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:الكلمة االفتتاحیة

الحمد هللا رّب العالمین، وصالة اهللا وسالمه على صفوة خلقه، وخاتمة أنبیائه ورسله، سیدنا محمد وآله 
.الطاهرین

:أما بعد

أن تهتم بجهدها الوافر في النشر تحاول- جامعة مستغانم-إن مجلة بحوث معهد التربیة البدنیة والریاضیة
العلمي في مختلف مجاالت التربیة البدنیة والریاضیة والتنافسیة والجماهریة، باعتبارها مجلة متخصصة، 

ونحن إذ نقدم هذا العدد للباحثین والطالب الجامعیین والمهتمین ال . إیمانا برسالة العلم في هذا العدد
مكن سرعة التقدم العلمي المذهل لالبتكارات التكنولوجیة التي آل إلیها یسعنا من خالله إال أن نواكب ما أ

.البحث العلمي على المستوى الریاضي

فالمتفق علیه عموما هو أهمیة مواضیعها وما تثیره من فكر ... ومهما كان التقییم لهذه البحوث والدراسات
.وتأمل ورغبة في مزید من الدراسات حولها

مدیر المعهد
رمعون محمد.د
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دراسة تحلیلیة ألهداف برنامج تدریس علوم الطبیعة والحیاة من وجهة نظر أساتذة المادة
)علميدراسة حول برنامج السنة الثانیة ثانوي (

قماري محمد: األستاذ
أستاذ مساعد مكلف بالدروس

جامعة مستغانم
هدفت الدراسة الحالیة إلى تقییم أهداف تدریس علوم الطبیعة والحیاة، من خالل بناء استبیان لدراسة 

ولقد مرت عملیة بناء هذا االستبیان بمراحل هدفت كل . وتحلیل أهداف محتوى السنة الثانیة ثانوي علمي
ة إلى تحقیق أغراض وصف وتحلیل أهداف برنامج السنة الثانیة ثانوي تخصص علوم طبیعیة من مرحل

.وجهة نظر أساتذة المادة
یمثل مجموع التجارب الحیاتیة الضروریة لتطور التلمیذ، والتطور هنا Curriculumإن أي منهج دراسي 

تنمیة حاجات، واهتمامات وقدرات یستلزم التركیز على المعارف الواجب تحصیلها، ثم التركیز على 
التلمیذ، وشحذ تجاربه الشخصیة، وأخیرا التركیز على فهم وتطویر المجتمع واألخذ بعین االعتبار 

Vivane Deالنشاطات االجتماعیة والمشكالت الفردیة والجماعیة، وتطویر ما یسمى الذكاء االجتماعي 
Lansheere 1992, P89-90 النشاطات لتحقیق أهداف مسطرة من قبل أما البرنامج فهو مجموع

.مختصین في مجال تخصص معین
وقد جاءت األهداف في صدارة اهتمام الباحث، ألنها عنصر هام في بناء أي برنامج دراسي، فهي تؤثر 
في محتوى المادة، والطرق والوسائل المستخدمة في التدریس، وفي عملیة التقییم التربوي، كما أنها عنصر 

، )O.C.M.E)(Objectives, contenent, methods, evaluation(دید وضبط عناصر نموذج هام في تح
.حیث تقع األهداف في صدارة إعداد أي محتوى وتتكامل العناصر المذكورة فیكون التأثیر متبادل بینها

، فاألهداف إذن هي نقطة البدایة والنهایة، وهي)4-3، ص1984محي الدین توق، عبد الرحمن عدس، (
عنصر هام في عملیة بناء البرامج التعلیمیة بصفة عامة، ففیما یتعلق بمادة العلوم الطبیعیة نجد أن 
معرفة األهداف بمستویاتها العام والخاص، شيء ضروري بالنسبة للذي یقوم ببناء البرامج أو بالنسبة 

، سواء من أجل تحدید )50- 49نورمان جرونلند، ص(، أو لألساتذة القائمین على تدریس المادة للمفتشین
المواضیع وطبیعتها، أو من حیث تحدید طرق ووسائل التدریس، أو فیما یخص عملیة التقییم وصیاغة 

)1985بنجامین بلوم وآخرون، . (أسئلة االمتحانات
تأخذ هذه الدراسة أهمیتها في كونها تمكننا من الحصول على نظرة شاملة متكاملة ألهداف برنامج علوم 

والحیاة، كذلك الحصول على وصف موضوعي لخصائص محتویات هذه المادة، وتحلیل الطبیعة
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برنامجها من وجهة نظر األساتذة الذین یتعاملون معها، كما أن لها أهمیة في الكشف عن أهداف تدریس 
.مادة علوم الطبیعة والحیاة في السنة الثانیة ثانوي علمي، من وجهة نظر أساتذة المادة

میة بالنسبة لألساتذة والموجهین والمفتشین من حیث الكشف عن أسباب صعوبة مادة علوم وللدراسة أه
الطبیعة والحیاة من وجهة نظر األساتذة، سواء في جوانبها النظریة أو التطبیقیة، ومدى صعوبتها كل 

.محور
ضوعات كما أن للدراسة أهمیة في تحدید المستویات المعرفیة التي یدخل ضمنها كل موضوع من مو 

.محتوى علوم الطبیعة والحیاة للسنة الثانیة ثانوي من وجهة نظر أساتذة المادة
:من أهداف هذه الدراسة هو اإلجابة على عدة إشكالیات، تمثلت في التساؤالت التالیة

ما هي األهداف العامة التي یسعى واضعو البرامج إلى تحقیقها ؟- 
العلوم ؟ما هي المعوقات التي تعیق فهم مادة - 
ما هي أهم الموضوعات في محتویات برنامج السنة الثانیة ثانوي علوم ؟- 
هل یتم التركیز على المحتویات النظریة أم التطبیقیة أم االثنین معا ؟- 
تحدید أهمیة المواضیع من وجهة نظر أساتذة المادة ؟- 
؟) عملينظري، أو(تحدید درجة إنجاز تلك الموضوعات، ونوع ذلك اإلنجاز - 
؟) من السهل إلى الصعب(تحدید صعوبة الموضوعات - 
تحدید المستویات المعرفیة حسب تصنیف بلوم لموضوعات محتویات برنامج العلوم ؟- 

، قام الباحث بإیجاد صدق وثبات استمارة تقییم برنامج علوم الطبیعة والحیاة الموجه وتوخیا للموضوعیة
في اإلجابة على التساؤالت المطروحة، ومّر بناؤها بخطوات سنشیر إلیها للسنة الثانیة ثانوي، حتى تساهم

.فیما یأتي
):استبیان دراسة وتقییم وتحلیل أهداف برنامج السنة الثانیة ثانوي(خطوات بناء وسیلة البحث 

أشهر، حیث تمت قراءة المنهاج الرسمي للعلوم 06أعد الباحث وثیقة استبیان أولیة استغرق إعدادها 
، واإلطالع على )2، ص1992وزارة التربیة، مدیریة التعلیم الثانوي، (الطبیعیة الموجه للسنة الثانیة ثانوي 

محتویات الكتاب المدرسي الخاص بالسنة الثانیة ثانوي ودلیل األستاذ في تدریس هذه المادة، والتوزیع 
ن أن یساعد في الخروج باستبیان السنوي، والتوزیع الشهري واألسبوعي للمادة، وبعد تدوین كل ما یمك

لدراسة وتقییم وتحلیل أهداف برنامج السنة الثانیة ثانوي، ثم جمع وتبویب المعلومات الخاصة باألهداف 
والمحتویات التعلیمیة المقررة، وتمت االستعانة خالل إعداد هذه االستمارة بمجموعة من أساتذة العلوم 

ستبیان والتأكد من صالحیته عرضه الباحث على مجموعة من المتدربین بجامعة مستغانم، ولتعدیل اال
.األساتذة
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نسبة الموافقة على صالحیة االستبیان بعد التعدیلالعدداألساتذة المحكمین
%3000األساتذة المتربصین

%2295أساتذة السنة الثانیة ثانوي
%3100أساتذة مختصین في التربیة وعلم النفس

مدارس ثانویة بوالیة مستغانم 7مجلس تنسیقي ألساتذة علوم الطبیعة والحیاة بــــ22البحث لقد شمل 
.بالغرب الجزائري والجدول التالي یبین التفاصیل

علوم یبین المدارس الثانویة التي شملها تطبیق استبیان تقییم وتحلیل أهداف برنامج ) 2(جدول رقم 
.ي علميالطبیعة والحیاة السنة الثانیة ثانو 

عدد االستبیاناتالمكاناسم الثانویة
4.مستغانم.ثانویة ولد قابلیة صالحة- 1
4.مستغانم.ثانویة الشیخ بن الدین زروقي- 2
4.مستغانم.ثانویة العربي السنوسي- 3
4غلیزان.ثانویة الرائد الزبیر- 4
2.مستغانم–سیدي لخضر .الثانویة الجدیدة- 5
2.مستغانم–سیدي علي .دار عبیدثانویة- 6
2.الحجاج.ثانویة متقن الحجاج- 7
استبیان22مدارس ثانویة7

:نتائج الدراسة
إن الهدف من الجزء األول، هو التعرف على درجات أهمیة األهداف العامة، وبالنسبة لمادة العلوم 
الموجهة للسنة الثانیة ثانوي من وجهة نظر أساتذة المادة، وكان غرض الباحث من ذلك هو معرفة أهمیة 

وجهة نظر أساتذة لتدریس علوم الطبیعة والحیاة من–األهداف العامة، التي رصدها الباحث في جدول 
.والجدول التالي یبین أهمیة األهداف العامة كما جاءت في منهاج تدریس علوم الطبیعة والحیاة. المادة
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.یبین أهمیة األهداف العامة بالنسبة لمادة العلوم الموجهة للسنة الثانیة ثانوي) 3(جدول رقم 
متوسط مهماألهداف العامة

األهمیة
قلیل 
األهمیة

بدون 
أهمیة

بدون 
رأي

%20%20%10%70.اكتساب معارف أساسیة في مختلف مجاالت العلوم الطبیعیة1
%10%70.تنمیة المهارات الفكریة2
لوجیة المتمثلة في جداول منحنیاتالقدرة على قراءة المعطیات البیو 3

.ومخططات
100%

%10%10%80.في جداول رسومات بیانیة ومنحنیاتالقدرة على تمثیل المعطیات البیولوجیة 4
%10%20%40%30.القدرة على إجراء التطبیقات الحسابیة5
%20%20%60.القدرة على استخراج األفكار األساسیة لموضوع بعد قراءته6
%10%90.القدرة على اقتراح الفرضیات لتفسیر النتائج7
الدراسة وذلك إلیجاد حقائق وٕانجاز تجارب تسمح بمراقبة القدرة على تجسید 8

.الفرضیة
70%20%10%

%20%10%70.القدرة على انتقاء المراجع العلمیة في البیولوجیا9
%100.القدرة على تحریر نتائج دراسة أو تجربة10
%20%80.تنمیة المهارات الیدویة11
%10%90.البحوث العلمیةالقدرة على إنجاز 12
%30%70.القدرة على وضع أجهزة بسیطة لتحقیق التجارب13
%10%10%80.القدرة على استعمال المكبرة الیدویة والمجهر14
%100.اكتساب سلوك حسن15
%10%40%50.على حب الكائنات الحیةتعوید الطالب16
%10%10%80.الطبیعيالمحافظة على التوازن 17
%10%10%20%60.تعلیم الطالب احترام حق استعمال أو عدم استعمال المواد البیولوجیة18
%10%10%80.تنمیة روح المسؤولیة عند الطالب19
%100.القدرة على تطبیق ما درس في میادین شتى: التطبیق20
%10%10%20%60.في میدان التغذیة21
%20%10%10%60.الحالة الغذائیة في الوطن العربي22
%10%10%80.میدان الصحة والنظافة23
%10%10%20%60.االستعمال العقالني لثروات بالده الباطنیة24
10%10%80.تفتح شخصیة التلمیذ العلمیة: تطبیقات میدانیة أخرى25
%20%10%70.للتلمیذإعطاء ثقافة علمیة 26
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%10%10%80.التمكن من تطبیق المفاهیم المحصل علیها27
:هي%100لقد دّلت النتائج على أن األهداف العامة المهمة بالنسبة لمجموع أساتذة المادة بنسبة 

التلمیذ على القدرة على قراءة المعطیات البیولوجیة المتمثلة في جداول منحنیات ومخططات، وقدرة - 
بنسب متفاوتة، ولكنها كلها 27إلى 21تطبیق ما درس في میادین شتى مذكورة في الجدول من رقم 

.وقدرة التلمیذ على تحریر نتائج دراسة أو تجربة واكتساب السلوك الحسن. مرتفعة
لبحوث العلمیة ویلي ذلك في األهمیة القدرة على اقتراح الفرضیات لتفسیر النتائج، والقدرة على إنجاز ا

.من أساتذة المادة على أهمیة هذه األهداف%90حیث أجمع 
ودّلت النتائج . ومن األهداف الجزئیة للدراسة، التعرف على أسباب صعوبة المادة من وجهة نظر األساتذة

- أنظر الجدول–على ما یلي 
یبین أسباب صعوبة المادة من وجهة نظر األساتذة) 4(جدول رقم 

أسباب 
أساسیة

أسباب 
ثانویة

أسباب 
ضعیفة

سبب 
مقترح

بدون 
رأي

%10%20%30%40.صعوبة المادة من الجانب النظري- 1
%20%50%30.صعوبة المادة من الجانب العملي- 2
%10%10%40%40.صعوبة المادة من حیث كثافة المحتوى- 3
%10%20%70.صعوبة المادة لنقص التكوین التعلیمي للمادة- 4
%20%20%60.مستوى التكوین البیداغوجي لألستاذ غیر كافي- 5
%20%10%70.نقص التكوین التعلیمي لألستاذ- 6
%30%30%40).لیس لدیه مكتسبات قبلیة تمكنه من الفهم(مستوى التلمیذ غیر كافي - 7
%20%20%60.مرشد لألستاذعدم وجود دلیل - 8
%10%90.عدم توفر مراجع جدیدة- 9

%10%10%80.قلة أو عدم وجود الوسائل التعلیمیة أو أنها غیر مجهزة-10
%20%40%10%30.عدم وجود قاعات لألعمال التطبیقیة-11
%10%60%30.عدم وجود وسائل تعلیمیة أخرى-12
%20%80.عدم التوجیه الصحیح للتلمیذ-13

.مهمةأسباب أخرى
ونشیر إلى أن مسألة قلة الوسائل التعلیمیة وتجهیزات المخابر، یجب أن تأخذ بعین االعتبار حتى یعزز 
الفهم النظري بالجانب التطبیقي المخبري، مع الدعوة إلى مراعاة الفروق الفردیة بین التالمیذ نظرا لوجود 

.على الفهمتهم خلل في التوجیه، وعدم التجانس في قدرا
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ومن أهداف تلك الدراسة حصر محتویات العلوم للسنة الثانیة ثانوي، ومعرفة درجة أهمیة كل محور ونوع 
. ، ومدى صعوبة كل محور من وجهة نظر األساتذة)نظري أو تجریبي، مفصل غیر مفصل(اإلنجاز 

:وجاءت النتائج كما هو مبین بالجدول التالي

.محور ونوع اإلنجاز ومدى صعوبة كل محور من وجهة نظر األساتذةدرجة أهمیة كل ) 5(جدول رقم 
الصعوبةاإلنجازاألهمیةتقویم البرنامج

-األهمیة: برنامج السنة الثانیة ثانوي علمي من حیث
.الصعوبة- اإلنجاز

بدون متوسطمهم
أهمیة

مدروس 
بالتفصیل

الجانب 
النظري

الجانب 
التجریبي

صعبمتوسطسهل

مع دراسة ) األرنب(الداخلي لحیوان ثدي التعضي- 1
.العصبي-الدوري-التنفسي- الهضمي: األجهزة

90%10%60%40%80%80%20%

-فعل انعكاسي فطري وشرطي:دراسة سلوك الحیوان- 2
عمل األعضاء وخصائصها التشریحیة والفیزیولوجیة

90%10%50%

%40%40%60%50%40%100.الضفدعدراسة تجریبیة للتقلصات العضلیة عند- 3
%10).تشریح العین(الرؤیة -دراسة وظیفة حسیة- 4
الحاجات الغذائیة - طبیعة األغذیة: وظائف التغذیة- 5

.اإلنزیمات-االمتصاص-الهضم- للحیوان
70%30%

- الشدة التنفسیة- األكسدة الخلویة: التنفس النسیجي- 6
.المبادالت الغازیةقیاس 

80%20%

%10%90.إطراح البول-ثبات الوسط الداخلي-وظائف الدم- 7
) قنفذ البحر(التكاثر الجنسي عند حیوان ثدي - 8

دراسة األعضاء التناسلیة -التكاثر الجنسي عند اإلنسان
).مورفولوجیا(لإلنسان 

10%

%20%70%10.المتحولة- الرسوبیة-الناریة: دراسة الصخور- 9
%10%40%50.الفواصل- الفوالق-الطیات:دراسة الزالزل والبراكین-10
%30%40%30.دراسة علم المستحثات وعلم الطبقات-11
%20%30%50.دراسة دورة الماء-12
%40%40%20.دراسة بعض األماكن المائیة-13

وكان یهدف الباحث إلى تحدید المواضیع ذات األهمیة الكبیرة بالنسبة ألساتذة المادة، ولقد أظهرت 
الدراسة أن محور الدراسة التجریبیة للتقلصات العضلیة عند الضفدع هو مهم بالنسبة لمجموع األساتذة 

مع ) األرنب(التعضي الداخلي لحیوان ثدي : في المائة كل من90، یلي ذلك بنسبة في المائة100بنسبة 
فعل انعكاسي فطري : العصبي، ودراسة سلوك الحیوان-الدوري- التنفسي- الهضمي: دراسة األجهزة
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- ثبات الوسط الداخلي- عمل األعضاء وخصائصها التشریحیة والفیزیولوجیة وظائف الدم- وشرطي
.وتتناقص نسبة األهمیة في بقیة المحاور كما هو مبین في الجدول السابق.إطراح البول

,BLOOM1956)Bloomومن أهداف هذه الدراسة هو تحدید المستویات المعرفیة حسب تصنیف بلوم 

benjamin S. et al. (1956) 1 : cognitive domain ( التي تتالءم مع مواضیع البرنامج الدراسي من وجهة
:تذة ونتائج الدراسة تظهر من خالل الجدول التالينظر األسا
یبین المستویات المعرفیة لمواضیع البرنامج الدراسي من وجهة نظر األساتذة): 6(جدول رقم 

التقییمالتركیبالتحلیلالتطبیقالفهمالتعرفمستویات المعرفة
%40%10%50.التعضي الداخلي لحیوان ثدي- 1
%10%30%20%10%30.وشرطي- فعل انعكاسي فطري- السیالة العصبیة- 2
%40%20%20%20.ةعند الضفدعالتجریبیة للتقلص العضليدراسة ال- 3
%10%60%20%10.تشریح العین- 4
%10%20%30%30%10.طبیعة األغذیة-وظائف التغذیة- 5
%20%40%20%10%10.التنفس النسیجي- 6
%20%20%40%10%10.وظائف الدم- 7
%10%10%50%30.مورفولوجیادراسة األعضاء التناسلیة- 8
%10%10%10%50%10%10.التكاثر عند حیوان ثدي- 9

%40%20%10%20%10.التكاثر عند حیوان أخرى-10
%20%20%10%10%40.التحولیة- الرسوبیة-دراسة الصخور الناریة-11
%30%10%30%30.دراسة المستحثات-12
%30%10%30%20.علم الطبقات-13
%10%40%50.دورة الماء دراسة بعض األماكن المائیة-14

انطالقا من قراءة نتائج الجدول الذي یبین أهم الموضوعات، ونتائج جدول تحدید المستویات، تم استخراج 
یبین نسب المستویات المعرفیة ألهم الموضوعات في محتوى السنة الثانیة ثانوي، حتى یستفاد منها جدول

.في بناء االختبارات التحصیلیة
النتائج على أن أكبر نسبة معرفیة ضمن المواضیع الهامة التي حّددها أساتذة المادة هي نسبة ولقد دّلت 

یلیها ،في برنامج السنة الثانیة ثانوي هي أعلى نسبةبأّن نسبة التطبیق %33حیث أدلى ،التطبیق
.%4والتقییم بـــــــ،%14والفهم بـــــ،%15والتعرف بــــــ،%16والتحلیل بـــــ،%18التركیب بــــ

:خالصة
خالصة ما توصل إلیه الباحث، هو ضرورة التركیز سواء من حیث التدریس أو التقییم على الخصائص 

:التالیة
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تطویر قدرة : یكون البرنامج الموجه للعلوم الطبیعیة في المدارس الثانویة، شامال لألهداف التالیةأن - 
.التلمیذ على تحریر نتائج دراسة ما، أو تجربة

تطویر قدرة التلمیذ على قراءة المعطیات البیولوجیة الموجودة في الجداول، أو المنحنیات البیانیة أو - 
.المخططات

.التلمیذ في میادین متعددة، مع إظهار حسن السلوكالتلمیذ على تطبیق بعض ما درسه تطویر قدرة - 
.تطویر قدرة التلمیذ على اقتراح الفرضیات لتفسیر النتائج- 

:كذلك نستخلص من الدراسة أنه عند القیام بالعملیة التعلیمیة، وعند عملیات التقویم على األستاذ مراعاة
.المیذالفروق الفردیة بین الت- 
االهتمام بالجانب التطبیقي مع تجنب قیاس الجانب المخبري، في الحاالت التي ال تتوفر فیها الوسائل - 

.لألسباب التي سبق شرحها
.شمولیة االختبارات التحصیلیة لمحتویات البرنامج، مع مراعاة أهمیة المواضیع في البرنامج- 
) التعرف، الفهم، التطبیق، التحلیل، التركیب، التقییم(الستة صیاغة االختبار حسب المستویات المعرفیة - 

.مع مراعاة نسبها في برنامج السنة الثانیة ثانوي علمي
ونشیر هنا أن التطبیق یشمل في معظم األحیان المهارة في جانبها العقلي، كتطبیق القوانین، والمبادئ، 

ون بقیة الجوانب التطبیقیة األخرى لألسباب سالفة واالستفادة من الحقائق العلمیة في مواقف عملیة فقط، د
.الذكر

كما یجب أن یحترم تسلسل ورود المواضیع في المحاور، وأن تقیس االختبارات المهاریة الفكریة - 
.، والمعارف العلمیة والمهارات الیدویة)الممكنة(والتطبیقیة 

Conclusion:
Le chercheur a élaboré un questionnaire pour objet d’étudier et d’évaluer les objectifs des
programmes de biologie du 2ème année de cycle secondaire, du point de vue des enseignants ;
le questionnaire a été appliqué sur un échantillon de 22 groupes d’enseignants au sein des
commissions de coordinations de la matière de biologie.
Les résultats requises révèlent qu’il y a une insuffisance concernant le développement de
quelques capacités chez les élèves.
Les résultats montre, qu’il y a un déficit en développement des capacités d’inscrire ou de
noter des résultats d’une études scientifiques / ou d’une manipulation de laboratoire et la
capacité de lire et de consulter les données biologiques trouvant dans des (tableaux, croquis,
diagrammes, dessins ou représentations scientifiques). Les résultats indiquent également qu’il
y a une faiblesse en développement des aptitudes d’application des acquis précédents (acquis)
dans les différents domaines l’activité quotidienne de la vie.
Le développement des compétences de l’élève- pour proposer des hypothèses qui expliquent
un phénomène scientifiques- est aussi absent.
Les professeurs notent la nécessité de respect des différences individuelles entre les élèves, ils
révèlent aussi que les examens doivent se construire selon des normes pédagogiques, comme
le respect des taxonomies cognitives.
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:المراجع باللغة العربیة
وزارة التربیة، . مستوى المرحلة الثانوي علمي). 1993-1992. (المنهاج الرسمي للعلوم الطبیعیة-1

.مدیریة التعلیم الثانوي، الجزائر
.1992، ماي 2ثانوي، صبرنامج العلوم الطبیعیة السنة الثانیة ثانوي، وزارة التربیة، مدیریة التعلیم ال-2
نظام تصنیف األهداف : بنجامین بلوم، ماكس أنجلهارت، ووكرهل، إدوارد فورست، دیفید كراثول-3

.1985طبعة أولى، دار الشروق . صادق إبراهیم عودة.محمد محمود الخوالدة واألستاذ.التربویة، ترجمة د
، دار الطبع 1984التربوي، طبعة سنة أساسیات علم النفس : محي الدین توق، عبد الرحمن عدس-4

.4- 3ص. نیویورك. جون وایلي وأوالده
األهداف التعلیمیة، تحدیدها السلوكي وتطبیقاتها، ترجمة أحمد خیري كاظم، دار : نورمان جرونلند-5

.50- 49النهضة العربیة، بدون تاریخ، ص
البیولوجیا ألقسام -درسي للعلوم الطبیعیةوزارة التربیة والتكوین، المعهد التربوي الوطني، الكتاب الم-6

.السنة الثانیة من التعلیم الثانوي
:المراجع باللغة الفرنسیة

7- Bloom, Benjamin S. et Al. (1956). Taxonomy of educational objectives : the classification
of educational gools : Handbook 1 : Cognitive domain. New York : Longmans, green and
Company.
8- Vivane De lansheere, L’éducation et la formation, 1ère édition, PUF, Paris, 1992, P89-90.
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معرفة فاعلیة بعض نظریات التعلم على الجانب المهاري في كرة السلة
.اإلدراكیة-االرتباطیة-النظریة الشرطیة

.سنة16- 15تجریبي میداني أجري على تالمیذ بعض ثانویات والیة سیدي بلعباس بحث 
.بلكبیش قادة: األستاذ

.أستاذ مساعد مكلف بالدروس
-جامعة مستغانم–معهد التربیة البدنیة والریاضیة 

األفكار كان لتقدم األبحاث والتجارب السیكولوجیة في الفترة األخیرة، أثر كبیر في تغییر الكثیر من 
السابقة، وظهور نظریات جدیدة تفسر عملیة التعلم وتوضح حقائقها، بشكل یسمح لنا بالتعرف على 

وأصبحنا اآلن ننظر لعملیة التعلم على أنها عملیة تغییر . طبیعتها وشروطها والعوامل التي تؤثر فیها
.وتعدیل في سلوك الفرد

ته وهو على اتصال بالبیئة یؤثر فیها ویتأثر بها، ویحاول فالطفل منذ والد. وهذا التغیر یستمر مدى الحیاة
وأثناء عملیة . أن یتكیف معها، فیغیر من سلوكه، بحیث یتفق مع المواقف المختلفة التي یتعرض لها

التكیف هذه یكتسب الفرد أسالیب جدیدة للسلوك تتفق مع میوله وتؤدي إلى إشباع حاجاته، وتعمل على 
.تحقیق أهدافه

بهذا المفهوم یشمل تغیرات جسمیة وانفعالیة وعقلیة، وینتج عن ذلك اكتساب أفكار ومعلومات والعلم 
واتجاهات ومهارات، وبذلك یمكنه أن یحدد بدرجة كبیرة نوع الحیاة التي یرغب فیها، وعملیة التفاعل هذه 

ى مهارات واتجاهات هي الخبرة ولكن األمر الهام هو نوع الخبرة التي یواجهها الفرد، بحیث تؤدي به إل
.وهذه وظیفة المدرسة والمدرسین. ومعارف نافعة له ولمجتمعه

مّما سبق یمكن القول بأن التعلم عملیة تنتج من نشاط الفرد، وتهدف لهدف معین له أهمیة عند ذلك 
ذه التغیرات، یجب على واضعي المناهج وللحصول على ه. الفرد، وینتج عنها تغیرات في سلوكه

أن یتبینوا أوال النتائج التعلیمیة المرغوبة، ثم یعملوا على تزوید التالمیذ بالخبرات المناسبة التي والمدرسین
.تتحقق عن طریقها تلك النتائج

والتعلم كتغیر للسلوك عن طریق الخبرة، ال یعني إهمالنا المطلق للتذكر كوسیلة لالحتفاظ بالمادة 
فحسب رأینا إن التعلم عملیة . ة ما قد یفید في ناحیة أخرىالمتعلمة، أو إغفالنا أن التدریب في ناحی

تتضمن كل أنواع الخبرات للحصول على نتائج تعلیمیة مرغوب فیها، وأن التعلم یحدث عندما یتعرض 
التلمیذ لخبرة كاملة فیها العمل أو النشاط وفیها المعرفة، وفیها الغرض وتحقق هذا الغرض، بحیث تغیر 

.ه، والتعلم بهذا المعنى یغیر من شخصیة الفردهذه الخبرة من سلوك
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وفي األخیر نستخلص بأن التعلم هو تغیر في السلوك له صفة االستمرار، وصفة بذل الجهد المتكرر 
.حتى یصل الفرد إلى استجابة ترضي دوافعه وتحقق غایاته وأهدافه

التعلیمي المسطر من قبل وزارة التربیة التربیة البدنیة والریاضیة هي إحدى المقاییس األساسیة في البرنامج 
لتالمیذ المراحل الدراسیة في الثانویات داخل التراب الوطني، لما لها من أهمیة في إعداد التالمیذ عقلیا، 

ویسعى العاملون في مجال التربیة البدنیة والریاضیة إیجاد عالقة . صحیا، اجتماعیا، وهذه حقیقة مسلم بها
خرى، وحققوا في سعیهم هذا على ربطها بالعلوم الصرفة والعلوم اإلنسانیة، وأصبح ارتباطیة مع العلوم األ

ولكن طموحات المجتمع البشري كبیرة ترمي . تقنین حصص التربیة البدنیة والریاضیة مقنن وبشكل هادف
.إلى إیجاد أفضل السبل لتحقیق األهداف المسطرة للتربیة البدنیة والریاضیة التعلیمیة

م عملیة أساسیة في الحیاة، وكل فرد منا یتعلم ویكتسب خالل تعلمه أسالیب السلوك التي یعیش إن التعل
ولو نظرنا للحیاة . وتظهر نتائج التعلم في ألوان النشاط التي یقوم بها اإلنسان وفیما ینجزه من أعمال. بها

وواضحة، ولقد استطاع خالل على صعید األمة أو البیئة المحلیة أو الفرد فإننا نجد آثار التعلم شاملة
القرون أن یستفید من خبرات األجیال التي سبقته عن طریق التعلم، وبالتالي إسهامه إلى رصید اإلنسانیة 

والمؤسسات االجتماعیة وتطور وقد نمت العادات والقوانین واللغات . المتزاید من المعارف والمهارات
.ته على التعلماإلنسان، واستطاع المحافظة علیها نتیجة لقدر 

ولهذا أنشئت . وواضح أن التعلم عملیة تشغل جانبا هاما من حیاة كل فرد، وهي عملیة تكفل البقاء لألفراد
المدارس لكي تتم عملیة التعلم بكفاءة، وتتطلب الحیاة في المجتمع من الفرد أن یتعلم أعماال معقدة وبالغة 

.دفةاألهمیة، بحیث ال یمكن أن یترك هذا التعلم للص
، ومحاولة منا معرفة ونقد )المهاري(إن بحثنا هذا طرقنا میدان نظریات التعلم في مجال التعلم الحركي 

دور كل نظریة على المستوى البدني والمهاري للتالمیذ، وأي الطرق المناسبة لكل نظریة من خالل 
القدرات البدنیة بهدف معرفة الحصص المنهجیة التعلیمیة الخاصة بالبرنامج في كرة السلة، ودرسنا أیضا 

.مستوى عالقتها بتعلم مهارات كرة السلة
نظریات (شمل البحث على أربعة أبواب، الباب األول شمل على الدراسات النظریة والبحوث المشابهة 

).التعلم، النظریة الشرطیة، النظریة االرتباطیة، اإلدراكیة
أّما . البدنیة والمهاریة، الحواس ودورها في عملیة التعلمالباب الثاني شمل على التعلم وعالقته بالقدرات 

.الباب الثالث فشمل على المهارات األساسیة في كرة السلة، التقویم والدراسات المشابهة
.أّما الباب الرابع واألخیر فشمل على الجانب التطبیقي، منهج البحث وٕاجراءاته المیدانیة، نتائج البحث

دریس، یجب االهتمام بأسالیب تنمیة القدرة على التعلم، وٕاعادة النظر في الطرق لكي نزید من فاعلیة الت
مقرون واألسالیب المتبعة في تدریس التربیة البدنیة والریاضیة، إن تعلم الحركات والمهارات الریاضیة

). 15، ص1995عمار بوحوش وآخرون، (بالقدرة واالستیعاب للتالمیذ ومعتمد على التجارب السابقة 
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فالتعلم حسب العلماء هو صفة اإلدراك للحركات الجسمیة واستیعاب للمعلومات والقدرة على اإلدراك، 
فتعلم حركة جدیدة وتقنیتها وتثبیتها مع تطبیقها هو باألساس التعلم الحركي، وهذا ما سیدفعنا ألن یتبادر 

عوامله ومراحله ؟ وكیف ما هي شروط التعلم ؟ وما هي: إلى أذهاننا بطرح مجموعة من األسئلة مثل
یحدث التعلم ؟ وكیف تحدث الحركة في خالل التعلم، وما هي عوامله ومراحله، وكیف یحدث التعلم، 
وكیف تحدث الحركة في خالل التعلم، وكیف تتطور الحركة، وهل التعلم الحركي هو اكتساب الفرد لمهارة 

).17، ص1989وجیه محجوب، . (یاضي ؟حركیة وٕاتقانها وتثبیتها من أجل االرتفاع بالمستوى الر 
إذ تبدو القابلیة على . إن التقدم التكنولوجي یفرض الحاجة إلى متطلبات جدیدة وعالیة من التعلم الحركي

ومثل هذا ).1993لحمر عبد الحق، .د(األداء الحركي لإلنسان أمام الجانب العقلي ثانویة وسطحیة 
یعتمد على النشاط العقلي فقط، ولكن هذا النشاط أثبتت التجارب جیل ضعیف سیقودنا إلى تربیة التصور

فیه فشلها إال عن طریق التطور الحركي، وهنا تبرز أهمیة نظریات التعلم وأهمیة التعلم الحركي على 
أساس بناء شخصیة نافعة في المجتمع، ولهذا فإن الریاضة هي تصرف حركي مهدوف وبوصفها وحدة ال 

من هنا نرى أن التعلم . شيء یحدث للجسم یتم بالفعل عن طریق االرتباط العقليتنفصل عن العقل وكل
الحركي لإلنسان مرابط للبناء العقلي، فالحركة تعطي دیمومة لألجهزة العضویة للمحافظة على الصحة 

).55- 49، 1994محمود عوض بسیوني، . (بشكل سلیموالقدرة على التفكیر
أكثریة أساتذة التربیة البدنیة والریاضیة ال یعیرون أهمیة لنظریات التعلم في حقیقة مفادها أن نحن نبحث 

لیس فیه . أثناء قیامهم بمهمة حصة التربیة البدنیة والریاضیة، وأّنهم یؤدوا الحصة بشكل تقلیدي روتیني
دول تجدید، وهذا راجع حسب الدراسة االستطالعیة التي قمنا بها إلى ضعف اإلمكانیات المتوفرة في ال

النامیة لحصة التربیة البدنیة والریاضیة، إضافة إلى عدم مواكبة التطور الحدیث في تكنولوجیا التعلیم، 
أدى إلى عزوف الكثیر من التالمیذ عن ممارسة مقیاس التربیة البدنیة والریاضیة بحجة المرض أو مّما 

عیة، نالحظ أن معظم أساتذة الوضع االقتصادي واالجتماعي، ومن خالل تجربتنا ودراستنا االستطال
متجاهلین تطبیق النظریة " إلدوارد ثور ندایك"التربیة البدنیة والریاضیة یستخدمون النظریة االرتباطیة 

ولغرض إثبات ذلك ارتأینا البحث في فاعلیة بعض نظریات التعلم الحركي على . الشرطیة ونظریة اإلدراك
حصص التربیة البدنیة والریاضیة وعالقتها بالطرق المستوى المهاري والبدني للتالمیذ في خالل

.واألسالیب
:ویهدف البحث إلى

على المستوى ) اإلدراكیة-االرتباطیة- الشرطیة(التعرف على مدى تأثیر نظریات التعلم الحركي -1
.المهاري والبدني للتالمیذ

.إبراز أي النظریات األكثر فاعلیة في عملیة التعلم لهذا السن-2
.التعرف على الفروق الفردیة للتالمیذ في استقبال المعلومات-3
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:ومن فرضیات البحث
.إن تطور القدرات البدنیة والمهاریة مرتبط بدرجة فاعلیة نظریات التعلم-1
.نظریتي اإلدراك والشرطیة هما األكثر فاعلیة في التعلم الحركي لهذه المرحلة السنیة-2

ه مسؤولیة كبیرة بالنسبة التخاذ القرارات عن المهارات التي یجب أن یعلمها، إن مدرس التربیة البدنیة علی
وألن األداء هو مقیاس التعلم، فعلى المدرس أن یكون واضحا فیما یعلم . وعن كیفیة متابعة عملیة التعلم

بها والذي فیجب أن یفكر جیدا عند انتقاء األعمال الحركیة، وفي التقدیم الجید لها، وفي التقدیم المتدرج
.یصل إلى النموذج المطلوب لألداء

وهذه الحركة ال . إن أنشطة التربیة البدنیة كلها تعتمد على الحركة والتي تهدف إلى تحقیق غرض معین
.تؤدي بطریقة عشوائیة إّنما تخضع لقواعد وقوانین تنظمها

أو المالكمة، مجموعة من المهارات المختلفة أو المصارعة،ولكل نشاط ریاضي مثل كرة السلة وكرة القدم
.أو الفنیات الخاصة" التكنیك"منها البسیط ومنها المعقد، وتسمى هذه المجموعة في المهارات 

ولكي نعلم المهارات الحركیة المختلفة، البد لنا من تفهم كیفیة حدوثها، ثّم نناقش بعد ذلك النظریات 
إن التعلم ال یمكن مالحظته بشكل مباشر وهنا یقع الفرق الحاسم بین المختلفة التي تناولت طرق تعلمها، 

التعلم واألداء، والفرق هو أننا نستطیع أن نرى األداء ولكن لكي نرى التعلم فإنه یتعین علینا أن نرى ما 
یدور داخل األفراد بشكل أو بآخر، وبطرق مناسبة، ولكن هذا مستحیل بالطبع رغم التطور التكنولوجي 

ذهل، وعلى ما نعتقد أنه لن یمضي وقت طویل إال ویتوصل العلماء لمعرفة كل میكانیزمات التعلم الم
.سواء العقلي منها أو البدني

إن بحثنا هذا المتواضع، والذي نرید من خالله البحث عن مدى إسهام نظریات التعلم في فهم واكتساب 
سین المستوى المهاري للتالمیذ في حصة التربیة المهارات في مجال كرة السلة، وفاعلیة كل نظریة في تح

.البدنیة والریاضیة
:التجربة* 

بالنسبة للعینة الضابطة، والتي طبقت علیها قوانین ومحتوى النظریة االرتباطیة، سجلنا فرق في المستوى 
ة التي أّما فیما یخص العینات التجریبی. وتحسن في مستوى األداء، وهذا إلزالة بعض األخطاء السابقة

طبقت علیها قوانین ومحتویات النظریة الشرطیة ونظریة االستبصار، فإن الفرق الحاصل في االختبارات 
لصالح النظریة 2.93قد بلغت ) الشرطیة(بین العینة الضابطة والعینة التجریبیة األولى " ت المحسوبة"و

ت والسبب یرجعه الباحث في نوع ، وهذا لبعض المهارا"ت الجدولیة"الشرطیة، وهو فرق دال مقارنة مع 
ذي استعمله إضافة لنوع الحافز ال،المهارات، وكذا استیعاب التالمیذ، وكذلك شعور التالمیذ بالنجاح

إلى التعزیز في إعطاء أسلوب األداء أثناء األداء وهو طبعا لیس في كل الحاالت، إضافةاألستاذ
أّما فیما یخص العینة المطبقة علیها قوانین ومحتوى نظریة االستبصار مقارنة مع العینة . واستجابتهم
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لصالح نظریة االستبصار، وهو فرق دال 3.438قد بلغت " ت المحسوبة"الضابطة، فإننا نالحظ أن 
، ویرجع الباحث السبب أن التالمیذ قد حدث عندهم استبصار لكیفیة "ةت الجدولی"إحصائیا مقارنة مع 

وٕادراكهم لنقاط الضعف والقوة في تأدیة الحركة، وكذا الموازنة والربط بین جمیع التكرارت الصحیحة األداء
ا بها أثناء األداء بشكل جید، وهذا طبعا نتیجة الشرح الجید والفهم والتوضیح، والصیغة الكاملة التي الحظو 

أداء التقنیات عبر الوسائل والتعزیز المكثف، وتنظیم الحركات الهادفة واالستجابات المتوقعة عبر 
الوسائل، والتعزیز المكثف وتنظیم الحركات الهادفة واالستجابات المتوقعة، أي أنهم أدركوا الصیغة مقارنة 

ة المطلوبة عدا بعض األفراد، ویرجعه مع العینة الضابطة التي الحظنا كذلك فیها تطورا لكن لیس بالدرج
بین النظریة الشرطیة " ت المحسوبة"أّما . الفردیة التي ال نستطیع التحكم فیهاالباحث إلى وجود الفروق

وهو فرق دال على فاعلیة النظریة الشرطیة بناءا على الحافز 3.98ونظریة االستبصار، فقد بلغت 
.في أداء التالمیذالمستعمل، والذي كان له األثر الكبیر 

أما بالنسبة للبنات، ففي العینة الضابطة والتي طبق علیها محتوى وقوانین النظریة االرتباطیة، فقد سجلنا 
بین النظریة " ت المحسوبة"فرق كذلك في المستوى الذي وصلت إلیه اإلناث في التجربة الثانیة، فقد بلغت 

، "ت الجدولیة"ل إحصائیا لصالح الشرطیة مقارنة مع وهو فرق دا2.50االرتباطیة والفطریة الشرطیة 
.ویرجع الباحث السبب أن اإلناث كانت استجاباتهم متغیرة لوجود الفروق الفردیة وخاصة الناحیة البدنیة

:مقارنة النتائج بالفرضیات
:الفرضیة األولى-

ث، لوحظ تطور في مستوى التعلم انطالقا من النتائج المتحصل علیها في االختبارات الثالثة للعینات الثال
لدى العینتین التجریبیتین مقارنة مع العینة الضابطة، حیث كان هذا التطور معنوي ودال ویرجع سبب 
ذلك حسب الباحث إلى الفهم والتكرار، والقدرة على أداء التمرین، أي أن تأثیر نظریات التعلم أدى إلى 

هذا ونسجل كذلك . ارات، وهي تمثل قوانین النظریات الثالثتطور قدرات التالمیذ المهاریة في أداء المه
تطور في أداء المهارات بصورة جیدة نتیجة التكرار الصحیح والممارسة الجیدة، والمتبعة بطرق أكثر دقة 
ومالحظة، وقد سجل الباحث تطور في بعض االختبارات خاص بالعینة الضابطة، إال أنه تطور عشوائي 

.فروق الفردیة عند كل تلمیذیعزیه الباحث إلى ال
إن االشتراط التقلیدي، هو العملیة التي یتعلم فیها الكائن الحي أن یستجیب بطریقة :النظریة الشرطیة-

معینة لمثیر، وقد تكون استجابات معممة لمثیر واحد، عند دراسة قوانین نظریة إیفن بافلوف نستطیع أن 
رات الشرطیة والمثیرات الطبیعیة بصورة كاملة، وقد تكون هناك تحدث بین المثی)األثر(نقول أن اإلثارة 

فترة زمنیة بینهما، والزمن بین بدایة المثیر الشرطي وبدأ المثیر الطبیعي یمثل فترة اإلثارة الداخلیة، وتعتبر 
فاء عملیة اقترانیة بینهما، وهذا في كل المهارات خاصة عند عرض الجدول التقییمي، ثّم یأتي قانون االنط

الذي یعتبره الباحث إحدى مقاییس قوة االستجابة الشرطیة، وبصفة عامة كّلما كبرت مقاومة االستجابة 
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لالنطفاء كان ذلك دلیال على قوة االستجابة الشرطیة، والتي قد تتكون في غیاب المثیر الطبیعي وبالتالي 
ضور المثیر الشرطي، ومن جهة فإن االستجابة الشرطیة القویة سوف تستمر لكثیر من المحاوالت في ح

.أخرى فإن االستجابة الشرطیة الضعیفة تنطفئ عقب محاوالت قلیلة من تقدیم مثیر شرطي فقط
:الفرضیة الثانیة-

إن تقییم الدرجات المعیاریة لدى العینات الثالث الخاصة بكل االختبارات، أظهرت نتائجها أن نظریة 
مناسبتان لعملیة التعلم، خاصة عند حسن استخدامها في هذه الفئة االستبصار والنظریة الشرطیة نظریتان 

ة خاصة العمریة، حیث أعطت للتالمیذ فرصا جیدة للممارسة واإلثارة وفهم واستیعاب الحركة عموما، وبدق
.ثارة كاأللعاب الجماعیة التي ال تخلوا من السلوكات الجماعیة ككرة السلةفي األلعاب التي تمتاز باإل

قد یكون من األفضل تعلم بعض االستجابات عن طریق النموذج والشرح، وذلك :ة االستبصارنظری-
بقصد توفیر قدر من األمن للمتعلم في المواقف التي یصعب فیها إرغام االستجابة على الظهور، أو 

شارا ویحدث والتي تعتبر أكثر أشكال التعلم الحالي انت). المالحظة(تكوین استجابة وسیلیة وكذلك التعزیز 
اآلباء، (ذلك عادة في المواقف االجتماعیة، التي تتضمن األشخاص الذین یتصل بهم المالحظ باستمرار 

واستخدام هذا التعلم لتعدیل احتمالیة حدوث استجابات، وذلك باستخدام أنشطة ). المدرسین، األصدقاء
فقد یستفید من مالحظة النموذج وهو النموذج كموجه للمالحظ، فإذا قام المالحظ باستجابات غیر مالئمة،

یخبر نتائج سلبیة أو نتائج منفردة لهذا السلوك، أو نتائج إیجابیة للسلوك المناقض، والمعنى هنا هو 
ومن أهم قوانین هذه ) كالتذكر، واإلدراك للعالقات. (المالئمةمحاولة الكف من االستجابات التي یحكم 

:النظریة
).الحركات المتقاربة(ت المتقاربة والمتماثلة في الزمان والمكان، یسهل إدراكها فالمهارا:قانون التقارب-
الحظنا حدوث تعلم جید، خاصة في مهارات التصویب لتشابه حركاتها وتكرارها الجید :قانون التشابه-

.من طرف التالمیذ
.فالحركات المتصلة فیما بینها تدرك كصیغ، بعكس الحركات المجزئة:قانون االتصال-
.فالحركات المتماثلة، تبرز كصیغ خاصة مهارات كرة السلة:قانون الشمول والتماثل-
.غالبا ما تؤدي بنا األشیاء الناقصة إلى إدراكها كاملة:قانون الغلق-

ى مواقف اإلدراك وحدها، وٕاّنما تنطبق على كافة وتعتبر قوانین التعلم عند الجشطلت ال تنطبق فقط عل
، وبالتالي فعلى المتعلمین أن یدركوا )التعلم المعرفي(أوجه نشاط الفرد وسلوكه، وخاصة في مواقف التعلم 

.الموقف التعلیمي ككل
والتعلم عند الجشطلت وحسب قوانین هذه النظریة، یظهر واضحا عند تطبیقه في التربیة البدنیة 

ویعتمد االستبصار على . الهدف، والوسیلة، والعقبة: ضیة، بحیث یتضمن ثالثة عوامل أساسیة هيوالریا
.إدراك وتنظیم أجزاء الموقف التعلیمي، مع إعطاء التغذیة الراجعة حسب مواقف التعلم من طرف المعلم
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فهم اإلدراك الجید، لذا نقول أنه لكي یتعلم التالمیذ، یجب أن یدركوا العالقات بین أجزاء الموقف، وال
إضافة إلى االستعداد، وبمعنى هذا أّنه في أي مرحلة من مراحل النمو یجب أن نقدر عندما نعرض الفرد 

.لموقف من مواقف التعلم إمكانیة سیطرته علیه ككل
:االستنتاجات

.اكیةأن النظریة المناسبة لهذه الفئة العمریة، هي النظریة الشرطیة ونظریة االستبصار اإلدر -1
.هناك فروق فردیة بین األفراد عند تعلم المهارات الحركیة-2
.تقییم الدرجات المعیاریة المحصل علیها والجدولیة، تدعم النتائج المحصل علیها بواسطة االختبارات-3
.إن استجابة التالمیذ تتأثر بنوع المثیرات المناسبة والغیر مناسبة-4
المهاریة عند التالمیذ، یعكس قدرتهم على الفهم واإلدراك واستیعاب إن تطور مستوى القدرات -5

.المعلومات
.تساعد قوانین النظریات الثالث على تطویر وتحسین مستوى األداء عند التالمیذ-6

:الخالصة
:النظریة االرتباطیة-

النظریات بعضها إن علم النفس التربوي غني بنظریاته الكثیرة في مجال التعلم، وقد یعارض بعض هذه
بعضا، األمر الذي یدعو معلم التربیة الریاضیة بضرورة التعرف ودراسة ثالث نظریات لها أهمیة كبیرة 

، والنظریة )االرتباطیة" (ثور ندایك"في مجال تعلم المهارات الریاضیة، وهي نظریة المحاولة والخطأ 
.الشرطیة لبافلوف، ونظریة االستبصار لجشطلت

محاولة والخطأ تمثل ظاهرة ملموسة لدى كل من المعلم والمتعلم في مجال درس التربیة إّن نظریة ال
الریاضیة، والتي تستخدم من قبل التلمیذ عند بدایة تعلم المهارات الریاضیة المختلفة، فعندما یشرح المعلم 

رات حتى یتمكن المهارة ویعرضها بطریقة مختلفة، یحاول التلمیذ أداء المهارة ویخطئ ویحاول مرات وم
وٕان كان یمیز األداء كثیرا من األخطاء والتي تمیز شكل الحركة في . في النهایة من السیطرة على الحركة

هذه المرحلة في مراحل التعلم، والتي تسمى بالمرحلة الخام للتعلم، وعلى ذلك فتكرار المحاولة على أداء 
.الحركة أیضاالمهارة بشكل صحیح یكسب المتعلم التعود الصحیح على 

.عن طریق المحاولة والخطأ" التمرین"وبذلك تتم عملیة التعلم بعد فترة من 
:النظریة الشرطیة-

قد تناقض هذه النظریة والتي تسمى بنظریة الفعل المنعكس أو الشرطي بالنظریة السابقة االرتباطیة 
وبذلك فالمتعلم " اقتران شرطي"، حیث تبین هذه النظریة بأن التعلم الحركي یكون نتیجة "المحاولة والخطأ"

ضع الفرد تحت مؤثر معین ما و یتصرف بأدائه للحركة بطرق خاصة، بسبب أنماط معینة للمؤثرات، فإذا 
فإن رد الفعل الذي ارتبط بهذا المؤثر یكون هو التصرف الذي یقوم به الفرد، وهكذا تتكون ردود أفعال 
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متعددة للمؤثرات والمواقف التي تنشأ عن طریق الخبرة أو عن طریق الفعل المنعكس الشرطي، وبذلك 
ارات الریاضیة المختلفة تحت مؤثرات لها عالقة ننصح وننوه بأن یقع التالمیذ عند التعلم الحركي للمه

.بالمهارة حتى یكون التعلم أسرع وبصورة أكثر إیجابیة
:نظریة االستبصار-

إن فهم ماذا یقوم الكائن الحي بسلوك، یجب معرفة كیف یدرك هذا الكائن الحي هذا السلوك، وكیف ینتقل 
ظریة مع الشرطیة التي تتأثر بالمثیر الشرطي هذا الكائن من موقف إلى موقف آخر، وتتناقض هذه الن

والمثیر الغیر الشرطي، فأساس التعلم في هذه النظریة هو الفهم واإلدراك والتوصل إلى التعلم 
باالستبصار، وكانت من بین فرضیات هذه النظریة أن التعلم یعتمد على اإلدراك الحسي، وأنه ینطوي 

اإلدراك : یر وحل المشكالت، وحل العملیات المعرفیة األخرى، مثلعلى إعادة التنظیم، لقد استخدموا التفك
والتعلم، وتدرس هذه النظریة المفاهیم والتوزیع الذاتي والتنظیم وٕاعادة التنظیم، فهي نظریة لالستبصار، أي 
أنه كلما أدرك الریاضي الحركات واألنشطة الریاضیة كّلما استطاع أن یتعلمها بشكل أسرع وأحسن، 

.یمكن أن تكون عند الریاضي فهم وٕادراك لخطط العمل وتكنیك لمختلف المهارات الریاضیةوكذلك 
ویرى أصحاب هذه النظریة، أن الطریقة المناسبة في تعلم المهارات الحركیة هي الطریقة الكلیة، على 

قدراته افتراض أن الشخص المتعلم یتصرف بطریقة كّلیة إزاء أي موقف یظهر واضح الرؤیة ویتناسب مع 
إلى تطویر الصفات والقابلیات الحركیة في أداء البدنیة، فالفروق الفردیة إزاء تحقیق الهدف ویؤدي 

رفة المتعلم بأجزاء الحركة، وهذا یعتمد بالدرجة األولى على المالحظة الذاتیة للمتعلم المهارات، ومع
.والتصحیح الذاتي له رغم اختالف المراحل العمریة

یح وفهم الحركة وربطها مع العرض، تؤدي إلى تقدم المهارة بعد مقارنة العرض والشرح إن الشرح والتوض
.والتوضیح، مع أداء المهارة نفسها

والنتیجة التي توصل إلیها الباحث هي أننا إذا أردنا أن نحسن عملیة التعلم للمهارات األساسیة، فینبغي 
د تعلمنا األصلي كلما زاد توقعنا لالستفادة منه في المواقف علینا أن نتقن أوال التعلم األصلي، وأّنه كّلما زا

الجدیدة، وأن المدرس یمكنه أن یزید من نسبة ودرجة التعلم إذا راعى الطرق التي تزید من قدرة األخرى
.التالمیذ في السیطرة على المادة التي یتعلمونها

كبیرا من الحركات التي یتعلمها تالمیذ الثانوي ال هذه النتیجة تلفت انتباهنا إلى حقیقة مفادها أن مقدارا 
یستفیدون منها، ویكون السبب حسب الباحث في ذلك أن تعلم التالمیذ لهذه المواد جزئي وغیر كامل في 

).الطور المتوسط(المراحل السابقة 
لتلمیذ أي أن یتعلم ا. وأن درجة السیطرة علیها ضعیفة، ومن ثم یصعب حدوث التعلم الصحیح والكامل

كیف یطبق ما یتعلمه على أكبر عدد ممكن من المواقف التي سیحتاج إلیها، وتعتبر الدوافع والممارسة 
التي ال یفید مالحظتها نظریا، ) المهارات(فهناك العدید من الحركات الریاضیة . والنضج من شروط التعلم
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د كبیر من أسالیب السلوك تتكرر بل البد من ممارستها والتدریب علیها حتى یتحقق تعلمها، فهناك عد
إضافة إلى أسالیب التفكیر الجید . أمامنا كل یوم في مختلف المواقف، وال یحدث أدنى تغیر في أدائنا لها

.والكامل عند توضیح وشرح المهارات األساسیة من طرف المدرس
یكولوجیة الخاصة بالتعلم، وبالتالي یجد المدرس نفسه في حاجة لالهتمام واإللمام بالمبادئ والنظریات الس

وبكل شروط هذه العملیة وقوانینها، حتى یستطیع العمل على ضوئها لكي یحصل تالمذته على الخبرات 
ویتضح مّما سبق أن وجهة النظر الحدیثة بالنسبة للتعلم، تهتم . المطلوبة بأفضل الطرق وبأسهل وسیلة

هذه النظریات التي . علم وفاعلیتها في جمیع المیادینأكثر بمعرفة النظریات والمبادئ األساسیة لعملیة الت
.تعطي نتائج یمكن استخدامها في المدرسة ویمكن تطبیقها، بحسن التعرض لها ولالستفادة من قوانینها

وواضح أن التعلم عملیة تشغل جانبا هاما من حیاة كل فرد، وأن التطور التكنولوجي یفرض الحاجة إلى 
فكرة الباحث في البحث عن أهمیة نظریات التعلم السلوكیة وفاعلیتها لهذا كانت متطلبات جدیدة وعالیة، 

في كرة السلة إیمانا مّنا بأن حصة التربیة البدنیة مازالت كالسیكیة وتقلیدیة لیس فیها تحدید خاصة في 
:الریاضات الجماعیة، حیث تهدف دراستنا إلى

على المستوى ) االستبصار-االرتباطیة-الشرطیة(التعرف على مدى تأثیر نظریات التعلم الحركي * 
.البدني والمهاري للتالمیذ

.إبراز أي النظریات األكثر فاعلیة في عملیة التعلم لهذا السن* 
إن عملیة التعلم لیست بالعملیة السهلة، وٕان مواقف التعلم بطبیعتها مواقف معقدة تتضمن العدید من 

. العوامل والمؤثرات
التعلم یحدث نتیجة اإلدراك الكلي للموقف وتنظیمه في كل متماسك وألن الخبرة الكلیة وبالتالي فإن 

.تتضمن عددا من الصفات والعالقات تفقد قیمتها إذا حّللت إلى أجزاء
وفي األخیر نقول أن البدء بتعلم المهارات األساسیة كوحدة واحدة لكل مهارة، ضروري حتى یّلم المتعلم 

وحتى تبین أجزاءه األساسیة وصلة كل جزء باآلخر والعالقات المختلفة بین . لتعلمهباألغراض األساسیة 
األجزاء بعضها بالبعض، وحتى یكون تعلم كل جزء بعد ذلك ضمن اإلطار الكلي الذي یشمل المهارة 

.یماألساسیة والعالقات التي تتضمنها، وتعطي للتالمیذ فرصا في الفهم والتفكیر والتذكر والتصور والتعم
ولكننا على یقین ومن مجال خدمتنا في حقل التربیة البدنیة والریاضیة، بأن العاملین یعانون من مشاكل 

جهلها من طرف األساتذة، وكذلك ضعف عدة، وفي مقدمتها نقص االهتمام بنظریات التعلم وفي البعض 
.ء واإلنجازوبالتالي ستؤثر على األدا. استخدام وسائل التكنولوجیا الحدیثة في التعلم

إن اطالعنا على البرامج التعلیمیة لبعض دول أوربا وأمریكا، جاء من خالل بحوثهم المنشورة والتي 
سلطت الضوء على نظریات التعلم ودورها، ولحد اآلن أعطت مردودا إیجابیا في تعلم المهارات الریاضیة، 

.وذلك باستخدام الوسائل السمعیة البصریة
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نا نتوقع حدوثها والتي وقعت فعال، ومنها صعوبة تطبیق النظریات على العینات ورغم الصعوبات التي ك
.وبعض المتغیرات األخرى

لهذا ننصح بالتأكید على أن تمثل هذه النظریات االتجاهات الرئیسیة المختلفة لتفسیر التعلم، والمتمثلة في 
تعلم في المراحل الدراسیة والحاجة إلیها االتجاه الربطي والشرطي والتكاملي، وبضرورة االهتمام بنظریات ال

.في مواقف التعلم التي یتعرض لها التالمیذ، وخاصة النظریة الشرطیة ونظریة االستبصار
:التوصیات* 
تیار وتوصیل أهداف ومحتوى المناهج بما یتفق مع المطالب االجتماعیة، واالستفادة من جمیع اخ-1

.اإلمكانیات لتربیة شخصیة المواطن
التعریف بالسیاسات والنظریات الریاضیة، على أساس أحدث المعارف للعلوم الریاضیة والنظریات -2

.الحدیثة في مجال الریاضة، بحیث یمكن توظیفها
االرتقاء بالذاتیة في التفكیر وفي العمل عند تعلیم األنشطة الریاضیة وأنواع السلوك المختلفة، وعند -3

.درات البدنیة والحركیةالتمرین والتدریب لتحسین الق
.األخذ بعین االعتبار قوانین التعلم الحركي عند تشكیل الوحدات التعلیمیة-4
تنظیم المواد التعلیمیة مع مراعاة الربط والموازنة في ترتیبها سواء في الخطة السنویة أو الشهریة أو -5

.األسبوعیة، وكذلك في دروس التربیة البدنیة
.عارف والقدرات عن طریق الربط والموازنةتحصیل وتثبیت الم-6
.ربط المادة الجدیدة بما هو معروف منها لدى التالمیذ-7

:بالنسبة لألستاذ
.ضرورة متابعته للنظریات واألسالیب الحدیثة في تدریس حصص التربیة البدنیة

.أن یركز المدرس في كل درس على االهتمام في تعلیم جمیع المعلومات والمهارات-أ
العمل على ربط االهتمام ربطا وظیفیا في الدروس المختلفة، وذلك بالتكرار المستمر، والربط -ب

.بالدروس السابقة وجعل االستبصار والتحفیز في أغلب المهارات
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تقویم مستوى التفكیر الخططي في الهجوم لدى العبي كرة القدم
بحث مسحي على العبي كرة القدم أواسط

بن لكحل منصور: األستاذ
.أستاذ مساعد مكلف بالدروس

–جامعة مستغانم –معهد التربیة البدنیة والریاضیة 
ألي منافس، هو الفوز دائما والفوز لن یتحقق إال من خالل فكر هجومي قابل للتنفیذ، الهدف اإلستراتیجي

هناك مدافعین تمكنوا واضعا نصب عینیه الهدف من الهجوم والهجوم المستمر، حیث لم یعرف التاریخ أن
من تحقیق الفوز إال بشكل مرحلي ولمدة زمنیة محدودة، حیث كان النصر دائما للقادة الذین ینتهجون فكرا 
هجومیا یقوم على المبادأة، وأن ضمان تحقیق الهدف یجب أن ینطلق من فكر یتمیز بالمیول الهجومیة 

دفاعي رغم أهمیته في بعض األحیان، إال أنه استثناءا ال والمبادأة والفاعلیة باعتبار أن النظر إلى الفكر ال
یجب األخذ به وٕانما بشكل مؤقت أو مرحلي والتأكید دائما إن الفكر الهجومي هو العامل الرئیسي لتحقیق 

.النصر وبلوغ األهداف
الشكل ولما كانت كرة القدم هي أساسا مباراة تنافسیة، فإن الفكر المخطط للفریق یحدد بصفة رئیسیة 

النهائي لما سوف یكون علیه هذا الفریق، فإذا اتسم فكر المدرب بالمیل للدفاع واالعتماد على سیاسات 
على طبیعة أداء فریقه والعكس كلما اتسم - إرادي أو ال إرادي-ردود األفعال، فإن ذلك ینعكس بشكل ما

ینعكس على تحركات فریقه بدءا من فكره بالمیل للهجوم واالعتماد على سیاسات وخطط المبادأة فإن ذلك 
مرحلة اإلعداد وحتى قرب انتهاء فترة المنافسات لتحقیق الفوز الذي هو في النهایة ودائما ثمرة دائمة 

.للفكر الهجومي الخالق
لقد ارتفع مستوى األداء في كرة القدم في أغلب دول العالم، فأصبح لزاما على المدربین اإللمام باألسس 

یة التدریب عند تدریب فریقهم، وكیفیة وضع جمیع العوامل المؤثرة لالرتفاع بمستوى األداء العلمیة لعمل
.والتحركات الفعالة عند التخطیط لعملیة التدریب

إن التفكیر الخططي هو وسیلة الالعب إلدراك وتنفیذ المواقف الخططیة المختلفة خالل المباراة وتستدعي 
واتخاذ القرارات السلیمة والمناسبة والتصرف في تلك المواقف العملیة، تلك المواقف لالعب سرعة التفكیر 

فإن الالعب یجب علیه أن یستخدم مهاراته المختلفة كوسائل لتنفیذ خطط الّلعب وتحركاته المدروسة بما 
.یتالءم مع الموقف الخططي المعین

طبیقیة ووجود مواقف لعب متعددة ولما كان من األهمیة بمكان دراسة التفكیر الخططي لما له من أهمیة ت
یتعرض لها الالعب خالل المباراة تستدعي تنفیذ واتخاذ القرارات من خالل نوعیات كثیرة من الحلول التي 
تطرح، حیث یتطلب ذلك أفضل الحلول، إذ أن طبیعة كرة القدم هي ممارسة عملیة تظهر نتائجها في 

.األداء العملي في الملعب
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اللعبة الشعبیة األولى في كثیر من البلدان العالم، وتحظى بالكثیر من االهتمام تعتبر كرة القدم هي
.والرعایة من االتحادات ووسائل اإلعالم المختلفة

إن التطور العلمي الكبیر الذي طرأ على علوم الریاضة بصفة عامة، وكرة القدم بصفة خاصة في اآلونة 
ید في مجال كرة القدم ومحاولة تفسیر أسرار هذه اللعبة األخیرة لجدیر بالبحث والتنقیب عن ما هو جد

التي یقع فیها ولعبة كرة القدم من األلعاب . وكیفیة تسجیل أكبر عدد من األهداف في المباریات المختلفة
العبء األكبر على عملیات التفكیر أثناء االستجابات الخططیة المختلفة والتي یظهر فیها الصراع الدائم 

لذا فهي تتطلب سرعة إدراك العالقة بین مواقف اللعب المختلفة . الالعب وتفكیر منافسهبین تفكیر 
فیجب أن یكون بمقدور العب كرة القدم سرعة تقدیر المواقف . والمتعددة، وحسن تصرف الالعب فیها

اسب وٕادراكها، وأن یقوم في لحظة خاطفة بتحلیل اإلمكانیات المتوقعة لالستجابات واختیار الحل المن
.للموقف

لكي نكون فریق وطني یعول علیه في المحافل الدولیة البد من الرجوع إلى التكوین الریاضي، وال یتأتى 
هذا إال بالعمل المستمر في تطویر قدرات الالعبین الناشئین، حیث تعتبر الفئات الشابة للفرق الوطنیة 

مثابة القاعدة األساسیة لبناء فریق جید وقوي لكرة القدم بمثابة الخزان الذي یزود فرق الفئات الكبرى وب
.مستقبال

لكن بالرغم من المجهودات الكبیرة التي یبذلها مدربوا الفئات الشابة والساهرین على خدمة الكرة المستدیرة 
الجزائریة في إعداد وتكوین الالعبین لیتمكن من التصرف بشكل صحیح في جمیع المواقف التي یواجهها 

، سواء في حالة استحواذه على الكرة وٕاتقانه لوسائل تنفیذ خطط الّلعب الهجومیة أو في حالة خالل المباراة
خطة الهجوم بدون كرة، فتحركه بوعي وذكاء یمكنه من خلق فرص للزمیل حامل الكرة ویساهم في تفعیل

اللعب صبح من الصعب إیجاد العب ذكي یتصرف بالكرة أو من دونها جیدا من مآزق اللعب إال أن أ
.المختلفة على مستوى األندیة الجزائریة
:هذا ما دفعنا بطرح التساؤلین التالیین

هل مستوى التفكیر الخططي الذي یكتسبه الالعب الناشئ یمكنه من التحرك بفعالیة في المواقف -1
الهجومیة المختلفة التي تصادفه خالل المباراة ؟

لالعب الناشئ یمكنه من اختیار أفضل الحلول أثناء هل مستوى التفكیر الخططي الذي یكتسبه ا-2
استخدامه لمهاراته المختلفة كوسائل لتنفیذ خطط اللعب الهجومیة بما یتالءم مع الموقف الخططي 

المعین؟
ومن أهداف البحث معرفة مستوى التفكیر الخططي عند الالعب الناشئ بناءا على تحركاته ومدى تطبیقه 

ب التي یتعرض لها خالل المباراة التي تستدعي تنفیذ واتخاذ القرارات من خالل لوسائل تنفیذ خطط الّلع
.نوعیات كثیرة من الحلول التي تطرح
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:وقد افترض الباحث أن
.التحركات العشوائیة لالعب الناشئ داخل المیدان راجع إلى نقص مستوى التفكیر الخططي-1
اللعب الهجومیة االستخدام األمثل راجع إلى نقص عدم استخدام الالعب الناشئ وسائل تنفیذ خطط -2

.مستوى التفكیر الخططي
105استخدم الباحث المنهج الوصفي لمناسبته لطبیعة الدراسة، وقد اشتملت عینة البحث على عدد 

وداد تلمسان، ومولودیة : العب من األندیة الجزائریة الجهة الغربیة المستوى األول ممثلین لثمانیة أندیة هم
. وداد تسمسیلتهران، وسریع غلیزان، ومولودیة سعیدة، وشبیبة تیارت، ووداد مستغانم، وترجي مستغانمو 

على أن یكون الالعبین المختارین في السنة األخیرة لصنف األواسط، كما استخدم الباحث، استمارة لقیاس 
التفكیر الخططي، قسم خاص بالتحركات الفعالة، قسم خاص باالستخدام األمثل لوسائل تنفیذ خطط 

. اللعب الهجومیة
معامل االرتباط - النسبة المئویة- عیارياالنحراف الم-المتوسط الحسابي: مستخدما الوسائل اإلحصائیة

.كارل بیرسون) ر(البسیط
.عرض نتائج اختبار المواقف الخططیة لقیاس التفكیر الخططي الخاصة بتحركات الالعبین

المتوسط الحسابيعدد الالعبینالفرق
لإلجابات الصحیحة

المتوسط الحسابي%
لإلجابات الخاطئة

%

1518.1536.3063.7031.85مولودیة سعیدة
1519.1638.3261.6830.84مولودیة وهران
1518.1236.2463.7631.88وداد مستغانم

1519.3538.7061.3030.65ترجي مستغانم
1520.1240.2459.7629.88وداد تلمسان
1517.3334.6665.3432.67شبیبة تیارت

1516.7533.5066.5033.25وداد تسمسیلت
1517.2234.4465.5632.78سریع غلیزان
12018.2736.5063.5031.73المجموع

من خالل الجدول، استنتج الباحث أن معظم اإلجابات الخاصة باالختبار المواقف الخططیة لقیاس 
التفكیر الخططي الخاصة بوسائل تنفیذ خطط اللعب الهجومیة كانت محصورة بین الضعیف ودون 

.المتوسط
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عرض نتائج اختبار المواقف الخططیة لقیاس التفكیر الخططي الخاصة بوسائل تنفیذ خطط اللعب 
:الهجومیة

المتوسط الحسابيعدد الالعبینالفرق
لإلجابات الصحیحة

المتوسط الحسابي%
لإلجابات الخاطئة

%

1521422958مولودیة سعیدة
1521.6343.2628.3756.74مولودیة وهران
1520.1240.2429.8859.76وداد مستغانم

1520.8641.7229.1458.28ترجي مستغانم
1521.8643.7228.1456.28وداد تلمسان
1521.7343.4628.2756.54شبیبة تیارت

1519.3138.6230.6961.38وداد تسمسیلت
1519.5539.1030.4560.90سریع غلیزان
12020.7541.5129.2558.49المجموع

من خالل الجدول، استنتج الباحث أن معظم اإلجابات الخاصة باالختبار المواقف الخططیة لقیاس 
التفكیر الخططي الخاصة بالتحركات الهجومیة لالعبین كانت دون المتوسط، من خالل النتائج المتحصل 

:إلیها نستنتج أنعلیها والمعالجة اإلحصائیة التي توصل الباحث
معظم اإلجابات الخاصة باالختبار المواقف الخططیة لقیاس التفكیر الخططي الخاصة بالتحركات -1

.الهجومیة كانت ضعیفة
معظم اإلجابات الخاصة باالختبار المواقف الخططیة لقیاس التفكیر الخططي الخاصة بوسائل تنفیذ -2

.الضعیف ودون المتوسطخطط الّلعب الهجومیة، كانت محصورة بین 
.انخفاض مستوى التفكیر الخططي أثناء تحركاتهم في الهجوم-3
.انخفاض مستوى التفكیر الخططي أثناء تنفیذهم لوسائل تنفیذ خطط اللعب الهجومیة-4
.لكرة القدم) أواسط(انخفاض مستوى التفكیر الخططي لالعبین الناشئین -5

:التوصیات
:ل علیها، وفي حدود العینة المختارة، نوصي بما یليمن خالل النتائج المتحص

ضرورة االهتمام بالتفكیر الخططي خارج وداخل الملعب، عن طریق المحاضرات وبرامج اإلعداد -1
.العقلي والتدریب العملي

، اهتمام مدربین الفئات الصغرى لكرة القدم بإعداد برامج تدریبیة متكاملة لمختلف المراحل السنیة-2
.ناسب مع قدرات الالعبین العقلیةوتت
.صیة االبتكاریة واإلبداعیة لّلعبلتأكید الشخفرصة خالل وحدات التدریب الخططیةإعطاء الالعبین ال-3
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:المصادر والمراجع باللغة العربیة
ت والعلوم الریاضیة، داراالموسوعة الریاضیة والبدنیة الشاملة في األلعاب والفعالی: قاسم حسن حسنین- 

.1998عمان، األردن سنة -الطبعة األولى-الفكر والنشر والتوزیع
.1998دار الفكر، عمان سنة -مدخل إلى تكنولوجیا التعلیم: عبد الحفیظ محمد سالمة- 
.1987أسس بناء برنامج التربیة الریاضیة، دار الفكر العربي سنة : أمین الخولي- 
واإلعداد البدني في كرة القدم، الناشر منشأة المعارف، اإلسكندریة، التدریب : أمر اهللا أحمد البساطي- 

.1995سنة 
كرة القدم بین النظریة والتطبیق، اإلعداد البدني في كرة القدم، دار الفكر : طه إسماعیل وآخرون- 

.1989العربي، القاهرة، سنة 
.العربي، القاهرةاألسس العلمیة في تدریب كرة القدم، دار الفكر: حنفي محمود مختار- 
.1992المدیر الفني لكرة القدم، مركز الكتاب، القاهرة، : حنفي محمود مختار- 
.1994متطلبات العبي كرة القدم البدنیة والمهاریة، دار المعارف، اإلسكندریة، سنة : بطرس رزق اهللا- 
ن، مطابع العالم، موقف الموالي وتامر محس: الخطط والمهارات، ترجمة- كرة القدم: جارلس هیوز- 

.1990العراق سنة 
.1990الهجوم في كرة القدم، دار الفكر العربي، القاهرة، سنة : مفتي إبراهیم- 
دار الفكر العربي، القاهرة، -الجدید في اإلعداد المهاري والخططي لالعبي كرة القدم: مفتي إبراهیم- 

.1991سنة 
التكتیكي لالعبي كرة القدم، دار الفكر اإلعداد الذهني وتطویر التفكیر : ممدوح محمدي ومحمد علي- 

.1991العربي، القاهرة، سنة 
.الطفولة والمراهقة: سعد جالل- 
االختبارات والقیاس والتقویم في التربیة البدنیة والریاضیة، مطبعة التعلیم : خرونقاسم المندالوي وآ- 

.1989الموصل، سنة العالي في
مقدمة التقویم في التربیة الریاضیة، دار الفكر العربي، : محمد نصر الدین رضوان، كمال عبد المجید- 

.1994القاهرة، سنة 
القیاس والتقویم في التربیة البدنیة والریاضیة، الجزء األول، دار الفكر العربي، : محمد صبحي حسانین- 

.1979القاهرة 
:مراجع باللغة الفرنسیةالمصادر وال* 

- Garel Pedro: «Football, Technique, jeux entraînement». Edit. Amphora; Paris 1977.
- Lebel. P. « Avidiovisuel et pédagogie ». 2Ed. E.S.F ; Paris 1983.
- Luis Jean : « Foot Passion le plaisir par le jeu ». Edit.Amphora ; Paris 1991.
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- Sammien B: « L’Adolescence l’âge des tempêtes » I.N.E.S.P. Evaluation de la valeur
physique. Edit . France 1986.
- Alain Laurier : « football culture tactique et principes de jeu ». Edit. Chiron sports ; Paris
décembre 1992.
- Marc Barthelemy, Bernard Gourmelen : Manuel des Ecoles de football et du jeune
footballeur. Edit Chiron sports ; Paris 1985.
- Frédéric Lambertin : « football, Préparation physique intégrée ». Edit. Amphora ; Paris
novembre 2000.
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معیاریة من بطاریة اختبارات مقترحة لتقویم بعض المهارات األساسیة في كرة الیددرجاتتحدید 
)"سنة18-15(منهج مسحي على تالمیذ المرحلة الثانویة "

بن برنو عثمان: األستاذ
أستاذ مساعد مكلف بالدروس

-جامعة مستغانم–معهد التربیة البدنیة والریاضیة 
تعتبر التربیة البدنیة جزء أساسي وبالغ األهمیة من التربیة العامة، أو مظهر من مظاهرها لكون التربیة 

فالتربیة البدنیة تساعد على إعداد المواطن الصالح المتزن بدنیا . الحدیثة تعتني برعایة الجسم وصحته
جسم قوي فقط، تربیة البدنیة على أنها أن فهم ال"- كوزلیاك- وعقلیا وانفعالیا واجتماعیا، وقد أكد كوبیسكي

أو مهارة ریاضیة او ما یشبه ذلك، هو اتجاه خاطئ، فهي فن من فنون التربیة العامة، تهدف إلى إعداد 
كما تعطي ". المواطن الصالح جسمیا، عقلیا، خلقیا، قادرا على إنتاج والقیام بواجبه نحو مجتمعه ووطنه

تربویا له أهدافه التي تسعى إلى تحسین أداء الفرد بشكل عام من خالل التربیة البدنیة والریاضیة بعدا 
ومن هذا أخذت التربیة البدنیة والریاضیة في الجزائر منعطفا هاما بعد . ممارسته األنشطة المختارة

95-09استقاللها ومكانة كبقیة المواد العلمیة في المنظومة التربویة، ذلك لما جاء في األمریة رقم 
یعد تعلیم "والمتعلقة بتنظیم وتطویر الثقافة البدنیة والریاضیة التي تتضمن 95-02- 25ة في المؤرخ

".التربیة البدنیة والریاضیة مادة مدرجة في برامج وامتحانات التربیة والتكوین
التي باعتبار التربیة البدنیة والریاضیة في الجزائر، مادة من بین المواد العلمیة المبرمجة في المدارس، و 

. تحاول من جهتها تحسین وتطویر قدرات الفرد عامة، ویتم هذا من خالل الممارسة الریاضیة في المدارس
لذا أصبح من الضروري إیجاد الطرق الصحیحة والفاعلة المبنیة على أسس علمیة متینة تساعد التالمیذ 

.على توظیف واستغالل جمیع قدراتهم النفسیة، االجتماعیة والحركیة
الیوم ممارسة التربیة البدنیة والریاضیة في المدارس مكانة ضمن المنظومة التربویة، ووفقا أصبح

للتعدیالت األخیرة في البرامج المعتمدة في منهاج التربیة البدنیة والریاضیة على مستوى التعلیم الثانوي، 
في . اطفي، والمعرفيالحركي، االجتماعي، الع- الحسي: األهداف في المجاالتوالتي تهدف إلى تحقیق

الخ، والجماعیة ...القفز الطویل، القفز العالي، رمي الرمح: مختلف النشطة الریاضیة منها الفردیة مثل
.كرة الید، كرة السلة، الكرة الطائرة، ومن األنشطة المكملة ككرة القدم: مثل

في عملیة إجراء تقویم رغم هذه التعدیالت، یجد مدرس التربیة البدنیة والریاضیة نفسه أمام مشكلة
وخالل عملي كأستاذ لهذه المادة واتصالي . الصحیح والموضوعي للتالمیذ في الریاضات الجماعیة

بزمالئي األساتذة اآلخرون، والملتقیات التي نظمها مفتشي التربیة البدنیة والریاضیة على مستوى مدیریة 
عدم وجود بطاریات اختبارات ومستویات معیاریة هي : التربیة بمستغانم، وجدنا أنفسنا أما هذه المشكلة

موحدة لتقویم األهداف المسطرة لمنهاج التربیة البدنیة والریاضیة، لهذا نرى أن أساتذة التربیة البدنیة 
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والریاضیة في عموم ثانویات التراب الوطني، یعتمدون على خبرتهم وتجاربهم واجتهاداتهم في إجراء 
ویم، ومن خالل اطالعنا على بطاریات اختبارات عدیدة، ومناقشة األساتذة االختبارات وفي عملیة التق

الذین لهم خبرة وتجارب في هذا المجال، فاعتنینا هذه اإلشكالیة لغرض دراستها ومحاولة الوصول إلى 
تحقیق بطاریة اختبارات في كرة الید هي من األلعاب الجماعیة، وٕایجاد مستویات معیاریة لتقویم األهداف 

لخاصة بالمجال الحسي الحركي، باعتبارها لعبة أساسیة في البرنامج التربوي لمنهاج التربیة البدنیة ا
:ولحل المشكلة أعاله، وجب طرح مجموعة من التساؤالت هي. والریاضیة

على مستوى ) كرة الید(ما هي الكیفیة والطریقة المستخدمة لتقویم التالمیذ في األلعاب الجماعیة -1
انویات الجزائریة ؟بعض الث

، وفق )كرة الید(ما نوع بطاریة االختبارات التي یمكن استخدامها لتقویم التالمیذ في األلعاب الجماعیة -2
الحركي المنصوص علیها في منهاج التربیة البدنیة - الوسائل المتوفرة واألهداف في المجال الحسي

والریاضیة لمرحلة الثانویة ؟
اهمة بحثنا في إیجاد بطاریة اختبارات بالنظر إلى تحدید مستویات معیاریة لتقییم ما هي إمكانیات مس-3

؟) كرة الید(التالمیذ في األلعاب الجماعیة 
:یهدف البحث ما یلي

على بعض ) كرة الید(معرفة الكیفیة والطریقة المستخدمة لتقویم التالمیذ في األلعاب الجماعیة -1
.الثانویات الجزائریة

وفق الوسائل المتوفرة ) كرة الید(د بطاریة اختبارات لتقویم التالمیذ في األلعاب الجماعیة تحدی-2
الحركي، المنصوص علیها في منهاج التربیة البدنیة والریاضیة على مستوى - واألهداف المجال الحسي

.الثانویات الجزائریة
، من )كرة الید(لعاب الجماعیة استخالص طریقة علمیة وموضوعیة لعملیة تقویم التالمیذ في األ-3

.خالل إعداد مستویات معیاریة
:فرضیات البحث* 
).كرة الید(األساتذة الجزائریون یعتمدون على طرائق مختلفة لتقویم التالمیذ في األلعاب الجماعیة -1
.التالمیذحیح ألداء ة تساعد األساتذة على التقویم الصإمكانیة تحدید بطاریات اختبارات موضوعی-2
.هناك فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى أداء التالمیذ لكل مرحلة دراسیة-3

- وفق الوسائل المتوفرة، واألهداف في المجال الحسي) كرة الید(تقویم التالمیذ في األلعاب الجماعیة 
یستعملها الحركي، من خالل تحدید بطاریات اختبارات وٕاعداد مستویات معیاریة، تكون بمثابة قاعدة 

مدرسي التربیة البدنیة والریاضیة في المرحلة الثانویة، وفي استیعاب العوامل التي تعیق في تحقیق هذه 
.األهداف المنصوص علیها في المنهاج، واالبتعاد عن التقویم الذاتي
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للبحوث لتحقیق أهداف بحثنا هذا، استخدم الباحث المنهج المسحي باعتباره من المناهج األكثر استعماال 
وشملت الدراسة المسحیة من خالل االستبیان على عینة من . الوصفیة، ومالءمته لطبیعة مشكلة بحثنا

والیة مستغانم، والیة عین (أساتذة التربیة البدنیة والریاضیة لمرحلة الثانویة في بعض والیات الجزائر 
كما شملت الدراسة المسحیة . أستاذ139، والمقدر عددهم )والیة بشار، والیة مسیلة، ووالیة أدرارالدفلى، 

.إناث-عن طریق االختبارات المهاریة لتقویم تالمیذ المرحلة الثانویة ذكور
ذكور 875قام الباحث باختیار عینة عشوائیة من التالمیذ السنة األولى، الثانیة والثالثة ثانوي متكونة من 

إناث، المسجلون على 6351ر وذكو 8745من بین 1999- 1998إناث للموسم الدراسي 635و
لكل جنس، وبلغ عدد التالمیذ بالنسبة للسنة األولى %10ثانویة بوالیة مستغانم وتقدر بنسبة 20مستوى 

. 190وٕاناث 245إناث، والسنة الثالثة ذكور 190ذكور و245إناث، والسنة الثانیة 255ذكور و385
عشعاشة، ثانویة سیدي لخضر، ثانویة سیدي علي، ثانویة (ثانویة 11وأجریت علیها اختبارات على 

ثانویة حجاج، ثانویة عین تادلس، ثانویة خیر الدین، ثانویة ماماش، ثانویة بوقیرات، متقن عین تادلس، 
).كرة الید(لغرض تقویم الناحیة المهاریة في األلعاب الجماعیة ) ثانویة خضرة، ثانویة سیرات

الستبیان خالل الفترة الممتدة ما بین شهر سبتمبر إلى غایة بدایة شهر أجریت الدراسة المسحیة الخاصة با
م، وتضمنت إعداد االستبیان وٕاخضاعه آلراء ومقترحات أساتذة التربیة البدنیة والریاضیة 1998دیسمبر 

بمستغانم، وكذا تصحیح بعض فقرات محتویات في التجربة االستطالعیة وتوزیعها على العینة ومناقشة 
.نتائجهاوتحلیل 

تم إجراء االختبارات التقویمیة خالل فترة نهایة الفصل الثاني بالنسبة لكرة الید في نهایة الفصل -2
م، أما السنة الثالثة 21/03/1999م، والسنة الثانیة یوم 20/03/1999بالنسبة للسنة األولى یوم .الثالث
.م22/03/1999یوم 
:بطاریات االختبارات المستخدمة* 
:اختبارات كرة الید للسنة األولى-
)01شكل (التمریر واالستالم : اختبار توافق* 
)02شكل (اختبار تنطیط الكرة حول الملعب * 
).03شكل (اختبار التصویب * 
:اختبارات كرة الید السنة الثانیة-
).04شكل (اختبار الجري المتعرج والتصویب * 
).05شكل (االختبار الدائري * 
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:اختبار لعب كرة الید للسنة الثالثة-
:منافسة* 
أي مجموع الكرات التي یلمسها الالعب خالل : تسجل عدد الكرات الملعوبة من طرف الالعب-1

).في الهجوم أو الدفاع(المقابلة مهما كانت وضعیته 
أهدافا أو أي مجموع الكرات التي سجل بها: تسجیل عدد الكرات الهجومیة التي یقوم بها الالعب-2

.تمریرها لزمیل، والتي سجل بها أهداف أو شكلت خطورة على الفریق الخصم
أي مجموع الكرات التي ضیعها من خالل سوء : تسجل عدد الكرات الضائعة من طرف الالعب-3

.استالم أو تمریر الكرة سواء في الدفاع أو الهجوم
.لكرات التي تأتي من الخصم والتي اقتنصهاأي مجموع ا: تسجل عدد الكرات المقتنصة من الالعب-4
.تسجل النقاط السابق ذكرها في كل مقابلة، والموضحة في االستمارة التقویمیة لألداء المهاري- 
.حساب الدرجات- 
:بعد الحصول على النقاط السابقة، نقوم بعملیة حسابیة كالتالي- 

مجموع الكرات المقتنصة+  مجموع الكرات الهجومیة  
مجموع الكرات الضائعة

) ص(یتم ربط القیمة ) 06شكل ) (NOMOGRAMME(وانطالقا من ) ص(بعد الحصول على قیمة - 
ع المستقیم الموجود متحصل علیها من قیم مجموع الكرات الملعوبة، یسجل القیمة الموجودة عند تقاطع م

.بینهم
:الوسائل اإلحصائیة* 

إن الهدف من استعمال التقنیات اإلحصائیة، هو التوصل إلى مؤشرات كمیة تساعدنا على التحلیل 
كما تختلف خطة المعالجة اإلحصائیة باختالف نوع المشكلة، ولذلك تبعا . والتفسیر، والتأویل والحكم

:ثنا على الوسائل اإلحصائیة التالیةلهدف الدراسة، فقد اعتمدنا في بح
.التباین-3.                    المتوسط الحسابي- 2.                   النسبة المئویة-1
.كارل بیرسون) ر(معامل االرتباط البسیط - 5.              االنحراف المعیاري-4
).أقساملتسعة (السلم العادي لحساب درجات التنقیط - 7.                 صدق االختبار-6

:االستنتاجات* 
من خالل نتائج االستبیان:أوال

معظم الندوات البیداغوجیة موضوعها التقویم في األلعاب الجماعیة، تركزت على تقویم التالمیذ وفق 
العاطفي والمعرفي، حسب ما نص علیه منهاج - الحركي، االجتماعي-الحسي: أهداف المجاالت الثالث

رسین في كرة الید، یتركز إلى أن التقویم المعتمد من طرف المد. التربیة البدنیة والریاضیة للمرحلة الثانویة

=ص 
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ال یستخدمن بطاریة االختبارات وال على . بنسبة كبیرة على التقویم بطریقتهم الخاصة، أي التقویم الذاتي
.والكرة الطائرة، بل یعتمدون على طریقة المالحظةدرجات معیاریة موحدة لتقویم التالمیذ في كرة الید

من خالل نتائج االختبارات: ثانیا
فروق ذات داللة إحصائیة بین عینة البحث ذكور، إناث، ذكور وٕاناث معا في جمیع هناك -1

أّما بالنسبة للسنة الثالثة كانت . ، بالنسبة إلى السنة األولى والثانیة)كرة الید والكرة الطائرة(االختبارات 
ى وجود فروق وهذا ما یدل عل. هناك فروق معنویة بین المتوسط الحسابي عند الذكور مقارنة باإلناث

ولهذا یجب وضع درجات ومستویات معیاریة وسلم تنقیطي . فردیة بین أفراد العینة في جمیع االختبارات
بالنسبة للذكور واإلناث كل على حدى لجمیع االختبارات المقترحة في كرة الید السنة األولى والثانیة، أما 

).Histogramme(الثالثة یكون انطالقا من االستوغرام 
كانت أغلب نتائج العینة ذكور وٕاناث في جمیع االختبارات كرة الید سنة األولى والثانیة تقع في -2

أما السنة الثالثة كانت . المستوى المتوسط حسب التوزیع الطبیعي لحساب الدرجات والمستویات المعیاریة
التنقیط كانت وحسب السلم العادي لتوزیع درجات. ضعیف إلى متوسط حسب الدرجات المتحصل علیها

:النتائج كما یلي
:السنة األولى-أ

درجة بالنسبة 8.99- 7التمریر واالستالم، كانت تتراوح درجات التنقیط ما بین : في اختبار التوافق* 
.للذكور، أما اإلناث كانت بنفس الدرجات

.ذكور واإلناثدرجة بالنسبة لل8.99- 7في اختبار تنطیط الكرة حول الملعب، كانت تتراوح ما بین * 
.درجة عند اإلناث12.9- 7درجة عند الذكور، و8.99- 7في اختبار التصویب تراوحت ما بین * 
:السنة الثانیة- ب
درجة عند 8.99- 7عند الذكور، و10.99- 9في اختبار الجري المتعرج والتصویب، كانت ما بین * 

.اإلناث
- 9درجة، وعند اإلناث 8.99- 7عند الذكور ما بین في اختبار الدائري، كانت تتراوح درجات التنقیط * 

.درجة10.99
:السنة الثالثة-ج
.درجة20من 5درجة وعند اإلناث 20من 8.5كانت أغلب نتائج درجات التنقیط بالنسبة للذكور * 
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:مقابلة النتائج بالفرضیات
:تنص الفرضیة األولى على أن:مناقشة الفرضیة األولى- 1
)".كرة الید(ة الجزائریون یعتمدون على طرائق مختلفة لتقویم التالمیذ في األلعاب الجماعیة األساتذ"- 

تبین لنا من . من خالل المعالجة اإلحصائیة لنتائج االستبیان، ومن أجل تحقق من الفرضیة األولى للبحث
والثالث للمحور الثاني التي تمثل نتائج السؤال األول، الثاني) 03، 02، 01(خالل الجداول ذات األرقام 

والمتعلق بالمعلومات الخاصة بمجال التقویم، أن نسبة كبیرة من المدرسین یعتمدون على طریقتهم الخاصة 
في عملیة تقویم التالمیذ في كرة الید، متركزین على طریقة المالحظة دون االعتماد على بطاریة اختبارات 

.ودرجات موحدة تكون بصورة موضوعیة وصحیحة
ّما تقدم یمكن أن نقول أن الفرضیة األولى للبحث قد تحققت، وهذا ما أكدته النتائج اإلحصائیة م

.لالستبیان
:تنص الفرضیة الثانیة على ضرورة:مناقشة الفرضیة الثانیة- 2
".إمكانیة تحدید بطاریة اختبارات موضوعیة تساعد المدرس على التقویم الصحیح ألداء التالمیذ"- 

تبین لنا من خالل . الدراسة النظریة والدراسة األولیة للبحث، بغیة التأكد من الفرضیة الثانیةانطالق 
اطالعنا على بعض المصادر والمراجع سواء باللغة العربیة أو باللغة األجنبیة، التي تناولت موضوع 

ختبارات في كرة الید االختبار والقیاسات في مجال التربیة البدنیة والریاضیة، استخلص الباحث بطاریة ا
الحركي المنصوص علیها في منهاج التربیة البدنیة - والكرة الطائرة الموافق لألهداف المجال الحسي

وبعد إجراء الدراسات األولیة متمثلة في الدراسة االستطالعیة واألسس العلمیة . والریاضیة للمرحلة الثانویة
یمكن القول من خالل ما تقدم أن الفرضیة . المقترحةلالختبارات التي تبین مدى ثبات وصدق االختبارات

.الثانیة قد تحققت
:تنص الفرضیة الثالثة على:مناقشة الفرضیة الثالثة- 3
".هناك فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى أداء التالمیذ لكل مرحلة دراسیة"- 

المعالجة اإلحصائیة لالختبارات بغیة التأكد من تحقق الفرضیة تبین من خالل الدراسة المیدانیة، وبعد
الختبارات كرة الید السنة األولى ذكور وٕاناث بالنسبة ) 04(تبین لنا من خالل الجدول رقم . الثالثة للبحث

بالنسبة ) 05(والجدول رقم ). التمریر واالستالم، تنطیط الكرة حول الملعب، التصویب: اختبار التوافق(
) اختبار الجري المتعرج واختبار التصویب، واختبار الدائري(تبارات كرة الید السنة الثانیة والمتمثلة في الخ

تبین لنا . بالنسبة الختبار كرة الید لنفس السنة ذكور وٕاناث) 06(ذكور وٕاناث، باإلضافة إلى الجدول رقم 
إناث، ذكور وٕاناث معا لجمیع اختبارات أن هناك فروق معنویة ذات داللة إحصائیة بالنسبة للعینة ذكور، 

بهذا یمكن . المحسوبة أكبر من القیمة الجدولیة) F(كرة الید بالنسبة للسنة األولى والسنة الثانیة كون قیمة 
.أن نقول من خالل ما وضحته نتائج الدراسة اإلحصائیة الختبارات أن الفرضیة الثالثة قد تحققت
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:التوصیات* 
من التغییر في عملیة التقویم في التربیة البدنیة والریاضیة عامة، واأللعاب الجماعیة من أجل االستفادة 

:یوصي الباحث بما یلي) كرة الید(
استخدام الطریقة الموضوعیة لتقویم التالمیذ في التربیة البدنیة عامة، وفي األلعاب الجماعیة، -1

.قدر اإلمكان) ظةعن طریق المالح(واالستبعاد على طریقة التقویم الذاتي 
.ضرورة اعتماد مدرسي التربیة البدنیة والریاضیة على بطاریة اختبارات موحدة لتقویم التالمیذ-2
.استخدام المعاییر والدرجات لتحدید مستویات األداء المهاري في األلعاب الجماعیة-3
للتالمیذ، بغیة تحقیق ةضرورة التركیز على تطویر وتحسین األداء المهاري في األلعاب الجماعی-4

.األهداف المرجوة
.استخدام االختبارات من أجل التعرف على مستوى التالمیذ بشكل موضوعي ومنطقي-5
ضرورة مراعاة األهداف المنصوص علیها في المنهاج التربیة البدنیة والریاضیة، طبقا لكل مرحلة -6

).العاطفي والمعرفي- الحركي، االجتماعي- الحسي(أثناء عملیة التقویم والشاملة على المجاالت الثالثة 
یبین نتائج االستمارة حول طریقة التقویم:01الجدول رقم 

اإلجابات
الوالیات        

بطریقتهم الخاصةر.ب.انطالقا من المنهاج ت
%العدد%العدد

1029.412470.59والیة مستغانم
0103.123196.88والیة عین الدفلى

0308.823191.18والیة مسیلة
03201280والیة بشار
0105.881694.12والیة أدرار

1813.6311486.37الوالیات معا

ر.ب.مصداقیة التقویم انطالقا من منهاج تیبین نتائج االستمارة حول :02الجدول رقم 
اإلجابات

الوالیات        
النعم

%العدد%العدد
0411.763088.24والیة مستغانم

0103.123196.88والیة عین الدفلى
0205.893294.11والیة مسیلة
0533.341066.66والیة بشار
0423.531376.47والیة أدرار

1612.1211687.88الوالیات معا
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یبین نتائج االستمارة حول كیفیة وطریقة التقویم :03الجدول رقم 
اإلجابات

الوالیات        
عن طریق بطاریة اختباراتعن طریق المالحظةجماعیافردیا

%العدد%العدد%العدد%العدد
3088.241441.17341000000والیة مستغانم

321003093.79321000000والیة عین الدفلى
2882.352161.76341000000والیة مسیلة
1386.661066.66151000000والیة بشار
171001482.35171000000والیة أدرار

12090.908964.421321000000الوالیات معا
المحسوبة والقیمة الجدولیة لنتائج اختبارات السنة األولى في كرة الید Fیبین قیمة :04الجدول رقم 

التصویبالتمریر واالستالم: التوافقالتنطیط حول الملعب
الجنس

الدراسة اإلحصائیة
إناثذكورإناثذكورإناثذكور

385255385255385255)ن(عدد العینة 
33250805ثا19.31ثا14.55نتیجةأحسن 

1390000ثا35.17ثا33.05أضعف نتیجة
21.9325.5522.3417.133.241.64)س(المتوسط الحسابي 
3.043.374.453.331.561.05)ع(االنحراف المعیاري 

59.6555.93119.5972.799.444.95التباین بین المجموعات
19.3925.5517.1425.212.232.41المجموعاتالتباین داخل

F3.071.956.972.884.222.05المحسوبة
F1.861.861.861.861.861.86الجدولیة

640640640مجموع عدد العینتین
70.52147.138.61التباین بین المجموعتین

19.7520.842.37التباین داخل المجموعتین
F3.597.053.63المحسوبة

F2.992.992.99الجدولیة
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المحسوبة والقیمة الجدولیة لنتائج اختبارات السنة الثانیة في كرة الید Fیبین قیمة :05الجدول رقم 
الدائريالجري المتعرج والتصویب

الجنس
الدراسة اإلحصائیة

إناثذكورإناثذكور

245190245190)ن(عدد العینة 
ثا9.53ثا8.25ثا10.03ثا8.68أحسن نتیجة

ثا16.89ثا15.38ثا16.5ثا13.98أضعف نتیجة
10.7112.5411.0713.20)س(المتوسط الحسابي 
1.431.741.472.37)ع(االنحراف المعیاري 

8.815.5815.1316.88التباین بین المجموعات
1.852.612.834.14التباین داخل المجموعات

F4.772.135.334.07المحسوبة
F1.861.861.861.86الجدولیة

435435مجموع عدد العینتین
6.2216.11التباین بین المجموعتین

1.843.31التباین داخل المجموعتین
F3.834.86المحسوبة

F2.992.99الجدولیة

المحسوبة والقیمة الجدولیة لنتائج اختبارات السنة الثالثة في كرة الیدFیبین قیمة : 06الجدول رقم 
الجنس

الدراسة اإلحصائیة
إناثذكور

245190)ن(عدد العینة 
12.6610.66أحسن نتیجة

0100أضعف نتیجة
8.956.23)س(المتوسط الحسابي 
2.612.74)ع(االنحراف المعیاري 
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یبین درجات التنقیط والنتائج المقابلة الختبارات في كرة الید إناث: 07الجدول رقم 
السنة الثانیة ثانويالسنة األولى ثانويالسنوات

الدائريالجري المتعرجالتصویبالتنطیطالتمریر واالستالمالعالمةالقسم
10.96أقل من 10.44أقل من 04أكثر من 20.90أقل من 22أكثر من 0117-20
0215-16.992122.65-20.910311.06-10.4511.25-10.70
0313-14.992024.00-22.66//11.64-11.0712.34-11.26
0411-12.9918-1925.70-24.010212.09-11.6713.05-12.35
0509-10.9916-1727.68-25.71//12.58-12.1013.73-13.06
0607-08.9914-1528.99-27.96//13.29-12.5914.43-13.74
0705-06.9912-1331.72-29.000113.85-13.3015.05-14.44
0803-04.9910-1132.84-31.73//15.20-13.8815.57-15.06
15.57أكثر من 15.20أكثر من 32.8400أكثر من 11أقل من 0900-02.99

یبین درجات التنقیط والنتائج المقابلة الختبارات في كرة الید ذكور: 08الجدول رقم 
السنة الثانیة ثانويالسنة األولى ثانويالسنوات

الدائريالجري المتعرجالتصویبالتنطیطالتمریر واالستالمالعالمةالقسم
08.98أقل من 08.89أقل من 06أكثر من 14.65أقل من 30أكثر من 0117-20
0215-16.9928-2915.74-14.66058.98 -8.909.32 -8.99
0313-14.9925-2717.93-15.75049.71 -8.999.80 -9.33
0411-12.9923-2420.99-17.940310.14-9.7210.80-9.81
0509-10.9921-2222.48-21.00//10.75-10.1510.94-10.39
0607-08.9919-2024.54-22.490211.44-10.7611.85-10.95
0705-06.9916-1825.89-24.55//12.07-11.4512.78-11.86
0803-04.9914-1528.05-25.900112.67-12.0813.42-12.79
13.42أكثر من 12.67أكثر من 28.0500أكثر من 14أقل من 0900-02.99
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:المصادر والمراجع باللغة العربیة
أصول التربیة البدنیة والریاضیة، الطبعة األولى، دار الفكر العربي، القاهرة، سنة : أمین خولي-1

.م1996
.م1996منهاج التربیة البدنیة والریاضیة للتعلیم الثانوي، الجزائر، جوان : مدیریة التعلیم الثانوي العام-2
كمال عبد الحمید، محمد حسن عالوي، : الممارسة التطبیقیة لكرة الید، ترجمة: فیرنوفیك وآخرون-3

.م1982الطبعة الثانیة، دار المعارف، سنة 
القیاس في المجال الریاضي، الطبعة الرابعة، دار الكتاب : أحمد محمد خاطر، علي فهمي البیك-4

.م1996الحدیث، القاهرة، سنة 
.م1986اإلحصاء في البحوث العلمیة، المكتبة األكادیمیة، القاهرة، سنة : وسفمحمد أبو ی-5
القیاس والتقویم في التربیة البدنیة والریاضیة، الجزء األول، الطبعة الثالثة، : محمد صبحي حسانین-6

.م1995دار الفكر العربي، القاهرة، سنة 
ت المهاریة والنفسیة في المجال الریاضي، االختبارا: محمد حسن عالوي، محمد نصر الدین رضوان-7

.م1987الطبعة األولى، دار الفكر العربي، القاهرة، سنة 
:المصادر والمراجع باللغة الفرنسیة

8- J.F Grehannie et J. Roche :Evaluation au Baccalauréat les Nomogrammes. Revue de E.P.S
N°240, Paris, Mai 1993.
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سنة واالرتقاء بمستوى بعض قدراتهم البدنیة ) 13- 12(بطاریة اختبار النتقاء التالمیذ المتمیزین 
بألعاب القوى) م1200م، الوثب الطویل، دفع الجلة، جري 60عدو (واإلنجاز الریاضي في الرباعي 

الغرب الجزائريسنة في) 13- 12(بحث مسحي تجریبي على األساتذة والتالمیذ للتعلیم اإلكمالي 
بن سي قدور الحبیب: األستاذ

أستاذ مساعد مكلف بالدروس
معهد التربیة البدنیة والریاضیة

تعتبر التربیة البدنیة والریاضیة من أهم الوسائل التي تعمل على تحقیق غایة التربیة العامة، من أنها 
ونفسیا، لذلك أصبح تطورها ضرورة من تساعد على إعداد الفرد الصالح إعدادا بدنیا وعقلیا، واجتماعیا 

أسلوب "على أنها " ضروریات الحیاة وواجبا اجتماعیا هاما، یجب أن تعمل على تحقیق كما ینظر إلیها
وعلیه یعد النشاط الریاضي في ،)30، ص1996أمین أنور الخولي، ("مناسب لمعایشة الحیاة وتعاطیها

سلیمة میدانا هاما من میادین التربیة، وعنصرا قویا في تحقیق صورته التربویة الجدیدة، وبنظمه وقواعده ال
أهداف التربیة المنشودة، وتعتبر ألعاب القوى من أهم األنشطة الریاضیة التي تشغل ركنا أساسیا في 
المنهاج الرسمي لمادة التربیة البدنیة والریاضیة في الطور االكمالي، حیث أنها تعتبر القاعدة واألساس 

وتعد الفعالیات المركبة والرباعي على وجه الخصوص من أمتع . تخصصات الریاضیة األخرىلمختلف ال
ودفع الجلة، وجري ) م60عدو (فعالیات ألعاب القوى، كون أنه یجمع بین فعالیة الوثب الطویل والسرعة 

تخدام ، كما أن التعلیم أو التدریب على تلك الفعالیات ال یتطلب اس)م1200(المسافات المتوسطة 
الوسائل الریاضیة الكبیرة، بل على أبسط الوسائل والبدیلة منها وصوال بالریاضي لالرتقاء مستوى بعض 

وفي هذا الشأن سجل الباحث من خالل الزیارات . قدراته البدنیة األساسیة واإلنجاز الریاضي في الرباعي
ا االختصاص الریاضي، كون أن المیدانیة ضعف مستدیم وعجز واضح في مجال التعلیم والتدریب في هذ

هذا العامل أصبح مبني على العفویة، األمر الذي دفع بالباحث إلى تناول هذا الموضوع بالدراسة لما 
محاولة تقدیم أنجع الحلول لترشید وتنویر المختصین في مجال تدریس وذلك في .یكتسیه من أهمیة بالغة

وذلك من خالل اقتراح بطاریة اختبار لهدف انتقاء المتمیزین التربیة البدنیة والریاضیة والتدریب الریاضي، 
عدو (سنة واالرتقاء بمستوى بعض قدراتهم البدنیة واإلنجاز الریاضي في الفعالیات المركبة ) 13- 12(

.بألعاب القوى) م1200م، الوثب الطویل، دفع الجلة، جري 60
:وعلى هذا األساس تم طرح التساؤالت التالیة

؟) الرباعي(التربیة البدنیة والریاضیة في المرحلة االكمالیة یسهم في تعلیم الفعالیات المركبة هل واقع- 
هل أن بطاریة االختبار المقترحة تسهم في االنتقاء المتمیزین نحو ممارسة مسابقة الرباعي ؟- 



المجلة العلمية لعلوم و تقنيات األنشطة البدنية و الرياضية                  

2005الخامس لعدد ا
سنویةمجلة علمیة

محكمة 

كمة مجلة علمیة مح

سنویة تصدر عن معھد التربیة 
البدنیة والریاضیة

41

ألساسیة واإلنجاز هل البرنامج التدریب المقترح یساهم في االرتقاء بمستوى بعض القدرات البدنیة ا- 
سنة في الفعالیات المركبة ؟) 13-12(الریاضي لدى المتمیزین 

:أهداف البحث
معرفة واقع ممارسة ألعاب القوى واألسباب التي تمنع من تدریس الفعالیات المركبة بصفة عامة -أ

.والرباعي بصفة خاصة في درس التربیة البدنیة والریاضیة
.في انتقاء المتمیزین لمزاولة مسابقة الرباعيأهمیة بطاریة االختبار -ب
.معرفة مستوى اإلنجاز الریاضي لدى التالمیذ المتمیزین- ج
معرفة مدى تأثیر البرنامج التدریب المقترح في االرتقاء بمستوى بعض القدرات البدنیة واإلنجاز - 

ل، دفع الجلة، جري م، الوثب الطوی60عدو (سنة في الرباعي ) 13- 12(الریاضي لدى المتمیزین 
.بألعاب القوى) م1200

:فروض البحث
واقع التربیة البدنیة والریاضیة ضمن طور التعلیم االكمالي ال یساعد في تعلیم مسابقة الرباعي على -أ

.الرغم من سهولة تطبیقه میدانیا
.إن استخدام بطاریة االختبار یساعد على انتقاء المتمیزین في مسابقة الرباعي-ب
البرنامج التدریب المقترح یساهم في االرتقاء بمستوى بعض القدرات البدنیة واإلنجاز الریاضي لدى - 

بألعاب ) م1200الجلة، جري م، الوثب الطویل، دفع 60عدو (سنة في الفعالیات ) 13-12(المتمیزین 
.القوى

تمیزین، لصالح هذه األخیرة وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین العینة الضابطة وعینة التالمیذ الم- ج
.في بعض القدرات البدنیة واإلنجاز الریاضي مسابقة الرباعي

:تحلیل نتائج المقابلة المباشرة
حول معرفة واقع ممارسة ألعاب القوى من حیث التدریب، المشاركة، االنتقاء، التكوین وخاصة الفعالیات 

والعطاء والحوار والتفاعل في جو من الصداقة المركبة والرباعي على وجه التحدید، حیث وبعد األخذ 
:وعالقة الود، إضافة إلى مراعاة الباحث االعتبارات التالیة

.إعطاء المستجوب الوقت الكافي لإلجابة- 
بعد حصول الباحثین .عدم توجیه أكثر من سؤال في وقت واحد، مراعاة المستوى الثقافي للمستجوب- 

المقابلة صحیحة وصادقة، فیما وضعت لذلك، خلص الباحث من خالل على تقاریر المستجوبین كون أن 
:إلى ما یلي) اختصاصیین في ألعاب القوى(نتائج المقابلة المباشرة المنجزة مع عینة المستجوبین 

.عفوي مبني على الخصوصیة من طرف المدربین في غالبیة اإلجابة: التدریب- 
.حدود الضعیففي مجال ألعاب القوى یبقى في : التكوین- 
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نوعا ما تبقى محتشمة، وغیاب شبه كلي بالنسبة للمشاركة في الفعالیات المركبة إلى منعدم، : المشاركة- 
.نتیجة غیاب ممارسة هذا االختصاص ضمن األندیة الریاضیة في أغلب اإلجابات

العلمي في هذا المجال، على الرغم من التطور : االنتقاء في ألعاب القوى باستخدام الوسائل الحدیثة- 
العدو الریفي المدرسي، (عملیة االنتقاء معتمدة على نفس األسس وبناء على رأي المستجوبین، فإن

، دون استخدام وسائل القیاس والتقویم في مجال )المتمیزین في درس التربیة البدنیة والریاضیة، المالحظة
.التدریب

ناك عالقة وطیدة بین النادي الریاضي والمدرسة، حیث أن ه: التواصل بین المدرس والنادي الریاضي- 
لكن االنتقاء یبقى مختصر على بعض . هذه األخیرة تعتبر خّزان بشري یتم على مستواه تكوین األندیة

.المعاییر الخصوصیة
:وفیما یلي نتائج التجربة االستطالعیة التي تؤكد على مدى صدق وثبات االختبارات

االختبارات
معامل الصدقالمحسوبة. رالجدولیة. راإلحصائیة. د.معینةحجم ال

إذ
10100.050.6020.9840.991ذ) ثا(م 80جري 
0.9830.991إ) ثا(م 60جري 

0.9920.995)كغ3(رمي الكرة الطبیة لألمام ذكور 
0.9910.995)كغ2(رمي الكرة الطبیة لألمام إناث 

0.9710.985)كغ3(الكرة الطبیة للخلف ذكور رمي 
0.9920.994)كغ2(رمي الكرة الطبیة للخلف إناث 
0.9750.983الوثب العمودي من الوقوف ذ
0.9690.984الوثب العمودي من الوقوف إ
0.8870.934الوثب العریض من الوقوف ذ
0.8770.936الوثب العریض من الوقوف إ

0.9740.986م ذ500جري 
0.9520.975م إ500جري 

0.9420.967الوثب الثالثي من الثبات ذ
0.9310.965الوثب الثالثي من الثبات إ

.إلنجاز البحث على نحو األفضل، استخدم الباحث المنهج المسحي التجریبي
300ذكور، 400: تلمیذ موزعین على النحو التالي700تتكون من تم تطبیق االختبارات على عینة- 

.إناث
.ذكور10إناث، 10: تلمیذ موزعة كاآلتي20عینة من تالمیذ المتمیزین بلغ حجمها - 
.ذكور10إناث، 10: عداء موزعة كاآلتي20عینة ضابطة بلغ حجمها - 
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:وتمثلت مجاالت البحث في
م، شمومة 1962جویلیة 5إكمالیة السوافلیة، بوقیراط، سیرات، زغلول، : مستغانموالیة بعض إكمالیات 

.المركب الریاضي. الجدیدة، إكمالیة عبان رمضان
20/05/2004إلى غایة 10/11/2003لقد امتدت فترة الدراسة المسحیة من 

700لغ حجمها سنة ب) 13- 12(أنجزت التجربة األساسیة على عینة من التالمیذ تراوحت أعمارهم 
طبقت علیهم بطاریة ) إناث300(وحجم الثانیة ) ذكور400(تلمیذ، موزعة على مجموعتین حجم األولى 

وع اعتماد الباحثین على المعاییر المعتمدة ضمن الهیئات " ف"االختبار وباستخدام التوزیع الطبیعي 
ثم ) ذكور10إناث، 10(م الریاضیة، حیث وبعد التوظیف تم الحصول على متمیزین وقد بلغ عدده

عدائي وفاق مزغران ووفاق (طبقنا علیهم مسابقة الرباعي كل منهم على مدى یومین، والعینة الضابطة 
.طبقنا علیها مسابقة الرباعي) مستغانم

على لقد اعتمد الباحث خالل إصدارهم لألحكام الموضوعیة حول نتائج التجربة االستطالعیة، واألساسیة 
ات الخام المتحصل علیها إلى درجات معیاریة، وذلك باالستخدام األمثل لبعض الوسائل تحویل الدرج

:اإلحصائیة التالیة
.النسبة المئویة- 
.وتتمثل في المتوسط الحسابي: مقیاس النزعة المركزیة- 
.وتمثل في االنحراف المعیاري، معامل االختالف: مقیاس التشتت- 
".ف"التوزیع الطبیعي - 
وتمثل في معامل االرتباط البسیط لبرسون، ): االرتباط(الحاسوب، مقیاس العالقة بین المتغیرات جهاز- 

، معامل الصدق، اختبار حسن المطابقة "ف"، واختبار التباین "ت"مقیاس الداللة وتمثل في اختبار الداللة 
).م2كا(
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:عرض ومناقشة النتائج عند الذكور
اإلحصائیةالمقاییس 
بطاریة االختبارات

داللة الفروقح.د الداللة. مج" ف"قیمة م.قیمة فاالختالف. مم/ إ ح/م 

- 11.790.675.682.731.880.059)ثا(م 80عدو 
390

دال إحصائیا

- 1.520.2315.133.681.880.059)د(م 500الجري 
390

دال إحصائیا

- 5.011.4328.544.371.880.059رمي الكرة الطبیة لألمام
390

دال إحصائیا

- 5.951.6327.398.71.880.059رمي الكرة الطبیة للخلف
390

دال إحصائیا

- 1.650.2917.5710.941.880.059)م(الوثب العریض 
390

دال إحصائیا

- 5.150.8917.282.321.880.059)م(الوثب الثالثي 
390

دال إحصائیا

- 30.79.631.276.11.880.059)سم(الوثب العمودي 
390

دال إحصائیا

یوضح الالتجانس الوسطي في النتائج الخام باستخدام اختبار معامل االختالف واختبار ):1(جدول رقم 
"ف"تحلیل التباین 
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:عرض ومناقشة النتائج عند اإلناث
اإلحصائیةالمقاییس 
بطاریة االختبارات

داللة الفروقح.د الداللة. مج" ف"قیمة م.قیمة فاالختالف. مم/ إ ح/م 

- 11.671.5413.193.81.880.059)ثا(م 60عدو 
290

دال إحصائیا

- 1.871.1662.032.11.880.059)د(م 500الجري 
290

دال إحصائیا

- 4.190.7923.157.861.880.059)م(رمي الكرة الطبیة لألمام 
290

دال إحصائیا

- 4.100.8620.977.151.880.059)م(رمي الكرة الطبیة للخلف 
290

دال إحصائیا

- 1.410.2719.142.971.880.059)م(الوثب العریض 
290

دال إحصائیا

- 4.390.8419.132.771.880.059)م(الوثب الثالثي 
290

إحصائیادال

- 24.066.8528.473.581.880.059)سم(الوثب العمودي 
290

دال إحصائیا

نتائج الخام باستخدام اختبار معامل االختالف واختبار لالتجانس وسطي في یوضح ا):2(جدول رقم 
"ف"تحلیل التباین ال
:التوزیع الطبیعي عند الذكورعرض ومناقشة نتائج المعالجة اإلحصائیة للنتائج الخام باستخدام - 

الرمي للخلفالرمي لألمامالوثب العموديالوثب الثالثيالوثب العریضم500جري)ثا(م 80عدو 

جید جدا
فما تحت10.84فما تحت9.30فما تحت59.5فما تحت7.82فما تحت2.52فما فوق0.85فما فوق9.85

00000000000000
10.68- 9.167.58- 58.546.44-7.7338.34- 2.516.05- 1.301.95- 11.950.88- 9.91جید

89908554976570
7.5- 6.304.32- 39.343.45-621- 1.364.26-1.581.9- 12.51.53-11.20متوسط

258260208266213299255
4.3-3.442.8- 202.26-4.2510- 0.782.48- 21.35-131.9-12.54ضعیف

535010780903675
ضعیف 

جدا
فما فوق27فما فوق2.23فما فوق9.98فما فوق2.47فما فوق0.75فما تحت2.02فما تحت31.15

00000000000000
"ف"الطبیعيالتوزیعباستخدام اختبار معامل عند الذكور المعالجة یوضح الدرجات المعیاریة للنتائج الخام ):3(جدول رقم 
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:عرض ومناقشة نتائج المعالجة اإلحصائیة للنتائج الخام باستخدام التوزیع الطبیعي عند اإلناث- 
ط .رمي كالوثب العموديالوثب الثالثيالوثب العریض)د(م500جري)ثا(م 60عدو 

لألمام
ط .كالرمي 

للخلف

جید جدا
فما تحت7.10فما تحت6.68فما تحت44.61فما تحت6.91فما تحت2.22فما فوق0.59فما فوق7.2

00000000000000
7- 6.595.15- 43.934.96- 6.8330.9- 2.195.25- 1.411.68- 10.280.71- 7.36جید

22402943326733
5.06- 4.873.22- 30.23.24-5.1517.21- 1.673.55- 2.101.14- 13.361.52-10.44متوسط

271199253228225197238
3.12- 3.151.28- 16.561.52-3.4710- 1.111.87-2.450.6- 16.442.25- 13.5ضعیف

07551829433526
ضعیف 

جدا
فما فوق1.18فما فوق1.5فما فوق9.95فما فوق1.79فما فوق0.58فما تحت2.5فما تحت16.4

00000000000000
المعالجة باستخدام اختبار معامل اإلناثیوضح الدرجات المعیاریة للنتائج الخام عند ):4(جدول رقم 

"ف"التوزیع الطبیعي 
من خالل الجدولین أعاله، یتضح لنا أن النتائج التالیة كانت بالنسبة للذكور واإلناث وحسب الدرجات 

.ي تتضمن بطاریة موضوع البحثالمعیاریة من الضعیف، المتوسط إلى الجید في جمیع االختبارات الت
وبعد المقارنة الداخلیة على مستوى الفئات المتحصل علیها، وبعد المعالجة اإلحصائیة تم انتقاء األوائل 
المبحوثین عند المستوى الجید لكون أن المستوى أعاله لم یسجل أیة نتائج، وعلیه تم استخالص النتائج 

:التالیة
العینة   

المستوى
إناثذكور

3223جید
یوضح التالمیذ األوائل عند مستوى الجید):5(جدول رقم 

كما اعتمد الباحث المعیار المعتمد ضمن الهیئات الریاضیة، حیث وبعد التوظیف تم الحصول على 
.اإلناثعند 10عند الذكور و10المتمیزین والذي بلغ عددهم 
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عرض ومناقشة نتائج مسابقة الرباعي لدى المتمیزین ذكور وٕاناث- 
االختبارات

العینات
السرعة حجم العینة

م الطویل60
دفع الجلة

م1200
السرعة 

م الجلة60
الوثب الطویل 

م1200
م 60السرعة 

م1200
الوثب الطویل 

دفع الجلة
0.700.640.68-100.900.760.79ذكور
0.670.750.76-100.920.730.88إناث

یوضح مقدار العالقة أو مدى االرتباط الحاصل في نتائج الفعالیات الرباعي عند الذكور ):6(جدول رقم 
واإلناث المتمیزین

:عرض ومناقشة نتائج المتمیزین، مقارنة الرقم القیاسي الوطني وأفضل نتیجة عند الذكور- 
)ن(اإلنجاز م1200جري دفع الجلةالوثب الطویلم60السرعة الفعالیات
8.45.258.873.899.5أحسن نتیجة

8.914.648.014.1687.8متوسط العینة
85.1510.23.36128الرقم الوطني
أحسن نتیجة، متوسط العینة، (یوضح التباین في النتائج الریاضیة لفعالیة الرباعي بین ):7(جدول رقم 

).الرقم الوطني لدى الذكور
:عرض ومناقشة نتائج المتمیزین، مقارنة الرقم القیاسي الوطني وأفضل نتیجة عند اإلناث- 

)ن(اإلنجاز م1200جري دفع الجلةالوثب الطویلم60السرعة الفعالیات
9.34.157.854.3989.5أحسن نتیجة

9.823.76.914.7177.17متوسط العینة
8.104.909.354.14135الرقم الوطني
أحسن نتیجة، متوسط العینة، (یوضح التباین في النتائج الریاضیة لفعالیة الرباعي بین ):8(جدول رقم 

).الرقم الوطني لدى اإلناث
)ذكور(الریاضیة للمتمیزین مقارنة مع العینة الضابطة عرض ومناقشة النتائج - 

قیمة عینة المتمیزینالعینة الضابطةن
م" ت"

قیمة 
ج" ت"

الداللة حح.دالداللة.م
)س()س()ع()س(

م60السرعة 

10

8.920.518.910.330.50

2.100.0518

غیر دال
دال3.420.324.640.358.13الوثب الطویل

دال5.520.78.020.459.25دفع الجلة
دال3.630.234.160.195.30م1200جري 

دال717.1987.85.965.40)ن(اإلنجاز 
یوضح الفروق في النتائج اإلحصائیة عند الذكور باستخدام اختبارات ستودنت):9(جدول رقم 
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:االستنتاجات* 
واقع تدریس ألعاب القوى میدانیا ال یزال مقتصرا فقط على بعض فعالیات الجري والوثب دون إن - 

التنویع في تدریس بقیة الفعالیات األخرى، وعلى وجه الخصوص مسابقة الرباعي التي ال یوجد لها أثر 
ألجهزة البسیطة في درس التربیة البدنیة والریاضیة في الطور اإلكمالي رغم سهولة أدائها، وتعتمد على ا

.البدیلة
بطاریة االختبار تسعى من أجل انتقاء التالمیذ لمزاولة مسابقة الرباعي في درس التربیة البدنیة أو في - 

.مجال التدریب
:الرباعي من حیث- 
تبین لنا أنه لیس هناك فروق معنویة ذات داللة إحصائیة في مستوى ): ذكور، إناث(م 60السرعة -1

لمقدرة الجدولیة ا" ت"، أقل من )0.6، 0.5(المحسوبة على الترتیب " ت"العینتین، كون أن قیمة أداء 
2.10بـــ
تبین لنا أنه هناك فروق معنویة ذات داللة إحصائیة في مستوى األداء ): ذكور، إناث(الوثب الطویل -2

الجدولیة " ت"أكبر من ) 2.76) (8.13(المحسوبة على الترتیب " ت"كون قیمة ) ذكور، إناث(العینتین 
.لصالح عینة التالمیذ المتمیزین2.10والمقدرة بـــــــ

تبین لنا أنه هناك فروق معنویة ذات داللة إحصائیة في مستوى أداء ): ذكور، إناث(دفع الجلة -3
الجدولیة " ت"أكبر من ) 3.37) (9.25(المحسوبة على الترتیب " ت"كون قیمة ) ذكور، إناث(العینتین 
.لصالح عینة التالمیذ المتمیزین2.10المقدرة بـــــ

تبین لنا أن هناك فروق معنویة ذات داللة إحصائیة في مستوى أداء ): ذكور، إناث(م 1200الجري -4
لصالح 2.10الجدولیة المقدرة بـــ" ت"أكبر من ) 6، 5.3(المحسوبة على الترتیب " ت"كون قیمة العینتین

.بطةالعینة الضا
تبین لنا بالنسبة للذكور أنه هناك فروق معنویة ذات داللة إحصائیة في ): ذكور، إناث) (ن(اإلنجاز -5

2.10الجدولیة والمقدرة بــ" ت"أكبر من قیمة 5.4المحسوبة والمقدرة بــــ" ت"مستوى األداء، كون قیمة 
لیس هناك فروق معنویة ذات داللة إحصائیة لصالح عینة التالمیذ المتمیزین، أما بالنسبة لإلناث تبین أنه 

.2.10الجدولیة المقدرة بـــ" ت"أقل من قیمة 0.64المحسوبة المقدرة بــــ" ت"في مستوى األداء كون قیمة 
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:الخاتمة العامة للبحث والتوصیات* 
، من أهم المسابقات المشوقة والمثیرة التي تستحق المشاهدة والمتابعة، ألنها تعتبر المسابقات المركبة

والنجاح فیها متوقف أساسا على االنتقاء ) العدو، القفز، الرمي(تجمع بین مختلف الفعالیات من ناحیة 
ترات أنه عملیة یتم من خاللها اختیار أفضل الریاضیین على ف" زاتسیورسكي"العلمي الجید الذي یعتبره 

زمنیة مبنیة على المراحل المختلفة لإلعداد الریاضي، ویرى الباحث أن هذه الخطوة العلمیة تعتبر في 
غایة األهمیة خاصة في ألعاب القوى والفعالیات المركبة على وجه الخصوص، وعلیه فإنه وبالرغم من 

ل التدریب الریاضي من حیث التطور العلمي الحالي الذي مس حقل التربیة البدنیة والریاضیة، وكذلك حق
اإلثراء لوسائل التقویم الحدیث، ألجل االنتقاء الموضوعي للمتمیزین في مختلف أنشطة العاب القوى 
والفعالیات المركبة على وجه التحدید، إال أن هذا األمر وحسب رأي الباحث، یعتبر شبه منعدم لكون أنه 

لقوى، وبفضل نتائج االستمارات الموزعة على العاملین من خالل المالحظات المیدانیة في میادین العاب ا
في حقل التربیة البدنیة والریاضیة، وكذا من خالل متابعتنا للبطوالت المدرسیة أللعاب القوى، والمقابالت 

تبین أنه على الرغم من أن المدرسة تعتبر میدان خصب الكتشاف . المباشرة مع أهل االختصاص
للوصول بهم إلى ما یسمى بصناعة األبطال، إال أن ممارسة هذه الفعالیة ضمن المتمیزین وٕاعدادهم جیدا 

درس التربیة البدنیة والریاضیة تبقى منعدمة للعدید من األسباب، بینما االنتقاء یبقى عفوي إلى منعدم، كما 
المشاركة ضمن نفس االختصاص یبقى ضعیف، لكون أن األمر مقتصر على الجهوي أحیانا أن مستوى 

أو الوطني بشكل ضعیف، في حین یبقى التدریب عفوي ومبني على الخصوصیة نتیجة نقص التكوین 
للید المختصة، وعلى هذا األساس تناول الباحث الظاهرة بالدراسة منتهجا المنهج المسحي التجریبي، وقد 

:أحصى الباحث التالي
ور االكمالي، لما تكتسیه من فاعلیة في ضرورة إقحام تدریس فعالیة الرباعي ضمن المنهاج الوزاري للط- 

.تحقیق أهداف التربیة البدنیة
غیرها من وسائل التقویم أواالبتعاد عن العفویة أو الخصوصیة، وذلك باالعتماد على بطاریة االختبار - 

.الحدیث التي تثبت فاعلیتها لنفس الغرض
لیه یجب على المدرس أو المدرب أن سنة تعتبر مرحلة جد مهمة، وع) 13- 12(إن المرحلة العمریة - 

.یلم بكل الممیزات والخصائص العامة حین یتعلق األمر بالتدریس أو التدریب
.ضرورة إقحام الفعالیات المركبة والرباعي على وجه التحدید ضمن برنامج المسابقات الالصفیة- 
لتقویم أداء التالمیذ في مسابقة استخدام الدرجات المعیاریة المستخلصة من بطاریة االختبار المقترحة - 

.الرباعي
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:المصادر والمراجع باللغة العربیة
العاب القوى لمعاهد التربیة البدنیة والریاضیة، ترجمة قصي المهدي القیسي، : أوزلین، ماكروف-1

.1976موسكو، 
الحدیث، ، دار الكتاب 4القیاس في المجال الریاضي، ط: أحمد محمد خاطر، وعلي فهمي ألبیك-2

.1996اإلسكندریة، 
.طرق التدریب في المجال الریاضي: أحمد عباس السامرائي، وأحمد البسطویسي-3
.1996، دار الفكر، عمان، األردن، 1موسوعة كرة الطائرة الحدیثة، ط: أكرم زكي خطابیة-4
دیوان المطبوعات عالقات القدرة على التفكیر االبتكاري بالتحصیل الدراسي، : الطاهر سعد اهللا-5

.1996الجامعیة، الجزائر، 
سلة المعارف الریاضیة سل(سباقات المیدان والمضمار والجري والسباقات المركبة : أمین أنور الخوري-6

).س.ب(، دار الفكر العربي، القاهرة، )للبراعم
ار الفكر العربي، ، د1منهاج التربیة البدنیة المعاصر، ط: أمین أنور الخوري، جمال الدین الشافعي-7

.2000القاهرة، 
.1994، دار الفكر العربي، القاهرة، 2النمو الحركي من الطفولة إلى المراهقة، ط: أسامة راتب كامل-8
دراسة مقارنة لفاعلیة التدریب باستخدام أسلوبي األمري والتضمیني في تنمیة : بن سي قدور الحبیب-9

في العدو والحواجز، كلیة العلوم االجتماعیة والتربیة تلمیذبعض الصفات البدنیة واألداء الحركي لل
.2002الریاضیة، مستغانم، 

.1999أسس ونظریات التدریب الریاضي، دار الفكر العربي، القاهرة، : بسطویسي أحمد- 10
، دار الفكر العربي، 1، ط- تعلیم، تدریب-سباقات المضمار ومسابقات المیدان: بسطویسي أحمد- 11

1997.
.1984طرق التدریس في مجال التربیة الریاضیة، مطبعة جامعة بغداد، : بسیوني أحمد- 12
.1965ألعاب القوى، ترجمة وٕاعداد قصي محمود القیسي، موسكو، : ازولین. انكي.مكارف. ب.د- 13
تطور مهارات تدریس التربیة الریاضیة، ترجمة عباس السامرائي عبد الكریم : درایل ساید نتوب- 14

.1992، دحمود السامرائي، دار الحكمة، بغدام
.1988تاریخ التربیة الریاضیة، دار المعارف للطبع والنشر والتوزیع، بغداد، : هاشم منذر الخطیب- 15
موسوعة ألعاب القوى والرمي والمسابقات المركبة : زكي محمد درویش، عادل محمود عبد الحافظ- 16

).س.ب(
.1995، علم الكتاب 5علم النفس نمو الطفولة والمراهقة، ط:حامد عبد السالم زهران- 17
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.1993االختبارات والقیاسات لالعبي كرة القدم، دار الفكر العربي، القاهرة، : حنیفي محمود مختار- 18
.1984التعلم الحركي، دار المعارف، اإلسكندریة، : یوسف الشیخ- 19
التربیة البدنیة والریاضیة، ترجمة قصي محمود ألعاب القوى بمعاهد : یورفي أندریف وآخرون- 20

.1985القیسي، 
، دار الفكر العربي، 3اللیاقة البدنیة ومكوناتها، ط: ومحمد صبحي حسانین. كمال عبد الحمید- 21

.1977القاهرة، 
المنافسات المتعددة في ألعاب القوى، ترجمة وٕاعداد قصي محمود القیسي، موسكو، : أو.ث.كودم- 22

1981.
، دار الفكر العربي، القاهرة، 2القیاس واالختبار في التربیة البدنیة والریاضیة، ط: لیلى السید فرحات- 23

2003.
.1970اللیاقة البدنیة والتدریب الریاضي، دار الفكر العربي، مصر : موسى فهمي إبراهیم- 24
.1996، 1البحث العلمي، مناهجه وتقنیاته، ط: محمد زیان عمر- 25
األسس النفسیة النتقاء الریاضي، طبع بالهیئة العامة للشؤون المطابع األمیریة، : مد لطفي طهمح- 26

.2002القاهرة، 
، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2نظریات وطرق التربیة البدنیة، ط: محمد عوض البسیوني- 27

).س.ب(
اء، دیوان المطبوعات مقدمة في اإلحص: أبو صالح، وعدنان محمد عوض. محمد صبحي- 28
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. دار الفكر العربي. البحث العلمي في المجال الریاضي: محمد حسن عالوي، أسامة راتب- 32
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.1993. الجزائر. المطبوعات الجامعیة
. مركز الكتاب للنشر. 1ط. طرق التدریس في التربیة الریاضیة: ناهد محمد سعد، نللي رمزي فهیم- 40

.1998. القاهرة
طبعة اإلشعاع مكتبة وم. مسابقات المیدان والمضمار: سعد الدین الشرنوبي، عبد المنعم هریدي- 41
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أثر ممارسة ألعاب القوى والكرة الطائرة على سمات الشخصیة للریاضیین
بحث مسحي میداني أجري على طلبة وریاضي اختصاص ألعاب القوى والكرة الطائرة

أحمد بن قالوز تواتي: األستاذ
بالدروسأستاذ مساعد مكلف 

-جامعة مستغانم–معهد التربیة البدنیة والریاضیة 

إن المجال الریاضي أصبح الیوم أكثر اتساعا من حیث المفهوم واألهمیة، ذلك راجع للخبرات المكتسبة 
من التطبیق العلمي في التدریب والمباریات، وكذلك من خالل البحوث العلمیة والتجارب التي تؤثر بدرجة 

.ستوى الریاضي في مختلف التخصصات الریاضیةكبیرة على الم
علم النفس الریاضة، الذي یدرس سلوك : ومن بین هذه العلوم التي یرجع لها الفضل في تطور الریاضة

الریاضي في مختلف التخصصات الریاضیة، فردیة كانت أم جماعیة، ألنه مقرون بتالؤم الجسد والنفس 
. ، فكل ما یؤثر في الجسد یؤثر في النفس والعكس صحیحألنهما یكونان وحدة واحدة لدى الریاضي

لكن توجد استجابات أخرى ال یمكن . ویعني سلوك واستجابات الفرد التي یمكن مالحظتها وتسجیلها
.مالحظتها من الخارج أو تسجیلها، كالسمات الشخصیة

ضة یدرس سلوك اإلنسان إن علم نفس الریا:"قد عرف الباحث أسامة كامل راتب علم النفس الریاضة بقوله
لمعرفة تأثیر العوامل النفسیة في سلوك الریاضي، وكیف تؤثر الریاضة على جوانب نفسیته التي ترتبط 

).17، ص1995أسامة كامل راتب، ". (بنوع التخصص الریاضي الممارس
.تخصص ریاضي ممیزاته وخصائصه، فألعاب القوى كنشاط فردي یؤثر في السمات الشخصیةإن لكل 

إن معظم العلماء والباحثین في مجال علم النفس یتفقون على التعریف الذي قدمه جوردن ألبورت والمتمثل 
الشخصیة هي التنظیم الدینامي داخل الفرد لألجهزة النفس جسمیة التي تقرر الطابع الفرید :" في أن

).41، ص1987محمد حسن عالوي، " (للشخص في السلوك والتفكیر
متكاملة توجد في مجال معین، وهذا المجال مجال حیوي إنساني، " جسمیة–نفس "وأن الشخصیة 

وعلى ذلك فإن العوامل التي تؤثر في الشخصیة هي عوامل جسمیة، وعوامل نفسیة، وعوامل . اجتماعي
.اجتماعیة

ة كانت تلك العوامل أو وما الشخصیة إال النتاج الكلي لهذه العوامل جمیعا عند أي فرد من األفراد، موروث
وتعني االكتسابیة كل المواقف والمثیرات والمتغیرات التي یتفاعل معها الفرد في المجال البیئي، . مكتسبة

الذي یعیش فیه سواء في الحیاة الیومیة أو في الممارسة الریاضیة التي یزاولها كنشاط ریاضي متخصص 
.فیه
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تؤثر بشكل واضح على الریاضي سواء كان ظاهریا إن لكل تخصص ریاضي خصائصه، وممیزاته التي
، وهذا یعني أن لكل تخصص أثرا ظاهریا على جسم الریاضي، وقدراته البدنیة )نفسیا(او باطنیا ) بدنیا(

شخصیة الفرد ما هي إال ذلك الكل : "والمهاریة، فإنه بالضرورة تكون هناك تغیرات في نفسیته، ألن
، 1997محمد حسن عالوي، " (فیها من فطرة واكتساب على السواءالمكون من الجسم والنفس، بما 

وهذا ما الحظه الباحث میدانیا من خالل مشاهدته لشخصیات مختلفة للریاضیین، سواء كانت ، )87ص
الختصاص ألعاب القوى أو الكرة الطائرة على مستوى األندیة أو الطلبة في كلیات التربیة البدنیة 

.ل التصرفات المختلفة للریاضیین والطلبة، وكذا ردود أفعال متفاوتة لهموالریاضیة، وتجلت من خال
وما یؤكد هذا حوصلة النتائج للمقابالت الشخصیة التي أجراها الباحث مع خبراء في مجال التدریب 

إلى جانب األساتذة والدكاترة الذین . ألعاب القوى والكرة الطائرة على مستوى األندیة: لالختصاصین
.الطلبة نفس االختصاص في قسم التربیة البدنیة والریاضیةیدرسون 

وعلى هذا األساس، اتجه الباحث إلى دراسة هذا الموضوع إلبراز طبیعة األثر الذي یتركه تخصص 
ألعاب القوى والكرة الطائرة على سمات الشخصیة لطلبة السنة الرابعة اختصاص التربیة البدنیة والریاضیة، 

.ختصاصیین ألعاب القوى والكرة الطائرةوریاضیي األندیة لال
:وعلى ضوء ذلك ارتأى الباحث طرح التساؤل التالي

هل لتخصصي ألعاب القوى والكرة الطائرة أثر على سمات الشخصیة لطلبة السنة الرابعة اختصاص - 
التربیة البدنیة والریاضیة وریاضیي األندیة ؟

:ومنه نطرح التساؤلین التالیین- 
العصبیة، العدوانیة، االكتئابیة، القابلیة (صصي ألعاب القوى والكرة الطائرة أثر على سمة هل لتخ-1

لطلبة السنة الرابعة اختصاص تربیة بدنیة ) الضبط-لالستثارة، االجتماعیة، الهدوء، السیطرة، الكف
وریاضیة وریاضیي األندیة ؟

حدى السمات الشخصیة لطلبة السنة هل لتخصصي ألعاب القوى والكرة الطائرة أثر ضاغط على إ-2
الرابعة اختصاص التربیة البدنیة والریاضیة وریاضیي األندیة ؟

:فرضیات البحث
:، یتوقع الباحث الفرضیات التالیةانطالقا من اإلشكالیات المطروحة

إن لتخصصي ألعاب القوى وكرة الطائرة أثرا مباشرا على السمات الشخصیة لطلبة السنة الرابعة - 
.اختصاص تربیة بدنیة وریاضیة وریاضیي األندیة

:ومن هذه التوقعات نستنتج الفرضیات الفرعیة التالیة- 



المجلة العلمية لعلوم و تقنيات األنشطة البدنية و الرياضية                  

2005الخامس لعدد ا
سنویةمجلة علمیة

محكمة 

كمة مجلة علمیة مح

سنویة تصدر عن معھد التربیة 
البدنیة والریاضیة

56

العصبیة، العدوانیة، االكتئابیة، (یوجد أثر إیجابي لتخصص ألعاب القوى والكرة الطائرة على سمة -1
السنة الرابعة اختصاص تربیة بدنیة لطلبة ) الضبط- القابلیة لالستثارة، االجتماعیة، الهدوء، السیطرة، الكف

.وریاضیة وریاضیي األندیة
إن لتخصصي ألعاب القوى والكرة الطائرة أثرا ضاغطا على إحدى السمات الشخصیة لطلبة السنة -2

.الرابعة اختصاص تربیة بدنیة وریاضیة وریاضیي األندیة
:أهداف البحث

الطائرة على السمات الشخصیة لطلبة السنة الرابعة محاولة معرفة أثر تخصصي ألعاب القوى والكرة 
.اختصاص تربیة بدنیة وریاضیة وریاضیي األندیة

العصبیة، العدوانیة، االكتئابیة، : (محاولة معرفة أثر تخصصي ألعاب القوى والكرة الطائرة على سمة-1
نة الرابعة اختصاص تربیة بدنیة لطلبة الس) الضبط- القابلیة لالستثارة، االجتماعیة، الهدوء، السیطرة، الكف

.وریاضیة وریاضیي األندیة
محاولة معرفة األثر الضاغط لتخصصي العاب القوى والكرة الطائرة على إحدى السمات لطلبة السنة -2

.الرابعة اختصاص تربیة بدنیة وریاضیة وریاضیي األندیة
.تمع الجزائريالتأكید على مدى مصداقیة اختبار فرایبورج وتكییفه مع المج-3

إن مجال البحث العلمي یعتمد على اختیار المنهج المناسب لحل مشكلة مستندا على طبیعة المشكلة 
على هذا األساس . نفسها، وتختلف المناهج المتبعة تبعا الختالف الهدف الذي یود الباحث التوصل إلیه

ي باعتباره من المناهج األكثر وللوصول إلى تحقیق أهداف بحثنا هذا، استخدم الباحث المنهج المسح
.استعماال في البحوث الوصفیة ویتالءم مع مشكلة بحثنا

فالمنهج المسحي یعتبر طریقة لوصف الظاهرة المدروسة وتصویرها كمیا عن طریق جمع المعلومات "
، 1995عمار بوحوش، محمد الذنیبات، " (المقننة عن المشكلة وتصنیفها وٕاخضاعها للدراسة الدقیقة

.)130ص
تمت الدراسة التي قام بها الباحث على مجموعة من طلبة السنة الرابعة اختصاص ألعاب القوى 
واختصاص الكرة الطائرة، وكذلك ریاضي فریق ألعاب القوى لعین الترك وفریق حاسي ماماش للكرة 

23: يموزعین كاآلت40، حیث كان عدد طلبة السنة الرابعة االختصاص 80وكان عددهم . الطائرة
طالبا اختصاص ألعاب القوى، أما فیما یخص ریاضیي فریق عین 17طالب اختصاص الكرة الطائرة، و
كان . ریاضیا تابعا لفریق حاسي ماماش للكرة الطائرة15ریاضیا، و25الترك أللعاب القوى فكان عددهم 

.زائرياختیار العینة بطریقة مقصودة بسبب ظروف البحث، وقلة األندیة في الغرب الج
لقد اعتمد الباحث في دراسته على أدوات بغرض جمع البیانات، وتتمثل في قائمة فرایبورج للسمات 

.الشخصیة
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قائمة فرایبورج للشخصیة
من اساتذة علم "SelgوHampelجوكن فارنبرج و"قائمة فرایبورج للشخصیة أعدها في الصل :تعریف

بتصمیم صورتها المصغرة، التي قام بتعریبها Diell، وقام دیل 1970النفس بجامعة فرایبورج بألمانیا سنة 
عبارة 56أبعاد للشخصیة و08وٕاعداد صورتها المصغرة محمد حسن عالوي، وتحتوي هذه القائمة على 

).ارجع إلى القائمة فرایبورج في المالحق(
یوما على 20لقائمة في البیئة األجنبیة باستخدام التجزئة النصفیة، وٕاعادة االختبار بعد بلغ معامل ثبات ا
سنة، وتراوحت معامالت الثبات 24و18أنثى تتراوح أعمارهم ما بین 151ذكرا و140عینة متكونة من 

طریق وفي البیئة المصریة، تم إیجاد معامالت ثبات الصورة المصغرة عن 0.83إلى 0.64ما بین 
أیام وتراوحت 10طالبا من كلیة التربیة الریاضیة بالقاهرة، بفاصل زمني قدره 82إعادة االختبار على 

أما الصدق فقد تم إیجاده بالصورة المطولة للقائمة . 0.87و0.67معامالت ثبات أبعاد القائمة ما بین 
رى كمحكات مثل اختبار عبارة، باستخدام أبعاد بعض اختبارات الشخصیة األخ212التي تتضمن 

وقد أشارت النتائج إلى توافر الصدق المرتبط بالمحك بالنسبة .مینوسوتا المتعدد األوجه وقائمة كالیفورنیا
وأبعاد الصورة المطولة ألبعاد القائمة، وبالنسبة للصورة المصغرة تراوحت معامالت الثبات بین أبعادها 

.0.92و0.85عند استخدامها كمحك ما بین 
:رض ومناقشة نتائج اختبار فرایبورجع

:عرض نتائج فرایبورج لریاضیي عین الترك أللعاب القوى وفریق حاسي ماماش للكرة الطائرة
یبین المقارنة في سمة العصبیة، العدوانیة واالكتئابیة الختبار فرایبورج بین ریاضیي فریق :01جدول رقم 

.ألعاب القوى لعین الترك وفریق حاسي ماماش للكرة الطائرة
القابلیة االكتئابیةالعدوانیةالعصبیة

لالستثارة
الكفالسیطرةالهدوءاالجتماعیة

عین الترك أللعاب 
)1ع(القوى 

9.969.2810.6711.1612.0812.6711.4010.3م ح
1.271.241.271.370.970.971.181.12إ م

حاسي ماماش لكرة 
)1ع(الطائرة

9.4711.4010.9212.0212.6711.2410.4011.3م ح
2.021.141.321.271.301.261.411.83إح

0.052.02الجدولیة عند " ت"قیم 
0.012.57الجدولیة عند " ت"قیمة 
0.9805.30.632.092.163.382.322.10المحسوبة" ت"قیم 

دال عند غیر دالالداللة اإلحصائیة لصالح
0.01
2للعینة 

دال عند غیر دال
0.05
2للعینة

دال عند 
0.05
2للعینة

دال عند 
0.01
1للعینة

دال عند 
0.05
1للعینة

دال عند 
0.05
1للعینة
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38= 2- 2ن+ 1ن= ح .د: درجة الحریة
:من خالل النتائج المعروضة في الجدول أعاله

لمعرفة داللة الفرق بین المتوسطین لدى العینتین فریق عین الترك أللعاب القوى وفریق :العصبیة* 
وهذه قیمة ). 0.98(ستیودنت، والتي بلغت قیمتها " ت"حاسي ماماش للكرة الطائرة، تم استخدام اختبار 

ه فال وعلی38وبدرجة حریة 0.05عند مستوى الداللة 2.02الجدولیة المقدرة ب" ت"أصغر من قیمة 
.یوجد الفرق بین العینتین في سمة العصبیة

لمعرفة داللة الفرق بین المتوسطین لدى العینتین فریق عین الترك أللعاب القوى وفریق :العدوانیة* 
أكبر وهذه قیمة ). 5.3(ستیودنت والتي بلغت قیمتها " ت"حاسي ماماش للكرة الطائرة، تم استخدام اختبار 

ودرجة الشك %99أي بدرجة ثقة 0.01عند مستوى الداللة 2.02المقدرة بالجدولیة " ت"من قیمة 
، وعلیه یوجد فرق جوهري ذات داللة إحصائیة في سمة العدوانیة بین العینتین 38، وبدرجة حریة 1%

.لصالح عینة فریق حاسي ماماش للكرة الطائرة
لمعرفة داللة الفرق بین المتوسطین لدى العینتین فریق عین الترك أللعاب القوى وفریق حاسي :االكتئابیة

وهذه قیمة أصغر ). 0.63(ستیودنت والتي بلغت قیمتها " ت"ماماش للكرة الطائرة، تم استخدام اختبار 
ه ال یوجد ، وعلی38وبدرجة حریة 0.05عند مستوى الداللة 2.02الجدولیة المقدرة ب" ت"من قیمة 

.الفرق بین العینتین في سمة االكتئاب
:أعاله01من خالل النتائج المعروضة في الجدول رقم 

لمعرفة داللة الفرق بین المتوسطین لدى العینتین فریق عین الترك أللعاب القوى :القابلیة لالستثارة* 
وهذه ). 2.09(تي بلغت قیمتها ستیودنت وال" ت"وفریق حاسي ماماش للكرة الطائرة، تم استخدام اختبار 

ودرجة %95أي بدرجة ثقة 0.05عند مستوى الداللة 2.02الجدولیة المقدرة ب" ت"قیمة أكبر من قیمة 
، وعلیه یوجد الفرق جوهري في القابلیة لالستثارة بین العینتین لصالح عینة 38وبدرجة حریة %5الشك 

.لالستثارةفریق حاسي ماماش لكرة الطائرة في سمة القابلیة
ستیودنت، والتي " ت"لمعرفة داللة الفرق بین المتوسطین لدى العینتین، تم استخدام اختبار :االجتماعیة* 

0.05عند مستوى الداللة 2.02الجدولیة المقدرة ب" ت"وهذه قیمة أكبر من قیمة ). 2.16(بلغت قیمتها 
، وعلیه یوجد الفرق جوهري في سمة 38وبدرجة حریة %5ودرجة الشك %95أي بدرجة ثقة 

.االجتماعیة بین العینتین لصالح عینة فریق حاسي ماماش للكرة الطائرة
لمعرفة داللة الفرق بین المتوسطین لدى العینتین فریق عین الترك أللعاب القوى وفریق حاسي :الهدوء* 

وهذه قیمة أكبر من ). 3.83(والتي بلغت قیمتها نت ودیست" ت"تم استخدام اختبار ماماش للكرة الطائرة، 
، %1ودرجة الشك %99أي بدرجة ثقة 0.01عند مستوى الداللة 2.02الجدولیة المقدرة ب" ت"قیمة 
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، وعلیه یوجد الفرق جوهري في سمة الهدوء ذو داللة إحصائیة بین العینتین لصالح 38وبدرجة حریة 
.ةعینة فریق حاسي ماماش للكرة الطائر 

لمعرفة داللة الفرق بین المتوسطین لدى العینتین فریق عین الترك أللعاب القوى وفریق ):الضبط(الكف * 
وهذه قیمة ). 2.10(ستیودنت والتي بلغت قیمتها " ت"حاسي ماماش للكرة الطائرة، تم استخدام اختبار 

، وعلیه یوجد 38درجة حریة وب0.05عند مستوى الداللة 2.02الجدولیة المقدرة ب" ت"أكبر من قیمة 
.بین العینتین لصالح عینة عین الترك لأللعاب القوى) الضبط(الفرق معنوي في سمة الكف 

یبین النسبة المئویة للتقییم العالي والمنخفض الختبار فریبورج لریاضیي فریق ألعاب :02جدول رقم 
.القوى لعین الترك وفریق حاسي ماماش للكرة الطائرة

تقییم عالي - 1
تقییم منخفص- 2

القابلیة االكتئابیةالعدوانیةالعصبیة
لالستثارة

الكفالسیطرةالهدوءاالجتماعیة

عین الترك أللعاب القوى 
)1ع(

نسبة 
مئویة

57.74
42.26

66.04
33.96

52.43
47.57

59.42
40.58

72.57
27.43

81.03
18.97

62.87
37.13

47.99
52.01

لكرة حاسي ماماش
)1ع(الطائرة

نسبة 
مئویة

63.3
36.7

62.87
37.13

56
44

72.45
27.55

81.03
18.97

60.58
39.42

48.57
51.43

61.86
38.14

أعاله، الذي یبین النسب المئویة للتقییم العالي والمنخفض للسمات المذكورة یتضح 02الجدول رقم 
:للباحث أن

: یتمیزون بالتقییم العالي في السمات التالیة الختبار فرایبورج ریاضیي فریق عین الترك أللعاب القوى 
، وتقییم منخفض في السمات التالیة )العصبیة، العدوانیة، القابلیة لالستثارة، االجتماعیة، الهدوء، السیطرة(
أما فریق حاسي ماماش للكرة الطائرة فیتمیزون بالتقییم العالي في السمات التالیة ). الضبط-الكف(
).العصبیة، العدوانیة، االكتئابیة، القابلیة لالستثارة، االجتماعیة، الهدوء، السیطرة، الكف:(ختبار فرایبورجال
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لالختبار فرایبورج بین طلبة السنة ) العصبیة، العدوانیة واالكتئابیة(یبین المقارنة في سمة :03جدول رقم 
.الرابعة اختصاص ألعاب القوى والكرة الطائرة

القابلیة االكتئابیةالعدوانیةالعصبیة
لالستثارة

الكفالسیطرةالهدوءاالجتماعیة

كرة طلبة اختصاص
)1ع(الطائرة

9.919.0010.4710.7111.6512.0610.009.82م ح
1.491.322.811.261.121.140.791.07إ م

طلبة اختصاص ألعاب 
)2ع(القوى 

10.0310.1311.6511.4810.8911.0910.7410.61م ح
1.161.761.111.031.051161.251.33إح

0.052.02الجدولیة عند " ت"قیم 
0.012.57الجدولیة عند " ت"قیمة 
1.342.213.182.563.002.622.142.00المحسوبة" ت"قیم 

دال عند غیر دالالداللة اإلحصائیة لصالح
0.01
2للعینة 

عند دال 
0.01
1للعینة 

دال عند 
0.05
2للعینة

دال عند 
0.01
1للعینة

دال عند 
0.01
1للعینة

دال عند 
0.05
2للعینة

غیر دال

38= 2- 2ن+ 1ن= ح .د: درجة الحریة
:من خالل النتائج المعروضة في الجدول أعاله

ستیودنت، والتي " ت"استخدام اختبار ، تم لفرق بین المتوسطین لدى العینتینلمعرفة داللة ا:العصبیة* 
0.01عند مستوى الداللة 2.02الجدولیة المقدرة ب" ت"وهذه قیمة أكبر من قیمة ). 3.05(بلغت قیمتها 

، وعلیه یوجد فرق جوهري ذات داللة إحصائیة 38وبدرجة حریة %1ودرجة الشك%99أي بدرجة ثقة 
.ص ألعاب القوىفي سمة العصبیة بین العینتین لصالح طلبة اختصا

لمعرفة داللة الفرق بین المتوسطین لدى العینتین فریق عین الترك أللعاب القوى وفریق :العدوانیة* 
وهذه قیمة ). 2.21(ستیودنت والتي بلغت قیمتها " ت"حاسي ماماش للكرة الطائرة، تم استخدام اختبار 

ودرجة %95أي بدرجة ثقة 0.05ة عند مستوى الدالل2.02الجدولیة المقدرة ب" ت"أكبر من قیمة 
داللة إحصائیة بین في سمة العدوانیة ذو، وعلیه یوجد فرق جوهري 38، وبدرجة حریة %5الشك 

.طلبة ألعاب القوىالعینتین لصالح 
ستیودنت والتي " ت"، تم استخدام اختبار لدى العینتینمعرفة داللة الفرق بین المتوسطینل:االكتئابیة

عند مستوى الداللة 02.57الجدولیة المقدرة ب" ت"ر من قیمة كبر وهذه قیمة أ). 3.18(بلغت قیمتها 
جوهري ذو داللة فرق یوجد ، وعلیه 38وبدرجة حریة %1ودرجة الشك %99أي بدرجة ثقة 0.01

.لصالح طلبة اختصاص ألعاب القوىبین العینتین إحصائیة في سمة االكتئابیة 
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طلبة اختصاص ألعاب القوى لمعرفة داللة الفرق بین المتوسطین لدى العینتین :القابلیة لالستثارة* 
وهذه قیمة ). 2.56(ستیودنت والتي بلغت قیمتها " ت"، تم استخدام اختبار وطلبة اختصاص الكرة الطائرة

ودرجة %95أي بدرجة ثقة 0.05عند مستوى الداللة 2.02الجدولیة المقدرة ب" ت"أكبر من قیمة 
القابلیة لالستثارة بین سمة في ذو داللة إحصائیة، وعلیه یوجد الفرق جوهري38وبدرجة حریة %5الشك 

. طلبة ألعاب القوىالعینتین لصالح 
ستیودنت، والتي " ت"لمعرفة داللة الفرق بین المتوسطین لدى العینتین، تم استخدام اختبار :االجتماعیة* 

0.01عند مستوى الداللة 2.57الجدولیة المقدرة ب" ت"من قیمة وهذه قیمة أكبر ). 3.00(بلغت قیمتها 
، وعلیه یوجد الفرق جوهري في سمة االجتماعیة 38وبدرجة حریة %1ودرجة الشك%99أي بدرجة ثقة 

.طلبة اختصاص ألعاب القوىبین العینتین لصالح ذات داللة إحصائیة 
ستیودنت والتي " ت"، تم استخدام اختبار العینتینطین لدى لمعرفة داللة الفرق بین المتوس:الهدوء* 

0.01عند مستوى الداللة 2.57الجدولیة المقدرة ب" ت"وهذه قیمة أكبر من قیمة ). 2.62(بلغت قیمتها 
، وعلیه یوجد الفرق جوهري في سمة الهدوء 38، وبدرجة حریة %1ودرجة الشك %99أي بدرجة ثقة 

.طلبة اختصاص الكرة الطائرةالح ذو داللة إحصائیة بین العینتین لص
ستیودنت والتي " ت"، تم استخدام اختبار لفرق بین المتوسطین لدى العینتینلمعرفة داللة ا:السیطرة* 

0.05عند مستوى الداللة 2.02الجدولیة المقدرة ب" ت"وهذه قیمة أكبر من قیمة ). 2.14(بلغت قیمتها 
بین العینتین لصالح ذات داللة إحصائیة السیطرةي سمة فجوهريفرق ، وعلیه یوجد 38وبدرجة حریة 

.طلبة اختصاص ألعاب القوى
ستیودنت " ت"لمعرفة داللة الفرق بین المتوسطین لدى العینتین، تم استخدام اختبار ):الضبط(الكف * 

لداللة عند مستوى ا2.02الجدولیة المقدرة ب" ت"وهذه قیمة أكبر من قیمة ). 2.00(والتي بلغت قیمتها 
.بین العینتین) الضبط(، وعلیه یوجد فرق في سمة الكف 38وبدرجة حریة 0.05

یبین النسبة المئویة للتقییم العالي والمنخفض الختبار فریبورج لطلبة اختصاص ألعاب :04جدول رقم 
.القوى وطلبة اختصاص الكرة الطائرة

تقییم عالي - 1
تقییم منخفص- 2

القابلیة االكتئابیةالعدوانیةالعصبیة
لالستثارة

الكفالسیطرةالهدوءاالجتماعیة

ألعاب طلبة اختصاص
)1ع(القوى 

نسبة 
مئویة

53.51
46.49

48.28
51.77

66.44
33.56

63.87
36.13

70.16
29.84

58.29
41.77

53.42
46.58

51.57
48.43

لكرة ااختصاصحاسي 
)1ع(الطائرة

نسبة 
مئویة

61.3
38.7

42.85
57.15

49.57
50.43

52.86
47.14

66.44
35.56

72.3
27.7

42.85
57.15

40.27
59.73
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أعاله، الذي یبین النسب المئویة للتقییم العالي والمنخفض للسمات المذكورة یتضح 04الجدول رقم 
:للباحث أن

العصبیة، : (فرایبورج ألعاب القوى یتمیزون بالتقییم العالي في السمات التالیة الختبار طلبة اختصاص 
یتمیزون طلبة اختصاص الكرة الطائرة . )، الكف، القابلیة لالستثارة، االجتماعیة، الهدوء، السیطرةكتئابیةاال

).جتماعیة، الهدوء، القابلیة لالستثارة، االعصبیةال:(بالتقییم العالي في السمات التالیة الختبار فرایبورج
:رج للفرضیة األولىاالستنتاجات نتائج اختبار فرایبو 

من خالل االستنتاجات التي توصل إلیها الباحث عن مدى ثبوت إحصائیا الفرضیة الفرعیة األولى 
الختبار فرایبورج على ریاضیي فریق حاسي ماماش للكرة الطائرة وفریق عین الترك أللعاب القوى، وكذا 

:إن الفرضیة الفرعیة األولى القائلةعلى طلبة السنة الرابعة اختصاص ألعاب القوى والكرة الطائرة ف
العصبیة، العدوانیة، االكتئابیة، (یوجد أثر إیجابي لتخصصي ألعاب القوى والكرة الطائرة على "

))طالضب(االجتماعیة، الهدوء، السیطرة، الكف
ولم) العصبیة، القابلیة لالستثارة، االجتماعیة، الهدوء، السیطرة، الكف(تحققت إحصائیا في سمة - 

.لدى فریق عین الترك أللعاب القوى) العدوانیة، االكتئابیة(تتحقق في سمة 
ولم ) العصبیة، العدوانیة، القابلیة لالستثارة، االجتماعیة، الهدوء، السیطرة(تحققت إحصائیا في سمة - 

.لدى فریق حاسي ماماش للكرة الطائرة) االكتئابیة، السیطرة(تتحقق في سمة 
ولم تتحقق في سمة ) القابلیة لالستثارة، االجتماعیة، الهدوء، السیطرة(سمة تحققت إحصائیا في- 
.لدى طلبة اختصاص ألعاب القوى) العصبیة، العدوانیة، االكتئابیة، الكف(

ولم تتحقق ) العصبیة، االكتئابیة، القابلیة لالستثارة، االجتماعیة، الهدوء، الكف(تحقق إحصائیا في سمة 
.اختصاص الكرة الطائرةلدى طلبة ) العدوانیة، السیطرة(في سمة 

:الفرضیة الفرعیة الثانیة
تخصصي ألعاب القوى كما تحققت الفرضیة الرئیسیة من خالل ثبوت الفرضیة الفرعیة الثانیة القائلة أن

.والكرة الطائرة أثر على إحدى السمات الشخصیة
سمة : من خالل نتائج اختبار فرایبورج على الطلبة اختصاص ألعاب القوى إن السمة الضاغطة هي-1

.االجتماعیة
سمة : من خالل نتائج اختبار فرایبورج على الطلبة اختصاص الكرة الطائرة إن السمة الضاغطة هي-2

.دوءاله
: من خالل نتائج اختبار فرایبورج على فریق حاسي ماماش الكرة الطائرة إن السمة الضاغطة هي-3

.االجتماعیةسمة 
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سمة : من خالل نتائج اختبار فرایبورج على فریق عین الترك لأللعاب القوى إن السمة الضاغطة هي-4
.الهدوء

:استنتاجات اختبار فرایبورج-
العصبیة، العدوانیة، القابلیة لالستثارة، االجتماعیة، (تخصص الكرة الطائرة أثر إیجابیا على سمة -1

لدى فریق حاسي ماماش للكرة الطائرة، أما السمة ) االكتئابیة، السیطرة، الكف(وسلبا على سمة ) الهدوء
.االجتماعیةالضاغطة فهي 

لعصبیة، القابلیة لالستثارة، االجتماعیة، الهدوء، ا(تخصص ألعاب القوى أثر إیجابیا على سمة -2
لدى فریق عین الترك أللعاب القوى، أما السمة ) العدوانیة، االكتئابیة(وسلبا على سمة ) السیطرة، الكف
.الهدوءالضاغطة فهي 

لبا وس) القابلیة لالستثارة، االجتماعیة، الهدوء، السیطرة(تخصص ألعاب القوى أثر إیجابیا على سمة -3
لدى طلبة اختصاص ألعاب القوى، أما السمة ) العصبیة، العدوانیة، االكتئابیة، الكف(على سمة 

.االجتماعیةالضاغطة فهي 
العصبیة، االكتئابیة، القابلیة لالستثارة، االجتماعیة، (تخصص الكرة الطائرة أثر إیجابیا على سمة -4

، أما السمة لدى طلبة اختصاص الكرة الطائرة) ةالعدوانیة، السیطر (وسلبا على سمة ) الهدوء، الكف
.الهدوءالضاغطة فهي 

:التوصیات واالقتراحات* 
:وفي ضوء النتائج السابقة یقترح الباحث ما یلي

إنه من الضروري أن یلتفت النظام التكویني في كلیات التربیة البدنیة والریاضیة للشخصیة ومدى تأثرها 
ه إلیها الطالب، كما أنه من الضروري على مسؤولي األندیة االهتمام بالتخصصات الریاضیة التي یتوج

بالشخصیة وباألخص أندیة اختصاص ألعاب القوى واختصاص الكرة الطائرة وذلك للرفع من مستوى 
.الریاضة في االختصاصین

:ولتحقیق ذلك یجب
البدنیة والریاضیة، والعمل قیاس سمات الشخصیة للطلبة قبل دخولهم الجامعة في اختصاص التربیة -1

على تثبیتها وتنمیتها في االتجاه اإلیجابي، والحد من السمات السلبیة وهذا ال یتحقق إال بواسطة قیاسات 
.واختبارات مقننة

على المدربین التركیز على عامل الشخصیة عند انتقاهم للریاضیین في اختصاص العاب القوى -2
السمات (وذلك لكي یكون تكامل ما بین الصفات البدنیة والنفسیة والكرة الطائرة، وخاصة الناشئین

).الشخصیة
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االعتماد على سمات شخصیة ممیزة لكل اختصاص عند توجیه الطلبة إلى اختصاصات فردیة أو -3
.جماعیة

اعتماد المدربین عند إعدادهم للریاضیین في كل اختصاص على الجانب البدني والنفسي حسب -4
.ختصاص والمنافسةمتطلبات اال

نظرا لقلة االختبارات والمقاییس التي تساعد على كشف وتحدید السمات الشخصیة للریاضیین، خاصة -5
:تلك المكیفة وفق البیئة الجزائریة ویتحقق ذلك بما یلي

ترجمة وتكییف االختبارات األجنبیة وفق البیئة الجزائریة، وانتقاء الصالح منها من خالل دراسات - 
.یة، تجریبیة أكیدةعلم

وضع معاییر وطنیة لسمات الشخصیة للطلبة اختصاص التربیة البدنیة والریاضیة وللریاضیین على - 
مستوى األندیة، وذلك لتسهیل مهمة االنتقاء واالختیار وفقا لهذه المعاییر، ویتحقق من خالل تطبیق 

.اختبارات على فئات سنیة مختلفة
على جملة من المواضیع الفرعیة تحتاج إلى دراسة خاصة، یقترح الباحث هذا وقد أثارت هذه الدراسة 

:إجراء بحوث حول
لدى ریاضي األندیة وسمة العدوانیة لدى طلبة في اختصاص ألعاب القوى دراسة حول سمة االكتئابیة-1

.والكرة الطائرة
.المباشر والمتوازیةدراسة سمات الشخصیة للریاضیین في اختصاص ریاضات ذات االحتكاك -2
.دراسة مقارنة للسمات الشخصیة لعدائي ألعاب القوى ذات األداء القصیر والطویل-3
.قیاس السمات الشخصیة لدى العبي الكرة الطائرة حسب مراكز اللعب-4
سمات الشخصیة لدى ریاضیي المستویات العالیة في المنتخبات الوطنیة الجزائریة اختصاص فردي -5

.وجماعي
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:المصادر والمراجع
.1995الطبعة األولى، دار الفكر العربي، النصر، . علم النفس الریاضة: أسامة كامل راتب-1
الطبعة السادسة، دار المعارف، القاهرة، . سیكولوجیة التدریب والمنافسات: محمد حسن عالوي-2

1987.
الطبعة األولى، مركز الكتاب للنشر، القاهرة، . مدخل في علم النفس الریاضي: محمد حسن عالوي-3

1997.
دیوان المطوعات . مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث: عمار بوحوش، محمد محمود الذنیبات-4

.1995الجامعیة، الجزائر، 
، مركز الكتاب للنشر، مصر، 1ط. موسوعة االختبارات النفسیة للریاضیین: محمد حسن عالوي-5

1998.
الطبعة . اختبارات النفسیة والمهاریة في المجال الریاضي: محمد حسن عالوي ونصر الدین رضوان-6

.1987األولى، دار الفكر العربي، القاهرة، 
الطبعة الثانیة، المؤسسة العربیة . موسوعة علم النفس: أسعد رزوق، مراجعة عبد اهللا عبد الدایم-7

.1979للدراسة والنشر، بیروت، 
.1992، مكتبة النهضة العربیة، القاهرة، 14الطبعة : علم النفس التربوي: زكي صالحأحمد -8
.الطبعة األولى، دار الكتب العلمیة، لبنان. علم النفس الشخصیة: الشیخ كامل محمد عویضة-9

رسالة . تحدید السمات الشخصیة لدى العبي كرة القدم حسب مراكزهم: بومسجد عبد القادر- 10
.1996غیر منشورة، جامعة مستغانم، ماجستیر 

دار النهضة . مناهج البحث في التربیة وعلم النفس: جابر عبد الحمید جابر، أحمد خیري كاظم- 11
.1996العربیة، القاهرة، 

ترجمة عطیة محمود هنا، مراجعة محمد عثمان نجاتي، . علم النفس اإلكلینیكي: جولیان روتر- 12
.الجزائردیوان المطبوعات الجامعیة،

.1972الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیة، بیروت، . علم النفس المعاصر: حلمي الملیجي- 13
سمات الشخصیة وعالقتها بالقدرة على األداء المهاري في الریاضات الجماعیة، : دادي عبد العزیز- 14

.1996رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة دالي إبراهیم، 
الطبعة الثالثة المحدثة، دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان، . مقدمة في علم النفس:راضي الوقفي- 15

1998.
الشخصیة نظریاتها وأسالیب قیاسها، الطبعة الثانیة، الجامعة المفتوحة، : رمضان محمد القدافي- 16

.1997طرابلس، 



المجلة العلمية لعلوم و تقنيات األنشطة البدنية و الرياضية                  

2005الخامس لعدد ا
سنویةمجلة علمیة

محكمة 

كمة مجلة علمیة مح

سنویة تصدر عن معھد التربیة 
البدنیة والریاضیة

66

نجاتي، الطبعة الثانیة، ترجمة سید محمد غنیم، مراجعة محمد عثمان. الشخصیة: ریتشارد الزروس- 17
.1984دار الشروق، 

.1983دار النهضة العربیة، بیروت، . الثقافة والشخصیة: سامیة حسن الساعاتي- 18
، المؤسسة العربیة للدراسة 2موسوعة علم النفس، ط: سعد رزوق، مراجعة عبد اهللا عبد الدایم- 19

.1979والنشر، بیروت، 
العربیة، القاهرة، دار النهضة. اسات في علم النفس االجتماعيدر : عبد الرحمن محمود عیسوي- 20

1977.
.1996مكتبة العرفان، مصر، . الشخصیة والصحة النفسیة: عثمان فراج وعبد السالم عبد الغفار- 21
الطبعة األولى، دار الفكر العربي، القاهرة، . اإلعداد النفسي للریاضیین: عزت محمود كاشف- 22

1991.
. مصدر سبق ذكره. محاضرات في ألعاب القوى: قصي محمود القیسي- 23
.1988طبع جامعة بغداد، الجزء األول، . تاریخ التربیة الریاضیة: هاشم منذر الخطیب- 24
ترجمة فرج أحمد فرج وآخرون، الهیئة المصریة العامة - نظریات الشخصیة: لیندزي.هول، ج.ل- 25

.1971للكتب، القاهرة، 
الطبعة األولى، دار الكتب العلمیة، . علم النفس بین الشخصیة والفكر: كامل محمد محمد عویضة- 26

.1996بیروت، 
.مجلة علم النفس وعلوم التربیة، مجلة نفسیة تربویة فصلیة محكمة، بدون سنة- 27
.1979الطبعة الثامنة، دار المعارف، القاهرة، . علم النفس الریاضي: حمد حسن عالوي- 28
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تقویم تدریس متربصي التربیة البدنیة والریاضیة كما یراها 
"التالمیذ- الطلبة المتربصون- الموجهون

بن قناب الحاج: األستاذ
أستاذ مساعد مكلف بالدروس
-جامعة مستغانم-معهد التربیة البدنیة والریاضیة

تعتبر عملیة إعداد مدرس المستقبل، من بین أكبر االهتمامات التي تشغل بال الكثیر من الدول 
فمنذ أن أصبحت عملیة التعلیم بصفة عامة والتدریس بصفة خاصة مهنة من المهن - والحكومات

ر المتخصصة التي یعد لها في المدارس والمعاهد والجامعات، أصبحت هذه العملیة الشغل الشاغل لكثی
وقت الإن إعداد المدرس في . من المسؤولین والباحثین عن التربیة، على جمیع المستویات التعلیمیة

یحتل األولویة ألنها قضیة التربیة نفسها، حیث أنها تحدد طبیعة ونوعیة األجیال القادمة الذین الحاضر 
تعد مجرد نقل المعلومات یتوقف علیهم مستقبل األمة، وخاصة أن وظیفة المدرس في عالمنا المعاصر لم

إلى المتعلمین، بل صارت تتطلب منه قدرات ومهارات القیادة، والبحث والتقصي، وبناء الشخصیة السویة، 
.كما تتطلب منه قدرات ومهارات في اإلرشاد والتوجیه وفن التدریس

س بها طلبة التربیة والدراسة التي قام بها الباحث والتي تهدف إلى معرفة مدى صالحیة الكیفیة التي یدر 
البدنیة والریاضیة المتربصین قد خلصت إلى أن نسبة الوقت الضائع خالل الدرس كبیرة، وعموما تساوي 

كما أن نسبة الوقت األداء الحركي قلیلة جدا، ومن خالل المواصفات الشخصیة استخلص . وقت االستفادة
إخراج - الصوت والحدیث- التصرفالباحث أن هناك ضعف لدى الطلبة من خالل قابلیة التكیف و 

مع عدم اعتماد الطلبة المتربصون على وثائق والمؤلفات العلمیة أثناء تحضیر - التدریس المؤثر- الدرس
وكاستخالص عام، فإن الكیفیة التي یدرس بها الطلبة المتربصون سلبیة، تعوق المشاركة . الدروس

. الحماسیة للتالمیذ خالل الدرس
عامة، وتدریس التربیة البدنیة والریاضیة بصفة خاصة، لیس من األمور التي یستطیع إن التدریس بصفة 

والتحلي بالصبر واإلرادة، وحب المهنة، والجري ،كل واحد منا اتخاذها كمهنة إال بعد مقاومة لصعاب عدة
ین نظریة ومیدانیة، وفي هذا الصیاغ تصرف الدولة أمواال باهضة من أجل تكو وراء اكتساب خبرات

كأساتذة بغیة التكفل بأداء مهنة التدریس الطلبة في مختلف المدارس والمعاهد والجامعات، لكي یتخرجوا 
في مختلف العلوم والفنون ومنها التربیة البدنیة والریاضیة، حیث یتلقى هؤالء الطلبة بهذه المدارس دروسا 

علمه خالل مدة التكوین وذلك بعد ما نظریة وتطبیقات عملیة، وتربصات میدانیة، بحیث یطبق فیها ما ت
.یتم توزیعهم على المؤسسات التربویة والتي تختار من أجل إجراء عملیة التربص
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الموجهین والطلبة (ومن خالل الخبرة الشخصیة للباحث، والمقابالت الشخصیة التي أجراها مع األساتذة 
، أضف إلى ذلك قیام الباحث )المؤسساتالمتربصین والتالمیذ المتواجدین باألقسام التطبیقیة في هذه

المشاركة غیر الحماسیة للتالمیذ أثناء الدروس، : الحظ فیها بعض النقائص نذكر منها. بزیارات میدانیة
وعدم إشغال وقت التالمیذ كلیا في األداء الحركي، كما لوحظ هناك نقص في المواصفات الشخصیة 

.والحدیث، إخراج التدریسالتكیف والتصرف، الصوت : البیداغوجیة مثل
وهذا مما أدى بنا إلى طرح التساؤل عن الكیفیة التي یدرس بها الطلبة المتربصین، ومن هذا المنطلق 

.یمكننا صیاغة السؤال الرئیسي والذي سنحاول اإلجابة عنه في بحثنا هذا
لمتربصون ؟ما مدى صالحیة الكیفیة التي یدرس بها الطلبة التربیة البدنیة والریاضیة ا-1

:تتكون عینة البحث من
.تلمیذ أجریت علیهم المراقبة خالل الدروس المالحظة، بمعدل تلمیذ واحد من كل درس مالحظ53- 
.طالب متربص64طالب متربصا من مجموعة 53- 
.أستاذ موجها للطلبة المتربصین11- 
تلمیذ اختیروا بطریقة 795إلى تلمیذ من كل قسم وزعت علیهم االستمارة، وبهذا وصل عددهم 15- 

.عشوائیة
:أدوات البحث ووسائله- 
:حقول للمشاهدة وهي6استمارة المالحظة الندرسون مقسمة إلى -1

.األداء الحركي* 
.استالم المعلومات* 
.إعطاء المعلومات* 
.االنتظار* 
.حركات تغیر الموقع* 
.سلوكیات أخرى ال صلة لها بالدرس* 
.موجهة إلى الطلبة األساتذة الموجهین، وذلك لتقییم الطالب المتربصاستمارة -2
.إلى الطلبة المتربصین لتقییم عملیة التربصاستمارة موجهة-3
.استمارة موجهة إلى التالمیذ لتقییم عمل المتربص-4
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:عرض وتحلیل نتائج استمارة المشاهدة بعد جمعها
)ع(االنحراف المعیاري )%(النسبة للوقت جمع الحقول

- استالم المعلومات-األداء الحركي(: وقت االشتراك األكادیمي-
).إعطاء المعلومات

).األداء الحركي(: وقت االشتراك المباشر-
إعطاء -استالم المعلومات(: وقت االشتراك غیر المباشر-

).المعلومات
).أخرىحركات -تغییر الموقع-االنتظار(: الوقت الضائع-

50.55

30.47
20.08

49.45

10.37

4.50
5.87

8.88

:عرض ومناقشة نتائج االستمارة الموجهة إلى األساتذة الموجهین لتقییم الطالب المتربص
المتوسط رمزهاالمواصفات

)َس (الحسابي 
النسبة المئویة 

)%(
االنحراف 

)ع(المعیاري 
)2ع(التباین 

32.9854.963.4311.79ش.مالمظهر الشخصي
32.6054.332.8908.39ح.صالصحة والحیویة

24.7541.253.2310.44ت.تقابلیة التكیف والتصرف
32.4754.113.9415.66تعالتعاون

24.3040.52.7607.62كالصوت والحدیث
30.6751.113.3811.48قالقیادة

30.8351.384.3118.59جاالجتماعیة
25.8143.012.8007.88د.إإخراج الدرس

24.2640.433.0709.43م.تالتدریس المؤثر
یبین المتوسط الحسابي والنسب المئویة واالنحراف المعیاري والتباین الختبار االستمارة ): 4(الجدول رقم 

.الموجهة إلى الموجهین لقیاس المواصفات الشخصیة والبیداغوجیة للطالب المتربص
:عرض ومناقشة نتائج استمارة المشاهدة للتالمیذ خالل الدرس- 1- 2- 8

المتوسط الحسابي الرموزالحقل
)َس (للتكرار 

النسبة المئویة 
)%(للوقت 

االنحراف المعیاري 
)ع(الحسابي 

65.8130.474.50ح.داألداء الحركي
24.2111.212.57م.ساستالم المعلومات
19.1708.873.30م.عإعطاء المعلومات

75.9835.183.99ت.ناالنتظار
23.4310.852.86م.تتغییر الموقع

07.4003.422.03أ.ححركات أخرى
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یبین المتوسط الحسابي للتكرارات والنسب المئویة لوقت االشتراك واالنحراف المعیاري ): 2(الجدول رقم 
.التالمیذ خالل الدروسللمتوسط الحسابي الخاص بحقول المشاهدة لدى 

.االنتظار: ت.ن.                        األداء الحركي: ح.د
.تغییر الموقع: م.ت.                   استالم المعلومات: م.س
.حركات أخرى: أ.ح.                    إعطاء المعلومات: م.ع
:االستنتاجات* 

:هيومن بین االستنتاجات التي توصل إلیها الباحث 
.أن نسبة الوقت الضائع كبیرة وعموما تساوي وقت االستفادة-1
.أن نسبة األداء الحركي قلیلة-2
:هناك ضعف لدى الطلبة المتربصین في المواصفات التالیة-3

.قابلیة التكیف والتصرف* 
.الصوت والحدیث* 
.إخراج الدرس* 
.التدریس المؤثر* 
.على الوثائق والمؤلفات العلمیة أثناء تحضیر الدروسعدم اعتماد الطلبة المتربصون -4
.عدم استفادة التالمیذ من الطلبة المتربصون ال من الناحیة البدنیة أو النظریة-5
.أن الكیفیة التي یدرس بها المتربصون سلبیة، تعوق المشاركة الحماسیة للتالمیذ من خالل الدرس-6

:التوصیات* 
:یوصي الباحث بما یلي

.احتكاك الطالب المتربص ببرامج المراحل التعلیمیة-1
.معرفة الطالب المتربص لطرق وأسالیب التدریس الحدیثة الخاصة بالمادة-2
.مبدأ األداء المستمر خالل الدروسترسیخ -3
.تخصیص أستاذ خاص بطرق التدریس لمتابعة الطلبة المتربصون خالل إجراء عملیة التربص-4
.الخاصة بتطویر عملیة التربص ومالءمتها للواقعإجراء البحوث-5
.توجیه الطلبة المتربصون على مؤسسات ومدارس بها أساتذة أكفاء ذوي الخبرة العالیة-6
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:المصادر والمراجع
.1989دار النشر للمعارف، . طرق التدریس في التربیة البدنیة والریاضیة: عفاف عبد الكریم-1
مطابع التعلیم العالي، . دلیل الطالب في التطبیقات المیدانیة والریاضیة: وآخرونقاسم مندالوي -2

.1990الموصل، العراق 
مركز الكتاب للنشر، القاهرة، . التربیة البدنیة والریاضیة: محمد سعد زغلول ومكارم حلمي أبو هرجة-3

1999.
الطبعة الثالثة، . لبدنیة والریاضیةنظریات والطرق التربیة ا: محمد عوض البسیوني وفیصل الشاطئ-4

.1992دیوان المطبوعات الجامعیة 
مكتبة ومطبعة اإلشعاع . اتجاهات حدیثة في تدریس التربیة البدنیة والریاضیة: مصطفى السایح محمد-5

.1990، 1الفنیة، ط
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بأدائهمالرضا الوظیفي ألساتذة التربیة البدنیة والریاضیة وعالقته 
بحث مسحي أجري على أساتذة التربیة البدنیة والریاضیة في بعض الثانویات

)مستغانم، تیسمسیلت، تلمسان(والیات 
شعالل عبد المجید: األستاذ

أستاذ مساعد مكلف بالدروس
- مستغانم–معهد التربیة البدنیة والریاضیة 

ألداة الفعالة لتحقیق التنمیة البشریة واالجتماعیة التربیة بمفهومها الحدیث ضرورة فردیة وجماعیة، كونها ا
في مواردها واالقتصادیة، لذلك نالحظ أن الشعوب التي أدركت هذه الحقیقة مبكرا تمكنت من استثمارها 

البشریة وتنشیط مؤسساتها اإلنتاجیة، وفي حین بقیت الشعوب التي لم تدرك هذه الحقیقة تعاني التخلف 
نهضة لن تقوم لها قائمة إال إذا تركزت على أساس وعي تربوي یتناول المجتمع في جمیع مظاهره ألن أي

في جمیع صفوفه وفئاته، وأول ما یجب االهتمام به هو األستاذ ألنه العنصر الرئیس في العملیة التربویة، 
)10، ص1987جورج شهالء وآخرون، . (وعلیه یتوقف نجاحها أو فشلها

لذا یجب أن تضع السیاسات الحكومیة هذا العنصر المهم في أرفع مكانة حتى یساهم في تربیة النشء 
وبذلك یثبت ذاته ولن یتحقق له هذا المراد إال إذا تهیأت له ظروف نفسیة واجتماعیة واقتصادیة، إن 

شاعر اإلنسان موضوع الرضا الوظیفي من أهم المواضیع التي تدرس هذه الجوانب باعتباره یتناول م
، 1995ناصر محمد العدیلي، . (العامل إزاء مؤثرات العمل الذي یؤدیه والبیئة المادیة المحیطة به

وقد ظهر مفهوم الرضا الوظیفي منذ ظهور علم النفس الصناعي كفرع مستقل عن علم النفس ). 59ص
اإلنسانیة إلى أن الرضا العام، وكانت عالقته باألداء من أهم مواضیعه حیث توصلت مدرسة العالقات 

الوظیفي متغیر سببي واألداء متغیر ناتج، وتذهب الدراسات التي أجریت فیما بعد إلى اعتبار الرضا 
متغیرا مستقال أحیانا یؤثر في األداء ومتغیرا تابعا أحیانا أخرى یتأثر بعوامل عدیدة كاألجر واألداء، العدید 

التي استنتجت بأن 1958March & Simonوسیمون مارش من المحاوالت ظهرت بعد ذلك كدراسة 
).56ناصر محمد العدیلي، ص. (األفراد ال یربطون بین العوائد التي یحصلون علیها وبین مستوى أدائهم

بتقویم الدراسات التي أجریت حول العالقة بین الرضا الوظیفي 1955في سنة براینیلد وكروكیت قام 
د عالقة نسبیة بین الرضا واألداء لم تؤیده نتائج معظم الدراسات، وكانت واألداء فوجدا أن االفتراض بوجو 

، 1979أحمد صقر عاشور، . (هذه النتیجة ضربة قاسیة لمبادئ ونظریات مدرسة العالقات اإلنسانیة
)67ص

لولر وبوترأما الدراسات الحدیثة في أغلبها اتفقت على وجود عالقة بین الرضا واألداء، خاصة دراسة 
، 1985العدوان یاسر والفاعوري رفعت، .(ذان توصال إلى أن استمرار األداء یعتمد على رضا العاملالل
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وٕاذا كانت الدراسات المذكورة آنفا تخص مجتمعا یختلف عن المجتمع الجزائري في ). 249-225ص
فبحثنا خصائصه النفسیة واالجتماعیة، وتخص عالم اإلنتاج الصناعي الذي یختلف عن القطاع التربوي،

هذا یحاول دراسة العالقة بین الرضا الوظیفي وأداء أساتذة التربیة البدنیة والریاضیة نظرا لدور األساتذة 
في ترقیة وتربیة األجیال وانعكاس ظروف ومتطلبات حیاته على سلوكه، ولنجاح دراستنا قمنا بتقسیمها 

ها إلى الرضا الوظیفي واألداء، وأستاذ قسم نظري وینقسم بدوره إلى أربعة فصول نتطرق فی: إلى قسمین
التربیة البدنیة والریاضیة، ثم الدراسات المشابهة على التوالي، ونتناول في القسم التطبیقي عرض ومناقشة 

.النتائج ثم نختم دراستنا بنتائج الدراسة والتوصیات التي نراها مناسبة كحوصلة نهائیة
اع التربوي، لكن نالحظ أن كل ما وظف من شروط خصصت الجزائر وسائل وٕامكانیات ضخمة للقط

مادیة وبشریة لم یلبي احتیاجات المنظومة التربویة التي تعرف نقائص كثیرة أهمها عدم االهتمام بالعنصر 
الذي یتخبط من أجل تسییر راتبه الشهري، إضافة إلى نقص الرئیسي في العملیة التكوینیة وهو األستاذ

التربیة البدنیة والریاضیة وزیادة على المشاكل التي یعیشها أساتذة المواد األخرى، أما أستاذ . فرص الترقیة
فإنه یعاني من نقص وسائل العمل، عدم تقدیر المدیرین لدوره وسوء فهم مهامه من طرف أساتذة 
التخصصات األخرى، مّما یؤدي به إلى تحمل مشاق نفسیة قد تؤثر على رضائه الوظیفي وأدائه المهني، 

فإن عمل األستاذ یتوقف على مقاییس وظروف سلیمان الحضري الشیخ ومحمد أحمد سالمةنه حسب أل
ووسائل وتقنیات عدیدة یجد فیها الفرد منفذا إلبراز قدراته وٕاشباع رغباته وٕاثبات شخصیته واعتالء مكانته 

).77، ص1980سلیمان الحضري الشیخ، ومحمد أحمد سالمة، (.االجتماعیة
یعتبر موضوع الرضا الوظیفي أهم المواضیع التي تدرس الجوانب المذكورة سابقا، وحاول الباحثون الربط 
بینهما لمعرفة تأثیر جانب عن الجانب اآلخر، فمن جهة أبحاث أكدت عدم وجود عالقة ارتباطیة بین 

وموسبرو هرزبرغ ، ومن جهة أخرى فإن دراسات 1955ریفیلد وكروكیتالرضا واألداء كدراسة 
تؤكد على وجود عالقة بینهما بالرغم من اختالفهما في النتائج ویعود ذلك إلى 1957وباترسون وكابویل 

. اختالف في تحدید المفاهیم وضبط المتغیرات المختلفة الیت تؤثر في كل من الرضا الوظیفي واألداء
)135، 1992مصطفى عشوي، (

اعي وفي میدان علوم التسییر واإلدارة، فما كان علینا إال ولوج إن البحاث السابقة أنجزت في المیدان الصن
هذا المیدان وضبطه مع الواقع التربوي، محاولین التوقع في صف الذین یؤكدون وجود عالقة بین الرضا 

صف الذین ینفون هذه العالقة، ولن یتم لنا ذلك إال بدراسة هذه العالقة في إطار أو في ،الوظیفي واألداء
.التي یعیشها أستاذ التربیة البدنیة والریاضیة وتعرفها مهنة التعلیمالظروف

إضافة إلى المشاكل المذكورة سابقا، یعاني التعلیم في الجزائر من نقص األساتذة المرسمین والمتحصلین 
على شهادة اللیسانس، مّما أدى بالمسؤولین للجوء إلى األساتذة المستخلفین وكذلك أساتذة التعلیم 

ة، وبالرغم من أنهم تلقوا تكوینا المتوسط، وذلك في جمیع المواد ومن بینهم أساتذة التربیة البدنیة والریاضی



المجلة العلمية لعلوم و تقنيات األنشطة البدنية و الرياضية                  

2005الخامس لعدد ا
سنویةمجلة علمیة

محكمة 

كمة مجلة علمیة مح

سنویة تصدر عن معھد التربیة 
البدنیة والریاضیة

74

میدانیا ونظریا عالي المستوى، فإن وضعهم الوظیفي الذي یمكن مدیر المؤسسة ومدیریة التربیة االستغناء 
عنهم في أیة لحظة مّما یجعلهم یشعرون بالتهمیش وعدم العنایة، وقد أشار الباحثون إلى هذا المشكل 

داریة في إطار الضمان الوظیفي، واعتبروه ضرورة نفسیة وصنفه علماء علوم التسییر والعلوم اإل
) 249ناصر محمد العدیلي، ص(.واجتماعیة للعامل

فهل لكل هذه الظروف تأثیر على رضا األساتذة وعلى أدائهم ؟
وما هي جملة المشاكل التي تؤثر على رضا األستاذ وأدائه ؟

وما هي عالقة الرضا الوظیفي لألساتذة بأدائهم ؟
:ف الدراسة إلىتهد
.قیاس رضا أساتذة التربیة البدنیة والریاضیة- 
.قیاس أداء أساتذة التربیة البدنیة والریاضیة- 
.البحث عن عالقة بین مشكالت أستاذ التربیة البدنیة والریاضیة في كل من رضاهم الوظیفي وأدائهم- 
.وأدائهمیة والریاضیة البحث عن العالقة بین الرضا الوظیفي ألساتذة التربیة البدن- 

:فرضیات البحث
.توجد عالقة ذات إحصائیة بین الرضا الوظیفي واألداء

.توجد فروق ذات داللة إحصائیة في كل من الرضا الوظیفي واألداء حسب الخصائص الفردیة- 
.الفردیةتوجد فروق ذات داللة إحصائیة في مشاكل أستاذ التربیة البدنیة والریاضیة حسب الخصائص - 
.هناك عالقة ذات داللة إحصائیة بین الرضا الوظیفي واألداء- 
توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین مشكالت أستاذ التربیة البدنیة والریاضیة وكل من رضاه الوظیفي - 

.وأدائه
قة درجة هذا بحثنا عبارة عن دراسة تحلیلیة للعوامل المؤدیة للرضا الوظیفي ألساتذة التربیة البدنیة وعال

الرضا بمستوى األداء، وهذا خدمة لقطاع التربیة والتعلیم، حیث أننا نحاول معرفة مستوى األداء الكلي 
ألساتذة التربیة البدنیة والریاضیة، كما تكمن أهمیة بحثنا في دراسة رضا أساتذة التربیة البدنیة والریاضیة 

.مة التربویة ودرجة اهتمامها بهذه الجوانبالكلي مّما یساعد في معرفة جوانب النقص في المنظو 
وتبقى أهمیة البحث األولى هو تدعیم البحث العلمي في الجزائر وفي میدان التربیة البدنیة والریاضیة من 

.خالل التطرق لهذا النوع من البحوث الذي كان حكرا على علم النفس الصناعي والتربوي والعلوم اإلداریة
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:لمصطلحات البحثالتعاریف اإلجرائیة
:الرضا- 1

، فالرضا )256، ص1997قاموس المنجد في اللغة واإلعالم، (اختاره وقنع به : رضى عن الشيء: لغویا
هو السرور واللغة الناتجة عن إكمال ما كنا ننتظره ونرغب فیه ورضي عنه وعلیه، رضا ورضوانا 

ألنه من مصدر فعل رضي التي منها " رضي"ومرضاه ضد سخط وهناك من یكتب هذه الكلمة بالمشكل 
).1233، 1998الفیروز أبادي، . (رضا

العمل، : هو درجة الفرض المتحصل علیها من خالل إجابته على المحاور الخمسة التالیة: أما إجرائیا
.الزمالء، الترقیة، األجر، اإلشراف

شعور ناتج عن تقویم شخصي ذاتي :"الذي یعتبر الرضا الوظیفيMucchelliنتخذ تعریف : واصطالحا
)480قاموس المنجد في اللغة واإلعالم، ص" (لمختلف عناصر ومتغیرات وضعیة العمل

:الرضا عن اإلشراف- 2
) 456، ص1999المنهل، . (عملیة إحاطة وتأزیر شخص معین: لغویا

یأخذ باقتراحك، یشجع العمل المتقن، لین، : التالیةحدد مفهوم الرضا عن اإلشراف بالعبارات : إجرائیا
مؤثر، إشراف غیر كاف، سریع التقلب، مزعج، عنید، متقن عمله، سيء، ذكي، حاضر وقت الضرورة، 

.یبین لي حدودي، كسول، یعرف عمله جیدا، ویترك لي حریة العمل
:الرضا عن األجر- 3

: واألجر جمع أجور) 690منجد في اللغة واإلعالم، صقاموس ال. (أجر أجرًا، كافأه وأثابه علیه: لغویا
)518قاموس المنجد في اللغة واإلعالم، ص. (الجزاء على العمل والثواب والمكافأة

یغطي تكالیف الحیاة، توزیع األرباح منطقي، دخل یلبي : حدد مفهوم األجر بالعبارات التالیة: أما إجرائیا
.غیر مستقر، اقل مّما أستحق، دخل مرتفع دخل منخفضالحاجات األساسیة، سيء، یمكن االدخار،

:األداء- 4
، )06المنجد في اللغة واإلعالم، ص(أوصله واألداء إیصال الشيء إلى المرسل إلیه : أدى الشيء: لغویا
)1258الفیروز أبادي، ص. (بمعنى اإلیصال والقضاء ویعني التنفیذتأدیة: األداء

التخطیط، التنفیذ، التقویم، الشخصیة : متحصل علیها في الجوانب التالیةهو درجة الفرد ال: أما إجرائیا
.واإلدارة والتنظیم

الذي یعتبر األداء قیام العامل باألنشطة والمهام المختلفة أحمد صقر عاشورنتخذ من مفهوم : اصطالحا
.المفهوم الذي یعني به كلما تطرقنا إلیه
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:األستاذ- 4
المعلم المدبر، العالم وهي كلمة فارسیة تعني كبیر دفاتر الحساب، : أساتذة وأساتیذاألستاذ جمع : لغویا

)10الفیروز أبادي، ص. (وهو الشخص الذي یقوم بالتعلیم
األستاذ حدد إجرائیا بالشخص الذي یقوم بتدریس مادة التربیة البدنیة والریاضیة سواء كان : أما إجرائیا

.دات أخرىمتحصال على شهادة لیسانس أو شها
:منهج البحث

استعمل الباحث المنهج المسحي الذي تمثل في جمع كل البیانات والمعلومات التي تخص المشكلة محل 
الدراسة، عن طریق جمع المادة الخیریة المتعلقة بالموضوع وتوزیع االستمارة االستبیانیة على مدرسي 

.رضا الوظیفي لهؤالء األساتذة وعالقته بأدائهمالتربیة البدنیة والریاضیة في الثانویات لمعرفة مدى ال
:عینة البحث

:كیفیة اختیارها- 1
مستغانم، تلمسان، تیسمسیلت، تم اختیار العینة من هذه : بعد زیارتنا لمعظم الثانویات على مستوى والیات

موزعین في أستاذ 100ثانویة، وكان حجم العینة 40الوالیات اختیارا عشوائیا، حیث كانت الثانویات 
:الجدول التالي
النسبةحجم العینةعدد األساتذةعدد الثانویاتالوالیات

%14533535مستغانم
%14984545تلمسان

%12242020تیسمسیلت
%40175100100المجموع

مستغانم، تلمسان، تیسمسیلت: حجم العینة وتوزیعها في الوالیات:01جدول رقم 
40أستاذ للتربیة البدنیة والریاضیة موزعین على 100الجدول السابق، أن حجم العینة بلغ نالحظ من 

أستاذًا، وفي 35مستغانم، تلمسان، تیسمسیلت، فكان عدد األساتذة في مستغانم : ثانویة في والیات
: د اإلجمالياستاذا، في حین بلغت نسبة العینة بالمقارنة مع العد20أستاذا، وفي تیسمسیلت 45تلمسان 
57.15%.

:مجاالت البحث
، وتحت التجربة 2004- 09- 20اختیر موضوع البحث بعد الموافقة علیه من قبل المشرف بتاریخ 

مدرسین، ثم بعد أسبوعین أعید 10حیث تم تقسیم االستمارات على 2005- 01- 20االستطالعیة في 
- 01توزیع استمارة التجربة الرئیسیة في توزیع االستمارات على نفس العینة وفي نفس الظروف، كما تم 
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خالل هذه الفترة تم جمع المعلومات المتعلقة بالبحث، وفرزها 2005-03-24وانتهت في 2005- 03
.یوما تم خاللها تسجیل كل اإلجابات على مختلف األسئلة23وتثبیتها حیث استغرق هذا العمل 

، قمنا بدراسة هذه اإلشكالیة على بعض ثانویات كل ومن أجل اإللمام بالمشكلة ومعرفة جوانبها المختلفة
:ثانویة والمتمثلة في42مستغانم، تلمسان، تیسمسیلت، وقد بلغت : من والیات

- صالحة ولد قابلیة- زروقي الشیخ بن الدین- إدریس السنوسي- جویلیة5متقن : والیة مستغانم-أ
- )ماسرى(متقن فلوح الجیاللي -متقن عین تادلس- الثانویة الجدیدة- بن قلة تواتي-أول نوفمبر- جبلي

. متقن بلهاشمي- )سیدي علي(عبد الحمید دار العبید -شمومة محمد- )بشیر باي عدة(ثانویة عشعاشة 
).ثانویة14(

محمد بوضیاف -محمد بالل- )تیسمسیلت(محمد بونعامة -)ثنیة األحد(بربارة محمد : تیسمسیلت-ب
-)الرجام(محمد سراي -)برج بونعامة(ساردو عبد القادر -)ثنیة األحد(اللي بودرنان الجی- )خمیستي(

متقن الشیخ حجاز - )بوقاید(ثانویة عبد المجید مزیان - )تیسمسیلت(متقن أحمد بن یحي الونشریسي 
).ثانویة12. (ثانویة األزهریة- )الرجام(
- ثانویة ملحة حمیدو- یة ابن بادیسثانو - ثانویة خربوش محمد- ثانویة بوحمدي الطاهر: تلمسان- ج

ثانویة -ثانویة بن زرجب- ثانویة ابن طفیل-ثانویة بومشرة- ثانویة یغنیراسن- ثانویة أحمد بن زكري
ثانویة محمد - ثانویة عین یوسف-ثانویة عین تانوت-ثانویة جبلي محمد- متقنة الرمشي- الرائد فراج

)ثانویة16. (متقنة رابح دهالل-عریب
:المجال البشري- 3

100أستاذ للتعلیم الثانوي، وكان اختیارهم مقصودا، وجمع منها 120تم توزیع االستمارة االستبیانیة على 
.من مجتمع البحث%80استمارة أي بنسبة استرجاع تقدر بــ

:أدوات البحث
بندا، 63متكونة من تتمثل أداة البحث في االستمارة التي تعتبر كبدیل للمقابلة الشخصیة، وهي استمارة

وهي عبارة عن مجموعة من العبارات أو األسئلة المغلقة مقسمة إلى أربع محاور كل محور یضم ما 
.سؤاال منها أسئلة مغلوقة وأسئلة مفتوحة20یقارب 

.محور األحوال الشخصیة-1
-.محور الداء-2
.محور الرضا الوظیفي-3
.والریاضیةمحور مشكالت أستاذ التربیة البدنیة -4
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:أدوات التحلیل اإلحصائي
S.P.SSاستعمل الباحث في بحثه النتائج اإلحصائي المسمى بالحقیبة اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة 

:واستعملنا التقنیات اإلحصائیة التالیة
.المتوسط الحسابي لقیاس مدى مركزیة اإلجابات- 
.اإلجاباتاالنحراف المعیاري لقیاس مدى اتفاق وعدم تشتت - 
.لدراسة الفروق بین مجموعات الدراسة) T(اختبار - 
.إلیجاد العالقة بین متغیرات البحثPearsonمعامل االرتباط بیارسون - 
.االنحداد التدریجي المتعدد إلیجاد قوة العالقة بین متغیرات البحث- 
.معامل الثبات الذاتي- 
.صدق االختبار- 

S.P.SSتعلم بنفسك التحلیل اإلحصائي للبیانات باستخدام : اعتمدنا في تحلیل النتائج على كتاب

.أساسیات اإلحصاء االجتماعي: كذلك كتاب
:عرض وتحلیل نتائج االستمارة االستبیانیة

:الفروق في كل من الرضا الوظیفي واألداء حسب الخصائص الفردیة:الفرضیة األولى- 1
.ي كل من الرضا الوظیفي العام حسب الخصائص الفردیةالفروق ف-أ

.الفروق بین األساتذة واألستاذات في الرضا الوظیفي-ب

الداللةالجدولیةTدرجة الحریةالمحسوبة" ت"أستاذاتأساتذةالمتغیر
عمعم

غیر دال31.201.2731.331.931.236981.658الرضا الوظیفي
داللة الفروق بین األساتذة واألستاذات في الرضا الوظیفي: 02:الجدول رقم

المحسوبیة المعبرة عن الفروق بین المتوسطین الحسابیین لكل من " ت"أن قیمة ) 02(الجدول رقم یبین 
α =0.05درجة الرضا الوظیفي لألساتذة واألستاذات لیست ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة 

، األمر الذي یدعونا إلى استنتاج عدم وجود فروق بین األستاذات واألساتذة في 98ودرجة الحریة تقدر بـــ
درجات الرضا الوظیفي، وهذا راجع حسب رأینا إلى كون ظروف العمل مشابهة لكل من الجنسین، إذ نجد 

وهذا حسب الظروف المحیطة بمادة من خالل مقارنة نتائج المتوسطات أن الفئتین غیر راضیتین وظیفیا 
.التربیة البدنیة والریاضیة
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:الفروق بین األكبر خبرة واألقل خبرة في الرضا الوظیفي-ج
الداللةالجدولیةTدرجة الحریةالمحسوبة" ت"أقل خبرةذو خبرةالمتغیر

عمعم
دالغیر 31.052.0531.151.960.253981.658الرضا الوظیفي

داللة الفروق بین ذوي الخبرة واألقل خبرة في الرضا الوظیفي: 03:الجدول رقم
:تحلیل النتائج الخاصة بالفرضیات المتبقیة توصلنا إلى أهم االستنتاجات التالیةوبنفس طریقة
:االستنتاجات

علیها، توصلنا إلى من خالل نتائج البحث والمعالجة اإلحصائیة للجداول، والبیانات التي تم الحصول 
:االستنتاجات التالیة

.إن مستوى األداء كان متقاربا عند معظم األساتذة-1
.إن معظم مدرسي التربیة البدنیة ال یجدون عراقیل في العمل وصعوبات من طرف التالمیذ-2
ن هناك نقص كبیر في األدوات واألجهزة والمالعب الریاضیة، وهذا ما یصعب عمل بعض المدرسی-3

.ویؤثر على أدائهم
إن عدد كبیر من المدرسین یجمعون على أن الراتب الشهري الذي یتقاضونه ال یكفي لتلبیة حاجاتهم -4

.وحتى لوازم عملهم مّما أثر سلبا على مردودهم المهني
ة إن تركیز المفتش على الجوانب السلبیة وٕاهمال الجوانب اإلیجابیة وٕاصراره على تطبیق المنهج بصور -5

.حرفیة أثر سلبا على عمل المدرسین
هناك تقصیر في اهتمام اإلدارة لقیمة العمل الذي یقوم به مدرس التربیة البدنیة، وهذا بدوره ینعكس -6

.سلبیا على قیامه بتحقیق األهداف المرجوة من الدرس
ى، وهذا ما یعود إن مدرس التربیة البدنیة تربطه عالقة حسنة مع مدرسي المواد األكادیمیة األخر -7

.باإلیجاب على عمله
.إن مدرس التربیة البدنیة والریاضیة ال یحضى بفرص كبیرة للترقیة-8
.إن عامل الخبرة ال یؤثر على الرضا الوظیفي بالنسبة ألساتذة التربیة البدنیة والریاضیة-9

:مناقشة فرضیات البحث
:الفرضیة األول- 1
.واألستاذات في كل من الرضا الوظیفي واألداءال توجد فروق بین األساتذة - 
.ال توجد فروق بین ذوي الخبرة واألقل خبرة في كل من الرضا الوظیفي واألداء- 
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توجد فروق بین مستویات المؤهل العلمي في كل من الرضا الوظیفي واألداء لصالح األساتذة ذوي - 
.شهادات اللیسانس

ج أن الفرضیة األولى لیست محققة بالنسبة للجنس والخبرة ومحققة یمكن القول اعتبارا من هذه النتائ* 
.بالنسبة لمستویات المؤهل العلمي

:الفرضیة الثانیة- 2
.ال توجد فروق بین األساتذة واألستاذات فیما یحیط بهم من مشاكل- 
.ال توجد فروق بین األساتذة ذوي الخبرة واألساتذة أقل خبرة فیما یحیط بهم من مشاكل- 
توجد فروق بین مستویات المؤهل العلمي لصالح األساتذة ذوي شهادات اللیسانس فیما یحیط بهم من - 

.مشاكل
یمكن اعتبارا من هذه النتائج الفرضیة الثانیة غیر محققة بالنسبة للجنس والخبرة، ومحققة بالنسبة * 

.لمستویات المؤهل العلمي
:الفرضیة الثالثة- 3
.وطردیة بین الرضا الوظیفي العام لألساتذة وأدائهمتوجد عالقة قویة - 

.یمكن القول اعتبارا من هذه النتیجة أن الفرضیة الثالثة محققة* 
:الفرضیة الرابعة- 4
.توجد عالقة عكسیة قویة بین كل من الرضا الوظیفي ومشكالت أستاذ التربیة البدنیة والریاضیة- 
.شكالت أستاذ التربیة البدنیة وأدائهتوجد عالقة عكسیة ضعیفة بین كل من م- 

یمكن القول اعتبارا من هذه النتائج أن الفرضیة الرابعة محققة بالنسبة للعالقة بین مشكالت أستاذ * 
.التربیة البدنیة ورضاه الوظیفي وأدائه

:الخالصة العامة
لبدنیة وأدائه من خالل معرفة تطرقنا في بحثنا هذا إلى إبراز العالقة بین الرضا الوظیفي ألستاذ التربیة ا

العوامل التي تعرقل مهمته كمدرس في التعلیم الثانوي، محاولین دراسة الفروق بین الرضا الوظیفي واألداء 
ومشكالت أستاذ التربیة البدنیة حسب بعض الخصائص الفردیة، كما تطرقنا إلى إبراز العالقة بین 

.العناصر الثالث المذكورة
ولهذا جاءت دراستنا التي هدفنا من وراءها إلى إبراز أهم العراقیل والصعوبات التي تؤدي بالمدرس إلى 

وعلى ضوء تساؤالت المشكلة التي طرحناها من أهداف وفرضیات . عدم الرضا وتؤثر بدورها على أدائه
العربیة واألجنبیة وبحث مصدرا علمیا باللغة 43البحث، قمنا بإجراء دراسة نظریة معتمدین في ذلك على 

مشابه واحد، كما استخدمنا االستمارة االستبیانیة وكذلك استخدمنا المنهج المسحي والذي یعتبر إحدى 
الوسائل لجمع المعلومات، وتم توزیعها على مدرسي التربیة البدنیة والریاضیة في بعض ثانویات 
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ثانویة، أما المدرسین فكان 42یة وبلغت وتم اختیارها بطریقة عشوائ) مستغانم، تیسمسیلت، تلمسان(
.مدرس100اختیارهم مقصودا وبلغ عددهم 

وعلى إثر توزیع االستمارة االستبیانیة تم جمع النتائج، وبعد المعالجة اإلحصائیة وتحلیل هذه النتائج 
ع ذلك توصلنا إلى معرفة مدى تأثیر مستویات المؤهل العلمي في كل من الرضا الوظیفي واألداء، ویرج

.إلى أن الضغط في محیط العمل الذي یولد اإلنهاك النفسي ألستاذ التربیة البدنیة
أما فیما یخص عالقته مع اإلدارة واإلمكانات المادیة والراتب الشهري، كلها عوامل تؤثر علیه وتنعكس 

المحصل علیها سلبیا على مردوده المهني، واستنادا على ما تقدم، جاءت التوصیات مستندة على النتائج 
.في دراستنا
:التوصیات

:إن عملیة التشخیص التي أجریناها سمحت لنا بتقدیم جملة من التوصیات واالقتراحات لخصناها فیما یلي
إعطاء اهتمام ألستاذ التربیة البدنیة والریاضیة من قبل اإلدارة والمسؤولین، وذلك بضرورة توفیر -1

.ل المالئمة لكي یكون أدائه نموذجیاالمالعب واألدوات واألجهزة والوسائ
الرفع من الراتب الشهري لمدرس التربیة البدنیة والریاضیة وهذا لمساعدته على توفي حاجیاته -2

.ولوازمه
على المفتشین أن یساعدوا مدرسي التربیة البدنیة والریاضیة، وهذا بالتطرق إلى النواحي السلبیة -3

.فهم األهداف التربویة من أجل الوصول إلى أداء أفضلواإلیجابیة وضرورة مساعدته على 
عدم تركیز المفتش على تطبیق المناهج بصورة حرفیة، وضرورة ترك جمال اإلبداع للمدرس لتحقیق -4

.المزید من اإلنتاجیة والفعالیة في تنفیذ األهداف التربویة
مع مدرسي مواد أخرى، ألن هذا على مدرس التربیة البدنیة والریاضیة بضرورة ربط عالقات حسنة-5

.یساعده في التفتح على مجاالت علمیة أخرى
، منح فرص للترقیة أمام أستاذ التربیة البدنیة حتى ال یرى أن مستقبله ینحصر على كونه أستاذا فقط-6

.خاصة بالنسبة لذوي الخبرة العالیة
ة البدنیة والریاضیة في بناء الشخصیة ضرورة تحسیس التالمیذ وأولیاء التالمیذ بأهمیة حصة التربی-7

.المتكاملة للفرد، واالبتعاد عن االعتقاد بأنها الحصة الترویحیة فقط
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:المصادر والمراجع باللغة العربیة
، الدار العربیة - األسس السلوكیة وأدوات البحث التطبیقي- إدارة القوى العامة: أحمد صقر عاشور-1

.1979بیروت، ، 2للطباعة والنشر، ط
مجلة األبحاث سلسلة - الرضا عن العامل لدى المشرفین اإلداریین: العدوان یاسر، الفاعوري رفعت-2

.1985العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، العراق، 
.1987الوعي التربوي، دار الفكر، بیروت، : جورج شهالء وآخرون-3
.1992المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، أسس علم النفس الصناعي التنظیمي، : مصطفى عشوي-4
.1995السلوك اإلنساني والتنظیمي، اإلدارة العامة للبحوث، الریاض، : ناصر محمد العدیلي-5
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تأثیر استخدام بعض أسالیب التدریس بالتغذیة الراجعة الفوریة في تعلم بعض مهارات في الكرة الطائرة 
سنة) 12-9(عند أطفال بعمر 

عطاء اهللا أحمد: األستاذ
أستاذ مساعد مكلف بالدروس
معهد التربیة البدنیة والریاضیة

، وذلك لما لها من أهمیة بالغة في تحقیق األهداف 1972لقد ظهرت أسالیب التدریس في السبعینیات منذ 
العملیة التربویة تخضع إلى التربویة القریبة والبعیدة، والتي تتناسب وفلسفة المجتمع، ومن المعروف أن 

األهداف عامة للمجتمع، ولم یبق دور المدرس هو إعطاء المعلومات وتلقینها، وبهذا یكون واضحا أن 
الوصول إلى هذه األهداف یفرض علینا أن نتبع أسالیب مناسبة لتحقیق الغرض المطلوب، ولكن في 

لتدریس، ویعتمدون على أسلوب واحد في أغلب المدرسین ال ینوعون في أسالیب ا. المدارس الجزائریة
إن األسالیب المستعملة في "بشأن األسالیب العامة للتدریس ) بوفلجة غیاث(عمل التدریس وهذا ما یؤكده 

عملیة التدریس یتغلب علیها تحكم المدرس في هذه العملیة، فیكون اتجاه المعلومات من األعلى إلى 
).66، ص1993بوفلجة غیاث، " (لوب التقلیدياألسفل، أي أن األسلوب السائد هو األس

إن االتجاه المعاصر في طرائق التدریس هو اتجاه أسلوب التعلیم الذاتي، فالتقدم بعملیات التعلیم والتعلم 
في التربیة الریاضیة یحتم علینا تركیز اهتمامنا على المستفید األول من هذه العملیة، وكذلك تنمیة دوره 

.ره باعتباره محور العملیة التعلیمیة والتربویةالحیوي الفعال وتطوی
من خالل استعراض أهم العوامل المؤثرة في انخفاض مستوى األداء في لعبة الكرة الطائرة، وكذلك عدم 
التنویع في استخدام أسالیب التدریس في تعلیمها واستخدام التغذیة الراجعة المناسبة، وقصور وعدم 

ب التعلم التي تتناسب وطبیعة الظروف المختلفة، فإننا نرى أنها تعتبر الوضوح في اختیار أفضل أسالی
:وفي ضوء هذا یطرح الباحث السؤال الرئیسي التالي. المشكلة األساسیة في انخفاض المستوى

ما هو تأثیر استخدام بعض أسالیب التدریس بالتغذیة الراجعة الفوریة وأفضلها في تعلم بعض المهارات 
ة في الكرة الطائرة ؟األساسیة بالكر 
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:وفي ضوءه یطرح جملة من األسئلة الفرعیة
بالتغذیة الراجعة الفوریة على تعلم بعض المهارات 1ما هو تأثیر استخدام بعض أسالیب التدریس-1

في الكرة الطائرة ؟2األساسیة
تعلیم مهارة اإلرسال، ما هو أفضل أسلوب تدریسي بالتغذیة الراجعة الفوریة له تأثیر أحسن في -2

والتمریر، واإلعداد في الكرة الطائرة ؟
:ویهدف الباحث من خالل هذا البحث إلى ما یلي- 
معرفة تأثیر استخدام بعض أسالیب التدریس بالتغذیة الراجعة الفوریة وأفضلها في تعلم بعض المهارات - 

.األساسیة في الكرة الطائرة
:األهداف الفرعیةالهدف نطرح جملة منولتحقیق هذا 

معرفة تأثیر استخدام بعض أسالیب التدریس بالتغذیة الراجعة الفوریة على تعلم بعض المهارات - 
.األساسیة في الكرة الطائرة

معرفة أفضل أسلوب تدریسي بالتغذیة الراجعة الفوریة له تأثیر أحسن في تعلیم مهارة اإلرسال، - 
.ةوالتمریر، واإلعداد في الكرة الطائر 

وقد افترضنا أن استخدام بعض أسالیب التدریس بالتغذیة الراجعة الفوریة یؤثر إیجابیا على تعلم مهارة 
.اإلرسال والتمریر واإلعداد، وأن هذا التأثیر یختلف بحسب نوع األسلوب ونوع المهارة وصعوبتها

:من خالل هذه الفرضیة نطرح الفرضیات الفرعیة التالیة
یب التدریس بالتغذیة الراجعة الفوریة یؤثر إیجابیا على تعلم بعض المهارات استخدام بعض أسال- 

.األساسیة في الكرة الطائرة
.إن أفضل أنواع أسالیب التدریس بالتغذیة الراجعة الفوریة وأحسنها یتبع نوع المهارة وصعوبتها- 

:جراءاته المیدانیةالبحث وإ منهجیة 
.بطریقة مقصودةتم اختیار عینة البحث :عینة البحث

أسلوب -د–األسلوب التبادلي - ج–األسلوب التدریبي -ب–األسلوب األمري -أ: أسالیب التدریس المدروسة هي- 1
.التضمین

.اإلرسال أخذنا في بحثنا اإلرسال المواجه األمامي من األسفل: المهارات األساسیة هي- 2
.التمریر-
.إعداد-
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523أنثى من مجتمع أصل متكون من 180ذكر، و180تلمیذا منهم 360تكونت العینة الكلیة من 
.أنثى273ذكرا و250تلمیذا منهم 

الوالیات

فراد
 األ

عدد

" ت"قیمة االختبار الثانياالختبار األول
المحسوبة

" ت"قیمة 
الجدولیة

عند مستوى 
0.05الداللة 

" ت"قیمة 
الجدولیة

مستوى عند 
الداللة 
0.01

نوع الفرق نوع الداللة
لصالح

عسعس

المجموعة 
الضابطة

120.30.452.20.7218.96سعیدة

1.802.72

االختبار الثانيدال إحصائیا
االختبار الثانيدال إحصائیا120.250.451.420.5113.96مستغانم
االختبار الثانيدال إحصائیا120.080.291.080.6712.09قسنطینة

المجموعة التي 
سلوب تلقت األ

األمري بالتغذیة 
الراجعة الفوریة

االختبار الثانيدال إحصائیا120.250.623.251.1419.73سعیدة
الثانياالختبار دال إحصائیا120.080.294.082.1119.31مستغانم
االختبار الثانيدال إحصائیا120.170.393.171.2720.96قسنطینة

المجموعة التي 
تلقت األسلوب 

ف.ر.التدریبي ت

االختبار الثانيدال إحصائیا120.080.295.81.8031.86سعیدة
االختبار الثانيدال إحصائیا12006.252.0535.28مستغانم
االختبار الثانيدال إحصائیا120.170.394.921.6227.35قسنطینة

المجموعة التي 
لتبادليتلقت ا

ف.ر.التدریبي ت

االختبار الثانيدال إحصائیا120.170.397.31.9135.62سعیدة
االختبار الثانيدال إحصائیا120.170.398.32.8329.04مستغانم
االختبار الثانيدال إحصائیا120.170.394.21.5923.44قسنطینة

المجموعة التي 
تلقت األسلوب 

ف.ر.تضمینالت

االختبار الثانيدال إحصائیا120.330.498.82.1737.00سعیدة
االختبار الثانيدال إحصائیا120.250.62113.1033.40مستغانم
االختبار الثانيدال إحصائیا120.250.455.71.7228.82قسنطینة

یوضح مقارنة بین االختبار القبلي والبعدي عند المجموعة الضابطة والمجموعات ):1(جدول رقم 
.التجریبیة في اختبار مهارة اإلرسال المواجه األمامي من األسفل ذكور الوالیات الثالثة

والمجموعة الضابطة، والتي تعلمت بالطریقة واألسلوب یمكن أن نستنتج أن جمیع المجموعات التجریبیة 
في تعلم مهارة اإلرسال ) معنویة(المعتاد علیه عند المعلم، قد حققت تقدما وفروق ذات داللة إحصائیة 

.المواجه األمامي من األسفل
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الوالیات

فراد
 األ

عدد

" ت"قیمة االختبار الثانياالختبار األول
المحسوبة

" ت"قیمة 
الجدولیة

عند مستوى 
0.05الداللة 

" ت"قیمة 
الجدولیة

مستوى عند 
الداللة 
0.01

نوع الفرق نوع الداللة
لصالح

عسعس

المجموعة 
الضابطة

120.10.290.70.657.18سعیدة

1.802.72

االختبار الثانيدال إحصائیا
االختبار الثانيدال إحصائیا120.170.391.420.6713.68مستغانم
االختبار الثانيدال إحصائیا120.080.2910.6011.90قسنطینة

المجموعة التي 
سلوب تلقت األ

األمري بالتغذیة 
الراجعة الفوریة

االختبار الثانيدال إحصائیا120.080.292.000.7421.60سعیدة
االختبار الثانيدال إحصائیا120.080.291.751.1413.52مستغانم
االختبار الثانيدال إحصائیا120.170.391.580.912.72قسنطینة

المجموعة التي 
تلقت األسلوب 

ف.ر.التدریبي ت

االختبار الثانيدال إحصائیا120.080.293.251.0627.28سعیدة
االختبار الثانيدال إحصائیا120.170.392.672.0611.82مستغانم
االختبار الثانيدال إحصائیا120.250.451.751.1410.92قسنطینة

المجموعة التي 
لتبادليتلقت ا

ف.ر.التدریبي ت

االختبار الثانيدال إحصائیا120.250.452.331.1515.01سعیدة
االختبار الثانيإحصائیادال 120.170.392.421.4215.99مستغانم
االختبار الثانيدال إحصائیا120.250.452.251.1414.56قسنطینة

المجموعة التي 
تلقت األسلوب 

ف.ر.تضمینالت

االختبار الثانيدال إحصائیا120.250.452.000.8515.52سعیدة
االختبار الثانيدال إحصائیا120.170.392.250.9717.80مستغانم
االختبار الثانيدال إحصائیا120.170.392.080.7918.77قسنطینة

یوضح مقارنة بین االختبار القبلي والبعدي عند المجموعة الضابطة والمجموعات ):2(جدول رقم 
.ذكور الوالیات الثالثةلعدادالتجریبیة في اختبار مهارة اإل

یوجد فرق في نتائج المتوسطات الحسابیة عند ذكور الوالیات الثالثة بین هأنیمكن أن نستنتج مّما تقدم 
وعن ) معنوي(االختبارین األول والثاني في اختبار مهارة اإلعداد، وهذا الفرق هو فرق دال إحصائیا 

المقارنة یظهر وجود تفوق لنتائج االختبار الثاني، مّما یدل على أن هذا الفرق هو لصالح االختبار 
لثاني، مّما یعني أن هناك تأثیر إیجابي لألسالیب التدریسیة المستخدمة عند المجموعات التجریبیة، ا

وكذلك هناك فرق عند المجموعة الضابطة، مّما یدل على أن األسالیب التي یستعملها المعلم في تدریسه 
.لهذه المهارة قد تأثر إیجابیا على تعلمها عند ذكور الوالیات الثالثة
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الوالیات

فراد
 األ

عدد

" ت"قیمة االختبار الثانياالختبار األول
المحسوبة

" ت"قیمة 
الجدولیة

عند مستوى 
0.05الداللة 

" ت"قیمة 
الجدولیة

مستوى عند 
الداللة 
0.01

نوع الفرق نوع الداللة
لصالح

عسعس

المجموعة 
الضابطة

120.20.390.60.674.56سعیدة

1.802.72

االختبار الثانيدال إحصائیا
االختبار الثانيدال إحصائیا120.080.290.920.5112.00مستغانم
االختبار الثانيدال إحصائیا120.170.391.250.7510.97قسنطینة

المجموعة التي 
سلوب تلقت األ

األمري بالتغذیة 
الراجعة الفوریة

االختبار الثانيدال إحصائیا120.170.391.830.7217.43سعیدة
االختبار الثانيدال إحصائیا120.170.391.330.8910.58مستغانم
االختبار الثانيدال إحصائیا120.080.291.170.8311.16قسنطینة

المجموعة التي 
تلقت األسلوب 

ف.ر.التدریبي ت

االختبار الثانيدال إحصائیا120.080.2930.9527.18سعیدة
االختبار الثانيدال إحصائیا120.170.392.171.8010.57مستغانم
االختبار الثانيدال إحصائیا12002.081.3118.39قسنطینة

المجموعة التي 
لتبادليتلقت ا

ف.ر.التدریبي ت

االختبار الثانيدال إحصائیا120.080.291.830.7220.13سعیدة
االختبار الثانيدال إحصائیا120.170.392.171.1115.39مستغانم
االختبار الثانيدال إحصائیا12002.331.1523.39قسنطینة

المجموعة التي 
تلقت األسلوب 

ف.ر.تضمینالت

الثانياالختباردال إحصائیا120.080.2920.7421.60سعیدة
االختبار الثانيدال إحصائیا120.170.391.751.1412.00مستغانم
االختبار الثانيدال إحصائیا120.170.392.250.9717.80قسنطینة

یوضح مقارنة بین االختبار القبلي والبعدي عند المجموعة الضابطة والمجموعات ):3(جدول رقم 
.التجریبیة في اختبار مهارة التمریر ذكور الوالیات الثالثة

بین نتائج االختبارین األول والثاني عند ) معنویة(دالة إحصائیا مّما تقدم یمكننا أن نستنتج أنه یوجد فروق
ند كافة المجموعات التجریبیة والمجموعة الضابطة، وهذا الفرق هو لصالح نتائج ذكور الوالیات الثالثة وع

االختبار الثاني الذي یدفعنا على الحكم واالستنتاج على أن أسالیب التدریس المستخدمة بالتغذیة الراجعة 
.الفوریة قد أثرت بشكل إیجابي في تعلم مهارة التمریر عند ذكور الوالیات الثالثة
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مجموع مصدر التباین
المربعات

درجة 
الحریة

تقدیر 
التباین

Fقیمة 

المحسوبة
Fقیمة 

الجدولیة عند 
مستوى الداللة 

0.01

الجدولیة Fقیمة 
عند مستوى 

0.05الداللة 

نوع الفرق

147.4552.6834.08داخل المجموعاتسعیدة

3.682.61

دال إحصائیا 365.44491.36بین المجموعات
292.6555.3230.82داخل المجموعاتمستغانم

دال إحصائیا 655.284163.82بین المجموعات
111.65552.0318.66داخل المجموعاتقسنطینة

دال إحصائیا 151.76437.94بین المجموعات
المربعات داخل وبین المجموعات في المحسوبة والجدولیة ومجموع Fیوضح قیمة ):4(جدول رقم 

.من األسفل ذكور الوالیات الثالثاختبار اإلرسال المواجه
مّما تقدم یمكننا أن نستنتج أن استخدام أسلوب التضمین بالتغذیة الراجعة الفوریة أعطى نتائج حسنة 

.اتفي تعلیم مهارة اإلرسال المواجه األمامي من األسفل عند ذكور كافة الوالی) أفضل(

مجموع مصدر التباین
المربعات

درجة 
الحریة

تقدیر 
التباین

Fقیمة 

المحسوبة
Fقیمة 

الجدولیة عند 
مستوى الداللة 

0.01

الجدولیة Fقیمة 
عند مستوى 

0.05الداللة 

نوع الفرق

45.65550.8312.45داخل المجموعاتسعیدة

3.682.61

دال إحصائیا 41.28410.32بین المجموعات
92.95551.691.93داخل المجموعاتمستغانم

دال إحصائیا 12.443.1بین المجموعات
48.4550.883.24داخل المجموعاتقسنطینة

دال إحصائیا 11.442.85بین المجموعات
داخل وبین المجموعات في المحسوبة والجدولیة ومجموع المربعات Fیوضح قیمة ):5(جدول رقم 

.ذكور الوالیات الثالثعداد عنداختبار اإل
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أفضل أسلوب لتعلیم مهارة اإلعداد إلى الجهة الیمنى عند ذكور كل من تقدم نستنتج أن من خالل كل ما
سعیدة ومستغانم هو األسلوب التدریبي بالتغذیة الراجعة الفوریة، أما أفضل أسلوب لتعلیم المهارة بالنسبة 
لذكور قسنطینة هو األسلوب التبادلي بالتغذیة الراجعة الفوریة، ویعزي الباحث هذا االختالف في النتائج 

.إلى اختالف في البیئة االجتماعیة بین الوالیات، والموقع الجغرافي للوالیات المدروسة

مجموع مصدر التباین
المربعات

درجة 
الحریة

تقدیر 
التباین

Fقیمة 

المحسوبة
Fقیمة 

الجدولیة عند 
مستوى الداللة 

0.01

الجدولیة Fقیمة 
عند مستوى 

0.05الداللة 

نوع الفرق

32.45550.5915.09داخل المجموعاتسعیدة

3.682.61

دال إحصائیا 35.448.85بین المجموعات
75.35551.372.59داخل المجموعاتمستغانم

دال إحصائیا 14.1643.54المجموعاتبین 
57.75551.053.81داخل المجموعاتقسنطینة

دال إحصائیا 15.2443.81بین المجموعات
المحسوبة والجدولیة ومجموع المربعات داخل وبین المجموعات في Fیوضح قیمة ):6(جدول رقم 

.ذكور الوالیات الثالثعندالتمریراختبار 
في استخدام أسالیب التدریس لتعلیم مهارة التمریر وجود اختالف نستنتج یمكن أن من خالل كل ما تقدم 
، وأن هذا االختالف یرجعه الباحث إلى أن أسالیب )سعیدة، مستغانم، قسنطینة(من منطقة إلى أخرى 

المتعلم ) الفرد(الشخص التدریس مرتبطة بالحالة االجتماعیة، والنفسیة، واالقتصادیة، أي بكل ما یحیط ب
والمعلم، واختالف هذه األشیاء من منطقة إلى أخرى أدى إلى اختالف في تحقیق نتائج كل مهارة من 

.المهارات في كل منطقة من المناطق
ونستنتج من خالل التجربة التي قام بها الباحث، وفي ضوء النتائج التي تم التوصل إلیها بعد معالجتها 

:النتائج التالیةإحصائیا توصل إلى 
إن استخدام أسالیب التدریس بالتغذیة الراجعة الفوریة واستخدام األسلوب التقلیدي، قد أثر إیجابیا في - 

).سعیدة، مستغانم، قسنطینة(تعلم مهارة اإلرسال عند أفراد العینة ذكور في الوالیات الثالث 
بالتغذیة الراجعة الفوریة، واستخدام ) التضمیناألمري، التدریبي، التبادلي، (استخدام أسالیب التدریس - 

.المعلم لألسلوب التقلیدي أثر إیجابیا في تعلم مهارة اإلعداد عند أفراد عینة الذكور في الوالیات الثالث
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استخدام أسالیب التدریس بكافة أنواعها والمقترحة في البحث بالتغذیة الراجعة الفوریة، واستخدام المعلم - 
لیدي قد أثر بشكل إیجابي على تعلم مهارة التمریر عند مختلف الجنسین ذكورا في الوالیات لألسلوب التق

).سعیدة، مستغانم، وقسنطینة(الثالث 
استنتجنا أن الفرق بین االختبار القبلي والبعدي دال إحصائیا في مهارة افرسال عند مختلف الجنسین - 

.وهذا عند المجموعات التجریبیة والضابطة) سنطینةسعیدة، مستغانم، وق(ذكورا في الوالیات الثالث 
استنتجنا أن الفروق بین المجموعات وداخلها دالة إحصائیا في تعلم كل نوع من أنواع المهارات - 

المقترحة في البحث اإلرسال المواجه األمامي واإلرسال الجانبي وٕارسال التنس عند ذكور الوالیات الثالث 
).ةسعیدة، مستغانم، قسنطین(
استنتجنا أنه یوجد فرق دال إحصائیا بین المجموعات وداخلها في تعلم مهارة اإلعداد والتمریر عند - 

ذكور كل من والیة سعیدة وقسنطینة، هذا یعني أن هناك تأثیرا ألسالیب التدریس بالتغذیة الراجعة الفوریة 
.المستعملة في التعلم من أسلوب إلى آخر

فقط في تعلیم المهارات ویع في أسالیب التدریس، وال نقتصر على أسلوب واحد استنتجنا أنه یجب التن- 
بالكرة في لعبة الكرة الطائرة، وهذا ما یوضحه االختالف الموجود في استخدام أسالیب التدریس من مهارة 

.إلى أخرى
دریس أي أنه كلما كانت المهارة صعبة ومعقدة، یجب أن نتجه في الشكل العكسي الستعمال أسالیب الت- 

إذا كانت المهارة سهلة نستعمل أسالیب متقدمة، وٕاذا كانت صعبة في التعلم ومعقدة األداء نستعمل 
.األسالیب األولى، أي نتجه في اتجاه األسلوب األمري

كلما كانت المهارة سهلة، نعطي أكثر حریة للمتعلم، وكلما كانت المهارة صعبة نقید المتعلم، وهذا راجع - 
.دقة في التعلم وصعوبة المهارةإلى ال

:مناقشة فرضیات البحث
:مناقشة الفرضیة األولى

مهارة اإلرسال : إن استخدام بعض أسالیب التدریس بالتغذیة الراجعة الفوریة، یؤثر إیجابیا على تعلم
.والتمریر واإلعداد عند الذكور

ولى، ذلك أن الفروق بین المتوسطات إن النتائج التي توصلت إلیها الدراسة تثبت صحة فرضیة البحث األ
الحسابیة لالختبار القبلي واالختبار البعدي هي فروق دالة إحصائیا لصالح االختبار البعدي عند 

.مجموعات البحث التجریبیة والضابطة
فاستخدام األسلوب األمري بالتغذیة الراجعة الفوریة قد أثر إیجابیا في تعلم مهارة اإلرسال والتمریر 

عداد، واستخدام األسلوب التدریبي بالتغذیة الراجعة الفوریة أثر إیجابیا على تعلم مهارة اإلرسال واإل
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بالتغذیة الراجعة الفوریة قد أثروالتمریر واإلعداد، وكذلك استخدام األسلوب التبادلي وأسلوب التضمین
.إیجابیا على تعلم المهارات األساسیة المقترحة

، وخاصة أسالیب الدراسات السابقة والمشابهة التي تناولت موضوع البحثحیث إننا إذا رجعنا إلى
التدریس لموسكا موستن تؤكد التأثیر اإلیجابي الستخدام هذه األسالیب في التعلم وفي مختلف الریاضات، 

وهذا ما یؤكد على نجاعة استخدام أسالیب التدریس الحدیثة لموسكا موستن في . وعند الفئات المختلفة
إن إثبات الدور افیجابي ألسالیب التدریس . یة التعلم وخاصة في مجال التربیة البدنیة والریاضیةعمل

یجعلنا نفكر في خلق جو جدید لعمل التدریس، وخاصة أن معظم عینة البحث التي استجوبناها ال تعرف 
.أسالیب التدریس لموسكا موستن
:مناقشة فرضیة البحث الثانیة

ب التدریس بالتغذیة الراجعة الفوریة وأحسنها یتبع نوع المهارة وصعوبتها عند إن أفضل أنواع أسالی
.الذكور

:تبین لنا من خالل نتائج الدراسة أن
یؤثر استخدام أسلوب التضمین بالتغذیة الراجعة الفوریة إیجابیا أحسن من األسالیب األخرى بالتغذیة 

.األمامي من األسفل عند الذكورالراجعة الفوریة في تعلم مهارة اإلرسال المواجه 
إن نتیجة الدراسة قد أثبتت صحة هذه الفرضیة، حیث أن اإلرسال المواجه األمامي حقق نتائج في 
المتوسطات الحسابیة عند المجموعة التي تلقت أسلوب التضمین أحسن من المجموعات األخرى، وأن 

وب التضمین هو األسلوب الذي یعتمد على هناك فروقا ذات داللة إحصائیة بین نتائج المجموعات وأسل
إیجاد مواقف تسمح باحتواء كافة التالمیذ للعمل في المهارة المقترحة، وسهولة تعلیم اإلرسال المواجه 
األمامي من األسفل واإلرسال الجانبي أعطى التالمیذ أكثر فرصة وحریة في العمل بحكم أن المهارة سهلة 

.وغیر معقدة
:التوصیات
فادة في التغییر الضروري من الواقع التربوي والتدریس المعاش وتحسینه، نود إیراد التوصیات بغیة اإل

:التالیة
استخدام أسالیب التدریس بالتغذیة الراجعة الفوریة في دروس التربیة الریاضیة ضروري بغیة تعلیم - 

.المهارات األساسیة بالكرة في لعبة الكرة الطائرة
.لوب التبادلي بالتغذیة الراجعة الفوریة في تعلم مهارة إرسال التنس عند الذكورضرورة استخدام األس- 
.ضرورة التنویع في استخدام أسالیب التدریس عند تعلیم المهارات األساسیة بالكرة في لعبة الكرة الطائرة- 
راحل استخدام مجموعة أسالیب التدریس خالل دروس التربیة البدنیة والریاضیة في مختلف الم- 

التعلیمیة، وذلك لفتح المجال للتلمیذ واسعا للتفتح والتطور ومعایشة العصر باعتبار أن االتجاه السائد 
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حالیا هو أن الطفل یتعلم بنفسه وبطریقة طبیعیة دون ضغط وال عقاب، بل عن طریق اإلقبال والرغبة 
.التي یمكن توفیرها بمنح القرارات له

في مناهج أقسام التربیة البدنیة والریاضیة والتي تهتم بالتدریس، وذلك ضرورة إدراج أسالیب التدریس- 
لالبتعاد عن العشوائیة في العمل، ألن الهدف األساسي من التعلیم في التربیة البدنیة والریاضیة لم یعد 
یقتصر على اكتساب المعارف والمعلومات، وٕانما تعدى ذلك لیصبح تحضیرا للحیاة المهنیة، وهذا ما 

.ص علیه التربیة الحدیثة بصفة عامةتن
ضرورة اعتماد المدرسین على األسلوب األمري في تعلیم المهارات األكثر تعقیدا ودقة، والتي تحتاج - 

.إلى استعمال التركیز الكبیر في تحلیل الحركة وبنائها
تعلیم مهارات ضرورة استعمال أسالیب التدریس المتقدمة كأسلوب التضمین واألسلوب التبادلي عند - 

سهلة كاإلرسال المواجه والجانبي والتنس، ألنه یعطي فرصة كبیرة للتلمیذ لتحلیل الحركة والقدرة على 
.التركیز معها والتعامل مع تفاصیلها
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.1997. مهارات التدریس الفعال: مجدي إبراهیم عزیز- 20
.1998. 1ط. مركز الكتاب للنشر. سیكولوجیا النمو للمربي الریاضي: محمد حسن عالوي- 21
.1982. دیوان المطبوعات الجامعیة. أدوات مالحظة التدریس الهادف: محمد زیاد حمدان- 22
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.1999. دمشق. دار التربیة الحدیثة. الیب التدریسأس: محمد زیاد حمدان- 23
.1985. دار الغربیة. ترشید التدریس ومبادئ وٕاستراتیجیات تقنیة حدیثة: محمد زیاد حمدان- 24
.1997. الجزائر. دار الهدى. نموذج التدریس الهادف: محمد صالح حثروبي- 25
. وزارة التربیة والتعلیم). 7، 6، 5(للصفوف دلیل معلم التربیة الریاضیة : ساري حمدان وآخرون- 26

.1993. األردن
.1987. 1ج. طرق تدریس التربیة الریاضیة: عباس أحمد السامرائي- 27
.1991. بغداد. كفاءات تدریسیة في طرائق تدریس التربیة الریاضیة: عباس أحمد السامرائي- 28
.1994. اتنةب. قراءات في طرائق التدریس: عبد الرحمن بن بریكة- 29
.1995. القاهرة. عالم الكتاب. التدریس أهدافه، أسالیبه: فكري حسن ریان- 30
.1993. التربیة وطرق التدریس: صالح عبد العزیز، عبد العزیز عبد المجید- 31

قائمة المصادر والمراجع باللغة األجنبیة
1- Arie Selinger ; Power volly ball. (traduit) par claude joan ackerman-bount et Vincent
mussou. Vigot. 1992.
- Bizeria. R : la pédagogie du succès. E.D.P.U.F. Paris. 1982.
2- Brikci Abderahman : Croissance physique de l’enfant et pratique sportive. 1995.
3- Fernant Hotyat : Psychologie de l’enfant. Edition 2000. 1978.
4- G.Missoum : Le développement de l’enfant, manuel de l’éducateur sportif. Vigot. 1997.
5- Jean Pierre Bonnet : Vers une pédagogie de l’acte moteur. Vigot.
6- aul Ostevieth : Introduction de la psychologie de l’enfant. 1976.
7- Pierre Simont : Apprentissage moteur. Vigot. 1986.
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الریاضي على العالقات االجتماعیة لدى المراهقین الجانحین وانعكاسه على التكیف تأثیر النشاط البدني
داخل مراكز إعادة التأهیل) سنة18-15السن (النفسي االجتماعي 

قاسمي فیصل: األستاذ

إن الجماعة اإلنسانیة تظهر عدة عالقات، والظاهر أن البعض منها تعمل على وحدة الجماعة وتدعیمها 
.أما البعض اآلخر فتعمل على تهذیبهاوتماسكها،

وانطالقا من المالحظات المیدانیة ومن القرارات النظریة، اخترنا دراسة جماعة الفریق والعالقات 
بالتكیف النفسي واالجتماعي في األنشطة الریاضیة االجتماعیة التي تدور في وسطهم، ومدى عالقتها 

.جتماعیةالتي تكون دینامیكیة للعالقات النفسیة اال
ففي مرحلة المراهق یفضل الفرد االندماج مع الجماعات واألصدقاء، واألقران، ویرجع ذلك إلى نضجه 

. العقلي والوجداني وٕالى إیمانه بقیمة الجماعة في تحقیق أهدافه
فأثناء حصة النشاط البدني بالضبط خالل النشاطات الریاضیة الجماعیة، یكون الفرد الجانح عالقات 

ة وتفاعل یعیشه مع أعضاء جماعیة یحدد له مكانة یحتلها في دینامیكیة فوجه، یحس من خالل متبادل
الخ، ...المعاملة والتطورات الفردیة والجماعیة مّما یكون له عواطف وأحاسیس كالقلق والخوف والرغبة

وهذا كله یظهر ویجعل الفرد الجانح یتخذ قرار یؤثر على رغبته ودقته في تكوین العالقات االجتماعیة، 
لذلك نتساءل عن أبعاد . الخ...في سلوكه ویترتب علیه نتائج كالخسارة أو الربح، االندماج أو العزلة

العالقة القائمة بین العالقات االجتماعیة في النشطة الریاضیة والتكیف النفسي االجتماعي، ثم طرحنا 
:التساؤل التالي

ت االجتماعیة عند المراهقین الجانحین یتأثر بالنشاط البدني هل أن البناء والتحسن المستمر للعالقا-1
الممارس داخل مراكز إعادة التأهیل ؟

:ویمكن حصر الفرضیات كما یلي
.النشاط البدني وسیلة لتعویض نقص العالقات االجتماعیة عند المراهقین الجانحین-1
.بالنشاط البدني الریاضيتفعیل وتوطید العالقات االجتماعیة لدى الجانحین لها صلة -2
.تطابق االختیارات المتبادلة عند المراهقین الجانحین تعزز وتقوي العالقات االجتماعیة فیما بینهم-3

:ویهدف البحث إلى ما یلي



المجلة العلمية لعلوم و تقنيات األنشطة البدنية و الرياضية                  

2005الخامس لعدد ا
سنویةمجلة علمیة

محكمة 

كمة مجلة علمیة مح

سنویة تصدر عن معھد التربیة 
البدنیة والریاضیة

96

الریاضة تنال اهتماما من طرف األحداث الجانحین فلماذا ال مادامت : یقول الدكتور أمین أنور الخولي
طبیعة عالجیة تأهیلیة على اعتبار أن الوسط الذي تؤدى فیه المناشط الریاضیة نوظفها اجتماعیا ذو 

تحت قیادة واعیة، وٕانما هو وسط ارتیادي واصطالحي لتقویم الحدث وحتى تحسین عالقاته وتعدیل 
سلوكاته بما یتناسب ومعاییر وقیم مجتمعه وتشهد تجارب ووقائع السجون واصطالحات األحداث 

.من دور اإلیواء االجتماعي لألطفال والشباب بنجاح هذا االتجاهوالمالجئ وغیرها
:وعلى هذا األساس تتبین أهداف بحثنا المتمثلة فیما یلي

.تحدید الفروق الموجودة بین الجنسین في العالقات االجتماعیة والتكیف النفسي االجتماعي-1
الجماعة كالقبول أو الرفض، وهذه التعرف على العالقات االجتماعیة التي تتكون وتنشأ داخل -2

.العالقات نراها ذات أثر حساس في حیاة الفرد بین أفراد جماعته
إبراز العالقة التي تربط الممارسة الریاضیة في بناء العالقات االجتماعیة لدى المراهقین الجانحین -3

.وانعكاسها على التكیف النفسي االجتماعي
المحرومة، والدعوة إلى االهتمام به من طرف المسؤولین لما لها من تسلیط األضواء على هذه الفئة-4

.انعكاسات سلبیة على المجتمع
:تحدید المفاهیم والمصطلحات

:النشاط البدني الریاضي- 1
هو وسیلة لبلوغ أهداف عدیدة بتكیفه مع مختلف میادین الثقافة البدنیة، فهو یخدم األهداف الصحیة إذا 

جل ذلك ویخدم المستوى الریاضي العالي إذا كان متخصصا، ویمارس للترویح عن تمت الممارسة من أ
.النفس لدى العامة من الناس، ویخدم أهداف تربویة إذا تمت ممارسة في اإلطار التربوي المدرسي

ویقصد بالنشاط البدني الریاضي في البحث، أنه وسیلة لتحقیق أغراض وأهداف تربویة ترمي لتربیة 
الحركیة وتحسین العالقات االجتماعیة داخل مؤسسات إعادة التأهیل، ویتم ذلك ضمن معاییر السلوكیات 

.المجتمع
:المراهقة- 2

تعني كلمة المراهقة في اللغة الحقة والسفه والجهل الحدة غشیان المحارم من شرب خمر ونحوه، كما جاء 
حلم، أي أن المراهق هو الفتى الذي یدنو من االقتراب والدنو من ال"في لسان العرب كما تفید المراهقة لغة 

".النضج واكتمال الرشد
أما اصطالحا فالمراهقة هي المرحلة التي تبدأ بالبلوغ وتنتهي بالرشد واكتمال النضج، فهي عملیة بیولوجیة 

.عضویة في بدایتها وظاهرة اجتماعیة في نهایتها
18-15(ي مركز إعادة التأهیل یتراوح سنه بین ویقصد الباحث بالمراهق في البحث الجانح الذي یعیش ف

).سنة
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:العالقات االجتماعیة- 3
یقصد الباحث بالعالقات االجتماعیة تلك العالقة بین شخص وآخر بصفة أخرى الجماعة المنحرفة والتي 

ین، تتحدد في األعمال المشتركة والنشاطات المختلفة والتي تتسم بأنواعها التأثیر المتبادل بین الجانح
وبالتالي تظهر الصداقة عن طریق ممارسة األعمال الجماعیة المشتركة كما تظهر طبیعة هذه العالقة في 

.ذلك االحترام والتعاون وأیضا الصراع والتنافس
:الجنوح- 4

هو كل فعل یؤدي إلى الضرر بالمجتمع ویعاقب علیه القانون، ویعد ظاهرة اجتماعیة تنشأ اتجاهات 
ة والتأثیر بالبیئة والحرمان بمختلف أشكاله، حیث یراها عبد الرحمن عیسوي أنها تلك ومیول وعقد نفسی

المخالفات التي یرتكبها األفراد الجانحون دون السادسة عشر أو الثامنة عشر ویتم وضعهم في 
.إصالحیات لتقویم اعوجاجهم وٕارشادهم نحو حادة الصواب

).سنة18- 15(األحداث ویتراوح سنه ویقصد البحث بالجانح الذي یعیش في المراكز 
:منهج الدراسة

وفقا لطبیعة الموضوع ومشكلة البحث الذي نحن بصدد دراسته، اعتمد الباحث على المنهج الوصفي، 
ویعرف هذا المنهج على أنه عبارة عن استقصاء ینصب في ظاهرة من الظواهر كما هي قائمة في 

.العالقات بین عناصرهاالحاضر بقصد تشخیصها وكشف جوانبها وتحدید
والمنهج الوصفي یقوم بجمع البیانات وتصنیفها وتبویبها ومحاولة تفسیرها وتحلیلها من اجل القیاس 
ومعرفة أثر وتأثیر العوامل على هذه الظاهرة محل الدراسة، بهدف استخالص النتائج ومعرفة كیفیة 

.الضبط والتحكم في هذه العوامل
:وسیومتريمقیاس ثبات االختبار الس

یرى أنصار السوسیومتري أن مشكلة ثبات االختبار السوسیومتري ال وجود لها ألنهم یفرضون أن االختبار 
یعكس الحادث في بناء الجماعة وفي مكانات األفراد بعد فترة من الزمن، وعلیه یرجع الثبات إلى استمرار 

.ما یتجه القیاس بغیة الوصول إلى نفس النتائج
حث علمي مجموعة من األدوات والوسائل یستخدمها الباحث ویطورها للمنهج الذي یستخدمه لكل دراسة وب

ویحاول أن یلجأ إلى األدوات التي توصله إلى الحقائق التي یسعى إلیها بالنسبة لهذا البحث تستخدم 
:األدوات التالیة

التحلیل اإلحصائي: أداة اإلحصاء-1
.مصفوفة سوسیومتریة* 
.ف النفسيمقیاس التكی* 
.االنحراف المعیاري* 
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.معامل االرتباط العالقة) 2ك(مربع كلي * 
.اختبار السوسیومتریة-2
.مقیاس التكیف النفسي االجتماعي-3

:حدود البحث
:أخذت هذه الدراسة في مركز إلعادة التأهیل بالجزائر العاصمة وهما- 
.مركز بئر خادم والخاصة لإلناث- 
.بلدیة والخاصة بالذكورمركز سیدي عیش ال- 

وهذه الدراسة تقتصر على . سنة18-15والتي تتراوح أعمارهم من . وقد شملت العینة أفراد المركزین
.الریاضات الجماعیة دون غیرها من الریاضات

جانح من مركزین أحدهما للذكور واآلخر لإلناث بالجزائر 120تتكون عینة البحث من :عینة البحث
.العاصمة

.مقیاس التكیف النفسي االجتماعي. تم اختیار العینة بطریقة عشوائیةوقد 
:االستنتاجات

:من خالل دراستنا لهذا الموضوع، خرجنا باستنتاجات مختلفة نذكر أهمها
یشكل المراهقون الجانحون في مراكز األحداث جماعات فرعیة أساسها عالقات الجوار في السكن -1

.المعطیات األساسیة تتكون جماعة األصدقاءواللعب في العالقات فمن هذه
یمكن معرفة تشكیالت هذه الجماعات الفرعیة بسهولة وذلك بتطبیق االختبار السوسیومتري المتعدد -2

.المؤشرات
توفیر الجو النفسي واالجتماعي الذي یساعد على العمل واللعب فیما بین المراهقین الجانحین من -3

.خل المركزأجل تكییفهم وتأقلمهم دا
.الممارسة الریاضیة لها دور فعال وبارز في بناء العالقات االجتماعیة لدى المراهقین الجانحین-4
النشاط البدني له أثره اإلیجابي في تكوین شبكة العالقات االجتماعیة فیما بین األفراد الجانحین -5

.وتتعزز بمدى قابلیة هؤالء لنوعیة النشاط الممارس
قات اجتماعیة متبادلة ما بین المراهقین الجانحین یجعلهم یعیشون جانبا من واقعهم تكوین عال-6

.الحقیقي
كعدم تقبلهم للوضع عدم ممارسة النشاط البدني من طرف بعض المراهقین الجانحین یعود إلى أسباب -7

.الذي یعیشونه داخل مركز األحداث
.ین الجانحین في مجتمعاتهم األصلیةالنشاط البدني وسیلة معتمدة في إدماج المراهق-8

:االقتراحات والتوصیات
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من خالل ما سبق ارتأینا أن نقدم بعض االقتراحات ونعطي توصیات التي نأمل أن تساهم في تعمیم 
الممارسة الریاضیة لدى أوساط المراهقین الجانحین داخل مراكز األحداث من أجل تكوین جیل سلیم من 

.النفسیة والعقلیةجمیع النواحي البدنیة و 
توعیة المربین أكثر بشبكة العالقات في مراكز األحداث عند الجانحین ألنها عبارة عن شحنة -1

.دینامیكیة یمكن أن تستعمل في مجاالت متعددة كتكوین أفواج اللعب والصداقة
في مراكز ضرورة االنتباه إلى الخطورة التي تكمن في تجمید العالقات عند المراهقین الجانحین-2

.األحداث
.تكثیف العالقات بین المراهقین الجانحین بالتعاون في العمل واللعب والصداقة-3
.إدراك أهمیة الممارسة الریاضیة عامة والنشاطات البدنیة والریاضیة في مراكز إعادة التأهیل خاصة-4
.طاقة هائلة یستوجب استغاللهاإعطاء أهمیة بالغة لفئة المراهقین الجانحین باعتبارها فئة تمتلك -5
.محاربة آفة االنحراف ومعالجتها بكل الطرق وذلك عن طریق إنشاء نوادي ریاضیة في األحیاء-6
االهتمام بالمربین أیضا داخل مراكز األحداث، وذلك بتوفیر جمیع اإلمكانات الالزمة من أجل السماح -7

.لهم بالتعامل الحسن مع المراهقین الجانحین
.أهمیة ودور العالقات االجتماعیة في تكییف المراهق الجانح داخل محیطه-8
البد من دراسات أخرى تتناول مثال دراسة أسباب عدم ممارسة النشاط البدني عند بعض المراهقین -9

.الجانحین
:خالصة عامة

عیة وعالقتها بالتكیف تكشف هذه الدراسة إلى الكثیر من األمور الهامة المتعلقة بظاهرة العالقات االجتما
.النفسي واالجتماعي وبالفروق الموجودة بین الجنسین وبین الریاضات

غیر أن الموضوع ما یزال في بدایته وهو بحاجة إلى مسح نفسي لجمیع المنحرفین وجنوح األحداث، وهذا 
ادة التأهیل وٕاعادة توجیه االهتمام نحو إیجاد األجواء المناسبة للتكیف النفسي واالجتماعي داخل مراكز إع

.إدماجه داخل المجتمع
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Les activités physiques adaptées chez les obèses
Dr.M.N.BENDAHMANE
Maître Assistant chargé de cours
Institut d’Education physique et sportive
Université de Mostaganem

Introduction
En étudiant en détail les particularités individuelles de la structure du corps, on découvre

des différences considérables sur les plans morphologiques, fonctionnels, psychologiques et
biochimiques. C’est un ensemble de particularités fonctionnelles et morphologiques de
l’organisme qui se forme sur la base de propriétés héréditaires et acquises de l’organisme, qui
déterminent ses capacités physiques.
FACTEURS

Les facteurs qui influent sur la constitution du corps sont :
- les conditions sociales.
- les facteurs nutritionnels.
- les maladies supportées.
- les conditions de travail.
- la pratique du sport.
CAUSES
- mère anxieuse, a tendance à suralimenter l’enfant.
- les frustrations, l’enfant cherche les aliments sucrés.
- la télévision : sensibilité à la publicité.

Les processus métaboliques laissent leur empreintes sur les particularités de la
constitution, conditionnant les différents degrés de développement de dépôt graisseux, du
squelette et de la musculature, et à travers eux, la forme du thorax, de l’abdomen, du dos..etc.
L’OBESITE :
Obésité : accumulation excessive de graisse.
Obésité androïde : atteint la partie supérieure du corps.
Obésité géoïde : partie inférieure du corps.
Obèse : plus de 100 kgr.
Périodes propices : de la naissance à 4 ans et entre 9 et 14 ans.
Conséquences :

L’obésité est reliée a de nombreuses maladies comme :
Le diabète ; les maladies cardio-vasculaires, l’hypertension, les troubles psychiques et les
troubles locomoteur.
Infections respiratoires fréquentes
Rejet de l’image de soi.
Risque accru de lésions des hanches
Difficulté d’insertion et d’épanouissement
Précautions
Au repos.
Fc inférieure à 100p/mn et la tension systolique-150 ou la diastolique-100
RECOMMENDATIONS :

Dans le traitement de la surcharge pondérale, l’exercice physique reste un médicament
irremplaçable et indispensable.

La natation ; la marche ; le trottinement ; le cyclisme ; l’aviron ; régime alimentaire stricte.
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L’obésité et le surpoids touchent déjà 19% des enfants, soit deux fois plus qu’il y a dix ans.
Bien au-delà de terrain génétique, ce phénomène prend sa source dans un déséquilibre entre
l’apport alimentaire et la dépense énergétique. Trop de sucres, trop de graisses.

En France, la proportion de graisse n’a cessé d’augmenter et dépasse aujourd’hui de 5%
les proportions recommandées. La consommation de certains aliments et boissons a explosé
en 5 ans : + 84% de viennoiseries, +24% de biscuits sucrés, +17% de sodas et jus de fruits.
Un tiers des enfants et 40% des ados boivent des sodas au déjeuner et au dîner. Aux Etats-
Unis, où l’on parle de véritable épidémie d’obésité, d’autres habitudes alimentaires ont été
mises en cause, comme les déviations alimentaires précoces dès l’âge de 3 ans et l’évolution
du mode de consommation : fast-food, grignotage, accès non contrôlés aux boissons
notamment dans les établissements scolaires…

Pour toutes ces raisons, le programme national nutrition santé élaboré par l’Afssa
préconise de réduire 25% l’apport en glucides simples ajoutés.
La sédentarité

Le temps passé devant la télé contribue spécifiquement à fabriquer des enfants obèses : 50
minutes de télé équivalant à une heure de sommeil en plus. Ainsi, les jeunes américains de 2 à
17 ans dorment quatre années supplémentaires, soit près de tiers de leur vie. Et ceux qui ont la
télé dans leur chambre, sont plus obèses que les autres.
La publicité télévisée

Autre impact majeur de la télévision, l’exposition aux messages publicitaires. Selon
l’Afssa, les pays dont les chaînes enfantines montrent le plus de publicités alimentaires
comptent le plus d’enfants obèses.

En France, le mercredi sur une chaîne pour enfant, 62% des sports publicitaires portent sur
des produits sucrés et chocolatés, bonbons, boissons sucrées, etc. et si la place réservée à la
publicité dans les programmes adultes est de 7% (dont 42% portent sur l’alimentation), elle
atteint les 10% lors des programmes pour enfants. Or avant l’âge de 10 ans, il reste reconnu
que l’enfant n’a pas de regard critique sur la publicité.

C’est ainsi que l’Afssa déclare l’interdiction de la publicité alimentaire à destination des
enfants comme une mesure « cohérente et proportionnée ».
Sommeil et obésité

Aujourd’hui, nous dormons deux heures de moins qu’il y a une cinquantaine dannées. Or
la restriction de sommeil peut se répercuter sur les hormones régulatrices de l’appétit. C’est
ainsi qu’une équipe de chercheurs américains s’est intéressée à la ghréline et à la leptine. La
ghréline est une hormone produite par l’estomac, qui stimule l’appétit. La leptine. La leptine
est une hormone produite par les adipocytes (les cellules graisseuses), qui inversement stimule
la satiété les taux de ces hormones, ainsi que les habitudes de sommeil de 1.000 volontaires
âgés de 30 à 60 ans, ont été étudiés durant une période de cinq ans. Une augmentation de 15%
de la ghréline et une diminution de 15.5% de la leptine sont observées chez les sujets dormant
en moyenne cinq heures, par rapport à ceux qui font des nuits de huit heures.

On constate également que l’indice de masse corporelle (IMC : le rapport du poids sur la
taille au carré) est proportionnel à la diminution du temps de sommeil. Ainsi, les sujets
dormant cinq heures par nuit ont un IMC qui augmente de 3.6%, comparativement aux
volontaires dormant huit heures.

La seconde étude montre que ces modifications hormonales apparaissent très rapidement,
dès deux nuits consécutives d’un sommeil d’une durée inférieure à quatre heures.

Selon ces données, la réduction du temps de sommeil qui caractérise l’évolution des
sociétés industrialisées, pourrait jouer un rôle favorisant l’épidémie d’obésité.
Alors, pour lutter contre la prise de poids, il conviendrait d’ajouter au régime et à l’exercice
physique, des conseils portant sur la durée de sommeil !
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L’obésité se définit par rapport à l’augmentation de la masse corporelle. Toutes les études
concordent pour mettre en évidence son augmentation récente (les 20 dernières années) dans
toutes les races, les populations et les classes d’âge, ce qui en fait un problème de santé
publique en émergence dans de nombreux pays. Sa caractéristique essentielle chez les
adolescents est représentée par l’augmentation de la prévalence des sujets les plus obèses
(Troiano  et al. 1998).

La mesure de l’obésité s’effectue conventionnellement à partir de l’indice de masse
corporelle (IMC), égal au rapport du poids (kg) par la taille (m) au carré. Chez l’adulte,
IMC < 25 = normal, 25-30 = surcharge pondérale, 30-35 = obésité stade 1. 35-40 = obésité
2 et > 40 = obésité stade 3. Chez l’adolescent, l’IMC varie assez notablement selon les
groupes considérés et l’on préfère définir l’obésité à partir des percentiles d’IMC observés :
surcharge corporelle entre les 85è et 95è percentiles et obésité > 95è percentile. On observe
qu’en moyenne 30% des adolescents présentent une surcharge corporelle ou une obésité de
stade 1 ou 2. Le profil épidémiologique des adolescents obèses montre qu’ils proviennent des
zones urbaines et des familles à haut pouvoir d’achat et à nombre d’enfants réduit (1 le plus
souvent).

Les mécanismes physiopathologiques à l’origine de l’obésité chez les adolescents sont
représentés par le déséquilibre de la balance calorique, avec d’une part l’augmentation des
apports caloriques par l’alimentation et d’autre part la diminution des pertes caloriques par
l’augmentation de l’inactivité (ou sédentarité) et la réduction des activités physiques et
sportives (APS). Ces deux facteurs environnementaux-trouble de l’augmentation de la
prévalence de l’obésité chez les jeunes de 6 à 17 ans (d’après Troiano et al 1998) diététique et
trouble de l’activité physique-interagissent avec la génétique et aboutissent à l’expression de
gênes jusqu’alors inactifs qui encodent pour des composants moléculaires responsables des
troubles métaboliques à l’origine de l’obésité (Rosenbaum et Leibeil, 1998). La responsabilité
parentale est donc essentielle puisqu’elle porte à la fois sur les facteurs génétiques et les
facteurs environnementaux.
Le trouble de diététique de l’adolescent s’explique par :
1) l’alimentation de transition enfant-adulte, c’est-à-dire imposée-libre,
2) l’aspect erratique des repas isolés,
3) la pression de l’environnement parental et le manque d’autocontrôle.
4) le trouble de l’activité physique porte sur l’augmentation de l’inactivité en relation avec la
télévision, internet et les jeux vidéo et sur la diminution de l’activité physique, principalement
en relation avec la diminution des déplacements actifs et la pratique des APS.

La gravité de l’obésité chez l’adolescent tient au risque élevé (×5-8) de sa fixation et de
son prolongement à l’âge adulte. Ce risque est plus élevé que pour l’enfant obèse (×2) et il fait
considérer l’obésité de l’adolescent comme prédictive de celle de l’adulte.

Par ailleurs, les manifestations et/ou complications de l’obésité chez l’adolescent sont
nombreuses et graves. Elles sont principalement psychosociales (discrimination, rejet,
isolement), morphologiques (plus grande taille et maturation plus rapide), cardiovasculaires
(hypertension artérielle, hyperlipidémie), métaboliques (intolérance au glucose, diabète non
insulinodépendant), ostéo-articulaires (arthrose, arthrite) et sommeil (apnées). Elles prédisent
de fait la maladie de l’adulte. Pour ces raisons, l’obésité de l’adoléscent requiert un traitement
efficace, précoce et de longue durée.

Le traitement de l’obésité de l’adolescent est à la fois préventif (règles hygiéno-
diététiques) et curatif. Dans ce dernier cas, l’objectif n’est pas d’obtenir une perte de masse
corporelle, mais davantage de limiter la prise de masse corporelle. Cet objectif s’appuie sur la
famille et l’institution scolaire. Il porte simultanément sur les deux plans diététiques et activité
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physique. En effet, de nombreuse études ont montré que l’exercice  renforçait les effets
bénéfiques de la diététique (Ebbeling et Rodriguez 1999).

Au plan diététique, l’apport doit être normocalorique (rarement hypocalorique),
hypolipido-glucidique et normoprotidique en raison de la croissance. Au plan de l’activité
physique, il faut à la fois diminuer l’inactivité et augmenter la pratique des APS.

Effet de la diététique seule et associée à l’exercice sur le poids, la masse maigre et la masse
grasse dans le traitement de l’obésité chez des enfants de 8 à 10 ans (d’après Ebbeling et
Rodriguez 1999).

La diminution de l’inactivité représente un facteur essentiel dans les pays industrialisés où
les technologies audiovisuelles et informatiques se développent considérablement. Faith et al
2001 ont bien montré l’efficacité d’un programme de pédalage sur cycloergomètre associé à
l’observation d’un programme de télévision.

L’application pratique de cette expérimentation demeure cependant bien hypothétique.
Un effort d’éducation pour dissuader l’usage systématique des transports mécanisés paraît

plus réaliste. Il porte notamment sur le recours aux déplacements pédestres et annexes
(bicyclette, rollers…), ainsi que sur les accès aux habitations et locaux publics (parkings à
distance, ascenseurs à partir du 3è étage…) en fait, la diversité de besoins des usagers,
adolescents et sujets plus âgés et/ou handicapés nécessiterait la multiplicité des aménagements
antérieurs et une utilisation à la carte.

La place et le rôle des APS sont essentiels, à des fins préventives et curatives de l’obésité.
La notion fondamentale est que l’obésité constitue une indication à la pratique des APS et en
aucun cas une contre indication. Tout au plus peut on concevoir la nécessité de recourir à des
APS adaptées (APSA). Ces activités doivent se pratiquer dans le contexte familial, scolaire
et/ou civil, de manière régulière (quotidienne dans la mesure du possible) et continue, sous la
forme d’activités de loisirs ou de compétition, en fonction du stade de l’obésité. Le rôle des
APS et/ou APSA pratiquées est bien évidemment d’augmenter la dépense énergétique, afin de
rétablir l’équilibre de la balance calorique. La mobilisation des réserves lipidiques et
l’utilisation des substrats glucidiques sont prioritairement recherchés. L’objectif à court terme
est de limiter la prise de masse corporelle et d’obtenir avec la croissance et le développement
une diminution du stade de l’obésité et un freinage de la vitesse de maturation de l’adolescent.
L’objectif à moyen terme est de prévenir les complications évoquées antérieurement,
notamment cardiovasculaires. Enfin, l’objectif à long terme est d’éviter le prolongement de
l’obésité de l’adolescent par une obésité de l’âge adulte. Les moyens utilisées sont
classiquement toutes les APS aérobies dites d’endurance, avec un effet bénéfique bien connu
sur l’IMC et les facteurs de risque et un effet délétère sur l’appareil locomoteur et une
mauvaise observance (Epstein et al 1985). Récemment, Sung et al (2002) ont montré qu’un
entraînement en force sous la forme d’un circuit training provoquait une réduction de l’IMC
accompagnée d’une augmentation de la masse maigre. Cette forme d’APS présentait par
ailleurs un aspect ludique intéressant qui favorisait l’observance de la pratique.

En conclusion, le développement considérable de l’obésité chez l’adolescent paraît lié aux
risques environnementaux de la vie actuelle. Une bonne diététique, la diminution de
l’inactivité et la pratique régulière d’APS ou d’APSA doivent permettre de prévenir ou de
réduire les troubles de masse corporelle actuellement observés, afin d’éviter dans toute la
mesure du possible le développement des états obèses chez l’adulte.
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La valeur des considérations motrices dans la formation des jeunes sportifs des clubs
algériens « Cas des footballeurs »

Dr : Cherifi Ali

Les rapports entre la pratique sportive et la science facilitent le progrès dynamiques du
niveau ; Ce progrès est un gage conditionné par le caractère de l’entraînement et de son
optimisation, ainsi que celui des moyens mis en œuvre en rapport avec la spécificité de
chaque sport. Dans le cas du sport le plus pratiqué dans notre pays qu’est le football, la valeur
reste très au dessous des normes et cela est du à de nombreux facteurs tant bien endogènes
qu’exogènes.
Position du problème :

En Algérie ces considérations dites motrices car, relevant de l’aspect technique et
purement produit par la valeur de la dextérité, restent loin de la réalité bien que ces sport
malgré son statu un peu particulier, vu la carence de scientifique quand à son encadrement
soit régi par des textes définissant les considérations générales en ce qui concerne les objectifs
surtout que la loi 89/03 et le code de l’EPS spécifiant que le sport de haute performance doit
bénéficier d’une attention particulière de la part des pouvoirs publics. (Code de l’EPS, 1976,
P22). Et les séminaires nationaux de Juin 1984 portant intérêt à l’élaboration de documents
didactiques dans les différents niveaux de la formation (Actes du séminaire de Juin 1984,
article 13, section4), avec aussi la réglementation du sport de Février 1989 à Janvier 1992 ou
l’on remarque dans l’article 13, section 4 que la pratique sportive de performance consiste à
des entraînements spécialisés visant à la réalisation des performances par référence à des
normes internationalement reconnus aussi avec la réglementation de Mars 1998 du ministère
des sports, laquelle théorique va dans le sens d’une organisation nouvelle et efficace afin de
garantir une relève de qualité.

Les questions que l’on pose sont très simples s’agissant de la formation des jeunes sportifs.
Est-ce que les encadreurs des jeunes sportifs des clubs algériens sont capables de garantir

un apprentissage de qualité ?
Est-ce que ces professeurs maîtrisent les différentes sciences afin de garantir un

développement du niveau sportif des jeunes à la lumière de la pédagogie moderne de
l’entraînement ?

Pour une formation de basse, il s’agit de faire en sorte que tous les jeunes sportifs
parviennent par une éducation gestuelle systématique à une capacité fonctionnelle générale.
Pour geffrouais J.C (1976), c’est ce qu’on appelle dans le jargon des stades la technique,
c’est le rapport de l’individu avec le ballon dans la réalité et aussi c’est l’intégration du geste
dans le jeu en possession du ballon.

Invité à répondre à cette affirmation, Christian G. (1985), dira oui pour que
l’apprentissage moteur appartienne à l’ensemble des apprentissages dans le sens général, mais
il se trouve subordonné à un certain nombre de lois, de mécanismes généraux. (Cristian G,
1985, P7)

Geffrouais J.C. (1976), quand à lui affirme que l’éducation physique dans son sens le plus
large possède un domaine qui lui est spécifique ; ce domaine est celui de l’expression motrice
(Ceffrouais, P49). Mais Brouet M.A (1980), pour qui les pédagogies synthéliques
contrairement aux démarches technicistes,

L’apprenant ne peut aboutir au geste correct, un problème moteur lui étant posé, elles sont
dans l’obligation d’accepter momentanément les défauts par rapport aux adaptations
individuelles.(Brouet M.A, 1980, P127)

Dans les méthodes modernes de l’entraînement de la technique, il faut partir du concret,
c'est-à-dire de la pratique sportive et dans l’expression la plus caractéristique : la compétition.
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Il faut déterminer le contenu de l’enseignement le plus classiquement possible pour réaliser en
trois phases le programme :

Observer le jeu ;
Interpréter l’observation ;

Rechercher les moyens d’amélioration qui doivent conduire à la détermination des thèmes
d’entraînement. (Lemoui K, 1989, P5).

A cet effet il faudra souligner que l’audio visuel joue un rôle très important pour les
différentes corrections au sein de la pédagogie de formation.

Dans cette même perspective il faut bien tenir compte des différentes sciences inhérentes à
cette particularité motrice en relation avec l’engin que le jeune doit manipuler.

Pour Busch W (1989), les jeunes doivent améliorer leur base conditionnelle et affirmer
leur perception du geste, c’est de cette façon que l’on pourra en cours créer une base solide
sur laquelle se fonderont alors des groupes de performance. (revue scientifique, 1986, P253).

Il a été conseillé dans pour la formation des jeunes footballeurs et cela dans un mémento
de l’éducateur sportif du 2ème degré que : d’abord, un geste sportif de haut niveau doit être
suffisamment consolidé pour que face à la situation de compétition, le joueur puisse le réaliser
autant de fois qu’il sera nécessaire (Rioux G et Thill E, 1982, P164). Néanmoins toute
organisation de l’activité elle-même dépend du degré d’incertitude de l’environnement, car si
le comportement dans l’entraînement se déroule dans un milieu stable, il y aura possibilité de
fixation du geste ou de l’acte moteur. A ce sujet, Rioux G. et Thill E (1982) pensent que c’est
pour cela que les bons joueurs portent leur attention sur la technique fondamentale avec le
déroulement de la séquence mentale pour intégrer l’action motrice et réaliser une performance
comme une fin en soi. (Mombaerts E, 1996, P44)

Selon Schmidt R.A (1993), la technique dans son aspect moteur n’est autre que la
réalisation d’un programme moteur qui peut être exécuté en fonction de la disponibilité
psychologique et du niveau des capacités motrices du joueur de football surtout que ce sport
est une activité d’opposition ou les mouvements avec ballon permettent d’évoluer en attaque
et en défense sur la base d’une intention de jeu déterminée. (Mombaerts E, 1996, P47)

A cet effet il a été remarqué un conflit sur deux tendances pédagogiques se tournent de nos
temps beaucoup plus vers les synthétiques qui dégagent l’acte.

Moteur de la vision étroite et lui restitue toute sa complexité en révélant l’importance et
existence de la Kinesthésie, alors que l’autre tendance intuitive, privilégiait l’aspect
musculaire ne prenne en réalité qu’une partie du mouvement humain. Les méthodes les plus
contemporaines par rapport à celle de Adams celles de Laszio et Bairstow (1971) : elles
tentent de rendre compte du rôle du feed-back sensoriel sur le contrôle du mouvement qu’il
faut corriger au plus tôt possible les erreurs importantes du mouvement pour que cela soit
normatif. (Simonet P. 1985, P86)

Ce modèle se réfère explicitement à la théorie des servomécanismes, se caractérise par
deux composantes qui sont le standard que Marteniuk appelle « l’image globale ou le
programme exécutif d’une habilité » et l’unité de programmation motrice dont la fonction est
de structurer les commandes motrices. (Mombaets E, 1996, P44)

Dans exercices standardisés, c'est-à-dire dans les conditions du jeu donc avec des
adversaires passifs, le cerveau interprète l’information de l’exercice en question, décide de
quelle partie de l’information il faut aligner une structure coordinative donnée, et à quel
moment il faut le faire.

Turpin B. (1995) propose donc à ce que l’entraînement dans lequel plusieurs paramètres
sont à prendre en considération et qui sont les suivants :
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La qualité, le volume ou il s’agit de la somme globale de travail demandé pendant un
exercice, une séance ;

Cela s’exprime en distance, en temps d’effort, en nombre de séries ou de répétitions.
L’intensité : il s’agit d’un pourcentage de l’effort maximum, des possibilités maximales du

sujet :
Cela s’exprime en temps de course, en poids de charge, par fréquence cardiaque.
La récupération : c’est le temps de repos qui sépare les deux séquences d’effort.
La forme d’exercices : Continus ou intermittents. (Turpin, 1995, P21).
Les structures coordinatrices sont organisées de manière à ce qu’un changement de l’un de

leur paramètre exercice un effet maximal sur le comportement. Hubbard et Seng (1954) ont
démonté ce phénomène chez le batteurs qui gardent constants les paramètre temporels de
leurs coups et qu’ils renvoient des balles à vitesse uniquement en changeant la rapidité de leur
déplacements. (Bruce V. et Green P, 1993, P375)

Le rassemblement de toutes ces théories ne peut être qu’une pédagogie idéale associée
naturellement aux sciences humaines qui jouissent aussi d’un statut particulier dans
l’apprentissage.

Dans le cas du football, c’est avec le partenaire que cela se produit car l’aspect tactique de
la passe par exemple est conditionné par la vitesse du partenaire vers la direction ou il veut
reprendre à son tour le ballon mais ce qui est très important, c’est que des paramètres tels que
la position du but adverse, celle de l’adversaire dépend énormément de la qualité de la passe
qu’il faut injecter, voilà pourquoi la répétition corrige ce paramètre, d’où un minimum de
perception est exige.

Mombaerts E. revient encore pour spécifier que l’entraînement à la rapidité de la
techniques s’appuie sur deux principes directeurs.
Le principe de la répétition :

Sur le plan pédagogique, il s’agit de faire répéter les gestes techniques selon trois formes
de pratique : La pratique en bloc, la variable et l’aléatoire, ces formes de pratiques sont
d’autant plus efficaces qu’elles correspondent à une étape de l’apprentissage moteur du
joueur.

Le principe de la surcharge qui s’appuie sur le fait d’entraîner les jeunes à devenir
suffisamment habiles avec le ballon de façon à ce que la charge informationnelle ou tempo de
l’entraînement dépasse le tempo du match. (Mombaerts, P45)

La sensibilité tactile revêt aussi d’une importance, Bayer C.Y reconnaît une fonction
essentielle dans les sports collectifs joués à la main alors que Crevoisier et Roche préconisent
certaines exercices en football pieds nus afin de privilégier la sensibilité tactile, alors que pour
le Ny J.F, la première loi de l’apprentissage qu’il faut évoquer dans chaque pédagogie du
mouvement n’est que la répétition. (Bonnet .J.P, 1990, P23)

A cet effet, il faut reconnaître que parmi les cinq sens que l’on a il y en a ceux qui jouent
un rôle très important au niveau de la communication, mais la vue et l’audition restent le
meilleur moyen extéroceptif pour communiquer dans les sports collectifs surtout dans l’aspect
tactique ou il y a tout le temps une évolution mouvementée de tout le groupe par rapport à la
balle, l’adversaire et le but.

Dans les débuts, les gestes techniques sportifs sont souvent nouveaux pour jeunes les
joueurs et ce sont donc les processus verbaux cognitifs qui déterminent essentiellement la
performance par rapport aux motivations des apprentis footballeurs.

Donc, par exemple les actions (contrôle + tir, passe + tir, conduire + tir) peuvent faire
l’objet d’un apprentissage systématique alors que d’autres habiletés peuvent être abordées par
le biais du jeu qui constitue l’essentiel de la pratique à ce stade. (Mombaers E. P.46)
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Hotz est pour un ordre de spirale avec une division des étapes dans l’apprentissage chez
les jeunes. (Hotz, 1995, P20)

Un apprentissage renferme parfois des aléas dans son évolution, un devrait se garder donc
à l’habituation qui est un processus qui fait qu’un organisme cesse de répondre ou de porter
attention à un stimulus présenté de façon répétée ou persistance, elle est présentée comme la
plus simple forme d’apprentissage car l’organisme apprend au cours l’expérience.

La présentation d’une autre stimulus entraîne à nouveau le déclenchement d’une réponse
d’orientation, et Malcuit M. Promerleau A. et Maurice P. (1995) prétendent que ce qui
souligne que l’habituation est spécifique au seul stimulus auquel l’organisme a été confronté
et n’est le résultat d’un changement global de l’état d’excitation et de réactivité de
l’organisme. (Malcuit M, Promerleau A, et Maurice P, 1995, P32)

Ainsi que la sensibilisation dont le concept nous renvoie au phénomène selon lequel un
stimulus qui, auparavant ne déclenche réponse particulière acquiert un pouvoir de
déclenchement d’une réponse par la simple répétition de sa présentation ou à la suite de la
présentation d’un autre stimulus alors que le stimulus de renforcement positif est tout stimulus
qui, ajouté en contingence à un comportement, augmente la probabilité de réapparition de ce
comportement.

Ainsi ces mêmes auteurs reviennent confirmer que les deux facteurs extéroceptifs à savoir
la vision et la parole sont de connivence de manière la plus simple car on dit au joueur fais ça
et on lui démontre l’exercice pour qu’il puisse exécuter approximativement l’exercice au bout
de quelques essais. Pour le perfectionnement, il parviendra après renforcement de la pratique
de l’exercice lequel sera plus efficace que s’il sera administré dans les vraies conditions du jeu
et c’est ce qu’on appelle dans le jargon de la pédagogie ; la méthode globale, c’est-à-dire dans
les conditions de jeu.

Pour aller voir du coté des formateurs des clubs, nous avons choisi la méthode qui
correspond le mieux à cet exposé et qui n’est que le questionnaire parce qu’il permet une
approche statistique vérifiable et pour garantir aussi la réussite de l’enquête, nous avons
préparé 45 questionnaires que l’on a transmis par le biais de nos étudiants spécialistes en
football du département de l’éducation physique et sportive.

Aussi, le choix des clubs a été décidé par rapport aux résidences respectives de ces
étudiants collaborateurs qui sont fils de ces clubs.

Le test qui a été adapté au questionnaire n’est autre que le KHL deux (Kolmogorov-
Smirnov) et qui est destiné pour déterminer si une distribution n’est pas significativement
différente d’une distribution théorique et il s’applique dans le cas ou les données sont
numériques ou ordinales, mais dans notre cas il s’agit bien de mettre en exergue des variables
qualitatives.

Il est basé sur la comparaison des proportions cumulées de la distribution observée et de la
distribution théorique ; si la distribution observée est effectivement semblable à la distribution
théorique, il ne doit y avoir de proportions cumulées théoriques que les différences dues aux
fluctuations d’échantillonnage. La distribution d’échantillonnage de ces différences a été
grande des différences constatées.

Kolmogorov et Smirnov ont montré que pour des échantillons d’au moins 35 données,
l’hypothèse nulle est rejetée au niveau de :
0.1    si D est supérieur ou égal à 1.22/ racine de N.
1.05  si D est supérieur ou égal à 1.36/ racine de N.
0.01  si D est supérieur ou égal à 1.6/ racine de N.

Si les échantillons contiennent moins de 35 données on peut trouver les valeurs critiques
de D dans la table des D’ or pour notre cas celle-ci ne nous concerne pas à priori pour la
simple raison que notre échantillon dépasse largement ce nombre.
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Pour appliquer ce test, on dressera un tableau de la distribution observée en commençant
par la catégorie la plus basse et on notera les proportions cumulées théoriques de chaque
catégorie.

On constituera un tableau de chaque catégorie dans les mêmes catégories (en commençant
par la plus basse) et on notera les proportions cumulées théoriques de chaque catégorie.

Pour chaque catégorie, on effectuera la différence absolue entre la proportion cumulée
observée et la proportion cumulé théorique.

On examinera les différences trouvées et on appellera D la plus grande de ces différences.
On appellera D au seuil donné par la table N supérieur ou égal à 35, ou calculé par les

formules citées ci-dessus ou égal à 35.
Résultats :

Pour les questions relatives aux sciences inhérentes au football comme le cas des
différentes filières énergétiques l’hypothèse nulle est acceptée et on ne peut ni confirmer ni
infirmer une quelconque appréciation de la formation.

Pour ce qui est des différentes spécificités de la préparation physique l’hypothèse nulle a
été rejetée au niveau de degré d’importance moyennement, ce qui sous entend que les
entraîneurs ne maîtrisent pas les qualités physique comme le veut la norme.

A la question pour savoir si ces formateurs prenaient en considération dans leurs leçons, la
biomécanique qui jouit d’un intérêt particulier pour les translations des différentes forces lors
des exercices, l’hypothèse nulle a été rejetée au niveau du degré d’importance PEU avec un D
Maximum (risque d’erreur) de 0.15.

Pour ce qui de la prise en considération des phénomènes énergétiques, c’est aussi le même
risque d’erreur ce qui sous entend que l’aspect scientifique reste quasiment absent dans nos
clubs.

Quand au fait de savoir si ces entraîneurs se basaient dans leurs entraînements sur les
exercices technique de manière coordinative, c’est le même degré d’importance PEU que le
test a conclu avec un D Max de 0.10.

Le fait de pratique un apprentissage moteur par le jeu dirigé a fait aussi rejeter l’hypothèse
nulle au niveau de degré d’importance peu est c’est un phénomène très grave si l’on se réfère
aux caractéristiques les plus impératives de la pédagogie moderne.
Conclusion :

Nous pouvons dire de ce fait que le sport de manière générale en Algérie n’est pas pris en
charge de manière rationnelle au niveau de la formation malgré des textes stipulant une
formation d’entraîneurs de qualité, jouissant de toutes les capacités scientifiques en faveur
d’une organisation nouvelle à travers une pédagogie adéquate.

Il est donc facilement déductible que c’est à travers le jeu se traduit l’intégration du geste
ou encore des exercices standardisés dans les conditions de la compétition.

Encore plus, le meilleur moyen d’apprentissage reste l’opérationnalisation des épreuves à
travers l’interprétation des l’observation des différentes étapes du jeu en injectant une
pédagogie en rapport avec les différents besoins dans le sens du dosage en vue d’une
exécution adéquate.

A ce sujet, Griot G. (1982), corrobore notre jugement en affirmant que la gestuelle joue un
rôle important dans la préparation du champion surtout qu’il est très facile de percevoir que le
consensus pédagogique contemporain s’appuie impérativement sur l’apprentissage dans le
contexte du sport pratique, elle est surtout connue étant la méthode globale. (Griot G, 1982,
P1)

Preud ’Homme souligne dans cette perspective, que le monde est unanime pour admettre
qu’un entraînement ne remplace jamais un match ; il faut s’entraîner et ce qui est à rechercher,
c’est ce qui se rapproche le plus des conditions du jeu.
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Enfin, il est important de montrer par le biais des différents résultats de notre test que
l’empirisme persiste à travers l’absence de toutes les sciences inhérentes à la pratique du foot
ballet qu’il est grand temps de remédier à ce marasme en instaurant des institutions
spécialisées dans le but remédier au problème qui persiste dans notre football afin de voir un
horizon meilleur.
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