدائ�ة (تطبیe الدراسة على تالمی - 

   راض�ة لهذه المرحلة.الدن�ة و بالتر��ة ال في مختص

  بناء البرنامج التعل�مي �ما یتناسب مع هذه المرحلة العمرة.     - 

هدفت غالب�ة الدراسات إلى التعرف على واقع رعا�ة الطل�ة الموهو�ین والمتفوقین،  - 

  والطرق المستخدمة في الكشف عنهم والمش2الت التي تواجههم.  
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برامج رعا�ة المتفوقین، وأظهرت العدید من  مالئمةتوصلت الدراسات إلى  -      

   المش2الت التي تواجه تلك البرامج.

التي ط�قت فیها والمتغیرات اختلفت الدراسة الحال�ة عن الدراسات من حیث األماكن  - 

   .التي تناولتها

ومنه یرH الطالب ال�احث أن الدراسات السا�قة فتحت له الطرe لبناء خطة الدراسة، 

، والجدید الذB ار النظرB و�ناء أداة الدراسة وتفسیر النتائجفي إعداد اإلطمنها  استفادو 

جاءت �ه الدراسة الحال�ة هو التأكید على النتائج، وسوف تص�ح 2مرجع علمي �ستفاد 

منه في 2دراسة سا�قة في ال�حوث المستقبل�ة، وتعتبر 2سند لمساعدة المعلمین في بناء 

ف�ة التعامل مع األطفال ومراعاة الفروق خطة الدرس في التر��ة البدن�ة والراض�ة، و2�

الفرد�ة، ومساعدة المعلم في الكشف عن التالمیذ المتفوقین في سن م�2رة في المجال 

الراضي وٕابراز دور الدلیل التعل�مي المقترح �استخدام إستراتیج�ات التدرس النش~(التعلم 

�ة، ومساهمته في الكشف عن التعاوني والتعلم �اللعب) في تنم�ة القدرات البدن�ة والحر2

التالمیذ المتفوقین راض�ا لتوجیههم في المستقبل إلى نوع الراضة التخصص�ة، 

والنهوض لتطور الراضة المدرس�ة، ومنه بناء منهاج مستقبلي خاص للكشف عن 

  التالمیذ المتفوقین وأسالیب رعایتهم لتطور قدراتهم. 

  : منهج�ة ال�حث واإلجراءات المیدان�ة
  منهج ال�حث:- 1- 7

حیث �عتبر من أكثر  هال مش2لة �حثنا فإن المنهج التجربـي هو األنسب لحلمن خال  

ة التي تتمثل فیها معالم الطرقة العلم�ة �صورة واضحة، حیث ترH ( ـالمناهج العلمی

ة تجعل من المقارنة الوسیلة الوحیدة التي تسمح ـمادلین قراوتز):" أن إم2ان�ة التجر�

   .) (grawitz,1990,P47ي الملموس" ـلمعطـى الواقعللعلوم االجتماع�ة بتحلیـل ا

  :  مجتمع وعینة ال�حث- 7-2
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المجموعة الكل�ة من العناصر التي �سعى ال�احث إلى أن  هو مجتمع ال�حث:- 1- 2- 7

)، 127،ص1987ملكاوB،،�عمم علیها النتائج ذات العالقة �المش2لة المدروسة (عودة

  . يالتعل�م االبتدائ من تلمیذ 110ن المجتمع األصلي تكو و

   : عینة ال�حث- 2- 7-2

ى ـو الحصول علـه منهاتعتبر العینة من األدوات األساس�ة في ال�حوث العلم�ة والهدف 

ن ـمجموعة من األفراد تؤخذ م تعتبر ، 2ماب�انات على المجتمع األصليالالمعلومـات و 

وعل�ه  )،68،ص2009،األصـل �حیث تمثله تمث�ال صادقا" (بوداود،عطا هللا المجتمع

موزعین على ثالثة مجموعات ذ2ور وٕاناث  تلمیذ 90 الدراسة األساس�ة بـ شملت عینة

  ة. وتم اخت�ارهم �طرقة عشوائ�إناث)،  15ذ2ور و 15تلمیذ ( 30قوام 2ل منهما 

  مجاالت ال�حث:  - 7-3

7 -3 -1 - Jالمجال ال�شر:   

 ،علیهم االستمارات اإلستب�ان�ةمعلم وزعت  150 على ـالدراسة االستطالع�ة عینة شملت

 90شملت عینة الدراسة األصل�ة بـ و  ،% 75 نس�ةاستمارة إستب�ان�ة ب 100وتم استرجاع 

تلمیذ  30ن على ثالثة مجموعات قوام 2ل مجموعة منهما موزعیتلمیذ (ذ2ور وٕاناث) 

المنتقاة �فعل نخ�ة من  ط�قت علیهم �عض االخت�اراتأنثى)، و  15ذ2ور و  15(

   .المح2مین لق�اس �عض المتغیرات في المجال النفس حر2ي

المدرسة االبتدائ�ة  مستوH  على المیدان�ة، الدراسة أجرت لقد: الم-انيالمجال - 2- 7-3

 لسهولة المنطقة، لهذه اخت�ارنا وتم سعیدة، لوال�ة التر��ة لمدیرة التا�عة (صا�مي بومدین)

 وهذا ،و�جانب هذه المدرسة الوال�ة بهذه مق�م ألني وهذا بها �المعلمین العاملین االتصال

 مما التر��ة، مفتش مع الندوات �عض في وخاصة لمعلمینا بلة معالمقا عمل�ة سهل ما

   .نتعرف على �عض معلمي التعل�م االبتدائي جعلنا

   :المجال الزمني- 3- 7-3  

  عبر المراحل الزمن�ة التال�ة:    الدراسة وانتظمت
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                                                            2015- 01- 22ا�ة إلى غ 2013 - 01- 26امتدت من  الدراسة النظرة: - 

 2014 -04-25إلى غا�ة  2014 - 04- 04الدراسة االستطالع�ة: امتدت من  - 

  �النس�ة لالستمارة  

   2014 - 10- 08إلى   2014 - 10- 01األسس العلم�ة لألداة: امتدت من  - 

  05/12/2015إلى غا�ة  2015 -01- 04الدراسة األساس�ة: امتدت من  - 

  ل�حث:   أدوات ا -8

لقد استخدم ال�احث ألجل انجاز �حثه عن النحو األفضل وتحق�قا ألهدافه   

  األدوات التال�ة:   

الوسائل  - الدلیل التعل�مي المقترح - المصادر والمراجع العر��ة واألجنب�ة - 

                                                                    البیداغوج�ة

      الدرجة المع�ار�ة: - -1- 8

�عتبر الحصول على الدرجات الخام من األمور السهلة �النس�ة للق�اس، إال أن وجه 

ت�ار أن �طارة الدرجات وٕاعطائها معنى له داللة، �اعالصعو�ة �2من في تفسیر  

االخت�ارات المستخدمة في إطار التجر�ة األساس�ة تختلف في وحداتها، وفي هذا الشأن 

استخدم ال�احث اإلحصاء للتغلب على هذه المش2لة، وذلك عن طرe تحول الدرجات 

الخام إلى درجات مع�ارة �م2ن جمعها �حیث تدل الدرجة الكل�ة على األداء الكلي للفرد 

االخت�ارات المستخدمة، وقصد الوصول إلى تحقیe الهدف المنشود اختار في مجموع 

ال�احث طرقة توزع  "2وس" والمسمى �التوزع الطب�عي إلیجاد الدرجات المع�ارة حیث 

نزار، �ستخدم هذا األخیر في تحدید المستو�ات المع�ارة والدرجات المع�ارة (

       )101السمرائي،ب.ت،ص

  :   لالخت�اراتاألسس العلم�ة - 2- 8

ن المقومات ـیذ2ر نبیل عبد الهادB:" أن هذا األساس العلمي �عتبر م  :ات االخت�اراتث�

أعید استخدامـه مرة  األساس�ة لالخت�ار الجید حیث �فترض أن �عطي نفس النتائج إذا

) "Hفي هذا الصدد:"ث�ات االخت�ار  )،109ص،1999نبیل،أخـر ��قول مقدم عبد الحف�و
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ـي ة من األفراد فـهو مدH الدقة أو االنس�اق أو استقرار نتائجه ف�مـا لو طبe علـى عین

)، قمنا بإجراءات أول�ة وهذا من أجل حسـاب 18،ص1993،مناسبتین مختلفتین" (مقدم

إعادة اخت�ار)، حیث ط�قت االخت�ارات  - الث�ات لكل اخت�ار �طرقة (اخت�ار معامل

األولى على عینـة مـن التالمیذ تم اخت�ارهم �طرقة عشوائ�ة عن طرe السحب من 

مجتمع ال�حث، ثم ط�قنا االخت�ارات على مجموعة في یوم واحد، و�عـد أسبوع قمنا بإعادة 

خالل هذه الخطوة  تناول ال�احث تلك  من الظروف، في نفس االخت�ار على نفس األفراد

تالمیذ  7بـ  ةاالخت�ارات �التجرب للتأكد من ثقلها العملي، حیث ثم اخت�ار عینة مقدر 

سنة، وط�قت علیهم مجموعة االخت�ارات  10إلى  8إناث یتراوح سنهم من  7ذ2ـور و 

- 10- 01ة األولى بتارخ مرحلتین متتالیتین أین تمت المرحلة القبل�المستهدفة وعلى 

وفي نفس الظروف الزمان�ة  2014- 10-08بینما المرحلة ال�عد�ة تمت بتارخ  2014

                                                                          وقمنا بتجم�ع النتائج ومعالجتها إحصائ�ا تحصلنا على مایلي:والم2ان�ة للمرحلة األولى، 

 یوضح ث�ات االخت�ارات. ):37ل رقم (الجدو

           Wمعامل االرت�ا

  االخت�ارات
  الجنس

 متوس~

  الفروق 

االنحراف 

 Bار�المع  
  معامل الث�ات

 Hمستو

  المعنو�ة

متر من  30عدو مسافة 

  الوقوف

  0.68  0.82  0.01  0.00  -ورذ

  0.65  0.92  0.01  0.01  ناثإ

  0.59  0.90  0.01  0.00  -ورذ  الجرB الم2و2ي ( الثان�ة)

  0.38  0.79  0.32  0.11  ناثإ

  0.68  0.81  0.89  0.14  -ورذ  ثني الجذع من الوقوف

  0.77  0.85  1.13  0.42  ناثإ

الوثب داخل الدوائر 

  المرقمة (الثان�ة)

  0.58  0.87  0.01  0.00  -ورذ

  0.65  0.78  0.01  0.00  ناثإ

الوقوف على قدم وفتل 

ثا)        15الجذع �مینا و�سارا(

  0.60  0.89  1.11  0.28  -ورذ

  0.70  0.83  0.89  0.14  ناثإ
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تبین أن االخت�ارات تتمتع �معنو�ة عال�ة من الدقة واإلتقان، حیث  من خالل الجدول

هذا ما یبین أن  0.05نالح� أن مستوH المعنو�ة لجم�ع ق�م معامل ث�ات أكبر من 

  .  االخت�ارات تتمیز بدرجة ث�ات عال�ة

  : الصدق الذاتي

خت�ار الجید الذB یدل على مـدH تحقیe االختبـار لهدف �عتبر الصدق أهـم شروW اال

الصدق، �عني المدH الذB یؤدB ف�ه االخت�ار للفـرض الذB وضع من أجله، حیث 

یختلف الصدق وفقـا لألغراض الذB یود ق�اسهـا واالختبـار الذB یجرB إلث�اته" 

                 )                                           183،ص1995(حسانین،

  الصدق الذاتي لالخت�ارات): 38الجدول رقم (

  

  

  

        Wمعامل االرت�ا  

  االخت�ارات
  الجنس

 وس~مت

  الفروق 

االنحراف 

 Bار�المع  

الصدق الذاتي=    

  معامل الث�ات
 Hمستو

  المعنو�ة

متر من  30عدو مسافة 

  الوقوف

  0.68  0.90  0.01  0.00  -ورذ

  0.65  0.95  0.01  0.01  ناثإ

  0.59  0.94  0.01  0.00  -ورذ  الجرB الم2و2ي ( الثان�ة)

  0.38  0.88  0.32  0.11  ناثإ

  0.68  0.90  0.89  0.14  -ورذ  ثني الجذع من الوقوف

  0.77  0.92  1.13  0.42  ناثإ

الوثب داخل الدوائر المرقمة 

  (الثان�ة)

  0.58  0.93  0.01  0.00  -ورذ

  0.65  0.88  0.01  0.00  ناثإ

م وفتل الجذع الوقوف على قد

ثا)                           15�مینا و�سارا(

  0.60  0.94  1.11  0.28  -ورذ

  0.70  0.91  0.89  0.14  ناثإ

.Wة لمعامل االرت�ا�مة الجدول�الداللة  0.70بلغت الق Hة   0.05عند مستو  6ودرجة الحر
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لجدول أعاله أن 2ل ق�م الث�ات لقد تبین من خالل النتائج اإلحصائ�ة المدونة في ا

  20.95أدنى ق�مة إلى  0.88والصدق الذاتي المتحصل علیها والتي هي محصورة بین 

، إضافة إلى ذلك �شیر 21أعلى ق�مة تتمتع �ارت�اW قوB 2ون أنها تقترب نحو الق�مة 

ال�احث أن تلك الق�م الموضحة من نفس الجدول هي أكبر من الق�مة الجدول�ة لمعامل 

وعل�ه  6 ودرجة الحرة 0.05عند مستوH الداللة اإلحصائ�ة  0.70االرت�اW والتي بلغت 

  نستنتج أن االخت�ارات المستخدمة تتمتع بث�ات وصدق عالي ف�ما وضعت لق�اسه

  موضوع�ة االخت�ار:    

من التحیز أو التعصب، و عدم إدخال ن�قصد �الموضوع�ة التحرر                 

).2ما �قصد 332،ص2003ع�سوB،العوامل الشخص�ة ف�ما �صدر ال�احث من أح2ام، (

،  وحساب الدرجات والنتائج الخاصة بها وضوح التعل�مات الخاصة بتطبیe االخت�ار،

    وترجع موضوع�ة االخت�ار في األصل إلى النقاW التال�ة:

وضوح التعل�مات الخاصة بتطبیe االخت�ار وحساب الدرجات، حیث استخدم ال�احث  - 

جموعة من االخت�ارات سهلة وواضحة و2ذلك حساب الدرجات على مستوH 2ل اخت�ار م

                                         عن الصعو�ة  ا�عید

تمیزت �ال�ساطة والوضوح، وغیر فلغة التعامل في إطار عرض وتوج�ه المختبرن أما  -  

�ات االخت�ارات 2ما قدم لهم تعزز المفحوصین �2ل متطل تم�اإلضافة قابلة للتأول، 

   .عرض نموذجي مفصل لكل اخت�ار

التزم ال�احث خالل العمل المیداني �مراعاة �عض العوامل مثل الفترة الزمن�ة التي  - 

اد، إدارة االخت�ار، درجة الدافع�ة لدH المختبرن، المستوH �ستغرقها االخت�ار، طب�عة األفر 

    المهارB، أداء االخت�ارات أثناء التعب.

ت�ار و 2انت 2لها أما عن فترة الراحة البین�ة فقد توقفت على طب�عة ومتطل�ات 2ل اخ - 

   2اف�ة �النس�ة للمختبر للتعبیر عن قدراته في 2ل اخت�ار.

ا أما فرe ال�حث فقد تمیز بتجانس من حیث المؤهالت العلم�ة �اإلضافة إلى ذلك تلقو  - 

                                                                        توض�حا حول مضمون االخت�ارات والعروض النموذج�ة، و2�ف�ة الق�اس وتسجیل النتائج. 
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أنجزت االخت�ارات في نفس الظروف الم2ان�ة (ملعب المدرسة)، والزمان�ة  - 

ذ2ور والجو�ة (لم تعترض ال�احث راح سا) �النس�ة لإلناث وال15.30 - سا14.30(

    جو حار جدا). قو�ة، سقوW أمطار،

أما الجو التر�وB للمفحوصین تمیز في 2ل مراحل االخت�ارات �الحیو�ة واالستعداد دون  - 

  التأثر �متغیرات. 

تم إجراء التعد�الت حسب توجیهات المح2مین في ضوء نتائج الدراسة  -            

واستنادا على 2ل اإلجراءات المیدان�ة االستطالع�ة حتى یتحقe شرW الموضوع�ة، 

                     رات المقترحة تتمتع �موضوع�ة عال�ةستخلص أن االخت�ان

   :عل�ميالدلیل الت - 

 مرموقا م2انا المتحضر العالم دول في المدرس�ة الراض�ة األنشطة تحتل             

 التعل�م�ة المواد �2ق�ة أساس�ة مادة البدن�ة تعتبر التر��ة إذ المناهج المدرس�ة، بین

 منهاج وفe وتر�و�ا علم�ا مؤهل معلم إشراف تحت التالمیذ األخرH، وتدرس لجم�ع

 المراحل �اختالف تختلف التي الراض�ة والمهارات األنشطة البدن�ة على �حتوH  دراسي

من  التعل�مي بتخط�~ الدلیل ال�احثان امق، )43،ص2009،،سعادةنمرة و(أبالتعل�م�ة 

ط�قت على تالمیذ و  النشطةإستراتیج�ات التدرس مجموعة وحدات تعل�م�ة موظف فیها 

رجنا ، حیث أد) سنوات ومعرفة تأثیره في الكشف عن المتفوقین10-8الطور االبتدائي (

�ة على التعاون ومراعاة �عض األلعاب التي تتخللها فعال�ات حر2�ة وف2رة هادفة مبن

األهداف وفي هذا الشأن تم االعتماد خالل اخت�ار األلعاب على  الفروقات الفرد�ة

، واإلم2انات المیدان�ة المتاحة من حیث حق�قها وعلى عدد وقدرات التالمیذالمنشود ت

الم2ان والوقت واألدوات و�تحلیل طب�عة اللع�ة �م2ن تحدید المهارات الحر2�ة المتوقع 

تطورها، القدرات النفس حر2�ة المتوقع تدربها، واألهداف االجتماع�ة والنفس�ة والمعرف�ة 

ة من خبراء التر��ة عند عرض الوحدات المقترحة على مجموعو التي �م2ن تحق�قها، 

البدن�ة ، وتقو�مهم لها تم، تنفیذها في الفصل الدراسي الثاني من قبل أعضاء فرe العمل 

وحدة تعل�م�ة  20حیث شملت  11/3/2015 غا�ة إلى 04/1/2015المساعد وذلك من 
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أساب�ع بواقع وحدتین تعل�میتین في األسبوع، زمن 2ل وحدة تعل�م�ة  10استغرق تنفیذها 

دق�قة مقسمة إلى ثالثة أقسام هي (التحضیرB ، الرئ�سي ، الختامي) اشتملت  )45(

القسم التحضیرB على تهیئة القسم واإلحماء والتمارن البدن�ة ف�ما تضمن القسمین 

نوعة فرصا مت للتالمیذحیث "أن ممارستها یت�ح الرئ�سي والختامي عددا من األلعاب 

الفعال�ات الحر2�ة والف2رة لتحقیe أهداف ، وقد ب�عض  انال�احثلالبتكار" 2ما عززها 

طبe الدلیل المقترح على تالمیذ المجموعتین التجربیتین في حین أن الضا�طة قد 

    استخدم معها المنهاج التقلیدB المت�ع أساسا مع التالمیذ في المدرسة

  : أهم�ة الدلیل

لقي الضوء على العناصر األساس�ة الم2ونة ی -                                  

إلستراتیج�ات التدرس الحدیثة (التعلم التعاوني، التعلم �اللعب)، ومدH االستفادة منها في 

درس التر��ة البدن�ة وتحقیe الغا�ات المنشودة ، ومحاولة تضییe الفجوة  تطور إدارة

الناتجة عن الممارسات التعل�م�ة التقلید�ة التي تعطى المعلم الدور الكامل .                                                     

تم فیها التر2یز على مفهـوم جدید في هذا المجال قد تكون الدراسة األولى التي ی - 

.                                                                                                                     التر�وB وهو إستراتیج�ات التدرس (التعلم التعاوني، التعلم �اللعب)

 - س التر��ة البدن�ة بهذا المرجع العلمي الذB تطرق في تزود العاملین في حقل تدر

 )10- 8إستراتیج�ات التدرس الحدیثة للكشف عن المتفوقین (مضمونه إلى توظیف 

  لدا أطفال التعل�م االبتدائي  وات سن

                                                                                                           اقتراح الدلیل:دواعي 

لمتفوقین لإلسهام في بناء مجتمع المعرفة ل متمیزة في تقد�م خدمات فردةالرادة ال - 

                                                                                          وتحقیe التنم�ة المستدامة.                   

حرص المختصون �المناهج وطرق التدرس على إعداد وتطور مناهج نشاطات  - 

  خاصة �المتفوقین                                                  
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وضع نسe تر�وB متكامل یهیئ فرص  تحسین العالقة بین األسرة والمدرسة ومحاولة - 

النمو للطفل المتفوق في المنزل والمدرسة فال �حدث تصادم أو تعارض في دورهما 

 Bة اإلبداع التر�و�واالجتماعي في تنم.                                                                                                                    

المتفوقین والتعرف على على إتقان المهارات األساس�ة في اكتشاف تدرب المعلمین  - 

التف2یر لدیهم واستخدام اإلستراتیج�ات التدرس�ة المناس�ة لرعایتهم و2ذلك األسالیب  طرق 

  هم                التقو�م�ة التي تتماشى مع

، حقال قا�ال للتوج�ه والرعا�ة، ، قا�ال للكشفحقا لكل طفل نطمح أن �2ون اإلبداع - 

                                                                                                               مخططا منظما.

زادة عدد حصص التر��ة البدن�ة والراض�ة في المدارس بإشراف معلمین مختصین  - 

                                                مؤهلین.        

                                                                                                                             الرسالة:

بتدائ�ة ورعا�ة مواهبهم تهیئة البیئة المالئمة للتعرف على التالمیذ المتفوقین �مدارس اال - 

وتنمیتها وفقا ألحدث النظرات العلم�ة و�استخدام أسالیب التعرف والرعا�ة العالم�ة.                                              

طفال المتفوقین ومتا�عتهم العمل على وضع برامج وخط~ مستقبل�ة لرعا�ة األ - 

                                                                                                                             .وتطورهم �أسلوب علمي ومنظم، لتحقیe الفائدة القوH من إم2ان�اتهم

األطفال  رعا�ةمجان�ة متخصصة تعمل على  العمل على إنشاء مراكز ومؤسسات - 

                                                                                                             .المتفوقین

إعداد الخط~ والبرامج الخاصة �اكتشاف وتنم�ة المتفوقین على مختلف المستو�ات  - 

   .�ة بدء من راض األطفال وحتى المراحل التعل�م�ة العل�االعمرة والمراحل التعل�م

     التعل�مي: الدلیل برنامجالتوز�ع الزمني ل     

  أسبوع   10مدة تطبیe البرنامج المقترح  - 

  وحدات تعل�م�ة. 2عدد الوحدات التعل�م�ة األسبوع�ة  - 

  وحدة تعل�م�ة   20عدد الوحدات التعل�م�ة في البرنامج  - 

  دق�قة  45زمن الوحدة التعل�م�ة  - 
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    التعل�مي دلیلأهداف ال                     

  الحر-ي النفسي أهداف المجال 

                                                .الحر2ة أثناء والسرعة ال�طیئة السرعات بین الواضحة الفروق  �ظهر -    

                               .مختلفة طرق  في الحر2ة أثناء والمتعرجة والمنحن�ة، المستق�مة، المسارات بین �میز - 

                                                        األدوات أو األش�اء مع متنوعة عالقات الحر2ة أثناء �ظهر - 

                                           .ومنخفضة ومتوسطة مرتفعة، مستو�ات في المختلفة جسمه أجزاء �ضع - 

                                            .زمیل مع أو منفردا للجسم ومنثن�ة وواسعة، �قة،وض دائرة، أش2ال �2ون  - 

                                                                                .ناضج حر2ي نم~ مستخدما وتزحلe ،و�حجل �قفز، - 

                                                                              .شيء أو شخص الحر2ة (االنتقال)، أثناء یلقف، أو یتجنب - 

                                                      .ال�سرH) أو الحجل أو القدمین (ال�منى �استخدام الوثب یبدأ - 

                                         .للتكرار قابلة �ةحر2 سالسل في تؤدH ومر�2ة �س�طة حر2�ة أنماW رطو ت - 

                                                                                                  المعرفي: المجالأهداف 

                                                               .المطلو�ة الحر2�ة والمفاه�م والمهارات، الجسم، أجزاء �عرف - 

                                               .المختلفة الحر2�ة المهارات في المشار2ة  الحر2�ة المفاه�م على یتعرف - 

                                 .الحر2�ة المهارات أداء لتحسین الحر2ة مفاه�م استخدام فیها �م2ن التي الطرق  عرف� - 

 المهمة في: الرمي، العدو الوثب الحر2�ة والسالسل الحر2ي والتعبیر األلعاب، �صمم - 

                  .له �النس�ة

                                                                                                     الوجداني:  المجالأهداف  

                                                     .البدني النشاW في المشار2ة عن الناتجة لمشاعرا �عرف - 

                                          .                                                                 یتعاون مع اآلخرن - 

                                        .البدني النشاW في والفشل والنجاح، التحد�ات، عن الناتجة المشاعر یتقبل - 

       .لآلخرن البدني النشاW في والتشابهات االختالفات �قدر - 

  

                                                 یلي:2ما  اإلحصائ�ة األسالیبنا استخدم: الوسائل اإلحصائ�ة المستعملة - 9
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 - المتوس~ الحسابي - المع�ارB  االنحراف الحسابي، وس~متس النزعة المر2زة: الی�مقا - 

مقای�س داللة  - ثمعامل الصدق، الث�ا -بیرسون  ال�س�~ االرت�اW -ألنحراف المع�ارB ا

لمعرفة ما إذا 2ان   Bتو2ااخت�ار  - تحلیل الت�این األحادB 'ف' - الفروق اخت�ار "ت

                                                                هناك فروق ذات داللة إحصائ�ة 

                                                                                                               :عرض وتحلیل النتائج

  نتائج المقارنة القبل�ة ال�عد�ة للعینة الضا�طة): 03الجدول رقم (

متوس~   الجنس االخت�ارات

  الفروق 

االنحراف 

 Bار�المع  

الخطأ 

 Bار�المع  

ت 

  المحسو�ة

  ت الجدول�ة

متر من  30عدو مسافة 

 الوقوف

    3.18  0.07  0.27   0.22  الذ2ور

  

  

  

  

2.14 

  8.18  0.04  0.18  0.39  اإلناث

الجرB الم2و2ي 

  ( الثان�ة)

  9.04  0.09  0.35  0.82  الذ2ور

  7.76  0.04  0.16  0.33  اإلناث

ثني الجذع من الوقوف 

  (سم)

  10.24  0.19  0.75  2.00-  الذ2ور

  14.00  0.13  0.51  1.86-  اإلناث

الوثب داخل الدوائر 

 المرقمة (الثان�ة)

  2.39  0.05  0.22 0.14  الذ2ور

  2.78  0.09  0.36  0.26  اإلناث

الوقوف على قدم وفتل 

   الجذع �مینا و�سارا

  9.08  0.38  1.50  3.53-  الذ2ور

  7.99  0.19  0.74  1.53-  اإلناث

  0.05عند مستوH الداللة  14*بلغت درجة الحرة 

نالح� من خالل النتائج الموضحة في الجدول أعاله أن هناك فروق ظاهرة بین 

، حیث من أجل إصدار أح2ام على نوع�ة الفروق عمل متوسطات نتائج العینة الضا�طة

ت '  ق�م ' أن (ت) تبینداللة الفروق اخت�ار ال�احث على معالجة النتائج �استخدام 

عند مستوH ) 2.14�م 'ت' الجدول�ة، حیث بلغت ق�مة ت الجدول�ة (المحسو�ة أكبر من ق

في متغیرات ال�حث للعینة إناث وذ2ور 2ون أن أصغر  14ودرجة الحرة  0.05الداللة 

) لدH العینة إناث، بینما للعینة ذ2ور 14.00) وأعال ق�مة بلغت  (2.78ق�مة بلغت(
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                                                         ،)10.24) وأعال ق�مة بلغت (2.39بلغت أصغر ق�مة (

نتائج المقارنة القبل�ة ال�عد�ة للعینة التجرب�ة األولى (التعلم  ):04الجدول رقم (

  التعاوني):

االنحراف   المتوس~  الجنس  االخت�ارات

 Bار�المع  

الخطأ 

 Bار�المع  

  ةت الجدول�  Tت 

متر  30عدو مسافة 

  من الوقوف

    13.53  0.09  0.35  1.24  الذ2ور

  

  

    

2.14  

  6.64  0.12  0.49  0.84  اإلناث

الجرB الم2و2ي ( 

  الثان�ة)

  18.84  0.07  0.29  1.43  الذ2ور

  10.83  0.08  0.32  0.91  اإلناث

ثني الجذع من 

  الوقوف (سم)

 12.04  0.37  1.45  4.53-  الذ2ور

  11.24  0.50  1.95  5.66-  اإلناث

الوثب داخل الدوائر 

  المرقمة (الثان�ة)

  9.01  0.07  0.27 0.64  الذ2ور

  5.99  0.08  0.34  0.52  اإلناث

الوقوف على قدم 

  وفتل 

  ثا)الجذع �مینا و�سارا(

  12.83  0.59  2.29  7.60-  الذ2ور

  7.85  0.62  2.43  4.93-  اإلناث

 H0.05 الداللة عند مستو  14*بلغت درجة الحرة 

                                                                                                 

نالح� من خالل النتائج الموضحة في الجدول أعاله أن هناك فروق ظاهرة بین 

، حیث من أجل إصدار أح2ام متوسطات نتائج العینة التجرب�ة األولى (التعلم التعاوني)

(ت) داللة الفروق اخت�ار  على نوع�ة الفروق عمل ال�احث على معالجة النتائج �استخدام

ت ' المحسو�ة أكبر من ق�م 'ت' الجدول�ة، حیث بلغت ق�مة ت الجدول�ة  ق�م ' أنن تبی

في متغیرات ال�حث عند الذ2ور  14ودرجة الحرة  0.05عند مستوH الداللة  )2.14(

) لدH اإلناث، 9.79) وأعلى ق�مة بلغت (4.06واإلناث  2ون أن أصغر ق�مة بلغت (

                                              )24.81ق�مة بلغت ( ) وأعلى6.26بینما للعینة ذ2ور بلغت أصغر ق�مة (
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ثان�ة (التعلم التعاوني نتائج المقارنة القبل�ة ال�عد�ة للعینة التجرب�ة ال): 05الجدول رقم (

  والتعلم �اللعب)

االنحراف   المتوس~  الجنس  االخت�ارات

  مع�ارB ال

الخطأ 

 Bار�المع  

ت 

  المحسو�ة

ت 

  الجدول�ة

متر  30عدو مسافة 

  من الوقوف

    24.81  0.04  0.16  1.08  الذ2ور

  

  

  

  

2.14  

  5.44  0.09  0.37  0.52  اإلناث

الجرB الم2و2ي ( 

  الثان�ة)

  8.82  0.11  0.44  1.01  الذ2ور

  9.79  0.07  0.29  0.75  اإلناث

ثني الجذع من الوقوف 

  (سم)

  6.99  0.41  1.62  2.93-  الذ2ور

  8.50  0.46  1.79  3.93-  اإلناث

الوثب داخل الدوائر 

  المرقمة (الثان�ة)

  6.26  0.07  0.29 0.47  الذ2ور

  4.36  0.09  0.36  0.40  اإلناث

الوقوف على قدم وفتل 

  الجذع �مینا و�سارا 

  9.64  0.60  2.35  5.86-  الذ2ور

  4.06  0.67  2.60  2.73-  اإلناث

  0.05عند مستوH الداللة  14ت درجة الحرة *بلغ

نالح� من خالل النتائج الموضحة في الجدول أعاله أن هناك فروق ظاهرة بین 

حیث من أجل متوسطات نتائج العینة التجرب�ة الثان�ة (التعلم التعاوني والتعلم �اللعب)، 

اخت�ار استخدام إصدار أح2ام على نوع�ة الفروق عمل ال�احث على معالجة النتائج �

ت ' المحسو�ة أكبر من ق�م 'ت' الجدول�ة، حیث بلغت  ق�م ' أن(ت) تبین داللة الفروق 

في متغیرات  14ودرجة الحرة  0.05عند مستوH الداللة  )2.14ق�مة ت الجدول�ة (

) وأعلى ق�مة بلغت 5.99ال�حث عند الذ2ور واإلناث 2ون أن أصغر ق�مة بلغت(

) وأعلى ق�مة 9.01ناث، بینما للعینة ذ2ور بلغت أصغر ق�مة () لدH العینة إ11.24(

  .)18.84بلغت (

عند مستوH داللة  ذات داللة إحصائ�ة توجد فروق  :تحلیل ومناقشة الفرض�ة األولى

)0.05=α( ة نتائج االخت�ارات في�ة ال�عد�ة لصالح النتائج القبل�2ل على م ال�عد Hستو

، 03(ل النتائج المدونـة في الجداول اآلت�ة: ، فمـن خالمجموعة من مجموعات ال�حث
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الحظنا أن هناك داللة إحصائ�ة على وجود فروق بین االختبـار القبلـي ، )05، 04

ذات  توجد فروق أنـه  بین، والتـي تت ال�حثوال�عدB على مستوH 2ل مجموعة من مجموعا

 لصالحنتائج االخت�ارات  في )α = 0.05( داللة عند مستوH  داللة إحصائ�ة

، على مستوH 2ل مجموعة من مجموعات ال�حث التجرب�ة األولى والثان�ة ال�عد�ة النتائج

حیث 2انت هناك داللـة إحصائیـة علـى وجود فروق بین االخت�ارن فـي جم�ع المهارات، 

 ومنه نستنتج أن الفرض�ة تحققت

      ال�عد�ة بین المجموعات الثالثة النتائج عرض ومناقشة -

 متر 30عدو مسافة  في متغیر المقارنة ال�عد�ة بین المجموعات نتائج ):06الجدول رقم(

مجموع   المجموعات  المهارات  العینة

  المتوسطات

درجة 

  الحرة

 F  المتوس~

المحسو 

  �ة

F 

  الجدول�ة

  الداللة 

  

  ذ2ور

  

عدو 

مسافة 

متر  30

من 

  قوفالو 

  

بین 

  المجموعات

2.40 2 1.20  

12.39 

  

  

  

3.22 

  

 

  

  

دال 

إحصائ

  �ا

داخل 

  المجموعات

4.07 42 0.09  

   44 6.47 المجموع

  

  إناث

بین 

  المجموعات

10.65 2 5.32  

83.83 

داخل 

  المجموعات

2.66 42 0.06  

   44 13.20 المجموع

 

هناك فروق بین المجموعات الثالثة، حیث بلغت  من خالل النتائج في الجدول تبین أن

عند اإلناث،  �12.39لغت ق�مة ف المحسو�ة و  ذ2ور،ال عند 83.83ق�مة ف المحسو�ة 

وعلى أساس هذا  ،3.22، و�لغت ق�مة ف الجدول�ة 0,05عند مستوH الداللة اإلحصائ�ة 
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ن ق�مة ف التحصیل اإلحصائي �أخذ ال�احث �التفسیر أن ق�مة ف المحسو�ة أكبر م

الجدول�ة ،2ون أن الفروق الظاهرة الحاصلة بین عینات ال�حث لها داللة إحصائ�ة 

ومن هذا نستنتج أن ، لصالح العینة التجرب�ة الثان�ة (التعلم التعاوني والتعلم �اللعب)

الدلیل المقترح �استخدام إستراتیج�ة التعلم التعاوني والتعلم �اللعب ساهم في عمل�ة الكشف 

        متر من الوقوف.  30المتفوقین في متغیر عدو مسافة عن 

  الجرB الم2و2يفي الثالثة  مجموعاتج المقارنة ال�عد�ة بین الئنتا): 07الجدول رقم (

مجموع   المجموعات  المهارات  العینة

  المتوسطات

درجة 

  الحرة

 F  المتوس~

المحسو 

  �ة

F 

  الجدول�ة

الداللة 

  اإلحصائ�ة

  

  إناث

  

  

 Bالجر  

و2ي               الم2

 )

  الثان�ة)

بین 

  المجموعات

4.16 2 2.08    

55.88  

  

  

  

3.22  

  

  

  

  

دال 

  إحصائ�ا

داخل 

  المجموعات

1.59 42 0.03 

   44 5.75  المجموع

  

  ذ2ور

بین 

  المجموعات

4.51 2 2.25   

30.92  

داخل 

  المجموعات

3.06 42  0.07  

    44 7.57  المجموع

لكن ال  تبین أن هناك فروق بین المجموعات الثالثة،، ائج في الجدول أعالهالنت من خالل

�م2ن اعت�ار أن هذا الح2م صح�حا وموضوع�ا إال �عد استخدام اخت�ار ف  ف�شر، حیث 

لدH   �30.92لغت ق�مة ف المحسو�ة و  ناث،اإلعند  55.88بلغت ق�مة ف المحسو�ة 

وعلى ، ، 3.22، و�لغت ق�مة ف الجدول�ة 0.05عند مستوH الداللة اإلحصائ�ة  الذ2ور

أساس هذا التحصیل اإلحصائي �أخذ ال�احث �التفسیر أن ق�مة ف المحسو�ة أكبر من 

ق�مة ف الجدول�ة، 2ون أن الفروق الظاهرة الحاصلة بین عینات ال�حث لها داللة 
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ومن هذا ، إحصائ�ة لصالح العینة التجرب�ة الثان�ة (التعلم التعاوني والتعلم �اللعب)

المقترح �استخدام إستراتیج�ة التعلم التعاوني والتعلم �اللعب ساهم في  نستنتج أن الدلیل

 في متغیر الجرB الم2و2يعمل�ة الكشف عن المتفوقین 

  ج المقارنة ال�عد�ة بین العینات في متغیر ثني الجذع من الوقوفئنتا): 08الجدول رقم (

مجموع   المجموعات  المهارات  العینة

  لمتوسطاتا

درجة 

  الحرة

 F  المتوس~

المحسو 

  �ة

F 

  الجدول�ة

لداللة ا

  اإلحصائ�ة

  

  إناث

  

  

ثني 

الجذع 

من 

الوقوف 

  (سم)

بین 

  المجموعات

116.13 2 58.06   

19.50 

  

 

3.22 

 

  

  

دال 

 إحصائ�ا

داخل 

  المجموعات

125.06 42 2.97 

   44 228.44  المجموع

  

  ذ2ور

بین 

  المجموعات

80.57 2 40.28  

18.99 

داخل 

  المجموعات

89.06  42  2.12  

    44  169.64  المجموع

تبین ، ثني الجذع من الوقوف الجدول أعاله بین عینات ال�حث في متغیرج ن خالل نتائم

لكن ال �م2ن اعت�ار أن هذا الح2م صح�حا و أن هناك فروق بین المجموعات الثالثة،

�ة لمجموع ف  ف�شر، حیث �عد المعالجة اإلحصائ وموضوع�ا إال �عد استخدام اخت�ار

، و�لغت 0.05عند مستوH الداللة اإلحصائ�ة  19.50، بلغت ق�مة ف المحسو�ة النتائج

عند  18.99بلغت ف المحسو�ة ق�مة عند العینة إناث، ، 3.22ق�مة ف الجدول�ة 

س هذا ، وعلى أسا3.22، و�لغت ق�مة ف الجدول�ة 0.05مستوH الداللة اإلحصائ�ة 

التحصیل اإلحصائي �أخذ ال�احث �التفسیر أن ق�مة ف المحسو�ة أكبر من ق�مة ف 

ومن هذا نستنتج أن الدلیل المقترح �استخدام إستراتیج�ة التعلم التعاوني والتعلم الجدول�ة، 

                                                    ثني الجذع من الوقوف�اللعب ساهم في عمل�ة الكشف عن المتفوقین في متغیر 
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ج المقارنة ال�عد�ة بین المجموعات في متغیر الوثب داخل الدوائر ئنتا ):09ول رقم (الجد

 المرقمة

مجموع   المجموعات  المهارات  العینة

  المتوسطات

درجة 

  الحرة

  F    المتوس~

المحسو 

  �ة

F 

  الجدول�ة

الداللة 

  اإلحصائ�ة

  

  إناث

  

الوثب 

داخل 

الدوائر 

مة المرق

 (الثان�ة)

بین 

  المجموعات

0.93 2 0.46   

19.22 

  

  

  

3.22 

  

  

دال 

  إحصائ�ا

داخل 

  المجموعات

1.02 42 0.02 

   44 1.96  المجموع

  

  ذ2ور

بین 

  المجموعات

1.31 2 0.65   

37.01 

داخل 

  المجموعات

0.74 42  0.01  

    44 2.06  المجموع

لكن ال و تبین أن هناك فروق بین المجموعات الثالثة، ،نتائج في الجدول أعاله ن خاللم

�م2ن اعت�ار أن هذا الح2م صح�حا وموضوع�ا إال �عد استخدام اخت�ار ' ف'  ف�شر، 

 �37.01لغت ف المحسو�ة ق�مة و ، لدH اإلناث 19.22حیث بلغت ق�مة 'ف' المحسو�ة 

 ، 3.22جدول�ة ، و�لغت ق�مة ف ال0,05عند مستوH الداللة اإلحصائ�ة  لدH ذ2ور

على أساس هذا التحصیل اإلحصائي �أخذ ال�احث �التفسیر أن ق�مة ف المحسو�ة أكبر و 

ومن هذا نستنتج أن الدلیل �استخدام التعلم التعاوني والتعلم من ق�مة ف الجدول�ة ، 

  متغیر الوثب داخل الدوائر المرقمة�اللعب ساهم في عمل�ة الكشف عن المتفوقین 
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في متغیر الوقوف على قدم وفتل  المقارنة بین المجموعات جئنتا): 10الجدول رقم (

  الجذع 

مجموع   المجموعات  المهارات  العینة

  المتوسطات

درجة 

  الحرة

 F  المتوس~

المحسو 

  �ة

F 

  الجدول�ة

الداللة 

  اإلحصائ�ة

  

  إناث

  

الوقوف 

على قدم 

وفتل 

الجذع 

)15 

ثان�ة)                           

بین 

  المجموعات

124.57 2 62.28   

33.08 

  

  

  

3.22  

 

  

  

دال 

  إحصائ�ا

داخل 

  المجموعات

79.06 42 1.88 

   44 235.64  المجموع

  

  ذ2ور

بین 

  المجموعات

198.60 2 97.80  

34.46 

داخل 

  المجموعات

119.20  42  2.83  

    44  314.80  المجموع

لكن ال �م2ن و  وق بین المجموعات الثالثة،من خالل نتائج الجدول أعاله تبین أن هناك فر 

اعت�ار أن هذا الح2م صح�حا وموضوع�ا إال �عد استخدام اخت�ار ' ف'  ف�شر، حیث 

لدH  �34.46لغت ف المحسو�ة ق�مة و  لدH اإلناث 33.08بلغت ق�مة 'ف' المحسو�ة 

ى وعل 3.22، و�لغت ف الجدول�ة ق�مة 0.05عند مستوH الداللة اإلحصائ�ة الذ2ور 

أساس هذا التحصیل اإلحصائي �أخذ ال�احث �التفسیر أن ق�مة ف المحسو�ة أكبر من 

لها داللة إحصائ�ة لصالح العینة التجرب�ة الثان�ة 2ون أن الفروق ق�مة ف الجدول�ة، 

ومن هذا نستنتج أن الدلیل �استخدام التعلم التعاوني ، (التعلم التعاوني والتعلم �اللعب)

 على قدم وفتل الجذعالوقوف متغیر  في اهم في الكشف عن المتفوقینوالتعلم �اللعب س

  )ثا15(

عند مستوH داللة  ذات داللة إحصائ�ة توجد فروق : تحلیل ومناقشة الفرض�ة الثان�ة

)0.05 =α (ة في�الثالث لصالح بین المجموعات ال�حث  نتائج االخت�ارات ال�عد
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اتیجیتي التعلم التعاوني والتعلم �اللعب (الدلیل المستخدمة إلستر  الثان�ة المجموعة التجرب�ة

، 09، 08، 06،07(، فمن خالل النتائج المدونة في الجدول اآلت�ة: التعل�مي المقترح)

الحظنا أن هناك داللة إحصائ�ة على وجود فروق معنو�ة بیـن االخت�ارات ال�عد�ة )، 10

األولى (التعلم التعاوني)  بین المجموعات: المجموعة الضا�طة، والمجموعة التجرب�ة

ذات  توجد فروق والمجموعة التجرب�ة الثان�ة (التعلم التعاوني والتعلم �اللعب)، حیث تبین 

بین  نتائج االخت�ارات ال�عد�ة في) α= 0.05عند مستوH داللة (  داللة إحصائ�ة

التعلم  المستخدمة إلستراتیجیتي  الثان�ة الثالث لصالح المجموعة التجرب�ةالمجموعات 

  لفرض�ةا ، مما یدل على تحقe)�اللعب (الدلیل التعل�مي التعاوني والتعلم

�النسب المقررة لها في منحنى التوز�ع المستو�ات المع�ار�ة ومقارنتها  تحدید -

     الطب�عي

�اسات في هذا ال�حث أعطى درجات خام حیث في هذا الصدد فإن تطبیe االخت�ارات والق

لمتر تنوعت وحداتها من الثان�ة �النس�ة الخت�ارات  العدو  وأخرH مسجلة �السنتمتر  وا

لذا لزم على ال�احث خالل هذه المرحلة األساس�ة من ال�حث 2ما في اخت�ار الوثب ..الخ 

ل الوصول إال تحدید العمل على  تحول هذه الدرجات  الخام إلى درجة مع�ارة  ألج

، ثم واتسن )10- 8عي للتالمیذ المتفوقین (مستو�ات مع�ارة �غ�ة ضمان انتقاء موضو 

إلى مقارنة النسب التي تحصلت علیها عینة ال�حث �النسب المقررة لها في منحنى 

التوزع الطب�عي، وقد اختار ال�احث ستة مستو�ات مع�ارة 2ما هي محددة في قانون 

ممتاز، جید جدا، جید، مقبول، ضعیف  �عي ( توزع 2اوس) وهي 2التاليبالتوزع الط

، و�عد المعالجة اإلحصائ�ة في متغیر حصیلة األداء  تم التوصل إلى  ،ضعیف جدا

     :ةالنتائج التال�

 مستوH  2ل حسب المقابلة المئو�ة والنسب التالمیذ عدد یبین ):11( رقم لجدوال   

 Bار�ع منحنى ضمن لها المقررة والنسب مع المع�ارة الدرجات مجموع في الطب�عي التوز

  لالخت�ارات  الكلي حصیلة األداء عن المعبرة
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 الدرجات الخام      عدد التالمیذ النس�ة 
ات المستو�  الجنس

 المع�ارة
 الدرجات المع�ارة

  ذ2ور 332.50 306.10  1  2.22
 100-84  ممتاز

  إناث 303.68 286.56 1 2.22

  ذ2ور 304.45 278.05 5 11.11
 83-67 جید جدا

  إناث 285.49 268.37  2  4.44

  ذ2ور 276.40 249.77 18 40.00
 66-50 جید

  إناث 267.30 250.18  16  35.56

  ذ2ور 248.35 221.95 14 31.11
 49-33 مقبول

  إناث 249.11 231.99  22  48.89

  ذ2ور 220.30 193.90 6 13.33
 32-16 ضعیف

  إناث 230.92 213.80  3  6.67

  ذ2ور 192.25 167.50 1 2.22
 15-0 ضعیف جدا

  إناث 212.73 196.68  1  2.22

 المجموع 45 100,00

  

لى اخت�ار أفضل الناشئین لممارسة نشاW إن عمل�ة الكشف عن المتفوقین  تهدف أساسا إ

راضي معین نتیجة اختالف التالمیذ في استعداداتهم البدن�ة والمهارة، وضمن هذا 

الس�اق یؤ2د محمد ص�حي حسانین"  أن التالمیذ یختلفون ف�ما بینهم من حیث القدرات 

ة على األداء البدني العقل�ة والمقای�س  الجسم�ة  واالستعدادات والمیول واالتجاهات والقدر 

وعندما نحاول أن نفسر هذه االختالفات ونق�سها ونصنفها فإننا بذلك ن2ون أخضعنا هذه 

) ومن هذا المنطلe 20الفروق الفرد�ة للدراسة  وال�حث" (محمد ص�حي حسانین،،ص

عمل ال�احث على معالجة النتائج الخام ذات الوحدات المختلفة المتحصل علیها جراء 

خت�ارات المقترحة وهذا من خالل تحولها إلى درجات مع�ارة ذات معنى �سهل تطبیe اال

جمعها، حیث النتیجة المتحصل علیها �عد هذه العمل�ة تعبر عن حصیلة األداء الكلي، 

 249.77 ق�مة توس~ الحسابي في هذا المتغیر لدH عینة الذ2وروفي هذا الصدد بلغ الم



 ISSN : 1112-4032          البدنية و الر�ضيةللنشاطات   ةتكنولوجياللعلوم و اا	لة العلمية 

  eISSN 2543-3776                                   م2017 الرابع عشر ديسمربلعدد ا 

 

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

 جملة علمية

حمكمة  سنوية  

481 

ولمعرفة مدH إعتدال�ة نتائج  17.82 ± 250.18 ب ،أما �النس�ة لإلناث  قدر 27.49 ±

أین بلغت ق�مته �النس�ة لإلناث  *عینة ال�حث من حیث التوزع تم حساب معامل االلتواء

محصورتین ضمن 2لتا الق�متین  و�ما أن 467.08أما لدH الذ2ور قدر  478.75ب

تحدید  نه فإنه بإم2ان ومفإن هذا �عني أن الب�انات موزعة توزعا اعتدا ل�ا،  3± المجال 

مستو�ات مع�ارة لهذا المتغیر المعبر عن حصیلة األداء الكلي قصد ضمان عمل�ة 

                      الكشف عن المتفوقین في 

أن أعلى نس�ة لدH الذ2ور سجلت عند  وعلى إثر المعالجة اإلحصائ�ة للنتائج الخام تبین 

 لمیذ، وهذا عند الدرجة المع�ارة ما بینت 18أB ما �عادل  % 40.00ب المستوH جید 

2ما سجلت ثاني أعلى نس�ة من  250 لمجموع الدرجات المع�ارةالمقابلة   66- 50

 Hة  مقبولالنتائج عند المستوأB  % 31.11 وهذا �ق�مة 49-33المقابل للدرجة المع�ار

بل للدرجة المقا بینما أدنى نس�ة سجلت عند المستوH ضعیف جداتلمیذ،  14ما �عادل 

 1أB ما �عادل   % �2.22ق�مة وهذا  167.50ومجموع الدرجات  15 - 0المع�ارة 

، سجلت نس�ة من 100- 84تلمیذ، أما عند المستوH ممتاز المقابل للدرجة المع�ارة 

تلمیذ، وهذا عند مجموع الدرجات المع�ارة المقدر  1أB ما �عادل  2,22%الذ2ور �ق�مة 

 5أB ما �عادل  %11.11ب ت عند المستوH جید جدا نس�ة في حین سجل 306.10  ب

 278.05مجموع الدرجات المع�ارة و  83-67 تلمیذ ،و هذا عند الدرجة المع�ارة ما بین

المعبر عن مستوH االنجاز الراضي.2ما سجل عند المستوH ضعیف المقابل للدرجة 

 13.33بالذ2ور قدرت  نس�ة من 193.90ومجموع الدرجات المع�ارة  32- 16المع�ارة 

                                                                                                  تالمیذ. 6أB ما �عادل  %

أB  % 40.89ب أما �النس�ة لإلناث فقد تبین أن أعلى نس�ة سجلت عند المستوH مقبول 

مجموع الدرجات و  49- 33مع�ارة ما بین وهذا عند الدرجة ال تلمیذة، 22ما �عادل 

المقابل جید 2ما سجلت ثاني أعلى نس�ة من النتائج عند المستوH 231.99المع�ارة 

مجموع و  ةتلمیذ 16أB ما �عادل  % 35.66وهذا �ق�مة  66- 50للدرجة المع�ارة 

بینما أدنى نس�ة سجلت عند لمستوH ضعیف جدا المقابل  250.18الدرجات المع�ارة 
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أB ما �عادل تلمیذة واحدة حیث  % �2.22ق�مة وهذا 196.68للدرجات المع�ارة 

أما عند المستوH المع�ارB ممتاز المقابل للدرجة  15- 0نتائجهم هي ضمن مجال 

 تلمیذة واحدةأB ما �عادل   %2.22 سجلت نس�ة من التالمیذ �ق�مة 286.56المع�ارة 

ي حین سجلت عند المستوH المع�ارB ف 100- 84،حیث نتائجهم انحصرت ضمن مجال 

نس�ة من  268.37مجموع الدرجات ، و 83- 67جید جدا  المقابل للدرجة المع�ارة 

تلمیذة،2ما سجل ال�احث عند المستوH ضعیف  2أB ما �عادل  % 4.44ب التالمیذ قدرت 

تلمیذة وهذا عند الدرجة المع�ارة  3أB ما �عادل % 6.67 بنس�ة من التالمیذ قدرت 

، ومن خالل مقارنة نسب نتائج عینة ال�حث مع  213.80ومجموع الدرجات  32- 16

عن  المعبرة المع�ارة الدرجات في مجموع النسب المئو�ة المقررة لها في المنحنى الطب�عي

                                                 لالخت�ارات المقترحة تبین ما یلي:                       الكلي األداء حصیلة

بنت وهذا  1ب بلغ عدد اإلناث ضمن هذا المستوH المع�ارB المستو\ المع�ارJ ممتاز:  -

و�شیر  ،% 2.22تلمیذ وهذا بنس�ة  1ب ، أما عند الذ2ور فقد بلغ العدد % 2.22بنس�ة 

لتوزع الطب�عي ال�احث أن 2لتا النسبتین هما أعلى من النس�ة المقررة لها في منحنى ا

                                                                                                          % 2.14  بالمقدرة 

وهي أقل من  % 4.44تلمیذة أB ما �عادل  2شمل المستو\ المع�ارJ جید جدا:  - 

بینما عند الذ2ور بلغ   %13.59ب قدرة النس�ة المقررة لها في منحنى التوزع الطب�عي الم

 Hعادل  5 بالعدد عند هذا المستو�ما  Bوهي أقل من النس�ة المقررة  % 11.11تلمیذ أ

.                                                                                    %13.59ب لها في منحنى التوزع الطب�عي المقدرة 

: سجل عند هذا المستوH ارتفاع عدد التالمیذ في 2ال الجنسین مع�ارJ جیدالمستو\ ال –

 18ب أما لدH الذ2ور قدر العدد   % 35.56 وهذا بنس�ة تلمیذة 16حیث عند اإلناث بلغ 

، و�شیر ال�احث أن 2لتا النسبتین هما أعلى من  النس�ة % 40 تلمیذ ما �عادل نس�ة

                                                     % 34.13 بعي المقدرة المقررة لها في منحنى التوزع الطب�

: لقد سجل ف�ه تمر2ز أكبر عدد من التالمیذ رفقة المستوH المستو\ المع�ارJ مقبول - 

ذ2ور قدر عند البینما ، %  48.89وهذا بنس�ة  22السابe حیث عند اإلناث بلغ العدد 
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و�شیر ال�احث 2لتا النسبتین هما أعلى من   % 31.11أB ما �عادل نس�ة  تلمیذ 14العدد 

                                                          % 34.13 بالنس�ة المقررة لها في منحنى التوزع الطب�عي المقدرة 

، 2ما بلغ عدد %6.67وهذا بنس�ة  3ب بلغ عدد اإلناث \ المع�ارJ ضعیف: المستو  - 

مما یبین أن 2لتا النسبتین هما أقل من  ،%13.33أB ما �عادل نس�ة  6التالمیذ ذ2ور 

.                                                   %13.59 بالنس�ة المقررة لها في منحنى التوزع الطب�عي المقدرة 

، أB ما %2.22: بلغت النس�ة عند هذا المستوH ق�مة جدا لمستو\ المع�ارJ ضعیفا - 

تلمیذ، و�شیر  1، أB ما �عادل %2.22 بتلمیذة، أما لدH الذ2ور  قدرت النس�ة  1�عادل 

من النس�ة المقررة لها في منحنى التوزع الطب�عي  ال�احث أن 2لتا النسبتین هما أعلى

ومما سبe خلص ال�احث إلى ما یلي:                                                                                              ، %2.14 بالمقدرة 

عبرة عن األداء الكلي أغلب�ة نتائج عینة ال�حث في متغیر مجموع الدرجات المع�ارة الم - 

                                                                                                                    هي منحصرة ضمن المستوH المع�ارB مقبول وجید.  

نثى ) أ22) ولد ضمن المستوH المع�ارB جید، و(18وجود عدد من التالمیذ الناشئین ( - 

ضمن المستوH المع�ارB مقبول حیث تمیزوا عن أقرانهم في جم�ع مفردات االخت�ارات 

المقترحة والتي تجلت متطل�اتها في مدH وفرة أو تمتع المختبر �القدرات البدن�ة والحر2�ة 

 )، (العمرB 2008هللا، (عطادراسة و�شیر ال�احث أن هذه النتائج قد اتفقت مع 

  (Sarwar & others,2009))،2010، منادB)، (2009ودیران�ة،

                                                                                                    تحلیل ومناقشة الفرض�ة الثالثة:

(التعلم التعاوني والتعلم  تنو�ع في استخدام �عض االستراتیج�ات النشطةالالعمل على  أن

، ي حصة التر��ة البدن�ة والراض�ةالكشف عن التالمیذ المتفوقین ف في �ساهم �اللعب)

حظنا أن )، ال09،10،11، 08، 06،07(فمن خالل النتائج المدونة في الجداول اآلت�ة 

استخدام إستراتیج�ات التدرس الحدیثة �ساهم �قدر 2بیر في التعرف على التنو�ع في 

                         ومنه نستنتج أن الفرض�ة تحققتدن�ة والراض�ة، التالمیذ المتفوقین في درس التر��ة الب

الفرض العام:                                                                                                                  -
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(التعلم التعاوني والتعلم شطة الدلیل المقترح �استخدام �عض اإلستراتج�ات التدرس�ة الن أن

في الجانب النفس  وات) سن10 - 8عن التالمیذ المتفوقین (�ساهم في الكشف  �اللعب)

، 08، 03،04،05،06،07(حر2ي، فمـن خالل النتائج المدونة فـي الجدول اآلت�ة: 

الدلیل المقترح �استخدام إستراتیج�ات التدرس ساهم في الكشف الحظنا أن )، 09،10،11

.                                                                                                                   ن المتفوقین في �عض متغیرات المجال النفس حر2ي، و�التالي الفرض�ة تحققتع

                                                                                                                                     :االستنتاجات -
لصالح  القبل�ة ال�عد�ة نتائج االخت�ارات ذات داللة إحصائ�ة في  وجود فروق   -

.                                                        ل�حثعلى مستوH 2ل مجموعة من مجموعات اال�عد�ة  النتائج

بین المجموعات الثالثة  نتائج االخت�ارات ال�عد�ة في ذات داللة إحصائ�ة وجود فروق  - 

لتعلم التعاوني والتعلم �اللعب إلستراتیجیتي ا المستخدمة لصالح المجموعة التجرب�ة الثان�ة

                                                                              )                       (الدلیل التعل�مي المقترح

التعلم (التعلم التعاوني و الدلیل مقترح �استخدام �عض اإلستراتج�ات التدرس�ة  إن -  

الجانب النفس  ) سنة في10-8�ساهم في الكشف عن التالمیذ المتفوقین ( �اللعب)

       حر2ي

:                                                                                                       توص�اتاقتراحات و  -11
                                                               مراحل م�2رة. �استخدام مح2ات متنوعة فيالكشف عن التالمیذ المتفوقین  - 

                                                   اخت�ار المعلمین األكفاء من ذوB الخبرة لتدرس التالمیذ المتفوقین. - 

                                                          .الخبرات التر�و�ة العر��ة والعالم�ة في مجال رعا�ة المتفوقین نقل - 

                                                       توفیر مناهج دراس�ة خاصة تالئم خصائص التالمیذ المتفوقین. - 

عقد المؤتمرات واأل�ام الدراس�ة والندوات الخاصة بتنم�ة الموه�ة والتفوق �التعاون مع  - 

                                                                                          الجامعات.

                       كشف عن المتفوقینللارات �ختدلیل خاص �االتزود المدارس والمؤسسات التر�و�ة ب - 
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  اخت�ار مهار� مصمم لق�اس األداء المهار� المر�ب صم�مت

 عند ناشئي �رة القدم
  

 3حجار محمد خرفان د. -   2بن قوة عليا.د.  -   1سنوسي عبد الكر�ما. 
  ) senouci2@yahoo.fr  (جامعة مستغانم  - التر	�ة البدن�ة معهد  1
  ) bengoua67@yahoo.fr  (جامعة مستغانم  - البدن�ة معهد التر	�ة  2
  ) mohadjar@hotmail.com (جامعة مستغانم  - معهد التر	�ة البدن�ة  3

  

 الملخص:
لق�اس األداء المهارA عند تهدف هذه الدراسة إلى تقنین اخت6ار مر5ب مصمم     

الناشئین في أند�ة 5رة القدم الجزائرMة مصمم ووفقا لم6ادK ومراحل تصم�م االخت6ارات، 
وعلى هذا األساس افترضنا أن االخت6ار المهارA یتمتع 6أسس علم�ة  سل�مة من الصدق 
والث6ات والموضوع�ة، وللتحق[ منه استخدمنا المنهج الوصفي  ، حیث تمثلت عینة 
ال6حث في ناشئي 5رة القدم الناشطین ضمن األند�ة الجزائرMة المحترفة للرا6طتین األولى 

الع6ا، تم اخت�ارهم 6طرMقة عشوائ�ة، ولجمع  70والثان�ة 6الجهة الغر	�ة لل6الد قدر عددهم 
الب�انات استخدمنا أداة تمثلت في اخت6ار مهارA  6عد جمع النتائج ومعالجتها احصائ�ا تم 

6مجموعة من النتائج 5ان أهمها أن االخت6ار المهارA المصمم یتمتع بدرجات  الخروج
عال�ة من الصدق والث6ات والموضوع�ة  وعل�ه أوصینا 6اعتماد االخت6ار المهارA المصمم 

  والوثوق بنتائج في ق�اس االداء المهارA المر5ب عند ناشئي 5رة القدم
االخت6ار   -األداء المهارA  -ت6ار االخ تصم�م -الكلمات األساس�ة: :  الق�اس  

 Aالمهار  
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THE STANDARISATION OF A SKILL TEST DESIGNED TO 

MEASURE COMPOSITE SKILL PERFORMANCE OF JUNIOR 

FOOTBALL PLAYERS 
 
 

Astract:  
 The study aimed to standardization a combined test to measure skills 

performance among the Algerian junior football players. The researchers 
hypothesized the test has scientific foundations validity, stability and 
objectivity we used the descriptive approach on a sample of 70 players after 
processing the results statistically we reached the following conclusions the 
skill test is characterized by high results of validity, stability and objectivity 
and that the test was designed according to a set of correct and scientific 
methods 

Key words:   Measurement – Designed Test - Technical performance – 
skill test 

 

 

LA STADARISATION D’UN TEST TECHNIQUE EST CONCU 

POUR MESURER LAPERFORMANC TECHNIQUE CHEZ LES 

JEUNNE JOUEURS 

 
Résumé : 
 

     Le but de cette étude est de rationnement un teste technique 
conçu  pour évaluer la performance technique chez les jeunes  
selon  les principes et les étapes de la conception des tests 
l’hypothèse de recherche dit que le test fondé sur des bases 
scientifiques solides  le test a été appliqué à l'échantillon de 70 
joueurs dans les clubs professionnels de la première et deuxième 
division  algérienne, après le traitement des résulta 
statistiquement nous avons conclu que   le test technique conçu 
dispose   des degrés élevé de validité ,et stabilité , et objectivité  
il peut être  appliquée avec confiance  
Mots clé : Mesures – Conception du Test - Performance 
technique  -  test Technique  
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   مقدمة: -
إن تصم�م االخت6ارات في المجال الرMاضي وتقنینها من األمور الهامة و التي تعود      

على 5ل من المدرس و المدرب 6الفائدة ، فالوقوف على مستوe األفراد ال �م5ن أن یتم 
دون اخت6ار و من هنا لعلنا نتف[ على أن التصم�م الناجح لالخت6ار الذA �حق[ أهدافه 

ى و یخطh 6الصورة التي تحق[ غرضا موضوع�ا معینا 5ما یجب أن تتسم یجب أن یبن
أن  61996الوضوح الكافي 6النس6ة لجم�ع األطراف المعن�ة 6ه، حیث یرe الخاطر، 

االخت6ار المقنن هو ذلك االخت6ار الذA إذا ص�غت مفرداته و 5تبت تعل�ماته 6طرMقة 
السمة أو الظاهرة التي وضع تضمن ث6اته إذا ما 5رر 5ما تضمن صدقه في ق�اس 

لق�اسها و �مر االخت6ار المقنن في خطوات متعددة قبل أن �ظهر في صورته النهائ�ة 
   )30،  1996التي تسمح بتطب�قه و تعم�مه. ( الخاطر، 

�عني أن االخت6ار اذ ما تم تطب�قه على عینات  2016والتقنین في رأA الجنابي      
علیها االخت6ار 5انت النتائج متشابهة من حیث الصدق مماثلة الى العینة التي صمم 

والث6ات والموضوع�ة، و	ذلك �م5ن القول ان االخت6ار المقنن هو االخت6ار الذA تم بناؤه 
بخطوات علم�ة دق�قة وتعل�مات واضحة وتم تطب�قه على عینة التصم�م واستخرجت 

هة لعینة التصم�م تحت األسس العلم�ة له، وٕاذا ما تم تطب�قه على عینة اخرe مشاب
الظروف نفسها 5انت النتائج متشابهة من حیث االسس العلم�ة (الصدق والث6ات 
والموضوع�ة)، و�م5ن بذلك استخراج المعاییر والمستو�ات له ,وعل�ه یجب تقنین 
االخت6ارات لتكون صالحة االستخدام للعینات التي تحمل صفات عینة التصم�م , اذ أن 

�عود لتأثر األسس العلم�ة لالخت6ار 6العینة والظروف التي �طب[ فیها  تقنین االخت6ارات
  ).2016.18وخصوصًا معامل صدق االخت6ار الذA یخضع العت6ارات متعددة (الجنابي 

و5رة القدم واحدة من األلعاب التي حضیت 6اهتمام وافر، ودراسات 6الغة األهم�ة      
لرغم من هذا فإن ال6حث مازال مستمرا في من اجل االرتقاء بها نحو األفضل، وعلى ا

سبیل إیجاد أفضل الص�غ التدرMب�ة التي �م5ن من خاللها مجارات الفرق المتقدمة سواء 
على مستوe ال6طوالت المحل�ة أو الدول�ة ، وهي من األلعاب التي لها متطل6ات خاصة 
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تلعب فیها فهي تمیزها عن غیرها من األلعاب، وهذه المتطل6ات فرضتها الظروف التي 
من ناح�ة تحتاج إلى الل�اقة البدن�ة التي لها دور مهم في تحقی[ متطل6ات اللعب ، ومن 

 .Aة ، والخطط�ة والنفس�ة. ( الراوMمنها المهار eلها متطل6ات أخر e1989ناح�ة أخر .
16  (  

رة ، وMرe أمر هللا ال6ساطي أن طب�عة األداء خالل الم6ارMات 6مواقفها المتغی        
والمتنوعة تفرض على الالعبین استخدام أش5ال مر65ة و5ثیرة للمهارات ( المهارات 
 eالمر65ة) أو المندمجة وهي تمثل ش5ل من البناء یتكون من عدة مهارات مترا6طة تؤد

  )114. 2004بتتال وتؤثر 5ل منها في األخر تأثیرا مت6ادال( ال6ساطي.
عما 5انت عل�ه سا6ًقا وفرض هذا التطور على  ولقد تطورت اللع6ة 6ش5ل 5بیر        

الالعبین واج6ات خطط�ة دفاع�ة أو هجوم�ة 5ثیرة، 5ما أن تقارب المستو�ات البدن�ة 
والمهارMة والخطط�ة لالعبین قد أدe إلى صعو6ة أداء 6عض المهارات والواج6ات في 

ت التي من شأنها أن أثناء الم6اراة مما دفع المدر	ین إلى االهتمام 6ال6حوث  والدراسا
تطور مستوe اللع6ة، و5ذلك في استخدام أسالیب متنوعة في التدرMب و5ذا إیجاد 

 Aاألداء المهار eره االخت6ارات التي  تساعد على ق�اس مستوMبهدف تحسینه وتطو.  

  المش�لة:  -
أص6ح التدرMب الرMاضي عمل�ة موجهة للنهوض 6مستوe الالعب من خالل 

تنم�ة 5فاءته في ألداء المتطل6ات الحدیثة للع6ة 5رة القدم  مؤشرات مخططة لغرض 
و5أساس لبناء ل�اقة بدن�ة عال�ة التي تؤهله للق�ام األداة المهارA والواج6ات الخطط�ة 
6صورة أكثر فعال�ة وایجاب�ة لما یتطل6ه األداء خالل الم6اراة  والنشاy الحر5ي لالعب 

�س مجرد مجموعة من المهارات 6قدر ما هو  أداء 5رة القدم أثناء الم6ارMات والتدرMب ل
حر5ي متعدد ومتصل ومتراh6 وعلى عالقة عضو�ة منظمة تتم في ظل نظام دینام�5ي 
یخضع لمبدأ االتصاالت المرتدة، و�م5ن أن نضمن االحتفاz 6األداء الوظ�في لالعبین 

ة في المواقف بدرجة من االستقرار والث6ات والدقة في االتجاه الصح�ح لألداء وخاص
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) 5ما أن المهاره هي قدرة الفرد على الق�ام 12. 1989المتغیرة والمفاجئة.  ( خاطر.
  )  314. 62012أعمال 56فاءة عال�ة من اإلتقان، بدون ارتكاب أخطاء. ( 5تشوك .

وتتحدد القدرة المهارMة لالعبي المستو�ات العال�ة ل�س فقh 6امتالكهم لمهارات     
لكن 6قدرتهم على االخت�ار المناسب لتلك المهارات ودمجها مع 6عضها اللعب منفردة و 

ال6عض وأدائها وف[ متطل6ات اللع6ة من حیث المساحة المتاحة والخصم ، والزمیل ، 
 والوقت المتاح. ( أمر هللا أحمد ال6ساطي) 

6أن نجاح األداء الحر5ي لالعب خالل الم6اراة  1989وMذ5ر مفتي إبراه�م     
على درجة ومستوe ث6ات واستقرار المهارات الحر�5ة لد�ه ومدe إتقانه لها مهما یتوقف 

  ) 64.  1989تغیرت ظروف ومواقف اللعب أثناء الم6اراة. (مفتي.
وتعد االخت6ار من العوامل المهمة في هذا التقدم، والتطور لما لها من أهم�ة       

لمجال الرMاضي سواء 5ان 5بیرة في التعرف على العدید من خصائص التطور في ا
ذلك في عمل�ة االنتقاء أو في عمل�ة تقو�م البرامج التدرMب�ة ، أو للتعرف على مستو�ات 
الالعبین وغیر ذلك، وعل�ه فإن االهتمام 6االخت6ارات المهارMة 5أحد أنواع االخت6ارات 

مه فضال عن تعد من المسائل ال6الغة األهم�ة  ألنها تحدد ما سنقرره أو نقوم 6ه أو نقو 
ذلك فإن الكثیر من االخت6ارات قد تكون معدة لفئة معینة، أو أنها تقرب من األداء 

وتعتبر االخت6ارات البدن�ة والمهارMة حالة تفسیرMة ظاهرMة في  الفعلي من الم6ارMات.
   )76. 2004قدرة الرMاضي على األداء المتمیز في انجازه أثناء اللعب ( بن قوة. 

 في ما أقصى لكي یبذلوا المختبرMن المقترحة االخت6ارات تستهوA  أن 5ما یجب  
 ال حتى تق�سها التي 6األنشطة االخت6ارات شب�ه تكون  أن یلزم ذلك لیتحق[ و وسعهم
 الحماس لزMادة المختلفة الدافعي الحث وسائل یجب استخدام 5ما ، المختبرMن منها ینفر

 ومنطق�اً  دق�قاً  اللع6ة تحل�الً  أو المهارة لبتحلی الق�ام الخطوة هذه والدافع�ة، وتتطلب
 المهارة أو اللع6ة تتضمنها التي الم5ونات أو العوامل أو المهارات الخاصة من للتحق[

 الخاصة المهارات من مهارة 5ل التكرار واستخدام مرات عدد وجدولة المطلوب ق�اسها
 للع6ة المنظمة والقواعد القوانین تطبی[ أثناء في اللعب الفعل�ة مواقف يف األداء في
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 والتقو�م الق�اس من أسالیب 5ثیراً  استفادت التي الرMاض�ة األلعاب من القدم 5رة وتعد
والمهارات  البدن�ة القدرات لق�اس وتقنین اخت6ارات و	ناء والخبراء بوضع العلماء اهتم فقد

  )18.  1983(اسماعیل .  .األساس�ة فیها
المهارات األساس�ة لكرة القدم في مواقف تنافس�ة مما سب[ ذ5ره یتضح أن استخدام 

مشابهة لما �حدث في الم6ارMات أمرا هاما حیث قد تساعد التدر6Mات على تنم�ة 
المهارات وتطوMرها ورفع مستوe األداء البدني والمهارA لالعبین، ومما تقدم و6النظر 

تواضعة رأe الطالب تحدید لنتائج الدراسات وال6حوث السا6قة ولخبرة الطالب المیدان�ة الم
موضوع دراسته في اتجاه تقنین اخت6ار مهارA مصمم لق�اس األداء المهارA لناشئي 5رة 

  القدم الجزائرMة وعل�ه نطرح التساؤالت التال�ة:  
  التساؤل العام: 

الخت6ار مهارA مصمم لق�اس األداء المهارA  عند ناشئي ما هي األسس العلم�ة  �
 ؟. 5رة القدم الجزائرMة

o :التساؤالت الفرع�ة  

 ما ق�مة الصدق ( الظاهرA، المحك )لالخت6ار المصمم؟ �
 ما ق�مة الث6ات ( 6التجزئة النصف�ة ) لالخت6ار المصمم؟ �
 ما ق�مة الموضوع�ة لالخت6ار المصمم؟ �

  األهداف:  -
تحدید االسس العلم�ة لالخت6ار المصمم لق�اس األداء المهارA عند ناشئي  �

  5رة القدم الجزائرMة
 الكشف ق�مة الصدق ( الظاهرA،  المحك )لالخت6ار المصمم �

 معرفة ق�مة الث6ات ( 6التجزئة النصف�ة ) لالخت6ار المصمم؟ �
 تب�ان ق�مة الموضوع�ة لالخت6ار المصمم؟ �
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  الفرض�ات: -
  الفرض�ة العامة: 

االخت6ار المهارA المصمم لق�اس األداء المهارA لناشئي 5رة القدم الجزائرMة   -
 لى األسس العلم�ة الصح�حة من الصدق، الث6ات، والموضوع�ة  مبني ع

 الفرض�ة الجزئ�ة: 

 ق�م الصدق ( الظاهرA، المحك )عال�ة . -
 ق�م معامل الث6ات ( 6التجزئة النصف�ة ) جیدة, -
 ق�مة الموضوع�ة لالخت6ار المصمم جیدة . -

 

  المصطلحات الواردة في ال�حث:  -
  االخت�ار: - 

     Mنات أو األسئلة واالستفسارات المبو6ة والمقننة تتناول 6عض هو مجموعة من التمر
اإلجا6ة عنها أو أنها تقف على قابل�ة الفرد وقدرته ومدe استعداده  المش5الت من خالل

  )14،  1989و5فاءته للوصول 6ه إلى زMادة في التقدم . (المندالوA ، وآخران ، 
 حلول 6أقل أخطاء مم5نة.  هو موقف �حاول الالعب من خالله ال6حث عن إجرائ�ا: -

 الق�اس: - 

الق�اس هو التقدیر الكمي لألش�اء وف[ معاییر محددة، وذلك انطالقا من القاعدة  -
التي تقول.أن 5ل شيء یوجد 6مقدار وأن 5ل مقدار �م5ن ق�اس وتتضمن ف5رة الق�اس 

،  عادة ف5رة المقارنة أ�ضا، فنحن عندما نق�س، نقوم ضمن�ا 6عمل�ة المقارنة ( 6ع6ع
2009   ،3  ( 

هو إعطاء مستوe للرMاضي مقارنة بزمالئه من خالل معالجة نتائجه  إجرائ�ا: -
 المتحصل علیها أثناء األداء.
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  األداء المهار� المر�ب:  - 

هو ش5ل من البناء یتكون من عدة مهارات مترا6طة ( مندمجة ) تؤدe بتتال  -
  )77.  2001وMؤثر 5ل منها في اآلخر تأثیرا مت6ادال ( ال6ساطي. 

هو تلك الحر5ات التي ینفذها الالعب 6الكرة 6السرعة والدقة المطلو6ة  اجرائ�ا: -
.]Mلتحقی[ انجاز معین یخدم الفر 

  االخت�ارات المهار�ة :  - 

هي إحدe الوسائل المهمة التي من خاللها نستط�ع أن نقّوم حالة الطالب أو   -
ضعف والقوة للمهارة ومن ثم الالعب أو الفرM[ و6ش5ل موضوعي بهدف معرفة نقاy ال

تحدید المؤشرات العامة عن الحالة موضوع الدراسة ومقارنة هذه الحالة مع الهدف 
،  1989المطلوب تحق�قه ضمن العمل�ة التدرMب�ة أو التدرMس�ة . (المندالوA ، وآخران ، 

271(  
هي السلو5ات التي یؤدیها الالعب في مواقف معینة للتعبیر عن ما  اجرائ�ا: -

  ملكه من مؤهالت فن�ة في 5رة القدم. �

  الدراسات المشابهة:  -
عنوانها " تصم�م و<ناء اخت�ارات مهار�ة ) 2007دراسة  زهیر قاسم الخشاب (  - 

  مر��ة لالعبي �رة القدم الش�اب "

الدراسة إلى تصم�م و	ناء اخت6ارات مهارMة مر65ة لالعبي 5رة القدم هذه هدفت     
�ارMة لالخت6ارات المهارMة المر65ة لالعبي 5رة القدم الش6اب الش6اب واقتراح درجات مع

العب من مدرسة أند�ة  104استخدم ال6احث المنهج الوصفي على العینة قوامها 
محافظة نینوe 6العراق حیث استعان ال6احث 6االخت6ارات المهارMة 5أداة من أدوات الدراسة 

ى نتائج اهمها قبول واعتماد و6عد جمع الب�انات ومعالجتها توصل من خاللها إل
االخت6ارات المهارMة المر65ة والتي بنیت على األسس العلم�ة من صدق، ث6ات، 
وموضوع�ة، وتوزMع طب�عي 5ما أوصى 6ضرورة االعتماد على االخت6ارات النهارMة 

 المصممة  .
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)عنوانها ' تحلیل الصدق لمق�اس االستجا�ة االنفعال�ة 1997دراسة فاضل (  - 

�  اضة في الر

هدفت الدراسة إلى تحلیل صدق التكوMن الفرضي لمق�اس االستجا6ة االنفعال�ة في    
الرMاضة وذلك على عینة من العبي الفرق القوم�ة المصرMة لرMاضات 5رة السلة ، 5رة 

) رMاض�ا تم 96لطائرة ، الهو5ي . و5انت عینة ال6حث قوامها (الید ، 5رة القدم ، 5رة ا
) الع6ًا لكرة الید و 15) الع6ًا لرMاضة 5رة السلة و (15اخت�ارهم 6الطرMقة العمد�ة مثلوا (

) الع6ًا للهو5ي . وقد استخدم 25) الع6ًا لكرة الطائرة و (15) الع6ًأ لكرة القدم و (26(
ي الرMاضة الذA وضعه توماس أ. تتكو واعد صورته مق�اس االستجا6ة االنفعال�ة ف

) وقد تم ایجاد صدق 61978العر	�ة محمد حسن عالوA، محمد العر	ي شمعون (
المق�اس إلى العر	�ة 6طرMقین االول 6استخدام صدق المحتوe والثاني 6استخدام صدق 

ستخدام التمایز بین الجماعات . ولغرض تطبی[ المق�اس استخدم التحلیل العاملي 6ا
طرMقة الم5ونات االساس�ة لهوتلنج الستخالص العوامل ت6عا لمحك 5ایزر . وهذا �شیر 
إلى صدق التكوMن الفرضي لمفردات المق�اس . 5ما ان هناك مفردات تش6عت بداللة على 

  .عاملین مقبولین وهذا �شیر إلى ضعف نقاء هذه الم5ونات

   منهج�ة ال�حث واإلجراءات المیدان�ة:  -
 ال�حث:منهج  

استخدام المنهج الوصفي الذA �عتبر أكثر مالئمة في الدراسات و ال6حوث العلم�ة من  
  هذا القبیل

تمثل مجتمع ال6حث في العبي 5رة القدم الناشئین في األند�ة المحترفة  مجتمع ال�حث:
 20سنة، أقل من  21القسم األول والثاني 6الجهة الغر	�ة لل6الد للفئات التال�ة: أقل من 

 العب 400سنة وال6الغ عددهم 17سنة، و أقل من 
 % 17,5بنس6ة   الع6ا �مثلون مجتمع ال6حث 70 عینة ال�حث:

  مجاالت ال�حث:

 تم تطبی[ إجراءات ال6حث في  م�ادین 5رة القدم الخاصة 6األند�ة المجال الم�اني:
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سنة و أقل  21الناشئین في أند�ة 5رة القدم الجزائرMة للفئات أقل من  المجال ال�شر�:
 سنة 17سنة و أقل من  20من 

الى  2014امتد انجاز هذه الدراسة ابتداء من یوم: نوفمبر  المجال الزماني:
  2017غا�ة مارس

 التجارب االستطالع�ة: - 

 التجر<ة االستطالع�ة األولى:

العبین  610عد التصم�م األولي لالخت6ار المر5ب تم تطب�قه على عینة متكونة من 
عرف على صالحیته من حیث التطبی[، وصالح�ة األجهزة والعتاد، و5ذا من أجل الت

الوقوف على الصعو6ات ، زMادة على معرفة زمن االخت6ار ومن خالل التجر	ة 
االستطالع�ة األولى تم إدخال 6عض التعد�الت على االخت6ار منها تحوMل بدا�ة االخت6ار 

فیها الالعبون 6الرجل ال�سرe  إلى منصف الملعب بدال من الجهة ال�منى التي وجد
صعو6ات و5ذالك تم وضع شواخص حتى �5ون التمرMر والتصوMب من 5رات متحر5ة 

  ول�ست ثابتة. 
 التجر<ة االستطالع�ة الثان�ة:

الع6ا �مثلون مجتمع ال6حث و5ان  70أجرMت التجر	ة االستطالع�ة الثان�ة  على     
  الهدف منها:

 ى �5ف�ة تطبی[ االخت�ار وتسجیل النتائج.تدرMب فرM[ العمل المساعد عل  -
  تحدید األسس العلم�ة لالخت6ار والتي 5انت على النحو التال -

  األسس العلم�ة لمفردات االخت�ار:

  صدق مفردات االخت�ار:

  من أجل التأكد من صدق االخت6ار استخدم الطالب ال6احث عدة أنواع من الصدق 
- (Aالظاهر ) 6المحكالصدق المر  -     صدق المح5مین h6ت 
  ث�ات مفردات االخت�ار:  - 

  ومن بین الطرق التي استعملها ال6احث في ق�اس ث6ات االخت6ار هي التجزئة النصف�ة
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 موضوع�ة االخت�ار :  

  AدMن في الح5م على شيء ما أو على موضوع معین "(الهوMوهي " عدم اختالف المقدر
.2004 .64,(  

 عرض وتحلیل ومناقشة النتائج -

  ة نتائج الفرض�ة األولى:    عرض ومناقش -1
  والمحك )عال�ة ق�م الصدق ( الظاهر�،         

  الصدق الظاهر�: - 

  )4جدول (
  ) المحسو6ة لتحدید صدق االخت6ار 2یبین ق�مة اخت6ار ( 5ا

 الداللة اإلحصائ�ة ) الجدول�ة2ق�مة (�ا ) المحسو�ة2ق�مة (�ا المتغیر

 A6,63،  3,84 10 الصدق الظاهر  Aمعنو 

  )  0,01،   0,05) ونس6ة خطا  ( 1عند درجة حرMة (                 
) نتائج تحدید صالح�ة االخت6ار المبتكر حیث ظهرت ق�مة 4یبین الجدول (     
)عند 3,84،6,63) و6عد مقارنتها 6الجدول�ة التي تساوA (10)المحسو6ة تساوA(2(5ا

تضح 6أنها اكبر من الق�مة )على الترتیب ا0,01،  0,05) ونس6ة خطا (1درجة حرMة (
الجدول�ة وذات داللة إحصائ�ة معنو�ة وهذا یدل على إن االخت6ار الذA صممه الطالب 
ال6احث �صلح  لتقی�م مستوe أداء الالعب المهارA من خالل االنجاز الذA �حققه في 
االخت6ار، و الصدق الظاهرA یدل على االتفاق الكلي للمح5مین على أن االخت6ار 

) أن " 2008م في ظاهره �صلح لق�اس ما صمم ألجله حیث یرe (هادA مشعان المصم
هذا الصدق هو مجرد قراءة فقرات االخت6ار من قبل المختصین وهو �فید في معرفة 
الفقرات غیر الصادقة واست6عادها أو تلك التي ال ترتh6 6ق�اس السمة 6ش5ل م6اشر 

) 194، صفحة 2008" (ر	�ع و ختام،  و6التالي �م5ن تعدیلها أو حذفها من االخت6ار
) Aؤ5د  سعید حسن آل عبد الفتاح الغامدMالمق�اس �5ون صادقا 2001و e6أن محتو (

طالما أنه �شمل جم�ع عناصر القدرة المطلوب ق�اسها و6مثلها ولهذا فإن تقدیر صدق 
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 الظاهرA یتطلب أدلة منطق�ة ول�ست إحصائ�ة، حیث یتم التحلیل المنطقي لمحتو�ات
المق�اس ومطا6قتها مع محتو�ات الجانب السلو5ي المقاس من قبل المح5مین و�فضل 
االعتماد على أكثر من مح5م للحصول على تقدیرات متجانسة ومتسقة، حیث �قومون 
بتحدید م5ونات المجال السلو5ي سواء 5انت معارف أو مهارات أو عمل�ات تحدیدا واضح 

ع�ة واألهم�ة النسب�ة لكل منهما ثم �قوم المح5م وتحدید م5ونات المجال السلو5ي الفر 
 ،Aبتقدیر وتقی�م 5ل بند من بنود المق�اس في ضوء م5ونات المجال السلو5ي (الغامد

  )28، صفحة 2001
  : (الصدق التالزمي)  صدق المحك الخارجي - 

  )06جدول رقم ( 
  یبین االرت6اy بین االخت6ار والمحك الخارجي

  ة (ر)ق�م  درجة الحر�ة  االخت�ار

 المحسو�ة

  ق�مة (ر)

 الجدول�ة

  الداللة

 اإلحصائ�ة

  اخت�ار أبو ر�ة 
 0,49 0,87 سرعة األداء

0,62 

 دال

 دال 0,79 دقة األداء

)  0,87من خالل الجدول أعاله نجد أن ق�مة ر المحسو6ة لسرعة األداء بلغت (  
ا الجدول�ة المقدرة  ) وهي في الحالتین  أكبر من ق�مته0,79وق�مة ر لدقة األداء بلغت (

 14) على التوالي وعند درجة  0,01و 0,05) عند مستوe الداللة (  0,62،  0,49(
مما یدل على أن هناك ارت6اy قوA بین االخت6ار المصمم والمحك و6التالي فاالخت6ار 

" أن "  2008المصمم یتمتع بدرجة عال�ة من الصدق. حیث یؤ5د "هادA مشعان ر	�ع 
رMد التأكد من صدق اخت6اره الجدید عل�ه أن یجمع اخت6ارات منشورة ومقننة ال6احث الذA ی

والتي تم التأكد من ث6اتها وصدقها بدقة ثم �قوم 6حساب معامل االرت6اy نتائج ودرجات 
، صفحة 2008االخت6ار الجدید واالخت6ارات االخرe التي ثبت صدقها" (ر	�ع و ختام، 

" ودراسة " مزهر خرMب�h  2003مع دراسة " 5رMم ) وهو ما �صب في نفس االتجاه 195
2015 "  
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ق�م معامل الث�ات ( �التجزئة    :عرض ومناقشة نتائج الفرض�ة الثان�ة -2

  النصف�ة ) جیدة
  الث�ات �التجزئة النصف�ة:   - 

  ) 2جدول (
  یبین للقدرة  التمیزMة لالخت6ار بین المجموعتین العل�ا والسفلى

  مجموعة السفلىال  المجموعة العل�ا  االخت�ار
  ق�مة (ت)

 المحسو�ة

ق�مة 

  (ت)

 الجدول�ة

  الداللة

 اإلحصائ�ة
 س

 ع
 س

 ع

 1,68 7,98 0,88 24,45 0,70 22,14  سرعة األداء
2,43 

 دال

 دال 6,23 0,54 2,11 0,84 3,79  دقة األداء

   ) 0,01،   0,05) ونس6ة خطا  ( 36عند درجة حرMة (                

          
) نتائج القدرة التمیزMة االخت6ار في سرعة األداء حیث حصلت 2ن الجدول ( یبی

) Aساو� Aالحسابي واالنحراف المع�ار h0,70، 22,14المجموعة األولى على وس  (
 Aالحسابي واالنحراف المع�ار hعلى الترتیب  بینما حصلت المجموعة الثان�ة على وس

)Aلغت ق�7,98، �24,45ساو	وأكبر من 7,98مة (ت) المحسو6ة() على الترتیب و (
،  0,05) و	نس6ة خطا (  36) عند درجة حرMة ( 2,43،  1,68الجدول�ة ال6الغة ( 

) على الترتیب وأما دقة األداء فحصلت المجموعة األولى على وسh الحسابي  0,01
) Aساو� A2,11) بینما 5انا في المجموعة الثان�ة ( 0,84، 3,79واالنحراف المع�ار ،

) وأكبر من الجدول�ة وهذا یدل على إن 6,23) و	لغت ق�مة (ت) المحسو6ة(0,54
االخت6ار المهارA الذA صممه ال6احث یؤخذ بنتائجه ولد�ه القدرة على التمییز بین 

" ودراسة " مزهر  2003مستو�ات األفراد المختبرMن. وهو ما یتف[ مع دراسة " 5رMم 
 hب�M2015خر "  
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  ق�م معامل الموضوع�ة جیدة فرض�ة الثالثة:عرض ومناقشة نتائج ال  -3
    موضوع�ة االخت�ار: - 

  ) 07جدول ( 
  یبین داللة معنو�ة االرت6اy لموضوع�ة االخت6ار

 الداللة اإلحصائ�ة ( ر) الجدول�ة ( ر) المحسو�ة  المتغیر

 دال 0,765،  0.632 0,98 الموضوع�ة

  ) 0,01،   0,05) ونس6ة خطا  (  8عند درجة حرMة ( 
و6عد الحصول على الب�انات الخاصة 6اخت6ار الموضوع�ة قام الطالب ال6احث        

6معالجتها إحصائ�ا . وذلك 6استخراج ق�مة معامل االرت6اy بین درجات الح5مین . والتي 
) وهي اكبر من الق�مة ألجدول�ه ال6الغة 0,98بلغت ق�مة (ر) لمعامل االرت6اy المحسو6ة (

)على الترتیب 0,01،  0.05)و6مستوe داللة (8درجة حرMة () عند  0,765،  0.632(
وهي ذات داللـة إحصائـ�ة معنو�ة بین تقو�م الح5مین وMدل ذلك على موضوع�ة االخت6ار 

  المصمم أA أن االخت6ار الذA وضعه ال6احث یؤخذ بنتائجه و	درجة عال�ة من الثقة. 
  

  مناقشة الفرض العام: -
لق�اس األداء المهار� لناشئي �رة القدم الجزائر�ة مبني  االخت�ار المهار� المصمم     

  على األسس العلم�ة الصح�حة من الصدق، الث�ات، والموضوع�ة  

ت6عا لألدوات التي استعملت لجمع الب�انات من عینة ال6حث، ومن خالل     
المعط�ات الرقم�ة الواقع�ة للب�انات المتحصل علیها، و6عد إخضاعها لمجموعة من 

سائل اإلحصائ�ة توصلنا في النها�ة إلى تحق[ فرض�ات ال6حث الجزئ�ة، حیث نصت الو 
الفرض�ة األولى ق�م الصدق ( الظاهرA، االتساق الداخلي، والمحك )عال�ة والفرض�ة 

جیدة في حین جاءت الفرض�ة الثالثة تقول  الثان�ة ق�م معامل الث6ات ( 6التجزئة النصف�ة )
یدة ومن خالال النتائج سالفة الذ5ر وانطالقا من تحق[ أن ق�م معامل الموضوع�ة ج

الفرض�ات الجزئ�ة �م5ننا القول 6أن الفرض�ة العامة قد تحققت وهو ما یؤ5ده سلمان 
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" أن هناك أمور 5ثیرة �م5ن أن تؤخذ 6عین االعت6ار عند تقو�م جودة  2016الجنابي 
ات والموضوع�ة)، لذا فان االخت6ار المصمم ومن أهمها األسس العلم�ة (الصدق والث6

  على مصمم االخت6ار حساب المعامالت العلم�ة الخت6اره المقترح.
  

  استنتاجات : -
  6عد دراسة النتائج ومناقشتها تم التوصل إلى االستنتاجات التال�ة:

االخت6ار المصمم مبني على األسس العلم�ة الصح�حة من صدق وث6ات  �
 .وموضوع�ة

 ة ق�م عال�ة �م5ن الوثوق فیهاق�م الصدق والث6ات والموضوع� �
�  

  التوص�ات: -
   :یوصي ال6احثون 6ما یلي

االعتماد على االخت6ار المصمم في ق�اس األداء المهارA المر5ب عند  �
 ناشئي 5رة القدم.

 االهتمام 6األداء المهارA المر5ب 6ما یتماشى وما حدث في المنافسة. �
 

  المراجع:  -
 الم5ت6ة األكاد�م�ة  - قدم الشاملةأسس بناء 5رة ال) 1996. (إبراه�م شعالن .1

) مجلة علوم وتقن�ات األنشطة البدن�ة والرMاض�ة تحت رقم  2004بن قوة علي ( .2
 ISNN: 1112  جامعة مستغانم 04العدد 

 البدن�ة التر	�ة في الق�اس إلى ) المدخل2006محمد نصر الدین ( رضوان، .3
  الرMاض�ة مر5ز الكتاب للنشر القاهرة

4.  Aة ) االخت6ارات1987ورضوان(  حسن محمد ، عالوMالمجال والنفس�ة في المهار 
y اضيMي الف5ر دار ، ١ الر	القاهرة ، العر  
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). اإلعداد المهارA لالعب 5رة القدم النظرMة 2008حسن السید أبو عبده. ( .5
  والتطبی[. اإلس5ندرMة  5ل�ة التر	�ة للبنین.

6.  ) h�	سان مجید خرMات جامعة ال6صرة ) موسوعة الق�اسات واالخت6ار 1989ر
  .العراق 

) األسس العلم�ة إلعداد وتنم�ة ناشئي 5رة القدم ما قبل 1989فرج حسن بیومي(  .7
  المنافسة . دار المعارف. االس5ندرMة

). اإلعداد المتكامل 1984محمد عبده الصالح الوحش، مفتي إبراه�م حماد. ( .8
  لالعبي 5رة القدم . القاهرة: دار الف5ر العر	ي.

). م6ادeء التدرMب الرMاضي. عمان: 2005ل6شتاوA،إبراه�م الخواجا. (مهند حسن ا .9
  دار وائل للنشر.

). التدرMب الرMاضي الحدیث تخط�h وتطبی[. الفاهرة: 2001مفتي إراه�م حماد. ( .10
 دار الف5ر العر	ي.

). اإلخت6ارات والتكن�ك في 5رة القدم. األردن: 2000موف[ أسعد محمود الهیتي. ( .11
 ون وموزعون.دار دجلة ناشر 

). التعلم والمهارات األساس�ة في 5رة الفدم. دار 2009موف[ أسعد محمود الهیتي. ( .12
  دجلة ناشرون وموزعون.

مجلة علوم وتقن�ات األنشطة البدن�ة ) 2012(5تشوك سیدA محمد وآخرون  .13
   جامعة مستغانم 09العدد   ISNN: 1112والرMاض�ة تحت رقم 

، دار الكتاب اإلمارات  1الق�اس والتقو�م التر	وy ، A . زMد الهوMدA : أساس�ات14
  .2004العر	�ة ،
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